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Zakończono realizację I etapu 
modernizacji centrum Obornik 
Śląskich. 

Teren inwestycji położony jest 
obok zagospodarowanego terenu 
kina i stanowi wnętrze podwórzowe 

Modernizacja układu komunikacyjnego  

centrum Obornik Śląskich
przy budynku mieszkalnym wielo-
rodzinnym, położonym przy ul. 
Dworcowej w Obornikach Śląskich. 

W części południowej placu wy-
konano systemową toaletę publicz-
ną oraz budynek gospodarczy do 

Budowa drogi 
rowerowej Oborniki 
Śląskie – Kuraszków

Trwa kolejny etap budowy drogi 
rowerowej prowadzącej z Obornik 
Śląskich przez Siemianice do grani-
cy z Gminą Prusice w miejscowości 
Kuraszków. 

Na chwilę oddania naszej gaze-
ty do drukarni prace wykonywa-
ne były w Kuraszkowie, gdzie zo-

Tuż przed Świętami Wielkiej 
Nocy oborniczanie dostali dłu-
go wyczekiwany prezent. 

W środę, 13 kwietnia odbyło się 
uroczyste otwarcie dróg wojewódz-
kich nr 340, 341 oraz 342 po po-
nad 1,5 rocznym remoncie. Otwar-
cie przebudowanych odcinków 

Uroczyste otwarcie  
dróg wojewódzkich 

W dniu 7.03.2022r. Burmistrz 
Obornik Śląskich Arkadiusz 
Poprawa podpisał umowę na 
wykonanie dokumentacji pro-
jektowej zadania pt. „Skomu-
nikowanie A-4 z S-5 – budowa 
obwodnicy Obornik Śląskich”. 

Przetarg wygrała firma PRO-
WAY Zbigniew Kowalski z Wrocła-
wia na kwotę 1 892 355.00 zł. W tym 
ważnym wydarzeniu wzięli także 
udział Posłanka na Sejm RP Miro-
sława Stachowiak – Różecka, Ty-
moteusz Myrda, Członek Zarządu 

Podpisanie umowy na projekt 
obwodnicy Obornik Śląskich

użytku przez mieszkańców budyn-
ku mieszkalnego. 

Celem rozpoczętego II etapu 
jest kontynuacja stworzenia nowej 
przestrzeni publicznej, która będzie 
łączyć wiele funkcji– rynku, głów-
nego placu, przestrzeni rekreacyj-
nej oraz wypoczynku, która będzie 
przyjazna dla mieszkańców oraz tu-
rystów jednocześnie wpisując się 
w istniejącą tkankę urbanistyczną. 

Zachowa się najwięcej obsza-
rów zielonych, stosowane będą na-
turalne materiały wykończeniowe, 
meble miejskie, elementy oświetle-
nia o wysokiej jakości oraz estety-
ce uwzględniające dostępność dla 
osób niepełnosprawnych. 

Powstanie m.in.: plac rekreacyj-
ny w formie „amfiteatru”, zagospo-
darowanie istniejących terenów zie-
lonych wraz z nowymi nasadzenia-
mi (uporządkowana zieleń niska 
i średniowysoka). 

stała wylana nawierzchnia asfal-
towa. W naszym mieście, wzdłuż 
ulicy Siemianickiej została przygo-
towana podbudowa pod nową na-
wierzchnię. 

st r. 2

Województwa Dolnośląskiego i Dy-
rektor Departamentu Infrastruktu-
ry UMWD Agnieszka Zakęś.

Na przygotowanie dokumen-
tacji wykonawca ma 20 miesięcy 
(7.11.2023 r.). Długo wyczekiwana 
inwestycja ma znaczenie strategicz-
ne dla naszego regionu, ponieważ 
poprawi bezpieczeństwo i zmniejszy 
ruch samochodowy w naszym mie-
ście. 

Budowa przyczyni się do stwo-
rzenia nowego układu drogowego 
łączącego drogi krajowe z drogami 
wojewódzkimi. Pozwoli na szybsze 
i bezpieczniejsze połączenie między 
lokalnymi ośrodkami, a także z po-
zostałymi obszarami województwa 
dolnośląskiego. 

Dokumentacja techniczna zosta-
nie sfinansowana w połowie z bu-
dżetu Gminy Oborniki Śląskie oraz 
Województwa Dolnośląskiego.

dróg rozpoczęło się przemówienia-
mi władz samorządowych, którzy 
podziękowali za dobrą współpracę 
przy wykonaniu inwestycji. Następ-
nie oficjalnie przecięto wstęgę. 



2 3
Magazyn Informacyjny  
Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich

Magazyn Informacyjny  
Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskichz pierwszej ręki z pierwszej rękiRok 32 Nr 1 (170) maj 2022 r.

Zakończono realizację I etapu 
modernizacji centrum Obornik 
Śląskich. 

Teren inwestycji położony jest 
obok zagospodarowanego tere-
nu kina i stanowi wnętrze podwó-
rzowe przy budynku mieszkalnym 

Modernizacja układu komunikacyjnego 
centrum Obornik Śląskich

wielorodzinnym, położonym przy 
ul. Dworcowej w Obornikach Ślą-
skich. 

W części południowej placu wy-
konano systemową toaletę publicz-
ną oraz budynek gospodarczy do 
użytku przez mieszkańców budyn-
ku mieszkalnego. 

Celem rozpoczętego II etapu 
jest kontynuacja stworzenia nowej 
przestrzeni publicznej, która będzie 
łączyć wiele funkcji– rynku, głów-
nego placu, przestrzeni rekreacyj-
nej oraz wypoczynku, która będzie 
przyjazna dla mieszkańców oraz tu-
rystów jednocześnie wpisując się 

w istniejącą tkankę urbanistycz-
ną. Zachowa się najwięcej obsza-
rów zielonych, stosowane będą na-
turalne materiały wykończeniowe, 
meble miejskie, elementy oświetle-
nia o wysokiej jakości oraz estety-
ce uwzględniające dostępność dla 
osób niepełnosprawnych. Powsta-
nie m.in.: plac rekreacyjny w for-
mie „amfiteatru”, zagospodarowa-
nie istniejących terenów zielonych 
wraz z nowymi nasadzeniami (upo-
rządkowana zieleń niska i średnio-
wysoka). Projekt przewiduje wybu-

dowanie fontanny w formie niecki 
o głębokości ok 40 cm wyposażonej 
w kilka dysz, ciągi piesze oraz pie-
szo-jezdne wraz z przebudową ist-
niejących. Ponadto pojawią się do-
datkowe parkingi dla samochodów 
osobowych, plac zabaw, elementy 
małej architektury tj. ławki, kosze 
na śmieci, leżaki miejskie, klomby, 
urządzenia placu zabaw, stojaki ro-
werowe, oprawy oświetleniowe pio-
nowe oraz wbudowane w posadz-
kę – kontynuacja zamontowanych 
przy kinie.

W dniu 7.03.2022r. Burmistrz 
Obornik Śląskich Arkadiusz 
Poprawa podpisał umowę na 
wykonanie dokumentacji pro-
jektowej zadania pt. „Skomu-
nikowanie A-4 z S-5 – budowa 
obwodnicy Obornik Śląskich”. 

Przetarg wygrała firma PRO-
WAY Zbigniew Kowalski z Wro-
cławia na kwotę 1 892 355.00 zł. 
W tym ważnym wydarzeniu wzię-
li także udział Posłanka na Sejm 
RP Mirosława Stachowiak – Różec-
ka, Tymoteusz Myrda, Członek Za-

Podpisanie umowy na projekt  
obwodnicy Obornik Śląskich

Budowa drogi rowerowej Oborniki Śląskie – Kuraszków

Trwa długo wyczekiwana prze-
budowa i remont toalet w bu-
dynku Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Obornikach Śląskich. 
Wymianie podlega całość in-
stalacji wodno-kanalizacyjnej.

Zakres prac, który został za-
pisany w przetargu obejmuje 
między innymi wymianę urzą-
dzeń sanitarnych w łazienkach, 
które są zlokalizowane w czę-
ści noclegowej na I piętrze, mon-
taż natrysków w kilku łazienkach 
usytuowanych w pokojach nocle-
gowych na I piętrze. 

Wykonawca zadania wyko-
nuje remont okładzin ściennych 
w łazienkach, wymianę stolar-
ki drzwiowej w łazienkach wraz 
z poszerzeniem otworów w murze 
na nowe drzwi. 

Przebudowie zostaną poddane 
dwie toalety/umywalnie ogólno-
dostępne usytuowanych na I pię-
trze, z przeznaczeniem na toale-
ty (z natryskami) dla osób nie-
pełnosprawnych. Zakres prac 
przewiduje przebudowę instalacji 
na parterze i pierwszym piętrze 

Trwa kolejny etap budowy drogi 
rowerowej prowadzącej z Obornik 
Śląskich przez Siemianice do grani-
cy z Gminą Prusice w miejscowości 
Kuraszków. Na chwilę oddania na-
szej gazety do drukarni prace wyko-
nywane były w Kuraszkowie, gdzie 
została wylana nawierzchnia asfal-
towa. W naszym mieście, wzdłuż 
ulicy Siemianickiej została przygo-
towana podbudowa pod nową na-
wierzchnię. W ramach zadania po-
wstanie około 4,6 km drogi rowe-

rowej o nawierzchni asfaltowej. 
Inwestycja realizowana jest przez 
firmę Decostar Development Seba-
stian 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, Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego.

Remont sanitariatów 
na OSIRze

budynku. Remontowi zostaną 
poddane instalacje wodociągowe, 
kanalizacji sanitarnych, wentyla-
cyjnych oraz wymienione zosta-
ną grzejniki. Inwestycje wykonuje 
firma C-VERCIAL Sp. z o.o. z sie-
dzibą we Wrocławiu. 

Wartość umowy opiewa na 
kwotę  651.900,00 zł. Zadanie fi-
nansowane jest w całości z budże-
tu własnego Gminy Oborniki Ślą-
skie.

Tuż przed Świętami Wielkiej 
Nocy oborniczanie dostali dłu-
go wyczekiwany prezent. 

W środę, 13 kwietnia odbyło się 
uroczyste otwarcie dróg wojewódz-

ale również chodników. Powstały 
nowe azyle na przejściach dla pie-
szych, ciągi pieszo-rowerowe oraz 
poprawione zostało odwodnienie 
dróg. Wykonany został nowy par-
king przy Dworcu PKP, zatoki au-

Uroczyste otwarcie  
dróg wojewódzkich 

tobusowe oraz ścieżka rowerowa. 
Rozbudowana została kanalizacja 
deszczowa, a także pojawiły się no-
we punkty oświetlenia ulicznego. 

Głównym celem realizacji zada-
nia była poprawa bezpieczeństwa 
i komfortu użytkowników dróg 
oraz obniżenie hałasu generowane-
go przez pojazdy przez przebudowę 
nawierzchni oraz budowę elemen-
tów ochrony środowiska. 

Środki finansowe na to zadanie 
zostały pozyskane ze środków unij-
nych 8 500 000 zł w ramach ZiT 
WroF, 1 900 000 zł zostało zabez-
pieczone w budżecie gminy Obor-
niki Śląskie, natomiast pozostała 
kwota to środki Samorządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego. Inwesto-
rem zadania była Dolnośląska Służ-
ba Dróg i Kolei, a wykonawcą wyło-
nionym w procedurze przetargowej 
firma Pro-Tra Building Sp. Z o.o

kich nr 340, 341 oraz 342 po po-
nad 1,5 rocznym remoncie. Otwar-
cie przebudowanych odcinków 
dróg rozpoczęło się przemówienia-
mi władz samorządowych, którzy 
podziękowali za dobrą współpra-
cę przy wykonaniu inwestycji. Na-
stępnie oficjalnie przecięto wstęgę. 
Zadanie pn. „Poprawa dostępno-
ści transportowej dróg wojewódz-
kich nr 342, 343, 340 w miejscowo-
ści Oborniki Śląskie” obejmowa-
ła przebudowę ulic: Wrocławskiej, 
Dworcowej, Łokietka i Piłsudskiego 
(do skrzyżowania z drogą na Wiel-
ką Lipę) wraz z generalnym przebu-
dowaniem skrzyżowania przy Urzę-
dzie Miejskim. Przebudowana zo-
stała nie tylko nawierzchnia ulic, 

rządu Województwa Dolnośląskie-
go i Dyrektor Departamentu In-
frastruktury UMWD Agnieszka 
Zakęś.

Na przygotowanie dokumen-
tacji wykonawca ma 20 miesięcy 

(7.11.2023 r.). Długo wyczekiwana 
inwestycja ma znaczenie strategicz-
ne dla naszego regionu, ponieważ 
poprawi bezpieczeństwo i zmniejszy 
ruch samochodowy w naszym mie-
ście. 

Budowa przyczyni się do stwo-
rzenia nowego układu drogowego 
łączącego drogi krajowe z drogami 

wojewódzkimi. Pozwoli na szybsze 
i bezpieczniejsze połączenie między 
lokalnymi ośrodkami, a także z po-
zostałymi obszarami województwa 
dolnośląskiego. 

Dokumentacja techniczna zosta-
nie sfinansowana w połowie z bu-
dżetu Gminy Oborniki Śląskie oraz 
Województwa Dolnośląskiego.

Rzeczpospolita 
Polska

Rzeczpospolita 
Polska
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Otrzymaliśmy ponad 1 900 000 
zł dofinansowania z Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg na 
przebudowę ulicy Energetycz-
nej w Obornikach Śląskich. 

Droga przewidziana do budo-
wy jest bardzo ważnym ciągiem 
komunikacyjnym na terenie mia-
sta Oborniki Śląskie i całej gmi-
ny. Ulica Energetyczna łączy drogę 
wojewódzką nr 342 ul. Wrocław-
ską z drogą gminną ul. A. Fredry. 
Dalej ulica Energetyczna prowa-
dzi do drogi wojewódzkiej nr 340 
w kierunku Trzebnicy. Dzięki bu-
dowie w/w drogi poprawi się zna-
cząco dojazd do Trzebnicy i Wro-
cławia. 

Planowany do budowy odcinek 
drogi gminnej zaczyna się od gra-

Wybudujemy ul. Energetyczną

nicy pasa drogowego drogi woje-
wódzkiej nr 342, przebiega przez 
osiedle mieszkaniowe i kończy się 
na połączeniu drogi gminnej z dro-
gą wojewódzką nr 340 (drugi etap 
inwestycji). Długość budowanego 
odcinka drogi wyniesie 915 m. Sze-
rokość jezdni bitumicznej zaprojek-
towano na  5,5 m, ponadto wzdłuż 
całej ulicy Energetycznej po jej pra-
wej stronie zaplanowano 3 metrową 
bitumiczną ścieżkę rowerową oraz 
po stronie lewej od skrzyżowania 
z ul. Paderewskiego do skrzyżowa-
nia z ul. Aleksandra Fredry chodnik 
pieszy o szerokości 2 m z kostki be-
tonowej. 

Na całym odcinku drogi zapla-
nowano strefę ograniczenia pręd-
kości do 30 km/h. Wzdłuż inwe-
stycji zaprojektowano system ka-
nalizacji deszczowej pełniący 
funkcje powierzchownego odpro-
wadzania wody z zaprojektowa-
nych nawierzchni. 

Planowana realizacja zadania 
to okres od maja 2022 do czerw-
ca 2023.

Trwa przebudowa holu w głów-
nym budynku Urzędu Miejskie-
go. 

Zakres prac obejmuje dostoso-
wanie strefy holu i przestrzeni hi-
gieniczno-sanitarnej do osób ze 

szczególnymi potrzebami, w tym 
poruszających się na wózkach in-
walidzkich. Bezpośrednio przy ho-
lu zaprojektowano toaletę dla pe-
tentów oraz dla pracowników. Oba 
pomieszczenia toalet zostaną do-
stosowane do potrzeb osób niepeł-

Przebudowa holu w Urzędzie

Pod koniec 2021 roku zakoń-
czyła się przebudowa części 
drogi gminnej wraz z odwod-
nieniem w miejscowości Rości-
sławice. 

Zakres prac obejmował opraco-
wanie projektu budowlanego oraz 
wykonanie przebudowy części dro-

gi gminnej. Przebudowywana jezd-
nia zyskała 4,5 metra szerokości 
oraz zostały w jej pasie dobudowa-
ne pobocza. Wykonane prace zna-
cząco poprawiły bezpieczeństwo 
użytkowników ruchu. 

Całość zadania została sfinanso-
wana z budżetu własnego Gminy.

Gmina Oborniki Śląskie otrzy-
mała dofinansowanie w wyso-
kości 880 000 zł na zakup kom-
puterów w ramach programu 
„Granty PPGR – Wsparcie dzie-
ci i wnuków byłych pracowni-
ków PGR w rozwoju cyfrowym”. 

Pod koniec kwietnia zosta-
ła podpisana umowa o przekaza-
nie grantu, a niebawem zostanie 
ogłoszony przetarg na dostawę 352 
komputerów. Na realizację projek-
tu, tj. zakup i przekazanie sprzętu 
mieszkańcom, Gmina ma 10 mie-
sięcy. Oczywiście, będziemy się sta-
rali przyśpieszyć tę procedurę, aby 
uczniowie otrzymali sprzęt przed 
rozpoczęciem nowego roku szkol-
nego 2022/2023.

Łącznie podczas naboru do 
Urzędu Miejskiego w Oborni-
kach Śląskich wpłynęło ponad 400 
oświadczeń mieszkańców z czego 
352 zostały zweryfikowane pozy-
tywnie. 

Pozostałe nie zostały uwzględ-
nione ze względów formalnych ta-
kich jak brak potwierdzenia zatrud-
nienia przodka w PGR, wskazanie 
w oświadczeniu placówki nieobjętej 
wsparciem (np. przedszkola, szkoły 
policealnej) itp.  

Informacja o przyznaniu bądź 
nie przyznaniu laptopa zosta-
nie przekazana zainteresowanym 
mieszkańcom telefonicznie. Prosi-
my o cierpliwość.

Granty PPGR

Remont Polnej 
zakończony

nosprawnych. Inwestycja pozytyw-
nie wpłynie na poprawę estetyki po-
mieszczenia, a przede wszystkim na 
komfort obsługiwanych interesan-
tów. Termin zakończenia prac bu-
dowlanych to druga połowa 2022 
roku.

We wtorek 26 kwietnia plac bu-
dowy został przekazany Wyko-
nawcy: Firmie BUDMEL – korty, 
boiska sportowe Tomasz Molus 
z Trzebnicy, która ma 7 miesię-
cy na jej wykonanie. 

W spotkaniu uczestniczył rów-
nież Burmistrz Arkadiusz Poprawa 
oraz przedstawiciel Banku Gospo-
darstwa Krajowego Piotr Buzar. 

Projekt zakłada budowę boiska 
wielofunkcyjnego o nawierzch-
ni z trawy syntetycznej na podbu-
dowie do gry w piłkę nożną wraz 
z wyposażeniem w urządzenia 
sportowe, ogrodzeniem panelo-
wym wysokości 4,0m i piłkochwy-
tami do wysokości 6,0m za bram-
kami. Planuje się także drenaż oraz 
powierzchniowe odwodnienie pły-
ty boiska wraz z przyłączeniem do 
kanalizacji deszczowej. Wykonana 
zostanie również bieżnia poliureta-

nowa, w części prostej czterotorowa 
długości 80m.

Ścianka wspinaczkowa
Przy placu zabaw w części pół-

nocno-wschodniej wybudowa-
na zostanie ścianka wspinaczkowa 
o wysokości ok. 3,0m wraz z po-
wierzchnią bezpieczną naturalną 
(piasek) pod ściankę.

Plac pod Lodowisko
W części południowo-wschod-

niej obszaru inwestycji wykonany 
zostanie utwardzony plac z kostki 
betonowej pod lodowisko sezono-
we o wymiarach 18x32m.

Miejsca postojowe
Wykonane zostaną 47 miejsca 

postojowe. Dostępne na dwóch pla-

cach postojowych – poprzez odręb-
ne wjazdy na teren poprzez projek-
towane szlabany. 

Wiata gospodarcza 
i miejsce na odpady stałe

Przy budynku od strony połu-
dniowej wykonana zostanie wia-
ta gospodarcza w technologii kon-
strukcji drewnianej obudową z okła-
dziny drewnianej. Przewiduje się 
także miejsce do składowania odpa-
dów stałych o wymiarach 3,5x5,0m.

Elementy małej 
architektury

Dodatkowo wykonane zostaną 
elementy małej architektury takie 
jak: ławki w ilości 22 sztuk oraz ław-
ki z oparciem w ilości 2szt. a także 
kosze na śmieci przy projektowa-
nych ławkach.

Zieleń
Zieleń wysoka pozostanie w nie-

zmiennym stanie. W ramach zada-
nia zaplanowano również zadasze-
nie pobliskiego kortu tenisowego 
siatką cieniującą. 

Jest to już kolejna inwestycja 
wskazana w Gminnym Programie 
Rewitalizacji – która zostanie zre-
alizowana dzięki świetnej współ-
pracy radnych i Burmistrza Arka-
diusza Poprawy. 

Gmina Oborniki Śląskie po pod-
pisaniu umów na realizację za-
dań pt: Sportowe zagospodarowa-
nie terenu wokół OSiR w Oborni-
kach Śląskich – otrzymała z Banku 
Gospodarstwa Krajowego prome-
sę w wysokości 4,5 miliona złotych 
na realizację w/w inwestycji. Stano-
wi to 70,36 % wartości zadania. Po-
zostały wkład własny na realizację 
projektu w wysokości: 1.896.000,00 
pokryje z budżetu gminy. Całkowi-
ta wartość: 6 396 000,00 zł

Projekt został dofinansowany 
z Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych. 

Nowe boisko już za 7 miesięcy

Odbiór drogi w Lubnowie 
nastąpił 11 kwietnia 2022 r. 
Zakończyła się przebudowa 
drogi powiatowej w Lubnowie. 

Remont został wykonany od 
strony byłej drogi wojewódzkiej nr 
341 do Lubnowa. O jej moderni-
zację zabiegali Radni Jadwiga Gło-
dowska, Stanisław Hurkasiewicz 
oraz Ryszard Szymański zwraca-
jąc uwagę, że ostatni remont te-
go odcinka miał miejsce ponad 30 
lat temu. Wykonane prace obej-

Remont drogi w Lubnowie 

zakończony
mowały: wykonanie nowej, po-
szerzonej nawierzchni na odcin-
ku blisko 1,5 kilometra, wycinkę 
i karczowanie przydrożnych za-
krzaczeń oraz odmulenie rowów. 
Zostały wykonane zjazdy z prze-
pustami, bariery drogowe i mijan-
ki oraz chodnik od przystanku do 
świetlicy wiejskiej. Wartość inwe-
stycji to kwota ponad 1 330 000 zł. 

Tekst i zdjęcia: Starostwo Powia-
towe w Trzebnicy
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Burmistrz Obornik Śląskich 
Arkadiusz Poprawa w lutym br. 
podpisał umowę na dofinansowa-
nie projektu pt. „Cyfrowa Gmina”. 
W ramach dofinansowania z Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cy-
frowa, otrzymamy ponad 325 000 
zł na zakup sprzętu i oprogramo-
wania dla Urzędu Miejskiego. 

Celem ogólnym projektu jest 
usprawnienie realizacji zadań 
o charakterze publicznym po-
przez cyfryzację procesów admi-
nistracyjnych oraz poprawę bez-
pieczeństwa informatycznego 
Gminy Oborniki Śląskie.

W ramach projektu zamie-
rzamy zakupić i wdrożyć m.in.n. 
Gminny Portal Podatkowy. 

Portal zostanie podzielony na 
dwa odrębne serwisy:

 1. część użytkowo/administra-
cyjna (dostępna w Urzędzie dla 
pracowników)

 2. portal podatnika/płatnika 
(przeznaczony do publikacji w In-
ternecie) 

Logowanie do portalu odby-
wać się będzie w oparciu o nada-
ny „gminny login”, Profil Zaufany 
albo Węzeł Krajowy. Po zalogowa-
niu, możliwe będzie przeglądanie 
stanu własnych należności w roz-

łożeniu na poszczególne rodzaje 
zobowiązań, składanie lub cofanie 
przez płatników zgód na otrzymy-
wanie powiadomień o terminach 
zapłaty należności lub ich upływie 
od Gminy poprzez SMS, email. 
Możliwość zapłaty wybranej raty/
rat wybranego podatku, on-line 
z własnego banku internetowe-
go podatnika lub kart kredytowej 
podatnika. 

W ramach projektu planujemy 
szkolenia z Cyberbezpieczeństwa 
dla 57 pracowników. 

Przeszkolony zostanie rów-
nież informatyk w zakresie admi-
nistrowania systemem Windows 
Serwer i wdrażania i udostępnia-
nie baz danych SQL. Kolejnym 
elementem związanym z zapew-
nieniem cyberbezpieczeństwa sa-
morządowych systemów infor-
matycznych będzie rozbudowa 
zabezpieczeń logicznych. 

Ważnym elementem projek-
tu, który ma pomóc realizować 
zadania jest w trybie zdalnej jest 
generator ofert na realizację za-
dań publicznych dla organizacji 
pozarządowych wraz ze szkole-
niem z obsługi. Służył on będzie 
do składania ofert i sprawozdań 
w ramach ogłaszanych konkur-
sów z pożytku publicznego uła-

Rozwój usług cyfrowych 
świadczonych przez Gminę

Drodzy mieszkańcy, jeszcze 
można składać wnioski w Miej-
sko-Gminnym Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Obornikach 
Śląskich o przyznanie dodatku 
osłonowego. 

Termin składania wnio-
sków:  do końca października 
2022 r. Wnioski złożone po 31 
października 2022r. nie będą roz-
patrywane. Papierowe wnioski są 
dostępne w MGOPS w Oborni-
kach Śląskich bądź na stronie in-
ternetowej www.gov.pl/web/kli-
mat/do-pobrania.

Dodatek przysługuje osobom 
mieszkającym samotnie, których 
dochód nie przekracza 2100 zł 
(netto) lub gospodarstwom wie-
loosobowym, w których dochód 
nie przekracza 1500 zł (netto) na 
osobę. Dodatek jest przyznawa-
ny również w przypadku przekro-
czenia kryterium dochodowego. 
Kwota wypłaty zostanie pomniej-
szona o kwotę przekroczenia kry-
terium. 

Minimalna wysokość świad-
czenia to 20 zł.

Wysokość świadczenia:
– Jednoosobowe gospodarstwo 

domowe otrzyma 400/500 zł* 

przy założeniu że jej dochód nie 
przekroczy 2100 złotych

– Gospodarstwo 2-3 osobo-
we otrzyma 600/750 zł* przy za-
łożeniu, że dochód nie przekroczy 
1500 złotych miesięcznie na oso-
bę,

– Gospodarstwo 4-5 osobowe 
otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy 
założeniu, że dochód nie przekro-
czy 1500 złotych miesięcznie na 
osobę,

– Gospodarstwo 6 i więcej oso-
bowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 
zł* przy założeniu, że dochód nie 
przekroczy 1500 złotych mie-
sięcznie na osobę.

* Wysokość dodatku jest uza-
leżniona od źródła ogrzewania. 
Większą dopłatę otrzymają osoby 
ogrzewające dom np. węglem lub 
innym paliwem stałym.

Wnioski można złożyć w for-
mie elektronicznej – za pomocą 
platformy ePUAP bądź papiero-
wej w MGOPS w Obornikach Ślą-
skich.

Wszelkie informacje dostęp-
ne są pod numerem telefonu 883 
505 603. Numer jest czynny w go-
dzinach pracy MGOPS w Oborni-
kach Śląskich.

twi funkcjonowanie i kontakt sto-
warzyszeń, klubów sportowych 
i fundacji z Gminą Oborniki Ślą-
skie. Szczególnie w okresie pan-
demii generator zapewni spraw-
ne składanie ofert, rozliczanie bez 
konieczności kontaktu osobiste-
go. Dodatkowo generator ofert 
ograniczy zużycie papieru i wpły-
nie na ochronę środowiska natu-
ralnego. W Gminie Oborniki Ślą-
skie zarejestrowanych jest ponad 
150 stowarzyszeń, klubów spor-
towych i fundacji. Każdego roku 
organizacje pozarządowe składa-
ją od 90 do 130 wniosków. 

Do obsługi zakupionych pro-
gramów oraz w celu sprawnej ob-
sługi klienta Urząd Miejski pla-
nuje zakup 17 laptopów z opro-
gramowaniem biurowym w tym 
jeden dla Ośrodka Sportu i Rekre-
acji. 

Projekt otrzymał dofinanso-
wanie z Programu Operacyjnego 
Cyfrowa Polska. Oś V. Rozwój cy-
frowy JST oraz wzmocnienie cy-
frowej odporności na zagrożenia 
– REACT-EU. Działanie 5.1 Roz-
wój cyfrowy JST oraz wzmocnie-
nie cyfrowej odporności na zagro-
żenia 

Koordynator Projektu 
Dominika Łasica

30 finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy już za nami. 

Mimo niesprzyjającej pogo-
dy w ostatnią styczniową niedzie-
lę przed południem liczna grupa 
wolontariuszy z puszkami wyru-
szyła na ulice naszej gminy, że-
by kwestować na rzecz WOŚP. 
Zbiórce towarzyszyło wiele atrak-
cji i koncertów zapewnionych 
przez Sztab WOŚP Oborniki Ślą-
skie, między innymi bieg Policz 
Się z Cukrzycą, któremu, tak jak 
w latach poprzednich, towarzy-
szył marsz nording walking. Do 
akcji ze swoimi licznymi atrak-

Jubileuszowy Finał Wielkiej  
Orkiestry Świątecznej Pomocy

W dniu 24.02.2022 r. odbyła się 
inauguracyjna sesja Młodzie-
żowej Rady Miejskiej Gminy 
Oborniki Śląskie, podczas któ-
rej młodzieżowi radni głosowali 
nad wyborem swoich władz. 

Przewodniczącym został wy-
brany Antonii Kacprzak, a jego 
zastępcą Joanna Borowska. Na-
stoletni samorządowcy odebra-

Młodzieżowa Rada Miejska

Dodatek osłonowy

li nominacje na funkcje młodzie-
żowych radnych. Wszyscy złożyli 
także uroczyste ślubowanie, za-
pewniając o „godnym i rzetelnym 
sprawowaniu obowiązków człon-
ka Młodzieżowej Rady Miejskiej”. 

Po wyborze na przewodniczą-
cego Antonii Kacprzak podzięko-
wał za zaufanie, jakim obdarzy-
li go koleżanki i koledzy radni. 

Do członków Młodzieżowej Ra-
dy Miejskiej zwrócił się także Za-
stępca Burmistrza Obornik Ślą-
skich Henryk Cymerman gratulu-
jąc młodym radnym wyboru oraz 
demokratycznej i lokalnej aktyw-
ności. 

Opiekunem Młodzieżowej Ra-
dy Miejskiej została Pani Bożena 
Magnowska.

cjami dołączyli się Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Obornikach Ślą-
skich,  Obornicki Ośrodek Kul-
tury oraz  Kino Astra. Dzień 
tradycyjnie zakończył się licyta-
cjami i światełkiem do nieba, któ-
re w tym roku przybrało postać 

pokazu fire show z pirotechniką 
i fajerwerków bezhukowych. Pod-
czas tegorocznego finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy udało się uzbierać kwotę ponad 
210 000 zł.

W latach 2022-2023 zostaną 
zorganizowane bezpłatne zaję-
cia dla dzieci!

Gmina Oborniki Śląskie kolej-
ny raz pozyskała dofinansowanie 
dla wszystkich swoich szkół na za-
jęcia pozalekcyjne dla dzieci. Pro-
jekt realizowany będzie w latach 
2022-2023

Przedmiotem projektu jest ogra-
niczenie i łagodzenie negatyw-
nych skutków epidemii COVID-19 
u uczniów szkół podstawowych 
gminy Oborniki Śląskie poprzez in-
tegrację oraz wsparcie rozwijania 
kompetencji kluczowych, społecz-
nych i emocjonalnych.

Cel ten zostanie osiągnię-
ty przez wdrożenie działań od-
powiadających na zdiagnozo-
wane potrzeby ze szczególnym 
uwzględnieniem problemów pe-
dagogicznych, psychologicznych, 
dydaktycznych stwierdzonych 
u uczniów spowodowanych epi-
demią choroby COVID-19 i dłu-
gotrwałą nauką zdalną.

W ramach projektu zaplano-
wano:
–  dodatkowe zajęcia dydaktycz-

no-wyrównawcze z matematyki 
w zakresie wyrównywania bra-
ków uczniów w osiągnięciach 
edukacyjnych;

–  dodatkowe zajęcia pozalekcyj-
ne i pozaszkolne, w tym w for-
mie projektów edukacyjnych 
wzmacniające kompetencje klu-
czowe oraz wspierające kompe-

tencje emocjonalno-społeczne 
i integrację uczniów;

–  rozwijanie zainteresowań na-
ukami przyrodniczymi dzięki 
zajęciom w wyspecjalizowanych 
jednostkach i wyjazdom eduka-
cyjnym;

–  specjalistyczne wsparcie ucznia 
ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi;

–  specjalistyczne wsparcie rodzi-
ców uczniów w rozwiązywaniu 
problemów wychowawczych 
i edukacyjnych będących skut-
kiem izolacji i nauki zdalnej.

W/w działania będą realizowa-
ne w ciągu dwóch lat szkolnych 

Projekt „Powrót na 6 – edukacja 
i integracja” dofinansowany

2021/2022 oraz 2022/2023.

Całkowita wartość projektu: 
526 856,20 zł

Kwota dofinansowania: 415 
566,20 zł

Tytuł projektu: Powrót na 6 – 
edukacja i integracja

Projekt realizowany dzięki Re-
gionalnemu Programowi Opera-
cyjnemu Województwa Dolnoślą-
skiego na lata 2014-2020.

Koordynator Projektu 
Dominika Łasica
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W dniach 16 i 17 marca 2022 r., 
w świetlicy wiejskiej w Pęgowie 
odbyły się warsztaty dotyczą-
ce rozwoju potencjału energe-
tycznego społeczności lokal-
nej, której celem jest wzrost 
stopnia wykorzystania bioma-
sy (energii odnawialnej) w sys-
temach ogrzewania – w ramach 
projektu BECoop.

Spotkania miały na celu przed-
stawienie założeń i celu projektu 
BECoop, udziału Gminy Oborniki 
Śląskie w projekcie, przedstawienia 
spółdzielni energetycznych i jaka 
jest ich idea. Ponadto na spotkaniu 
prezentowano możliwości wyko-
rzystania potencjału Gminy pod 
względem użycia biomasy do celów 
energetycznych i grzewczych. Pre-
lekcja miała na celu określenie ba-
rier przy tworzeniu lokalnych ini-
cjatyw społecznych oraz pomysłów 
jak wzmocnić pozycję mieszkań-
ców w tworzeniu spółdzielni ener-
getycznych, które są szansą na głę-
bokie przekształcenia w kierunku 
zrównoważonej, niskoemisyjnej go-
spodarki.

Podczas rozmów została przybli-
żona tematyka wykorzystania bio-
masy do celów energetycznych, ja-
ko odnawialnego źródła energii. 

W sobotę 9 kwietnia na par-
kingu przy Urzędzie Miejskim 
w Obornikach Śląskich odbył 
się po raz pierwszy Obornicki 
Jarmark Wielkanocny. 

Na tegorocznym jarmarku mi-
mo iście kwietniowej pogody (słoń-
ce, deszcz, grad i wiatr) pojawiło się 
mnóstwo wystawców. Gościliśmy 
połączone siły obornickich szkół, 
które pomagały małej mieszkan-
ce naszego miasta – Indze. Na ich 
stoisku było bardzo dużo ciast oraz 
ozdób świątecznych. Koło Gospo-
dyń Wiejskich z Lubnowa pomagało 
choremu Kamilkowi w walce o zdro-
wie. Na Wielkanocnym targu obec-

uplasowała się palma KGW z Ku-
raszkowa. 

Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do organiza-
cji tego wydarzenia Obornickie-
mu Ośrodkowi Kultury za nagło-
śnienie i organizację warsztatów 
dla dzieci. LGD KWT za wypo-
życzenie namiotów i ławosto-
łów. Naszym nowym mieszkań-
com z Ukrainy za przygotowanie 
terenu przed jarmarkiem, Zakła-
dowi Gospodarki Komunalnej za 
posprzątanie terenu po impre-
zie, Wystawcom za udział i przede 
wszystkim mieszkańcom gmi-
ny, za to, że tak licznie odwiedzili 
Obornicki Jarmark Wielkanocny. 

Warsztaty projektowe 
BECoop za nami

Wysokie ceny energii: a jeśli 
odpowiedź leży w społeczno-
ściach odnawialnej (bio)ener-
gii? 

Od kilku miesięcy wszędzie sły-
szymy czy czytamy o wzrastających 
cenach energii w całej Europie. Wi-
dzimy i odczuwamy konsekwencje 
tych podwyżek i towarzyszącego im 
efektu kuli śnieżnej – oprócz coraz 
wyższych rachunków za energię, ja-
kie otrzymują konsumenci, droże-
ją również produkty żywnościowe 
oraz inne kopalne surowce energe-
tyczne zużywane przez różne sekto-
ry gospodarki. Na wzrost cen ener-
gii wpływają także wysokie opłaty 
za emisję zanieczyszczeń do śro-
dowiska naturalnego, co wynika ze 
zbyt dużego stopnia wykorzystania 
węgla.

Dodatkowym czynnikiem po-
głębiającym i napędzającym wzrost 
cen źródeł energii, takich jak gaz, 
olej opałowy czy węgiel, jest napię-
cie między Zachodem a Rosją spo-
wodowane konfliktem rosyjsko-
-ukraińskim, oraz wysoki udział 
(około 40%) pokrywania zapotrze-
bowania na paliwo gazowe przez 
kraje UE przez dostawy z Rosji. 

Sytuacja ta wywiera ogromny 
wpływ na krajową i regionalną po-
litykę energetyczną, oddziałując 
tym samym na gospodarkę, rynek 
energii oraz samych konsumentów 
(mieszkańców). Skutkiem tego jest 
także wzrost ubóstwa energetyczne-
go wynikający z wysokich cen ener-
gii oraz ograniczenia jej zasobów. 

W efekcie, niezbędne wydaje 
się być dokonanie zmian w zakre-
sie kierunków pozyskiwania ko-
palnych surowców energetycznych 
oraz dalsza intensyfikacja działań 
związanych wykorzystaniem źródeł 
odnawialnych i lokalnych zasobów 
energetycznych. Konieczne jest za-
tem wdrożenie działań oraz środ-
ków zapobiegawczych/hamujących 
obecne zjawisko w perspektywie 
krótko i długoterminowej. 

Niektóre z rozwiązań zapropo-
nowanych przez Komisję Europej-
ską w zestawie działań i środków 
wsparcia zostały już przyjęte przez 
państwa członkowskie. Działania 
krótkoterminowe obejmują m. In. 
tymczasowe obniżenie stawek VAT 
na energię elektryczną i gaz (np. 
Polska), ograniczenie cen energii  
i ulgi dla dużej kategorii konsumen-
tów (np. Rumunia), bony energe-
tyczne (np. Francja). Wprowadze-
nie tych środków, mimo że było 
niezbędną reakcją pozwalającą na 
złagodzenie bezpośrednich skut-
ków wzrostu cen zwłaszcza dla 
wrażliwych konsumentów, nie wy-
starczy na skuteczne przeciwdzia-
łanie w dłuższej perspektywie i na-
leży raczej oczekiwać i przygotować 
się na systemową zmianę długoter-
minowej polityki w Europie.

Istnieje wiele skutecznych roz-
wiązań strukturalnego podejścia 
do sytuacji, większość z nich zosta-
ła już udostępniona i powinna stać 
się częścią całościowej strategii wy-
korzystującej pieniądze publiczne 
w najbardziej efektywny sposób: in-
westowanie w remonty budynków, 
dążenie do większej efektywności 
energetycznej, przesunięcia w syste-
mach podatkowych w celu ochrony 
najwrażliwszych grup konsumen-
tów energii, stworzenie wewnętrz-

nego europejskiego rynku energii 
itp. Choć można płacić gospodar-
stwom domowym za przesunięcie 
w czasie dziennego szczytu zużycia 
energii elektrycznej, jak niedawno 
zakładano. Skutecznym działaniem 
może być także zachęcanie kon-
sumentów do przyłączenia się do 
transformacji, tak by stali się także 
producentami energii.

Zgodnie z jednym z zaleceń Ko-
misji Europejskiej, aby stawić czo-
ła wyzwaniu związanemu z cenami 
energii, należy przyspieszyć działa-
nia w kierunku realizacji celu, ja-
kim jest pozyskiwanie 65% ener-
gii elektrycznej ze źródeł odna-
wialnych do 2030 r. W niedawnym 
oświadczeniu zbieżnym z działania-
mi EurActiv wysoki rangą urzędnik 
administracji podkreślił: „Aby za-
pewnić Europie przetrwanie zimy 
i  wiosny, oczekujemy, że będziemy 
przygotowani na zapewnienie alter-
natywnych dostaw pokrywających 
znaczną większość potencjalnych 
niedoborów”.

Według niedawnego sondażu 
barometr UE 88% Europejczyków 
uważa, że prócz wzrostu efektyw-
ności energetycznej, należy również 

grywać istotną role w transforma-
cji energetycznej Polski w obsza-
rze ciepłownictwa (ogrzewnictwa). 
Bioenergia jest elastycznym i god-
nym zaufania rozwiązaniem, które 
może wspierać zarówno mieszkań-
ców, jak i przemysł w samonapędza-
jącym się procesie. Kilka wymienio-
nych wcześniej branż dotkniętych 
wzrostem cen energii (związanych 
z drewnem, takich jak przemysł pa-
pierniczy i celulozowy) może wyko-
rzystywać bioenergię do własnych 

gii, wykorzystywane są jedynie od-
pady. Oprócz zmniejszenia ubó-
stwa energetycznego i wzmocnienia 
niezależności, bioenergia umoż-
liwia również (lokalne) tworze-
nie miejsc pracy, przyczyniając się 
także do wzrostu dochodów gmin. 
We Włoszech SEV, dostawca usług 
w Południowym Tyrolu, przypo-
mniał niedawno klientom w swo-
ich corocznych życzeniach, że ce-
ny produkowanej przez nich ener-
gii nie wzrosły od 20 lat. 20 lat! SEV 
jest partnerem BECoop, projektu fi-
nansowanego przez Unię Europej-
ską, którego celem jest demokraty-
zacja wykorzystania bioenergii do 
ogrzewania i odblokowanie poten-
cjału bioenergetycznego społeczno-
ści. Należy również przypomnieć, 
że biomasa przyczynia się aż w 60% 
do osiągnięcia celów UE w zakresie 
klimatu i energii (Eurostat, 2021).

Inny partner BECoop, FIPER 
– Włoska Federacja Producentów 
Energii ze Źródeł Odnawialnych, 
potwierdza, że koszty ogrzewania 
sieciowego z biomasy pozostały sta-
bilne w obecnym kryzysie energe-
tycznym i opisuje bioenergię jako 
boję ratującą życie w sytuacji, gdy 
rynki wymykają się spod kontroli, 
szczególnie na obszarach górskich 
i strefach niezgazyfikowanych. 

Inwestowanie w efektywność 
energetyczną i odnawialne źródła 
energii na bardziej zintegrowanym 
unijnym rynku energii, zwłaszcza 
w celu zastąpienia węgla w głębo-
kiej transformacji w Polsce, wyda-
je się dobrym pomysłem. Bioener-
gy Europe szacuje na podstawie 
niedawnego raportu Deloitte, że 
w przyszłości liczba obywateli i ga-
łęzi przemysłu korzystających z bio-
energii wzrośnie, ponieważ dalszy 
rozwój tego odnawialnego źródła 
energii jest niezbędny do osiągnię-
cia celów UE w zakresie emisji na 
lata 2030 i 2050.

A teraz wyobraźmy sobie świat, 
w którym produkcja energii jest 
własnością miejscowej społeczno-
ści, w którym mieszkańcy coraz 
częściej zamieniają się w prosumen-
tów energii odnawialnej, odzysku-
jąc władzę we wszystkich znacze-
niach tego słowa. Jest to podejście 
bardzo dobrze podsumowane przez 
prezesa RESCoop.eu, Dirka Vansin-
tjana.

Dzięki odpowiednim (wspie-
rającym) ramom politycznym za-
równo na poziomie krajowym, jak 
i unijnym oraz zwiększonej świado-
mości, te modele społeczności ener-
getycznych, znane również jako 
spółdzielnie energetyczne lub OZE, 
umożliwiają jednostkom i społecz-
nościom odzyskiwanie i ubranie 

w ramy działalności spółdzielczej 
zdekarbonizowanej i odnawialnej 
produkcji energii (w międzyczasie 
przyczyniając się do upowszechnia-
niu technologii energii odnawial-
nej) we współpracy między użyt-
kownikami, podmiotami łańcucha 
logistycznego i władzami lokalny-
mi, stając się jednocześnie aktyw-
nymi graczami na rynku. Społecz-
ności bioenergetyczne, opierając się 
na gospodarce o obiegu zamknię-
tym, wzmacniają pozycję miesz-
kańców na terenach swojej dzia-
łalności, zwiększając niezależność 
energetyczną, bezpieczeństwo i od-
porność dzięki lokalnym zasobom. 
Pozwala to na  obniżenie kosztów 
ogrzewania przy mniejszym wpły-
wie na środowisko (redukcja emi-
sji CO2), zwiększenie korzyści spo-
łecznych w zakresie dobrostanu, 
tworzenia miejsc pracy i zmniejsze-
nia ubóstwa energetycznego. 

Zainteresowanie tymi modelami 
rośnie w całej Europie, zarówno ze 
strony podmiotów prywatnych, jak 
i publicznych. Komisja Europejska 
uznała potrzebę takiego podejścia: 
w niedawnym tweecie europejski 
komisarz ds. energii Kadri Simson 
napisała, że „Komisja Europejska 
uznaje ważną rolę, jaką mogą ode-
grać społeczności energetyczne, an-
gażując obywateli jako aktywnych 
uczestników transformacji ener-
getycznej, zwiększając konkuren-
cję i zmniejszając koszty dla konsu-
mentów”. 

Pozostaje zatem mieć tylko na-
dzieję, że ten trend wzrostowy bę-
dzie kontynuowany w społeczno-
ściach (bio)energetycznych i że 
zarówno obywatele, jak i sektor pu-
bliczny przyłączą się do ruchu na 
rzecz bardziej skutecznej, sprawie-
dliwej, lokalnej i zdemokratyzowa-
nej transformacji energetycznej!

Jeśli chcesz dowiedzieć się wię-
cej o BECoop: https://www.becoop-
-project.eu/

Co to jest KE? https://knowled-
ge4energy.eu/fileadmin/user_uplo-
ad/Resources/Factsheet_EC_IC-
LEI_Final.pdf

https://knowledge4energy.eu/fi-
leadmin/user_upload/Resources/
Factsheet_Ind_Benefits_draft_IC-
LEI_Final.pdf

Watt Matters Podcast by FORE-
SIGHT Climate and Energy: https://
foresightdk.com/a-new-utility/

Projekt finansowany ze środków 
Programu Ramowego Unii Euro-
pejskiej w Zakresie Badań Nauko-
wych i Innowacji „Horyzont 2020” 
na podstawie umowy  o udzielenie 
dotacji nr 952930.

ObOrnicki  
Jarmark Wielkanocny

ne były również stoiska innych Kół 
Gospodyń Wiejskich z przepysznym 
świątecznym jedzeniem, kiełbasa-
mi, bigosem i ciastami. Na jarmarku 
znajdowały się stoiska naszych no-
wych mieszkańców z Ukrainy, któ-
rzy przygotowali palmy wielkanoc-
ne, ciasta, pierogi i inne dekoracje na 
świąteczny stół. W trakcie wydarze-
nia odbył się pokaz kulinarny, który 
przedstawiła zwyciężczyni II edycji 
MasterChef Junior Julka Cymbaluk. 
Zgromadzonym widzom pokaza-
ła jak przygotować świąteczną pas-
che z sera, jajek i bakalii oraz jak na-
turalnie zabawiać jajka. Wydarze-
nie obfitowało w wiele atrakcji dla 
najmłodszych. Obornicki Ośrodek 
Kultury i   Gmina Oborniki Śląskie 
zorganizowali warsztaty dla dzieci. 
Milusińscy ozdabiali drewniane jaj-
ka, kurczaki oraz motyle. Dodatko-
wo, zgromadzone pod sceną dzieci 
rozśmieszały Klauny, wprawne oko 
mogło dostrzec wśród tłumu duże 
bańki mydlane, zabawy z dużą kolo-
rową chustą klanzy oraz tańce i śpie-
wy. Organizatorzy zadbali również 
o kondycję fizyczną mieszkańców, 
którzy ruszyli w miasto uczestni-
cząc w grze terenowej „Znajdź Zają-
ca”. Zadanie do wykonania było bar-
dzo prostę. Polegało na odnalezie-

niu jak największej liczby ukrytych 
wcześniej jajek niespodzianek na te-
renie miasta. Dla zwycięskiej dru-
żyny nagrodą był zestaw gadżetów 
i słodyczy. 

Dla tych, którzy byli wygłod-
niali i zmarznięci organizatorzy 
przygotowali darmowy poczęstu-
nek w postaci żurku z chlebem. 
W czasie trwania jarmarku wiel-
kanocnego został zorganizowany 
konkurs na „Najładniejszą Palmę 
Wielkanocną”. Zwyciężyła palma 
KGW z Osolina, drugie miejsce 
zajął Franciszek Wojciechowski ze 
swoją pracą, a na trzecim miejscu 

Podczas panelu dyskusyjnego był 
czas na wymianę poglądów, wie-
dzy i doświadczeń dotyczących 
wykorzystania odnawialnych źró-
deł energii, jak również określenie 
potencjału Gminy pod względem 
właściwego wykorzystania bioma-
sy w systemach grzewczych. Istotną 
kwestią było także określenie barier 
przy tworzeniu lokalnych inicjatyw 
społecznych w ramach uniezależ-
nienie się ich od dostaw paliw ko-
palnych (węgiel, gaz olej opałowy).

Dziękujemy Panu prof. Arka-
diuszowi Dyjakonowi z Uniwersy-
tetu Przyrodniczego we Wrocławiu 
za przeprowadzanie panelu dysku-
syjnego z uczestnikami spotkania 
oraz za przekazanie specjalistycznej 
wiedzy w zakresie wykorzystywa-
nia najlepszych technologii grzew-
czych.

Podziękowanie przekazujemy 
również dla uczestników spotka-
nia za zaangażowanie i pozytywną 
energię, a szczególnie Pani Marcie 
Rogali – Sołtysa wsi Pęgów, za udo-
stępnienie sali na warsztaty. Spe-
cjalne podziękowania kierujemy do 
Koła Gospodyń Wiejskich „Damski 
Kocioł” za przygotowanie poczę-
stunku dla uczestników.

BECoop – energia odnawialna

zwiększyć produkcję energii odna-
wialnej. To źródło energii lokalnie 
wytwarzanej zapewnia stabilność 
cen i bezpieczeństwo energetycz-
ne, zmniejszając zależność ener-
getyczną od zagranicznych dostaw 
paliw kopalnych, na co warto zwró-
cić uwagę w czasach napięć geopo-
litycznych.

Samo wykorzystanie jednego czy 
dwóch odnawialnych energii źró-
deł zdaje się jednak nie wystarczać, 
a  trwalszym rozwiązaniem będzie 
miks energetyczny. Jak w większo-
ści przypadków, równowaga wydaje 
się odpowiednim podejściem. Jed-
nym ze źródeł energii wciąż niedo-
cenianym z powodu błędnych prze-
konań, jest bioenergia, a właśnie 
ona może odgrywać kluczową ro-
lę w obecnym i przyszłym systemie 
energetycznym, zmniejszając zależ-
ność energetyczną od paliw kopal-
nych. Polityka Energetyczna Polski 
do roku 2040 (PEP2040) zakłada, 
że to właśnie biomasa będzie od-

procesów w oparciu o własne odpa-
dy produkcyjne. Jeszcze mniej zna-
nym istotnym faktem w obecnej sy-
tuacji jest to, że biomasa pozyskiwa-
na lokalnie nie jest uzależniona od 
globalnych wahań cen towarów.

Bioenergia wykorzystywana 
do ogrzewania jest konkurencyj-
na i może jeszcze bardziej zredu-
kować ubóstwo energetyczne: mo-
że być nawet czterokrotnie tańsza 
w porównaniu z gazem ziemnym 
lub ogrzewaniem elektrycznym. 
Jest formą energii łatwo dostępną, 
nadającą się do przechowywania, 
pozyskiwaną lokalnie, odnawialną 
alternatywą, wspierającą rozwój lo-
kalnych gospodarek. 

Bioenergia korzysta z ekologicz-
nych surowców z rolnictwa, prze-
mysłu rolnego, leśnictwa i odpa-
dów komunalnych do wytwarza-
nia energii w różnych formach: 
jest to zatem produkt uboczny, co 
oznacza, że żaden las nie jest wy-
cinany w celu wytworzenia ener-

W związku z licznymi zgłosze-
niami Wykonawcy usługi odbio-
ru odpadów komunalnych przypo-
minamy, iż pojemnik lub worek do 
gromadzenia odpadów komunal-
nych należy wystawić przed nie-
ruchomość, w dniu poprzedzają-
cym wywóz, w taki sposób, aby nie 
utrudniać ruchu pieszego i kołowe-
go oraz nie stwarzać zagrożenia dla 
osób trzecich (dotyczy to również 
nieruchomości w których są tzw. 
boksy).

Worki do segregacji odpadów 
powinny być szczelne (pozba-
wione uszkodzeń) oraz związane, 

w celu zabezpieczenia przed zanie-
czyszczeniem terenu wokół. Od-
pady należy gromadzić wyłącznie  
w workach o kolorystyce wskazanej 
w Regulaminie utrzymania czysto-
ści i porządku obowiązującym na 
terenie Gminy, tj. 

1) żółtym – tworzywa sztuczne, 
metal i odpady opakowaniowe wie-
lomateriałowe z napisem „Metale 
i tworzywa sztuczne”;

2) zielonym – szkło z napisem 
„Szkło”;

3) niebieskim – papier z napisem 
„Papier”;

4) brązowym – bioodpady z na-
pisem „Bio”.
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Z inicjatywy grupy biegowej – 
Oborygeni, Klubu Piłkarskiego 
„BÓR” Oborniki Śląskie, Gminy 
Oborniki Śląskie oraz Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Oborni-
kach Śląskich w ostatnią nie-
dzielę marca zorganizowany 
został rajd Kocia Marzanna, 
który został reaktywowany po 
czterdziestu latach. 

Rajd cieszył się ogromnym za-
interesowaniem ze strony miesz-

Udało się wykorzystać okno 
pogodowe i w sobotę 9 kwiet-
nia posprzątano „Ruską Gór-
kę” w Obornikach Śląskich. 

Pierwotnie akcję planowano ty-
dzień wcześniej, ale została prze-
niesiona ze względu na niesprzyja-
jącą pogodę. Sprzątanie „Ruskiej” 
dziewięć lat temu zainicjował Rad-
ny Rady Miejskiej Hubert Ozimina, 
który o samym pomyśle mówi tak: 

„Ruska Górka” to nasze drugie 
podwórko. W tym lasku dzieciń-
stwo spędziło kilka pokoleń dzieci 
z sąsiedztwa. Spędzaliśmy tam wa-
kacje i każdy wolny czas. Budowa-
liśmy bazy, bawiliśmy się w pod-
chody, w zimie zjeżdżaliśmy na 
sankach. Ci bardziej odważni od-
krywali piwnice budynków i pe-
netrowali (nie zasypane wówczas) 
studnie. Działy się jeszcze inne rze-
czy, ale o tym się nie mówi, bo to 
są tajemnice poszczególnych band 
i ścisłego grona znajomych… :-) 
To miejsce u wielu osób wywołu-
je same pozytywne wspomnienia. 
Chcemy, aby było tam po prostu 
czysto. 

Wszystko zaczęło się dziewięć 
lat temu. W pierwszej akcji wzięły 
udział cztery osoby i dwójka dzie-
ci. Sprzątaliśmy, godzinę. Za każ-
dym razem sprzątamy tylko godzi-
nę, a w tym roku było nas już 60 
osób. Do sąsiadów dołączają har-
cerze i mieszkańcy z innych części 
Obornik Śląskich. Wśród uczest-
ników w tym roku byli też goście 
z Ukrainy. Wszyscy spisali się na 
medal! A śmieci porównując z po-
przednim rokiem było zdecydowa-
nie mniej, co cieszy, pozytywnie za-

skakuje i napawa optymizmem na 
przyszłość – dodaje Hubert Ozi-
mina.

Podczas tegorocznej akcji zebra-
no w sumie około 40 worków śmie-
ci, które od razu były segregowane 

W ostatnim czasie na tere-
nie Centrum Sportowo – Re-
kreacyjnym w Siemianicach 
zamontowane zostało oświe-
tlenie, a także skrzynki przy-
łączeniowe do powstałej infra-
struktury. Koszt inwestycji to 
około 50 000 zł, który poniosła 
Gmina Oborniki Śląskie.

Centrum Sportowo – Rekre-
acyjne w Siemianicach pięknieje 
w związku ze zbliżającymi się uro-
czystościami, które będziemy ob-
chodzić w tym roku. 27 sierpnia 
świętować będziemy 700-lecie Sie-
mianic połączone z dożynkami 
gminnymi. W niedzielę 28 sierp-
nia Kapela Janka Boduszka będzie 
obchodziła swoje czterdziestolecie 
działalności. W związku z powyż-
szym już dzisiaj zapraszamy na im-

Co słychać 
w Siemianicach? 

12 marca w świetlicy wiejskiej 
w Bagnie świętowaliśmy Dzień 
Kobiet. 

Przybyłe Panie wysłuchały kon-
certu na harfie w wykonaniu Mag-
daleny Czopki oraz poznały zalety 
ekologicznych kosmetyków Makutu. 
Jednak główną atrakcją wieczoru by-
ło losowanie upominków oraz głów-
nej nagrody bonu na zakupy o war-
tości 200 zł w sklepie MK Outlet 
Oborniki Śląskie. Po oficjalnej czę-
ści imprezy nadszedł czas na rozmo-
wy w kuluarach, degustację smako-
łyków przygotowanych przez orga-
nizatorów oraz wspólną zabawę. 

Wydarzenie zostało zorganizo-
wane przez Katarzynę Jarczewską, 
Ewelinę Kowalik i Katarzynę Hal-

W niedzielę 3 kwietnia odbyło 
się pierwsze spotkanie integra-
cyjne dla uchodźców z Ukrainy 
mieszkających w Bagnie i Oso-
linie. 

W spotkaniu uczestniczyło wie-
lu mieszkańców z terenu całej Gmi-
ny Oborniki Śląskie oraz zaprosze-
ni goście, którzy licznie przybyli 
na spotkanie. Przedstawicielka Pa-
ni Starosty Małgorzaty Matusiak 

Jarmarki wiejskie w Bagnie 
wpisały się na stałe w kalen-
darze imprez na terenie Gminy 
Oborniki Śląskie. 

Kocia Marzanna

kańców, którzy stawili się na starcie 
w czteropokoleniowym składzie!

Dla śmiałków do zdobycia by-
ły cztery najwyższe szczyty Ko-
cich Gór, które znajdują się wokół 
Obornik Śląskich. Dla zdobyw-
ców co najmniej dwóch pieczą-
tek na zakończenie rajdu przygo-
towane zostały dyplomy, odznaki 
i ognisko. Kocia Marzanna zosta-
ła na stałe wpisana do kalendarza 
imprez gminnych.

„Ruska” posprzątana  
po raz dziewiąty w godzinę

na szkło, plastik i pozostałe zmie-
szane. Na stercie śmieci znalazły się 
również cztery opony, kawałek ka-
napy, złom i trochę gruzu. Wszyst-
ko zostało wywiezione przez Zakła-
du Gospodarki Komunalnej. 

Nazwa wzgórza „Ruska Gór-
ka” to nazwa zwyczajowa wzgó-
rza między ulicami Piłsudskiego, 
Kościuszki i peronem kolejowym. 
Tuż po wojnie stacjonowały tam 
bowiem jednostki armii radziec-
kiej, które pilnowały „porządku” 
w Obornikach. Przed 1945 rokiem 
wzgórze nosiło nazwę Złota Gó-
ra (Goldberg). Na terenie lasku ro-
śnie wiele ciekawych i okazałych ga-
tunków drzew, m.in. kasztanowiec 
o obwodzie około czterech metrów 
oraz piękne okazy bluszczu pospo-
litego.

Jarmark wiejski w Bagnie za nami!

przywiozła w prezencie bardzo du-
żo smacznego ciasta, którym zaja-
dały się dzieci polskie i ukraińskie. 
Atmosfera była bardzo przyjazna, 
cista pyszne, a uczestnicy spotkania 
bawili się bardzo dobrze przy muzy-
ce w wykonaniu Zespołu Ludowe-
go Trzy Dęby z Borówka. Podczas 
wykładu Zuzanny Pawlikowskiej 
uchodźcy poznali aspekty praw-
ne pobytu w Polsce. Jednak najcie-
kawszym akcentem integracji było 

Zintegrowano się w Bagnie
przedstawienie w wykonaniu dzie-
ci z grupy Ad Astra Bagno.

Organizatorami spotkania by-
li Sołtysi Bagna i Osolina, Parafia 
w Bagnie oraz klerycy z Semina-
rium. Ciasta upiekły Panie z KGW 
z Bagna i Osolina, a zabawy dla 
dzieci przeprowadziła Jadwiga Wy-
sopal wspólnie z klerykami. Podzię-
kowania dla Marcina Tyrały i Ewe-
liny Kowalik za poświęcony czas, 
który włożyli w organizację spotka-
nia.

Dzień Kobiet w Bagnie

W środę 6 kwietnia obornicki 
magistrat odwiedziły dzieci 
z „zerówki” przy ulicy Sikor-
skiego. 

Wizyta była dla najmłodszych 
świetną okazją do zadawania licz-
nych pytań oraz przyjrzenia się 
z bliska pracy Burmistrza oraz 
funkcjonowania Urzędu. Wizyta 

Dzieciaki z wizytą  
w Urzędzie Miejskim

była zorganizowana w ramach za-
jęć poznawczych, przez które dzieci 
„od kuchni” mogą poznać dorosłe 
życie i ich struktury w którym bę-
dą w przyszłości funkcjonować. Ca-
łe spotkanie przebiegło w radosnej 
atmosferze, co świetnie pokazują 
uśmiechnięte twarze najmłodszych 
oborniczan.

prezy do Siemianic i włączenia się 
w ich organizację. 

Sołtys Siemianic Dawid Stawiak

Wydarzenie zorganizowane zo-
stało przez Sołtysa i Radę So-
łecką, Klub Sportowy 4Ball oraz 
KGW w Bagnie Okolice ze środ-
ków z otrzymanej dotacji z Powia-
tu Trzebnickiego. 

W imprezie udział wzięło wielu 
wystawców oraz kupujących. Pod-
czas jarmarku zakupić można by-
ło miody, rękodzieło, stroiki, palmy, 
ozdoby świąteczne, naturalne ko-
smetyki, kozie sery, pierogi przygo-
towane przez Panie z Ukrainy oraz 
różnego rodzaju słodkości. 

Dzieci z Bagna miały powo-
du do dumy i radości ponieważ ze 
sprzedaży ciast, skarpetek, popcor-
nu, waty cukrowej oraz kwiatków 
uzbierały 551, 20 zł, które przezna-
czoną na organizację wyjazdu wa-
kacyjnego. 

czuk przy wsparciu finansowym 
Gminy Oborniki Śląskie, Włady-

sława Cukli, Macieja Kucharskiego 
oraz Kamili Majkowskiej. 

2 kwietnia w świetlicy wiejskiej 
w Bagnie odbył się po raz trzeci jar-
mark, tym razem o tematyce wiel-
kanocnej. 
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Ubiegły rok był dla mieszkań-
ców Kowal rokiem obfitującym 
w wiele ciekawych form wspól-
nego spędzania czasu (m. in. 
poprzez udział w 3 wyjazdach 
integracyjnych), jak również 
uczestniczenia w ciekawych 
formach kreatywnych zajęć. 

W listopadzie odbył się piknik 
owocowy, który został zrealizowa-
ny dzięki dotacji pozyskanej z LGD 

Kowale nabierają tempa!

8 marca w naszej gminie nie był 
tylko świętowany Dzień Kobiet. 
W tym roku był to również wy-
jątkowy dzień dla Przedszkola 
nr 1 w Obornikach Śląskich, 
gdzie odbyła się uroczystość 
nadania placówce imienia Mło-
dych Odkrywców. 

W wydarzeniu wzięli udział 
m.in. burmistrz Obornik Ślą-
skich Arkadiusz Poprawa, przed-
stawicielka Dolnośląskiego Kura-
tora Oświaty, pani Beata Ciosek, 
dyrektorzy placówek oświato-

wych z naszej gminy oraz zwią-
zani z przedszkolem przedstawi-
ciele lokalnej społeczności. Dy-
rektor przedszkola, pani Kamila 
Kryś-Dynia podkreśliła, że wybór 
imienia poprzedzony był dysku-
sjami zarówno w gronie pracow-
ników przedszkola, jak i rodzi-
ców i ich dzieci uczęszczających 
do przedszkola, a samo imię do-
skonale wpisuje się w wizję przed-
szkola, jako miejsca rozbudza-
jącego ciekawość świata wśród 
dzieci. Oprawę artystyczną, pełen 
humoru, dziecięcej werwy i spon-
taniczności program, zapewni-
ły gościom dzieci z grup Jagódki 
i Myszki pod opieką pani Ewy Je-
nek-Jaśkiewicz.

Nadanie imienia Przedszkolu

Kolejny sukces Weroniki Woź-
niakowskiej ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 im. Polskich 
Laureatów Nagrody Nobla 
w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Obornikach Śląskich! 

Ten rok szkolny to ukoronowa-
nie jej pracy i marzeń! Najpierw 
zdobyła tytuł Laureatki IX Ogól-
nopolskiego Dyktanda Niepodle-
głościowego “Po polsku o historii”. 
Równolegle przygotowywała się 
i przechodziła kolejne etapy kon-
kursów: zDolny Ślązak Dolnoślą-
ski Konkurs Polonistyczny oraz III 
Olimpiada Literatury i Języka Pol-
skiego dla Szkół Podstawowych.

I tu ... wielki sukces!!! Etap okrę-
gowy tego konkursu składał się 
z części pisemnej (8 stycznia), która 
było przepustką do części ustnej za-
wodów (12 lutego). Praca pisemna 
Weroniki zdobyła najwyższą notę. 
Wysoko również oceniono test ję-
zykowy i odpowiedź ustną. To dało 
jej kwalifikacje do finału. Weronika 
jest jedną z pięciu osób, które repre-
zentowały okręg dolnośląski w za-
wodach ogólnopolskich w dniach 
20-23 kwietnia 2022 r. 

Warto też dodać, że we wcze-
śniejszych edycjach Dyktanda Nie-
podległościowego Weronika także 
zdobywała tytuły laureatki. Rok te-
mu była finalistką zDolnego Ślązaka 
Konkursu Polonistycznego. 

Poprosiliśmy Weronikę, by opo-
wiedziała nam krótko o rozwo-
ju swoich zainteresowań poloni-
stycznych. Od zawsze lubiłam czy-
tać książki, na początku takie dla 
dzieci, a potem już wszystko (oprócz 
science-fiction). Czasami chowałam 
je pod ławką i udawałam, że uwa-
żam na lekcji. Przeszło mi to, gdy po-
jęłam, że w rozumieniu książek przy-
daje się wiedza z różnych przedmio-
tów. Zawsze imponowało mi, gdy 
autor czytanych przeze mnie ksią-
żek wykazywał się wiedzą z biologii, 
fizyki czy historii. Moim zamiłowa-
niem jest od dawna także pisarstwo. 
Mam na swoim koncie opowiadania, 
„książki” i wiersze. Od długiego już 
czasu interesuję się językiem polskim 
samym w sobie. Czytam dużo o hi-
storii literatury, ze szczególnym na-

Jesteśmy obecnie świadkami 
wzrastającej skali przedsię-
wzięć pomocowych podejmo-
wanych przez różne podmioty. 

Nauczyciele, uczniowie i ich 
rodzice włączają się w nie bardzo 
chętnie, wyrażając w ten sposób 
solidarność z potrzebującymi. 

W Szkole Podstawowej nr 1 
im. Polskich Laureatów Nagro-
dy Nobla oraz w Przedszkolu nr 
2 w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Obornikach Śląskich po-
dejmujemy rozmaite działania 
pomocowe. „Nie liczy się to ile 
posiadasz, ale ile dajesz innym 
i jak się z nimi dzielisz” – to mot-
to, które towarzyszy naszym dzie-
ciom i uczniom w codziennych 
spontanicznych odruchach. Nor-
mą stają się: pomoc młodszym 
przez uczniów starszych, wspar-
cie w odrabianiu lekcji, dzielenie 
się kanapką, rozmowa z koleżan-
ką, która ma jakiś problem, sło-
wa pocieszenia dla kogoś, kto wy-
daje się smutny… Te dobre wzory 
zachowań zawdzięczamy syste-
matycznej pracy wychowawczej 
wszystkich naszych nauczycieli, 
angażowaniu uczniów w rozmaite 
projekty wychowawczo-profilak-
tyczne, mające na celu niwelowa-
nie barier społecznych, wyrówny-
wanie szans oraz integrację naszej 
szkolno-przedszkolnej społeczno-
ści. 

Pomoc innym to także roz-
maite działania wolontariackie, 
zbiórki na rzecz podmiotów, któ-
rych wspieramy w podnoszeniu 
jakości życia. W tym roku zaczę-
ło się od plastikowych nakrętek. 
Potem była zbiórka na krzesełko 
dla naszego niepełnosprawnego 
przedszkolaka, zbiórka żywności 
i posłań dla zwierzaków mieszka-
jących w schroniskach „Prusic-
kie serce dla zwierząt”, mikołaj-
kowa zbiórka prezentów dla dzie-
ci z Domu Dziecka w Obornikach 
Śląskich, zbiórka darów dla dzie-
ci przebywających w hospicjum 
„Formuła dobra”, udział w kwe-
ście WOŚP, pomoc żywnościowa 
dla Polaków na kresach, a obec-
nie kolejna już zbiórka środków 
higienicznych, żywności i odzie-
ży dla ludności ukraińskiej, or-

Jak co roku uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Obor-
nikach Śląskich wzięli udział 
w sesji zimowej Ogólnopolskiej 
Olimpiady Języka Angielskiego 
dla klas 1-3 szkoły podstawo-
wej. 

W tym roku do rywalizacji 
o miano laureata przystąpiło z na-
szej szkoły 18 uczniów. 4 z nich uzy-
skało dyplom laureata: Alicja Łu-
kaszyn, Marta Pienio i Wiktoria 
Podleśna z klasy 2a oraz Anna Me-
dyńska z klasy 3a. Najwięcej punk-

ciskiem na romantyków i pozytywi-
stów. Interesuję się się też gramatyką, 
poprawnością językową. Począt-
kowo każdemu zwracałam na nią 
uwagę, ale dzisiaj już wiem, że każ-
dy z nas popełnia błędy i sama co-
raz częściej zastanawiam się, jak się 
coś pisze albo mówi. Wiele doświad-
czeń z zakresu moich zainteresowań 
polonistycznych zdobywam podczas 
przygotowań do konkursów, zwłasz-
cza w analizowaniu tekstu, panowa-
niu nad stresem, wypowiadaniu się 
na konkretny temat czy korzysta-
niu z wielu źródeł informacji. Udzia-
ły w nich dostarczają mi także spo-
ro wiedzy stricte polonistycznej, któ-
rą cały czas chcę poszerzać.

Miła, koleżeńska, cicha, skrom-
na… Werka, jesteś WIELKA!!!

Gratulujemy pasji związanej 
z poznawaniem naszego ojczyste-
go języka i polskiej literatury. Gra-
tulujemy również zwycięstw w do-
tychczasowych konkursach! Trzy-
mamy kciuki za kolejne sukcesy!!! 
Jednocześnie serdecznie dziękuje-
my i gratulujemy polonistce – Kata-
rzynie Juchniewicz, która z wielkim 
zaangażowaniem wspiera Weroni-
kę w rozwijaniu uzdolnień i towa-
rzyszy jej w każdym ważnym przed-
sięwzięciu polonistycznym. Więcej 
takich nauczycieli! Więcej zainte-
resowania i wsparcia dla dziecka 
uzdolnionego w szkołach!

ganizacja pomocy materialnej 
uchodźcom w naszym mieście 
oraz szkolna zbiórka pieniężna 
na wyprawkę pod hasłem „Pełny 
tornister” dla dzieci ukraińskich, 
które zawitają w naszej placówce. 

Społeczność szkolno-przed-
szkolna ZSP nie pozostaje obo-
jętna wobec ludzi w naszym mi-
kroregionie, którym coś zawdzię-
czamy lub tym, którzy potrzebują 
emocjonalnego wsparcia. Wyra-
zem tego są drobne akty pamię-
ci i życzliwości, takie jak świą-
teczna kartka dla pacjentów szpi-
tala, kartka okolicznościowa do 
pensjonariuszy domu pomo-
cy społecznej, karta do powstań-
ców warszawskich. Otrzymujemy 
za nie podziękowania, certyfika-
ty dobra, bo dobro zawsze wraca. 
Pamiętajmy o tym!

Wielka Werka!!! Siła w życzliwości i pomocy…

Laureaci Olimpuska 
Szkoła Podstawowa  
nr 1 w Obornikach Śl.

Dziękujemy inicjatorkom 
większości tych akcji – Paulinie 
Maślankowskiej – przewodniczą-
cej szkolnego koła Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci, Marcie Zybale – 
opiekunce Samorządu Uczniow-
skiego, Blance Jakubowskiej – psy-
cholog, Joannie Żuk – nauczyciel-
ce wychowania przedszkolnego 
oraz Magdalenie Snelli – opiekun-
ce szkolnego wolontariatu, a także 
pozostałym nauczycielom, którzy 
uczestniczą w zespołowych dzia-
łaniach pomocowych. Dzięki nim 
rośnie siła pomocy i życzliwo-
ści, wzrasta uwaga naszych dzieci 
na potrzebach innych, ich wraż-
liwość i empatia, a także poczu-
cie wewnętrznej satysfakcji oraz 
przekonanie, że mają pozytywny 
wpływ na życie innych ludzi. 

Pomagajmy nadal, by świat 
społeczny stawał się lepszy! (ekł)

tów zdobyła Alicja Łukaszyn, zaj-
mując 3 miejsce wśród prawie 2500 
uczestników z całej Polski. 

Wszyscy nasi uczestnicy Olim-
puska wykazali ponadprzeciętną 
znajomość słownictwa i umiejęt-
ność czytania w języku angielskim. 
Gratulujemy im i życzymy dalszych 
sukcesów! 

Dziękujemy zarazem naszym 
anglistkom: Ani Faińskiej-Wysoc-
kiej i Kasi Hankiewicz za udział 
w konkursie i dobre przygotowanie 
do niego naszych uczniów. (ekł)

KWT oraz z Działaj Lokalnie. W ra-
mach pozyskanych funduszy udało 
nam się zakupić kostkę brukową, 
którą Panowie – mieszkańcy Ko-
wal – w czynie społecznym wyłożyli 
we wnętrzu altany wiejskiej. Na tak 
przygotowanym podłożu organi-
zacja Pikniku była czystą przyjem-
nością. Dzieci otrzymały upominki 
a najwytrwalsi uczestnicy wycieczek 
– pamiątkowe odznaki z napisem: 
„Dzielny podróżnik”. Zabawa przy 

ognisku trwała do późnych godzin 
nocnych. W kolejnych miesiącach 
Koło Gospodyń Wiejskich organi-
zowało warsztaty rękodzieła o róż-
nej tematyce. Najpierw, w paździer-
niku, tworzyliśmy wianki i stroiki 
o tematyce jesiennej. Część z nich 
trafiła na groby naszych bliskich 
a część stała się elementem wystro-
ju kaplicy pw. Św. Anny oraz na-
szych domostw. Im bliżej Świąt Bo-
żego Narodzenia, tym bardziej Pa-

nie z KGW w Kowalach starały się 
wprowadzać mieszkańców Kowal 
w ich nastrój. Zorganizowały spo-
tkanie, na którym wypiekały pier-
niczki oraz warsztaty ozdób świą-
tecznych. Obydwie inicjatywy cie-
szyły się dużym zainteresowaniem, 
zwłaszcza wśród najmłodszych 
uczestników, którzy z wielkim zaan-
gażowaniem i przejęciem poświęca-
li się najpierw wykrawaniu a potem 
zdobieniu pierniczków, jak również 
tworzeniu ozdób choinkowych. 
Braliśmy również udział w Jarmar-
ku Bożonarodzeniowym, który był 
naszym debiutem na tego typu im-
prezach. Mieszkańcy Kowal wyka-
zali duże zaangażowanie w przy-
gotowaniu do tego wydarzenia, by-
li kreatywni i świetnie się przy tym 
zorganizowali. A w pierwszą sobo-
tę marca zorganizowaliśmy spotka-
nie dla mieszkanek Kowal w związ-
ku z Dniem Kobiet. Czas spędzony 
razem był czasem radosnym, peł-
nym śmiechu – zwłaszcza podczas 
udziału w grze w kalambury. 

Mamy kilka pomysłów na orga-
nizację wydarzeń, które w dalszym 
ciągu będą aktywizować naszych 
mieszkańców do wspólnego dzia-
łania. Trwają również prace mające 
na celu przystosowanie terenu zie-

lonego na potrzeby 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. Li-
czymy na to, że przy pomocy Gmi-
ny Oborniki Śląskie, jak również 
sponsorów i darczyńców, łatwiej 
będzie nam stworzyć takie miejsce. 
Zapraszamy chętne osoby i organi-
zacje do odwiedzania naszej miej-
scowości. Im więcej spotkań i po-
mysłów, tym lepsze działania bę-
dziemy podejmować.

Dziękujemy również za wsparcie 
naszemu Samorządowi Gminne-
mu, pracownikom Wydziału Pro-
mocji i Organizacji Pozarządowych 
Gminy Oborniki Śląskie – za bu-
dowanie relacji partnerskich z na-
mi, jak również za wsłuchiwanie się 
w nasze potrzeby i starania podej-
mowane w kierunku ich zaspakaja-
nia.

Na koniec zwracamy się z proś-
bą o rozpowszechnienie apelu o po-
moc oraz wsparcie leczenia miesz-
kanki Kowal – Ani Lesiak. Ania ma 
38 lat. Jest szczęśliwą mamą 2 sy-
nów, których kocha ponad życie. 
Choruje na potrójnie ujemnego ra-
ka piersi. Jedyną szansą na życie jest 
zakup nierefundowanego leku o na-
zwie Tradelvy. 

Szczegółowe informacje na te-
mat leczenia Ani dostępne są na 
stronie https://zrzutka.pl/3arnap  
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Na początku października 2021 
roku nasza szkoła przyłączyła 
się do programu edukacyjnego, 
pt.: „Być jak Ignacy” organizo-
wanego przez Fundację PGNiG 
im. Ignacego Łukasiewicza. 

Celem Programu jest popula-
ryzacja polskiej nauki oraz pielę-
gnowanie pamięci o  wybitnych, 
polskich naukowcach. Autorzy 
programu wierzą, że nauka może 
zmienić świat, a wynalazki poma-
gają ludziom żyć lepiej.

Program skierowany jest do 
uczniów szkół podstawowych 
(klas 1-8). To właśnie im najbar-
dziej potrzebne są dobre przykła-
dy, na których mogą  się wzoro-
wać w  swoim codziennym życiu. 
Wzorce pełne odwagi, budujące 
przekonanie, że warto wierzyć we 
własne siły i marzenia.

Spotkania naszego koła na-
ukowego odbywają się dwa ra-
zy w każdym miesiącu, średnio 
co dwa tygodnie. Podczas spotkań 
realizujemy ciekawe scenariusze, 
przygotowane dla  szkolnych kół 
naukowych. Całość jest podzielo-

na na 8 kolejno następujących po 
sobie etapów. 

W I etapie, pt. Polarne odkry-
cia, poznaliśmy postać Henry-
ka Arctowskiego. Geograf, geofi-
zyk, geolog, meteorolog i podróż-
nik. Polak związany z badaniami 

Zaginiony Ignacy Łukasiewicz  
jest poszukiwany przez  

Dwójkowych Tropicieli Nauki!!!

polarnymi szczególnie na Antark-
tyce. Dowiedzieliśmy się m. in. 
w jaki sposób działa nawigacja. 
W tym etapie zadaniem projek-
towym było  stworzenie modelu 
kompasu za pomocą dostępnych 
materiałów. Każdy kolejny etap 

jest poprzedzony krótkim quizem 
prowadzący do następnych cieka-
wych odkryć i zadań. 

II etap, pn.: Podniebne osią-
gnięcia upłynął nam na budowie 
własnych modeli latających samo-
lotów. Poznaliśmy Adama Osta-
szewskiego – naukowca i wyna-
lazcę, nazywanego „Leonardem 
ze Wzdowa”. 

Następnie zgłębialiśmy tajem-
nice Zagadkowego mózgu – tytuł 
III etapu. Tutaj spotkaliśmy panią 
dr hab. Ewelinę Knapską zajmują-
cą się pracą naukową w laborato-
rium oraz tworzyliśmy mapę my-
śli z zajęć. 

IV etap to: Nieodkryta przyro-
da. Zadanie polegało na wykona-
niu zdjęć otaczającej nas dzikiej 
przyrody. Słuchaliśmy wywiadu 
z dr Łukaszem Bożyckim, który 
na co dzień zajmuje się obserwo-
waniem i  fotografowaniem dzi-
kiej przyrody. W sposób szczegól-
ny interesuje się ornitologią. 

V etap – Wielkie maszyny, do-
prowadził nas do spotkania z Ka-
zimierzem Stanisławem Gzow-
skim, który był polskim inży-

nierem, budowniczym (mostów, 
dróg, linii kolejowych i  portów 
na terenie Kanady). Zasłynął mię-
dzy innymi dzięki wzniesieniu 
w 1873 roku długiego na 1100 
metrów mostu International Ra-
ilway Bridge, który łączył Kanadę 
ze Stanami Zjednoczonymi. Na 
tym etapie wykonywaliśmy wła-
sny projekt maszyny prostej oraz 
jak najwyższą konstrukcję wieży 
z pianek marshmallow (materiał 
łączący) oraz makaronu spaghet-
ti (materiał budowlany). Sprawiło 
nam to wiele radości. 

To jeszcze nie koniec przygód. 
Przed nami kolejne etapy. Mamy 
zamiar odwiedzić lokalne radio 
oraz wydać gazetkę dokumentu-
jącą nasze dokonania, a także bie-
rzemy udział w konkursie na naj-
lepszy film lub prezentację doku-
mentującą realizację wybranego 
etapu programu. Trzymajcie za 
nas kciuki!

Koordynatorzy Programu: 
Jolanta Olejniczak  

i Karolina Wierdak-Choroś

W tym roku szkolnym Szkoła 
Podstawowa nr 2 uczestniczyła 
aktywnie w konkursach infor-
matycznych i fizycznych. 

Celem przeprowadzenia konkur-
sów jest zachęcenie większej liczby 
uczniów do udziału w challengach. 
Razem z naszej szkoły wzięło udział 
77 osób w XVI Międzynarodowym 
Konkursie Informatycznym BÓBR 
w trzech grupach wiekowych: Bóbr 
Skrzat (27. uczniów), Bóbr Benja-
min (28. uczniów), Bóbr Junior (22. 
uczniów). Poniżej prezentujemy 
osiągnięcia naszych uczniów:

BÓBR SKRZAT: pierwsze cztery 
miejsca dla uczniów klas I–III:
I miejsce w szkole – Franciszek 
Olbert kl. 3a; 
II miejsce ex aequo w szkole – Ad-
rian Kowalczyk 2a i Alan Zieliń-
ski kl. 2a; 
III miejsce w szkole – Jakub Ra-
duchowski kl. 2a,
IV miejsce w szkole (wyróżnie-
nie) – Adam Adamowicz kl. 2b.

BÓBR BENJAMIN: pierwsze 
cztery miejsca dla uczniów klas 
IV–VI:
I miejsce w szkole – Marianne 
Dehue kl. 4a; 
II miejsce w szkole – Emilia Ku-
raszyk kl. 4a; 
III miejsce w szkole – Olga No-
wak kl. 6b; 
IV miejsce w szkole (wyróżnie-
nie) – Zofia Tracz kl. 5a.

BÓBR JUNIOR: pierwsze cztery 
miejsca dla uczniów klas VII–VIII:
I miejsce w szkole – Patryk Kle-
mentowski kl. 8b; 
II miejsce w szkole – Andrzej No-
wak kl. 8b; 

III miejsce w szkole – Piotr Jaro-
cha kl. 7b; 
IV miejsce w szkole (wyróżnie-
nie) – Adam Lewandowski kl. 7b.

Braliśmy również udział online 
w II edycji Ogólnopolskiego Kon-
kursu INSTALOgIK. Naszą szkołę 
reprezentowało 12. uczniów: Olim-
pia Jakóbik kl. 4a, Aleksandra Ko-
towska kl. 4a, Emilia Kuraszyk kl. 
4a, Maja Wielgus kl. 4a, Martyna 
Pindral kl. 4a, Aleksander Kieler kl. 
5a, Oliwia Stopa kl. 5a, Zofia Tracz 
kl. 5a, Karol Zarzycki kl. 5a, Kajetan 
Raduchowski kl. 5a, Olga Nowak kl. 
6b, Mateusz Olejniczak kl. 7a. 

W  II etapie konkursu uczestni-
czyli: Martyna Pindral kl. 4a, Kaje-
tan Raduchowski kl. 4a oraz Olga 
Nowak kl. 6b.

Do III – finałowego etapu kon-
kursu zakwalifikowała się Olga No-
wak z klasy 6b.

Pierwszy raz włączyliśmy się do 
udziału w Ogólnopolskim Wiel-
kim Teście Edukacyjnym – NA-
UKA i TECHNIKA (FIZYKA ka-
tegoria nr 1 – szkoły podstawowe). 
W zaciętej rywalizacji online brało 
udział 5. uczniów naszej szkoły: 
I miejsce w szkole – Patryk Kle-
mentowski kl. 8b, 
II miejsce w szkole – Andrzej No-
wak kl. 8b, 
III miejsce – Hubert Prędota kl. 8b, 
IV  miejsce – Adam Lewandowski 
kl. 7b, 
V miejsce – Jakub Komorowski kl. 8b.

Taka liczba uczniów biorących 
udział w konkursach napawa opty-
mizmem na przyszłość. Naszym 
uczniom życzymy powodzenia 
w następnych konkursach. 

Aktywna „Dwójka”

Robotyka to obszar utożsa-
miany ze specyficzną, trudną 
technicznie dziedziną wiedzy, 
zarezerwowaną dla specjali-
stów oraz inżynierów, jednak 
przygodę z nią można zacząć 
już w wieku przedszkolnym. 

Rozbudzanie pasji do ciekawych, 
kreatywnych, a przede wszystkim 
rozwijających i przydatnych za-
jęć tego rodzaju to działanie, które 
z pewnością zaprocentuje w przy-
szłości. Robotyka w przedszkolu to 
przede wszystkim świetna zabawa. 

Stymuluje ona rozwój dzieci na wie-
lu płaszczyznach – rozwija logiczne, 
algorytmiczne myślenie, zadanio-
we podejście do stawianych proble-
mów, kreatywność, doskonali ma-
nualnie, ale także uczy pracy w gru-
pach oraz budowania partnerskich 
relacji między rówieśnikami.

W Przedszkolu nr 2 w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Obor-
nikach Śląskich wykorzystujemy 
Genibot – uniwersalny, wyposa-
żony w wiele funkcji robot edu-
kacyjny do nauki programowa-

Programowanie i robotyka 
w edukacji przedszkolnej 

nia. Zajęcia z jego wykorzystaniem 
otwierają dzieciom drzwi do świa-
ta nowoczesnych technologii i edu-
kacji w nurcie STEAM. Zachęcają 
do eksperymentowania i poszuki-
wania nowych rozwiązań. Kadra 
pedagogiczna naszego przedszko-
la przeszła specjalistyczne szkole-
nie z obsługi i sposobów wykorzy-
stywania Genibota, dzięki czemu 
zajęcia z robotyki i programowa-
nia prowadzone są profesjonalnie, 
zaś dzieci uczestniczą w nich z du-
żym zaangażowaniem i entuzja-
zmem. (ekł)

O B O R N I C K I  O ś R O D E K  K U LT U Ry  k u l t u r a - o b o r n i k i .  p l
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Do Obornickiego Ośrodka Kul-
tury w Obornikach Śląskich 
trafiło 122 100 złotych na re-
alizację projektu grantowego 
pt. „Z Kulturą do Sieci”, w ra-
mach konkursu pn. „Konwer-
sja cyfrowa Domów Kultury”, 
ogłoszonego przez Narodowe 
Centrum Kultury.

Pozyskane środki umożliwią 
Obornickiemu Ośrodkowi Kultu-
ry zakup streamingu, sprzętu do 
studia nagrań, modernizację stro-
ny internetowej, również pod ką-
tem wymagań dla osób niepełno-
sprawnych, a także wyposażenie sa-
li widowiskowej i punktu kasowego 
w pętlę indukcyjną, która ułatwi 
odbiorcom niedosłyszącym uczest-

Z Kulturą do Sieci!
niczenie w wydarzeniach kultural-
nych. 

Kadra instruktorska OOK bierze 
też udział w cyklu szkoleń organi-
zowanych w ramach projektu przez 
NCK, dzięki którym rosną nasze 
kompetencje cyfrowe w zakresie 
edukacji i animacji kulturalnej. Po-
może nam to w rozszerzeniu ofer-
ty kulturalnej dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych.

Projekt finansowany jest ze środ-
ków Funduszy Europejskich w ra-
mach działania 3.2 „Innowacyjne 
rozwiązania na rzecz aktywizacji 
cyfrowej” III Osi Programu Ope-
racyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020.

Gwałtowny wybuch wojny na 
Ukrainie przestawił naszą co-
dzienność na inne tory, zbu-
rzył spokój i uruchomił lawinę 
zmian. Ale też obudził na wielką 
skalę solidarność i chęć pomo-
cy poszkodowanemu narodowi 
ukraińskiemu.

Pragnąc dołączyć do działań po-
mocowych zorganizowaliśmy 12 
marca koncert charytatywny pod 
hasłem GRAMY DLA UKRAINY, 
podczas którego wystąpili: harfist-
ka Magdalena Czopka, znana obor-
nicka formacja BLUES MENU oraz 
zaprzyjaźnieni z nimi GATES OF 
BLUES. 

Zamiast biletów publiczność za-
silała puszkę, przygotowaną przez 
Stowarzyszenie Rozwoju Pęgowa. 

Koncert charytatywny dla Ukrainy

Na lutowym spotkaniu DKK 
w Bibliotece im. J. Iwaszkie-
wicza omawiałyśmy książkę 
Natalii de Barbaro „Czuła prze-
wodniczka”. 

Autorka opisuje trzy role, w któ-
re jej zdaniem, najczęściej nieświa-
domie wcielają się kobiety tj. potul-
na, męczennica i królowa śniegu. 
Niejednokrotnie cechy tych ról po-
trafią się w nas kobietach nakładać, 
gdzie jedna z nich może domino-
wać, aby pomóc nam sprostać co-
dziennym obowiązkom oraz wzor-
com narzucanym przez obyczaje 
i tradycję. 

Tytułowa Czuła Przewodniczka 
to coś w rodzaju kobiecej intuicji, 
wewnętrznego głosu i mądrości, 
które pomagają znaleźć klucz do sa-
morealizacji, radości, życia według 
swoich zasad oraz akceptacji i do-
broci dla samej siebie. 

Lektura De Barbaro, jak stwier-
dziły klubowiczki, skierowana jest 
głównie do pań, które zaczynają 
podążać swoją drogą w głąb siebie 
i poszukują najlepszych rozwiązań, 
by móc powiedzieć – jestem Kobie-
tą – to brzmi dumnie!

(MW, fot. AK)

Rozmowa o książce  
„Czuła przewodniczka”  

Natalii de Barbari

Zebrana kwota jest przeznaczona 
na pomoc uchodźcom wojennym 
z Ukrainy, którzy przebywają w na-
szej gminie.

W tym dniu oprócz koncer-
tu odbył się Jarmark Rzeczy Nietu-
zinkowych, podczas którego swo-
je prace wystawiły lokalne artystki 
i rękodzielniczki: Edyta Soja – Eri-
naco (ceramika), Agnieszka Jerma-
kowicz (szkło), Baśka Markiewicz – 
Galeria Mała Ogrodowa (cerami-
ka), Lidia Szkwerko – Pracownia 
Ceramiczna Mój Konik oraz ArtA-
gi – rękodzieło.

W tak trudnym czasie solidar-
ność z osobami w potrzebie ma 
ogromne znaczenie, a każdy gest 
wsparcia, choć najmniejszy – jest 
pomocą.

Rzeczpospolita 
Polska
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Halina Marduła urodziła się 
w 1983 r. we Wrocławiu, gdzie 
obecnie mieszka i pracuje. 

Fotografią zajmuje się od 2000 
roku. Absolwentka Wyższej Szko-
ły Sztuki i Projektowania w Łodzi 
oraz Akademii Sztuk Pięknych im. 
E. Gepperta we Wrocławiu. Laure-
atka m.in. XVII Międzynarodowe-
go Konkursu Fotografii „Zestaw” 
– Świdnica 2010 oraz XIV Między-
narodowego Konkursu Fotogra-
fii Cyfrowej CYBERFOTO 2011. 
Uczestniczka prezentacji zbioro-
wych w kraju i za granicą, a tak-
że autorka wystawy indywidual-
nej (Galeria KINO, Wrocław 2014). 
Członkini ZPAF.

Autorka wystawy w ten sposób 
przedstawia samą siebie:

Nie – dosłowność, to pojęcie naj-
bliższe moim preferencjom twór-
czym. Choć obrazy, które two-
rzę, składają się z zarejestrowanych 
skrawków otaczającej mnie rzeczy-
wistości, to ukazują ją w sposób nie-
bezpośredni, nie-dosłowny. Połą-
czone na nowo tworzą mój własny 
świat, intymną rzeczywistość pojęć 

Wernisaż wystawy Haliny Marduły 
„Dwunasta w południe”

i znaczeń. Metafory te są widocznym 
odbiciem tego, co niewidoczne, co po 
drugiej stronie lustra, i co zaprasza 
by w nie spojrzeć.

Dwunasta w południe 
Z chwili na chwilę, z dnia na 

dzień, z pokolenia na pokolenie 
kształtujemy naszą wspólną rzeczy-
wistość. Także wtedy, gdy pozosta-
jemy bierni, bowiem brak wyboru 
jest również wyborem. Kiedy Słoń-

Zainspirowani Dniem Dinozau-
ra, który przypada na 26 marca 
każdego roku, zorganizowali-
śmy dla naszych młodych czy-
telników konkurs plastyczny 
„Mój fantastyczny dinozaur”. 

Zadaniem konkursowym było 
przedstawienie techniką dowol-
ną ulubiony gatunek dinozaura. 
Kreatywność oraz zaangażowa-
nie jakie dzieci włożyły w wyko-
nanie swoich prac była ogrom-
na. We wtorek 16 marca uczest-
nicy konkursu otrzymali dyplomy 
i upominki oraz mogły zobaczyć 
swoje dzieła na zorganizowanej 
w bibliotece mini wystawie stwo-
rzonej z prac konkursowych.

Drodzy mali czytelnicy i mieszkańcy Obornik z Ukrainy. Zapraszamy 
Was do naszego kącika dla dzieci. Na kolorowych pufach czekają gry, puz-
zle, kolorowanki, można również wygodnie przeglądać ulubione książki. 
Dostępna jest też kafejka internetowa. Warunkiem skorzystania z niej jest 
posiadanie karty czytelniczej, którą mieszkańcy Ukrainy otrzymają u nas 
bezpłatnie, po wcześniejszej rejestracji na podstawie dowodu osobistego 
lub paszportu i peselu. Z komputerów mogą korzystać osoby od 10 roku 
życia.

Бібліотека запрошує!!! Дорогі малі читачі і жителі Оборнік з України. 
Запрошуємо Вас до нашого кутка для дітей. На кольорових пуфах чекають 
гру, конструктору, кольорованки, можна також зручно пере-глядати улюблені 
книжки. 

Доступе також інтернет-кафе. Умовою скористання з нього є необхідність 
володіння картою читача, котру отримаєте без-коштовно у нас, по попередній 
реєстрації на основі паспорта, або ПЕСЕЛЬ(PESEL). 

З комп’ютерів можна користуватися від 10 років.

21 maja, 4 czerwca (soboty)
Mamy miejsca dla:
2 dzieci w wieku 5-6 lat w godzinach 9-10:30
2 dzieci w wieku 7 lat w godzinach 10:45-11:15
2 dzieci w wieku 8 lat w godzinach 14:15-15:45

Zapisy: tel. 71 7072 468

ce osiąga najwyższy punkt na nie-
bie, najmocniej rozjaśnia świat. Jak 
ziarnko piasku pośrodku klepsy-
dry, mamy wtedy rzadką okazję, by 
przystanąć na chwilę pomiędzy tym 
co było, a tym co będzie. I przyjrzeć 
się temu, co jest. Czy to, co widzimy 
jest tym, co chcielibyśmy zobaczyć? 
Wybiła dwunasta w południe. Czas 
na właściwy wybór.

 H.M.

Biblioteka zaprasza!!

Konkurs w Bibliotece

Zajęcia – Robotyka dla dzieci 
z Ukrainy w Obornickim Ośrodku 

Kultury ul. Dworcowa 26

Заняття – Роботика для дітей 
з України в Оборніцькім Центрі 
Культури на вулиці Двірцевій 26 

в днях : 21 травня, 4 червня (суботи).     
Маємо місця для:
2 дітей в віці 5-6 років в годинах 9.00-10.30
2 дітей в віці 7 років в годинах 10.45. 11.15
2 дітей в віці 8 років в годинах 14.15-15.4

Запис: тел 717072468               

W niedzielę 13 marca w Obornikach Ślą-
skich odbył się turniej Dolnośląskiej Li-
gii Mini Siatkówce w kategorii czwórek 
dziewcząt. 

Turniej otworzył Burmistrz Obornik Ślą-
skich Arkadiusz Poprawa wraz z Koordyna-
torem Mini Siatkówki Karolem Bernadkiem. 
W rolę sędziów wcielili się nasi zawodni-
cy występujący w III Lidze (Eryk Kucharski, 
Konrad Gawłowski i Kamil Łukasz). Co naj-
ważniejsze – rewelacyjnie spisały się dziew-
czyny reprezentujące obornicki klub SMS 
Olimp, które wygrały wszystkie swoje me-
cze! W turnieju udział wzięło 17 drużyn, któ-

re stoczyły między sobą bardzo zacięte poje-
dynki. Oto klasyfikacja końcowa:

I Liga:
1. UKS Kinder Volleyball Wałbrzych I 
2. MKS IgnerHome Volley Świdnica I 
3. UKS Wieża Radków 
4. MKS IgnerHome Volley Świdnica II – spadek 

II Liga: 
1. SMS Olimp Oborniki Śląskie – awans 
2. UKS Koral Wrocław I 
3. UKS Kinder Volleball Wałbrzych II 
4. MKS IgnerHome Volley Świdnica III 
5. MMKS Kłodzko – spadek 

III Liga:
1. SMS Olimp Oborniki Śląskie II – awans 
2. MMKS Kłodzko II 
3. AZS AWF Wrocław I 
4. UKS Koral Wrocław II – spadek

IV Liga:
1. UKS Gminy Miękinia – awans
2. UKS Kinder Volleyball Wałbrzych II
3. MKS IgnerHome Volley Świdnica IV 
4. AZS AWF Wrocław II

Z tego miejsca chcielibyśmy podziękować 
zawodniczkom za walkę, emocje i sportową 
rywalizację w każdym meczu. Wielkie po-
dziękowania dla rodziców– najlepszych kibi-
ców na Dolnym Śląsku, którzy zorganizowali 
poczęstunek i dopingowali nasze dziewczyny.

Zarząd SMS Olimp Oborniki Śląskie 

„Bór” Oborniki Śląskie przedstawia kolej-
nego partnera. Po Zakładzie Gospodarki Ko-
munalnej i Nadleśnictwie Oborniki Śląskie 
klub podjął współpracę z klubem Ślęza Wro-
cław. Jak zapowiada zarząd klubu to począ-
tek dobrych zmian. Podpisanie umowy part-
nerskiej pomiędzy klubami to jeden z kolej-
nych etapów pracy zarządu nad rozwojem 
klubu KP „Bór”. Władze klubu chcą rozsze-
rzenia współpracy w zakresie szkolenia mło-
dych piłkarzy. Trenerzy będą mogli rozwinąć 
swój warsztat i umiejętności oraz podzielić się 
zdobytym doświadczeniem z kolegami z klu-
bu partnerskiego. Zawodnicy wezmą udział 
w ciekawych treningach i rozegrają szereg 
meczy z rówieśnikami ze Ślęzy. Współpraca 
Klubu to również okazja do wspólnej orga-
nizacji eventów sportowych. Podejmowanie 
wspólnych działań ma na celu zwiększenie 
aktywności i efektywności w rozwoju piłkar-
skiego wśród dzieci i młodzieży w naszej gmi-
nie. Oba kluby chcą dać możliwość rozwija-
nia się młodzieży sportowo uzdolnionej.

Awans SMS-u OLIMP Umowa partnerska 
Klubu Piłkarskiego 

„Bór” 

do 
15 maja

WYSTAWA pt. „SURFER ŚCIEKU” Tomasza Osińskiego.
Z wykształcenia historyk, amator sztuki, surfer ścieku. 
Autor projektu sewagesurfers. Fotografuje analogowo 
i maluje.                                                         (Wstęp wolny)

12.05.22
czwartek
18.30

WIECZÓR LISZTOWSKI pt. „Appasionata i perły romaty-
zmu”. Wystąpią: Tomasz Rudnicki – bas, baryton, Marek 
Szymański – fl et, Izabela Hayduk – fortepian. Autorskie 
słowo o muzyce – Juliusz Adamowski.

(Bilety: 30 zł, karta Seniora 25 zł,  mł. 15 zł)

18.05.22
środa
8.10, 9.10, 
10.10
sala kinowa

PORANKI MUZYCZNE DLA SZKÓŁ „Powitanie wiosny – 
skrzypce”. Wystąpią: Katarzyna Kozak – skrzypce, Przemy-
sław Dziergas – akordeon, Bartosz Połomski – akordeon 
Aleksandra Żminkowska – prowadzenie koncertu.                                        

(Bilety: 8 zł)

19.05.22
czwartek
18.30
sala kinowa

KONCERT Moisesa Bethencourta Mendozy pt. „Światowe 
przeboje z energią”. Muzykowi towarzyszy Mirek Trychan 
– gitara akustyczna. W programie utwory: Volare, Bella ciao, 
Bamboleo La Bamba, Corazon Espinado oraz inne.

(Bilety: 30 zł, karta Seniora 25 zł,  mł. 15 zł)

22.05.22
niedziela
17.00

WIECZÓR LISZTOWSKI. Recital pianistyczny Piotra Bana-
sika. Autorskie słowo o muzyce – Juliusz Adamowski.

(Bilety: 30 zł, karta Seniora 25 zł,  mł. 15 zł)

26.05.22
czwartek
18.30

KONCERT z okazji Dnia Matki „Ave Maria”, arie i piękne pie-
śni polskie w duecie. Wystąpią: Paula Stępień – mezzosopran, 
Terasa Swianiewicz – sopran, Michalina Kociołek – fortepian.

(Bilety: 30 zł, karta Seniora 25 zł,  mł. 15 zł)

Salonik – Repertuar na maj 2022

gmina 
Oborniki 
śląskie

Obornicki 
Ośrodek 
Kultury

Oborniki Śl. ul. Dworcowa 43 
(w Kinie Astra, I. piętro)
tel. 669 346 544, 519 414 096
www.kultura-oborniki.pl

Sprzedaż i przedsprzedaż biletów na salonikowe koncerty w kasie Kina Astra
oraz na www.kinoastra.pl/repertuar, honorujemy Kartę Dużej Rodziny (rabat 20%)
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Położone na północy RPA tur-
niejowe pola: Koro Creek Golf 
Club i Euphoria Golf Club stały 
się miejscem niezwykłego star-
tu Mateusza Gradeckiego. 

Polski golfista, grając na nich po 
raz pierwszy, odniósł długo ocze-
kiwane zwycięstwo w jednej z naj-
bardziej prestiżowych lig golfowych 
świata. Tym sposobem Gradecki 
stał się pierwszym od blisko trzech 
lat polskim zawodnikiem triumfu-
jącym w zawodach Challenge To-
ur i drugim zawodnikiem w histo-
rii wszystkich startów Polaków, któ-
ry osiągnął takie zwycięstwo.

mieli też moi bliscy. Turniej został 
jednak odwołany, więc spędzimy po 
prostu ten czas tutaj. Później wra-
cam do Polski i rozpoczynam przy-
gotowania do następnej intensyw-
nej fazy w Challenge Tour. Poświę-
cę czas na przygotowanie fizyczne 
i podnoszenie wytrzymałości, tak 
by być jak najlepiej przygotowa-
nym do rozgrywania wielu turnie-
jów pod rząd – wyjaśnił polski za-
wodnik.

Kolejny turniej Challenge Tour, 
w którym udział weźmie Gradecki 
rozpocznie się 19 maja w hiszpań-

Mateusz Gradecki triumfuje w RPA!

Turniej Limpopo Champion-
ship zaliczany był jednocześnie do 
dwóch cykli golfa profesjonalnego: 
europejskiej ligi zawodowej Chal-
lenge Tour i południowoafrykań-
skiej ligi Sunshine Tour. Stąd udział 

w turnieju wzięło ponad 200 za-
wodników z całego globu, w tym 
czołówka graczy Challenge Tour, 
rywalizacja o ponad 1 milion zło-
tych (250 tys. USD) nagród w puli 
turnieju była więc zacięta.

W drodze do wygranej Gradecki 
musiał wykazać się chłodnym umy-
słem, spokojem i dążeniem do re-
alizacji celu. Po pierwszej rundzie 
zajmował dobre, 30 miejsce w tur-
niejowej klasyfikacji, z trzema ude-
rzeniami straty do liderów, a więc 
z widokiem na awans, ale bez gwa-
rancji na ostateczny triumf.

Do rundy finałowej 27-letni 
Gradecki przystępował z trzeciego 

miejsca, mając pięć uderzeń straty 
do Duńczyka Olivera Hundelbolla, 
dotychczasowego lidera rozgrywek. 
Finał zawodów – bardzo trudny, 
przerywany przez tropikalną ulewę 
– należał jednak do Polaka. „Gradi” 

rozegrał 3 rundy na bardzo trud-
nym polu. Polak pokazał, że mimo 
młodego wieku jest już bardzo doj-
rzałym zawodnikiem, skupionym 
na grze i pokonywaniu trudności. 
Finałową rundę Gradecki zakoń-
czył z najlepszym wynikiem dnia 
– 66 uderzeń. Drugie miejsce zajął 
przedstawiciel RPA Hennie du Ples-
si, trzeci był Niemiec Nick Bachem.

Po zakończeniu turnieju w RPA 
polski golfista udał się na kilka dni 
na Zanzibar. -Miałem tu zapla-
nowany pobyt i udział w turnie-
ju w Tanzanii, w którym kibicować 

skim Kadyksie. Zawody otworzą se-
rię cotygodniowych zawodów w Eu-
ropie, która będzie trwała do jesieni. 
Dla Mateusza stawką w tej rywali-
zacji jest nie tylko zajęcie miejsca 
w czołówce Challenge Tour, ale tak-
że awans do elitarnego golfowego 
cyklu DP World Tour.

– Do Polski wracam bogatszy 
o to doświadczenie, myślę, że wpły-
nie ono pozytywnie na moje kolej-
ne starty. Z optymizmem czekam na 
kolejne turnieje – podsumował Ma-
teusz Gradecki.

24 lutego 2022 r. Ta data wpisze 
się w historię i zostanie zapa-
miętana na zawsze, zwłaszcza 
przez naszych wschodnich są-
siadów. 

Tego dnia rozpoczęła się inwa-
zja Rosji na Ukrainę. Przy wsparciu 
mieszkańców, pracowników „szpi-
tala leśnego”, pracowników Urzę-
du Miejskiego, okolicznych firm 
i przedsiębiorców w „starym szpi-
talu” użyczonym przez Marszał-
ka Województwa Dolnośląskiego 
przy ul. Trzebnickiej 3 w Oborni-
kach Śląskich przygotowaliśmy 110 
miejsc dla osób uciekających z ob-
jętej wojną Ukrainy. Większa część 
miejsc jest już dawno zajęta, a resz-

Miejsca dla osób uciekających przed wojną z Ukrainy

ta czeka na osoby, które skieruje do 
nas Wojewoda. Praktycznie od roz-
poczęcia wojny na Ukrainie schro-
nienie mogli znaleźć uchodźcy zza 
naszej wschodniej granicy w Ośrod-
ku Sportu i Rekreacji, który w tam-
tym czasie zabezpieczał miejsca dla 
około sześćdziesięciu Ukraińców.

Równolegle są prowadzone 
zbiórki pieniędzy dla uchodźców 
przebywających na terenie naszej 
gminy. Jedną z takich zbiórek pro-
wadzi Stowarzyszenie Rozwoju Pę-
gowa, które udostępnia swoje konto 
bankowe. Wszystkim zaangażowa-
nym dziękujemy za wsparcie i po-
moc. 

To już końcówka rozgrywek o Mistrzo-
stwo I ligi B Piłki Ręcznej Mężczyzn. SPR 
Bór Joynext Oborniki Śląskie w przed-
ostatnim meczu rywalizacji przypieczęto-
wał wyjazdowym zwycięstwem zdobycie 
mistrzostwa rozgrywek. 

Po bardzo zaciętym meczu obornicki  ze-
spół pokonał akademików z Zielonej Gó-
ry. Wygrana ta sprawiła, że wyjazdowy mecz 
w Świdnicy SPR Bór Joynext mógł potrakto-
wać już szkoleniowo, jako przygotowanie do 
baraży o awans do Ligi Centralnej. 

Choć przed sezonem drużyna SPR Bór 
Joynext nie należała do faworytów wyścigu 
o mistrzostwo ligi, to od  początku znajdowa-
ła się w czołówce rozgrywek. Z każdym me-
czem Bór udowadniał, że należy się z obor-
nicką drużyną liczyć. Nawet jeżeli przyda-
rzyła się jakaś porażka np. z bezpośrednim 
rywalem, to była ona po niezwykle zacię-
tej walce lub po rzutach karnych. To właśnie 
zespół SPR GOKiS Kąty Wrocławskie przez 
większą cześć sezonu był liderem rozgry-
wek.  SPR Bór Joynext pokonując we własnej 
hali GOKiS usadowił się na fotelu lidera i do 
końca rozgrywek z tego fotela już nie zszedł. 

Seniorzy SPR Bór zachwycają grą. Emocje 
panujące na meczach sprawiają, że kibicować 
„Bobrom” przychodzą osoby, które wcześniej 
nie znały piłki ręcznej. Kibicami SPR Bór 
-Joynext stają się, nie tylko mieszkańcy obor-
nickiej gminy. Na mecze coraz liczniej przy-
jeżdżają kibice z całego Powiatu Trzebnickie-
go i Wrocławia.

Artur Szabat trener SPR Bór Joynext – ten 
sezon był dla nas wielką niewiadomą. Razem 
z Przemkiem Bagińskim postanowiliśmy prze-
budować zespół. Nie wiedzieliśmy do końca jak 
mix młodości i doświadczenia będzie funkcjo-
nować na boisku. Ze swojego doświadczenia 
wiem, że zgranie zespołu trawa 2-3 lata. Wy-

konaliśmy naprawdę dużo dobrej roboty, by 
przyspieszyć integrację zespołu, która później 
procentuje na boisku. 

W Świdnicy zagraliśmy ostatni mecz roz-
grywek. Choć ten sezon był dla nas bardzo 
trudny to jeszcze się nie kończy. Po zakończe-
niu rozgrywek ligowych mamy dwa tygodnie 
na przygotowanie się do najważniejszych me-

czy w historii obornickiej piłki ręcznej. Awans 
do profesjonalnej ligi rozgrywkowej to jest nasz 
cel sportowy, który bardzo chcemy osiągnąć. 

Przemysław Bagiński Prezes SPR Bór – już 
od dłuższego czasu rozmawiamy o przyszłości 
klubu i pierwszego zespołu. Dokonaliśmy już 
kilku zmian organizacyjnych, ale te najwięk-
sze czekają nas jeżeli osiągniemy cel sportowy, 

Mistrzostwo obornickich „Bobrów” o którym wspominał Artur. Profesjonalna liga 
wiąże się ze sporymi zobowiązaniami nie tylko 
finansowymi. Przy dużej fali optymizmu, bar-
dzo odpowiedzialnie podchodzimy do sprawy 
awansu. Na zebraniu Zarządu ustaliliśmy, że 
jeżeli finansowo nie będziemy w stanie sprostać 
grze w Lidze Centralnej to nie podejmiemy rę-
kawicy. Rozmowy z obecnymi sponsorami roz-
poczęliśmy nieco wcześniej i wszystko dobrze 
się zapowiada.    To niestety nie wystarczy na 
sfinansowanie gry w Lidze Centralnej, dlatego 
stale poszukujemy nowych możliwości finanso-
wania klubu i nowych sponsorów.




