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W chwili obecnej trwają prace 
wykończeniowe wewnątrz i na 
zewnątrz obiektu. 

W większości pomieszczeń po-
łożono płytki ceramiczne na pod-
łogach i ścianach. W ostatnim ty-
godniu maja rozpoczął się mon-
taż wyposażenia wc i łazienek. 
Wykonywanie są modułowe sufi-
ty podwieszane, montaż oświetle-
nia i osprzętu elektrycznego. Na 
zewnątrz zamontowane są pergo-
le drewniane, utwardzona jest na-
wierzchnia, wykonana elewacja, 
system kolejkowy i przebieralnie. 

Budowa budynku obsługującego basen 

zbliża się do końca
Zagospodarowanie 

turystyczne 
Wzgórza Grzybek

st r. 5st r. 2

Duża skuteczność  
w pozyskiwaniu  

środków zewnętrznych

W maju br. Gmina Oborniki 
Śląskie podpisała z Wojewódz-
twem Dolnośląskim porozu-
mienie w sprawie powierzenia 
do realizacji Gminie Oborniki 
Śląskie zadania własnego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
pn.: „Skomunikowanie A4 z S5 
– budowa Obwodnicy Obornik 
Śląskich”. 

Zadanie to będzie polegało na 
sporządzeniu dokumentacji projek-
towej Obwodnicy Obornik Śląskich 
okalającej miasto od południa po-
między miejscowościami Wilczyn 
i Jary. 

Rozpoczynamy prace nad projektem 
Obwodnicy Obornik Śląskich

Dolnośląska Służba Dróg i Ko-
lei we Wrocławiu złożyła wniosek 
o dofinansowanie przedmiotowego 
zadania do Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. Liczymy na to, że 
uda nam się pozyskać dofinansowa-
nie z RFRD. Obecnie ruszają prace 
nad przygotowaniem dokumentacji 
przetargowej.

Planowana Obwodnica stano-
wi fragment IV odcinka realizo-
wanego etapami łącznika aglome-
racyjnego pomiędzy autostradą A4 
a drogą ekspresową S5, tworzące-
go Obwodnicę Aglomeracji Wro-
cławia. Budowa łącznika aglomera-
cyjnego pomiędzy A4 a S5 jest wpi-

sana do Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Dol-
nośląskiego. Projekt ma znaczenie 
strategiczne dla regionu, ponieważ 
przyczyni się do stworzenia nowego 
układu drogowego łączącego drogi 
krajowe z drogami wojewódzkimi 
i pozwoli na szybsze i bezpieczniej-
sze połączenie pomiędzy lokalny-
mi ośrodkami, a także z pozosta-
łymi obszarami województwa, bez 
konieczności przejeżdżania przez 
miasto Wrocław. 

Dochody inwestycyjne gminy 
w 2020 r. wyniosły aż 7 milio-
nów 730 tys. zł. Bez nich nie 
było by możliwości realizacji 
wielu inwestycji. 

Dzięki sprawnej realizacji pro-
jektów dofinansowanych z ze-
wnętrznych źródeł w tym z Unii Eu-

ropejskiej dochody gminy w ubie-
głym roku były na bardzo wysokim 
poziomie. Oznacza to, że gmina po-
zyskała lub zrefinansowano jej pra-
wie 8 milionów złotych.

st r. 6

Ruszyły prace nad koncepcją za-
gospodarowania Wzgórza „Grzy-
bek” w Obornikach Śląskich. 

Do 31 marca br. można by-
ło zgłaszać swoje propozycje – jak 
go zmienić. Wpłynęło 36 e-ma-
ili, a w portalach społecznościo-
wych rozgorzała dyskusja, na temat 
przyszłego wyglądu jednego z naj-
bardziej rozpoznawalnych miejsc 
w Obornikach Śląskich. 

Pomysłów było dużo i bar-
dzo zróżnicowanych. Część miesz-
kańców uważa, że należy pozosta-
wić wzgórze w takim stanie w ja-
kim jest. Otrzymaliśmy także wiele 
zgłoszeń, aby na terenie Grzybka: 
wybudować altankę, przygotować 
miejsce spotkań dla mieszkańców 

z bezpiecznym miejscem do gril-
lowania oraz uporządkować teren 
wokół blokując możliwość wjazdu 
pojazdom. 

Kolejną grupą propozycji była 
budowa wieży widokowej oraz za-
gospodarowanie części zalesionej 
pod budowę tras rowerowych – ty-
pu single truck. 

Otrzymaliśmy nawet całą pra-
cę zaliczeniową przygotowaną na 
studia dla kierunku Turystyka i Re-
kreacja, którą wykonała jedna z na-
szych mieszkanek pt. „Zagospoda-
rowanie Turystyczne Wzgórza 
Grzybek”. 
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W chwili obecnej trwają prace 
wykończeniowe wewnątrz i na 
zewnątrz obiektu. 

W większości pomieszczeń po-
łożono płytki ceramiczne na pod-
łogach i ścianach. W ostatnim ty-
godniu maja rozpoczął się mon-
taż wyposażenia wc i łazienek. 
Wykonywanie są modułowe sufi-
ty podwieszane, montaż oświetle-
nia i osprzętu elektrycznego. Na 
zewnątrz zamontowane są pergo-
le drewniane, utwardzona jest na-
wierzchnia, wykonana elewacja, 
system kolejkowy i przebieralnie. 
Strefa wejściowa oraz taras przy ga-
stronomi zostały zadaszone ażuro-
wą zabudową z desek opartych na 

cze z zaplecza gastronomicznego. 
Od strony basenu zaprojektowa-
no pomieszczenie dla ratowników. 
Ratownicy będą mieli tam do dys-
pozycji pomieszczenie sanitarne 
z toaletą, przebieralnią z  umywal-
ką i prysznicem. W pomieszczeniu 
głównym znajdować się będą: łóż-
ko na potrzeby udzielania pierw-
szej pomocy, szafki ubraniowe dla 
ratowników oraz wyposażenie tech-
niczne niezbędne do prawidłowego 
wykonywania pracy. Od strony ba-

Budowa budynku obsługującego basen 
zbliża się do końca

drewnianych belkach i słupach. Za-
daszenie ma pełnić funkcję ochro-
ny przed bezpośrednim promienio-
waniem słonecznym. Od strony ba-
senu zaprojektowano kilka kabin 
– przebieralni, które przy okazji od-
dzielają część basenową od strefy 
wejść do sanitariatów.

Nowy budynek będzie pełnić 
funkcję usługową dla odkrytego ba-
senu. Dla klientów dostępne będą 
strefy sanitariatów z podziałem na 
płeć, z toaletami, umywalkami, pi-
suarami (w części dla mężczyzn) 
oraz prysznicami. Niezależnie za-
projektowano pomieszczenie toale-
ty z prysznicem dla niepełnospraw-
nych. Produkty spożywcze będzie 
można nabyć przez okno podaw-

senu zaprojektowano magazyn na 
sprzęt basenowy. Strefa gastrono-
miczna posiadać będzie niezależ-
ne wejście od strony ul. Poniatow-
skiego umożliwiające wejście pra-
cowników kuchni oraz dostawców. 
W części gastronomicznej znajdu-
ją się wszystkie niezbędne pomiesz-
czenia umożliwiające jej prawidło-
we funkcjonowanie. Projekt nie 
przewiduje wykonania technologii 
kuchni jednakże pokazuje prawi-
dłowe jej rozwiązanie. Wyposażenie 

kuchni i wszystkich pomieszczeń 
będzie leżało po stronie najemcy lo-
kalu. 

Gmina sfinansuje budowę ze 
środków własnych. Całkowita war-
tość inwestycji to ponad 1 500 000 
zł.Wykonawcą prac jest – Konsor-
cjum Firm Przedsiębiorstwo Bu-
dowlane CZĘSTOBUD Damian 
Świącik z Częstochowy oraz Przed-
siębiorstwo Budowlane BUDOPOL 
Sp. z o.o. z Częstochowy.

W maju br. Gmina Oborniki 
Śląskie podpisała z Wojewódz-
twem Dolnośląskim porozu-
mienie w sprawie powierzenia 
do realizacji Gminie Oborniki 
Śląskie zadania własnego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
pn.: „Skomunikowanie A4 z S5 
– budowa Obwodnicy Obornik 
Śląskich”. 

Zadanie to będzie polegało na spo-
rządzeniu dokumentacji projektowej 
Obwodnicy Obornik Śląskich okala-
jącej miasto od południa pomiędzy 
miejscowościami Wilczyn i Jary. 

Dolnośląska Służba Dróg i Ko-
lei we Wrocławiu złożyła wniosek 
o dofinansowanie przedmiotowego 
zadania do Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. Liczymy na to, że 
uda nam się pozyskać dofinansowa-
nie z RFRD. Obecnie ruszają prace 
nad przygotowaniem dokumentacji 
przetargowej.

Planowana Obwodnica stano-
wi fragment IV odcinka realizo-
wanego etapami łącznika aglome-
racyjnego pomiędzy autostradą A4 
a drogą ekspresową S5, tworzące-
go Obwodnicę Aglomeracji Wro-
cławia. Budowa łącznika aglomera-

cyjnego pomiędzy A4 a S5 jest wpi-
sana do Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Dol-
nośląskiego. Projekt ma znaczenie 
strategiczne dla regionu, ponieważ 
przyczyni się do stworzenia nowego 
układu drogowego łączącego drogi 
krajowe z drogami wojewódzkimi 
i pozwoli na szybsze i bezpieczniej-
sze połączenie pomiędzy lokalny-
mi ośrodkami, a także z pozosta-
łymi obszarami województwa, bez 
konieczności przejeżdżania przez 
miasto Wrocław. 

Dla odcinka IV zostały przepro-
wadzone w latach 2009-2013 pra-
ce projektowe dla przedsięwzięcia 
„Połączenie drogi wojewódzkiej nr 
340 z miejscowości Bukowice z dro-
gę S5 w węźle Trzebnica w ramach 
zadania pt. Koncepcja Skomuniko-
wania A4 z S5” . Odcinek ten prze-
biega przez gminy Brzeg Dolny, 
Oborniki Śląskie i Trzebnicę. W ra-
mach prac, na podstawie wielowa-
riantowej analizy przebiegu trasy, 
określono korytarz, którym będzie 
przebiegać droga na którą uzyska-
no decyzję środowiskową, wydaną 
29.12.2016 r. Według obowiązują-
cych przepisów zachowuje ona waż-
ność do 29 grudnia 2022 r.

Układ odcinka IV, składające-
go się z obwodnic poszczególnych 
miejscowości, w tym Obornik Ślą-
skich oraz odcinków istniejącej 
drogi wojewódzkiej nr 340, pozwa-
la na etapowanie prac. Zwłaszcza, że 
cześć DW 340 pomiędzy miejsco-
wościami została wyremontowa-

na w latach poprzednich. Ze wzglę-
du na intensywność ruchu oraz 
uciążliwość tranzytu dla mieszkań-
ców w zwartej zabudowie miejskiej 
najbardziej pożądaną częścią te-
go odcinka Obwodnicy Aglomera-
cji Wrocławia będzie Obwodnica 
Obornik Śląskich. Szacunkowa dłu-
gość obwodnicy to 6,3 km. 

Inwestycję zaprojektowano 
przyjmując następujące parame-
try techniczne:

Klasa techniczna G ½, pręd-
kość projektowana w terenie za-
budowanych V-50 km/h, prędkość 
projektowana poza terenem nieza-
budowanym V-70 km/h, prędkość 

Rozpoczynamy prace nad projektem 
Obwodnicy Obornik Śląskich

miarodajna na terenie niezabudo-
wanym V-90/km/h, szerokość pasa 
ruchu 3,5 m, obustronne pobocze 
utwardzone o szerokości 1,5 m, sze-
rokość pobocza gruntowego 1,0 m. 
Odległość pomiędzy skrzyżowa-
niami poza terenem zabudowanym 
800 m.

Planowana obwodnica przeci-
na linię kolejową Wrocław – Po-
znań. Planowane jest wykonanie 
wiaduktu nad linią kolejową. Sza-
cowane kosztu budowy i projektu – 
(Sekocenbud 2019 r.) 67 milionów 
zł. Szacowany koszt wykupu grun-
tu (wg. śr. stawki 60 zł/m2 wynosi 
około 13,2 miliona zł. 

Trwa przebudowa dróg woje-
wódzkich na terenie naszego 
miasta. 

Obecnie przebudowywany jest 
ok 860 metrowy odcinek DW 340 
wzdłuż ul. Piłsudskiego – od ron-

Trwa przebudowa  
dróg wojewódzkich
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W maju ogłoszono ponownie 
przetarg na realizację I etapu 
modernizacji centrum Obornik 
Śląskich o szacowanej warto-
ści 400 tys. 

W pierwszym postepowaniu nie 
wpłynęła żadna oferta.  Teren inwe-
stycji położony jest obok zagospo-
darowanego terenu kina i stanowi 
wnętrze podwórzowe przy budyn-
ku mieszkalnym wielorodzinnym 
przy ul. Dworcowej w Obornikach 

Śląskich. Teren jest niezagospoda-
rowany, w większości pokryty zie-
lenią niską oraz wysoką, częścio-
wo utwardzony w obrębie dojść do 
budynku mieszkalnego. Planuje-
my, aby na placu znalazły się ele-
menty małej architektury w formie 
prostych ławek betonowych z okła-
dziną z listew drewnianych, beto-
nowe donice oraz elementy oświe-
tlenia (pionowe, poziome) podobne 
jak przy kinie. W tylnej części pla-
cu zaplanowano zieleń niską – tra-

wy oraz zieleń ozdobną. Ściany bu-
dynków przylegających bezpośred-
nio do projektowanej przestrzeni 
będą przesłonięte zielenią pnącą 
na konstrukcji wolnostojącej (tre-
jaże). W obrębie wejść do budyn-
ku mieszkalnego, od strony projek-
towanego placu, założono przebu-
dowę nawierzchni oraz wykonanie 
nowych terenowych stopni grani-
towych.

W części południowej placu za-
planowano systemową toaletę pu-

Modernizacja układu komunikacyjnego  
centrum Obornik Śląskich – Etap 1

Przebudowa ul. Klonowej 
i ul. Polnej zakończona

da do skrzyżowania z ul. Dunikow-
skiego. Zaprojektowane zostało wy-
konanie drogi kategorii KR 4 wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą, chod-
nikami szer. 2 m i ciągiem pieszo-
-rowerowym szer. 3,5 m. Łącznie 
w naszym mieście zostanie przebu-

dowane 2,56 km ulic. Przebudowie 
zostaną poddane jezdnie, chodni-
ki, ciągi pieszo rowerowe, odwod-
nienia drogi, oświetlenia uliczne, 
sieci elektroenergetyczne i teleko-
munikacyjne. Przebudowa dróg 
wojewódzkich na terenie Obornik 
Śląskich, ma na celu przede wszyst-
kim poprawę bezpieczeństwa użyt-
kowników drogi zmotoryzowanych 
i pieszych. Za utrudnienia przepra-
szamy, ale robimy to z myślą o Pań-
stwa bezpieczeństwie oraz komfor-
cie jazdy.

bliczną oraz budynek gospodarczy 
do użytku przez mieszkańców bu-
dynku. Obiekt oraz toaletę zapro-

jektowano w konstrukcji stalowej, 
wykończone elewacją z drewnia-
nych desek.

Mieszkańcy Wilczyna mają po-
wód do zadowolenia.

W kwietniu zakończyły się ro-
boty budowlane związane z prze-
budową ul. Klonowej i  ul.  Polnej 
w miejscowości Wilczyn realizo-
wane w ramach Funduszu Dróg Sa-
morządowych w 2020 i 2021 roku. 
Długość przebudowanego odcin-
ka to 611 metrów. Całkowity koszt 
inwestycji to 721 318,95 zł, z cze-

go 504 923,27 pochodzi z dofina-
sowania z Funduszu Dróg Samo-
rządowych. Przebudowa w/w dróg 
gminnych jest kontynuacją zada-
nia realizowanego w  2019 roku, 
kiedy to wykonana została asfalto-
wa nawierzchnia na ul. Pod Lasem. 
Obie inwestycje wpłynęły pozytyw-
nie na dalszy rozwój terenów wiej-
skich i poprawę jakości życia miesz-
kańców Wilczyna.

kino Astr
a



4 5
Magazyn Informacyjny  
Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich

Magazyn Informacyjny  
Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskichz pierwszej ręki z pierwszej rękiRok 31 Nr 1 (168) czerwiec 2021 r.

Trwają prace nad rozbudową 
Stacji Uzdatniania Wody w Lub-
nowie. 

Celem inwestycji jest rozbudo-
wa stacji polegająca na dobudo-
waniu hali filtrów, w której będzie 
zlokalizowana kaskada napowie-
trzająca z pompami między opera-
cyjnymi oraz dwa filtry ciśnieniowe 
do zatrzymywania zanieczyszczeń 
z uzdatnianej wody. Dzięki reali-
zacji inwestycji otrzymamy zwięk-
szenie ilości uzdatnianej wody z 58 
m3/h do 100 m3/h.

Wykonawcą inwestycji jest fir-
ma: Inżynieria Środowiska ELGAJ 
Leszek Kondratowicz oraz Przed-
siębiorstwo Produkcyjno Handlo-
wo Usługowe „AUTOMATYK” 
Barbara Kondratowicz z siedzibą 
w Zbiersku, które w trybie zaprojek-
tuj i wybuduj realizują inwestycję.

Rozbudowa SUW w Lubnowie  
w 100 % sfinansowana  
ze środków zewnętrznych

Mieszkańcy Osolina po wielu 
latach oczekiwań na remont 
nawierzchni ul. Armii Krajowej 
mają powód do radości. 

Gmina Oborniki Śląskie otrzy-
mała dotację z Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Dolnośląskie-
go w wysokości 65 200 zł na remont 
drogi dojazdowej do gruntów rol-
nych w Osolinie. 

Przedmiotowa droga ul. Armii 
Krajowej łączy drogę wojewódzką 
nr 342 z ul. Sportową i przyległy-
mi zabudowaniami. Nawierzchnia 

jezdni drogi gminnej posiada licz-
ne ubytki i nierówności, które unie-
możliwiają bezpieczne poruszanie 
się pieszych, rowerzystów oraz po-
jazdów. 

Ze środków z otrzymanej dotacji 
przeprowadzony zostanie remont 
drogi polegający na wykonaniu na-
wierzchni bitumicznej na istniejącej 
nawierzchni z tłucznia kamiennego 
na odcinku 652 metrów. Całkowi-
ta wartość inwestycji to 208 000 zł. 
Planowane zakończenie robót bu-
dowlanych to koniec 2021 roku.

Nowa nawierzchnia  
w Osolinie

W ostatnim czasie został prze-
prowadzony remont dachu nad 
pomieszczeniami Pełnomocni-
ka Burmistrza ds. Uzależnień 
przy ulicy Parkowej w Oborni-
kach Śląskich. 

W ramach zadania został także 
wyremontowany sufit sali spotkań 

W Lubnowie na ulicy Pod La-
sem zrealizowana została in-
westycja drogowa pod nazwą: 
„Budowa odcinka drogi gmin-
nej ulicy Pod Lasem w miejsco-
wości Lubnów – odcinek od ul. 
Leśnej do ul. Konwaliowej”. 

W ramach zadania powstał od-
cinek 400 m drogi asfaltowej o sze-
rokości 5 m. Dodatkowo w ciągu 
tej samej drogi powstał 200 m od-
cinek, wykonany w technologii na-

Remont ulicy  
Pod Lasem  
w Lubnowie zakończony

wierzchni z granitowego kamienia 
drogowego. Łącznie wybudowano 
600 m nowej drogi.

Całkowita wartość inwestycji to 
443 tys. zł, z czego 150 tys. zł dofi-
nansowały Lasy Państwowe, w ra-
mach współpracy Gminy Oborniki 
Śląskie z Nadleśnictwem Oborniki 
Śląskie. Kwotę 100 tys. zł na przed-
miotową inwestycję wpłaciła także 
osoba prywatna.

Ruszyły prace nad koncepcją 
zagospodarowania Wzgórza 
„Grzybek” w Obornikach Ślą-
skich. 

Do 31 marca br. można by-
ło zgłaszać swoje propozycje – jak 
go zmienić. Wpłynęło 36 e-ma-
ili, a w portalach społecznościo-
wych rozgorzała dyskusja, na temat 
przyszłego wyglądu jednego z naj-
bardziej rozpoznawalnych miejsc 
w Obornikach Śląskich. 

Pomysłów było dużo i bar-
dzo zróżnicowanych. Część miesz-
kańców uważa, że należy pozosta-
wić wzgórze w takim stanie w ja-
kim jest. Otrzymaliśmy także wiele 
zgłoszeń, aby na terenie Grzybka: 
wybudować altankę, przygotować 
miejsce spotkań dla mieszkańców 
z bezpiecznym miejscem do gril-
lowania oraz uporządkować teren 
wokół blokując możliwość wjazdu 
pojazdom. 

Kolejną grupą propozycji była 
budowa wieży widokowej oraz za-

Remont dachu nad pomieszczeniami  
Pełnomocnika Burmistrza ds. Uzależnień zakończony

Jej wartość to kwota 1,4 mln zł. 
Całą inwestycję Gmina Oborniki 
Śląskie sfinansuje ze Środków Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych.

SUW w Lubnowie zaopatruje 
mieszkańców wsi: Lubnów, Pęgów, 
Uraz, Niziny, Raków, Kotowice, Pa-
niowice. 

Z uwagi na atrakcyjność terenów 
i bliskość aglomeracji wrocławskiej, 
zabudowa na tym obszarze w ostat-
nich latach zwiększyła się w porów-
nywaniu do lat ubiegłych, a co za 
tym idzie konieczne jest zwiększo-
ne zapotrzebowanie mieszkańców 
w wodę. 

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.

Dominika Łasica

Zagospodarowanie turystyczne 

Wzgórza Grzybek
średnia – parking, stojaki na ro-
wery, krótki wyciąg krzesełkowy. 
Strefa ciszy przeznaczona dla osób, 
które chciałyby usiąść, odpocząć 
w okolicznościach przyrody, podzi-
wiając przy tym piękną panoramę. 
W strefie ciszy przewidziana byłaby 
altanka, ławeczki, a w ich pobliżu 
kosze na śmieci oraz lampy. Strefa 
intensywnej rekreacji jest to strefa 
przeznaczona przede wszystkim dla 
dzieci i młodzieży. Dla dzieci prze-
widziana jest ścieżka zdrowia, a dla 
młodzieży odnowienie zniszczone-
go miejsca na ognisko). 

Padały również propozycje stwo-
rzenia gaju winorośli, łąk kwiet-
nych, parku, oznakowania szlaków 
turystycznych, montażu lunet, sto-
jaków rowerowych i urządzeń si-
łowni zewnętrznej.

Bardzo cieszy nas zaangażowanie 
mieszkańców w kwestię zagospoda-
rowania Grzybka – mówi Arkadiusz 
Poprawa i dodaje – Na początku ma-
ja zorganizowałem dwa spotkania 

oraz odświeżone zostały pozosta-
łe pomieszczenia użytkowe. Całko-
wity koszt remontu opiewa na kwo-
tę blisko 70 000 zł. Przypominamy, 
że w nowo wyremontowanych po-
mieszczeniach można bezpłatnie 
skorzystać z pomocy psychologicz-
nej, prawnej oraz pomocy terapeu-
tycznej w zakresie uzależnień.

W kwietniu br. zakończona zo-
stała przebudowa drogi gminnej ul. 
Lawendowa w Bagnie. W ramach 
zadania zabezpieczony został wą-

Remont części  
ul. Lawendowej w Bagnie

wóz przed dalszym osuwaniem się 
ziemi i wylany asfalt na odcinku 80 
metrów. Całkowity koszt zadania to 
110 000 zł. 

Wzgórze Grzybek (polska-org.pl)

Żródło Wolfganga (polska-org.pl)

gospodarowanie części zalesionej 
pod budowę tras rowerowych – ty-
pu single truck. 

Otrzymaliśmy nawet całą pracę 
zaliczeniową przygotowaną na stu-
dia dla kierunku Turystyka i Re-
kreacja, którą wykonała jedna z na-
szych mieszkanek pt. „Zagospoda-
rowanie Turystyczne Wzgórza 
Grzybek”. Ciekawie opisującą co 
można na nim zrobić (Strefa po-

dla Radnych z terenu Gminy Obor-
niki Śląskie, na które zaproszony zo-
stał również Nadleśniczy z Obornik 
Śląskich Pan Marcin Majewski, aby 
omówić zgłoszone przez mieszkań-
ców propozycje oraz określić postęp 
prac nad koncepcją i zasięg opraco-
wania. Na każdym z nich podkre-
ślałem aby koncepcja, która będzie 
przygotowywana jak najmniej inge-
rowała w środowisko naturalne. Po-

doba mi się pomysł odtworzenia hi-
storycznej altanki, przygotowania 
bezpiecznego miejsca na ognisko i na 
pewno będę chciał zachować miejsce 
na tor dla sanek. Fajnym pomysłem 
jest przygotowanie w porozumieniu 
z Nadleśnictwem tras rowerowych. 
Spotkaliśmy się na Grzybku, aby roz-
ważyć potencjalną lokalizację wieży 
widokowej oraz porozmawiać o od-
tworzeniu Źródła Wolfganga. 

Kolejnym etapem będzie wybór 
wykonawcy, który przygotuje kon-
cepcję zagospodarowania. 

Będziemy chcieli, aby koncep-
cja zawierała etapy wykonywania 
prac, które mogą funkcjonować in-
dywidualnie lub być wykonane ra-
zem np. 
– mała infrastruktura parkowa, 

uporządkowanie terenu, wyzna-
czenie ścieżek pieszych; 

– budowa altany z miejscem do 
biwakowania;

– utworzenie trasy rowerowej ty-
pu singel truck;

– budowę wieży widokowej; 
– odnowienie Źródła Wolfganga;

To który etap zostanie zreali-
zowany, będzie zależało od wielu 
czynników m.in. od środków finan-
sowych jakie uda się gminie pozy-
skać. Prace nad koncepcją planuje-
my zakończyć jeszcze w tym roku. 
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W ramach współpracy Gmin 
Aglomeracji Wrocławskiej po-
jawiła się inicjatywa dotycząca 
stworzenia wspólnego systemu 
tramwaju wodnego po rzece 
Odrze oraz możliwość pozyska-
nia środków zewnętrznych na 
opracowanie koncepcji inwe-
stycyjnej tego przedsięwzięcia. 

Gmina Oborniki Śląskie zo-
stała zaproszona przez Prezyden-
ta Wrocławia Jacka Sutryka do 
wspólnego aplikowania o środ-

ki w ramach Programu Ramowe-
go Horizont 2020 – EUCF – Eu-
ropejskiego Instrumentu Miej-
skiego. Liderem projektu będzie 
Gmina Wrocław, Gmina Obor-
niki Śląskie oraz 10 innych gmin 
zostanie partnerami projektu. Po-
zyskane środki będą wykorzysta-
ne do sporządzenia dokumenta-
cji projektowej. W ramach opra-
cowania zostaną przeprowadzone 
następujące analizy: inwestycyj-
na, wskazująca optymalne roz-
wiązania planowanego systemu 

w kontekście korzyści dla lokal-
nej społeczności, ekonomiczno – 
finansowa, wskazująca źródła fi-
nansowania, badanie popytu oraz 
analiza ryzyka. Projekt zakłada 
dofinansowanie do 100 % kosz-
tów opracowania koncepcji. 

Gmina zgłosiła propozycje 
przystanku tramwaju wodnego 
w 3 lokalizacjach na terenie gmi-
ny: w Porcie Uraz, Ujście Widawy 
w Paniowicach i w Rakowie.

Tramwaj Wodny po Odrze

Dzięki środkom unijnym pozy-
skanym z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 przez Klub Piłkarki 
Bór Oborniki Śląskie w partner-
stwie z Gminą Oborniki Śląskie 
na „Zatorzu” w Obornikach Ślą-
skich powstał piękny, nowocze-
sny plac zabaw. 

Ze środków z dotacji zakupio-
ne zostało urządzenie „pszczoła”, 

Nowy plac zabaw  
na „Zatorzu”

zamontowano ławki oraz tablicę 
informacyjną. Dodatkowo Gmi-
na Oborniki Śląskie ogrodziła ca-
ły teren, doposażyła plac zabaw 
w huśtawki oraz zamówiła dom-
ki dla pszczół. Posadzone zostaną 
rośliny, wykonany zostanie chod-
nik, parking dla wózków i rowe-
rów oraz zamontowane zostaną 
liczne atrakcje dla dzieci i doro-
słych. Całkowita wartość projek-
tu to 71 400 zł, z czego 26 000 zł 
to otrzymana dotacja z Lokalnej 
Grupy Działania Kraina Wzgórz 
Trzebnickich.

W listopadzie zakończył się 
montaż urządzeń zabawowych 
na placach zabaw na terenach 
wiejskich Gminy Oborniki Ślą-
skie. 

Dzięki otrzymanej dotacji 
z Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego w ramach 
programu Odnowa Dolnośląskiej 
Wsi doposażonych zostało pięć pal-
ców zabaw w miejscowościach: Ra-
ków, Jary, Osolin, Morzęcin Mały 
oraz Wielka Lipa. Całkowita war-
tość projektu to 52 000 zł zł, z cze-
go 26 000 zł to kwota otrzymanej 
dotacji. Dzięki pozyskanym środ-
kom zewnętrznym Gmina Oborni-
ki Śląskie pięknieje, co widać gołym 
okiem.

Place zabaw zostały doposażone

L.p. Miejscowość Data zbiórki

Jary

Rościsławice

Kuraszków

Wilczyn

Piekary

Przecławice

Kowale

Borkowice

Osola

Morzęcin Mały

Brzezno Małe

Bagno

Osolin

Wielka Lipa

Kolonia Golędzinów

Oborniki Śląskie, ulice: Cicha, Ciecholowicka, Komuny Paryskiej, Tulipanowa, Ułańska

Lubnów

Nowosielce

7 Golędzinów A- lewa strona jadąc ul. Obornicką do Wrocławia 17.06

8 Golędzinów B – prawa strona jadąc ul. Obornicką  do Wrocławia 18.06

Uraz

Niziny

10 Pęgów A - prawa strona jadąc ul. Główną do Wrocławia 24.06

11 Pęgów B - lewa strona jadąc ul. Główną do Wrocławia 25.06

12 Paniowice 29.06

Raków

Zajączków

Kotowice

Morzęcin Wielki

Siemianice

Oborniki Śląskie, ulice: Wolności, Rycerska, Siemianicka, Orzeszkowej, Wyszyńskiego, Licealna; Kuraszków - 
Lazurowa

13 1.07

14 2.07

Oborniki Śląskie, ulice:  Dunikowskiego,Dwóch Mieczy, Boya-Żeleńskiego, Montwiłła, Powstańców Warszawy, 
Słowackiego, Spółdzielcza, Niecała, Księcia Witolda, Grunwaldzka, Jagiellończyka, Warneńczyka, Jagodowa, 

Włodkowica,Łokietka, Królowej Jadwigi,Kazimierza Wielkiego, Zygmunta Starego, Kurkowa,Grzybowa,Wołowska, 
Zagórskiego, Zielonego Wzgórza, Żwirka i Wigury, Wrocławska,Dworcowa,Piłsudskiego,Wincentego Witosa, Mała 

Ogrodowa, Kościuszki, Piękna, Dąbrowskiego, Ptasia, Moniuszki, Chopina

Oborniki Śląskie, ulice: Baczyńskiego, Bukowa, Powstańców Wielkopolskich, Ofiar Katynia, Zielona, Marii 
Konopnickiej, Lipowa, Jagiełły, Sikorskiego, Batorego, Żeromskiego, Kopernika, Krótka, Dębowa,Miła, Parkowa, Prusa, 

Broniewskiego, Tuwina, Orkana, Kochanowskiego, Mickiewicza, Kasztanowa, Zapolskiego, Wąska, Asnyka, 
Kownackiego, Prusicka, Mieszka I, Poniatowskiego, Sobieskiego, Zawiszy Czarnego, Zygmunta Augusta, 

Kraszewskiego, Reja, Wyspiańskiego, Wieniawskiego, Reymonta, Gen. St. Maczka, Staszica, Malczewskiego, Mała, 
Golędzinowska. 

16 08.07.

4 08.06

5 10.06

6 15.06

1 25.05

2

3 27.05

26.05

Załącznik nr. 1.

*Prosimy o wystawianie odpadów wielkogabarytowych (m.in. krzesła, stoły, szafy, kanapy, wózki, nosidełka, rowery, dużych 
rozmiarów zabawki dziecięce, parasole) przed posesje najlepiej na dzień przed planowanym terminem zbiórki

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE- 25.05-09.07.2021r.

9 22.06

Oborniki Śląskie, ulice: M. Skłodowskiej-Curie, Trzebnicka,Piastów Śląskich, Krzywoustego, Powstańców Śląskich, 
Chrobrego, Brodatego, Pobożnego, Paderewskiego, Piotra Skargi, Fredry, Podzamcze, Sienkiewicza, Herberta, Plac 

Zwycięstwa, Chełmońskiego, Wita Stwosza, Na przejściu, Norwida, Tadeusza Gajcego, Polna, Łąkowa, 
Korzeniowskiego, Kossaka, Gierymskiego, Energetyczna, Probusa, Miłosza, Matejki, Nowowiejska, Modrzewiowa, 

Górna, Jodłowa, Leśna, Wzgórze Magdaleny, Wzgórze Partyzantów, Makuszyńskiego, Styki

17 09.07.

06.07.15

Szanowni Mieszkańcy,
Informujemy, że od dnia 25 ma-

ja 2021 roku do dnia 9 lipca 2021ro-
ku na terenie Gminy Oborniki Ślą-
skie trwa bezpłatna mobilna zbiór-
ka odpadów wielkogabarytowych 

Podczas zbiórki oddać można m. 
in. stoły, szafy, krzesła, kanapy, so-
fy, materace, dywany, wykładziny, 
wózki dziecięce, nosidełka, rowe-
ry, drzwi, armatura łazienkowa, ob-
razy, ramy okienne bez szyb, ławki, 
parasole, zabawki dziecięce dużych 
rozmiarów (bez elektroniki).

Trwa zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych

Odpady należy wystawić  dzień 
przed planowym wywozem:

1) przed posesję w miejscu bez-
kolizyjnym, widocznym i łatwo do-
stępnym lub

2) w przypadku braku w/w miej-
sca odpady mają być przygotowane 
tuż za ogrodzeniem posesji, a wła-
ściciel winien powiesić kartkę na 
bramie z napisem „odpady”.

 
Podczas zbiórki nie będą odbie-

rane inne odpady takie jak:
–  odpady budowlane i remonto-

we;

–  odpady elektryczne i elektro-
niczne;

–  odpady niebezpieczne;
–  opony i części samochodowe;
–  odpady z prowadzonej działal-

ności gospodarczej.

Odpady wystawione  
po wskazanym terminie  
nie zostaną odebrane.

Zbiórka odpadów wielkogabary-
towych odbywa się według harmo-
nogramu. W związku z obowiązującym od 

1 listopada 2020 roku Regulaminem 
utrzymania czystości i porządku 
(paragraf 9 uchwały nr XXV/212/20 
Rady Miejskiej w Obornikach Ślą-
skich z dnia 24 września 2020 r.) 
pojemnik lub worek do gromadze-
nia odpadów komunalnych  powi-
nien być wystawiony 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. Informacje o zmia-
nach były przesyłane wszystkim 

właścicielom nieruchomości  w za-
wiadomieniach o zmianie wysoko-
ści opłaty w październiku 2020 ro-
ku, jak również umieszczone na 
stronie internetowej gminy, facebo-
oku oraz przesyłane za pośrednic-
twem aplikacji BLISKO. Prosimy 
o przestrzeganie regulaminu i wy-
stawianie pojemników oraz wor-
ków przed nieruchomość na czas 
odbioru odpadów. W przypadku 
braku udostępnienia worka lub po-
jemnika wykonawcy usługi, rekla-
macja nie będzie uwzględniania.

Gmina Oborniki Śląskie wraz 
z Uniwersytetem Przyrodni-
czym we Wrocławiu przepro-
wadziła pierwsze seminarium 
internetowe w ramach projek-
tu „Odblokowanie potencjału 
energetycznego społeczności 
lokalnej celem wsparcia na ry-
nek technologii grzewczych ba-
zujących na bioenergii (energii 
odnawialnej)” – w skrócie BE-
Coop (BioEnergy Cooperation).

Projekt ten otrzymał dofinan-
sowanie z programu Unii Europej-
skiej „Horyzont 2020” w zakresie ba-
dań i innowacji na podstawie umo-
wy grantowej, a Gmina Oborniki 
Śląskie stanowi pilotażowy przypa-
dek zakładania społeczności zajmu-
jących się energią odnawialną. Pro-
jekt BECoop ma za zadanie wyko-
rzystać doświadczenia zdobyte przy 
wdrażaniu programów pilotażo-
wych do oceny skutków społeczno-
-gospodarczych i środowiskowych, 
opracowania dobrych praktyk służą-
cych rozwojowi oraz społecznej ak-
ceptacji spółdzielni energetycznych. 
W ramach projektu prowadzone są 4 
programy pilotażowe na terenie UE: 
Włochy, Grecja, Hiszpania, Polska 
(Gmina Oborniki Śląskie).

W spotkaniu organizowanym 
przez Urząd Miejski brali udział 
mieszkańcy, instytucje regionalne, 

rolnicy, działacze społeczni, przed-
stawiciele firm związanych z gospo-
darka leśną.

Podczas spotkania przedstawio-
no tematykę związaną z jakością 
powietrza w regionie oraz potencja-
ły wykorzystania biomasy na cele 
grzewcze. Omówiono jakie czynni-
ki mają wpływ na rozwój spółdziel-
ni energetycznej, zwłaszcza bazują-
cej na regionalnych zasobach bio-
masy i czy w opinii mieszkańców 
istnieje możliwość rozwoju spół-
dzielni energetycznej w regionie. 

Wnioski jakie zostały wysu-
nięte podczas spotkania to przede 
wszystkim potrzeba większej 
współpracy pomiędzy łańcuchami 
dostaw biomasy pozyskanej w re-
gionie i wykorzystanie jej do celów 
grzewczych. Obecnie produkcja 
ciepła jest w spółdzielniach bardzo 
ograniczona. 

Spotkanie było świetną okazją 
do wymiany doświadczeń w zakre-
sie tworzenia sieci ciepłowniczych 
z  wykorzystaniem biomasy drzew-
nej i rolniczej.

O dalszych działaniach związa-
nych z projektem będziemy Pań-
stwa na bieżąco informować oraz 
zapraszamy do udziału w następ-
nych spotkaniach. 

Co to jest BeCoop?

Dochody inwestycyjne gminy 
w 2020 r. wyniosły aż 7 milio-
nów 730 tys. zł. Bez nich nie 
było by możliwości realizacji 
wielu inwestycji. 

Dzięki sprawnej realizacji pro-
jektów dofinansowanych z ze-
wnętrznych źródeł w tym z Unii Eu-
ropejskiej dochody gminy w ubie-
głym roku były na bardzo wysokim 
poziomie. Oznacza to, że gmina po-
zyskała lub zostały jej zrefinanso-
wane prawie 8 milionów złotych. 
Pieniądze te przeznaczone zosta-
ły na przebudowę basenu, rewitali-
zację kina Astra, termomoderniza-
cję budynków czy budowę świetlicy 
w Bagnie. W ramach otrzymanych 
środków realizowane były również 
tzw. projekty miękkie. Trzy projek-

Duża skuteczność  
w pozyskiwaniu  

środków zewnętrznych

ty dotyczyły zajęć pozalekcyjnych 
dla dzieci we wszystkich naszych 
szkołach. Utworzenie nowego Inte-
gracyjnego Przedszkola i dofinan-
sowanie do funkcjonowania Żłob-
ka Integracyjnego. W ramach pie-
niędzy rządowych wyremontowano 
pomieszczenia w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Obornikach Ślą-
skich. Zakupiliśmy również sprzęt 
komputerowy dla uczniów do nauki 
podczas pracy zdalnej. Staramy się 
pozyskiwać środki z każdych moż-
liwych źródeł – niestety najbliższe  
2 lata będą uboższe w możliwości 
pozyskiwania środków z Unii Euro-
pejskiej ze względu na kończącą nie 
perspektywę unijną na lata 2014-
2020 oraz rozpoczęcie prac nad no-
wą alokacją środków na lata 2021-
2027.

Informacja o pojemnikach lub 
workach na odpady komunalne
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11 maja miało miejsce otwarcie 
punktu szczepień przez Starostę 
Powiatu Trzebnickiego, Burmi-
strza Obornik Śląskich, Dyrek-
tor Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Obornikach Śląskich oraz 
Wrocławski Ośrodek Medycyny 
Pracy – Międzynarodowy Punkt 
Szczepień przy ul. Oławskiej 14.

Po godzinie 9.00 dotarła do 
ośrodka pierwsza dostawa szcze-
pionki Pfizer, natomiast chwi-
lę po godzinie 10.00 miało miej-
sce szczepienie pierwszego pacjen-
ta. Wszystkie szczepienia przeszły 
sprawnie oraz bez żadnych prze-
szkód. Szczepienia przeciwko Co-
vid-19 odbywają się w Ośrodku 
Sportu i Rekreacji od poniedział-
ku do piątku od 9:00 – 17:00.

Punkt Szczepień  
oficjalnie otwarty!

W Urzędzie Miejskim w Obor-
nikach Śl. uruchomiona zosta-
ła specjalna linia telefoniczna do-
tycząca transportu na szczepienie 
przeciwko COVID-19. 

Numer 502 315 982

Osoby  uprawnione do dowozu 
do punktów szczepień:

– Osoby niepełnosprawne,  po-
siadające  aktualne orzeczenie 
o niepełnosprawności w stopniu 
znacznym o kodzie R lub N lub 
odpowiednio I grupę z ww. scho-
rzeniami;

– Osoby mające obiektyw-
ne i niemożliwe do przezwycięże-
nia we własnym zakresie trudności 
w samodzielnym dotarciu do punk-
tu szczepień.

Osoby uprawnione do trans-
portu mogą zgłaszać takie zapo-
trzebowanie w Urzędzie Miejskim 
w Obornikach Śląskich pod nume-
rem telefonu 502 315 982, po wcze-
śniejszym ustaleniu daty  planowa-
nego szczepienia w punkcie szcze-
pień.

Numer  502 315 982  jest  ak-
tywny od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8:00 – 15:00.

Zapraszamy rodziców dzieci 
urodzonych od 1 stycznia 2021 do 
Urzędu Miejskiego po odbiór wy-
prawki. Każdy maluch, którego ro-
dzice zameldowani są na pobyt sta-
ły w naszej gminie otrzyma od nas 
podarunek. Aby otrzymać wypraw-
kę wystarczy zgłosić się do Urzę-

du Miejskiego mailowo lub tele-
fonicznie  (tel. 71 310 29 26 lub e-
-mail: budner@oborniki-slaskie.pl) 
i umówić się po jej odbiór. 

Tym gestem chcemy przywitać 
maluchy w Naszej Gminie i  poka-
zać, że cieszymy się bardzo, że są 
już z nami!

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

Lokalizacją, do którego zosta-
nie przeniesiony pomnik będzie 
teren w parku przy ul. Trzebnic-
kiej naprzeciwko byłego szpitala.

Obelisk zostanie posadowio-
ny w nawierzchni z płyt kamien-
nych i  miału kamiennego two-
rzących koło o średnicy 10,5 m 
i długą na 4 metry alejką również 

z płyt kamiennych. Przy obelisku 
stanie krzyż i maszt flagowy. Do-
okoła nowej nawierzchni pomni-
ka  zostaną posadzone krzewy li-
ściaste, a w płytach zamontowane 
będzie podświetlenie LED. Istnie-
jące alejki zostaną poddane reno-
wacji i naprawie. Wymienione też 
zostaną oprawy oświetlenia par-
kowego.

W maju został ogłoszony prze-
targ na wybór wykonawcy, szaco-
wany koszt prac. – 100 tys. zł.

Obelisk zostanie 
przeniesiony Za nami kolejna edycja akcji 

sprzątania świata w Gminie 
Oborniki Śląskie, która w tym 
roku odbywała się pod hasłem 
„Kilka minut dla Ziemi”. 

Tegoroczna edycja akcji została 
przeprowadzona w miesiącu kwiet-
niu. Celem przeprowadzonej ini-
cjatywy jest budowanie świadomo-
ści ekologicznej oraz inicjowanie 
działań na rzecz ochrony środo-
wiska, poczynając od kształtowa-
nia świadomości proekologicznej 
wśród najmłodszych mieszkańców. 
Z inicjatywy Sołtysów posprząta-

Podsumowanie akcji  
„Kilka minut dla Ziemi”

ne zostały miejscowości: Bagno, 
Osolin, Osola, Wielka Lipa, Rości-
sławice, Jary, Siemianice, Lubnów, 
Kuraszków, Wilczyn, Niziny, Za-
jączków. Natomiast część Radnych 
posprzątało Ruską Górkę oraz park 
przy ul. Fredry w Obornikach Ślą-
skich. Gmina Oborniki Śląskie, jak 
co roku, wydała uczestnikom ręka-
wice i  worki do zbiórki odpadów 
oraz sfinansowała wywóz zebra-
nych śmieci. 

Mieszkańcom, którzy poświęci-
li swój czas, aby posprzątać naszą 
gminę dziękujemy. 

Ósmy raz sąsiedzi, mieszkańcy 
i harcerze sprzątali park mię-
dzy dworcem PKP a ulicami 
Piłsudskiego i Kościuszki.

 
Padł kolejny rekord. Nieste-

ty śmieci w tym roku zebrano wię-
cej niż podczas poprzedniej akcji. 
W godzinę zebrano aż 81 worków 
nieczystości. Podczas sprzątania 
„Ruskiej Górki” odpady są od ra-
zu segregowane na trzy frakcje. Ze-
brano 22 worki szklanych butelek, 
23 żółte worki z plastikiem oraz 36 
worków śmieci zmieszanych, na 
przykład brudnego papieru, gumy 
czy gruzu.

– To bardzo fajna akcja – mó-
wi jedna z młodszych uczestniczek. 
– Jestem tu każdego roku. Miesz-
kam niedaleko. Często spaceruję po 
„Ruskiej”. Śmieci jest coraz więcej. 
Nie rozumiem, dlaczego ludzie tak 
bałaganią?!

– Jestem tu z dziećmi – mówi pan 
Paweł, rodzic. – Dzięki tej akcji dzie-
ci uczą się szacunku do przyrody 
i wspólnej przestrzeni oraz segrego-
wania śmieci. Do tego dobrze się ba-
wią w towarzystwie rówieśników.

Przy Kinie Astra w Obornikach 
Śląskich zostało zamontowane serce 
do zbierania plastikowych nakrętek. 

Zachęcamy do wrzucania do 
serca plastikowych nakrętek, bez 
względu na kształt i kolor. W ten 
sposób będziemy ECO, a jedno-
cześnie będziemy pomagać chorym 
dzieciom.

W Kinie Astra pierwszy seans, 
po 16-letniej przerwie zagrali-
śmy 05.09.2020. 

Dla Kina rok 2020 i pierw-
szy kwartał 2021 nie był łaskawy, 
w związku z ograniczeniami pan-
demicznymi. Kino musieliśmy 
otworzyć w rygorach sanitarnych, 
wpuszczając na widownię tylko 50 
% widowni, a od końca września już 
tylko 25 %. Od 5 listopada ponow-
ne musieliśmy zawiesić działalność, 
aż do 12 lutego, by znów otworzyć je 
tylko na 5 tygodni. 

Od początku działalności Ki-
na zagraliśmy 126 seansów w tym 
25 dla szkół i przedszkoli. Odwie-

Transport do punktów szcze-
pień dotyczy osób niepełnospraw-
nych oraz mających obiektyw-
ne i niemożliwe do przezwycięże-
nia we własnym zakresie trudności 
w samodzielnym dotarciu do punk-
tu szczepień.

Godzina dla „Ruskiej Górki”

W akcji sprzątania lasku biorą 
udział sąsiedzi z okolicznych do-
mów i osiedli oraz harcerze i zuchy.

– Bardzo wszystkim dziękuję za 
udział w sprzątaniu – mówi Hu-
bert Ozimina, który akcję wymyślił 
i organizuje. – To bardzo budują-
ce, że bezinteresownie mieszkańcy 
Obornik Śląskich spotykają się, aby 
sprzątać śmieci, które ktoś wyrzu-
cił  do lasu. Spotykamy się wiosną 

raz w roku, na godzinę. I rzeczywi-
ście sprzątamy godzinę, ani minu-
ty dłużej... Taką przyjęliśmy zasadę. 

Jak się okazuje w tę godzinę za-
wsze udaje się zebrać wszystkie 
śmieci rozrzucone po „Ruskiej Gór-
ce”. Poza ponad osiemdziesięcio-
ma workami nieczystości z krzaków 
wyciągnięto też kawałek kanapy, 
plecak, rury, skrawki wykładziny, 
kołpak i jeden kalosz.

Podsumowanie 
działalności  
kina Astra

dziło nas 4 261 widzów w tym 818 
uczniów.  W Kinie Astra może-
my oglądać większość premiero-
wych filmów, zdarzają nam się rów-
nież pokazy przedpremierowe i to 
tak ważnych filmów jak zdobyw-
ców Oscarów Nomadaland czy Na 
rauszu.

Swoją publiczność zgromadziły 
również nasze cykliczne pokazy ta-
kie jak: Astra Dzieciom, Astra Ko-
biet, czy Dokument w Astrze.

Mamy nadzieję, ze od teraz bę-
dziemy mogli spotykać się z naszy-
mi Widzami już regularnie, w każdy 
weekend. Szczegóły repertuaru na 
naszej stronie internetowej www.ki-
noastra.pl. Do zobaczenia w Kinie!

Przy kinie 
zamontowano 

serce
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16 marca 2021 roku odbyło się 
symboliczne otwarcie punktu 
bibliotecznego, który mieści 
się w nowo wybudowanej świe-
tlicy wiejskiej w Pęgowie. 

Przypominamy, że  świetlica po-
wstała dzięki otrzymanej dotacji 
w wysokości 500  000 zł z Progra-

mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 oraz środków z 
budżetu Gminy Oborniki Śląskie 
w wysokości blisko 800 000 zł.

Pierwszego czytelnika przywi-
tał Burmistrz Obornik Śląskich Ar-
kadiusz Poprawa, Dyrektor Obor-
nickiego Ośrodka Kultury Halina 
Muszak, Sołtys Marta Rogala oraz 

W Pęgowie otwarto  
Punkt Biblioteczny

Od 22 kwietnia można wyrobić 
lub wymienić paszport w utwo-
rzonym Biurze Paszportowym. 
Dzięki ogromnej determinacji 
Starosty Powiatu Pani Małgo-
rzacie Matusiak oraz Wicestaro-
sty Grzegorza Terebuna, poko-
naniu wielu, skomplikowanych 
procedur można korzystać 
z nowych usług, bez koniecz-
ności dojazdu do Wrocławia, 
Legnicy czy Leszna. 

Na facebookowym profilu Sta-
rostwa Powiatowego możemy prze-
czytać: „W tym miejscu szczególne 
podziękowania kierujemy do Wo-
jewody Dolnośląskiego Jarosława 
Obrębskiego za udzielone wspar-
cie i doskonałą współpracę związa-
ną z otwarciem Terenowego Punktu 
Paszportowego w Starostwie Powia-
towym w Trzebnicy. 

Dziękujemy Burmistrzom Po-
wiatu Trzebnickiego za wsparcie 
i zaangażowanie w utworzeniu no-
wego miejsca. Ogromne zaintere-
sowanie mieszkańców pokazuje, że 
było warto zabiegać o powstanie te-

Biuro Paszportowe w Starostwie 
Powiatowym w Trzebnicy otwarte!

Obchody święta Konstytucji 3 
Maja, ze względu na pandemię 
koronawirusa miały w tym roku 
symboliczny charakter. 

Nie mogliśmy spotkać się w tak 
dużym gronie jak co roku i odśpie-
wać wspólnie hymnu Polski. 

O godz. 10.00 Zastępca Bur-
mistrza Obornik Śląskich Henryk 

Skromne obchody 
święta Konstytucji  

3 maja
w Obornikach Śl.

WINMED od ponad 30 lat pro-
wadzi gabinety lekarskie i rehabili-
tacyjne na terenie Wrocławia. Od 
10 lat obecni są w Ośrodku Spor-
tu i Rekreacji w Obornikach Ślą-
skich. Poprosiliśmy Pana Pawła by 
opowiedział w kilku słowach o tym 
czym się zajmuje i na czym dokład-
nie polega jego codzienna praca. 

D: Dzień dobry Panie Paw-
le, może na początek wywia-
du opowie Pan parę słów o sobie? 

Jasne, jestem absolwentem Wro-
cławskiej Akademii Medycznej wy-
działu fizjoterapii. Tą dziedziną me-
dycyny zajmuje się od 1987 roku.

D: To rzeczywiście kawał cza-
su. Wspomniał Pan o fizjote-
rapii, czym ona dokładnie jest 
i dla kogo jest przeznaczona? 
 

Fizjoterapia to nie są zabiegi za-
rezerwowane tylko dla sportow-
ców, ani  dla tych, którzy wracają 
do zdrowia po kontuzji. W prakty-
ce może z niej skorzystać każdy, kto 
chciałby poprawić swój stan zdro-
wia albo polepszyć komfort dnia 
codziennego.  

D: Kto zatem jest potencjalnym 
pacjentem? 

Tak jak wspominałem, fizjotera-
pia jest dla każdego i w każdym wie-
ku. Z doświadczenia zawodowego 
widzę jednak, że korzystają z tej for-
my terapii osoby, które potrzebują 

wsparcia medycznego już w zaawan-
sowanym stadium choroby. Mam tu 
na myśli zaawansowane (nieleczo-
ne) np. zmiany zwyrodnieniowe lub 
zmiany przeciążeniowe. Pacjent z ta-
kimi dolegliwościami trafia do gabi-
netu np.  z asymetrią ciała, która to 
w konsekwencji doprowadza do sil-
nego bólu np. stawów kręgosłupa lub 
stawów obwodowych. Chcąc unik-
nąć leczenia farmakologicznego czy 

go miejsca.” Terenowe Biuro Pasz-
portowe znajduje się w Wydzia-
le Komunikacji przy ulicy Leśnej 1 

Cymerman wraz z przedstawicie-
lami Związku Kombatantów i Re-
presjonowanych przez III Rzeszę, 
Radnymi Rady Miejskiej, przed-
stawicielami Starostwa Powiatowe-
go w Trzebnicy, partii politycznych, 
stowarzyszeń, szkół, Obornickiego 
Ośrodka Kultury i harcerzy złożyli 
pod obeliskiem symbolicznie wią-
zanki kwiatów.

wizyty u neurologa lub ortopedy pa-
cjenci wybierają coraz częściej wizy-
tę w naszych gabinetach i korzysta-
ją z zabiegów w zakresie elektrotera-
pii magnetoterapii, laseroterapii czy 
światłolecznictwa jak również kine-
zyterapii i terapii osteopatycznej. 

          
D: Pewnie skorzystanie z takie-

go zabiegu jest kosztowne. Kto za-
tem finansuje zabiegi?  

Studenci „Ateny” opuścili swo-
je pandemiczne „bunkry” i wy-
ruszyli na trasy” Marszu Nordic 
Walking Studentów UTW 2021” 

 
Dnia 8 maja 2021 r. Słuchacze 

SUTW „Atena” w liczbie 31 osób, 
wzięli udział w MARSZU NORDIC 
WALKING STUDENTÓW UTW 
2021, którego organizatorami byli 
Noworudzki Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Nowej Rudzie oraz Fede-
racja UTW we Wrocławiu. 

Celem Marszu było zachęcenie 
studentów UTW do aktywności 
sportowej, integracja środowiska 

studenckiego oraz promocja czyn-
nego spędzania wolnego czasu.

Ze względu na istniejące jesz-
cze obostrzenia sanitarne, poszcze-
gólne Uniwersytety Trzeciego Wie-
ku organizowały Marsze na terenie 
swojej działalności.

Organizacja Marszu była wyni-
kiem spontanicznego działania Sek-
cji Nordic Walking naszego Stowa-
rzyszenia. Opracowano dwie trasy 
w Obornikach Śląskich: jedna pro-
wadziła od wejścia do lasu przy ul. 
Paderewskiego i stamtąd wyruszy-
ła grupa pierwsza, licząca 10 osób; 
druga trasa rozpoczynała się na Tar-

gowisku i wiodła leśnymi ścieżkami 
między ulicami: Wołowską i Duni-
kowskiego, którymi maszerowało 
21 osób grupy drugiej. Obie trasy li-
czyły ponad 6 km, ale nie stanowi-
ło to żadnej trudności dla uczestni-
ków marszu.

Wspaniała pogoda i radość ze 
spotkania, z dawno nie widzianymi 
koleżankami i kolegami sprawiły, 
że wydarzenie to wpłynęło na lep-
sze samopoczucie naszych Studen-
tów oraz zachęciło ich do dalszej 
aktywności na świeżym powietrzu, 
w myśl łacińskiej sentencji: „anima 
sana in corpore sano – w zdrowym 
ciele, zdrowy duch”.

Opracowała: Ewa Materny 
Prezes Stowarzyszenia

Fotografie:  
Studenci SUTW „Atena”

Nordic Walking 2021

Mieszkańcy Siemianic odebrali 
nagrodę za zajęcie trzeciego 
miejsca w konkursie „Piękna 
Wieś Dolnośląska” w kategorii 
„Najlepsze przedsięwzięcie od-
nowy wsi”. 

Gratulacje oraz pamiątkową sta-
tuetkę na ręce Sołtysa Dawida Sta-
wiaka złożył Burmistrz Obornik 
Śląskich Arkadiusz Poprawa. 

Sukces Siemianic

Mieszkańcom Siemianic jeszcze 
raz serdecznie gratulujemy i dzię-
kujemy za zaangażowanie!

Czym zajmuje się WINMED?

Zabiegi od kilku lat oferowane 
w trybie ambulatoryjnym finanso-
wane są przez Gminę Oborniki Ślą-
skie i mają na celu szybkie dotarcie 
pacjenta na terapię i skorzystanie 
z bezpłatnej konsultacji i uczest-
niczenia w cyklu zabiegowym. Po-
tencjalny pacjent, by móc skorzy-
stać z przyjęcia powinien posiadać 
ogólne skierowanie (może być bez 
rozpisanych zabiegów) od lekarza 
pierwszego kontaktu. 

D: Rozumiem, jak wygląda dal-
szy przebieg wizyty? 

Na miejscu po przeprowadzeniu 
wywiadu ordynowane są zabiegi. Je-
śli schorzenie wymaga dalszej kon-
sultacji pacjent jest kierowany do 
specjalisty.

D: Dziękuję panu za poświęco-
ny czas na przeprowadzenie roz-
mowy. Czego mogę Panu życzyć?

W obecnej sytuacji związanej 
z pandemią Covid-19 to przede 
wszystkim zdrowia <śmiech>.

Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Pę-
gowa Maciej Borowski. Mieszkań-
cy Pęgowa oraz inni zainteresowa-
ni mogą wypożyczać książki dwa 
razy w tygodniu, w każdy wtorek i 
czwartek w godzinach od 14 do 19.

Zachęcamy do korzystania 
z Punktu Bibliotecznego w Pęgowie.

i jest otwarte od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8:00-15:00 

Serdecznie Państwa zapraszamy!
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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 istnie-
je taka możliwość, sprzątamy teren 
w centrum i dookoła niego. Dzię-
kuję wszystkim tym, którzy znaj-
dą chwilę czasu, w swoim napiętym 
grafiki i pomogą w utrzymani czy-
stości centrum sportowgo oraz przy 
tablicach informacyjnych, dba-
jąc również o koszenie traw. Wiel-
kie podziękowania dla mieszkań-
ców za utrzymywanie porządku nie 
tylko na swoich posesjach, ale i na 
chodnikach przylegających do ich 
domostw. To w dużej mierze, dzięki 
Nim nasza miejscowość jest czysta. 

Przy okazji mam mały apel do 
mieszkańców i gości, żeby pamiętali 
o pilnowaniu porządku w centrum 
i przypominam, że na terenie obiek-
tu znajdują się kosze do segregacji.

Inwestycje 
bieżącego roku

Trwają prace nad zadaszeniem 
ław na terenie centrum sportowego. 
Mamy już odpowiednie elementy, 
potrzebne do budowy zadaszenia. 
W najbliższym czasie zabieramy się 
za stawianie konstrukcji. Zadasze-
nie pozwoli w gorące dni na scho-
wanie się przed słońcem, w desz-
czowe ukryć pod dachem. 

Planujemy zakupić stół do teni-
sa stołowego, żeby urozmaicić spę-
dzanie wolnego czasu. W naszej 
miejscowości są mieszkańcy, któ-
rzy chętnie skorzystają z takiej for-
my aktywności.

Z tego miejsca pragnę podzię-
kować mieszkańcom wsi, któ-

rzy aktywnie włączyli się w działa-
nie poprzez fizyczne uczestnictwo 
w pracach, ale także poprzez mery-
toryczne wsparcie  i konstruktywną 
krytykę.

Wiem, że nie wszystko zosta-
ło zrobione i jeszcze wiele rzeczy 
jest   do zrealizowania. Jednakże 
każdemu z nas leży na sercu dobro 

naszej małej ojczyzny, dlatego jedy-
nie dzięki współpracy i zaangażo-
waniu wielu ludzi uda się nam po-
konać wszelkie trudności i dojść do 
zamierzonego celu.

Sołtys Wielkiej Lipy  
 Jolanta Pietrowicz

Co słychać w Wielkiej Lipie?

Z okazji Dnia Ziemi spotkaliśmy 
się w Osoli.

Dzień Ziemi nazywany rów-
nież Światowym Dniem Zie-
mi znany jest przede wszyst-
kim z akcji prowadzonej 
wiosenną porą, polegającej na pro-
mowaniu postaw proekologicznych  
w społeczeństwie. Taką akcję podję-
to również po raz kolejny w Osoli, 
gdzie 24 kwietnia mieszkańcy po-
sprzątali tereny zielone oraz miej-
sca spotkań. 

Sołectwo Osola przyłączy-
ło się w tym roku do celebrowa-
nia Dnia Ziemi poprzez sprząta-
nie wsi i jej okolic. Celem akcji 
była promocja proekologicznych 
zachowań i postaw wśród miesz-
kańców, choć, większości Oso-
lan w ogóle nie trzeba tego uczyć 
ani do tego specjalnie przeko-
nywać. Ludzie mają w głowach 
i w sercach, że ważne jest, aby dbać  
o otoczenie, bo od tego zależy nasze 
dobre samopoczucie, a także zdro-
wie. Podczas sprzątania szczegól-

ną uwagę zwrócono na miejsca wy-
jątkowe w Osoli do których należą 
niewątpliwie m. in. teren przy świe-
tlicy wiejskiej, park oraz plac zabaw 
ENERGY OSOLA. 

Ze względu na obostrzenia sani-
tarne spowodowane Covid-19 akcja 
musiała przebiegać w pełnym reżi-
mie sanitarnym. Sołtys miejscowo-
ści Jacek Lewandowski podkreśla, 
że akcja sprzątania trwała kilka dni 
i została podzielona na etapy, aby 
uchronić społeczników od naraża-
nia ich na niebezpieczeństwa, któ-
re niesie za sobą pandemia korona-
wirusa.

Wielkie sprzątanie rozpoczęło 
się 24 kwietnia br. i trwało bez ma-
ła kilka dni. Pewne działania pod-

jęto także wcześniej. Mieszkańcy, 
najczęściej rodziny z dziećmi (także 
najmłodsze pociechy) zbierali śmie-
ci do worków, plewili chwasty mię-
dzy płytami i czyścili obrzeża chod-
ników oraz wycinali samosiejki 
i krzaki, które rosły w miejscach 
niepożądanych. Oprócz terenów 
zielonych skupiono się na czysz-
czeniu i odrestaurowaniu tablic in-
formacyjnych m.in. przy stacji PKP 
oraz przy terenie świetlicy wiejskiej. 
Nadano im nowy blask, odmalowu-
jąc i wymieniając mocowania.

Wszystkim mieszkańcom należą 
się ogromne podziękowania, za ich 
wkład i pracę na rzecz naszej miej-
scowości. Akcja wykazała, że potra-
fimy się organizować w imię dobrych 
celów, co jest bardzo budujące i na-
pawa optymizmem. Warto podkre-
ślić zaangażowanie najmłodszych  
w sprzątanie, co na pewno zaowo-
cuje w przyszłości i w ich dorosłym 
życiu.

Potrzeby miejscowości są 
ogromne i ciągle trzeba zabiegać 
o nowe rozwiązania, nowe sprzę-
ty w celu modernizacji i ułatwie-
nia życia mieszkańcom. Przydały-
by się nowe, przemyślane nasadze-
nia na skarpie przy parkingu. Sołtys 
chciałby odnowić plac biesiadny, 
gdzie stoją nadszarpnięte zębem 
czasu ławki i drewniane stoły.

To minimum, które trzeba zre-
alizować w najbliższym czasie. Być 
może uda się na ten cel pozyskać 
środki zewnętrzne. Sołtys pokła-

da też duże nadzieje w możliwo-
ści korzystania z funduszy unijnych  
w nowej perspektywie, rozpisanej 
na lata 2021 – 2027. Jacek Lewan-
dowski podkreśla i zaznacza, że jest 
optymistą w tej kwestii, ponieważ 
mieszkańcy sołectw działają świet-
nie zespołowo, co wykazała m.in. 
opisana akcja, poświęcona Świato-
wemu Dniu Sprzątania Ziemi. To 
bardzo budujące. Z taką ekipą da 
się po prostu wiele dobrego zrobić.

Dzień Ziemi w Osoli

Dzięki bardzo dobrej współ-
pracy mieszkańców Rakowa, 
lokalnego stowarzyszenia oraz 
sołtysa z Gminą Oborniki Ślą-
skie w ostatnich latach sporo 
zmieniło się w tej małej miej-
scowości nad Odrą. 

Świetlica wraz z wspaniale zago-
spodarowanym terenem sportowo 
– rekreacyjnym są centrum w któ-
rym koncentruje się życie wsi. Miej-
scowość jest bezpieczna i zadbana. 
Obejścia prywatne i tereny publicz-
ne są czyste, a ogrody pełne kolo-
rowych kwiatów. Zmodernizowa-
ne wały zapewniają ochronę przed 
powodzią oraz miejsce do space-
rów i wypraw rowerowych. Bliskość 
Odry przyciąga wędkarzy z całe-
go regionu, a sieć ścieżek i szlaków 
dla pieszych, rowerzystów i kajaka-
rzy daje możliwość aktywnego spę-
dzania czasu. We wsi panuje do-
bra atmosfera, ludzie pomagają so-

bie wzajemnie i wspólnie pracują 
na rzecz rozwoju swojej małej oj-
czyzny. Efektem dobrej współpra-
cy są kolejne projekty realizowane 
na terenie sołectwa. Stowarzysze-
nie Nasze Zacisze wspólnie z Gmi-
ną Oborniki Śląskie w zeszłym roku 
doposażyło w nowe urządzenia plac 
zabaw oraz siłownię zewnętrzną. 
Dodatkowo zamontowany został 
totem w kształcie raka. W  najbliż-
szym czasie rozbudowany zostanie 
budynek pełniący funkcję świetli-
cy wiejskiej. Dobudowane zosta-
ną toalety, kuchnia, zamontowane 
zostaną panele fotowoltaiczne oraz 
szambo. Całkowity koszt planowa-
nej inwestycji to blisko 140 000 zł, 
z  czego blisko 100  000 zł to dota-
cja pozyskana z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 oraz środki otrzymane z Gmi-
ny Oborniki Śląskie.

Raków pięknieje  
w oczach!

Stypendia Burmistrza Obor-
nik Śląskich przyznawane są 
co roku tym uczniom, którzy 
szczególnie wyróżniają się 
w szkole, do której uczęszcza-
ją. 

Uzyskują celujące i bardzo dobre 
wyniki w nauce, mają wysoką śred-
nią, osiągają w konkursach powia-
towych, wojewódzkich i krajowych 
znaczące sukcesy. 

Jednym z warunków jest też co 
najmniej bardzo dobre zachowanie.

W tym roku uhonorowani zo-
stali następujący uczniowie Szko-
ły Podstawowej Nr 2 w Obornikach 
Śląskich:

Olga Nowak – stypendium arty-
styczne

Maciej Bagiński – sportowe

Aż czworo uczniów Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Oborni-
kach Śląskich w bieżącym roku 
szkolnym zakwalifikowało się 
do wojewódzkich etapów kon-
kursów przedmiotowych „zDol-
ny Ślązak”, odnosząc w nich 
znaczące sukcesy.

Grzegorz Fabjanowski z kla-
sy VIII a został laureatem Dolno-
śląskiego Konkursu Języka Angiel-
skiego „zDolny Ślązak”, natomiast 
Michał Szymczyk, uczeń klasy VII 
a, uzyskał tytuł laureata w Dolno-
śląskim Konkursie Historycznym 
„zDolny Ślązak”. Zdobycie tego ty-
tułu uprawnia do przyjęcia w pierw-

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Obornikach Śląskich od 
lat uczestniczą w różnych kon-
kursach historycznych. 

Mimo pewnych utrudnień wy-
nikających z pandemii, w tym ro-
ku również przygotowywali się 
do wzięcia udziału w XXVI edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu Histo-
rycznego „Losy żołnierza i dzieje 
oręża polskiego w latach 972-1514. 
Od Cedyni do Orszy”. W tym kon-
kursie uczniowie „Dwójki” uczest-
niczą już od ośmiu lat, zawsze osią-
gając duże sukcesy. Adam Lewan-
dowski zakwalifikował się etapu 
rejonowego, a Michał Szymczyk do-
tarł aż do finału, gdzie zdobył tytuł 
laureata, podobnie jak w etapie re-
jonowym uzyskując najlepszy wy-
nik w województwie. Warto pod-
kreślić, że Michał już w ubiegłym 
roku szkolnym został laureatem te-
go konkursu, wówczas tematyka 
dotyczyła lat 1887-1922, czyli walki 
Polaków o granice i niepodległość.

Po raz piąty uczniowie przystą-
pili też do Wojewódzkiego Konkur-
su „Znam historię polskich symbo-
li narodowych”, zorganizowanego 
m.in. pod honorowym patronatem 

Nagroda za wytężoną pracę Z historią 
ciągle  
za pan brat

Dolnośląskiego Kuratora Oświa-
ty. W konkursie uczestniczyło 48 
uczniów z 26 dolnośląskich szkół. 
„Dwójkę” reprezentowali: Lena Ko-
walik i Mikołaj Szewczyk. W tym 
roku zadanie konkursowe polegało 
na wykonaniu prezentacji multime-
dialnej na jeden ze wskazanych te-
matów. Lena i Mikołaj wybrali na-
stępujące tematy: Polscy laureaci 
Nagrody Nobla i Najlepsi sportowcy  
II Rzeczypospolitej. Decyzją Komi-
sji Konkursowej Mikołaj Szewczyk 
zajął III miejsce. 

Po raz pierwszy uczniowie SP 2 
wzięli udział w Dolnośląskim Kon-
kursie zDolny Ślązak z historii. Do 
finału awansowało 68 najlepszych 
uczniów z województwa dolnoślą-
skiego. Michał Szymczyk znalazł się 

w gronie laureatów, co uprawnia Go 
do przyjęcia w pierwszej kolejności 
do publicznej szkoły ponadpodsta-
wowej.

Zakres tematyczny konkursów 
historycznych, w których co ro-
ku biorą udział uczniowie „Dwój-
ki” jest bardzo szeroki. Wymaga-
na jest nie tylko ogromna wiedza 
stricte historyczna, ale także zna-
jomość heraldyki, geografii mili-
tarnej, zabytków, obiektów histo-
rycznych i przede wszystkim umie-
jętność krytycznego i kreatywnego 
myślenia.

Aby upamiętnić najzdolniej-
szych historyków Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w tym roku powstała w sa-
li historycznej galeria absolwentów, 
którzy osiągnęli największe sukcesy. 

Magdalena  
Kozłowska-Szewczyk 

szej kolejności do publicznej szko-
ły ponadpodstawowej oraz do naj-
wyższej pozytywnej rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyj-
nych. Ponadto Grzegorz zwolnio-
ny będzie z egzaminu ósmoklasisty  
z trzeciej części obejmującej język 
nowożytny.

Tytuł finalisty Dolnośląskiego 
Konkursu Polonistycznego „zDol-
ny Ślązak” uzyskała Lena Kowalik 
z klasy VIII a. Natomiast Andrzej 
Nowak z VII b został finalistą Dol-
nośląskiego Konkursu „zDolny Ślą-
zak” z Fizyki. Tytuł ten uprawnia do 
dodatkowych punktów rekrutacyj-
nych.

Uczniowie Dwójki wśród 
najlepszych w województwie!

Nasza placówka pomaga dzieciom  
ze specjalnymi potrzebami

Katarzyna Machnik – naukowe
Adrianna Uramek – naukowe
Michał Szymczyk – naukowe

Wszystkim nagrodzonym oraz 
ich rodzicom serdecznie gratuluje-
my i życzymy dalszych sukcesów.

Te prestiżowe konkursy reali-
zowane są corocznie w ramach 
Dolnośląskiego Systemu Wspie-
rania Uzdolnień pod patro-
natem Dolnośląskiego Kura-
tora Oświaty we współpracy  
z Samorządem Województwa Dol-
nośląskiego i Dolnośląskim Ośrod-
kiem Doskonalenia Nauczycieli we 
Wrocławiu. 

Do etapów szkolnych przystę-
puje wiele tysięcy uczniów z całego 
regionu. Do finałów w poszczegól-
nych kategoriach dochodzą najlep-
si, dając wielki powód do dumy ro-
dzicom, jak i przygotowującym ich 
do konkursu nauczycielom.

W roku szkolnym 2020/2021 
w Obornikach Śląskich z dwóch 
dotychczasowych placówek 
oświatowych – Szkoły Podsta-
wowej nr 1 oraz Przedszkola nr 
2 powstał Zespół Szkolno-Przed-
szkolny. 

Zmiana struktury placówki wy-
magała zintegrowania pracy na 
dwóch poziomach – przedszkole, 
szkoła podstawowa, ale także zogni-
skowania dotychczasowych działań 
na pewnych obszarach, a mianowi-
cie na pracy z dzieckiem o specjal-
nych potrzebach edukacyjnych.

Zgodnie z tą ideą, dzięki udzia-
łowi w unijnym projekcie „Przed-
szkolaki w gminie Oborniki Ślą-
skie”, powstał integracyjny od-
dział przedszkolny, liczący 20 osób, 
w tym trzy z orzeczeniem o potrze-
bie kształcenia specjalnego. Dzieci 
pozostają pod opieką wychowaw-
ców i pedagogów specjalnych. 

Poza zajęciami dydaktyczno-
wychowawczymi i opiekuńczymi, 
otrzymują wsparcie w zakresie in-
tegracji sensorycznej, logopedii, 
psycho-, fizjo- i dogoterapii. Bio-
rą udział w zajęciach z języka an-
gielskiego, rytmiki i gimnastyki 
korekcyjnej. Zajęcia odbywają się 
w doskonale wyposażonych salach 

terapeutycznych. Cechuje je róż-
norodność form i tematyki. Dzięki 
kreatywności i zaangażowaniu pe-
dagogów placówki, grupa aktywnie 
uczestniczy w imprezach okolicz-
nościowych oraz obchodzi „dni nie-
typowe”, np. Dzień Kropki, Dzień 
Dinozaura czy Dzień Świadomo-
ści Autyzmu. Przedszkolaki bio-
rą również udział w licznych kon-
kursach poza placówką, np. „Moja 
opowieść” oraz „Jak wygląda mu-
zyka?”. Uczestniczą również w pro-
jektach dydaktycznych: ekologicz-
nym „Tajemnice Przyrody”, czytel-
niczym „Mały Miś” czy kulinarnym 
„Skąd to danie?” Pracę opiekuńczą, 
dydaktyczną i terapeutyczną prze-
nikają działania wychowawcze, zo-
gniskowane wokół misji Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego, mające na 
celu stwarzanie równych szans, ak-
ceptację różnorodności oraz eduka-
cję włączającą.

Ze względu na duże zapotrzebo-
wanie w zakresie zapewnienia opie-
ki, wsparcia i stworzenia optymal-
nych warunków wszechstronnego 
rozwoju dzieciom ze specyficznymi 
potrzebami edukacyjnymi, w przy-
szłym roku szkolnym powstanie 
w naszej placówce kolejny przed-
szkolny oddział integracyjny. 
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Że przyroda jest naszym so-
jusznikiem, dzieci z Przed-
szkola nr 2 w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Obornikach 
Śląskich dowiadują się, reali-
zując od kilku miesięcy wraz 
z Nadleśnictwem Oborniki 
Śląskie wspólny projekt pod 
hasłem „Tajemnice przyrody”. 

Jego głównym celem jest nie tyl-
ko uwrażliwienie na piękno otacza-
jącej nas natury, ale także poznanie 
jej elementów, dbałość o środowi-
sko i odnajdywanie przyjemności 
ze spędzania czasu na świeżym po-
wietrzu. Tematem przewodnim jest 
wątek ornitologiczny. W ramach 
projektu dzieci miały możliwość 
uczestnictwa w prelekcjach na te-
mat bogactwa i różnorodności pta-
siego świata, zamieszkałych nie-
opodal gatunków, ich zwyczajów 
i zachowań oraz pożytecznej ro-
li w ekosystemie. Dowiadywały się, 
w jaki sposób same mogą pomagać 
w przetrwaniu im w miejskiej prze-
strzeni. Ukoronowaniem projek-

Choć edukacja zdalna w przy-
padku języków obcych jest 
obarczona różnymi mankamen-
tami i stanowi w dobie pande-
mii tylko protezę tradycyjnego 
nauczania face to face, nasi 
kreatywni nauczyciele starali 
się w edukacji prowadzonej 
na odległość stosować różne 
aktywizujące formy nauczania 
i wykorzystywać zasoby inter-
netu, nawiązywać komunikację 
z różnymi podmiotami i włą-
czać się w pozaszkolną ofertę 
edukacyjną. 

Zwłaszcza ta ostatnia okazuje się 
świetną alternatywą dla nauczania 
języka w osi nauczyciel-uczniowie, 
urozmaica lekcje zdalne, uwalnia 
nauczyciela od rutyny, zaś uczniom 
daje szansę na alternatywną for-
mę nabywania kompetencji języko-
wych.

Na lekcjach językowych w tym 
roku nasi uczniowie organizowali 
dni języków obcych, których atrak-
cję stanowiły łamańce języko-
we i quizy dotyczące pochodzenia 
słów. Odbywały się również warsz-
taty kreatywności z elementami 
TIK. Warsztatowo zorganizowane 
były również obchody Dnia Tole-
rancji, w ramach których uczniowie 
zaznajamiali się z zagadnieniami 
różnorodności kulturowej, szlifu-
jąc zarazem umiejętności językowe. 

Klasy młodsze miały okazję na-
pisać i wysłać list do siedziby Mi-
kołaja, a starsze, zabawić się w esca-
pe room i wymienić informacje ze 
szkołami partnerskimi z zagrani-
cy. Ostatnio podążaliśmy śladami 
pierwszych zwierząt w kosmosie 

Mimo niesprzyjających wa-
runków, pandemii, zdalnego 
nauczania, uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Zespo-
le Szkolno-Przedszkolnym 
w Obornikach Śląskich, osią-
gnęli w mijającym roku szkol-
nym wiele sukcesów.

Jak co roku wzięliśmy udział 
w regionalnym konkursie „Szopki 
i stroiki bożonarodzeniowe” wyróż-
nienie zdobyli Wiktoria Podleśna 
z klasy 1a oraz Szymon Maćkowiak 
z klasy 3b. W tej samej kategorii, 
w przedziale klas 4-8, specjalne wy-
różnienie otrzymała Amelia Ku-
lik z klasy 4a, a wyróżnienie Nata-
lia Maćkowiak z klasy 7b. Nagro-
dy pocieszenia dostali Piotr i Jakub 
Moskalowie z 4b. W kategorii stro-
ik, wyróżnienia trafiły do Pawła Re-
ligi z klasy 4a oraz Oliwi Kozak z 7a. 

Nasi uczniowie wzięli również 
udział w XVII Regionalnym kon-
kursie plastycznym i fotograficz-
nym  „Chrońmy przyrodę ojczystą”. 
W etapie regionalnym wyróżnienie 
zdobyła Izabella Kociemba z kla-
sy 6a.

Wielki sukces odniósł uczeń kla-
sy 6a Piotr Barański. Zwycięstwem 
zakończył się jego udział w  „Ogól-

Przedszkolaki z ZSP w Obornikach 
Śląskich szlakiem natury…

tu było stworzenie budek lęgowych. 
W efekcie powstało kilkadziesiąt 
pięknych kolorowych budek, wyko-
nanych przez nasze przedszkolaki 
z pomocą rodziców. Nadleśnictwo 
wyznaczyło ścieżkę edukacyjną nie-
opodal naszego przedszkola. Dzie-
ci mogły przyglądać się zawieszaniu 
ich domków na drzewach „Grzyb-
ka” oraz w szkółce leśnej w Jarach. 
Nagrodą dla uczestników był pik-
nik i udział w uroczystym otwarciu 
„Ptasiego zakątka”. Z początkiem 
maja dzieci obserwowały pierwsze 
ptasie mamy, które do budek zaczę-
ły przynosić pędraki, robaczki, gą-
sienice, co oznacza, że doczekali-
śmy się pisklaków. 

Radość dzieci podczas obserwa-
cji była nieoceniona!

podczas anglojęzycznej konferencji 
online  na Uniwersytecie Wrocław-
skim. Te i inne działania prowa-
dzone były w ramach programów 
i projektów: „We’re FAB!”, „Meet my 
class”, „Human in Space” oraz „Ani-
mals in Space”. Uczniowie mie-
li dzięki nim nie tylko możliwość 
biernego uczestnictwa w konferen-
cjach, ale konwersacji z nauczycie-
lami i uczniami uczącymi się języka 
angielskiego z różnych krajów – In-
donezji, Hong Kongu, Włoch, Peru, 
Turcji i Meksyku. Mogli oderwać 
się od rutyny nauczania tradycyj-
nego, znaleźć się w naturalnym śro-
dowisku, w którym używa się języ-
ka obcego, zrozumieć do czego jest 
nam potrzebna znajomość języków 
obcych, uczyć się tolerancji, dowie-
dzieć się wielu ciekawych informa-
cji o świecie i dzielić się z innymi in-
formacjami o naszej kulturze. 

Organizowane w ramach roz-
wijania zdolności lingwistycznych 
konkursy i quizy były okazją do 
sprawdzenia swoich umiejętno-
ści. Pokłosiem udziału w nich jest 
wielki sukces naszego ucznia klasy 
6a – Piotra Barańskiego, zwycięscy 
„Ogólnopolskiego konkursu pięk-
nego czytania prozy w języku an-
gielskim”, w którym brało udział 
ponad 200 uczniów klas 4-6 z całe-
go kraju. Gratulujemy!!

Angielski zdalnie 
w ZSP w Obornikach 

Śląskich

nopolskim konkursie pięknego czy-
tania prozy w języku angielskim”. 
W konkursie brało udział ponad 
200 uczniów klas 4-6 z całego kra-
ju. Piotr przeczytał fragment utwo-
ru Redbeard’s Treasure i znalazł się 
w gronie pięciu najlepiej czytają-
cych w języku angielskim.

Niebywały sukces odnio-
sła uczennica klasy 7a Weronika 
Woźniakowska. Wzięła ona udział 
w prestiżowym konkursie Zdol-
ny Ślązak z języka polskiego. Z po-
wodzeniem reprezentowała naszą 
szkołę w etapie powiatowym, kwa-
lifikując się do ostatniego etapu 
konkursu. Odniosła wielki suk-
ces podczas 15 Finału Dolnoślą-
skiego Konkursu Polonistyczne-
go „zDolny Ślązak”. Uczestniczyło 
w nim 71 najlepszych z najlepszych 
uczniów z województwa dolnoślą-
skiego. Weronika zdobyła tytuł FI-
NALISTY! Podziękowania należą 
się polonistce Katarzynie Juchnie-
wicz, która poświęciła sporo czasu 
i wysiłku, by przygotować Weroni-
kę do konkursu.

Mamy również laureatkę VIII 
ogólnopolskiego dyktanda niepod-
ległościowego „Po polsku o histo-
rii”. W eliminacjach wojewódzkich 
konkursu uczestniczyło 142 uczest-

ników w dwóch kategoriach wieko-
wych : klasy 4 – 6 oraz klasy 7 – 8. 
Naszą szkołę reprezentowali :We-
ronika Woźniakowska z kl. 7a, Olga 
Kopyra z kl. 8a oraz Kacper Owcza-
rek z kl. 8a. Weronika Woźniakow-
ska znalazła się w gronie mistrzów 
ortografii i zdobyła tytuł laureata.

Nasi uczniowie odnieśli rów-
nież sukcesy w konkursie organi-
zowanym w Obornickim Ośrodku 
Kultury. Odbył się tam Dziecięcy 
Konkurs Literacki „Pod parasolem 
wielobarwnych słów”. W pierwszej 
grupie wiekowej kl. IV – VI uczen-
nica Magdalena Prorok z kl. 4b za-

jęła I miejsce za piękny wiersz pt. 
„Królik”. Natomiast Amelia Kulik 
z kl. 4a zajęła III miejsce za utwór 
pt. „Kolorowe pory roku”. W dru-
giej grupie wiekowej kl. VII-VIII 
uczennica Sandra Mielniczuk z kl. 
7a zajęła II miejsce. Gratulujemy 
naszym uzdolnionym uczennicom 
i życzymy dalszych sukcesów. 

Uczniowie naszej szkoły bra-
li również udział w X Światowym 
Dniu Tabliczki Mnożenia. Kilku-
dziesięciu uzyskało tytuł eksperta 
tabliczki mnożenia.

Dzieci i młodzież SP nr 1 mo-
gą pochwalić się również wieloma 

Sukcesy uczniów z ZSP w Obornikach Śląskich

II półrocze roku szkolnego 
2020/2021 w Powiatowym Ze-
spole Szkół w Obornikach 
Śląskich upływa pod znakiem 
sukcesów w konkursach histo-
rycznych. 

Na szczególną uwagę zasłu-
guje osiągnięcie Marcina Trzpio-
ta – ucznia klasy 2 Liceum Ogól-
nokształcącego im. K. Holte-
ia, który zdobył w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Przedmiotowej „Lo-
sy żołnierza i dzieje oręża polskie-
go im. mjr M. Gajewskiego ty-
tuł finalisty. W trakcie eliminacji 
na szczeblu szkolnym, międzysz-
kolnym i finałowym Marcin wyka-
zał się wiedzą z zakresu wojskowo-
ści lat 972 – 1514 oraz informacja-
mi z podstawy programowej historii 
w zakresie rozszerzonym. Dzięki te-
mu nasz uczeń będzie zwolniony  
z egzaminu maturalnego z histo-
rii na poziomie rozszerzonym i na 
świadectwie otrzyma wynik 100%. 

Ponadto drużyna LO w składzie: 
Marcin Trzpiot, Daniel Lelosz oraz 
Małgorzata Ilczyszyn awansowała 
do finału Wojewódzkiego Konkursu 
„Od Solidarności do III RP”. Uczest-
nicy konkursu musieli wykazać się 
wiedzą na temat kultury niezależnej 
w dobie „karnawału Solidarności”.

Ważnym wydarzeniem dla PZS 
była organizacja etapu okręgowe-
go Olimpiady Geograficznej. Do 
Obornik Śląskich przybyli najzna-
komitsi profesorowie z Uniwersy-

tetu Wrocławskiego oraz uczniowie 
z całego województwa dolnośląskie-
go i opolskiego wraz z opiekuna-
mi. Nie mogło zabraknąć uczniów 
naszego Liceum w tym konkur-
sie. Kacper Świerczek i Maciej Pie-
trowicz- oni godnie reprezentowali 
nasz powiat. 

Historyczne zainteresowa-
nia nasi uczniowie rozwijają po-
przez udział w warsztatach or-
ganizowanych przez instytucje 
z obszaru całego kraju. Na uwa-
gę zasługuje nawiązanie współ-
pracy z Centralnym Muzeum Jeń-
ców Wojennych w Łambinowicach.  
W ramach zajęć organizowanych 
przez Muzeum uczniowie mogli 
zgłębić wiedzę na temat: życia jeńców 
wojennych, losu polskich żołnierzy 
w latach II wojny światowej, ucieczek  
z niemieckich obozów jenieckich, 
rotmistrza Witolda Pileckiego oraz 
zbrodni katyńskiej. Istotnym ele-
mentem edukacji historycznej sta-
ło się wykorzystanie możliwości 
edukatorów z Muzeum Początków 
Państwa Polskiego (zajęcia: Jak ży-
li ludzie 1000 lat temu?) w Gnieźnie 
oraz Zamku Królewskiego w War-
szawie (zajęcia: Ze Snopkiem w her-
bie, czyli o dynastii Wazów na tro-
nie Polski). Bardzo ciekawe także 
były zajęcia zorganizowane przez 
Międzynarodowe Centrum Kul-
tury w Krakowie, w czasie których 
uczniowie dowiedzieli się: Co łączy 
rzymskie Koloseum, krakowski Ry-
nek i perskie ogrody? 

Ekspolarcje przeszłości, 
historyczne sukcesy i oferta pzs

W tym roku, po raz drugi z ko-
lei Liceum zdobyło tytuł Brązowej 
Szkoły w rankingu Perspektyw. Je-
śli chcesz rozwijać swoje pasje , nie 
tylko historyczne serdecznie zapra-
szamy w nasze progi wszystkich 
Ósmoklasistów, dla których przy-
gotowaliśmy następującą ofertę: 

Liceum Ogólnokształcące im. 
K. Holteia:

– profil humanistyczny (przed-
mioty rozszerzone: język an-
gielski, język polski, historia); 
przedmiot dodatkowy: eduka-
cja prawna;

– profil matematyczno-przyrod-
niczy (przedmioty rozszerzone: 
język angielski i 2 do wyboru: 
matematyka/geografia/biologia

Przedmiot dodatkowy (przy 
wyborze rozszerzenia z biologii): 
chemia (przygotowująca do ma-
tury rozszerzonej); 

Technikum:

– Technikum Hotelarskie (przed-
mioty rozszerzone: język angiel-
ski, geografia);

– Technikum Reklamy (przed-
mioty rozszerzone: język angiel-
ski, geografia);

– Branżowa Szkoła I stopnia:  
klasa wielozawodowa.

Serdecznie zapraszamy!!!

Wrzesień rozpoczęliśmy 
od wyjazdu do 
Wrocławskiego Parku 
Dinozaurów. 

Widzieliśmy wiele gatun-
ków ptaków: papugi, bażanty, so-
wy, pawie itp. Podziwialiśmy alpa-
ki, osiołki, baranki, kozły i oczy-
wiście różnej wielkości dinozaury 
oraz ogromnego mamuta. Na ko-
niec pobawiliśmy się na placu za-
baw z fantastyczną fontanną. Wró-
ciliśmy zmęczeni, ale zadowoleni.

Z Okazji Dnia Chłopaka 
klasa 2c i klasa 0 wybrały się do 

Kruczyny na wycieczkę. Uczestni-
czyliśmy w warsztatach ceramicz-
nych zorganizowanych przez go-
spodynię – panią Ewę. Spacerowa-
liśmy po lesie, obserwując przyrodę 
i zachodzące wczesną jesienią zmia-
ny. Dowiedzieliśmy się jak rozpo-
znawać gatunki drzew, w jaki spo-
sób dokarmia się zwierzęta leśne 
zimą, które grzyby są jadalne, dla-
czego nie wolno niszczyć mucho-
morów. Znaleźliśmy też ślady le-
śnych zwierząt. Oglądaliśmy zwie-
rzęta gospodarstwa domowego: 
osiołki, kury, konie, a nawet pawie. 
Na koniec, zmęczeni i wygłodniali, 
smażyliśmy kiełbaski, które z apety-
tem zjedliśmy. Było wspaniale – ży-
wa lekcja przyrody!

Gminny konkurs 
plastyczny „Ku poprawie 
jakości powietrza”- wielki 
sukces naszej uczennicy!

Uczennica klasy 2c Hania M. za-
jęła 3 miejsce w gminnym konkur-
sie plastycznym pt.”Ku poprawie ja-
kości powietrza”, otrzymała wielkie 
prezenty i pamiątkowy dyplom. Po-
zostałe uczestniczki Julcia i Mary-
sia dostały piękny drewniany me-
dal i drobne upominki. Celem kon-
kursu było zwrócenie uwagi na 
problem zanieczyszczeń powietrza 
i możliwości jego poprawy, a przede 
wszystkim na działania podejmo-
wane na rzecz zmniejszenia zanie-
czyszczeń.Wielkie gratulacje!!!

zagospodarowania wolnego cza-
su uczniów. Dzieci nabyły podsta-
wowe umiejętności pływania, bar-
dzo chętnie uczestniczyły w zaję-
ciach prowadzonych na basenie, 
bez względu na poziom umiejętno-
ści i sprawności fizycznej. W dro-
dze powrotnej, zmęczeni i głod-
ni, wszyscy zajadali się pysznymi 
kanapkami.  Na zakończenie pro-
gramu, nauczycielki Izabela Kobos 
i Dorota Krzyszkiewicz, podarowa-
ły uczniom pamiątkowe dyplomy 
i medale.

Święto Szkoły – Konkurs 
recytatorski „Mój 
Mickiewicz”

Listopad w naszej szkole to mie-
siąc Patrona – Adama Mickiewicza. 
Nie było nas w szkole, ale nie  za-
pomnieliśmy o Mickiewiczowskiej 
Tradycji – pięknych, uroczystych, 
wzruszających akademiach i spo-
tkaniach w dniu rocznicy śmierci 
Poety.  26 listopada to od sześćdzie-
sięciu pięciu lat bardzo ważny dzień 
w życiu szkoły.

Uczniowie klas młodszych 
uczestniczyli w konkursie recytator-
skim pt. „Mój Mickiewicz” przed-
stawiając wybrane przez siebie baj-
ki Adama Mickiewicza. Wszyscy 
uczestnicy zostali nagrodzeni dy-
plomem i nagrodą książkową.

 
Kolejne informacje o naszej kla-

sie ukażą się w następnym numerze. 
Zapraszamy.

Wychowawczyni klasy 2c Szkoły 
Podstawowej w Pęgowie –  

Dorota Krzyszkiewicz 

To był pracowity rok dla klasy 2c  
ze Szkoły Podstawowej w Pęgowie

Listopad- „Umiem pływać” 
– projekt klasy 2c i 3a

Uczniowie z klasy 3a i 2c uczest-
niczyli od połowy września do po-
łowy listopada w pozalekcyjnych 
zajęciach sportowych z zakresu 
nauki pływania. Głównymi cela-
mi projektu były: upowszechnianie 
aktywności fizycznej dzieci i mło-
dzieży, nabycie przez dzieci pod-
stawowych umiejętności pływa-
nia, profilaktyka przeciwdziałania 

i korygowanie wad postawy, efek-
tywne wykorzystanie infrastruktu-
ry sportowej (pływalnie), wyrów-
nywanie szans w dostępie do in-
frastruktury sportowej poprzez 
objęcie projektem w szczególno-
ści uczniów, zamieszkałych w miej-
scowościach, w których nie wy-
budowano krytej pływalni, edu-
kacja w zakresie bezpiecznego 
korzystania z akwenów wodnych. 
Metodycznie zorganizowane za-
jęcia, stanowiły atrakcyjną formę 

osiągnięciami sportowymi. Dzięki 
możliwości odbywania treningów 
w szkolnej hali sportowej oraz na 
boisku „Orlik”, uczniowie zrzesze-
ni w klubach sportowych, są w do-
brej fizycznej formie i osiągają suk-
cesy. Mimo, że w tym roku szkol-
nym nie odbyły się żadne zawody 
sportowe, dziewczęta trenujące pił-
kę ręczną w SPR BÓR mają za sobą 
bardzo udany sezon. W Lidze Dol-
nośląskiej Młodziczek zajęły pierw-
sze miejsce. Joanna Borowska zosta-
ła najlepszym strzelcem. Zuzanna 
Jankowiak, Natalia Maćkowiak, Mi-
lena Łukasiewicz, Maja Drożdżow-
ska – to pozostałe uczennice wcho-
dzące w skład tej drużyny. W Lidze 
Dolnośląskiej Dzieci, drużyna Bo-
ru awansowała do rozgrywek fina-
łowych. Dobra postawa dziewczyn 
nie umknęła uwadze trenerom kadr. 
Joanna Borowska i Natalia Maćko-
wiak są etatowymi uczestniczkami 
zgrupowań kadr dolnośląskich.

Niekwestionowany sukces spor-
towy osiągnęła nasza uczennica Oli-
wia Sadowska – brązowa medalist-
ka tegorocznych mistrzostw Dolne-
go Śląska w Judo.

Dziękujemy uczniom za godne 
reprezentowanie naszej szkoły i gra-
tulujemy osiągnięć!
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Fundacja Znajdź Cel z Pęgowa 
zakwalifikowała się do ogólno-
polskiej akcji Masz Głos, pro-
wadzonej przez Fundację im. 
Stefana Batorego. 

W związku z planowanym dzia-
łaniem zapraszamy Was do współ-
tworzenia klubu debat oksfordz-
kich, po to by ćwiczyć umiejętności 
publicznego dyskutowania i mery-
torycznej wymiany argumentów. 
Taka umiejętność wydaje się bez-
cenna i niezbędna w czasach gdy 
polaryzują się nasze opinie i stano-
wiska w różnych kwestiach. Dlacze-
go forma debaty ma nam pomóc, 
bo debata oksfordzka to szczegól-
ny, sformalizowany typ dyskusji 
dwóch drużyn – propozycji i opo-
zycji – nad postawioną tezą, która 
powinna mieć postać zdania oznaj-
mującego. W debacie oksfordzkiej 
drużyny są czteroosobowe. Pro-
pozycja broni tezy debaty, opo-
zycja stara się ją obalić. Wszyst-
ko odbywa się na oczach widow-
ni i sędziów, którzy na zakończenie 

spotkania przedstawiają wynik de-
baty, strasznie nam miło, że Funda-
cja Znajdź Cel znalazła się w gronie 
314 uczestników tegorocznej edycji 
akcji Masz Głos. Fundacja Batore-
go prowadzi akcję od 15 lat, adre-
sując ją do organizacji społecznych 
i grup nieformalnych, które chcą 
zmieniać swoje najbliższe otocze-
nie. Biorą w niej udział m.in. sto-
warzyszenia, fundacje, koła gospo-
dyń wiejskich, rady młodzieżowe, 
rady seniorów, które mają pomysł 
na konkretne działanie lub chcą 
rozwiązać lokalny problem. Orga-
nizatorzy akcji Masz Głos poma-
gają im przeprowadzić działania 
we współpracy z władzą lokalną 
i mieszkańcami, tak, aby społecz-
ność działała w poczuciu wspólnej 
sprawy. 

„W akcji Masz Głos chodzi o po-
czucie wpływu mieszkańców na oto-
czenie i na decyzje władz oraz 
o współpracę, dzięki której można 
rozwiązać lokalny problem albo po 
prostu zrealizować dobry pomysł. 
Przy tak wspaniałych uczestnikach, 

jacy zgłosili się do nas w tym roku, 
to wszystko jest możliwe, a jury na-
grody Super Samorząd, którą przy-
znajemy na koniec edycji, nie będzie 
miało kłopotu z wyborem laureatów” 
– mówi Joanna Załuska, dyrektorka 
akcji Masz Głos Fundacji Batorego.

Fundacja Znajdź Cel zaprasza 
zatem 14 chętnych z terenu Gminy 
Oborniki Śląskie do współtworzenia 
zespołu debat oksfordzkich, propo-
zycję kierujemy zarówno do mło-
dzieży jaki i dorosłych członków 
naszej społeczności. Pozostałe oso-
by chętne poznaniem debat zaprosi-
my na debatę finałową, którą planu-
jemy przeprowadzić w październiku 
bo wiemy, że udział w tego rodza-
ju przedsięwzięciu jest niezwykle 
uczący zarówno dla bezpośrednich 
uczestników jak i dla widowni, któ-
rej głos jest równie ważny jak głos 
sędziów. Decyzja o podjęciu się te-
go przedsięwzięcia dojrzewa w na-
szej organizacji od kilkunastu mie-
sięcy, a poprawa sytuacji epidemio-
logicznej pozwoli nam w końcu na 
praktyczne działania.

Fundacja Znajdź Cel  
bierze udział w ogólnopolskiej akcji!

Fundacja „Gaj” z siedzibą 
w Golędzinowie w malowni-
czym miejscu pod lasem, od 
kilku już lat prowadzi projekty 
skierowane do dzieci i ich ro-
dziców. 

Są to projekty krótko- i długo-
terminowe. Nasze główne projekty 
długoterminowe to: „Leśne Przed-
szkole Cztery żywioły” przestrzeń 
kreowana przez opiekunów i natu-
rę, w której dzieci mogą beztrosko 
spędzać czas na swobodnej zaba-
wie, a edukacja przebiega w pełnej 
harmonii z przyrodą oraz możli-
wościami rozwojowymi i poznaw-
czymi przedszkolaków. „Kalejdo-
skop Przyrody” obejmuje warsztaty 
i zajęcia ogólnorozwojowe week-
endowe i wakacyjne adresowane 
do dzieci w wieku 7-13 lat, których 
głównym zadaniem jest promowa-
nie podstaw ekologicznych i życia 
zgodnie z naturą.

Naszym najmłodszym projekto-
wym dzieckiem jest „Leśna Szkoła 
Blisko Natury”, który powstał jako 
odpowiedź na ogromną potrzebę 
dzieci i rodziców, aby edukacja by-
ła bardziej przyjazna i odpowiada-
ła na potrzeby dzieci. Projekt rusza 
we wrześniu tego roku. Zapraszamy 

Czym zajmuje się 
Fundacja „Gaj”?

dzieci z roczników 2014 i 2015. Na-
sza oferta jest kierowana do rodzi-
ców dzieci, które uczą się w ramach 
edukacji domowej. Pracujemy od 
pn. do pt. 8:00-17:00. Pakiet za-
jęć edukacyjnych w edukacji wcze-
snoszkolnej w „Leśnej Szkole Bli-
sko Natury” to zajęcia dydaktyczne 
(zintegrowane, edukacja w prakty-
ce) w skład których wchodzi: edu-
kacja polonistyczna, przyrodnicza, 
matematyczna, w-f, zajęcia z ele-
mentami arteterapii (terapia przez 
sztukę), plastyka, rękodzieło, muzy-
ka, a dodatkowo Joga kreatywna dla 
dzieci i ceramika.

Zapraszamy do kontaktu fb – 
Baza Blisko Natury oraz fb – Leśne 
Przedszkole Cztery Żywioły.

Walczymy 
o Podwórko 

NIVEA 

Sztywny Pal Azji w OOK

W piątek 26 lutego w Obornic-
kim Ośrodku Kultury po raz 
pierwszy, po przerwie w dzia-
łalności, zabrzmiała muzyka 
na żywo. Gwiazdą wieczoru był 
zespól Sztywny Pal Azji, który 
w tym roku świętuje 35- lecie 
działalności.

Zainteresowanie wydarzeniem 
było ogromne. W koncercie wzięło 
udział około 90 osób. Na widowni 
pojawili się goście nie tylko z Obor-
nik Śląskich czy Wrocławia, ale na-
wet ze Stargardu Szczecińskiego. 
Trwający ponad 1,5 godziny wy-
stęp, zakończyły owacje na stoją-
co. Na jubileuszowym koncercie ze-
spół zaprezentował przede wszyst-
kim stare, dobrze znane przeboje, 
ale nie zabrakło też nowszych utwo-
rów. Publiczność nie dała zespoło-
wi łatwo zejść ze sceny. Muzycy mu-
sieli zagrać kilka bisów dla swoich 
wielbicieli.

Sztywny Pal Azji to zespół 
z ogromnym dorobkiem artystycz-

nym, który od lat niezmiennie za-
chwyca wartościowymi teksta-
mi, piękną muzyką, ale słynie też 
z cudownego kontaktu z publicz-
nością. Od kilku lat w zespole po-
nownie usłyszeć można oryginalny 
głos Leszka Nowaka oraz gitarę ba-
sową Pawła Nazimka. Trzon zespo-
łu to także Jarosław Kisiński i Zbi-
gniew Ciaputa, również założyciele 
zespołu sprzed 35 lat. Od prawie de-
kady członkami zespołu są też Kry-
stian Różycki i Wojciech Wołyniak.

Ponieważ był to koncert Jubile-
uszowy, nie obyło się bez tradycyj-
nego „100 lat”. 

Po koncercie artyści, zostali ze 
swoimi fanami na dłużej. Można 
było nabyć płytę zespołu, zdobyć 
autograf i zrobić sobie wspólną fo-
tografię z muzykami. Publiczności 
zapewniliśmy także dodatkowe do-
znania artystyczne przez udostęp-
nienie do zwiedzania Galerii OOK.

Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy 
zapewnić tyle wzruszeń i radości 
naszej wspaniałej publiczności.

W niedzielę 7. marca Obornicki 
Ośrodek Kultury zaprosił panie 
na koncert i inne atrakcje z oka-
zji Dnia Kobiet. To było urocze 
popołudnie w OOK.

Piękny koncert w wykona-
niu oborniczanki Moniki Słom-
skiej z towarzyszeniem Eliasza Na-
koniecznego oczarował publicz-
ność. Artystka związana jest od 
lat z Obornickim Ośrodkiem Kul-
tury, swoje umiejętności wokalne 
rozwijała w Studio Piosenki OOK 
pod kierunkiem Anety Góral. Mo-
nika Słomska jest znana obornic-
kiej publiczności m. in. z nagradza-
nych występów podczas Spotkań 
z Muzyką i Poezją organizowanych 
od 22 lat przez OOK czy ze spekta-
kli „A nadzieja znów wstąpi w nas” 
oraz „O miłości lirycznie i muzycz-
nie” przygotowanych w OOK pod 
kierunkiem Justyny Asztembor-

Niezapomniany Dzień Kobiet 
w Obornickim Ośrodku Kultury

także mały kiermasz artystyczny, 
podczas którego można było nabyć 
ceramikę użytkową i unikatową, de-
koracje szklane, niepowtarzalną bi-
żuterię, makramy, naturalne mydeł-
ka i świece sojowe.

Na swoje stoiska mieszkańców 
Obornik zaprosili: Art glass studio 
agruppa, Mój Konik Pracownia Ce-
ramiczna, Ceramika Mała Ogrodo-
wa, ArtAgi – glicerynki, świece so-
jowe ręcznie robione.

Dodatkową atrakcją było loso-
wanie nagród przekazanych przez 
m. in. lokalnych artystów i przed-
siębiorców: zaproszenie na pizzę do 
Restauracji Retro, bukiet kwiatów 

od Kwiaciarni Gardenia, dwa zesta-
wy nagród książkowych pozyska-
nych przez Bibliotekę im. J. Iwasz-
kiewicza oraz rękodzieło od arty-
stów biorących udział w kiermaszu. 

Ponadto na panie wychodzą-
ce z OOK czekały symboliczne tu-
lipany.

Dziękujemy sponsorom nagród: 
Restauracji Retro, Salonowi Kosme-
tycznemu Kamila, sklepowi Szczyp-
ta Świata, Salonowi Fryzjerskiemu 
Natalia, Kwiaciarni Gardenia oraz 
artystom, którzy przekazali swo-
je prace: Art glass studio agruppa, 
Mój Konik Pracownia Ceramiczna, 
Ceramika Mała Ogrodowa, ArtAgi. 

skiej. Monika Słomska nie dość, że 
posiada aksamitny głos, jest tak-
że bardzo twórczą osobą, autorką 
tekstów, do których muzykę tworzy 
Krzysztof Kowalik.

„Najpiękniejsze jest to czego nie 
ma, to na co czekasz i tęsknisz od 
lat, bo najpiękniejsze są w życiu ma-
rzenia, bajkowy, kolorowy świat.” 
Oto fragment autorskiej piosen-
ki pani Moniki, która tym i innymi 
nastrojowymi utworami zachwyci-
ła publiczność. Występowi uroku 
dodała scenografia przygotowana 
przez Monikę Materny.

Przy okazji koncertu w Obor-
nickim Ośrodku Kultury odbył się 

NIVEA już po raz siódmy bu-
duje wyjątkowe podwórka w ca-
łej Polsce. Do tej pory powstało ich 
już 160. W tym roku zgłosiliśmy 
do akcji lokalizację w Obornikach 
Śląskich przy ul. Korzeniowskiego. 
Wspólnymi siłami na pewno damy 
radę wygrać wspaniały plac zabaw 
Co należy zrobić? Od dzisiaj do 15 
lipca głosować CODZIENNIE pod 
linkiem: https://podworko.nivea.
pl/2021/lokalizacja/448-oborniki-
-slaskie

Historia debat oksfordzkich 
w Polsce rozpoczęła się w 1994 ro-
ku dzięki inicjatywie prof. Zbignie-
wa Pełczyńskiego, który wdrożył 
pomysł debatowania jako element 
Szkoły Liderów PAFW. Historycz-
nie patrząc debatowanie odbywa się 
na wzór dziewiętnastowiecznej Izby 
Gmin, a swój rozkwit w obecnej 
formie zawdzięcza pielęgnowaniu 
tradycji na Uniwersytecie w Oks-
fordzie i w Cambridge. Debaty na 
tych Uniwersytetach od zawsze cie-
szyły się wielkim prestiżem i przy-
ciągały najzdolniejszych studentów, 
dla wielu z nich udział w debatach 
stanowił nieraz początek szybkiej 
ścieżki do kariery parlamentar-
nej czy rządowej. Podobno poło-
wa pierwszego gabinetu Margaret 
Thatcher składała się z asów deba-
tanckich obu uniwersytetów. (źró-
dło informacji, Przewodnik deba-
tancki Szkoły Liderów)

Jeśli nasze działanie uda się zre-
alizować z sukcesem, Fundacja 
Znajdź Cel zyska szansę na nagrodę 
Super Samorząd. Nagrodę otrzymu-

je zarówno organizacja, społeczność 
mieszkańców, jak i władze lokalne za 
działanie razem we wspólnej spra-
wie, bo Super Samorząd docenia 
umiejętność dialogu i współpracy, 
zgodnie z dewizą akcji Masz Głos, że 
„samorząd to my wszyscy”.

Pod adresem fundacja@znajdz-
cel.pl czekamy na zgłoszenia 14 
osób, które w okresie od czerwca do 
września wezmą udział w spotka-
niach warsztatowych przygotowu-
jących do udziału w finałowej de-
bacie, którą planujemy na paździer-
nik 2021.

Akcja Masz Głos jest progra-
mem Fundacji Batorego realizo-
wanym we współpracy z: Funda-
cją Aktywności Lokalnej, Stowarzy-
szeniem Aktywności Obywatelskiej 
Bona Fides, Stowarzyszeniem Ho-
mo Faber, Fundacją Laboratorium 
Badań i Działań Społecznych Soc-
Lab, Stowarzyszeniem Rozwoju IN-
SPIRACJE. Do edycji 2021 zgłosi-
ła się rekordowa liczba organizacji 
z 215 gmin z całej Polski. www.ma-
szglos.pl.
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Ferie zimowe w tym roku prze-
biegły inaczej niż dotychczas. 
Zamiast spotkań w salach 
Obornickiego Ośrodka Kultury, 
dzieci widywały się z instrukto-
rami online. 

Niosło to ze sobą liczne ograni-
czenia, ale dzięki pomysłowości in-
struktorów i dostępowi do nowych 
mediów, udało się nam uatrakcyjnić 
najmłodszym czas wolny.

Ferie rozpoczęliśmy od podróży 
z Wędrownym Teatrem MAŁE MI. 
Spektakl „KSIĘŻYC’ owe opowie-
ści” oglądać można było na ekra-
nach własnych komputerów, z kub-
kiem gorącego kakao w ręku. W 
spektaklu przedstawionych zosta-
ło pięć pięknych historii filozoficz-
nych zaczerpniętych z różnych kul-
tur. Każda z nich zadaje uniwersal-
ne pytania i jednocześnie w mądry, 
zabawny, ciepły, przystępny dla naj-
młodszych widzów sposób – odpo-
wiada na nie.

Jak zawsze dużym zainteresowa-
niem cieszyły się zajęcia ceramiki. 
Poporcjowana glina wydawana było 
w holu OOK dzień przed zajęciami. 
Odbyły się cztery spotkania, któ-
rych tematami były: serce – zabawa 
z fakturami, portret – płaskorzeźba, 
lub popiersie, baśniowy stwór oraz 
świecznik- kwiat. 

Z filmów przygotowanych spe-
cjalnie na ferie w OOK, przedszko-
laki i starsze dzieci uczyć mogły się 
tańca. W sumie odbyły się cztery 
warsztaty dla najsłodszych dzieci, 
oraz cztery zajęcia hip-hop dla mło-
dzieży.

Podczas ferii zimowych odby-
ły się spotkania „Zima na śpiewa-
jąco”. W ramach cyklu instruktorka 
pracowała z dziećmi nad aranżacją 
9 piosenek pochodzących z bajek, 

z repertuaru znanych wokalistek i 
nad utworem zespołu Małe TGD.

Nasza instruktorka przygoto-
wała dla dzieci trzy warsztaty w ra-
mach cyklu Zimowe Fantazje Pla-
styczne. Ich tematami były: „Spor-
ty zimowe”, „Zimowy park lub 
las” oraz „Miasteczko zimą”. Swo-
je prace uczestnicy mogli namalo-
wać farbami, narysować kredka-
mi lub spróbować wykonać je prze-
strzennie. Propozycja plastycznego 
przedstawiania sportów zimowych, 
sposobów spędzania wolnego cza-
su na świeżym powietrzu i zaśnie-
żonych widoków, spotkała się z za-
interesowanie najmłodszych obor-
niczan. 

tograficznych zadań były: rytm, śla-
dy, portret pluszaka, makrofotogra-
fia, kontrast, martwa natura, zima. 
Każde zadanie polegało na wykona-
niu od 3 do 5 fotografii na określo-
ny temat. 

Wielką atrakcją okazało się spo-
tkanie „Naukowe kuchenne rewo-
lucje, czyli fizykę w kuchni”. Był to 
wykład z fizyki, chemii i techni-
ki z wykorzystaniem kuchennych 
substancji i urządzeń, który online 
poprowadzili specjalnie dla Obor-
nickiego Ośrodka Kultury szale-
ni naukowcy z Laboratorium Pa-
na Korka. Do przeprowadzenia 
eksperymentów były wykorzysta-
ne substancje i urządzenia dostęp-

ne w każdej domowej kuchni. Zna-
ne sprzęty m. in. butelki, garnki czy 
kuchenka mikrofalowa – zmieniły 
się w sprzęt laboratoryjny. W cza-
sie wydarzenia miał miejsce kon-
kurs, którego zwycięzcami zostali: 
Marcin (5 lat), Marta (7 lat) i Bar-
tek (14 lat).

Dyrektor i cała kadra Obornic-
kiego Ośrodka Kultury dziękują 
wszystkim dzieciom i rodzicom za 
zaangażowanie i za przesłanie pięk-
nych zdjęć gotowych prac! Jest to 
dla nas wielka motywacją do wytę-
żonej pracy nawet w tak trudnych 
czasach. Mamy nadzieję, że w kolej-
ne ferie będziemy mogli spotkać się 
już na żywo.

Ferie zimowe w Obornickim Ośrodku Kultury

W Galerii Plastycznej Obornic-
kiego Ośrodka Kultury do 28 
maja prezentowana była wysta-
wa Marii Kuleszy.

Artystka studiowała szkło arty-
styczne oraz grafikę we wrocław-
skiej Akademii Sztuk Pięknych 
w latach 1988-1993. Otrzymała Na-
grodę Ministra Kultury i Sztuki za 
bardzo udany dyplom.

Tworzy szklane obiekty: rzeźby, 
obrazy, witraże oraz szkło użytko-
we. Ma w swoim dorobku witraże 
kameralne oraz realizacje kościelne 
(największa dla kościoła św. Ducha 
w Słubicach). 

Jest autorką unikatowych statu-
etek nagród na Przeglądy Piosen-
ki Aktorskiej, na festiwal Harmo-
nia Viva, statuetki Pióra Fredry i in-
nych. 

Pracowała także przy tworzeniu 
scenografii teatralnych. Obecnie 
zajmuje się głównie edukacją dzieci 
i dorosłych, m.in. prowadzi Autor-
ską Pracownię Szkła we wrocław-
skim Centrum Kultury Agora. 

Tworzy designerskie szkło użyt-
kowe. Swoje prace artystka pokazy-
wała na wystawach indywidualnych 
i zbiorowych w kraju i za granicą.

Wystawa w Galerii Plastycznej OOK

 Salonik (sala kinowa)

24.06.2021, czwartek, godz. 19.00 
Bilety w cenie 30 zł i 25 zł (seniorzy) w kasie kina oraz na www.kinoastra.pl/repertuar

Koncert piosenek 
ELLI FITZGERALD

PIERWSZEJ DAMY AMERYKAŃSKIEJ PIOSENKI

Gmina 
Oborniki 
śląskie

Obornicki 
Ośrodek 
Kultury

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

Usłyszymy m.in. „Cheek to cheek”, „Summerti me”, „My romance”.

        Wystąpią: Marzena Słowik – wokal, 
Janusz Konefał – gitara, 

Tomasz Wilczyński – kontrabas. 

W listopadzie ubiegłego roku 
zaprosiliśmy Oborniczan do 
naszej biblioteki na wystawę 
poświęconą setnej rocznicy 
urodzin Karola Wojtyły (Jana 
Pawła II). 

Niestety, ograniczenia wprowa-
dzone z powodu pandemii COVID 
-19, spowodowały ,że wystawa zo-
stała przygotowana w wersji on-line 
przez warszawskie Centrum Myśli 
Jana Pawła II – poświęcona jest ży-
ciu papieża. Ekspozycja prezentuje 
najważniejsze momenty z życia Ka-
rola Wojtyły, jego kolejne „narodzi-
ny” rozumiane nie tylko jako przyj-
ście na świat ale również przygoto-
wanie do pełnienia coraz to nowych 
ról życiowych i społecznych. 

Z cyklu „Ferie z książką” zapro-
siliśmy naszych młodszych czytel-
ników na krótkie spotkania z frag-

mentami literatury dziecięcej. Frag-
menty książek : „Pan Kuleczka. 
Marzenia” W.Widłak, „Przygody 
Mikołajka” J.Gościnny, „Opowieści 
straszne i niestraszne. Nowy dwu-
nóg Cezara” K.Funke, były prezen-
towane na stronie www.kultura-
-oborniki.pl/biblio/ i na stronie in-
ternetowej facebooku, czytała Beata 
Rosiak.

W czasie ferii nasza bibliote-
ka zorganizowała dla dzieci w wie-
ku 7 – 10 lat konkurs plastyczny pt. 
„Poetycki i malarski opis zimy”. Do 
wybranego fragmentu „…Sople wi-
szą jak lizaki do góry nogami. Już 
tam dzieci jeżdżą na sankach. Drze-
wa ubierają się w śliczne czapki, na 
krzewach osiada śnieżnobiała wata 
cukrowa. Płatki śniegu tańczą w po-
wietrzu. Zamarznięte kałuże to dla 
dzieci super zabawa…” Uczestni-
cy mieli wykonać ilustracje dowol-
ną techniką. 

Dyskusyjny Klub Książki swo-
ją nazwę 11-12-13 otrzymał od da-
ty w której oficjalnie rozpoczął swo-
ją działalność, tj.11 grudnia 2013 
roku. Powstał przy obornickiej bi-
bliotece pod patronatem Instytu-
tu Książki we współpracy z Dol-
nośląską Biblioteką Publiczną, a co 
za tym idzie to otrzymywanie raz 
w roku dotacji na spotkania autor-
skie, depozyt książek o wybranym 
przez nas tytule (ostatni to M.Szczy-
gła „Nie ma” – zbiór reportaży) oraz 
wymiana pomysłów na przeprowa-
dzenie spotkań. Nasz klub to pro-
wadzący spotkania pracownicy bi-
blioteki: Beata Rosiak, Małgorza-
ta Wietecha, Anna Kuczyńska oraz 
członkowie (8-10 osób). Spotkania 
odbywają się raz w miesiącu, a te-
maty wybieramy wspólnie, biorąc 

pod uwagę zainteresowania i pa-
sje naszych klubowiczów. Wszyst-
kie oscylują wokół literatury, sztu-
ki, dzieł i autorów nagradzanych, 
jak i tych mniej znanych. Klubo-
wicze chętnie biorą udział w naszej 
wymianie myśli dzieląc się swoimi 
zainteresowaniami, uwagami, po-
mysłami. Niestety pandemia nieco 
spowolniła pracę Klubu 11-12-13, 
spotkania odbywają się wybiórczo 
z uwagi na obostrzenia i ostroż-
ność. Klubowiczki z wielką radością 
uczestniczyły w zimowej wymianie 
myśli dzieląc się swoimi fragmenta-
mi z książek, odczytując co ciekaw-
sze i omawiając je. 

Nasze spotkania to intelektual-
na uczta, ciekawa dyskusja i dziele-

nie się godnymi uwagi informacja-
mi z dziedziny literatury. To przede 
wszystkim krzewienie kultury czy-
tania i promocja czytelnictwa. 

Wydawnictwo Akapit Press zor-
ganizowało V edycję Ogólnopol-
skiego Czytania „Jeżycjady”, a obor-
nicka biblioteka w marcu na chwi-
lę zamieniła się w Jeżyce. Stało się to 
dzięki udziałowi i czytanym przez 
czytelników fragmentów książek 
Małgorzaty Musierowicz opowia-
dających o losach mieszkańców 
poznańskich Jeżyc. W akcji udział 
wzięło 5 uczestników, a czytane 
fragmenty zostały zamieszczone na 
stronie www.kultura-oborniki.pl/
biblio/ i na naszym bibliotecznym 
facebooku.

Jak działała Biblioteka Publiczna w czasie pandemii?

W kwietniu w Obornickim 
Ośrodku Kultury odbyło się 
uroczyste podsumowanie li-
terackiego konkursu „Pod pa-
rasolem wielobarwnych słów” 
w formie indywidualnych na-
grań laureatów, którzy zapre-
zentowali swoje nagrodzone 
teksty, ocenione przez Jury. 

Nagraniom towarzyszyło wręcze-
nie dyplomów i nagród przez Dyrek-
tora Obornickiego Ośrodka Kultury 

„Pod parasolem wielobarwnych słów” 

i koordynatorkę konkursu. Uczest-
nicy konkursu mieli okazję zapre-
zentowania swojej twórczości szer-
szemu gronu odbiorców, w materiale 
filmowym nagranym i zmontowa-
nym przez Ryszarda Taraszczuka. 
Autorami prac byli: Magdalena Pro-
rok, Wojciech Gajda, Amelia Kulik, 
Kornelia Pera, Sandra Mielniczuk, 
Katarzyna Machnik, Julia Szymik, 
Julia Żmijewska, Przemysław Prorok, 
Magdalena Urbańska, Ida Borysiak 
i Tymon Adamowicz.Wszystkim 

uczestnikom gratulujemy i dzięku-
jemy za to, że pomimo tak trudne-
go czasu pandemii, udało nam się 
wspólnie przygotować prezentacje 
nagrodzonych prac, tym razem w 
formie on-line i dzięki temu pokazać 
literacki talent dzieci i młodzieży. 

Zapraszamy na stronę interneto-
wą: www.kultura-oborniki.pl i FB 
Ośrodka Kultury, gdzie zamieszczo-
ny jest protokół z obrad jury i wspo-
mniany materiał filmowy. 

JA

W ramach kreatywnych zajęć te-
atralnych instruktorka zapropono-
wała spotkanie z Teatrem Kamishi-
bai, wywodzącym się z tradycyj-
nej japońskiej sztuki polegającej na 
opowiadaniu historii z wykorzysta-
niem ilustracji wykonanych na kar-
tonowych planszach, wsuwanych do 
małej, drewnianej, częściowo otwar-
tej skrzynki, pełniącej rolę sceny o 
nazwie butai. Zajęcia poprowadzone 
zostały za pomocą platformy Zoom. 
Zaprezentowana została baśń J. CH. 
Andersena pt. „Calineczka”.

Na fotograficzną zabawę, pod-
czas której trzeba było się zmierzyć 
się z 7 zadaniami, zaprosił mło-
dzież nasz fotograf. Tematami fo-
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Zapraszamy do Ośrodka Sportu i Rekreacji

Koncert 
DAMY POLSKIEJ PIOSENKI
(VILLAS, DEMARCZYK, GERMAN, KOTERBSKA, SANTOR ...)

Gmina 
Oborniki 
śląskie

Obornicki 
Ośrodek 
Kultury

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

Wystąpią: Paweł Wenderski – wokal, 
Mieczysław Dąbrowski – piano/bass, gitara, 
Bogdan Bińczak – instrumenty perkusyjne.

 Salonik (sala kinowa)

17.06.2021, czwartek, godz. 19.00 
Bilety w cenie 30 zł i 25 zł (seniorzy) w kasie kina oraz na www.kinoastra.pl/repertuar

W dniach 9-11 kwietnia ofi-
cjalnie zakończyliśmy sezon 
2020/2021 w siatkarskiej 3 lidze 
mężczyzn! 

Niestety, pomimo walki o każdą 
piłkę, musieliśmy uznać wyższość 
rywali na turnieju barażowym. Był 
to rok pełen zawirowań i ze względu 
na panujące obostrzenia zdecydo-
wanie inny niż wszystkie. Sam start 
drużyny w 3 lidze stał pod dużym 

Solidny sezon 
dla obornickiej 
siatkówki! 

ponieważ gospodarze tamtego spo-
tkania głośno podkreślali swoje 
aspiracje do awansu na drugoligo-
we parkiety. 

Cały sezon możemy ocenić na 
solidne 5 w skali 6 stopniowej bio-
rąc pod uwagę to, ze sam występ na-
szych siatkarzy w lidze stał pod du-
żym znakiem zapytania. 

Finalnie zakończyliśmy zmaga-
nia na 3 miejscu, ustępując miej-
sca drużynom z Wilczyc i Bolesław-
ca. Dzięki korzystnemu losowaniu 
udało nam się historycznie dostać 
na turniej barażowy o 2 ligę, z któ-
rego niestety wróciliśmy bez awan-
su do turnieju finałowego. W Ży-
chlinie zajęliśmy 3 miejsce. Jest to 
dobry wynik. Występ na turnieju 
półfinałowym na pewno naładował 
nas bardzo pozytywnie przed kolej-
nym sezonem. 

Sezon 2020/2021 był również cza-

Juniorzy młodsi klubu SPR Bór 
Oborniki Śląskie tegoroczny 
sezon w Dolnośląskiej Lidze 
Juniora Młodszego grupy B za-
kończyli bez porażki. 

W 12 meczach odnieśli 12 zwy-
cięstw będąc niekwestionowanie 
najsilniejszą ekipą w stawce. W ze-
spole w trakcie całego sezonu wy-
stąpiło 15 zawodników. Trzon dru-
żyny to regularnie trenująca 12 gra-
czy, która przez cały sezon dzielnie 
walczyła na dolnośląskich parkie-
tach. Zespół prowadzony był przez 
dwójkę trenerów, treningi odby-
wały się dwa razy w tygodniu i do-
datkowo każdy z chłopaków mógł 
uczestniczyć jeszcze w treningach 
III ligi. 

Zdajemy sobie sprawę, że grupa 
B była słabsza niż grupa A, ale nie 
zdarzyło nam się jeszcze nigdy wy-
grać ligi nawet w tej słabszej gru-
pie, dlatego uważamy to za sukces 

tych wspaniałych chłopków. Decy-
zją prezesa w porozumieniu z tre-
nerami i zawodnikami cała druży-
na w przyszłym sezonie przechodzi 
do III ligi!!! Stawiamy na ich rozwój 
już w rozgrywkach, gdzie grają do-
rośli. Chcemy w ten sposób przygo-
tować młodych zawodników do wy-
stępów w pierwszej drużynie SPRu. 
Przed chłopakami jeszcze sierpnio-
wy obóz przygotowawczy, Między-
narodowy Turniej Wrocław Hand-
ball Cup oraz treningi na plaży, 
przygotowujące do grania w piłkę 
ręczną plażową.

Skład drużyny juniora młod-
szego w sezonie 2020/2021: Skład 
podstawowy: Boho Karol, Czar-
necki Filip, Czech Szymon, Dzię-
gielewski Mateusz, Gan Jakub, 
Krzykawski Damian, Lisiński Ja-
kub, Pernak Jan, Raczyński Piotr, 
Raduchowski Karol (kapitan), 
Słomski Filip, Spexard Adam; 
w drużynie wystąpili także: Nicer 
Mateusz, Szczuka Patryk oraz To-
biczyk Oskar. Trenerami w zakoń-
czonym sezonie byli: Łukasz Po-
lak oraz Karol Głośniak.

Ł.P.

Zakończyli sezon bez porażki

W Małej Galerii Fotografii KON-
TRAST do 28 maja dostępna do 
zwiedzania była wystawa wro-
cławianki Anny Gudrun Śliwy 
zatytułowana „ENCOUNTERS 
2020”. 21 czarno-białych foto-
grafii zdobiło ściany galerii. 

Anna Gudrun Śliwa jest foto-
grafką, założycielką i organizatorką 
Wrocławskich Plenerów Fotogra-
ficznych, w trakcie których uprawia 
się zespołowo różne kierunki foto-
grafii: między innymi inscenizowa-
ną, koncepcyjną, modową i fine art. 
Wcześniej zajmowała się fotogra-

ny Obornik Śląskich w Małej Ga-
lerii Fotografii KONTRAST pod 
koniec czerwca br. Wystawa pt. 
„KONTRAST-y 2021” jest ukoro-
nowaniem rocznej, nieprzerwa-
nej działalności fotoklubu. W okre-
sach wzmożonego reżimu sanitar-
nego, w każdą środę odbywały się 
spotkania online, na których to-
czyły się rozmowy na nurtujące te-
maty związane z fotografią, uczest-
nicy prezentowali własne prace, 
dyskutowali, dzielili się doświad-
czeniem i cennymi uwagami. Wy-
zwaniem były zadawane tematy fo-
tografii, które podczas prezentacji 

bardzo różnorodna i myślę, że każ-
dy znajdzie tu coś dla siebie. Na fo-
tografiach nie zabraknie takich te-
matów jak architektura, pejzaż, por-
tret, akt, fotografia przyrodnicza, 
fotografia inscenizowana, fotomon-

taże komputerowe, fotografia kon-
ceptualna.

W każdą środę mamy ciekawą 
niespodziankę, nie tylko dla miło-
śników fotografii. Prezentujemy syl-
wetki klubowiczów w cyklu „Środa 

z Fotoklubem”, publikowanymi na 
stronie : http://kultura-oborniki.
pl/ook/category/fotoklub/ oraz na 
https://www.facebook.com/OOK.
oborniki.slaskie.

Mała Galeria Fotografii KONTRAST

fowaniem dobrego designu wnętrz 
komercyjnych w ramach projektu 
Wrocław Inside. Jej zdjęcia pojawia-
ją się w międzynarodowych czaso-
pismach modowych i fotograficz-
nych. Więcej zdjęć można zobaczyć 
na Instagramie, pod @gudrun_
photography

Klub Fotografii Kontrast przy-
gotowuje swą doroczną, zbiorową 
wystawę, którą mamy nadzieję za-
prezentować społeczności Gmi-

wyzwalały emocje i ożywioną po-
lemikę. Kiedy sytuacja pozwalała 
spotykaliśmy się w pracowni foto-
graficznej w OOK, a także na ple-
nerach fotograficznych w Trzebni-
cy, Żmigrodzie i na terenie Gminy 
Oborniki Śląskie. Spotkanie twarzą 
w twarz i rozmowy na żywo dają 
Klubowiczom wielką radość. Przy-
gotowania do wystawy to ogromny 
zastrzyk energii dla Klubowiczów, 
rosną emocje i ciekawość konfron-
tacji z widzami. Wystawa będzie 

sem niesamowitego rozwoju naszych 
żeńskich sekcji młodzieżowych! 

Dziewczyny odniosły liczne suk-
cesy na turniejach na terenie Dol-
nego Śląska! Nasze najmłodsze siat-
karki trenują trzy razy w tygodniu 
pod czujnym okiem trenerów To-
masza Gałuszki i Marcela Kwolika. 
Obecnie rywalizują w turniejach 
Kinder Joy of Moving w kategorii 
dwójek, trójek i czwórek. Są to nie-
oficjalne Mistrzostwa Polski w Siat-
kówce halowej. Podopieczne SMSu 
radzą sobie bardzo dobrze i są już 
znane na terenie Dolnego Śląska. 

Wszystkie chętne dziewczynki 
z klas 3-4 chcące grać w piłkę siat-
kową serdecznie zapraszamy na tre-
ningi. Kontakt na naszym Facebo-
oku: SMS Olimp Oborniki Śląskie.

znakiem zapytania, jednak uda-
ło nam się pozyskać potrzebnych 
sponsorów, aby wystartować w roz-
grywkach kolejny sezon z rzędu. 

Udało się zbudować grupę so-
lidnych zawodników z bogatą prze-
szłością siatkarska, z trenerem Ery-
kiem Kucharskim na czele. Już 
pierwsze spotkanie sezonu z dru-
żyną z Wilczyc pokazało, ze będzie 
to emocjonujący sezon. Porażka 3:2 
napawała nas jednak optymizmem, 
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W dniach 29 kwietnia 7 maja 
w Bydgoszczy odbyły się In-
dywidualne Mistrzostwa Polski 
w szachach klasycznych. 

Wieżę Pęgów po raz pierwszy 
w historii reprezentowało troje za-
wodników. 10 Pań rywalizowało na 
dystansie 9 rund grając systemem 
„każdy z każdym”. 16 zawodników 
rywalizowało w systemie pucharo-
wym. 

Wojciech Moranda jest obec-
nie klasyfikowany na 4 pozycji ze 
względu na ranking. W Mistrzo-
stwach Polski zagrał po raz 4. 
W 2007 roku był brązowym meda-
listą Indywidualnych Mistrzostw 
Europy w Szachach Szybkich. Jest 
obecny w seniorskich rozgrywkach 
drużynowych. Z Wieżą Pęgów zdo-
bywał 2 miejsce w 2018 roku oraz 
3 miejsce w 2019 roku w szachach 
klasycznych. W 2019 roku Druży-
nowe Mistrzostwo Polski w sza-
chach szybkich oraz Drużynowe 
Wicemistrzostwo Polski w Sza-
chach Błyskawicznych. W 1 run-
dzie spotkał się z Szymonem Gu-
mularze. Wygrywając pierwszą 
partię i remisując w rewanżu za-
pewnił sobie awans do najlepszej 8 
w kraju. W ćwierćfinale spotkał się 
z Bartłomiejem Heberlą remisując 
pierwszą i wygrywając drugą par-
tię awansował do półfinału, w któ-
rym czekał na Wojtka jego uczeń 
Paweł Teclaf. Dwa remisy w par-
tiach klasycznych doprowadziły do 
dogrywki granej tempem szachów 

szybkich. W pierwszej partii pa-
da remis a drugą wygrywa Wojtek 
awansując do ścisłego finału. Tam 
czeka już super arcymistrz Ra-
dosław Wojtaszek. Pierwszą par-
tię wygrywa zawodnik Wieży Pę-
gów i wielka sensacja jest na krok. 
Jednak przeciwnik się nie poddaje 
i odwraca losy meczu wygrywając 
drugą partię. W dogrywce pierw-

sza partia kończy się remisem. 
W drugiej swoim kunsztem wyka-
zuje się Radosław Wojtaszek wy-
grywa ją i zdobywa tytuł Mistrza 
Polski. Wojtek zdobywa srebrny 
medal i tytuł Wicemistrza Polski. 

Joanna Majdan po raz 15 za-
grała w finałach Mistrzostw Polski 
w szachach klasycznych. Do tej po-

ry zdobyła 4 medale. Dwa srebrne 
oraz dwa brązowe. W zeszłym ro-
ku nasza zawodniczka zdobyła brą-
zowy medal. Wielokrotnie również 
reprezentowała Polskę na najważ-
niejszych imprezach międzynaro-
dowych m.in. Olimpiadach Sza-
chowych, Drużynowych Mistrzo-
stwach Świata oraz Drużynowych 
Mistrzostwach Europy. 

Joanna wystartowała jak tor-
peda wygrywając 4 pierwsze par-
tie. Jednak zadyszka w drugiej czę-
ści turnieju kiedy zdobywa tylko 1,5 
punktów na 5 możliwe powoduję, 
że z dorobkiem 5,5 punktów zajmu-
je dzielone miejsce 2-4, jednak gor-
sze punkty dodatkowe spychają Jo-
annę na tak nie lubiane przez spor-
towców 4 miejsce. Wielkie brawa za 
start w turnieju i zajęcie wysokiego 
4 miejsca. 

Trzeci nasz reprezentant Marcin 
Dziuba obecnie zajmuje 10 miej-
sce na Polskiej liście rankingowej. 
Był to jego 6 występ w finałach. 
Do tej pory najlepszy wynik osią-
gnął w 2008 roku gdy zajął 4 miej-
sce. W zeszłym roku podzielił miej-
sca 5-8. Nasz klub reprezentuje od 
2018 roku. Z Marcinem w składzie 
zdobyliśmy Wicemistrzostwo Pol-
ski w szachach klasycznych w 2018 
roku oraz brązowy medal w 2019 
roku. W 2019 roku w Drużynowych 
Mistrzostwach Polski w szachach 
błyskawicznych zdobyliśmy srebrny 
medal. W pierwszej rundzie spotkał 
się z Grzegorzem Gajewskim remi-

Zawodnik Wieży Pęgów Wicemistrzem Polski

Prawdziwy rollercoaster z nie-
zwykle emocjonującym finiszem 
– tak można opisać Red Sea 
Egyptian Classic – pierwszy 
tegoroczny turniej profesjonal-
nego cyklu Pro Golf Tour, który 
zakończył się 15 kwietnia zwy-
cięstwem Mateusza Gradeckie-
go. 

Polski golfista przez cały turniej 
utrzymywał się w ścisłej czołówce, 
a ostatniego dnia w znakomitym 

stylu przypieczętował swoje zwy-
cięstwo.

Podczas rundy finałowej Mate-
usz Gradecki na trzech ostatnich 
dołkach trzykrotnie z rzędu zali-
czał tzw. birdie – zdobywając każdy 
z nich liczbą uderzeń mniejszą od 
par o jedno. Przy finałowym dołku 
osiągnął to dodatkowo bezbłędnie 
trafiając z odległości około 10 me-
trów. Gradecki zakończył turniej 
z wynikiem -12, o dwa uderzenia 

wyprzedzając drugiego w klasyfika-
cji Mike Tooropa z Holandii. W po-
szczególnych rundach Gradecki za-
notował odpowiednio: 66, 70 i 68 
uderzeń.

„Końcowe trzy dołki to pokaz mo-
jej najlepszej gry. Jestem zadowolony 
z wyniku i stylu w jakim go osiągną-
łem. Porównując ten start z inaugu-
racjami poprzednich sezonów, czu-
łem się tutaj bardzo pewnie. Przed 
zawodami byłem pewny, że jestem 
dobrze przygotowany i wychodziłem 
na pole głodny rywalizacji. Zupełnie 
nie miałem myśli, że po długiej, sze-
ściomiesięcznej przerwie między se-
zonami „jakoś to będzie” z moją grą. 
Przed turniejem i w jego trakcie by-
łem pewny i spokojny – a to szcze-
gólnie ważne na polu, podczas tur-
nieju. W tyle głowy cały czas miałem 
świadomość, że do tegorocznego se-
zonu przygotowywałem się szczegól-
nie długo i mogę być pewny efektów 
treningowych”  powiedział Mateusz 
Gradecki.

Polski golfista do sezonu przy-
gotowywał się zarówno w kraju – 
w tym w swoim macierzystym klu-
bie Gradi Golf Club w Brzeźnie, jak 
i za granicą m.in. w USA.

„To było 6 miesięcy wytężonej 
pracy. Ta niezwykle długa przerwa 
pomiędzy turniejami, chyba naj-
dłuższa w mojej dotychczasowej ka-
rierze, oznaczała dla mnie codzien-

ną pracę i możliwość doskonalenia 
swojej gry” dodał Mateusz Gradec-
ki.

Turniej Red Sea Egyptian Clas-
sic to pierwsze w tym roku zawo-
dy profesjonalnego cyklu Pro Golf 
Tour. Ze względu na pandemię Co-
vid 19, start ligi został opóźniony. 
Łącznie w tegorocznym kalendarzu 
przewidziano 14 turniejów, kolejny 
z nich – Red Sea Ain Sokhna Clas-
sic 2021 – rozpocznie się 18 kwiet-
nia również w egipskim Ain Sokh-
na.

Mateusz Gradecki  to czołowy 
polski zawodowy golfista. W ama-
torskim golfie reprezentował Pol-
skę w wielu turniejach mistrzostw 
Świata i Europy. Kilkunastokrotny 
Mistrz Polski we wszystkich kate-
goriach wiekowych. Zwycięzca Mi-
strzostw Czech, Turcji; zajął 9 miej-
sce na The Amateur (British Open 
Amatorów); 5 miejsce w Junior 
Orange Bowl w Miami; 9 miejsce 
na Drużynowych Mistrzostwach 
Świata. Absolwent Uniwersyte-
tu East Tennessee State w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie przez 4 la-
ta rywalizował z najlepszymi ama-
torami świata. Na zawodowstwo 
przeszedł w 2018 r. i od tego czasu 
występuje w profesjonalnych euro-
pejskich ligach, takich jak Pro Golf 
Tour, gdzie triumfował trzykrotnie 
oraz europejskiej lidze Challenge 
Tour. Łącznie triumfował w kilku-

nastu turniejach liczących się Świa-
towego Rankingu. Rodzimym klu-
bem Mateusza jest Gradi Golf Club 
w Brzeźnie.

Mateusz jest też jednym z pierw-
szych w Polsce zawodników, dla 
których golf to już rodzinna trady-
cja. Miłość do tego sportu zaszcze-
pili w nim rodzice, którzy od wielu 
lat z sukcesami realizują się sporto-
wo na poziomie amatorskim. 

Zwycięstwo Mateusza Gradeckiego w pierwszym turnieju 
międzynarodowej ligi Pro Golf Tour w tym sezonie

W finałowym turnieju konferen-
cji North Star, który zakończył 
się 27 kwietnia na polu Cedar 
Creek w Onalaska w stanie Wi-
sconsin, Dominika Gradecka 
i jej drużyna Bellevue Univer-
sity Bruins odniosły zdecy-
dowane zwycięstwo. Bruins 
zwyciężyły, a Gradecka zaję-
ła pierwsze miejsce również 
w klasyfikacji indywidualnej. 

Gradecka na kolejny turniej wy-
ruszy do Oklahomy nie tylko jako 
drużynowa i indywidualna zwy-
ciężczyni finału swojej konferen-
cji, ale także jako Golfistka Roku. 
Konferencja North Star uhonoro-
wała w ten sposób polską zawod-
niczkę, która w tegorocznym se-
zonie przyniosła swojej drużynie 
7 zwycięstw: cztery indywidualne 
i trzy drużynowe. Postawę spor-
tową Gradeckiej już na począt-
ku kwietnia dostrzegły władze ligi 
NAIA. 14 kwietnia, po niezwykle 
udanym dla niej turnieju Concor-
dia Bulldog Spring Invitational, 
przyznały Polce tytuł Golfistki Ty-
godnia ligi ogólnokrajowej. 

„Cieszę się z tego zwycięstwa, cho-
ciaż muszę przyznać, że na finał 
konferencji jechałyśmy ze świado-
mością, że jesteśmy dobrze przygo-
towane i możemy walczyć o wysoką 
lokatę. Jestem zadowolona ze swojej 
gry, ale także z postawy całej druży-
ny. Wspólnie dałyśmy Bellevue kolej-
ny triumf w konferencji North Star, 
a teraz przed nami rywalizacja w fi-

nale ogólnokrajowym” – powiedzia-
ła Dominika Gradecka.

Teraz przed Gradecką i drużyną 
Bellevue przygotowania do ogólno-
krajowego finału ligi – turnieju Na-
tionals, gdzie spotkają się najlepsze 
drużyny wszystkich konferencji.

„Współzawodnictwo na wyso-
kim poziomie jest dla mnie motywa-
cją i nakręca mnie by grać jak naj-
lepiej. Na turniejach skupiam się na 
własnej grze, wykorzystywaniu pro-
cesów, które odpowiadają za powta-
rzalność i dobrą grę. Mam świado-
mość, że mój wynik końcowy zależy 
ode mnie. Z taką myślą przygotowu-

Dominika Gradecka Golfistką Roku konferencji North Star

ję się do każdych kolejnych zawodów 
i tak samo będzie teraz. Pogoda jest 
coraz lepsza, co pozwoli nam też na 
dłuższe i bardziej intensywne trenin-
gi” dodała Dominika Gradecka

Finałem ligi NAIA Gradecka za-
kończy akademicki etap swojej ka-
riery sportowej w USA.

„Finał ligi będzie na pewno wiel-
kim turniejem. Amerykanie bardzo 
serio podchodzą do sportu i gra tu-
taj, a także turniejowy rytm ame-
rykańskiej ligi jest na pewno tym, 
co polecam przeżyć każdemu mło-
demu golfiście. Nationals to wyjąt-
kowy turniej! Dla mnie to też ostat-

ni turniej w Stanach w czasie moich 
studiów. To bardzo przyjemne, fajne 
uczucie. Mocno pracowałyśmy na to 
z drużyną by znaleźć się w tym miej-
scu” podkreśliła polska golfistka.

Kilka dni po zakończeniu finało-
wego turnieju ligi Gradecka planuje 
powrót do kraju. 

„Planuję trochę wakacyjnego od-
poczynku, a także udział w turnie-
jach w Polsce i Europie zarówno in-
dywidualnie, jak i w ramach Repre-
zentacji Polski” dodała Gradecka.

Dominika Gradecka pochodzą-
ca z Obornik Śląskich wielokrot-
na reprezentantka Polski w golfie. 
Mistrzyni Polski match play z 2020 
roku i Mistrzyni Polski Juniorów 
z 2014 r., wielokrotna uczestniczka 
Mistrzostw Świata i Mistrzostw Eu-
ropy w Golfie. W 2019 roku wspól-
nie z drużyną wywalczyła dla Pol-
ski prestiżową nagrodę Europe-
an Team Shield. Obecnie studiuje 
w USA, reprezentując w akademic-
kiej lidze NAIA barwy Uniwersyte-
tu Bellevue. 

Kilka słów o Nordic 
Walking

Nordic Walking   to dynamicz-
nie rozwijająca się aktywność ru-
chowa na całym świecie. Wszę-
dzie dookoła widzimy osoby cho-
dzące z kijami. Świetnie – myślisz, 
ale czy wiesz, że niestety 95% osób 
robi to niewłaściwie, z czym wiąże 
się coraz więcej przeciążeń i kontu-
zji, których mogliby uniknąć. Jedni 
ludzie ciągną bezwiednie ręce z ki-
jami za sobą, drudzy wyrzucają je 
przed siebie, jeszcze inni intensyw-
nie wbijają je w ziemię wspierając 
się niczym o kulach. Przy tak wie-
lu różnorodnych odmianach chodu 
z kijami trudno się dziwić ogólne-
mu zamieszaniu dotyczącego odpo-
wiedniej techniki Nordic Walking. 
Musimy bowiem wiedzieć, że tak 
jak nie każdy kij nadaje się do mar-
szu nordyckiego, tak też nie każda 
wersja marszu z kijami jest techniką 
Nordic Walking.

Ten rodzaj sportu został wymy-
ślony przez Finów i początkowo sta-
nowił rodzaj całorocznego treningu 
dla  biegaczy narciarskich. Podczas 
uprawiania Nordic Walking  zaan-
gażowanych zostaje wiele grup mię-
śniowych, naprzemienne, przeciw-
ległe wymachy kończyn mobilizują 
do pracy niemal całe ciało. 

Chodzenie z kijkami, przy wy-
korzystaniu odpowiedniej techni-
ki, ma wiele zalet – dla układu ser-
cowo-naczyniowego czy dla mięśni 
ramion tułowia oraz kończyn dol-
nych. Udowodniono, że dodanie 

kijków do chodzenia podczas spa-
ceru aktywuje znacznie więcej mię-
śni niż zwyczajny spacer. Wpływa to 
również na spalanie większej ilości 
kalorii. Badania podają, że w trak-
cie treningu Nordic Walking zosta-
je zaangażowanych około 90% mu-
skulatury naszego ciała, podczas 
gdy tradycyjny spacer w podobnym 
tempie to jedynie 50%. Dodatko-
wo zwiększone jest spalanie tkanki 
tłuszczowej – mówi się tutaj o wzro-
ście jej redukcji nawet o 70%.

Najważniejsze elementy, o któ-
rych należy pamiętać to, że praca 
kończyn powinna odbywać się na-
przemiennie. Oznacza to, iż pod-
czas kroku w przód prawą nogą, jed-
nocześnie należy zaangażować lewą 
rękę i odwrotnie. Wymach kończy-
ny górnej powinien zostać zainicjo-
wany przez ramię. Ręka, która znaj-
duje się z przodu musi zakończyć 
ruch na poziomie pępka, przeciwna 
kończyna w tym samym czasie wy-
biega aż za pośladki. Ręka trzymają-
ca kij powinna mieć pewny chwyt, 
następnie należy wbić go w pod-
łoże i od tego momentu już tylko 
zmniejszać siłę chwytu do chwili, 
kiedy ręka znajdzie się za pośladka-
mi. Wówczas puszczamy kijek. Cały 
cykl powtarza się wielokrotnie pod-
czas chodu. Nie bez znaczenia po-
zostaje także odpowiednia szybkość 
chodzenia, którą najlepiej ustalić 
w porozumieniu z instruktorem. 
Z definicji ma to być szybki marsz.

Oborygeni Nordic Walking – 
nowa sekcja sportowa

Wszystko zaczęło się podczas 

VIII Obornickiego Biegu i Marszu 
NW „Policz się z Cukrzycą” pod-
czas 28 Finału WOŚP w 2020 ro-
ku. Wtedy to pan Paweł Rybałtow-
ski (który tego dnia zajął pierwsze 
miejsce) wyszedł z pomysłem utwo-
rzenia grupy „Nordiców”. A ponie-
waż pomysł był trafiony, razem 
z prezesem Grupy Biegowej Obo-
rygeni (Hubertem Oziminą) posta-
nowiliśmy słowa przekuć w czyny. 5 
marca 2020 roku odbyło się robocze 
spotkanie w SP nr 3 w Obornikach 
Śl., na którym zjawiło się ponad 20 
osób. Pierwszy trening ustaliliśmy 
na 12 marca… no właśnie, data któ-
ra mówi wiele. W tym dniu z powo-
du pandemii zamknięto szkoły, za-
raz potem zaczęły się liczne ograni-
czenia. Trening się odbył ale na czas 

pandemii wszystko wstrzymaliśmy. 
Wróciliśmy kiedy rząd poluzo-

wał restrykcje. Obecnie regularnie 
trenuje dziesięć – dwanaście osób. 
Grupę prowadzi instruktor Nor-
dic Walking – pan Paweł Rybałtow-
ski a pomaga mu instruktorka – pa-
ni Dorota Czaja. Nasz trener star-
tuje w zawodach NW od 2016 roku 
a swój debiut miał na Pucharze Pol-
ski w Polnicy Zdroju. I w tym sa-
mym miejscu swój debiut mieliśmy 
my, tyle że w 2020 roku podczas IX 
edycji Pucharu Polski 2020. Od te-
go czasu jako Oborygeni pokazuje-
my się w różnych zakątkach Polski 
reprezentując nasz klub, nasze mia-
sto, naszą gminę. Nasi zawodnicy 
zdobywali już medale Mistrzostw 
Polski na 5 km oraz w Półmarato-

Nordic Walking czy chodzenie z kijami?
nie Górskim w swoich kategoriach 
wiekowych. 

Przed nami nowe wyzwania, tre-
nujemy w zależności od pory roku 
albo raz albo nawet trzy razy w ty-
godniu. 

Chętne osoby zapraszamy na na-
sze treningi, początkującym pomo-
żemy a tym, którzy mają chęci star-
tować w zawodach zorganizujemy 
treningi przygotowawcze. Wszel-
kie informacje o nas można uzy-
skać u Oborygenów. Nie zapomina-
my, że również Stowarzyszenie Uni-
wersytet Trzeciego Wieku ATENA 
z Obornik Śl. ma swoją grupę Nor-
dic Walking, którą serdecznie po-
zdrawiamy.

Ł.P.

sując pierwszą i przegrywając dru-
gą partię odpadł z Mistrzostw i za-
jął dzielone miejsce 9-16. Dziękuje-
my za walkę i udział. 

Kolejny raz zawodnicy Klubu 
Szachowego Wieża Pęgów w fan-
tastyczny sposób promują Pęgów, 
Gminę Oborniki Śląskie i Powiat 
Trzebnicki w Polsce i na świecie. 
Dziękujemy im za to.




