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Już w drugiej połowie roku po-
jedziemy nową 6 km ścieżką 
rowerową!

Rozpoczynają się prace doty-
czące budowy dróg rowerowych 
i parkingów Parkuj i Jedź (P&R), 
na które Gmina Oborniki Śląskie 
otrzymała dofinansowanie z Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go na lata 2014-2020. Projekt zreali-
zowany jest w Partnerstwie Agencji 
Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej 
SA – Lidera Projektu oraz gmin: 
Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, 
Oleśnica i Miasta Oleśnica – Part-
nerów Projektu. 

Projekt rozpoczął się z opóź-
nieniem, ponieważ jeden z Part-
nerów Projektu – Gmina Oleśnica 
zaraz po podpisaniu umowy o do-
finansowanie postanowiła wyco-
fać się z realizacji projektu. Po uzy-
skaniu akceptacji Urzędu Marszał-
kowskiego pozostali partnerzy ze 
wzmożonymi siłami rozpoczęli re-
alizację projektu. 

Przedmiotem całego projektu 
jest budowa dróg dla rowerów, par-
kingów „Bike & Ride” oraz „Parkuj 
i jedź”, w celu zapewnienia ciągłości 
komunikacyjnej z drogami rowero-
wymi na terenie gmin uczestniczą-

Ścieżki rowerowe

cych w partnerstwie oraz odciąże-
nia komunikacyjnego Wrocławia. 

Park & Ride inaczej Parkuj i Jedź 
– to parking zlokalizowany w pobli-
żu przystanków przeznaczony dla 
osób korzystających z publiczne-
go transportu zbiorowego PKS lub 
PKP. Kierowcy pozostawiają swo-
je pojazdy w wyznaczonych miej-
scach, przesiadają się do komuni-
kacji zbiorowej i w ten sposób kon-
tynuują podróż. Na parkingach 
przewiduje się również zamonto-
wanie stojaków na rowery.

Obecnie trwają prace budowla-
ne na parkingu w Osoli, natomiast 
nad parkingiem w Obornikach Ślą-
skich trwają prace przygotowaw-
cze a 12 lutego został rozstrzygnięty 
przetarg dotyczący budowy parkin-
gu w Pęgowie. 

Również w tym roku zakończą 
się prace dotyczące budowy ponad 
6 km dróg rowerowych na odcin-
ku Pęgów – Golędzinów – Oborni-
ki Śląskie.

W ramach zadania Gmina Wisz-
nia Mała zrealizuje drogi rowerowe 
o długości 1,8 km. Wartość inwesty-
cji w Gminie Wisznia Mała wyno-
si 1 926 722,46 zł, a dofinansowanie 

Pozyskiwanie środków unij-
nych to obowiązek włodarzy 
gmin, miast i powiatów, bez 
tych środków samorządy nie 
byłyby w stanie zrealizować 
tak dużo inwestycji. Dofinan-
sowanie jakie mogą otrzymać 
niektóre projekty sięgają nawet 
100 %. 

JST pozyskują środki na różne 
zadania, my jako gmina pozyska-
liśmy dofinansowanie z Funduszy 
Europejskich w takich obszarach 
jak: ochrona środowiska, edukacja, 
kultura, bezpieczeństwo, rewitaliza-
cja zdegradowanych obszarów, po-
prawa dostępności transportowej, 
pomoc społeczna czy gospodar-
ka niskoemisyjna – podkreśla Ar-
kadiusz Poprawa Burmistrz Gminy 
Oborniki Śląskie. Większość środ-
ków, po które sięgamy, pochodzą 
z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Dolnoślą-
skiego na lata 2014-2020 w ramach 
tzw. ZIT WrOF

Zintegrowane Inwestycje Tery-
torialne (ZIT) to nowość w obec-
nej perspektywie finansowej 2014-
2020. Narzędzie to wprowadzono 
w celu zwiększenia roli regionów 
i zaangażowania samorządów w bu-
dowę spójności terytorialnej, go-
spodarczej i społecznej danego ob-
szaru funkcjonalnego. 

Zintegrowane Inwestycje Tery-
torialne Wrocławskiego Obszaru 
Funkcjonalnego (ZIT WrOF) zosta-
ły utworzone na podstawie porozu-
mienia międzygminnego w 2013 r. 
W skład ZIT WrOF wchodzi 15 
gmin: Gmina Wrocław jako Lider 
Porozumienia oraz 14 gmin w tym 
Gmina Oborniki Śląskie. Środki 
z RPO WD 2014-2020, na realizację 
projektów ZIT WrOF w ramach 10 
obszarów tematycznych (Osi Prio-
rytetowych) to 278,75 mln EUR 
mówi Justyna Wieczorkiewicz-Mo-
lendo – Zastępca Dyrektora Wy-
działu Zarządzania Funduszami 
Urzędu Miejskiego Wrocławia ds. 
ZIT WrOF

Rzeczpospolita 
Polska

Rzeczpospolita 
Polska

Co to jest ZIT WrOF i co dzięki niemu osiągnęliśmy
Od września 2015 r. do końca 

2017 r. ogłoszono 63 nabory w ra-
mach 10 obszarów na łączną kwo-
tę 1,02 mld PLN. Do 31 stycz-
nia 2018 r. podpisano 262 umo-
wy o dofinansowanie na kwotę 608 
mln PLN. 

Pierwsze nabory w ramach Re-
gionalnych Programów Operacyj-
nych ogłoszono pod koniec 2015 r. 
a już w 2016 r. złożyliśmy samo-
dzielnie lub w partnerstwie aż 7 
projektów! Każdy z nich otrzymał 
dofinansowanie – mówi Domini-
ka Łasica Z-ca Kierownika Wy-
działu Inwestycji i Remontów, Ko-
ordynator działań ZIT WrOF na 
terenie gminy Oborniki Śląskie. 
Ocena złożonych wniosków trwa 
od 6 do nawet 12 miesięcy. Pro-
jekty, które otrzymały wsparcie to: 
„Poprawa warunków nauczania 
w szkołach podstawowych i gim-
nazjalnych Gminy Oborniki Ślą-
skie poprzez wyposażenie w sprzęt 
i materiały dydaktyczne pracowni 
szkolnych”; „Wsparcie jednostek ra-
towniczych z terenu Gminy Obor-
niki Śląskie”; „Termomoderniza-
cja Budynków Użyteczności Pu-
blicznej Gminy Oborniki Śląskie, 
Czernica oraz Wisznia Mała”; „Ak-
cja Integracja!”; „Promocja wybra-
nych gmin WrOF w kraju i za gra-
nicą jako obszaru atrakcyjnego pod 
względem gospodarczym i inwe-
stycyjnym”; „Poprawa dostępności 
transportowej dróg wojewódzkich 
nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowo-
ści Oborniki Śląskie” (projekt poza-
konkursowy); „Edukacja i partner-
stwo bez barier – upowszechnienie 
i zapewnienie wysokiej jakości edu-
kacji przedszkolnej poprzez utwo-
rzenie nowych miejsc wychowania 
przedszkolnego, organizację do-
datkowych zajęć edukacyjnych dla 
dzieci oraz podnoszenie kwalifika-
cji nauczycieli w 16 wybranych pla-
cówkach na terenie WrOF (Wro-
cław, Kobierzyce, Sobótka, Mięki-
nia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”.

Kolejny 2017 rok również oka-
zał się bardzo pracowity, udało nam 
się pozyskać dofinansowanie do ko-

lejnych 6 projektów. „Budowa sie-
ci dróg dla rowerów oraz parkin-
gów Parkuj i Jedź (P&R) na tere-
nie gmin Oborniki Śląskie, Wisznia 
Mała, Oleśnica i miasta Oleśnica”; 
„Przebudowa Punktu Selektywne-
go Zbierania Odpadów Komunal-
nych w Golędzinowie”; „Innowa-
cyjna Edukacja w gminach Czer-
nica, Długołęka, Oborniki Śląskie 
i Wisznia Mała”; „Rewitalizacja 
(modernizacja) byłego budynku 
kina w Obornikach Śląskich oraz 
nadanie mu nowych funkcji kultu-
ralnych”; „Rewitalizacja obiektów 
rekreacyjnych przy ul. Poniatow-
skiego w Obornikach Śląskich oraz 
ulicy Krótkiej i Licealnej”; „Pro-
jekt grantowy – wsparcie produk-
cji energii ze źródeł odnawialnych 
w Gminie Prusice, Gminie Mal-
czyce i Gminie Oborniki Śląskie”. 
Ostatnie trzy projekty oczekują na 

podpisanie Umowy o dofinansowa-
nie. W tym roku planujemy składać 
kolejne wnioski, niektóre oczekują 
jeszcze na ocenę. 

Zgodnie z aktualnym harmono-
gramem naboru wniosków w ra-
mach ZIT WrOF, w tym roku pla-
nowanych do ogłoszenia jest 8 
naborów z łączna alokacją w wy-
sokości 162 mln PLN, które będą 
dotyczyć wsparcia rozwoju przed-
siębiorczości, wdrażania strategii 
niskoemisyjnych (m.in. drogi ro-
werowe, P&R, B&R, wymiana źró-
deł ciepła), wsparcia działań edu-
kacyjnych oraz inwestycji przeciw-
powodziowych, w tym związanych 
z małą retencją – podkreśla Justy-
na Wieczorkiewicz-Molendo – Za-
stępca Dyrektora Wydziału Zarzą-
dzania Funduszami Urzędu Miej-
skiego Wrocławia ds. ZIT WrOF.

Gmina Oborniki śląskie stara się 
realizować projekty w partnerstwie, 
są to projekty trudne i wymagają-
ce ale dające bardzo dużą satysfak-
cję. Projekty takie w ramach Zin-
tegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych są dodatkowo punktowane. 

W ostatnich dwóch latach aż 8 ra-
zy zawiązaliśmy partnerstwo – pod-
kreśla Burmistrz Arkadiusz Popra-
wa. O roli partnerstwa międzyg-
minnego wspomina również pani 
Justyna Wieczorkiewicz-Molendo 
– „Bardzo istotnym jest, aby gminy 
wchodzące w skład danego obszaru 
funkcjonalnego rzeczywiście ze so-
bą współpracowały. Najlepszym do-
wodem na to jest realizacja wspól-
nych projektów. Cieszy fakt, że na 
terenie Wrocławskiego Obszaru 
Funkcjonalnego takie partnerstwa 
się zawiązują i to nie tylko w przy-
padku projektów „miękkich”, doty-
czących np. edukacji czy promocji 
gospodarczej w kraju i za granicą. 
Jeżeli jest chęć i wola można działać 
w wielu aspektach – również przy 
realizacji projektów infrastruktu-
ralnych, dotyczących m.in. budowy 
czy przebudowy dróg rowerowych, 
termomodernizacji czy moderniza-
cji infrastruktury kolejowej. Wiem, 
że można z powodzeniem realizo-
wać projekty partnerskie, czego do-
wodem są projekty Gminy Oborni-
ki Śląskie oraz innych gmin z nasze-
go obszaru”. 

z UE i budżetu państwa wyniesie  
1 637 714,09 zł. 

Partnerzy projektu otrzymali 
również dofinansowanie na realiza-
cję zadań: 

•   Budowa dróg rowerowych 
z Wiszni Małej do Strzeszowa

•   Budowa dróg rowerowych oraz 
parkingów rowerowych i par-
kingu „Bike&Ride” na terenie 
miasta Oleśnica. 

Wartość inwestycji w Gminie 
Oborniki Śląskie to kwota ponad 
6,5 miliona zł. Dofinansowanie wy-
niesie z Unii to 85% wydatków kwa-
lifikowalnych.

Rzeczpospolita 
Polska
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Remont w Obornickim Ośrodku 
Kultury idzie pełną parą! 

Prace remontowe postępują 
w błyskawicznym tempie. W ra-
mach zadania zostanie wykona-
na wentylacja mechaniczna sa-
li widowiskowej, zostaną zamonto-
wane nowe okładziny stropu i ścian 

Remont OOK
oraz zostanie wymieniony parkiet 
sali widowiskowej i sceny. Ponadto 
zmieni się układ komunikacyjny na 
balkonie, zostaną poszerzone scho-
dy oraz zostaną wymienione drzwi 
wejściowe do budynku oraz sali wi-
dowiskowej. Całkowita wartość za-
dania to 1 033 000 zł.

W nowym Żłobku Integracyj-
nym „Pod grzybkiem” wykony-
wane są ostatnie szlify! 

Budynek jest już skończony, 22 
lutego uzyskaliśmy pozwolenie na 
użytkowanie. Obiekt jest bardzo 
nowoczesny, robi imponujące wra-
żenie. Wejście do żłobka znajdu-
je się od strony ul. Kasztanowej, 

Już za kilka tygodni ruszy 
nowy żłobek „Pod Grzybkiem”

gdzie również znajduje się parking, 
na którym zostały przeznaczone 4 
miejsca dla osób niepełnospraw-
nych. Wkrótce na patio zamonto-
wany zostanie plac zabaw. Każda sa-
la ma osobną łazienkę, a także duże 
pomieszczenia leżakowni. Wszyst-
kie sale mają swój bezpieczny, ogro-
dzony ogródek. W każdej z nich bę-
dzie ciepło, gdyż zapewni to ogrze-

wanie podłogowe. W głównym 
ho lu zamontowane zostały szaf-
ki na ubrania dzieci. Łazienki bę-
dą przystosowane do wszelkich po-
trzeb dzieci. Wielkim atutem żłobka 
będzie bardzo nowoczesna kuch-
nia w której będą przygotowywane 
posiłki dla dzieci. W kwietniu roz-
poczniemy procedurę przenoszenia 
dzieci do nowej placówki.

W ramach zadania w tym mo-
mencie wykonane zostało 160 me-
trów chodnika z kostki betonowej, 
powierzchnia ulicy została już sfre-

Przebudowa ulicy Parkowej 
dobiega końca!

zowana i w najbliższym czasie po-
łożona zostanie nowa nawierzchnia 
asfaltowa na długości 300 metrów. 
W końcowym odcinku drogi wyko-

nano plac z kostki betonowej. Cał-
kowity koszt robót to 490 000 zło-
tych w całości sfinansowany z bu-
dżetu Gminy Oborniki Śląskie. 

Prace termomodernizacyjne 
w Szkole Podstawowej nr 2 
w Obornikach Śląskich trwają!

1 lutego b.r. nastąpił odbiór ko-
lejnego etapu prac. Wymienione zo-
stało oświetlenie budynku na opra-
wy LED. Całkowita wartość prac 
to 32 386,37 złotych. Ponadto w sa-
li komputerowej znajdującej się na 

Nowe oświetlenie 
w „Dwójce”

Rozpoczęliśmy remont Szkoły 
Podstawowej w Osolinie. 

W ramach termomoderniza-
cji zostanie wymieniona stolarka 
okienna i drzwiowa a także insta-
lacja c.o. (grzejniki). Moderniza-
cją obejmiemy również kotłownię. 

ostatniej kondygnacji budynku za-
montowana została instalacja kli-
matyzacji, której koszt wyniósł 4 428 
złotych. Całkowite zakończenie prac 
nastąpi po wykonaniu nowej ko-
tłowni w szkole. W trybie przetar-
gowym wyłoniony został wykonaw-
ca prac, które rozpoczną się zaraz po 
zakończeniu sezonu grzewczego.

Zakres prac polegać będzie na wy-
mianie palników do kotłów na pal-
niki pelet. 

W ramach zadania zostanie 
dokonana wymiana opraw oświe-
tleniowych na LED. Całkowity 
koszt inwestycji to około 850 000 
złotych.

Zarówno inwestycja dotycząca 
wymiany oświetlenia na energo-
oszczędne w Szkole Podstawowej 
nr 2 i prace termomodernizacyjne 
w Osolinie dofinasowane są z Re-
gionalnego Programu operacyjne-
go 2014-2020

Remont szkoły w Osolinie

Prace budowlane w Kotowicach 
postępują zgodnie z planem. 

W ramach zadania właśnie po-
wstaje 203 m chodnika pieszego 
wraz z wjazdami i kanalizacją desz-
czową. W ramach tego samego za-
dania nowy chodnik wraz z wjaz-
dami i kanalizacją deszczową zyska-

ją Paniowice. Budowę chodników 
przy drogach powiatowych realizuje 
Gmina Oborniki Śląskie w ramach 
zastępstwa inwestorskiego zgod-
nie z porozumieniem z Powiatem 
Trzebnickim przy współfinansowa-
niu 50 %/50 %. Całkowita wartość 
zadania – 751 692,61 zł

Kotowice – Paniowice

Gmina Oborniki Śląskie wybudo-
wała jeden z nowocześniejszych 
Żłobków na Dolnym Śląsku! 
Teraz, część rodziców będzie 
mogła skorzystać z jego usług 
bezpłatnie. Jak to możliwe? 

Gmina otrzyma dofinansowa-
nie z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Dolno-
śląskiego na lata 2014-2020 w ra-
mach Działania 8.4. Godzenie życia 
zawodowego i prywatnego. W ra-
mach projektu „Stworzenie miejsc 
opieki nad dziećmi w Integracyj-
nym Żłobku Miejskim „Pod Grzyb-
kiem” szansą na powrót do pracy”, 
który wybrany został do dofinanso-
wania (etap podpisywania umowy) 
przewidujemy: 

• utworzenie 51 miejsc opieki dla 
dzieci do 3 roku życia, w tym zakup 
i montaż wyposażenia, zakup po-
mocy do prowadzenia zajęć opie-
kuńczo-wychowawczych i eduka-
cyjnych, 

• sfinansowanie kosztów działal-
ności bieżącej nowo utworzonych 
miejsc opieki, 

• pokrycie kosztów opłat za pobyt 
dzieci w żłobku dla 40 istniejących 
miejsc opieki. W ramach projektu 
zakłada się rekrutację 91 uczestni-
ków projektu. Projekt zakłada, że, co 
najmniej 50% uczestników projek-
tu zamieszkiwały będą obszary wiej-
ski. Uczestnikami projektu będą mo-
gli być mieszkańcy Gminy Oborniki 

Bezpłatne miejsca w Żłobku  
dla powracających na rynek pracy 

Śląskie oraz gmin ościennych o sta-
tusie na rynku pracy: 

• osoby bezrobotne lub osoby 
bierne zawodowo pozostające poza 
rynkiem pracy ze względu na obo-
wiązek opieki nad dziećmi do lat 
3, w tym do osoby, które przerwa-
ły karierę zawodową ze względu na 
urodzenie dziecka lub przebywające 
na urlopie wychowawczym, 

• osoby opiekujące się dzieckiem 
do lat 3, którym w okresie opieki 
nad dzieckiem kończy się umowa 
o pracę, osoby zatrudnione na czas 
określony, pracujące będące w trak-
cie przerwy związanej z urlopem 
macierzyńskim, rodzicielskim w ro-
zumieniu ustawy z dnia 26 czerw-
ca 1974 r. – KP (Dz. U. Z 2014 r. Poz 
1662 z późn. zm). 

Sam Żłobek będzie bardzo no-
wocześnie wyposażony. W ramach 
projektu zostanie zakupione m.in. 
wyposażenie do Sali Integracji Sen-
sorycznej, Sali do Fizjoterapii, sa-
li do zajęć ruchowych i relaksacyj-
nych, gabinet logopedy / pedagoga. 
Powstanie pokój dla matek karmią-
cych. Cały budynek będzie dosto-
sowany do osób niepełnospraw-
nych. W ramach projektu otrzy-
mamy również dofinansowanie do 
pozostałych niezbędnych pomiesz-
czeń, m.in. biur, kuchni, warsztatu 
konserwatora, magazynów. Projekt 
trwać będzie od kwietnia 2018 r. 
do sierpnia 2019 r. Dofinansowanie 
na utworzenie i funkcjonowanie 91 

miejsc opieki przewidziane jest na 
11 miesięcy. Kwota dofinansowani 
z UE wyniesie ponad 600 tys. zł.

Ponadto otrzymaliśmy kolejną 
dotację, tym razem w ramach re-
sortowego programu rozwoju insty-
tucji opieki nad dziećmi w wieku do 
lat 3 „MALUCH+”. W tym przypad-
ku dofinansowanie wynosi 88 000 zł 
i przeznaczone będzie na zapewnie-
nie funkcjonowania miejsc opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzo-
nych przez gminy z udziałem pro-
gramu „MALUCH” 2017. Dotacja 
przeznaczona jest na rok 2018 i ob-
niży koszty funkcjonowania żłobka.

Planowana rekrutacja do projek-
tu odbędzie się w kwietniu br. Wię-
cej informacji dotyczących same-
go projektu jak i rekrutacji do Żłob-
ka będzie można znaleźć na stronie 
internetowej gminy www.oborniki-
-slaskie.pl, FB oraz stronie interneto-
wej Żłobka. Do żłobka będzie moż-
na również przyjąć dzieci, które nie 
zakwalifikują się do projektu. Rodzi-
ce będą wtedy ponosić koszty utrzy-
mania, opieki i wyżywienia – jak do-
tychczas. Nowy Żłobek „Pod Grzyb-
kiem” pomieści w sumie 135 pociech.

Rzeczpospolita 
Polska

Rzeczpospolita 
Polska

Rzeczpospolita 
Polska
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Dzięki dotacji otrzymanej 
z Lokalnej Grupy Działania Kraina 
Wzgórz Trzebnickich w wysokości 
25 000 zł Stowarzyszenie Rozwo-
ju Pęgowa w partnerstwie z Gminą 
Oborniki Śląskie stworzyło „Pę-
gowskie miejsce rekreacji w Krainie 
Wzgórz Trzebnickich”. W ramach 

Rekreacja w Pęgowie

przedmiotowego zadania wybu-
dowano siłownię zewnętrzną oraz 
wiatę na sprzęt sportowy. Inwesty-
cja zrealizowana ze środków z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 została wy-
konana przy boisku sportowym 
w Pęgowie.

W Pęgowie na ulicy Wierzbowej 
prace budowlane idą według 
planów. 

Celem inwestycji jest budo-
wa nawierzchni z kostki betono-
wej, budowa kanalizacji deszczo-

wej oraz montaż oznakowania dro-
gowego. 

Zaprojektowana ulica będzie 
miała długość 240 metrów i szero-
kość 5 metrów. Dokumentację tech-
niczną sfinansowali mieszkańcy uli-

cy Wierzbowej, których przedsta-
wiciele uczestniczyli w przekazaniu 
placu budowy. 

Całkowity koszt inwestycji to 
551 147,93 zł.

Ulica Wierzbowa w Pęgowie

Gmina Oborniki Śląskie w bie-
żącym roku realizować będzie 
wiele inwestycji. 

Dużo z nich obecnie jest na ukoń-
czeniu lub w trakcie realizacji, a spo-
ra ilość jest obecnie przygotowywa-
na i czeka na rozpoczęcie procedur 
przetargowych. W tej chwili na stro-
nie internetowej Gminy Oborniki 
Śląskie w BIP-ie ogłoszone zostały 
przetargi na poniższe zadania:

–  Remont budynku komunalne-
go przy ul. Wyszyńskiego 31 
w Obornikach Śląskich

–  Przebudowa istniejącej kotłow-
ni opalanej paliwem stałym na 
kotłownię opalana paliwem ga-
zowym w budynku niepublicz-
nego zakładu opieki zdrowotnej 
z częścią mieszkalną w Pęgowie 

–  Przebudowa ulicy Krótkiej i Li-
cealnej w Obornikach Śląskich 

w ramach zadania pod nazwą 
„Rewitalizacja obiektów rekre-
acyjnych przy ul. Poniatowskie-
go w Obornikach Śląskich oraz 
ulicy Krótkiej i Licealnej”

–  Przebudowa drogi gminnej 
Osola – Osolin

–  Przebudowa Punktu Selektyw-
nego Zbierania Odpadów Ko-
munalnych w Golędzinowie

Wkrótce ogłoszone zostaną rów-
nież przetargi na realizację zadań:
–  Budowa chodnika przy ul. Ło-

kietka i Grunwaldzkiej w Obor-
nikach Śląskich

–  Budowa ciągu pieszego w Ro-
ścisławicach

–  Modernizacja kina „Astra” oraz 
basenu w Obornikach Śląskich 
w ramach zadania realizowanego 
z dofinansowania z Regionalne-
go Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020

Przetargi

8 lutego b.r. została podpisana 
umowa z Urzędem Mar szał
kowskim Województwa Dol
no śląskiego, którego bene-
ficjentem jest Stowarzyszenie 
Wiejskie Okolice we współpra-
cy z Gminą Oborniki Śląskie. 

Doposażymy trzy place zabaw: 
w Bagnie, Osolinie 

i Morzęcinie Wielkim :)
W ramach projektu planujemy 

stworzyć miejsce integracji i rekre-
acji dla mieszkańców wsi Bagno, 
Osolin oraz Morzęcin Wielki. Do-
datkowo w ramach projektu wyda-
na zostanie mapka promująca wa-
lory przyrodnicze, historyczne oraz 

kulturowe regionu. Całkowita war-
tość projektu to 59 914,04 zł. Dofi-
nansowanie otrzymaliśmy z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020. Obecnie 
trwają procedury przygotowania 
przetargu. 

Już na początku lutego ruszył 
program „Dobra szkoła – lep-
sza przyszłość” realizowany 
przez Fundację „W Drogę” 
w partnerstwie z Gminą Obor-
niki Śląskie współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. 

Programem zostały objęte 
Szko ła Podstawowa nr 2 oraz Szko-
ła Podstawowa nr 1 w Obornikach 
Śląskich i skorzystają z niego za-
równo uczniowie, jaki i nauczycie-
le, a nawet rodzice dzieci uczęsz-
czających do obu szkół. Szkoły te 
zostaną doposażone w sprzęt Tech-
nologii Informacyjno Komuni-
kacyjnych (TIK), a ich pracownie 
przedmiotowe w nowoczesne po-
moce dydaktyczne umożliwiające 
prowadzenie zajęć w formie ekspe-
rymentu oraz w sposób fascynują-
cy i zaciekawiający omawianie po-
szczególnych zagadnień świata na-
uki. 

W celu jeszcze większego 
wzmocnienia oddziaływań dydak-
tycznych zaplanowano również 
szereg zajęć dodatkowych w po-
staci lekcji dodatkowych skiero-
wanych w części do uczniów zdol-
nych a w części do tych, mających 
kłopot z danym przedmiotem. Po-
za ćwiczeniami związanymi z da-
nym przedmiotem szkolnym pro-

Dobra szkoła  
– lepsza przyszłość

wadzone będą również zajęcia 
mające na celu wzbudzenia zain-
teresowania oraz naukę w sposób 
naturalny, takie jak pokazy fizycz-
no-chemiczne w szkołach, ekspe-
rymentalne zajęcia z fizyki, chemii 
czy biologii, a także wyjazdy edu-
kacyjne w miejsca, gdzie ucznio-
wie mogą doświadczać bezpośred-
nio omawianych w szkole zagad-
nień.

W ramach projektu nie zapo-
mniano również o dzieciach ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjny-
mi i rozwojowymi. Dla nich prze-
znaczone są zajęcia specjalistyczne 
i o charakterze terapeutycznym. 
Dzięki udziałowi dzieci w tej grupie 
aktywności, będą one mogły w spo-
sób efektywny rozwijać swoje zdol-
ności i talenty, jednocześnie niwe-
lując swoje trudności, które nie po-
zwalają im na realizowanie swojego 
potencjału.

Wierzymy, że realizacja progra-
mu „Dobra szkoła – lepsza przy-
szłość” spełni swoje tytułowe za-
łożenie i realnie przyczyni się do 
rozwoju dzieci na wielu płaszczy-
znach, a dzięki temu wpłynie na 
lepszą przyszłość dla nich oraz lep-
sze możliwości zawodowe w przy-
szłości, czego wszystkim uczestni-
kom projektu życzymy.

Weronika Adamus

Jednostki Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych z terenu naszej gmi-
ny pozyskały nowy sprzęt zakupio-
ny w ramach projektu pn.: „Poprawa 
bezpieczeństwa w Gminie Oborni-
ki Śląskie”, realizowanego przez Gmi-
nę Oborniki Śląskie ze środków wła-
snych oraz otrzymanej dotacji z Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego. Burmistrz Obornik 
Śląskich Arkadiusz Poprawa przeka-

Nowy sprzęt dla OSP

zał nowoczesny sprzęt do ratowania 
życia i zdrowia mieszkańców Gminy 
Oborniki Śląskie m.in.: motopom-
pę pływającą, kamerę termowizyjną, 
najaśnice, sprężarkę spalinową, de-
tektor gazu, bosak teleskopowy, de-
tektor prądu, prądnice, a ponadto 
węże tłoczone oraz ubrania specjal-
ne. Sprzęty zostały rozdysponowane 
pomiędzy wszystkie jednostki OSP 
z Gminy Oborniki Śląskie.

Gmina Oborniki Śląskie przy-
stąpiła do realizacji zadania pn. 
„Budowa zespołu kolumbariów 
K1 na cmentarzu komunalnym 
w Obornikach Śląskich”. 

Koszt zadania wynosi ok. 171 
000 złotych. Wykonywane kolum-
barium K1 będzie zlokalizowane po 
prawej stronie od wejścia na ostat-
nio wybudowanym cmentarzu, na 
narożniku, wzdłuż ogrodzenia. Zło-
żone będzie z trzech ścian w całości 
przeznaczone do pochówków urno-
wych i w sumie będzie miał pojem-

ność 75 komór urnowych. W każdej 
komorze można będzie złożyć od 3 
do 4 urn. Wykonywane kolumba-
rium K1 to pierwszy etap realizo-
wanego obecnie projektu. Posiada-
my także dokumentację projekto-
wą na wykonanie również zespołu 
kolumbariów K2 i K3 oraz kaplic 
rodowych. Przewidywany termin 
realizacji to maj 2018 r. Planuje-
my również rozbudowę nowego 
cmentarza usytuowanego za kapli-
cą, całkowity koszt tego zadania to 
200 000 złotych.

Kolumbarium Wnioski o wydanie Karty Seniora  
będą przyjmowane od 3 kwietnia 2018 roku!

Rzeczpospolita 
Polska
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Gmina Oborniki Śląskie już pią-
ty raz uczestniczy w konkursie 
ogłoszonym przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu na dofinansowanie 
przedsięwzięć związanych z re-
alizacją gminnych programów 
usuwania azbestu i wyrobów za-
wierających azbest na rok 2018. 

W wyznaczonym terminie do 
udziału w przedsięwzięciu zgło-
szono 28 deklaracji dotyczących 
usunięcia wyrobów zawierających 
azbest – zarówno z terenów wiej-

skich jak i miasta Oborniki Śląskie, 
tj. z miejscowości Bagno – 1 sztu-
ka, Golędzinów – 4 sztuki, Jary – 2 
sztuki, Kotowice – 1 sztuka, Lub-
nów – 1 sztuka, Morzęcin Wielki 
– 1 sztuka, Nowosielce – 2 sztuki, 
Osola – 4 sztuki, Osolin – 2 sztuki, 
Pęgów– 1 sztuka, Piekary– 1 sztuka, 
Raków – 1 sztuka, Rościsławice – 1 
sztuka, Siemianice – 1 sztuka, Uraz 
– 1 sztuka, Zajączków – 1 sztuka 
i miasto Oborniki Śląskie – 3 sztuki. 

Łącznie do usunięcia zadeklaro-
wano ponad 55 ton odpadów azbe-
stowych. 

W chwili obecnej oczekujemy na 
ogłoszenie wyników konkursu. 

O dalszych etapach realiza-
cji zadania będziemy informować 
uczestników indywidualnie.

Usuwamy azbest
W dniu 7 marca 2018 roku w ra-
mach Dolnośląskiego Projektu 
Rekultywacji został przekaza-
ny teren działki zamkniętego 
składowiska odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne 
w Golędzinowie wykonawcy 
prac polegających na rekulty-
wacji składowiska. 

W wyniku przeprowadzonej 
procedury przetargowej wyłonio-
ne zostało Przedsiębiorstwo Obrotu 

Surowcami Wtórnymi ZŁOMPOL 
Jończyk, Nowak sp.j. przy ul. Żyznej 
11 L, 42-202 Częstochowa, a funk-
cję inspektora nadzoru inwestor-
skiego pełnić będzie Przedsiębior-
stwo Ekologiczne BUDEKO Joan-
na Przybyłowska z siedzibą przy ul. 
Klonowej 25, 62-070 Dopiewo. 

W ramach prac wykonane zo-
stanie techniczne zamknięcie skła-
dowiska i rekultywacja biologiczna. 
Zadanie obejmie również realizację 

Rekultywacja
Zajęcia dydaktyczne dla naj-
młodszych z terenu naszej 
Gminy w ramach projektu edu-
kacji ekologicznej dotyczącej 
działań służącym ochronie 
przyrody.

Gmina Oborniki Śląskie, uzyska-
ła dofinansowania z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
na projekt pt. „Z przyrodą na Ty”. 

Z myślą o najmłodszych z tere-
nu naszej Gminy zostały przygoto-
wane zajęcia dydaktyczne z zakre-
su ochrony przyrody. Tematyka za-
jęć została tak dobrana, aby każde 

Zajęcia dydaktyczne dla najmłodszych

W ramach zajęć omawiane są za-
gadnienia, dotyczące, m.in. co to 
jest przyroda, następnie przedsta-
wiona jest tematyka, dotycząca jaka 
jest rola lasów, co nam dają drzewa, 
dlaczego drzewa są dla nas ważne? 
Podczas lekcji rozmawiamy o tym 
jaką rolę w przyrodzie odgrywa-
ją owady zapylające, a także dlacze-
go warto je chronić. Ważnym i no-
wym tematami dla dzieci świat pta-
ków jerzyków i nietoperzy, które są 
ssakami. 

Oprócz tego przedstawione są też 
ptaki m.in. sikory, dzięcioły, wróble, 
szpaki, które widzimy na co dzień 
w najbliższym nam otoczeniu. Pod-
czas zajęć dzieci dowiadują się jak 
powstają dziuple, jakie jest ich zna-
czenie i jakie gatunki ptaków je ro-

dziecko chętnie uczestniczyło w za-
jęciach oraz z ochotą podejmowało 
rozmowę z prowadzącym. 

W miesiącu lutym i marcu od-
wiedziliśmy Szkołę Podstawową nr 
3 w Obornikach Śląskich, Szkołę 
Podstawową w Osolinie oraz Żłobek 
i Mini Przedszkole Językowe Gadu-
ła, Przedszkole Niepubliczne Zielo-
na Żabka, Przedszkole Niepublicz-
ne Żabka. 

W najbliższym czasie odwiedzi-
my Publiczne Przedszkole w Obor-
nikach Śląskich, Szkolę Podstawową 
nr 1 w Obornikach Śląskich, Szko-
lę Podstawową nr 2 w Obornikach 
Śląskich. 

Burmistrz Obornik Śląskich 
informuje, iż od 1 marca 2018 
roku wchodzą w życie nowe za-
pisy Rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 
6 maja 2015 r., w sprawie środ-
ków podejmowanych w związ-
ku z wystąpieniem afrykańskie-
go pomoru świń. 

Wprowadzona nowelizacja była 
konieczna ze względu na zagroże-
nie dalszego rozprzestrzeniana się 
choroby na terytorium Polski. Ko-
nieczne stało się zatem zabezpie-
czenie gospodarstw przed ewentu-
alnym przeniesieniem wirusa ASF. 
Wprowadzane przepisu mają za 
zadanie podnieść poziom zabez-
pieczenia gospodarstw, a tym sa-
mym zmniejszyć ryzyko wystąpie-
nia choroby. 

Dla posiadaczy świń wprowa-
dzono w całym kraju następujące 
obowiązki:
– karmienie świń paszą zabezpie-

czoną przed dostępem zwierząt 
wolno żyjących,

– prowadzenie rejestru środków 
transportu do przewozu świń 
wjeżdżających na teren gospo-
darstwa oraz rejestru wejść osób 
do pomieszczeń, w których są 
utrzymywane świnie,

– zabezpieczenie budynku, w któ-
rym są utrzymywane świnie, 
przed dostępem zwierząt wolno 
żyjących oraz domowych,

– utrzymywanie świń w odręb-
nych, zamkniętych pomiesz-
czeniach, w których są utrzy-
mywane tylko świnie, mających 
oddzielne wejścia oraz niemają-
cych bezpośredniego przejścia 
do innych pomieszczeń, w któ-
rych są utrzymywane inne zwie-
rzęta kopytne,

– wykonywanie czynności zwią-
zanych z obsługą świń wyłącz-
nie przez osoby, które wykonują 
te czynności tylko w danym go-
spodarstwie,

– stosowanie przez osoby wy-
konujące czynności związane 
z obsługą świń, przed rozpoczę-
ciem tych czynności, środków 
higieny niezbędnych do ograni-
czenia ryzyka szerzenia się afry-
kańskiego pomoru świń, w tym 
mycie i odkażanie rąk oraz 
oczyszczanie i odkażanie obu-
wia,

– bieżące oczyszczanie i odkaża-
nie narzędzi oraz sprzętu wyko-
rzystywanych do obsługi świń,

– używanie przez osoby wykonu-
jące czynności związane z ob-
sługą świń odzieży ochronnej 
oraz obuwia ochronnego prze-
znaczonego wyłącznie do wy-
konywania tych czynności,

– wyłożenie mat dezynfekcyjnych 
przed wejściami do pomiesz-
czeń, w których są utrzymywa-
ne świnie i wyjściami z tych po-
mieszczeń, przy czym szerokość 
wyłożonych mat powinna być 

nie mniejsza niż szerokość da-
nego wejścia lub wyjścia, a dłu-
gość – nie mniejsza niż 1 m, 
a także stałe utrzymywanie tych 
mat w stanie zapewniającym 
utrzymanie skuteczności dzia-
łania środka dezynfekcyjnego,

– sporządzenie przez posiadaczy 
świń spisu posiadanych świń, 
z podziałem na prosięta, war-
chlaki, tuczniki, lochy, loszki, 
knury i knurki, oraz bieżące ak-
tualizowanie tego spisu,

– zabezpieczenie wybiegu dla 
świń podwójnym ogrodzeniem 
o wysokości wynoszącej co naj-
mniej 1,5 m, związanym na sta-
łe z podłożem – w przypadku 
utrzymywania świń w gospo-
darstwie w systemie otwartym.

W w/w rozporządzeniu zakaza-
no:
– wnoszenia i wwożenia na te-

ren gospodarstwa, w którym są 
utrzymywane świnie, zwłok dzi-
ków, tusz dzików i produktów 
ubocznych pochodzenia zwie-
rzęcego, pochodzących z dzi-
ków oraz materiałów i przed-
miotów, które mogły zostać ska-
żone wirusem afrykańskiego 
pomoru świń,

– wykonywania czynności zwią-
zanych z obsługą świń przez 
osoby, które w ciągu ostatnich 
72 godzin uczestniczyły w po-
lowaniu na zwierzęta łowne lub 
odłowie takich zwierząt.

Afrykański pomór świń

wywozu odcieków ze składowiska 
oraz prace związane z pielęgnacją 
nasadzeń w okresie gwarancji i rę-
kojmi. Łączna wartość umowy to 
1 000 050,00 zł z czego 50 % warno-
ści zadania zostanie sfinansowane 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska we Wrocławiu. 

O postępie i zakończeniu prac 
będziemy Państwa informować na 
bieżąco. 

bią. Wyjaśniamy też dlaczego owady 
zapylające są pożyteczne dla czło-
wieka i przyrody, jakie są zagrożenia 
życia owadów zapylających. 

Dzieci dowiadują się, że wiedzą 
ze trzmiele to bąki, których nie le-
ży się bać, a osy i szerszenie nie za-
pylają kwiatów. Wiedzą, że nietope-
rze są jedynymi ssakami, które po-
trafią latać, nie wplątują się we włosy 
i że w ciągu jednej nocy zjadają 700 
sztuk komarów. Wiewiórki mają 
problem z zapamiętywaniem gdzie 
ukryły swoje zapasy w przeciwień-
stwie do sójek, które mają doskona-
łą pamięć. 

Dzieci po zajęciach wiedzą ja-
kie znaczenie mają stare, spróch-
niałe drzewa w lesie i wiedzą, że 

nie tylko sowy korzystają z dziupli, 
a orzeł gniazduje. Zajęcia są prowa-
dzone z użyciem akcesoriów tema-
tycznych, tj. budek lęgowych dla si-
kor, szpaków, wiewiórek, jerzyków, 
nietoperzy oraz budek dla trzmie-
li oraz ula. Uczestnicy zapoznają się 
z budową budek lęgowych, karmni-
ków oraz ich funkcją, rolą, dowiadu-
ją się jak zwierzęta z nich korzysta-
ją oraz jak je montować i w jakich 
miejscach. 

W ramach zajęć wszystkie dzieci 
otrzymują linijki starannie wykona-
ne z drewna bukowego przedstawia-
jące gatunki drzew, wizerunki pta-
ków oraz kredki świecowe i kred-
ki ołówkowe z nadrukiem ptaków 
i ssaków.

Od dnia 6 kwietnia 2018 r. rusza 
program na wymianę źródeł cie-
pła w budynkach mieszkalnych 

W dniach 6–18 kwietnia 2018 r. 
będą przyjmowane wnioski od osób 
zainteresowanych wzięciem udzia-
łu w programie na dofinansowanie 
inwestycji polegających na wymia-
nie bezklasowych kotłów na paliwo 
stałe (źródeł ciepła) na nowe źródła 
ciepła o zmniejszonej emisji zanie-
czyszczeń do atmosfery. Dofinanso-
waniem objęte będą wyłącznie in-
westycje polegające na likwidacji 
lokalnych źródeł ciepła zasilanych 
paliwami stałymi (piece bezklaso-
we) i zmianie na ogrzewanie gazowe, 
elektryczne oraz oparte o paliwa sta-
łe lub pellet (wyłącznie kotły charak-
teryzujące się parametrami kotłów 5. 
klasy wg PN-EN 3003-5:2012). 

Dotacja będzie przydzielona 
w wysokości nie więcej niż:
– 55% kosztów kwalifikowanych, 

jednak nie więcej niż 5 500 zł 
– w przypadku wymiany na 
ogrzewanie gazowe, elektryczne 
oraz oparte o pellet (wyłącznie 
kotły charakteryzujące się para-
metrami kotłów 5. klasy wg PN-
-EN 3003-5:2012),

– 45 % kosztów kwalifikowanych, 
jednak nie więcej niż 4 500 zł 
– w przypadku wymiany na 
ogrzewanie oparte o paliwa sta-
łe – węgiel (wyłącznie kotły 
charakteryzujące się parame-
trami kotłów 5. klasy wg PN-
-EN 3003-5:2012).

Wymiana źródeł ciepła
Informujemy, że na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 1 kwiet-
nia 2016 r. o zakazie propagowania 
komunizmu lub innego ustroju to-
talitarnego przez nazwy jednostek 
organizacyjnych, jednostek pomoc-
niczych gminy, budowli, obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej 
oraz pomniki (Dz. U. z 2016 r. poz. 
744 ze zm.) Wojewoda Dolnoślą-
ski zarządzeniami zastępczymi do-
konał zmian w nazwach następują-
cych ulic w Obornikach Śląskich:

– ulica Leona Kruczkowskie-
go na ulicę Tadeusza Gaj-
cego — zarządzenie nr NK-
-N.4131.93.14.2017.MC2 opu-
blikowane w Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego z 13.12.2017 r. 
poz. 5305, 

– ulica 9-go Maja na ulicę Ułań-
ską — zarządzenie nr NK-
-N.4131.93.17.2017.MC2 opu-
blikowane w Dz. Urz. Woj. Dol-
nośląskiego z 09.01.2018r. poz. 
121,

– ulica II Armii Wojska Polskiego 
na ulicę Generała Stanisława 
Maczka — zarządzenie nr NK-
-N.4131.93.16.2017.MC2 opu-
blikowane w Dz. Urz. Woj. Dol-
nośląskiego z 22.02.2018 r. poz. 
891.

Z uzasadnieniami do podjętych 
rozstrzygnięć Wojewody można za-
poznać się korzystając z internetowej 
przeglądarki Dzienników Urzędo-

Nabór wniosków planuje się roz-
począć w dniu 6 kwietnia 2018 r. od 
godziny 9:00 i potrwa on do dnia 18 
kwietnia 2018 r. do godziny 15:00. 
Wnioski przyjmowane będą wy-
łącznie w pokoju nr 7 w Urzędzie 
Miejskim w Obornikach Śląskich. 
Obowiązywać będzie kolejność 
zgłoszeń. Druki złożone przed i po 
wskazanym terminie nie zostaną 
rozpatrzone.

W związku z zaplanowaniem 
w budżecie gminy Oborniki Śląskie na 
ten cel środków finansowych w wyso-
kość 500 000 zł, dofinansowanie zo-
stanie udzielone dla określonej ilo-
ści nieruchomości aż do wyczerpa-
nia zaplanowanych środków. 

Regulamin, jak również wyma-
gane druki można znaleźć od dnia 
22 marca 2018 r. na stronie www.

wych Województwa Dolnośląskiego 
http://edzienniki.duw.pl/duw. 

Zmiany w ewidencji gruntów 
oraz w księgach wieczystych odno-
śnie adresu poszczególnych nieru-
chomości położonych przy wyżej 
wymienionych ulicach będą do-
konane z urzędu na podstawie za-
wiadomienia jakie tutejszy urząd 
wystosował do Starostwa Powia-
towego. 

Jeśli jednak chodzi o dane ad-
resowe właścicieli bądź użytkow-
ników wieczystych zawarte w ewi-
dencji gruntów to zgodnie z art. 
22 ustawy prawo geodezyjne i kar-
tograficzne są oni obowiązani do 
zgłoszenia Staroście Trzebnickiemu 
zmiany adresu zamieszkania, w ce-
lu aktualizacji danych rejestru ewi-
dencji gruntów i budynków w ter-
minie 30 dni licząc od dnia powsta-
nia zmiany.

Zgodnie z art. 5 cytowanej na 
wstępie ustawy, pisma oraz postę-
powania sądowe i administracyj-
ne w sprawach dotyczących ujaw-
nienia w księgach wieczystych oraz 
uwzględnienia w rejestrach, ewi-
dencjach i dokumentach urzędo-
wych zmiany nazwy dokonanej 
na podstawie ustawy są wolne od 
opłat, zaś zmiana nazwy dokonana 
na postawie ustawy nie ma wpływu 
na ważność dokumentów zawiera-
jących nazwę dotychczasową.

przygotowała  
Aneta Łochańska-Czerkas

Zmiany nazw ulic
oborniki-slaskie.pl oraz w Urzędzie 
Miejskim w Obornikach Śląskich. 

Jednocześnie informujemy, że 
deklaracje, które Państwo składa-
li na początku 2017 r. były przyj-
mowane w celu rozpoznania zapo-
trzebowania wśród mieszkańców 
na wymianę kotłów, a ponadto do-
tyczyły one dofinansowania w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dol-
nośląskiego 2014 – 2020. Uru-
chomienie tego programu nieste-
ty w dalszym ciągu jest przesuwane 
i aktualnie wskazano, że rozpocz-
nie się on w dniu 4 września 2018 r. 
Gmina Oborniki Śląskie nadal jest 
zainteresowana udziałem w nim, 
a w przypadku uzyskania nowych 
informacji będziemy Państwa in-
formować na bieżąco.

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z zakończeniem re-
alizacji umowy na usługę odbioru 
i zagospodarowania odpadów ko-
munalnych z terenów nieruchomo-
ści zamieszkałych, wykonywanej 
przez ZGK Sp. z o. o. w Obornikach 
Śląskich oraz podwykonawcę – fir-
mę „LECHMET” Sylwester Lech ze 
Żmigrodu informujemy, iż na pod-
stawie przeprowadzonego postępo-
wania w trybie przetargu nieogra-
niczonego powyższą usługę, od 1 

marca 2018 roku, wykonywać bę-
dzie Konsorcjum WPO ALBA S.A. 
oraz ZGK Oborniki Śląskie Sp. z o.o. 

Pomimo tej zmiany harmono-
gram, sposób odbioru oraz wyso-
kość opłaty nie ulegają zmianie.

Wszelkie reklamacje dotyczą-
ce realizacji usługi należy zgłaszać 
pod numer telefonu 71 310 35 19 
wew. 434 lub adres e-mail: odpa-
dy@oborniki-slaskie.pl.

Na terenach zieleni w Obor-
nikach Śląskich regularnie mon-
towane są pojemniki z tzw. psi-
mi pakietami. Pomimo tego na-
dal część właścicieli psów z nich 
nie korzysta i często można „wdep-
nąć” w nieprzyjemną „niespodzian-
kę”. W takich odchodach znajdu-
ją się niebezpieczne drobnoustroje, 
które mogą stanowić źródło groź-
nych chorób zakaźnych oraz paso-

Sprzątajmy  
po swoich pupilach

żytniczych u ludzi. Często natra-
fiają na nie również dzieci beztro-
sko biegające po parku. Dlatego też, 
zwracamy się do wszystkich wła-
ścicieli „czworonogów”: sprzątaj-
cie po swoich pupilach! Pamiętaj-
cie, że niezwłocznego usunięcia za-
nieczyszczeń pozostawionych przez 
zwierzę jest Waszym obowiązkiem, 
a za niewywiązanie się z niego grozi 
kara grzywny. 



Adres i oznaczenie geo-
dezyjne nieruchomości
numer księgi wieczystej

Przeznaczenie w MPZP Cena 
wywoławcza

Data
i godz. 

przetargu

Wysokość 
wadium
i termin 
wpłaty 

wadium
1 2 3 4 5

Oborniki Śląskie 
ul. Piłsudskiego
działki nr 78/8 i 59 
o łącznej pow. 8898 m², 
AM-12 
WR1W/00015515/1

7.1. U-US
z przeznaczeniem podstawowym: 

gastronomia, handel detaliczny, obiekty 
imprez plenerowych, obiekty kształcenia 
dodatkowego, obiekty kultury, obiekty 

rozrywki, obiekty sportu i rekreacji, 
obsługa turystyki, terenowe urządzenia 

sportowe, usługi drobne, zdrowie i opieka 
społeczna, zieleń parkowa;

z przeznaczeniem uzupełniającym: infra-
struktura drogowa i techniczna.

800 000,00 zł
+ 23% VAT

23.04.2018
godz. 
10:00

80 000,00 zł 
18.04.2018

Działki zbywane są na własność.
Przetargi odbędą się w budynku „A” Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich ul. Trzeb-

nicka 1. Datę i godzinę przetargu podano w tabelach.

Zarządzenia Burmistrza Obornik Śląskich w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nie-
ograniczonych na sprzedaż nieruchomości opisanych w tabelach zamieszczone zostały na stro-
nie internetowej Gminy Oborniki Śląskie w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.oborniki-sla-
skie.pl w zakładce Nieruchomości – Oferowane nieruchomości oraz wywieszone na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1.

Szczegółowych informacji o warunkach przetargów oraz działkach gruntu będących 
przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Wydziale Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, pok. nr 3 oraz telefo-
nicznie pod nr 71 310-35-19 i stronie internetowej: bip.oborniki-slaskie.pl.

Oborniki Śląskie, ul. Piłsudskiego

Informacja o ogłoszeniu trzeciego przetar-
gu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną 
wywoławczą na sprzedaż niezabudowanych 
działek gruntu położonych w Obornikach 
Śląskich przy ul. Piłsudskiego stanowiących 
własność gminy Oborniki Śląskie sporzą-

dzona stosownie do przepisów ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieru-
chomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 
z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. 
Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm).
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Gminne nieruchomości 

na sprzedaż

II. Zadania z zakresu polityki społecznej, pomocy społecznej 10 000,00 zł 

lp. nazwa organizacji tytuł zadania kwota 
dotacji

1 Stowarzyszenie Rodzin 
Abstynenckich „AURA” Muzyczny Piknik 2018 0,00

2 Społeczne Stowarzyszenie 
Wiejskie „OKOLICE”

„Jarmark Bożonarodzeniowy  
– Wigilia dla Ciebie 3 000,00

3 ZHP Chorągiew  
Dolnośląska 

Aktywizacja seniorów harcerskich  
i wychowanie międzypokoleniowe 1 500,00

4 Trzebnickie Stowarzysze-
nie „Uśmiech Dziecka

Dotyk natury III integracyjny  
plener ceramiczny 1 000,00

Razem 5 500,00
Rezerwa 4 500,00

III. Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia 40 000,00 zł

lp. nazwa organizacji tytuł zadania kwota 
dotacji

5 Stowarzyszenie Rodzin 
Abstynenckich „AURA”

„Lato z aurą” – Żyj trzeźwo i bądź wolny  
od środków odurzających 0,00

6 Fundacja WINMED Walczymy z bólem 35000,00

7 Fundacja Żaczek Promujemy zdrowie  
na Gminnym Dniu Dziecka 500,00 

8 Stowarzyszenie  
Mieszkańców Osoli

Aktywni Seniorzy dbający  
o zdrowie fizyczne i psychiczne 1 000,00 

Razem 36 500,00 
Rezerwa 3 500,00 

IV. Zadania z zakresu kultury i sztuki 40 000 zł

lp. nazwa organizacji tytuł zadania kwota 
dotacji

9 Stowarzyszenie  
Rozwoju Pęgowa Festyn „Święto Truskawki” 5 000,00 

10 Siemianicki Klub  
Sportowy „Plażowicze” VII Festiwal Siemianicki 1 000,00 

11 Stowarzyszenie Rodzin 
Abstynenckich „AURA” Plener rzeźbiarski – warsztaty 0,00 

12 Stowarzyszenie Lipówka Festyn Lipówka 1 000,00 

13
Stowarzyszenie Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku 
„ATENA” w Obornikach 
Śląskich 

Doskonalenie talentów artystycznych 
seniorów 4 000,00 

I. Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu  
(całkowita kwota wsparcia planowana w 2018 roku – 240 000,-zł)

1) Upowszechnianie amatorskiego sportu w zakresie piłki nożnej – organizacja szkolenia 
sportowego i rozgrywek

lp. nr oferty nazwa organizacji tytuł zadania dotacja 
2018 rok 

1 1/9/2018/1 UKS ZORZA PĘGÓW Iść w ślady mistrzyń – szkole-
nia piłkarskie dziewcząt 6 000,00 

2 2/18/2018/1 LKS ZORZA PĘGÓW Piłka nożna – moja pasja 34 000,00 

Obornickie stowarzyszenia dzia-
łają bardzo prężnie! Z roku na rok 
wzrasta ilość składanych wniosków 
i pozyskanych środków zewnętrz-
nych na realizację przedsięwzięć, 
które wpływają na poprawę jakości 
i poziomu życia mieszkańców. 

Stowarzyszenia z terenu naszej 
gminy chętnie składają oferty w od-
powiedzi na otwarty konkurs ofert 
z pożytku publicznego, który co ro-
ku ogłasza Gmina Oborniki Ślą-
skie. W 2018 roku złożonych zosta-
ło 57 wniosków z zakresu kultury 
i sztuki, edukacji, turystyki, ochro-
ny środowiska, pomocy społecznej 
oraz zdrowia oraz 30 ofert z zakresu 
kultury fizycznej i sportu. Komisja 
konkursowa oceniła wszystkie ofer-
ty, a Burmistrz Obornik Śląskich 
Arkadiusz Poprawa przyznał dota-
cje poszczególnym organizacjom 
pozarządowym na realizację cieka-
wych inicjatyw i projektów. 

W okresie od lutego do maja 
Burmistrz Obornik Śląskich podpi-
sze umowy o wsparcie realizacji za-
dań publicznych z przedstawicielami 
stowarzyszeń i klubów sportowych, 
na podstawie których zorganizo-
wane zostaną imprezy, szkolenia, 
warsztaty, zawody oraz zabiegi reha-
bilitacyjne, z których skorzystać bę-
dą mogli mieszkańcy gminy. 

Już dzisiaj zapraszamy na wy-
darzenia realizowane ze środków 
otrzymanych z dotacji z Gminy 
Oborniki Śląskie: Święto Truskaw-
ki w Pęgowie, Lipówka w Wielkiej 
Lipie, Plener Malarski w Bagnie, 
Igrzyska Sołtysów w Kuraszkowie, 
Święto Chleba i Ziół w Bagnie Sie-
mianicki Festiwal, Biesiada w Osoli 
oraz wiele innych pikników, rajdów 
i zawodów sportowych. Terminy 
wszystkich imprez można spraw-
dzić w kalendarzu imprez znajdu-
jącym się na stronie internetowej 
gminy: www.oborniki-slaskie.pl

Środki Finansowe dla stowarzyszeń zostały przyznane
14 Fundacja F-XXI

Zabytkowo i klockowo! Kościół pw. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w Obornikach 
Śląskich – Warsztaty zabytkowej architektury 
sakralnej gminy Oborniki Śląskie 

0,00

15 Stowarzyszenie  
„Boduszki z Siemianic” III Przegląd Kapel Ludowych 2 000,00 

16 Stowarzyszenie  
Mieszkańców Osoli Biesiada w Osoli 1 000,00 

17 Stowarzyszenie  
„Cztery Owoce” Piknik Owocowy 500,00

18 Stowarzyszenie  
„Nasze Zacisze

Organizacja VI kameralnego koncertu muzy-
ki poważnej w kościele parafialnym w Urazie 1 000,00

19 Stowarzyszenie  
Razem dla Bagna

VIII Cykliczny piknik rodzinny „Święto 
chleba i ziół” oraz III zlot Miłośników Starej 
Motoryzacji w Bagnie – wsi ziołowej

2 000,00 

20
Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej, Sportu  
i Rekreacji „Tramp”

Piknik rodzinny „Ja i mój pupil”  
Oborniki Śląskie 2018 0,00 

21 Stowarzyszenie Edukacji 
Artystycznej „Con Passione” Polska w dźwiękach gitary 0,00 

22
Klub Miłośników  
Starej Techniki  
RETROTRAKTOR

Wystawa RetroMOTO 1 000,00 

23 Fundacja Żaczek Dzieci świętują Dni Obornik Śląskich 500,00 

24 Stowarzyszenie Mieszkań-
ców Zajączkowa „Razem” Wieczór Seniora 1 000,00 

25 Społeczne Stowarzyszenie 
Wiejskie „OKOLICE”

X Obornicka Wystawa Tradycyjnych  
Stołów Wielkanocnych 5 000,00 

26 ZHP Chorągiew  
Dolnośląska 

2018 rokiem harcerstwa  
i 100-lecia niepodległości 500,00 

27 Stowarzyszenie  
„PORTAS TEMPORIS” Polskie Termopile 3 000,00 

28 Towarzystwo  
Przyjaciół Dzieci Wycieczka do Warszawy 0,00 

29
Stowarzyszenie  
Społeczności Lokalnej 
Nasze Kotowice

Święto Niepodległości  
– Wieczernica słowno-muzyczna 0,00 

30 OSP w Urazie Wsparcie działalności zespołów tanecznych 
Iskra i Iskierka z Urazu 2 000,00 

31 Towarzystwo  
im. Ferenca Liszta 

Cykl koncertowy „Wieczory lisztowskie” 
w Obornikach Śląskich w roku 2018 5 000,00 

32 Stowarzyszenie  
Miłośników Wilczyna Ścieżka historyczna – Mój Wilczyn 500,00 

33 Fundacja Kresowa  
„Semper Fidelis”

XXI Polonijny plener malarski  
„Oborniki Śląskie 2018” 2 000,00 

34 Stowarzyszenie Rościsła-
wice LEŚNA OAZA 750-lecie wsi Rościsławice 1 500,00 

35 Stowarzyszenie  
Ośrodek Kultur Świata Spotkania za Kulturami Świata 500,00

Razem 40000,00

V. Zadania z zakresu oświaty i wychowania 20 000,00 zł

lp. nazwa organizacji tytuł zadania kwota 
dotacji

36 Stowarzyszenie  
Rozwoju Pęgowa

Konkurs na  
„Najaktywniejszy zespół szkolny” 0,00 

37
Stowarzyszenie Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku 
„ATENA” w Obornikach 
Śląskich 

Edukacja seniorów – sposobem  
na zachowanie sprawności intelektualnej 2 000,00 

38 Fundacja Znajdź Cel Kreator ekoinnowacji 1 000,00 

39 Stowarzyszenie  
Morzęcin jest Wielki Morzęcińskie smaki i Dzień latawca 1 000,00 

40 Stowarzyszenie  
Razem dla Bagna

Cykliczne spotkania „Okruchy tradycji”  
wraz z koncertem „Tonacja Bagno” 1 000,00 

41 Fundacja Żaczek Online? Offline? – problem nadużywania 
internetu przez dzieci i młodzież 1 000,00 

42 Fundacja Raban Manufaktura Dobrych Pomysłów.  
Warsztaty rękodzieła artystycznego 1 000,00 

43 Stowarzyszenie  
Mieszkańców Osoli

Gospodarowanie domowym budżetem – 
warsztaty edukacji finansowej dla mieszkań-
ców gminy Oborniki Śląskie 

0,00 

44 ZHP Chorągiew  
Dolnośląska III Harcerski Rajd Rodzinny 1 000,00 

45
Stowarzyszenie  
Społeczności Lokalnej 
Nasze Kotowice

Piknik rodzice dzieciom – dzieci rodzicom 1 000,00 

46 Fundacja Blisko Wsi Nordic walking świadomym wyborem  
wychowania i edukacji zdrowych postaw 1 000,00 

47 Stowarzyszenie „Razem 
Lubnów i Nowosielce”

III Święto Dyni  
– Zabawy animacyjne dla dzieci 500,00 

48 Stowarzyszenie  
Miłośników Wilczyna

Integracja poprzez tradycyjne  
rodzinne potrawy domowe 1 000,00 

49 Fundacja „Drzewo” Obornicki Festiwal Nauki 0,00 

Razem 11500,00 
Rezerwa 8 500,00 

VI. Zadania z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa, łowiectwa 10 000,00 zł

lp. nazwa organizacji tytuł zadania kwota 
dotacji

50 Dolnośląski Związek 
Pszczelarzy we Wrocławiu Profilaktyka dla pszczół 3 500,00 

51
Polski Związek Wędkarski 
– Koło nr 13  
w Obornikach Śląskich

Popularyzacja sportu wędkarskiego  
wśród dzieci do lat 14-tu 3 000,00 

52
Polski Związek Wędkar-
ski, Okręg we Wrocławiu, 
Koło nr 72

Zarybianie wód 0,00 

53 Koło Łowieckie „Leśnik” 
Oborniki Śląskie

Kontynuacja i dalszy rozwój współpracy 
KŁ „Leśnik” z Jagerschaft Rehau – Selb 
w ramach partnerstwa miast Oborniki 
Śląskie – Rehau

3 500,00 

Razem 10000,00 

VII. Zadania z zakresu turystyki 10 000,00 zł

lp. nazwa organizacji tytuł zadania kwota 
dotacji

54 Polski Związek  
Niewidomych Turystyka niewidomych 3 000,00 

55
Stowarzyszenie Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku 
„ATENA” w Obornikach 
Śląskich 

IV Marsz Nordic Walking Studentów UTW 
– Poznaj Ziemię Obornicką 2 000,00 

56 ZHP Chorągiew  
Dolnośląska Jamboree On The Trail – JOTT 2018 1 000,00 

57 Trzebnickie Stowarzysze-
nie „Uśmiech Dziecka Śladami Neptuna – wycieczka do Gdańska 2 000,00 

Razem 8 000,00 

Rezerwa 2 000,00 

3 3/19/2018/1 LKS Paniowice Rozgrywki piłkarskie 2018 6 000,00 

4 4/20/2018/1 LKS „ROSA”  
Rościsławice Rozgrywki klasy B DZPN 6 000,00 

5 5/28/2018/1 LKKS „DĄB” Kuraszków LKKS „DĄB” Kuraszków 
w piłkarskiej klasie B DZPN 6 000,00 

6 6/33/2018/1 KP „BÓR” 
Oborniki Śląskie 

Wsparcie i rozwój kultury 
fizycznej u dzieci i młodzieży 
z Gminy Oborniki Śląskie 

45 000,00 

7 7/36/2018/1 LZS „ODRA” URAZ Piłka nożna dla każdego 6 000,00 

8 8/37/2018/1 LKS Sokół  
w Wielkiej Lipie 

Szkolenie dzieci i młodzieży 
oraz organizacja rozgrywek 
piłki nożnej w Gminie  
Oborniki Śląskie 

20 000,00 

Razem 129000,00 

2) Działania popularyzujące sport masowy i szkolny – organizacja szkolenia i rozgrywek 
sportowych

lp. nr oferty nazwa organizacji tytuł zadania dotacja 
2018 rok 

9 9/13/2018/1 Stowarzyszenie Rodzin 
Abstynenckich AURA

Obornickie biegi przełajowe– 
Grzybek 2018 0,00 

10 10/15/2018/1 Klub Sportowy  
ARKADIA 

Narodowy Projekt Rozwoju 
Kolarstwa – Poziom Pierwszy 
Upowszechnianie Sportu 
w Szkółkach Kolarskich – 
kontynuacja 

1 000,00 

11 11/21/2018/1 Gminny Szkolny  
Związek Sportowy

Działania popularyzujące 
sport masowy i szkolny – 
organizacja szkolenia i rozgry-
wek sportowych

11 000,00 

12 12/30/2018/1 SPR „BÓR”  
Oborniki Śląskie Kształtujemy charaktery 16 000,00 

13 13/32/2018/1 UKS RELAKS UKS RELAKS – uczy i wy-
chowuje 15 000,00 

14 14/35/2018/1 UKS Spartakus Promocja zdrowego stylu życia 1 000,00 

Razem 44 000,00 

3) Upowszechnianie amatorskiego sportu w zakresie piłki ręcznej oraz piłki siatkowej – 
organizacja szkolenia i rozgrywek sportowych.

lp. nr oferty nazwa organizacji tytuł zadania dotacja 
2018 rok 

15 15/1/2018/1 Stowarzyszenie Miłośni-
ków Siatkówki „OLIMP”

Piłka Siatkowa  
– Sport dla Wszystkich 14 000,00 

16 16/31/2018/1 SPR „BÓR”  
Oborniki Śląskie Gramy dla Was 30 000,00 

Razem 44 000,00 

4) Działania popularyzujące inne sporty w tym sporty lotnicze i motorowe

lp. nr oferty nazwa organizacji tytuł zadania dotacja 
2018 rok 

17 17/6/2018/1
Stowarzyszenie Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku 
„ATENA” w Obornikach 
Śląskich 

Działania sportowe seniorów 500,00

18 18/7/2018/1
Stowarzyszenie na rzecz 
rozwoju Paniowic  
„Moje Paniowice”

Zumba uczy i wychowuje  
na pikniku występuje 500,00 

19 19/8/2018/1 Klub Szachowy  
WIEŻA Pęgów

Szachiści grają dla Gminy 
Oborniki Śląskie  
– Zagrajmy razem

4 000,00 

20 20/14/2018/1 Stowarzyszenie Miłośni-
ków Sportu ELIT

Ogólnopolski Turniej Żołnie-
rzy Wyklętych MMA K1 i BJJ 5 000,00 

21 21/16/2018/1 Obornicki Klub  
Rowerowy

Piknik Rowerowy połączony 
z wyścigiem im. Zbyszka 
Strzałkowskiego

5 000,00 

22 22/17/2018/1 LKS ZORZA PĘGÓW Pęgowski rajd na orientację 500,00 

23 23/22/2018/1 ZHP Chorągiew  
Dolnośląska 

Popularyzacja wspinaczki 
linowej młodzieży 0,00 

24 24/23/2018/1 Fundacja Blisko Wsi
Sport i TY– cykliczne zajęcia 
sportowe na terenie gminy 
Oborniki Śląskie 

0,00 

25 25/24/2018/1 Stowarzyszenie „Grupa 
Biegowa Oborygeni”

Działalność „Stowarzyszenia 
Grupa Biegowa OBORYGE-
NI”

1 500,00 

26 26/25/2018/1
Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej, Sportu i Re-
kreacji „Tramp”

VI Dolnośląskie Mistrzostwa 
Judo dla dzieci „Okami Cup” 2 000,00 

27 27/26/2018/1 Stowarzyszenie  
Razem dla Bagna Leśna Olimpiada w Bagnie 0,00 

28 28/27/2018/1
Stowarzyszenie 
Przyjaciół Kuraszkowa 
„LIPOWA DOLINA”

VIII Igrzyska sołtysów i Rad 
Sołeckich wsi Powiatu  
Trzebnickiego

1 000,00 

29 29/29/2018/1
Stowarzyszenie INVIC-
TUS Brazylian Jiu Jitsu 
Oborniki Śląskie 

Ciężka praca popłaca 2 000,00 

30 30/34/2018/1 Klub Taekwon-do Namu 
Oborniki Śląskie 

Wywalczyć marzenia  
w taekwon-do 1 000,00 

Razem 23 000,00 

Przebudzenie
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W Urzędzie Stanu Cywilnego 
odbyła się odprawa Komisaria-
tu Policji z Obornik Śląskich. 

Spotkanie było okazją do przed-
stawienia raportu pracy obornic-
kich policjantów. Na odprawie 
obecny był odchodzący na zasłu-
żoną emeryturę Komendant KPP 
w Trzebnicy nadkom. Sławomir Ga-

jewski, któremu Burmistrz Obornik 
Śląskich Arkadiusz Poprawa po-
dziękował za wieloletnią pracę na 
rzecz mieszkańców naszej gminy. 
Spotkanie było również okazją do 
zaprezentowania nowego radiowo-
zu, którego zakup został współfi-
nansowany z budżetu Gminy Obor-
niki Śląskie. Kwota dofinansowania 
to 35 000 zł.

Odprawa policji

AG. 0050.5.2018

Zarządzenie nr 45/2018 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 
2 marca 2018 roku, w sprawie przeznaczenia do wynajęcia oraz 
ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do wynajęcia na ce-
le usługowe lub prowadzenie działalności gospodarczej znaj-
dującego się na terenie Gminy Oborniki Śląskie będącego wła-
snością Gminy Oborniki Śląskie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3, ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym /tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1875 ze zm./, art. 25 ust 1 
i 2 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nie-
ruchomościami /t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm./, uchwały nr 
0150/XL/291/09 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 kwiet-
nia 2009 roku, w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami sta-
nowiącymi własność gminy Oborniki Śląskie, zarządza się co następuje:

§ 1 Przeznacza się do wynajmu następujący lokal użytkowy z zasobu 
nieruchomości Gminy Oborniki Śląskie: 

Czynsz za najem płatny jest miesięcznie zgodnie z wystawioną fak-
turą. Czynsz za najem podlega waloryzacji o średnioroczny wskaźnik 
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany przez 
GUS w przypadku gdy wynosi on powyżej 100. Waloryzacja dokonywa-
na będzie automatycznie z początkiem każdego roku kalendarzowego. 
Oprócz czynszu najemca zobowiązany jest uiszczać opłaty za korzysta-
nie z centralnego ogrzewania, wody i odprowadzanie ścieków na pod-
stawie wystawionych faktur a obliczanych procentowo na podstawie po-
niesionych kosztów w całym budynku: 12,18% (woda i ścieki) 13,18% 
(ogrzewanie). Najemca zobowiązany jest do opłacania podatku od nie-
ruchomości od przedmiotu najmu. 

§ 2 Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 2 marca 2018 r. do 
dnia 22 marca 2018 r. 

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydzia-
łu Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Obornikach Śląskich.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Dodatkowe informacje dotyczące sprawy zamieszczonej w wykazie 

można uzyskać w Wydziale Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościa-
mi w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, tel. 71 / 310 35 19, wew. 448.

Zastępca Burmistrza  
Henryk Cymerman 

Sporządziła: Joanna Jastrzębska, tel: 71 310 35 19 w. 448 

Wynajem
20 lutego 2018 r. w Urzędzie 
Miejskim w Obornikach Ślą-
skich odbyło się szkolenie dla 
rolników z terenu Gminy Obor-
niki Śląskie. 

Szkolenie zorganizowane zosta-
ło przez Urząd Miejski w Oborni-
kach Śląskich oraz DODR – Od-
dział Terenowy w Trzebnicy – przy 
współpracy z KOWR-em OT we 
Wrocławiu, Krusem w Trzebni-
cy i Państwowym Powiatowym In-
spektorem Weterynaryjnym. 

W ramach szkolenia m.in. omó-
wione zostały zagadnienia: działa-
nia w ramach PROW 2014-2020, 
zasady ochrony gospodarstw przed 
ASF (afrykański pomór świń) po-
stępowanie w przypadku ptasiej 
grypy, przepisy dotyczące obejmo-
wania ubezpieczeniem społecznym 
rolników. 

6 marca odbyło się drugie szko-
lenie z przedstawicielem KOWR-u 
dotyczące wypełnianie e-wniosków 
przez internet w 2018 r.

Szkolenie rolników

21 lutego 2018 roku urucho-
miony został program po-
wszechnej nauki pływania 
„Umiem pływać”, który jest 
adresowany do uczniów szkół 
podstawowych z klas I – III. 

Program zakłada systematycz-
ny i powszechny udział dzieci 
w pozalekcyjnych i pozaszkolnych 
zajęciach sportowych z zakresu na-
uki pływania. Z Gminy Oborniki 
Śląskie w programie bierze udział 
150 dzieci z wszystkich szkół pod-
stawowych – 10 grup po 15 osób, 
które będą uczyły się nauki pły-
wania na basenach w Trzebnicy 
i Brzegu Dolnym. Realizatorem 
projektu „Umiem pływać”, które-
go regionalna nazwa to – „Dol-
noślązaczek Umie Pływać 2018” 
jest Dolnośląska Federacja Spor-

tu przy współudziale naszej gminy. 
W ramach zadania pokryte będą 
wydatki: wejścia na basen, opłaty 
za pracę instruktora, ubezpiecze-
nia uczestników, koszty transpor-
tu dzieci dojeżdżających na basen 
oraz opieka nad dziećmi w czasie 
transportu i zajęć na pływalniach. 
Od uczestników nie będą pobiera-
ne opłaty.

Umiem pływać

12 stycznia 2018 roku w restau-
racji „Gospoda” odbyło się spotka-
nie Sołtysów, Radnych Rady Miej-
skiej oraz Radnych Powiatowych 
z terenu Gminy Oborniki Śląskie. 
W spotkaniu udział wziął także Je-

rzy Michalak Członek Zarządu Wo-
jewództwa Dolnośląskiego oraz Ty-
tus Czartoryski Radny Wojewódz-
ki. Spotkanie uświetnił występ 
artystyczny Tadeusza Boguckiego.

Spotkanie sołtysów

Społeczne Stowarzyszenie 
Wiejskie Okolice w partner-
stwie z Gminą Oborniki Ślą-
skie realizowało ze środków 
z otrzymanej dotacji z Mini-
sterstwa Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej projekt pn.: 
„Okolice aktywnego i zdrowe-
go seniora”. 

Przez osiem miesięcy mieszkań-
cy z terenu Gminy Oborniki Ślą-
skie uczestniczyli w warsztatach ku-
linarnych, artystycznych, szkole-
niach oraz wyjazdach kulturalnych 
do teatru. Dodatkowo w tym okre-
sie odbywały się cotygodniowe wy-
jazdy na basen do Trzebnicy oraz 
zajęcia sportowe i informatyczne. 
Największym zainteresowaniem 
cieszyły się spotkania z dietetykiem, 
lekarzem oraz wizażystą. Na zakoń-
czenie projektu w świetlicy w Wil-
czynie zorganizowana został kon-

Aktywni seniorzy

ca Rady Miejskiej Agnieszka Zakęś, 
Dyrektor Obornickiego Ośrodka 
Kultury Halina Muszak, Przewod-
niczący Stowarzyszenia „Okolice” 
Lech Nowacki, uczestnicy projek-
tu oraz zaproszeni goście. Wszyscy 
uczestnicy projektu otrzymali za-
świadczenia o ukończeniu projektu 
oraz drobne upominki. 

Po części oficjalnej przeprowa-
dzone zostały dwa wykłady z fo-
tografii i dietetyki. Następnie pro-
wadzący zajęcia kulinarne Bartło-
miej Bykowski wykonał pokaz pt. 
„jak zrobić smaczne i zdrowe na-
poje”. Podczas spotkania występ ar-
tystyczny zapewnił „Teatr na Wa-
lizkach”, który wystąpił z przed-
stawieniem pn.: „Wieczór Bardzo 
Komediowy”. 

Na zakończenie konferencji na 
wszystkich czekał poczęstunek oraz 
zabawa do późnych godzin noc-
nych.

Już po raz kolejny Stowarzy-
szenie Semper Avanti zaprosiło 
naszą młodzież do współpracy. 

Tym razem bierzemy udział 
w projekcie „Dialog krok po kro-
ku”. Projektem objętych zostało 
30 młodych ludzi w wieku 15-21 
lat mieszkających w Żmigrodzie, 
Obornikach Śląskich, Malczy-
cach i Dobromierzu, posiadają-
cych aspiracje by zostać aktywny-
mi członkami społeczeństwa, za-
równo poprzez wolontariat, jak 
i uczestnictwo w procesach demo-
kratycznym.

Naszą gminę w tym projekcie re-
prezentują następujące osoby :Au-
relia Wasiak, Marta Ratajczak, Zu-

zia Przybylska, Marta Żuber, Klau-
dia Kozłowska, Anna Merder, 
Martyna Matraszek, Kordian Ma-
tusiak, Mateusz Sokołowski, Jakub 
Matuszczak.

Projekt ma na celu wyposaże-
nie młodych ludzi w nowe meto-
dy zbiorowego podejmowania de-
cyzji i planowania działań. By osią-
gnąć powyższy cel przeprowadzane 
zostały warsztaty metodologiczne, 
następnie młodzi ludzi nabyli do-
świadczenie w zakresie mobilno-
ści w Bolanos de Calatravas (Hisz-
pania). 

W chwili obecnej nasza mło-
dzież szykuje się do końcowej fazy 
projektu, polegającej na pogłębia-

Dialog krok po kroku
niu dialogu z władzami lokalnymi 
i decydentami.

Rezultatem projektu będą za-
równo plany przyszłej współpracy 
pomiędzy młodzieżą i decydentami 
jak i działania dotyczące konkret-
nych zagadnień. Rozwinięte zosta-
ną również zdolności uczestników 
w zakresie komunikacji, umiejętno-
ści językowych, świadomości siebie, 
pracy zespołowej, planowania dzia-
łań, myślenia kryzysowego, umie-
jętności rozwiązywania problemów 
przedsiębiorczości oraz odporno-
ści, a także poszerzona zostanie ich 
wiedzy o znajomość mechanizmów 
decyzyjnych oraz zasad programu 
ERASMUS +.

Bożena Magnowska

Burmistrz Arkadiusz Popra-
wa wręczył uroczyście 23 lute-
go b.r. w sali Urzędu Stanu Cy-
wilnego stypendia 20 najlepszym 
uczniom szkół podstawowych 
w naszej gminie! 

Stypendia przyznane zostały 
w trzech dziedzinach: naukowe, 
artystyczne i sportowe. 

Wszystkim serdecznie gratu-
lujemy!

W sali Urzędu Stanu Cywilne-
go w Obornikach Śląskich 17 
lutego 2018 roku odbyło się 
uroczyste wręczenie medali 
przyznanych przez Prezydenta 
RP z okazji jubileuszu 50lecia 
pożycia małżeńskiego Pań-
stwa Edwarda i Wiesławy 
Kowalczyk. 

Uroczystość rozpoczęła się od 
przywitania Jubilatów przez Kierow-
nika Urzędu Stanu Cywilnego, po 
czym Państwo Kowalczyk w obec-
ności rodziny odnowili przyrzecze-
nie małżeńskie. Kierownik USC Pani 
Izabela Freus odczytała podziękowa-
nia i gratulacje za długoletnie poży-
cie małżeńskie. Uroczystego wrę-

czenia medali dokonał Burmistrz 
Obornik Śląskich Arkadiusz Popra-
wa, który również przekazał Jubila-
tom pamiątkowy list gratulacyjny 
oraz kwiaty, dziękując za wspaniały 
przykład trwałości małżeństwa. Ser-
decznie gratulujemy imponującego 
stażu małżeńskiego i życzymy kolej-
nych wielu radosnych lat!

Jubileusz państwa Kowalczyk

ferencja, w której uczestniczyli: Za-
stępca Burmistrza Obornik Śląskich 
Henryk Cymerman, Przewodniczą-

Położenie
nierucho-

mości

Oznaczenie 
nieruchomo-

ści według 
księgi  

wieczystej

Po-
wierzch-

nia lokalu 

Kwota  
czynszu 

netto 

Opis 
loka-

lu

Okres 
wynaj-

mu

Usługi 
prefero-

wane 

Oborniki Śl. 
ul. Trzebnic-
ka 1

30/2 AM – 
19 WR1W/ 
00016509/3 

258,26 m²
28,00 zł/m² 

(podlegający 
corocznej 

waloryzacji),
parter do  

10 lat
Usługi: 

bankowe 

StypendiaStypendia
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Oj, działo się! W niedzielę 14 
stycznia 2018 roku całe Oborni-
ki Śląskie grały w rytm Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

We wspólnym graniu pomogli 
nam wspaniali artyści i grupy, któ-
rzy wystąpili na scenie finałowej 
mieszczącej się w Szkole Podstawo-
wej nr 3 przy ul. Trzebnickiej. 

Piosenki zuchowe zaśpiewane 
przez 11 Gromadę Zuchową „Brac-
twa Leśnych Elfów” z 5 Szczepu 
Harcerskiego „Gniazdo”, pokaz grup 
tanecznych Obornickiego Ośrod-
ka Kultury, sztuk walki taekwon-
do klubu „Namu”, pięknego tańca 
towarzyskiego Kingi Szemiel i Ka-

mila Zawistowskiego, Chóru Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku „Atena”, 
Street Workout-u, wystąpienia grup 
wokalnych, tanecznych i zespołów, 
aukcja oraz zamykający finał występ 
zespołu „Bethel” – różnorodność 
występujących była ogromna. Cała 
sala przyozdobiona była kolorowy-
mi latawcami – motywem przewod-
nim 26 finału WOŚP. 

Atrakcji nie było końca – miesz-
kańcy mogli zjeść pyszne WOŚP-
-owe pierogi, zrobić zdjęcie w fo-
tobudce, rzeźbić w lodzie, obejrzeć 
piękne maszyny należące do gru-
py „Retrotraktor”, stworzyć własny 
WOŚP-owy latawiec oraz – jako, 
że w tym dniu w Obornikach trwa-

ło u nas „lato w środku zimy” po-
grillować na świeżym powietrzu! 
Bardzo realistyczny był także pokaz 
wypadku z udziałem służb ratun-
kowych! W mieście gorących serc 
nigdy nie jest zimno. W tym dniu 
o zmroku również nie było mowy 
– tuż po zachodzie, o godzinie 20, 
niebo rozświetliło światełko do nie-
ba, a nasze serca świeciły jeszcze ja-
śniej. 

W ten dzień uzbieraliśmy ponad 
87 841,42 złotych, pobijając rekord 
z zeszłego roku – jest moc! 

Widzimy się w przyszłym roku 
i czekamy na kolejny rekord – SIE-
MA! 

Wielka Orkiestra Świątecznej PomocyWielka Orkiestra Świątecznej PomocyWielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
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7 stycznia 2018 roku w kościele 
NSPJ odbył się IX Międzypoko-
leniowy Koncert Kolęd i Pasto-
rałek „Pokłon oddawajmy”. 

Występy rozpoczął Chór UTW 
„Atena”, który zaprezentował kolędy 
czterogłosowe a capella. Następnie 
zaśpiewali uczniowie klasy I Szko-
ły Podstawowej nr 1, a uczenni-
ca Amelia Kulik zagrała na skrzyp-
cach. Następnie przyszedł czas na 
Przedszkola z Pęgowa oraz Obornik 
Śląskich. Piękny występ wykonała 
Szkoła Podstawowa z Urazu, w któ-
rej wystąpiła solistka Anna Żynie-
wicz, oraz tercet w składzie Adela 
Głowacka, Milena Kasperkiewicz, 
Łukasz Olczyk. Szkołę Podstawo-
wą w Osolinie reprezentował kwar-
tet grający na flażoletach, śpiewają-
cy duet Julia Kopeć i Paulina Ma-
lec, a także Gracjan Kauch zagrał 
na waltorni kolędę „Anioł paste-
rzom mówił”. Szkoła Podstawowa 
nr 3 wystąpiła z chórem szkolnym, 

który zaśpiewał dwie kolędy w dwu-
głosie. Uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 zaśpiewali pastorałkę 
„Hola, hola, pasterze z pola” oraz 
zagrali na takich instrumentach 
jak: bum, bum rurki, dzwonki, fle-

ty oraz dzwoneczek a chórek zaśpie-
wał utwór „Gore gwiazda”. Szkołę 
Podstawową w Pęgowie reprezen-
towała solistka Kornelia Pera, któ-
ra akompaniowała sama na gitarze 
oraz Zuzanna Przybylska, która wy-

konała utwór „Mario czy Ty wiesz”. 
Następnie wystąpili uczniowie z Po-
wiatowego Zespołu Szkół z Obor-
nik Śląskich. Był to chór miesza-
ny wraz z akompaniamentem gita-
ry oraz cajon. Później występ dało 
Studio Piosenka z Obornickiego 
Ośrodka Kultury, Chór „Vox cor-
dis” działający przy kościele NSPJ 
w Obornikach Śląskich a na zakoń-
czenie jako gość specjalny wystąpi-
ła Magdalena Marszałek absolwent-
ka Akademii Muzycznej im. Karo-
la Szymanowskiego w Katowicach. 

Koncert był bardzo urozmaicony 
i cieszył się dużym uznaniem. Za-
równo dzieci jak i młodzież, aż po 
osoby dorosłe pokazały, jak istotną 
sprawą są dla nas rozwijanie swoich 
pasji, radość płynąca ze wspólnego 

kolędowania i przeżywania na no-
wo Bożego Narodzenia w kolędach 
i pieśniach bożonarodzeniowych.

Przy tej okazji chciałabym bar-
dzo podziękować wszystkim opie-
kunom wyżej wymienionych pla-
cówek za wysiłek w przygotowanie 
do występów, a także Dyrektoro-
wi Obornickiego Ośrodka Kultu-
ry pani Halinie Muszak oraz aku-
stykowi Pawłowi Asztemborskiemu 
za pomoc w nagłośnieniu imprezy, 
uczennicom SP nr 3 za prowadze-
nie, a także Burmistrzowi Obornik 
Śląskich Arkadiuszowi Poprawie 
oraz Proboszczowi Parafii NSPJ ks. 
Arturowi Kochmańskiemu za obję-
cie patronatu nad imprezą.

Kierownik muzyczny  
Ewa Skubisz

Międzypokoleniowy 
Koncert Kolęd

4 lutego 2018 roku w Urazie od-
był się Koncert Orkiestry Repre-
zentacyjnej Wojsk Lądowych. 

W koncercie uczestniczył Bur-
mistrz Arkadiusz Poprawa, Zastęp-

ca Henryk Cymerman, radni i soł-
tysi naszej gminy, a także miesz-
kańcy Urazu i okolicznych wsi. 
Zgromadzeni w kościele wysłuchali 
przepięknych aranżacji kolęd i pie-
śni patriotycznych.

Koncert w Urazie Opłatek Związku Niewidomych
W restauracji „Gospoda” 
w Obor nikach Śląskich 10 
stycznia 2018 roku odbyło się 
coroczne spotkanie opłatko-
we Polskiego Związku Niewi-
domych Okręgu Trzebnica.

6 stycznia 2018 roku, pod ha-
słem „Bóg jest dla wszystkich”, 
Orszak Trzech Króli przeszedł 
ulicami 644 miejscowości 
w Polsce i 16 poza jej granica-
mi. Gmina Oborniki Śląskie od 
trzech lat również należy do 
grona miejscowości, w których 
jest on organizowany. 

wodach, władców i poddanych, lu-
dzi wykształconych i prostych, 
o różnych charakterach, na różnym 
etapie drogi do Boga, młodych, oso-
by w sile wieku i starców.” 

Zaraz po zakończeniu Mszy Świę-
tej w Kościele Najświętszego Serca 
Pana Jezusa przy ulicy Wyszyńskie-
go o godz. 13.30 obornic-

Orszak         Trzech Króli
cy wolontariusze rozdali wszystkim 
zebranym tradycyjne już papiero-
we korony. Gwiazda Betlejemska 
i Trzej Królowie poprowadzili prze-
marsz spod kościoła na plac targo-
wy „Mój rynek”, gdzie królowie od-
dali pokłon i złożyli dary Dzieciąt-
ku Jezus. Dzieci z parafialnej scholi 

i zuchy zaśpiewały kolędy. 

Pokłon, zwieńczenie Orszaku, po-
kazywał różnorodność wśród ludzi 
wędrujących do Boga. W organiza-
cję włączyły się Szkoły Podstawowe 
nr 1, 2, 3 z Obornik Śląskich. Czyn-
ny udział wzięły w nim dzieci, mło-
dzież, rodzice i nauczyciele. Dziew-
czynki przebrane za dwórki oraz 
chłopcy przebrani za rycerzy ubar-
wili całe przedsięwzięcie. 

Na placu targowym dla zmarz-
niętych uczestników czekał gorący 
barszcz i bigos. 

W tym roku w barwnych jaseł-
kach udział wzięło ponad tysiąc 
osób, a każda następna edycja gro-
madzi coraz większą liczbę miesz-
kańcy naszej gminy. 

Orszak Trzech Króli przygoto-
wali mieszkańcy Obornik Śląskich. 
Wsparły instytucje publiczne oraz 
lokalne firmy. Wydarzeniu patrono-
wały władze Obornik Śląskich.  Or-
ganizatorem Orszaku i pomysło-
dawcą jest mieszkaniec Obornik Ślą-

skich Hubert Ozimina oraz Parafia 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

ORGANIZATORZY DZIĘKU-
JĄ SPONSOROM I PARTNEROM 
Orszaku Trzech Króli: Zakład Go-
spodarki Komunalnej, Bank Spół-
dzielczy w Obornikach Śląskich, 
Gmina i Miasto Oborniki Śląskie, 
Trzebnickie Stowarzyszenie Jaz-
dy Historycznej, Obornicki Ośro-
dek Kultury, Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Obornikach Śląskich, Pa-
con – opakowania, tektura, kartony, 
Hufiec ZHP Powiatu Trzebnickiego, 
5 Szczep Harcerski Gniazdo, Wo-
lontariat Oborniki Śląskie, Scho-
la i Chór Parafii NSPJ, Szkoła Pod-
stawowa nr 1, Szkoła Podstawowa 
nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, Re-
stauracja BAJKA, Cukiernia BEZA, 
Akcja Katolicka, Parafialny Oddział 
w Obornikach Śląskich, DLS – De-
partament Likwidacji Szkód – Piotr 
Łukasiak, Sołectwo Rościsławice – 
słonecznikowa wieś.

Stowarzyszenie Rozwoju Pę
go wa 17 lutego 2018 roku 
po raz ósmy zorganizowało 
w Szkole Podstawowej w Pę-
gowie spotkanie noworoczne 
połączone z koncertem oraz 
imprezą integracyjną. 

W spotkaniu uczestniczyli 
człon kowie stowarzyszenia, miesz-
kańcy Pęgowa oraz osoby wspie-
rające wieś. Prezes Stowarzysze-
ni Rozwoju Pęgowa Pan Maciej 
Borowski razem z Panią Sołtys 
Martą Rogalą wręczyli podzięko-
wania wszystkim osobom, które 
przyczyniły się do tego, aby w Pę-
gowie żyło się lepiej. 

Podziękowania za dotychczaso-
we wsparcie działań na terenie Pę-
gowa otrzymała Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Obornikach Ślą-
skich Agnieszka Zakęś oraz Bur-
mistrz Obornik Śląskich Arka-
diusz Poprawa.

Spotkanie noworoczne w Pęgowie
Pęgowska Grupa Rowerowa 3 
marca w Kuraszkowie zorgani-
zowała pierwszy w tym sezonie 
rajd na orientację po Wzgó-
rzach Trzebnickich. 

Mimo ujemnych temperatur 
znaleźli się chętni, którzy nocą od-

krywali uroki regionu. Tego dnia 
Gminę Oborniki Śląskie odwiedziła 
Telewizja Wrocław, która relacjono-
wała kolejną imprezę współfinan-
sowaną ze środków otrzymanych 
z dotacji z programu „Aktywny 
Dolny Śląsk”.

Rajd na orientację

Podczas spotkania wręczone zo-
stały medale dla osób wspierających 
niewidomych. Odznaczenia otrzy-
mały następujące osoby z terenu 
Gminy Oborniki Śląskie: Burmistrz 
Obornik Śląskich Arkadiusz Popra-
wa, Zastępca Burmistrza Henryk 

Cymerman, Adam Kosowski. Uro-
czystość uświetnił występ muzycz-
ny w wykonaniu Tadeusza Boguc-
kiego oraz podopiecznej Związku 
Niewidomych Magdaleny Rychlew-
skiej.

Jak możemy przeczytać na ofi-
cjalnej stronie „Orszaku Trzech Kró-
li”: „Tegoroczny Orszak był jedną 
z największych imprez w roku świę-
towania 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości, dlatego orsza-
kowy śpiewnik również był wyjątko-
wy. Zawierał 14 polskich kolęd wraz 
z ich rysem historycznym autorstwa 
p. Jacka Kowalskiego. Motywem 
przewodnim było przypomnienie 
jego uczestnikom, że Bóg przyszedł, 
aby odkupić każdego człowieka 
i czeka na wszystkich ludzi na naj-
różniejszym poziomie życia, boga-
tych i biednych, ludzi o różnych za-
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Po raz kolejny mieszkańcy Obor-
nik Śląskich mieli możliwość zapo-
znania się z dawnymi dziejami na-
szego miasta podczas trzeciego spo-
tkania z cyklu „Poznajmy Dawne 
Oborniki Śląskie”, które odbyło się 
23 lutego w Biurze Pełnomocnika 
Burmistrza ds. Uzależnień. Część 
historyczną przeprowadził daw-
ny mieszkaniec Obornik Śląskich 
Henryk Gierlik, natomiast o gene-

alogii opowiedział Jacek Tomczyk 
Prezes Towarzystwa Genealogicz-
nego Ziemi Częstochowskiej. Do-
datkową atrakcją podczas wyda-
rzenia była wystawa starych wido-
kówek Obornik Śląskich z kolekcji 
Pana Macieja Borowskiego. W spo-
tkaniu uczestniczyła Przewodniczą-
ca Rady Miejskiej Agnieszka Zakęś 
oraz Burmistrz Obornik Śląskich 
Arkadiusz Poprawa.

Spotkanie  
„Dawne Oborniki”

W Osoli działa świetlica środo-
wiskowa dla dzieci szkolnych. 
Dzieci spędzają czas na zaję-
ciach sportowych, zabawie, 
rozwijają swoje zainteresowa-
nia. 

Prowadzone są również zaję-
cia socjoterapeutyczne. Wszystko 
pod czujnym okiem Pana Andrze-
ja Brzegowskiego. Zajęcia w świetli-
cy cieszą się dużym zainteresowa-
niem uczęszczających na nie dzie-
ci. Grupa bardzo szybko wypełniła 
się do maksimum. Zapewnia ona 
młodym ludziom organizację cza-
su wolnego w sposób interesujący 
w oparciu o indywidualne potrze-
by i zdolności, pomoc w nauce, or-
ganizację zabaw i zajęć sportowych. 
Prowadzone zajęcia i konkursy oraz 
zajęcia tematyczne ukierunkowane 
są na profilaktykę i pomoc dziecku 
w radzeniu sobie z życiowymi pro-
blemami i kryzysami związanymi 

Świetlica w Osoli

z relacjami z rówieśnikami, szkol-
nymi i rodzinnymi. W czasie za-
jęć zwracana jest szczególna uwa-
ga na kształtowanie prawidłowych 
postaw koleżeńskich, szacunku dla 
osób starszych i wzajemnej pomo-
cy i współpracy. 

W świetlicy odbywają się też wy-
darzenia okolicznościowe. W grud-
niu dzieci uczęszczające na zaję-
cia odwiedził Mikołaj, natomiast 
w styczniu odbyła się zabawa kar-
nawałowa. Zgodnie z tradycją pod-
opieczni świetlicy świętowali też 
Tłusty Czwartek. Wyborne pącz-
ki znikały szybko ze stołów. Oprócz 
jedzenia pączków dzieci dowiedzia-
ły się trochę o zwyczajach związa-
nych z tym tłustym dniem i histo-
rii samego pączka. Cieszymy się, że 
świetlica środowiskowa w Osoli za-
pewnia dzieciom tak ciekawą orga-
nizację czasu wolnego. 

Opr.  
Marzena Matusiak-Kucharska 

Karnawał to miła tradycja prze-
pełniona muzyką i zabawą. Bal 
karnawałowy dla przedszkola-
ków to dzień niezwykły, często 
wyczekiwany przez wiele tygo-
dni. 

Jest atrakcją bardzo lubianą 
przez dzieci, dostarczającą im wie-
lu przeżyć i radości. Tak też było 
u nas. W dniu 11.01.2018 r. w na-

szym przedszkolu odbył się bal kar-
nawałowy. Sala przedszkolna wy-
glądała bajecznie i kolorowo, przy-
strojona kolorowymi łańcuchami, 
serpentynami i balonami. 

Tego dnia już od rana w przed-
szkolu pojawiały się kolorowe po-
stacie. Dzieci przebrane były za 
bohaterów znanych bajek. Przed-
szkolaki przyszły pięknie przebra-
ne w wymarzone przez siebie stro-

Bal karnawałowy  
u „Krasnali” w Osoli

je. Spotkać można było wróżki, kró-
lewny, delikatne motylki, rycerzy, 
policjantów, Spider-Mana. W ko-
lorowych strojach, przy rytmicznej 
muzyce i w super nastrojach wszy-
scy bawiliśmy się całe przedpołu-
dnie. 

Na sali podczas pląsów robiło się 
kolorowo, wszyscy bawili się weso-
ło, uśmiech nie znikał z twarzy mi-
mo chwilowego zmęczenia. Po kil-
ku chwilach wypoczynku muzyka 
znowu porywała wszystkich do tań-
ca w rytm Kaczuch, czy Labado. 

W trakcie karnawałowych sza-
leństw można było posilić się 
słodką przekąską i napić soczku. 
W trakcie zabawy – obok tańców 
„wywijańców” – odbyły się też róż-
ne zabawy ruchowe, a także pokaz 
mody. Dzieci dumnie prezentowały 
swoje karnawałowe kreacje. Malu-
chy otrzymały słodkie upominki za 
piękne przebrania. Po pokazie każ-
dy miał możliwość pozowania do 
zdjęcia grupowego oraz zdjęć indy-
widualnych. Kiedy czas zabawy do-
biegł końca przedszkolaki z żalem 
opuszczały salę balową. Wspólna 
zabawa przyniosła wiele radości na-
szym Krasnalom. 

Do IV edycji Konkursu „Spo-
łecznik Roku 2017 Gminy 
Obor niki Śląskie” zgłoszonych 
zostało 16 osób, które anga-
żują się w życie społeczne oraz 
przyczyniają się do rozwoju Na-
szej Gminy. 

Z przyczyn formalnych cztery 
osoby zostały odrzucone, ponie-
waż nie spełniały wymogów okre-
ślonych w regulaminie. Zgłoszo-
ne osoby do Konkursu organizo-
wanego przez Gminę Oborniki 
Śląskie i Społeczne Stowarzysze-
nie Wiejskie – „Okolice”: 1. Krysty-
na Więckowska z Kuraszkowa, 2. 
Jolanta Pendel z Urazu, 3. Gabrie-
la Raducka z Urazu, 4. Mateusz Ja-
skólski z Obornik Śląskich, 5. Zbi-
gniew Gałuszka z Obornik Śląskich, 
6. Monika Bień z Pęgowa, 7. Tere-
sa Cieplińska z Siemianic, 8. Jacek 
Lewandowski z Osoli, 9. Jerzy Grze-

lutego 2018 roku w świetlicy wiej-
skiej w Wilczynie odbyła się Gala 
Finału Konkursu Społecznik Roku 
2017 Gminy Oborniki Śląskie. Bur-
mistrz Obornik Śląskich Arkadiusz 
Poprawa razem z Przewodniczą-
cym Społecznego Stowarzyszenia 
Wiejskiego OKOLICE wręczył pa-
miątkowe dyplomy, statuetki oraz 
upominki wszystkim uczestnikom 
konkursu. Tegoroczną galę „Spo-
łecznika Roku” uświetnił występ ar-
tystyczny w wykonaniu artystów: 
Doroty Ujda – Jankiewicz, Andrze-
ja Jankiewicza i Anny Jankiewicz 
zapewniony przez Obornicki Ośro-
dek Kultury. 

Pierwsze miejsce oraz tytuł 
„Społecznika Roku 2017” otrzymał 
Mateusz Jaskólski, drugie miejsce 
przypadło Irenie Kowalskiej, a trze-
cie miejsce zdobył Zbigniew Ga-
łuszka. Wyróżnienie otrzymał To-
masz Żelazny oraz Monika Bień. 
Wszystkim kandydatkom gratulu-
jemy sukcesów i życzymy wytrwa-
łości w pracy na rzecz społeczności 
lokalnej Gminy Oborniki Śląskie. 
Jednocześnie zachęcamy do reali-
zacji kolejnych projektów na terenie 
wsi i miasta oraz uczestnictwa w V 
edycji Konkursu Społecznik Roku 
2018 Gminy Oborniki Śląskie.

Społecznik roku

siak z Kuraszkowa, 10. Jolanta Bo-
rowska z Pęgowa, 11. Tomasz Żela-
zny z Rościsławic, 12. Irena Kowal-
ska z Obornik Śląskich. W dniu 4 
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Wdniach 2425 kwietnia 2018r. 
odbędzie się 23. edycja „Ar-
tystycznego Świata Malucha” 
– gminnego przeglądu dzie-
cięcych programów artystycz-
nych. 

W tym roku, w którym przypa-
da setna rocznica odzyskania przez 
nasz kraj niepodległości, organiza-
tor – Obornicki Ośrodek Kultury 
zaprosił dzieci do przedstawienia 
swojej wizji kraju marzeń.

Jesteśmy pewni, że podobnie, jak 
w latach ubiegłych, dzięki wspania-
łej współpracy z placówkami oświa-
towymi, uda się stworzyć barw-
ne tematyczne widowisko, bogate 
w treści edukacyjne i zróżnicowa-
ne pod względem formy prezenta-
cji. Przegląd cieszy się dużym zain-
teresowaniem. Każdego roku bierze 
w nim udział ok. 400 dzieci w wieku 
od 3 – 10 lat. Jego celem jest kształ-
towanie aktywnej, wrażliwej i cieka-
wej świata postawy, budowanie po-
czucia własnej wartości, kształtowa-

Artystyczny Świat Malucha

nie kompetencji komunikacyjnych, 
wymiana pomysłów i doświadczeń 
w zakresie pracy z dziećmi, integra-
cja środowiska. W sprawach orga-
nizacyjnych prosimy kontaktować 
się z Justyną Asztemborską. Więcej 
informacji, regulamin i kartę zgło-
szenia udziału można znaleźć na 

stronie internetowej www.kultura-
-oborniki.pl.

Z powodu trwającego remon-
tu sali widowiskowej, na tegorocz-
ną edycję przeglądu zapraszamy do 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Oborni-
kach Śląskich.

Obornicki Ośrodek Kultury

Biblioteka im. Jarosława Iwasz-
kiewicza przechodzi na nowy 
program komputerowy. 

Oprogramowanie, którym po-
sługiwała się dotychczas (od 
2004 r.), przez kilkanaście lat zdą-
żyło się zestarzeć – jest zawodne 
i niefunkcjonalne. Ponadto przepi-
sy i technologia wymuszają uaktu-
alnienie danych osobowych czytel-
ników na podstawie ich dowodów 
tożsamości, a to wiąże się z koniecz-
nością osobistego zgłoszenia się do 
biblioteki każdego użytkownika. 
Wymagana jest zgoda i akceptacja 
nowego regulaminu przez czytel-
ników, dlatego biblioteka zaprasza 
wszystkich do wypełnienia tej pro-
stej formalności. 

Nowy program o nazwie 
MAK+, który właśnie jest wdraża-
ny, usprawnia obsługę, ale przede 
wszystkim ułatwia czytelnikom 
dostęp do biblioteki i jej zbiorów. 
Stwarza możliwość zdalnego – 
przez Internet – zamawiania ksią-
żek, automatycznego powiadamia-
nia o terminie zwrotu materiałów 
lub o realizacji zamówienia i – co 
bardzo ważne – umożliwia dostęp 
każdemu czytelnikowi do własne-
go konta. 

Na stronie internetowej Biblio-
teki im. J. Iwaszkiewicza (www.kul-
tura-oborniki.pl/biblio/) znajduje się 
już nowy katalog, który daje spo-
sobność każdemu czytelnikowi re-

W 2017 r. Biblioteka im. Jarosła-
wa Iwaszkiewicza dodatkowo 
włączyła do swoich zbiorów 
254 nowe książki kupione za 
5500 zł, które wpłacili w formie 
10złotowych cegiełek sami 
Czytelnicy. 

Także w tym roku przyjmowane 
są dobrowolne wpłaty od miesz-

jestracji na indywidualnym koncie. 
Do zarejestrowania się tą drogą po-
trzebne są tylko: numer karty czy-
telnika, jego PESEL i konto e-mail. 
Podczas rejestracji czytelnik sam 
wybiera sobie login i hasło.

Instytut Książki, który jako na-
rodowa instytucja kultury zwią-
zana z Ministerstwem Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego jest dys-
ponentem programu MAK+, gwa-
rantuje, że dane osobowe czytelni-
ków będą bezpieczne w sieci inter-
netowej.

To nowy etap rozwoju biblioteki. 
Początkowo czas obsługi może się 
wydłużyć, jednak pozytywne skut-
ki metamorfozy oborniczanie ko-
rzystający z biblioteki odczują od 
razu. Całej operacji na pewno bę-
dzie sprzyjać wyrozumiałość i cier-
pliwość odwiedzających bibliotekę 
przy ul. Dworcowej 4. 

Tekst i fot. (AB)

MAK+ w naszej  
Bibliotece

Książki za cegiełki 
kańców na utworzony przy biblio-
tece fundusz. Cała zebrana w ten 
sposób suma zostanie przeznaczo-
na na dodatkowe zakupy książko-
wych nowości. Biblioteka zaprasza 
wszystkich tych, którzy chcą i mo-
gą powiększyć fundusz o kolejne 
cegiełki! 

Tekst i fot. (AB)

W tym roku dzieci z naszego wo-
jewództwa bardzo wcześnie, bo 
już od 15 do 28 stycznia, korzy-
stały z wypoczynku feryjnego. 

Obornicki Ośrodek Kultury 
przygotował na ferie zimowe bar-
dzo bogaty program, w którym 
znalazło się wiele zupełnie nowych 
działań. Na naszą ofertę dla naj-
młodszych składało się 59 warsz-
tatów oraz spektakl „Szydełkowa 
Szopka Babci Klary” w wykonaniu 
Teatru Małe Mi. Dla dzieci w wie-
ku od lat 4 oraz dla młodzieży przy-
gotowaliśmy warsztaty: plastyczne, 
taneczne, wokalne, teatralne, foto-
graficzne, chemiczne oraz anima-
cji poklatkowej. Dzieci miały oka-

Rozwój przez zabawę 
– ferie zimowe 2018 w OOK

zję poznać tradycyjne rzemiosło, lu-
dowe przyśpiewki i zabawy, ale też 
korzystać z nowoczesnych techno-
logii np. podczas tworzenia filmu 
animowanego. Najmłodsi tańczyli 
przy muzyce ludowej granej na ży-
wo, poznali gorące rytmy flamenco 
i spróbowali swoich sił w hip-hipie 
i tańcu współczesnym. Dzieci roz-
wijały swoją wrażliwość i wyobraź-
nię podczas zajęć plastycznych, 
a wiedzę z zakresu przedmiotów 
ścisłych na warsztatach chemicz-
nych. W sumie w zajęciach wzięło 
udział ok 120 dzieci w różnym wie-
ku i o różnych zainteresowaniach, 
ale każdy mógł znaleźć coś dla sie-
bie. Było dużo zabawy, ale zabawy 
która uczy i rozwija!

Obornicki Ośrodek Kultury
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cały  
kwiecień 

wystawa malarstwa lVa stErNa (architekta, 
rzeźbiarza, malarza)

6 IV  
piątek  
18.30

KoNcErt zNaNych PiosENEK: Nory Jons, Stevie 
Wandera, Erica Claptona i innych w wykonaniu:  
marzeny słowik (wokal), Janusza Konefała (gitara), 
tomasza wilczyńskiego (kontrabas)                       

(Bilety: 20 zł, mł. 15 zł)

13 IV  
piątek  
18.30

wiEczór lisztowsKi.  Z recitalem pianistycznym wy-
stąpi sofya Gulyak (obecnie jedna z najwybitniejszych współ-
czesnych pianistek na świecie). Autorskie słowo o muzyce  
Juliusz adamowski.                           (Bilety: 20 zł, mł. 15 zł)

19 IV  
czwartek  
8.20, 9.20

PoraNKi muzyczNE dla szKół. Prowadzenie 
koncertów aleksandra Żminkowska.                                                         

(Bilety: 7 zł)

20 IV  
piątek  
18.30

KoNcErt szwedzkiego wokalisty i gitarzysty Gusa riNGa, 
promującego nowa płytę „Hypnoseas”. Magiczne śpiewanie 
pełne serca w łagodnej tonacji i delikanym brzmieniu.                             

(Bilety: 20 zł, mł. 15 zł)

27 IV  
piątek  
18.30

KoNcErt KarstENa troyKE z bErliNa,  
niemieckiego barda, śpiewającego pieśni żydowskie i inne, 
wydał około 20 płyt.                      (Bilety: 25 zł, mł. 15 zł)

Salonik Czterech Muz
Patronat Gminy Oborniki Śląskie
55-120 Oborniki Śl. ul. Piłsudskiego 13
tel. 669 346 544, www.kultura-oborniki.pl
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Jaka roślinę uważasz za najważ-
niejszą? Czy ona jest też tak samo 
ważna dla twoich przyjaciół?

Jeżeli jeździcie miejskim au-
tobusem, to wiecie jak wyglądają 
przystanki autobusowe. 

– zwykle jakiś daszek. Takie za-
daszenie, pod którym może kil-
ka osób czekać na autobus nawet 
w deszcz. 

Na pewnym przystanku, obok 
zadaszenia stał metalowy słupek, 
na którym była okrągła tablica ze 
znakiem, iż to jest przystanek au-
tobusowy.

Różne osoby w różnych porach 
oczekiwały na swój autobus.

Ktoś kiedyś zauważył, że tuż 
przy słupku od tablicy – jest roślin-
ka. Pokazał ją innym czekającym. 
Wszyscy się zdziwili, że jakaś nie-
znana roślinka znalazła akurat takie 
miejsce, gdzie nic innego nie rosło, 
bo wokół był betonowy bruk. 

Kilka osób, które codziennie 
jeździły z tego przystanku, z cieka-
wości obserwowało roślinkę. Nie-

którzy naprawdę znali się na rośli-
nach, ale nikt nie wiedział jak ta się 
nazywa. Czekali aż będzie większa.

– Gdy tak patrzę na to ziele, co 
tutaj rośnie – to przyjemnie się 
czuję, że zastanawiam się, czy mam 
jechać najbliższym autobusem, czy 
czekać na następny – powiedziała 
starsza pani. 

Usłyszał to mężczyzna. Zdziwił 
się, że ktoś coś takiego mógł po-
wiedzieć. 

Spojrzał kątem oka na pnącą się 
roślinkę po słupku. Nie chciał o niej 
myśleć, ale coś mu mówiło, aby 
znowu spojrzeć na to ziele. Spojrzał 
– poczuł się nagle lepiej. Jak by ono 
zabrało mu wszelkie problemy.

Wiele ludzi stało na przystanku. 
Już nie wiadomo – skąd tak dużo 
osób dowiedziało się o tej roślinie, 
na którą tylko ktoś spojrzał – zaraz 
zapominał o wszystkich troskach. 

Z dnia na dzień przybywało lu-
dzi na przystanku. Po jakimś czasie 
był tam taki wielki tłum, że auto-
bus nie mógł właściwie podjechać. 
Tłum wylewał się na jezdnię!

Pomyśl o innych…

Tradycyjnie, jak co roku, miesz-
kańcy wsi Jary mogli uczestni-
czyć we wspólnym spotkaniu 
z okazji tłustego czwartku. 

Późnym popołudniem wszyscy 
zasiedli do wspólnego poczęstunku 
– kawy, herbaty oraz ogromnej ilo-
ści przepysznych i jeszcze ciepłych 
pączków z cukierni „Beza” w Obor-
nikach Śląskich. Trzaskający ogień 
w kominku, miła atmosfera, kilka 
godzin wspólnych rozmów i prze-
pyszne pączki, które zniknęły co do 
jednego, to przepis na kolejne uda-
ne spotkanie w Jarach. 

Sołtys wsi Jary-Beata Trumpiel

Jarski Tłusty Czwartek

Spotkanie sprawozdawczowy-
borcze Słuchaczy Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku „Atena” prze-
szło do historii. 

Podczas zebrania, które odbyło 
się 22 lutego przedstawione zosta-
ło sprawozdanie za 2017 rok. Spo-
tkanie było okazją do podziękowa-
nia za dotychczasową pracę Zarzą-
du UTW na rzecz seniorów z naszej 

gminy. Burmistrz Obornik Śląskich 
Arkadiusz Poprawa dziękując pa-
ni prezes za dotychczasową kaden-
cję poinformował, że już od kwiet-
nia zacznie obowiązywać Obornicka 
Karta Seniora, co zostało pozytyw-
nie odebrane przez zebranych. Pod 
koniec spotkania zostały zorganizo-
wane wybory nowego zarządu, któ-
rego prezesem na kolejną kadencję 
ponownie została Pani Ewa Materny.

Spotkanie 
sprawozdawcze ATENY

Osoby przeciskały się, aby przy-
bliżyć się i spojrzeć na nieznaną 
a tak osobliwą roślinę, która spo-
wodowała tak wielką ulgę, tak wie-
lu osobom.

Pewnego poranka ludzie, którzy 
udali się na przystanek, aby pozbyć 
się trosk… zauważyli dół obok 
słupka autobusowego. Nie było ro-
śliny! Ktoś w nocy ją ukradł…

Może ktoś chciał ją mieć we 
własnym ogrodzie? Może chciał 
pobierać od ludzi pieniądze za 
spojrzenie na tę tak pożyteczną ro-
ślinę? Może przygotowywał jej we-
dług zaleceń ziemię torfową?

A przecież rosła sobie w bardzo 
piaszczystej ziemi? Nic nie rosło 
oprócz niej!

– Nikt nic nie wie! Nie wiado-
mo, co stało się z tą cudowną, ni-
komu nieznaną rośliną.

Nie staraj się być osobą za-
chłanną. Nie staraj się wydzierać 
tylko dla siebie, to co może służyć 
ogółowi.

Tadeusz Emil Gołębiewicz

Jak przystało na karnawał 
W Żłobku wielka jest zabawa.
Sale dziećmi wypełnione, 
Balonami przystrojone, 

Cały żłobek kolorowy, 
Oto Bal Karnawałowy!
Spidermani i księżniczki, 
Dobre wróżki i króliczki, 

Elfy, skrzaty, zwierzowaci, 
Nikt nie zliczy tych postaci.
Wszyscy przebierańcy mali 
Na parkiecie się spotkali. 

Tańczą, skaczą, podśpiewują, 
W Żłobku wszyscy dziś balują.
Trochę dzieci oniemiały, 
Gdy ich panie się przebrały. 

Jednak szybko rozpoznały, 
I swych pań już się nie bały.
Bal karnawałowy dzieci 
najpiękniejszy jest na świecie!

Kowalczyk Joanna

Żłobkowy bal

21 i 22 stycznia w kalendarzu 
widnieje jako Dzień Babci i Dziad-
ka. Jednak w Małym Przedszko-
lu w Golędzinowie maluchy po-
stanowiły świętować te dni trosz-
kę wcześniej. W tych szczególnym 
dniu przedszkolaki zaprosiły Bab-

waniu za miłość i okazywaną co-
dzienną troskę goście otrzyma-
li wspaniałe kalendarze ścienne ze 
zdjęciami swoich pociech. Uwień-
czeniem tego dnia był słodki poczę-
stunek.

Dziadkowie w Golędzinowie

cie i Dziadków do obejrzenia przy-
gotowanego programu artystycz-
nych. Swoją miłość, dzieci wyrazi-
ły poprzez piękne piosenki i tańce. 
Wspaniałe występy wywołały na 
twarzach bliskich uśmiech jak rów-
nież łzy wzruszenia. W podzięko-

Z okazji Dnia Kobiet, Obornicki 
Ośrodek Kultury zorganizował 
8. marca spotkanie pn. „Natu-
ralna pielęgnacja”. 

W miłej atmosferze i przy słod-
kim poczęstunku, zebrało się ponad 
dwadzieścia Pań w różnym wieku. 
Główną atrakcją wieczoru był po-
kaz wykonania kosmetyków natu-
ralnych przeprowadzony przez Ka-
tarzynę Majewską, założycielkę 
Makutu Kuchnia Kosmetyczna, pa-

sjonatkę natury i jednocześnie spe-
cjalistkę ds. badan klinicznych. Pani 
Kasia zdradziła nam tajniki zastoso-
wania produktów spożywczych, jak 
oleje czy zioła, w kosmetyce. 

Uczestniczki spotkania przeko-
nały się jak łatwo wykonać produk-
ty pielęgnacyjny we własnej kuchni. 
Na pożegnanie każda pani otrzy-
mała drobny podarunek w postaci 
miniatury pachnącego balsamu do 
dłoni wykonanego w czasie pokazu. 

Dzień Kobiet w OOK
Pierwszy kwartał 2018 roku 
obfitował w wystawy w Galerii 
Obornickiego Ośrodka Kultury.

Do połowy lutego oglądać można 
było obrazy autorstwa oborniczan-
ki Katarzyny Łońskiej-Szmigiel. Ar-
tystka stosuje w swojej twórczości 
różne techniki malarskie. O swoich 
inspiracjach opowiedziała nie tylko 
podczas wernisażu, ale też popro-
wadziła spotkanie z młodzieżą w ra-
mach „Otwartych Drzwi Galerii”.

Drugą wystawą prezentowaną 
w tym roku były asamblaże Jerze-
go Kozierasa. Wystawa zatytułowa-
na „Zaułek kamienny łez” została 

W progach Galerii OOK

Za nami darmowy spektakl dla 
dzieci zorganizowany dzię-
ki współpracy Obornickiego 
Ośrodka Kultury oraz Tech-
niSatu.

Obornicki Ośrodek Kultury 
oraz firma TechniSat zorganizo-
wały wspólnie przedstawienie te-
atralne dla najmłodszych. Spektakl 
„Księżycowe opowieści”, w wykona-
niu Wędrownego Teatru Lalek Ma-
łe Mi, odbył się 3. marca w Szko-
le Podstawowej nr 1 w Obornikach 
Śl. „Księżycowe Opowieści” to pięć 
pięknych historii, przypowieści, ba-
jek filozoficznych z różnych stron 

świata. Każda historia zilustrowana 
była niebanalną scenografią i orygi-
nalnymi lalkami. 

Wstęp na przedstawienie, dzięki 
wsparciu TechniSatu, był bezpłat-
ny, ale ze względu na ograniczoną 
ilość miejsc, konieczne było wcze-
śniejsze odebranie darmowego bi-
letu. Zainteresowanie wydarzeniem 
było ogromne i w spektaklu wzięło 
udział około 130 osób.

Dziękujemy firmie TechniSat za 
współpracę, a Dyrekcji Szkoły Pod-
stawowej nr 1 za gościnę. 

Księżycowe 
opowieści

W Obornickim Ośrodku Kul-
tury odbywają się głównie 
wydarzenia o charakterze arty-
stycznym, ale rozwijanie pasji, 
zainteresowań możliwe jest 
na bardzo wielu polach i OOK 
stara się stale poszerzać ofertę 
spotkań i warsztatów. 

Wśród zajęć zwiększających wie-
dzę i umiejętności dzieci, już od 
pięciu semestrów, ogromnym zain-
teresowaniem cieszy się Kurs Ro-
botyki, który rozwija zainteresowa-
nie nauką przedmiotów ścisłych jak 
matematyka czy fizyka. Podczas za-
jęć trwających 2 lub 3 godziny lek-
cyjne, dzieci w wieku od 5 do 13 lat, 
budują i wprawiają w ruch fascy-
nujące konstrukcje. W tym seme-
strze najmłodsze dzieci tworzą: tur-
binę wiatrową, muzykalną małpę, 
armatkę z tarczą, projekt własne-
go samochodzika, czy giganta Gu-

Kolejny semestr Kursu Robotyki 
liwera. Dzieci 7-8 letnie odkrywa-
ją nie tylko tajniki robotyki, ale tak-
że ciekawostki z otaczającego nas 
świata– budując bramę przeciwpo-
wodziową, helikopter strażacki, po-
jazd badawczy, czy kijankę przeista-
czającą się w żabę. Dla 8-9-latków 
przeznaczone są warsztaty, na któ-

rych uczestnicy uczą się pisać pro-
gramy w środowisku graficzno-tek-
stowym oraz odkrywają podstawo-
we prawa mechaniki, budując takie 
konstrukcje jak skuter śnieżny, mi-
ni golf, projekt pojazdu na gąsieni-
cach, czy inteligentny pająk. Naj-
starsze dzieci budują złożone kon-
strukcje jak: żuraw budowlany, 
projekt robota Wally, katapulta oraz 
łaziki kosmiczne. Do 10-12-latków 
kierowane są dodoatkowo warszta-
ty programowania gier kompute-
rowych. W sumie 60-ciu uczestni-
ków i uczestniczek zajęć spotykaja 
się w pięciu grupach. Po wakacjach 
planowany jest nowy nabór na za-
jęcia robotyki, więc kolejne dzie-
ci będą mogły zasilić szeregi mło-
dych obornickich konstruktorów 
i programistów! Zajęcia realizowa-
ne są we współpracy z firmą Brainy 
z Wrocławia. 

że wiele mnie nauczyły, m.in. poko-
ry. Zachwyca mnie wielka różnorod-
ność świata, fascynują mnie miejsca, 
ale przede wszystkim spotkani tam 
ludzie. Przed każdą podróżą du-
żo czytam o nowym kraju, jednak 
najważniejsze są pierwsze godzi-
ny i dni spędzone na miejscu. Uczę 
się wszystkimi zmysłami – poznaję 
smaki i zapachy, obserwuję zwycza-
je.” Wystawę prac Grabowskiego bę-
dzie można oglądać do 4. maja. 

Wizyta w Galerii OOK to do-
bra okazja do kontaktu z różny-
mi formami sztuki i do spotkania 
z artystami zarówno lokalnymi, ja-
ki i spoza regionu. Przypominamy, 
iż galeria jest otwarta dla zwiedza-
jących nie tylko w dniu wernisażu. 
Wystawiane prace można oglądać 
przez cały tydzień w godzinach pra-
cy Obornickiego Ośrodka Kultury.

otwarta 16. lutego. Asamblaż, for-
ma artystyczna którą zajmuje się ten 
wrocławski artysta, jest odmianą ko-
lażu, tworzeniem trójwymiarowych 
kompozycji z różnych przedmiotów. 
Czasami są to całe elementy, innym 
razem fragmenty. Są formą pewne-
go rodzaju artystycznego recyklin-
gu, któremu artysta nadaje nowe 
znaczenie. Sam twórca uważa się za 
postmodernistycznego dadaistę, po-
nieważ realizuje ideę „wszystko jest 
sztuką”. W czasie spotkania z cyklu 
„Otwarte Drzwi Galerii”, opowie-
dział o różnorodnych możliwościach 
wypowiedzi artystycznej, o tym co 
wpłynęło na tworzenie przez nie-
go asamblaży, a następnie poprowa-
dził warsztaty, na których młodzież 
tworzyła kolaże. Wystawę asambla-
ży można było zwiedzać do 9. marca.

Kolejna wystawa -„Ziemia Świę-
ta – Jordania, Izrael, Palestyna”, to 
z kolei prezentacja fotografii po-

dróżniczej Bolesława Grabowskie-
go z Nowej Rudy. Wernisaż odbył się 
21. marca o godz. 18. O swojej pa-
sji tak mówi sam artysta: „Podró-
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Oborniki (Obernigk), 2. lu-
tego 1918: Dyrektywa zbożo-
wa. Starosta Trzebnicki wzywa 
rolników do wymłócenia zgro-
madzonych zapasów zboża i ro-
ślin strączkowych najpóźniej do 
15 lutego 1918. Wymłócone za-
pasy, o ile nie zostaną użyte we 
własnym zakresie, należy nie-
zwłocznie oddać do punktu sku-
pu. Zapasy nieprawnie zatrzy-
mane podlegają konfiskacie. Od 
dnia 1 marca 1918 ceny sku-
pu obniża się o 5 marek za cet-
nar. Obowiązek wymłócenia bę-
dą egzekwować specjalne komi-
sje rewizyjne.

Oborniki (Obernigk), 2. lu-
tego 1918: Plaga gąsienic. Obser-
wowana w ostatnich latach pla-
ga gąsienic na drzewach owoco-
wych skłania do podjęcia również 
w tym roku zdecydowanych kro-
ków zapobiegawczych. Usuwanie 
gąsienic odbywa się w ten sposób, 
że po opadnięciu liści dobrze wi-
doczne ich kokony zostają wyci-
nane i spalane. Czynności te na-
leży wykonać najpóźniej do koń-
ca lutego. 

Oborniki (Obernigk), 2. lute-
go 1918: Przebiśniegi i skowron-
ki. Z terenów położonych w środ-
kowej części Niemiec donoszą, 
że ciepło ostatnich dni wywoła-
ło kwitnienie przebiśniegów. Po-
jawiły się także już szpaki. Z oko-
lic Münsteru nadeszła wiadomość 
o śpiewających tam już skowron-
kach. Słyszano już też śpiew ko-
sów, pąki puszcza dziki bez. Rol-
nicy nie są zadowoleni z tego 
stanu rzeczy przytaczając przysło-
wie: “Jak długo skowronek przed 
świętem Matki Boskiej Grom-
nicznej śpiewa, tak długo potem 
milczenie rozbrzmiewa” – i naj-
częściej się to zgadza. W ubiegłym 
roku mróz nadszedł 19 stycznia 
i trzymał do 11 lutego – najwięk-
szy mróz przypadł na dzień 4 lute-
go – minus 18 stopni.

Oborniki (Obernigk), 6. lu-
tego 1918: Szkoły śpieszą z po-
mocą. Wobec zarządzenia mini-
stra dotyczącego pomocy dzieci 
szkolnych przy zwalczaniu plagi 
myszy, chomików i gąsienic In-
spektorat Oświaty w Trzebnicy 
prosi szkoły o stosowny odzew 
w tej sprawie.

Prusice (Prausnitz), 6. lu-
tego 1918: Odgłosy zimy. Od 
pewnego czasu wszystko po-
krywa warstwa szronu, nadają-
cego przyrodzie piękny wygląd, 
jednocześnie powodując jednak 
odłamywanie się gałęzi drzew. 
Dotyczy to również przewodów 
elektrycznych. W efekcie wie-
le okolicznych miejscowości nie 
ma prądu.

Oborniki (Obernigk), 9. lu-
tego 1918: 150 lat Kolonii Ko-

kotów. Już 150 lat minęło od mo-
mentu założenia kolonii Kokotów 
(Hahnswalde), położonej pomię-
dzy Morzęcinem Wielkim (Groß 
Muritsch) a Morzęcinem Małym 
(Klein Muritsch) koło Obornik. 
Starania o powstanie Kolonii są 
odpowiedzią na odzew Frydery-
ka Wielkiego, aby Śląsk zasiedlać 
we wszystkich możliwych miej-
scach. W ówczesnych czasach ma-
jątek Morzęcin Wielki należał do 
Eleonory von Hahn. W odpowie-
dzi na apel ze strony władz sprze-
dała ona część swojego lasu drob-
nym ogrodnikom, którzy z kolei 
wykarczowali tamtejszą część la-
su i utworzyli kolonię, którą na-
zwali Hahnswalde. Jako kupujący 
wystąpili nie samodzielni właści-
ciele gospodarstw, lecz – według 
ówczesnych realiów – przynależ-
ni do dworu pańskiego według 
reguły poddaństwa dziedziczne-
go. W umowie kupna-sprzeda-
ży zostało wyraźnie określone, 
w które dni gospodarze mieli uda-
wać się do prac w obrębie dworu, 
ile miar zboża, ile kop jaj oraz ja-
ką ilość lnu mieli wyprodukować 
w trakcie zimy. Inaczej niż drobni 
gospodarze innych okolic, miesz-
kańcy Kolonii Kokotów posiada-
li większe przywileje. Przykładowo 
nie byli oni zobowiązani do zasię-
gania zgody dworu przy sprzeda-
ży gospodarstwa, ani “odsprzeda-
wania” dzieci chcących rozpocząć 
naukę jakiegoś rzemiosła, toteż 
w wielu kontekstach byli “wolny-
mi właścicielami ziemskimi”. Dzię-
ki troskliwej rękojmi Frydery-
ka Wielkiego skłonieni zostali do 
znalezienia sobie dodatkowej pra-
cy zarobkowej w postaci hodowli 
jedwabników. Kilka drzew i krze-
wów morwowych, które jeszcze te-
raz tam rosną, są śladami tych za-
rządzeń. Czy mieszkańcy Kolonii 
Kokotów zajmowali się także pro-
dukcją wina – czego również wy-
magały ówczesne władze – trudno 
już teraz określić, ale z całym zapa-
łem oddawali się uprawom owo-
ców. Położenie Kokotowa, osłonię-
tego od niekorzystnych warunków 
pogodowych, na dobrych glebach, 
sprzyjało również i tym rodzajom 
działalności, których podejmowa-
li się później ich potomkowie. Stąd 
też obecnie sprzedawane najlepsze 
owoce na wrocławskim rynku po-
chodzą z Kokotowa. Po przepro-
wadzonych przez barona von Ste-
ina reformach wojny 1806/1807, 
w wyniku których gminy wiejskie 
otrzymały własne samorządy, Ko-

kotów uznano za kolonię Morzę-
cina Wielkiego. Przynależność tę 
ugruntowały późniejsze uchwały 
rad gmin. Zgodnie z nimi Kokotów 
miał jednego ławnika w Zarządzie 
Gminy Morzęcin Wielki, nato-
miast był zwolniony z zatrudniania 
specjalnego stróża. O ile Kokotów 
nie rozwinął się w sposób spekta-
kularny na zewnątrz, to położo-
ne tam pola stanowią dobre kultu-
ry upraw, a mieszkańcy wioski ży-
ją w swoim odosobnieniu w ciszy 
i spokoju, wesoło wypełniając swo-
je codzienne obowiązki. 

Prusice (Prausnitz), 9. lutego 
1918: Nowe seminarium nauczy-
cielskie. Minister finansów i mini-
ster ds. kultury wydali zezwolenie 
na założenie od Wielkanocy nowe-
go seminarium nauczycielskiego. 
Zgłoszenia do pierwszej klasy na-
leży kierować do nauczyciela Lind-
nera. Egzamin wstępny odbędzie się 
dnia 12. marca. Seminarzyści mo-
gą liczyć na silne wsparcie ze stro-
ny Państwa. 

Prusice (Prausnitz), 9. lutego 
1918: Jarmarki w Prusicach. Tego-
roczne prusickie jarmarki wyzna-
czone zostały na następujące dni: 21 
lutego i 6 czerwca: zwierzęta domo-
we; 25 kwietnia, 25 lipca, 26 wrze-
śnia i 28 listopada: zwierzęta domo-
we i pchli targ.

Prusice (Prausnitz), 9. lute-
go 1918: Ostatki karnawału. Bez 
hucznych obchodów upłynie zbli-
żający się ostatni wtorek karnawa-
łu. Już czwarty rok z rzędu świę-
towanie przypada na czas wojny. 
W roku 1918 Środa Popielcowa 
przypada już w dniu 18 lutego. 
Wielkanoc przypada w ostatnim 
dniu marca.

Brześć / Litowsk, 10. lutego 
1918: Koniec wojny z Rosją i Ukra-
iną. Przewodniczący delegacji Fe-
deracji Rosyjskiej oznajmił, że Ro-
sja rezygnując z podpisania formal-
nego traktatu pokojowego ogłasza 
zakończenie stanu wojny z Niemca-
mi, Austro-Węgrami, Turcją i Buł-
garią wydając jednocześnie rozkaz 
całkowitej demobilizacji wojsk ro-
syjskich na wszystkich frontach. 
Dzień wcześniej ogłoszono tak-
że podpisanie traktatu pokojowego 
z Ukrainą.

Prusice (Prausnitz), 13. lute-
go 1918: Dzierżawa trawników. 
W czwartek, 21 lutego 1918 o godz. 
3 po południu w sali prusickiego 
Ratusza podpisane zostaną doku-
menty dzierżawy okolicznych traw-
ników, biegnących wzdłuż dróg 
i promenad.

Prusice (Prausnitz), 16. lute-
go 1918: Dłuższe dni. Czas trwa-
nia dnia jest obecnie coraz dłuż-
szy. W porównaniu z najkrótszym 
dniem mierzonym z początkiem 
zimy obecnie dzień rozpoczyna 
się o kwadrans wcześniej a koń-
czy o ok. pół godziny później. To 
wydłużenie czasu dnia odczuwal-
ne jest nie tylko dla człowieka, lecz 
także dla innych istot żywych, rów-
nież żądnych światła i cieszących 
się na słońce. Życie natury pogrążo-
ne jest wciąż jeszcze w letargu, ale 
coraz większe porcje słońca pozwa-
lają weselej i z nadzieją patrzeć na 
przyszłość. 

Prusice (Prausnitz), 16. lu-
tego 1918: Telefony z pól bitew-
nych. Ostatnio pojawiła się moż-
liwość techniczna, aby każdy żoł-
nierz mógł w nagłych przypadkach 
z pola bitwy zatelefonować do do-
mu. Jedna rozmowa może trwać 
najdłużej 9 minut i kosztuje 1,50 
marek. Płatnikiem jest rodzinna 
miejscowość żołnierza. Urządzenie 
to zostało na razie skonstruowane 
na próbę.

Oborniki (Obernigk), 20. lu-
tego 1918: Wieczór poetycki. Uro-
czysty wieczór poetycki odbył się 
w ostatnią niedzielę z udziałem 
znanego śląskiego poety Rößlera 
i publiczności licznie zgromadzonej 
w gospodzie “U Cesarza Niemiec”. 
Wieczór wypełniły recytacje wier-
szy samego Rößlera, ale też Hol-
teia i innych poetów śląskich. No-
wym punktem programu był wy-
stęp pana Rößlera jako piosenkarza 
z gitarą. Musiał na niej grać lewą rę-
ką, gdyż na placu boju utracił pra-
wy kciuk. Mimo to grał i śpiewał 
po mistrzowsku zbierając gromki 
aplauz publiczności. 

Oborniki (Obernigk), 20. lute-
go 1918: Zmiana właścicieli. Obor-
nicka willa “Heimgarten” z powodu 
ciężkich ran odniesionych przez do-
tychczasowego jej właściciela Wil-

helma Krause, od dnia 1 kwiet-
nia 1918 przechodzi na własność 
Wilhelma Gebela. Majątek Golę-
dzinów (Kunzendorf) sprzedano 
panu Cäsarowi Sachsowi z Pęgo-
wa (Hennigsdorf), a majątek Mo-
rzęcin Wielki (Groß Muritsch) 
nabył wrocławski fabrykant kapi-
tan Theodor Scholz.

Oborniki (Obernigk), 23. lu-
tego 1918: Silne mrozy. Szron 
powstay na skutek panujących 
ostatnio u nas silnych mrozów 
spowodował poważne szkody 
w drzewostanie. Grubsze drzewa 
musiały utrzymywać kolosalny 
ciężar, co można poznać po tym, 
że przykładowo przy szosie do 
Nowosielc (Sorgau) stare zmro-
żone czereśnie popękały wzdłuż 
pni, jakby je trafił piorun – do te-
go stopnia, że dookoła rozsypa-
ły się drzazgi. Poodłamywały się 
też wszystkie gałęzie. Na ich miej-
sce musiano posadzić nowe drze-
wa. To samo spotkało drzewa ro-
snące wzdłuż szosy do Wilczyna 
(Heidewilxen) i Droszowa (Dro-
schen). O wielkim ciężarze lodu 
świadczy również fakt, że drzewa, 
które oparły się na metalowych 
wspornikach izolatorów przewo-
dów telegraficznych, powygina-
ły je, wskutek czego przewody zo-
stały zerwane.

Oborniki (Obernigk), 23. lu-
tego 1918: Dostawa żywności. 
W miesiącu lutym na kartki na 
chleb będzie można nabyć m. in. 
kaszę, grysik, sago, zupę w kost-
kach, dla gospodarstw domowych 
także marmoladę; dla dzieci, cho-
rych, kobiet w ciąży, matek kar-
miących i osób powyżej 70 roku 
życia również ryż, keksy i budyń 
w proszku. 

Oborniki (Obernigk), 27. lu-
tego 1918: Wydarzenie teatralne. 
Rzadko spotykaną okazją dla te-
atromanów będzie organizowany 
w czwartek w gospodzie “U Ce-
sarza Niemiec” spektakl Operet-
ki Wiedeńskiej z udziałem zna-
nej już pięcioletniej śpiewaczki 
Klein-Gerdy. W programie m. in. 
“Księżniczka Czardasza” i “Czer-
wony Kapturek”. Bliższe informa-
cje na ulotkach. 

Oborniki (Obernigk), 27. 
lutego 1918: Wczesna wiosna? 
O tym, że w roku 1918 może-
my oczekiwać wczesnej wio-
sny, świadczy przybycie do nas 
pierwszych szpaków i kosów. 
W sobotę o godzinie 6 rano do-
strzeżono już także klucz prze-
latujących nad Obornikami dzi-
kich kaczek. Część z nich za-
trzymała się nad stawem przy ul. 
Wołowskiej (Riemberger Stra-
ße). Dzikie kaczki jak wiado-
mo nie należą do ptaków, które 
przybywają do nas przedwcze-
śnie aby zaraz potem zginąć – są 
więc one pewnymi zwiastunami 
wiosny.

Jak co roku przedszkolaki ze 
Szkoły Podstawowej w Osolinie 
gościły w szkole swoje kocha-
ne Babcie i kochanych Dziad-
ków. 

Tym razem Ich dzień wypadł 2 
lutego 2018 roku. Wraz z wycho-
wawczyniami i panią od rytmiki 
przygotowaliśmy i przedstawiliśmy 
bogaty w wiersze, piosenki i tańce 

Kochane Babcie i Kochani Dziadkowie 
w Szkole Podstawowej w Osolinie

program artystyczny. Licznie przy-
byli goście ze wzruszeniem ogląda-
li popisy wnucząt. Po występie wraz 
z życzeniami dziadkowie otrzyma-
li, oprócz buziaków, własnoręcznie 
zrobione prezenty, a każdej Babci 
wręczono kwiatek. 

Niektórzy dziadkowie przybyli 
na zaproszenie swoich ulubieńców 
z odległych miast, będąc u nas po 
raz pierwszy. Po występie z ochotą 

zwiedzili szkołę i sale przedszkola-
ków. 

Podziękowaniom i zachwytom 
za pięknie przygotowany program 
nie było końca. Dziękujemy Bab-
ciom i Dziadkom za tak liczne przy-
bycie. Kochamy Was bardzo. 

Anna Piotrowicz,  
Mirosława Sobków,  

SP w Osolinie.

Już po raz siódmy pokolenia 
w Urazie połączyła muzyka. 

Połączyła nie tylko swoim tytu-
łem. Obecność tak dużej widow-
ni i w tak różnym wieku była do-
wodem na to, że przy dobrej mu-
zyce bawić się mogą uczniowie, ich 
rodzice, dziadkowie, nauczycie-
le i znajomi. Swoją obecnością za-
szczycili również: burmistrz Obor-

nik Śląskich p. Henryk Cymerman, 
dyrektor OOK Halina Muszak, pre-
zes Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
p. Ewa Materny, sołtys Urazu p. Na-
talia Kwasek – Elsebay, radny Ma-
ciej Wolny, komendant OSP w Ura-
zie p. Stanisław Hurkasiewicz.

Wieczór był popisem taneczne-
go kunsztu uczniów należący do ze-
społów tanecznych „Iskra”, „Iskier-
ka”, koła tanecznego w Szkole 

Podstawowej w Urazie oraz absol-
wentów Szkoły. Inspiratorką całego 
przedsięwzięcia była wice dyrektor 
Szkoły p. Wanda Górna, która jest 
również choreografem wszystkich 
tańców. 

Tego wieczoru rządziła muzy-
ka i taniec, a cała uwaga skierowana 
była na wspaniałych, małych i du-
żych tancerzy, którzy z roku na rok 
rozwijają się i dojrzewają w tańcu, 

Muzyka łączy pokolenia

czego dowodem były nowe tańce ta-
kie jak: polka warszawska i bolero.

Dużo uśmiechu wywołała na wi-
dzach inscenizacja taneczna „KU-
CHENNE REWOLUCJE”, która by-
ła jednocześnie zaproszeniem na 
słodki poczęstunek. A było co jeść! 
Wspaniałe mamy cudownych tan-
cerzy i tancerek przygotowały do 
zjedzenia same słodkie pyszności. 
Dla tancerzy był to czas na mały od-
dech i oczywiście na zmianę garde-
roby. I w tym miejscu należy dodać 
kilka słów na temat tej garderoby. 
Otóż dzięki wsparciu Urzędu Gmi-
ny Oborniki Śląskie, dzięki sponso-
rom, którymi są rodzice małych ar-
tystów zespoły z roku na rok wzbo-
gacają się o nowe stroje do każdego 
tańca. 

Druga część widowiska było 
prawdziwym show! Artyści popisy-
wali się umiejętnościami taneczny-
mi i akrobatycznymi. Publiczność 
podziwiała ich w różnych stylach 

tańca nowoczesnego m.in.: hip-
-hop, jazz, modern jazz czy show-
-dance. 

Finałem wieczoru była insce-
nizacja taneczna „Dziwny jest ten 
świat” – odwieczna walka dobra ze 
złem niosła w sobie przesłanie skie-
rowane do wszystkich – „Bądź-
my dobrzy, to będziemy szczęśliwi”. 
Przesłanie, które niosły ze sobą ta-
niec z muzyką było tak mocne, że 
na moment wprowadziło wszyst-
kich widzów w stan hipnozy. I do-
piero po chwili tancerze otrzymali 
owacje na stojąco.

Wieczór „Muzyka łączy poko-
lenia” był wspaniałym akcentem 
na zakończenie karnawału, wiel-
ką ucztą dla duszy i po raz kolejny 
udowodnił nam, że muzyka rzeczy-
wiście łączy pokolenia, a kolejne ich 
łączenie odbędzie się już za rok.

„ O tańcu nie da się pisać. Taniec 
trzeba tańczyć”.

Wanda Górna

Rozgrywki w minipiłce siatko-
wej dziewcząt klas szóstych, 
w ramach Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej już za nami. 

Dziewczęta ze Szkoły Podsta-
wowej Nr 2 w Obornikach Śląskich 
pokonały w gminie szkoły z Urazu, 
Pęgowa, Osolina i SP nr 3 w Obor-
nikach Śląskich. Prezentowały bar-
dzo wysoki poziom gry. Zdoby-
wając I miejsce reprezentowały 
naszą gminę na zawodach powiato-
wych, które odbyły się w Trzebnicy 
w Szkole Podstawowej nr 3.

Do powiatowego turnieju zgło-
siły się zespoły dziewcząt z Zawo-
ni, Szewc, SP3 Trzebnicy i Żmi-
grodu. Gra toczyła się do dwóch 
wygranych setów. Spotkania prze-
biegały zgodnie z zasadami fa-

ir play, a o dyscyplinę i przestrze-
ganie przepisów na boisku dbali sę-
dziowie i trenerzy drużyn. W walce 
o pierwsze miejsce przyszło nam się 
zmierzyć z drużyną z Szewc. Dzię-
ki dużemu zaangażowaniu naszych 
siatkarek i zaciętej grze zespół po-
konał przeciwników w tie-breku 
(15:7), zdobywając I MIEJSCE. 

Zawody przebiegały w miłej at-
mosferze, a nasze dziewczęta poka-
zały swoje siatkarskie umiejętności 
i ducha walki na najwyższym po-
ziomie.

Skład szkolnej drużyny SP2: 
W. Neuman, M. Kowalczyk, W. Bed-
narska, M. Rychlewska, P.Mroczek, 
J. Zdaniak, A. Szyszko, O. Kielar, 
P. Liszka, K. Toporek, drużyna pro-
wadzona przez A. Grodzińską

ZŁOTO W POWIECIE!
SP 2 Oborniki Śląskie
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Wiesz, kiedy zawiera się umo-
wę? Czy „ignorantia iuris no-
cet” to tajemnicze zaklęcie? 
Kim jest mecenas? Co znaczy 
łacińskie „Dura lex, sed lex”? 
Kto odpowiada za wyrządzenie 
szkody – dziecko czy rodzice? 
Kiedy nie wystarczy powie-
dzieć „przepraszam”? Czy „po-
lisa” i „policja” to to samo?

Na te i inne pytania uczniowie 
z klasy 3a i 3 c ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Obornikach Śl. poznali 
odpowiedzi podczas spotkań z panią 
prawnik Agnieszką Osowiecką. Pa-
ni Agnieszka w oparciu o dwie książ-
ki Jakuba Skworza „Prawie bajki” – 
„Nieznajomość prawa szkodzi” oraz 
„Twarde prawo, ale prawo” wpro-
wadziła dzieci w tajniki zagadnień 
prawniczych, przedstawiając sytu-

„Prawie bajki”  
– spotkanie z prawnikiem w SP 2

acje z życia codziennego bohaterów, 
uwikłanych w różnorodne proble-
my prawne. Historie opowiedziane 
w książkach uczą dzieci, że nieprze-
myślane decyzje mogą oznaczać po-
ważne konsekwencje, i że za popeł-
nione czyny czy określone zacho-
wania ponosi się odpowiedzialność. 
Nasz gość w jasny i zrozumiały spo-

sób, językiem prostym i dostosowa-
nym do wieku odbiorców wyjaśniał 
i tłumaczył terminy prawnicze. Pa-
ni Agnieszka ubrana w togę zadawa-
ła dzieciom wiele pytań dotyczących 
ich praw i obowiązków. Opowiedzia-
ła im o różnych sytuacjach z życia 
wziętych, w których jak się okazało 
znajomość prawa była bardzo waż-
na. Uczniowie w skupieniu słucha-
li ciekawych treści bajek, chętnie od-
powiadali na zadawane przez gościa 
pytania i z zaangażowaniem włączy-
li się w tworzenie kodeksu swoich 
praw i obowiązków oraz z radością 
rozwiązywali prawnicze łamigłówki: 
krzyżówki i labirynty. Podczas tych 
spotkań dzieci mogły lepiej poznać 
i zrozumieć zagadnienia prawnicze 
z jakimi ludzie „mali i duzi” boryka-
ją się na co dzień a także włożyć na 
siebie sądowniczą togę i zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcia.

Każde dziecko na koniec spotka-
nia dostało mini książeczkę z Kon-
wencjami Praw Dziecka, a każda 
z obecnych klas komplet „Prawie 
bajek”.

Bardzo serdecznie dziękujemy 
Pani Agnieszce Osowieckiej za 
przyjęcie zaproszenia i zorganizo-
wanie bardzo ciekawych i pouczają-
cych spotkań. 

Z niecierpliwością czekamy na 
3 część „Prawie bajek” i mamy na-
dzieję, że niebawem spotkamy się 
ponownie.

Uczniowie i wychowawczynie p. 
Beata Olbert,  

p. Katarzyna Raduchowska

21 i 22 stycznia to takie dwa dni 
w roku, kiedy każdemu robi się 
cieplej na sercu. 

Niezwykłe dni, nie tylko dla 
dzieci, ale przede wszystkim dla 
Babć i Dziadków. To dzień pełen 
uśmiechów, wzruszeń, łez i rado-
ści. W połowie lutego uczniowie 
klasy 1a z obornickiej „dwójki” za-
prosili do szkoły swoje ukocha-
ne babcie i kochanych dziadków, 
aby udowodnić im, że mają super 
moc i są czarodziejami. Podczas 
przedstawienia okazało się, że Bab-
cie i Dziadkowie są nadzwyczajni 
i bardzo nowocześni…, bo grają na 
komputerze, chodzą na potańców-
kę, ćwiczą z Ewą Chodakowską, no 
i świetnie gotują. Nie zabrakło pio-
senek, tańców oraz wspólnych za-
baw. Mali artyści z przejęciem od-
twarzali swoje role, a zaproszeni go-
ście ze wzruszeniem odbierali czułe 
słowa kierowane pod ich adresem. 
Niejednej babci i dziadkowi łezka 
kręciła się w oku. Dzieci obdaro-
wały swoich ukochanych gości wła-
snoręcznie przygotowanymi upo-
minkami. Były to piękne anioły.

To był naprawdę wyjątkowy czas 
pełen uśmiechu, radości i dumy. 
Szczęśliwe i rozpromienione twarze 
babć i dziadków po raz kolejny po-
kazały, jak ważne są takie spotkania 
i chwile wspólnie spędzone z wnu-
kami.

SP nr 2 w Obornikach Śląskich 
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W ramach tygodnia Bezpiecz-
nego Internetu w Szkole Pod-
stawowej Nr 2 w Obornikach 
Śląskich, który przypadł w tym 
roku w dniach od 5 do 9 lutego 
2018 roku podjęto szereg dzia-
łań, które miały na celu uświa-
domienie: uczniom, rodzicom 
i pedagogom dobrych i złych 
stron korzystania z szeroko po-
jętej SIECI.

sad Bezpiecznej Sieci. Pod koniec 
tygodnia kodeksy klasowe zostały 
przekazane do Samorządu Szkolne-
go, którego zadaniem było ich ujed-
nolicenie i umieszczenie w widocz-
nym miejscu.

Na godzinach wychowawczych 
i podczas zajęć informatycznych 
przez cały tydzień była poruszana 
tematyka dotycząca zagrożeń i bez-

tematycznych. Najmłodsi ucznio-
wie w klasach I-IV konkurowa-
li w grach komputerowych Labo-
ratorium wirusów i Napraw ro-
bota, znajdujących się na stronie 
sieciaki.pl, a nieco starsi uczniowie 
w klasach V-VII tworzyli konkurso-
we animacje za pomocą programu 
PIVOT ANIMATOR lub gry kom-
puterowe w programie SCRATCH.

Inicjatywa ta spotkała się z du-
żym entuzjazmem, zainteresowa-
niem i zaangażowaniem ze strony 
zarówno uczniów, jak i nauczycieli. 

Równocześnie warto wspo-
mnieć, że Szkoła Podstawowa Nr 
2 realizuje projekt „Cyfrowobez-
pieczni.pl” w ramach ogólnopol-
skiego ministerialnego programu 
„Bezpieczna+”.

Mimo iż systematycznie pro-
pagujemy działania na rzecz bez-
piecznego korzystania z Internetu 
podczas różnorodnych zajęć pro-
wadzonych w szkole i poza nią, 
z pewnością podjęte przez nas ini-
cjatywy uświadomiły uczniom, że 
decyzje podejmowane w świecie 
wirtualnym mają wpływ na ich re-
alne życie. Mamy nadzieję, że nasi 
uczniowie unikną wielu niebezpie-
czeństw związanych z surfowaniem 
po Internecie. Poprzez aktywny 
udział w zajęciach skłoniliśmy mło-
dych internautów do refleksji nad 
problemem uzależnienia od sieci. 
Wierzymy, że nasi uczniowie bę-
dą z głową korzystać z internetowej 
pajęczyny. 

Szkolni Koordynatorzy  
Tygodnia Bezpiecznego Internetu: 

Jolanta Olejniczak oraz  
Magdalena Kozłowska-Szewczyk

Dzień Bezpiecznego Internetu: 
tworzymy kulturę szacunku w sieciW dniach 13 i 14 lutego 2018 r. 

odbyły się w Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Obornikach Śląskich 
eliminacje do VII Mistrzostw 
Dolnego Śląska w SUDOKU or-
ganizowanego przez Politech-
nikę Wrocławską. 

Sudoku to najpopularniejsza 
japońska łamigłówka świata – 
jest oparte na bardzo prostych 
zasadach. Jest to kwadratowa tablica 
złożona z 9 kwadratów, z których 
każdy podzielony jest także na 9 
kwadratów. W niektóre pola wpisa-
ne są cyfry od 1 do 9. Pozostałe po-
la należy uzupełnić, tak aby każda 
cyfra pojawiła się tylko raz w każ-
dym wierszu, w każdej kolumnie 
i w każdym z 9 dużych kwadratów. 
Z pozoru zadanie wydaje się łatwe, 
lecz w rzeczywistości stopień trud-
ności tej łamigłówki może być bar-
dzo zróżnicowany. Oczywiście roz-
wiązanie nie wymaga wykonywania 
żadnych rachunków, ale bez logicz-
nego myślenia jego odkrycie jest 
niemożliwe. Są też dużo łatwiejsze 
wersje dla początkujących np. kwa-
draty 2x2 gdzie należy wpisać cyfry 
od 1do 4 oraz prostokąty 3x2, gdzie 
muszą znaleźć się cyfry od 1 do 6. 

Trzeba przyznać, że 45 minut jakie 
organizatorzy przeznaczyli na ten 
etap minęło błyskawicznie. 

Najwyższe wyniki w szkole uzy-
skali w kategoriach:

KLAS 1–3 
I miejsce – Zofia Jakacka
II miejsce – Maciej Bagiński
III miejsce – Mikołaj Borowiak 

i Karolina Koszowska 

KLAS 4 -6 
I miejsce – Marcel Koszyka
II miejsce – Aleksandra Szyszko 

i Wojciech Kowalczyk
III miejsce – Natalia Mikołajczak

KLAS 7 
I miejsce – Karolina Nowacka  

i Juliusz Wojewódka

Należy nadmienić, że nasi naj-
młodsi uczestnicy z klasy I – Zo-
fia Tracz i Karol Kołowski zaprezen-
towali się wspaniale i zajęli miejsca 
tuż za podium.

Najlepsi zawodnicy z całego re-
gionu będą mieli kolejną szan-
sę zmierzyć się z diagramami 25 
marca we Wrocławiu w finale Mi-
strzostw Dolnego Śląska, a potem 

Sudoku

Na początku października 2017 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Obornikach Śląskich 
zgłosili swój udział w projekcie 
edukacyjnym, prowadzonym 
przez Fundację Banku Ochro-
ny Środowiska, którego celem 
jest upowszechnienie wiedzy 
na temat starych odmian drzew 
owocowych oraz sposobu ich 
pielęgnacji niepowodującej 
negatywnego wpływu na śro-
dowisko. 

Projekt ten jest częścią prozdro-
wotnego programu edukacyjnego 
„Aktywnie po zdrowie”.

Przedmiotem projektu jest pro-
mocja starych, nieprzemysłowych 
odmian drzew owocowych i założe-
nie mini sadu składającego się z co 
najmniej 5 drzew na ogólnodostęp-
nym społecznie terenie. Konkurs 
o zasięgu ogólnopolskim prowa-
dzony jest w formie międzyszkolnej 
rywalizacji zespołowej.

Zespół „Obornickich Papieró-
wek” składa się z dziesięciu uczniów 
klas piątych i szóstej, których opie-
kunem jest nauczyciel przyrody – 
Karolina Wierdak-Choroś. Wszyst-
kie działania podejmowane przez 
zespół zapisywane są w formie księ-
gi pamiątkowej, prowadzonej przez 
uczniów.

Tradycyjny Sad

23 lutego w Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Obornikach Śl. od-
były się mistrzostwa dziewcząt 
w piłce ręcznej. 

Nasza reprezentacja wygrała 3 
mecze. Mecz z SP nr 3 był najtrud-
niejszy, ostatecznie przegrałyśmy 
4:2. 

Skład naszego zespołu: Weroni-
ka Neuman, Martyna Kowalczyk, 
Wiktoria Bednarska, Klaudia Topo-
rek, Patrycja Liszka, Joanna Borow-
ska, Michalina Choroś, Antonina 

Srebro dla „Dwójki”
Choroś, Aleksandra Neuman, Julia 
Zdaniak, Karolina Galas, Aleksan-
dra Szyszko.

Klasyfikacja szkół:
I miejsce – SP nr 3 Oborniki Śl
II miejsce – SP nr 2 Oborniki Śl
III miejsce – SP Pęgów
IV miejsce – SP Osolin
V miejsce – SP Uraz

Przygotowanie zawodniczek: 
Anna Grodzińska i Agnieszka Ły-
soń.

W piątek 1 grudnia 2017 roku 
podczas „Turystycznych wspo-
mnień” w Prudnickim Ośrodku 
Kultury (Prudnik, woj. opol-
skie) dyplomy Zarządu Od-
działu PTTK w Prudniku „za 
upowszechnianie turystyki 
i krajoznawstwa” otrzymali: 
Sławomir Langert, Grzegorz 
Polak, Łukasz Polak, Wojciech 
Żurakowski.

Grupa ta to zaprawieni wę-
drowcy, mający za sobą jednorazo-
we przejścia m.in. Głównego Szla-
ku Sudeckiego i Głównego Szlaku 
Świętokrzyskiego. Panowie nie tyl-
ko przeszli te trasy, ale i populary-
zowali zarówno oddział PTTK „Su-
detów Wschodnich” w Prudniku, 
jak i samą ideę przemierzenia pol-
skich gór.

Łukasz Polak nauczyciel wy-
chowania fizycznego w SP3 od 
września 2014 roku prowadzi za-
jęcia z turystyki aktywnej w kla-
sach szóstych w ramach czwartej 
godziny WF – zajęcia do wyboru. 
W ten sposób promuje, populary-
zuje i upowszechnia turystykę gór-
ską oraz pieszą. Sam należy do nie-
formalnej grupy „Dzikusy z Pogra-
nicza”, z którą przemierza górskie 

i nizinne szlaki. Na swoim koncie 
ma już ponad 2800 km pieszych wę-
drówek. Pan Łukasz do PTTK nale-
ży od 1991 roku. Posiada również 
uprawnienia Kadry Kwalifikowanej 
PTTK: Przodownik Turystyki Gór-
skiej na rejon Sudety Znakarz Szla-
ków Turystycznych. Dodatkowo ja-
ko drugi kierunek studiów skończył 
z wyróżnieniem studia licencjackie 
z Turystyki Rekreacji na Wydziale 
Wychowania Fizycznego i Fizjote-
rapii Politechniki Opolskiej. 

Upowszechniamy 
turystykę

Tydzień rozpoczął się przygo-
towywaniem klasowych plakatów 
poświęconych tej tematyce, któ-
re 6 lutego 2018 roku – w Dniu 
Bezpiecznego Internetu – zosta-
ły umieszczone na drzwiach sal lek-
cyjnych. 

Kolejnym krokiem było współ-
tworzenie przez całą społeczność 
uczniowską Szkolnego Kodeksu Za-

piecznych zachowań w sieci Inter-
net. Największą popularnością cie-
szyły się prezentowane podczas za-
jęć cykle krótkich, edukacyjnych 
filmików zatytułowanych „Owce 
w Sieci” pochodzących z portalu In-
ternetowego: saferinternet.pl.

W czasie Tygodnia Bezpiecz-
nego Internetu trwała rywaliza-
cja w różnego rodzaju konkursach 

ważne w formie zajęć indywidual-
nych. W efekcie tych zajęć ucznio-
wie przygotowali prezentację mul-
timedialną, w której przedstawi-
li swój pomysł na sad. Uczniowie 
włożyli wiele pracy w stworzenie 
kosztorysu założenia sadu w opar-
ciu o badania warunków fizycz-
nych terenu, dobranie najbardziej 
korzystnych odmian drzew owoco-
wych i roślin towarzyszących. Pro-
jekt został zaakceptowany przez Pa-
nią Dyrektor Renatę Machnik. 

Apel był zwieńczeniem pracy 
„Obornickich Papierówek” w pierw-
szym etapie konkursu– Rozmawia-
my o sadzie. Podczas apelu ucznio-

wie zaprezentowali działania, któ-
re do tej pory podjęli. Spotkało się 
to z aprobatą środowiska szkolnego.

Raporty wykonane przez „Obor-
nickie Papierówki” zostały pozy-
tywnie ocenione przez sędziów. 
Praca naszego zespołu zdobyła 
528.67 punktów na 600 punktów 
możliwych. Przed „Obornickimi 
Papierówkami” drugi etap zmagań– 
Zakładamy sad, w którym marzenia 
o sadzie zostaną zmienione w rze-
czywistość. W etapie tym chcemy 
rozpropagować idee tradycyjne-
go sadu i założyć sad w wybranym 
przez nas miejscu. 

Opiekun projektu: 
Karolina Wierdak-Choroś

W pierwszym etapie projektu 
uczniowie zdobywali wiedzę na te-
mat starych odmian drzew owoco-
wych i sposobów ich pielęgnacji. 
Zajęcia odbywały się w formie po-
gadanek, wykładów i co szczególnie 

W konkursie wzięło udział po-
nad 50 uczniów. Eliminacje odby-
ły się w 3 kategoriach wiekowych: 
klasy I-III, IV-VI oraz VII/GIM/
LIc. 

Oprócz Sudoku klasycznego 
uczniowie musieli zmierzyć się 
z Sudoku Nieregularnym, Sudoku 
Diagonalnym i Sudoku Po Kolei. 

to już tylko finał w Warszawie, cze-
go naszym uczniom serdecznie ży-
czymy i trzymamy kciuki.

Wszystkim uczestnikom dzięku-
jemy za udział i gratulujemy!!!

Koordynatorki konkursu:  
Katarzyna Mackiewicz  

i Katarzyna Raduchowska
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Zapraszamy do Ośrodka Sportu i Rekreacji
W Przedszkolu Publicznym 
w Obornikach Śląskich również 
odbył się bal karnawałowy. 

W piątek 9 lutego bawiły się 
przedszkolaki z ulicy Kasztano-
wej a we wtorek 13 lutego z ulicy 
Sikorskiego. W tych dniach w na-
szym przedszkolu zrobiło się kolo-
rowo i bardzo wyjątkowo. W salach 
przedszkolnych można było spo-
tkać królewny, księżniczki, wróż-
ki, rycerzy, batmanów i policjan-
tów. Aż trudno było rozpoznać 
przebrane dzieci, które dumnie pre-

„Był karnawał. W karnawale 
wszyscy urządzają bale”

zentowały swoich ukochanych bo-
haterów. Po uroczystej prezentacji 
strojów rozpoczęły się tańce przy 
znanych i lubianych utworach z re-
pertuaru dziecięcego ale nie zabra-
kło także znanych i lubianych hi-
tów Sławomira czy Luisa Fon-
si Despacito. Śpiewy i tańce były 
przeplatane zabawami muzycznymi 
i korowodami prowadzonymi przez 
Panią Magdalenę Marszałek, któ-
ra sprawiła dzieciom ogromną 
przyjemność swoimi pomysłami 
i niespodzianką jaką było kolorowe 
konfetti. Były także chwile na odpo-

czynek i słodki poczęstunek przy-
gotowany przez rodziców. Były pa-
miątkowe zdjęcia w przedszkolnej 
foto – budce przygotowanej przez 
panie nauczycielki. Dzieci opusz-
czały przedszkole w bardzo rado-
snych nastrojach, dumne i szczęśli-
we, że mogły przez ten dzień pobyć 
kimś innym, kimś kogo uwielbiają. 
Dziękujemy rodzicom za wspania-
łe zaangażowanie w przygotowanie 
pięknych i niepowtarzalnych stro-
jów dla swoich dzieci. Kolejny bal 
już za rok.

E.K.

Dnia 8.02.2018 roku w Szko le  
Podstawowej w Osolinie mieli-
śmy niezwykłych gości. 

Odwiedził nas pan Albert 
z pszczelą rodziną. W niemal te-
atralnym otoczeniu mogliśmy spró-
bować słodkiego miodu oraz po-
znać wiele ciekawych historii 
z życia pszczół. Za pomocą pod-
stawowych narzędzi pszczelarskich 

Fascynujący  
świat pszczół

poznaliśmy fascynujący świat owa-
dów. Najważniejszym elementem 
zajęć był szklany ul zamieszkany 
przez pszczelą rodzinę, którą oglą-
daliśmy przy pracy. Na zakończe-
nie tego spotkania każdy uczestnik 
otrzymał słodki prezencik, wyko-
nał samodzielnie świeczkę z wosku 
pszczelego oraz uzyskał Certyfikat 
Przyjaciela Pszczół.

Michalina Wdowiak jest uczen-
nicą klasy 5 c w PSP nr 3 im. 
Jana Pawła II w Obornikach 
Śląskich. 

Michasia, jak zazwyczaj do niej 
mówię, jest jedną z najlepszych 
uczennic naszej szkoły i jednocze-
śnie jedną z najskromniejszych. 
Praktycznie nigdy nie chwali się swo-
imi osiągnięciami a ma ich trochę na 
swoim koncie. O jej udziale w tym 
konkursie dowiedziałem się zupełnie 
przypadkowo i gdybym sam nie spy-
tał, myślę, że niewiele osób by o suk-
cesie Michasi się dowiedziało. Ale 
o tym niech już Ona sama opowie. 

Łukasz Polak wychowawca.

O konkursie dowiedziałam się 
od pani Małgorzaty Krupskiej, 
nauczycielki matematyki. Ponieważ 
interesuję się matematyką i bardzo 
lubię robić zdjęcia, z chęcią wzięłam 
w nim udział. Wysłałam sześć zdjęć, 
które w jakiś sposób kojarzyły mi 

Ogromny sukces uczennicy 
w Ogólnopolskim konkursie 
„Matematyka w obiektywie”

się z matematyką. Jedno z nich, za-
tytułowane „Wodne parabole”, zo-
stało zakwalifikowane do wystaw 
krajowych i zagranicznych, dzięki 
czemu zostałam zaproszona na ga-
lę wręczenia nagród, która odbyła 
się 8 grudnia 2017 roku w Muzeum 
Narodowym w Szczecinie.

Konkurs organizowany jest 
przez Uniwersytet Szczeciński od 
ośmiu lat. W tym roku nadesła-
no 15 tyś. 817 prac z całego świata. 
Najciekawsze zdjęcia zaprezento-
wano podczas ceremonii wręczenia 
nagród. Było mi bardzo miło, gdyż 
wśród nich znalazła się nadesłana 
przeze mnie fotografia. 

Następnie wysłuchaliśmy wy-
kładu dr Agnieszki Hermy O ma-
tematycznych aspektach twórczo-
ści Jana Sebastiana Bacha, który był 
przeplatany koncertami muzyczny-
mi i krótkimi filmikami o matema-
tyce w muzyce. To był pierwszy wy-
kład w moim życiu i bardzo mi się 
podobał.

Michalina Wdowiak

W dniach 24-25.02 w Lubo-
niu koło Poznania odbyły się jedne 
z największych zawodów w naszym 
kraju i w Europie – VIII Mistrzo-
stwa Polski No Gi Jiu Jitsu. W tym 
roku na matach pojawiło się ponad 
1400 zawodników i zawodniczek 

W dniach 911.02 we Włoszech 
odbyły się jedne z najwięk-
szych i najbardziej prestiżo-
wych zawodów Puchar Europy 
WAKO Kickboxing Karlovac 
Open 2018. 

Poziom zawodów jak co roku 
był bardzo wysoki. Jednym z tysię-
cy biorących w nich udział był Mi-
chał Borowski podopieczny klu-
bu Elitarni MMA Oborniki Śląskie. 

Zawody odbywały z podziałem na 
kategorie i właśnie w jednej z nich 
po 3 ekscytujących i pełnych emo-
cji walkach Michał zajął III miejsce 
i do Polski dumnie wrócił z brązo-
wym medalem na szyi.

Ten wyjazd nie odbył by się gdy-
by nie ludzie dobrej woli którzy nam 
pomogli: Siłownia Hektor, BMW-
-KRZYSIAKU Prusice oraz Piotr 
Żak. Bardzo dziękujemy za pomoc!

Łukasz Borowski

Puchar Europy WAKO 
Kickboxing Karlovac

Początek sezonu startowego 
na niezwyciężonych jest bar-
dzo dobry. 

Począwszy od startów na ogól-
nopolskich zawodach w Dzierżo-
niowie, gdzie złoty medal wywal-
czył Mateusz Kusztal niebieskie pa-
sy, a Mateusz Tiuchty i Kacprem 
Gawdą zdobyli srebrne medale.

Kolejnymi zawodami były Mi-
strzostwa Polski No Gi w brazylij-
skim Jiu-Jitsu,.. tam klub Invictus 
BJJ Oborniki Śląskie zaprezentował 
się również bardzo dobrze. Jest to 
największa impreza w naszym kra-
ju, a świadczy o tym ilość zawodni-
ków która przyjechała, aby spraw-
dzić swoje umiejętności. Organiza-
torzy informują, że przybyło ponad 
1400 zawodników ( został pobity 
rekord z poprzedniego roku o 200 
zawodników). Oborniccy graple-
rzy przywieźli dwa medale. Kacper 
Gawda junior wywalczył tytuł vice 

zeszłorocznego turnieju Stowarzy-
szenie Invictus może dofinansowy-
wać swoich zawodników w startach 
na zawodach rangi światowej, a tak-
że zakupić sprzęt do podnoszenia 
naszej formy startowej. 

Dziękujemy naszym partnerom 
którzy nas wspierają w dążeniu do 
wymierzonych celów Lampy2, Bra-
ve Design, Stepmed Stelmaszczyk 
Paweł.

Miłosz Borowski 

Invictus

z całego kraju. W imprezie wziął 
udział trener klubu Elitarni MMA 
Oborniki Śląskie Łukasz Borowski. 
Po trzech walkach zakończonych 
sukcesem zdobył Mistrzostwo Pol-
ski w niebieskich pasach w wadze 
królewskiej +97 kg.

20 stycznia 2018 r. w Oborni-
kach Śląskich w Hali Publicz-
nego Gimnazjum im. Polskich 
Laureatów Nagrody Nobla od-
były się zawody w Taekwondo 
ITF. 

Do Obornik Śląskich przyby-
li młodzi adepci Taekwon-do ITF 
z Dolnego Śląska zrzeszeni w Ogól-
nopolskiej Organizacji Taekwon-
-Do ITF. Zawody były organizo-
wane przez Klub Taekwon-Do ITF 
„NAMU” z Obornik Śląskich w ra-
mach programu „Aktywna Gmina 
Oborniki Śląskie”. Zawody rozpo-
częły się punktualnie o godzinie 
9.00 przywitaniem wszystkich za-
wodników przez koordynatora fe-
deracji na Dolnym Śląsku Trene-
ra Krzysztofa Machałę V DAN. 
Rywalizacja rozpoczęła się od kon-
kurencji dla najmłodszych. Młodzi 
adepci Taekwon-Do mieli okazję 
zmierzyć się na „torze przeszkód” 
który oprócz prostych zadań zawie-
rał również przeszkody związane 
z elementami Taekwon-do. W su-
mie w konkurencji udział wzięło 
około 20 zawodników. Kolejną, 
równie ciekawą konkurencją były 
„techniki szybkościowe”. Polegała 
ona na wykonaniu jak największej 
ilości kopnięć w tarczę w przecią-
gu 30 sekund. Tu również rywali-
zacja podzielona była na najmłod-
szych i trochę starszych. W okoli-
cach godziny 12.00 rozpoczęła się 
rywalizacja na macie w „układach 
formalnych”. Na pierwszy ogień po-
szli taekwondowcy posiadający 10 
CUP (białe pasy). Układy formal-
ne są jedną z ciekawszych dyscyplin 

w Taekwon-Do. Wymagają od za-
wodnika bardzo dobrej koordynacji 
i wykonywania układu najlepiej jak 
potrafi. Trzeba wspomnieć, że każ-
de zawody są zwieńczeniem wie-
lu godzin treningu, czasem bardzo 
monotonnego. Następną konkuren-
cją były techniki specjalne, pole-
gające na kopnięciu packi umiesz-
czanej coraz wyżej. Odpowiednie 
wybicie się w górę jest tu bardzo 

Zawody w Taekwon-do ITF

3go marca rozegrano – po raz 
pierwszy – ATLAS Drużynowe 
Mistrzostwa Polski w szachach 
szybkich z udziałem 42 drużyn. 

Tempo gry wynosiło 10 mi-
nut na partię + 5 sekund za każde 
posunięcie. Drużyny składały się 
z czteroosobowych zespołów, a na 
czwartej szachownicy musiała wy-
stąpić kobieta. Drużyna Wieży Pę-
gów w składzie Wojciech Moran-
da, Piotr Nguyen, Paweł Kowalczyk 
i Joanna Majdan po rozegraniu 9 
meczy zdobyła pierwszy historycz-
ny brązowy medal. Wielkie brawa 
i gratulacje dla zespołu. W pierw-
szej „10” na miejscu 6 zameldował 
się I zespół Biełego Króla Wisznia 
Mała, a na 10 miejscu II zespół Bia-
łego Króla Wisznia Mała. W nie-
dzielę 4 marca odbyły Indywidual-
ne Mistrzostwa Polski w Szachach 
Szybkich. Brązowy medale zdoby-
li nasi zawodnicy Wojciech Moran-
da i Joanna Majdan. Brawa i gratu-
lacje dla nich.

Tekst i zdjęcia:  
Przemysław Lichwa

Bardzo serdecznie dziękujemy 
za pomoc w organizacji zawodów 
Lokalnej Grupie Działania „Kraina 
Wzgórz Trzebnickich”, Urzędowi 
Marszałkowskiemu Województwa 
Dolnośląskiego, Gminie Oborniki 
Śląskie, Dyrekcji Publicznego Gim-
nazjum w Obornikach Śląskich im. 
Polskich Laureatów Nagrody Nobla, 
Kompleksowi Hotelowo Sportowe-
mu „ROKITA” z Brzegu Dolnego, 

Szachy szybkie
Mistrza Polski 2018 r. w kat. junior 
i Michał Chudy vice-mistrza Pol-
ski w kat. wag -92 kg niebieskie pa-
sy. Jestem bardzo dumny z postawy, 
waleczności i charakteru moich za-
wodników i wiem, że to dopiero po-
czątek naszych sukcesów. My oczy-
wiście nie zwalniamy tempa i już 25 
marca, będziemy próbowali swo-
ich sił na międzynarodowej impre-
zie Internatioenal Open Champion-
ship BJJ w Luboniu. Dzięki zgroma-
dzonym pieniądzom na organizacji 

Prace wykończeniowe z zakre-
su remontu oraz termomoder-
nizacji obiektu są na ukończe-
niu. 

Do wykonania pozostały jeszcze 
sufit podwieszany w holu, wyłoże-
nie wykładziny na korytarzu przy 
hali, wymiana barierek na łączni-
ku do miejsc noclegowych, zamon-
towanie drzwi oddzielających część 
sportową od części rehabilitacyjnej, 
montaż barierek, położenie płytek 
na balkonach i schodach ewaku-
acyjnych oraz uporządkowanie te-
renu wokół obiektu. 

Ponadto wyremontowano rów-
nież dwa sanitariaty w części reha-
bilitacyjnej, wymieniono tapczany 
oraz częściowo meble i telewizory 
w pokojach gościnnych przy hali.

Pomimo trwających nadal prac, 
planujemy częściowe udostępnie-
nie obiektu dla grup sportowych od 
04 marca 2018 r. Stęsknione dzie-
ci ze szkoły podstawowej nr 2, ko-
rzystają z obiektu już od 23 lutego 
pod szczególnym nadzorem Pań 
nauczycielek. 

Przerwa trwająca w pracach re-
montowych pozwoliła Ośrodkowi 
na przyjęcie 2 zgrupowań sporto-
wych od 03 do 10 lutego 2018 r. – 30 
osób oraz w terminie 10 – 17 lute-
go 2018r. – 70 osób. Uzyskane przy-
chody pozwolą Ośrodkowi na czę-
ściowe odrobienie straty z 2017 ro-
ku, kiedy to przez 4 miesiące obiekt 

Remont Ośrodka Sportu 
i Rekreacji dobiega końca!

Nagrodzona fotografia Michaliny – Wodne parabole

ważne. I tak najmłodsi rozpoczę-
li rywalizację od elementu ustawio-
ne na wysokości 126 cm aby potem 
starsi mogli kopać ją na wysokości 
prawie 2 metrów nad ziemią. Wszy-
scy uczestnicy zawodów otrzyma-
li piękne szklane medale oraz dy-
plomy. Zwycięzcy poszczególnych 
konkurencji otrzymali dodatkowo 
packi treningowe. Zawody zakoń-
czyły się w okolicach godziny 15.00 
wspólnym zdjęciem oraz poczę-
stunkiem (pizza). 

wszystkim zaangażowanym rodzi-
com oraz trenerom, firmom: ADA-
MA MANUFACTURING PO-
LAND S.A., ELWI z Wielkiej Lipy 
(sklep spożywczo – przemysłowy), 
Vag4You Serwis Samochodowy, 
Sklepowi MASTERMET z Obor-
nik Śląskich, Sklepowi Auto Części 
z Obornik Śląskich, Pani Magdale-
nie Olczyk – FOTOMAG – pracow-
nia fotograficzna.

Tekst i zdjęcia: NaMU

nie przyniósł żadnych przychodów, 
ze względu na trwające prace re-
montowe. 

W chwili obecnej Ośrodek przy-
gotowuje się do Indywidualnych 
i Drużynowych Mistrzostw Polski 
Młodzieżowców w szpadzie i we flo-
recie, które odbędą się 10 i 11 mar-
ca oraz 22 i 23 marca 2018r. Tego-
roczny VI już Turniej Judo „Okami 
Cup” planowany jest na 22 kwietnia 
2018r., natomiast uroczyste otwar-
cie obiektu po pracach remontowo-
-termomodernizacyjnych planowa-
ne jest na 21 kwietnia 2018r. 

Jesteśmy dumni, iż dzięki Pa-
nu Burmistrzowi możemy zapro-
sić Państwa na pachnący nowością 
obiekt.

Ze sportowym pozdrowieniem
Dyrektor Ośrodka  
Sportu i Rekreacji 

Aleksandra Durkalec-Rzepka 
Zdjęcia: Arkadiusz Kucharski 
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