
O remoncie sali widowiskowej Obornic-
kiego Ośrodka Kultury wielu mieszkańców 
Obornik Śląskich marzyło od dawna. Udało 
nam się je zrealizować! 

OOK nabrał blasku!
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Tegoroczne Święto Plonów zorganizowa-
ne zostało przez Gminę Oborniki Śląskie oraz 
mieszkańców Pęgowa z Panią Sołtys Martą 
Rogalą i Prezesem Stowarzyszenia Rozwoju 

Gminne Dożynki

Zrealizowaliśmy najwięcej inwestycji od lat

Pęgowa Maciejem Borowskim na terenie lą-
dowiska w Golędzinowie.
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Tegoroczne Święto Plonów zorganizowa-
ne zostało przez Gminę Oborniki Śląskie 
oraz mieszkańców Pęgowa z Panią Sołtys 
Martą Rogalą i Prezesem Stowarzyszenia 
Rozwoju Pęgowa Maciejem Borowskim 
na terenie lądowiska w Golędzinowie. 

Uroczystości rozpoczęły się przywitaniem 
przybyłych gości przez Burmistrza Obornik 
Śląskich Arkadiusza Poprawę oraz Przewod-
niczącą Rady Miejskiej Agnieszkę Zakęś. Sta-
rostami dożynek byli Anna i Krzysztof Wa-
rias, którzy podzielili się chlebem z uczest-
nikami wydarzenia. Obrzęd dożynkowy 
poprowadziła Kapela Jana Boduszka z Sie-
mianic. 

W tym roku 20 miejscowości zapre-
zentowało swoje wieńce dożynkowe, któ-
re wzięły udział w konkursie na „Najładniej-
szy Wieniec Dożynkowy”. Komisja oceniająca 
zgłoszone wieńce przyznała trzy miejsca. III 
miejsce zdobył wieniec zrobiony przez miesz-
kańców Siemianic, II miejsce zdobyła koro-
na przygotowana przez mieszkańców Ro-
ścisławic. Zwycięski wieniec wykonany zo-

O remoncie sali widowiskowej Obornic-
kiego Ośrodka Kultury wielu mieszkań-
ców Obornik Śląskich marzyło od dawna. 
Udało nam się je zrealizować! 

W Obornickim Ośrodku Kultury prace re-
montowe zostały zakończone już jakiś czas te-
mu. Wykonano wszystkie roboty budowlane 
i instalacyjne, prace tynkarskie i malarskie, 
wymieniono obudowy grzejników na sali wi-
dowiskowej i polakierowano parkiet. Urucho-
miono także nową wentylację mechaniczną. 
Zamontowano oprawy oświetleniowe oraz 
wyposażenie p-poż. i szatni. Firma GORYC-
KI & SZNYTERMAN Sp. z o.o. z Krakowa za-
montowała nowe wyposażenie akustyczne. 
Wnętrza sali wypełniają innowacyjne panele 
akustyczne wykonane w najnowszej techno-
logii, do tej pory nigdy wcześniej nie monto-
wane w Polsce. Firma Projekcja Sp. z o.o. za-
montowała systemy do projekcji, a firma Tri 
Martin Krzysztof Garstecki z Torunia wypo-
sażyła salę w nowe kurtyny sceniczne wraz 
z napędem. 

Całkowita wartość zadania to ok. 

1 520 000 zł 
w całości finansowanego z budżetu Gminy 

Oborniki Śląskie.
Przypominamy, że w 2016 roku dzięki do-

finansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dzie-

Obornicki Ośrodek Kultury nabrał blasku!
stał przez mieszkańców Pęgowa. Wszystkie 
wieńce zostały przygotowane z ogromną pre-
cyzją, starannością i pomysłowością. Nagro-
dy w konkursie ufundowała Gmina Oborni-
ki Śląskie. Na uczestników dożynek czekało 
wiele atrakcji: darmowe dmuchańce, jarmark 
rękodzieła i produktu lokalnego, fotobud-
ka, byk rodeo, sztuczna krowa, animacje dla 
dzieci, miasteczko rowerowe, wystawa samo-
lotów, a także wystawa maszyn zorganizowa-
na przez Klub Miłośników Starej Techniki Re-
troTRAKTOR.. Na scenie również wiele się 
działo – wystąpili lokalni i zagraniczni arty-
ści. Podczas dożynek Burmistrz Obornik Ślą-
skich wręczył nagrody w konkursie na „Naj-
ładniejszy ogród w Gminie Oborniki Śląskie” 
oraz uhonorował najlepszych sportowców 
2018 roku. Gwiazdami tegorocznego Święta 
Plonów był zespół VEEGAS oraz Danzel.

Sponsorami tegorocznego Święta Plonów 
byli: Nadleśnictwo Oborniki Śląskie, Preh 
Car Connect Sp. z o.o., WPO Alba, LG Chem 
Wrocław Energy Sp. z o.o., Claudie Design, 
PSB Mrówka, Bank Spółdzielczy w Oborni-
kach Śląskich, Skup Złomu w Pęgowie, Sklep 
„Groszek” Pęgów, „Limba” Pęgów, Staaf Ser-
wis Diler Narzędzi Stihl, Transport Ciężaro-
wy Goźliński, EtiMarket Pęgów, Multiconcept 
Pęgów, Delikatesy Livio Pęgów, Kwiaciarnia 
Euforia Pęgów, Bauma Krzysztof Honczaruk, 
Ferma indyków „Maciejczyk”

dzictwa Narodowego w kwocie ok. 142 000 zł 
zakupiony został nowy sprzęt nagłośnieniowy 
za kwotę ok. 

225 000 zł 
Wkład finansowy gminy to ok. 83 000 zł. 

W tym też roku wykonana została kanalizacja 
deszczowa (odwodnienie budynku) ze środ-
ków własnych gminy za kwotę ok. 

55 000 zł 
oraz zlecono dokumentację architekto-

niczno – budowlaną piwnic pod galerie i ka-
wiarnię za kwotę ok. 

61 000 zł 
Wkład finansowy gminy to ok. 9 500 zł, 

reszta sumy ok. 52 000 zł pochodzi z dofinan-
sowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 

W 2017 roku zakupione zostało nowe 
oświetlenie sceniczne za kwotę ok. 

226 000 złotych 
z czego wkład własny gminy wyniósł ok. 

126 000 zł, 100 000 złotych pochodzi z dofi-
nansowania z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Ponadto wykonano 
murek okalający budynek na kwotę ok. 

W 2015 roku Burmistrz Obornik Śląskich 
wynegocjował i podpisał umowę z Polski-
mi Kolajami Państwowymi dzięki, której 
obornicka biblioteka publiczna mogła 
zmienić swoją lokalizację, a co za tym 
idzie rozwiązane zostały jej problemy lo-
kalowe. 

Powstała nowoczesna, piękna biblioteka 
o metrażu 421 m² (na parterze obornickie-
go Ośrodka Kultury zajmowała powierzchnię 
zaledwie 130 m²). Ostatecznie dzięki dofinan-
sowaniu ze środków Unii Europejskiej biblio-
tekę umieszczono w budynku dworca PKP. 
Zarówno inwestor, projektant i wykonaw-
ca rewitalizacji z ogromną dbałością podeszli 
do zadania i najdrobniejszych szczegółów, łą-
cząc piękno architektury starego dworca i je-
go atutów z nową technologią XX wieku. Od-
dane do użytku wnętrza są przede wszystkim 
funkcjonalne i piękne. 

Nowa lokalizacja zaprojektowana została 
przez projektantów (SANKOS.C Adam i Alicja 
Santorowscy), bez barier architektonicznych 

Biblioteka im. Jarosława Iwaszkiewicza 
Obornickiego Ośrodka Kultury w nowej lokalizacji

82 000 zł 
– ok. 42 000 zł to wkład własny gminy, 

a 40 000 zł pochodzi z dofinansowania z Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go. 

Wszystkie te wydatki mieszkańcy i goście 
Obornickiego Ośrodka Kultury mogli podzi-
wiać 28 września, ponieważ tego dnia odby-
ło się uroczyste otwarcie sali widowiskowej 

po modernizacji. Przecięcia wstęgi dokona-
li Przewodnicząca Rady Miejskiej w Obor-
nikach Śląskich Agnieszka Zakęś, Burmistrz 
Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa oraz 
Dyrektor OOK Halina Muszak. Po uroczysto-
ści wszyscy zaproszeni goście mieli przyjem-
ność wysłuchania pięknego koncertu w wy-
konaniu Natalii Lubrano. Na następny dzień 
zaplanowany został koncert Marka Piekar-
czyka. Artysta oczarował publiczność swoim 
świetnym, akustycznym występem. 

dla osób niepełnosprawnych z dostosowaniem 
dla rodziców małych dzieci (podjazdy). Po-
wstała nowoczesna biblioteka z dostępem do 
internetu. Na specjalnie skonstruowanej an-
tresoli mieści się mediateka. Czytelnicy mogą 
korzystać z 9 komputerów, które sfinansowane 
zostały z budżetu gminy. W ramach działalno-
ści biblioteki cyfrowej (w konsorcjum z Dolno-
śląską Biblioteką Publiczną) czytelnikom za-
pewniony został dostęp do dygitalizowanych 
materiałów. Czytelnicy mają dostęp także do 
czasopism i dzienników on-line.

Wszystko to daje wspaniały efekt miejsca 
atrakcyjnego dla mieszkańców i chętnie przez 
nich odwiedzanego. W tym roku biblioteka 
zarejestrowała pięciotysięcznego czytelnika.

Zadanie inwestycyjne „Przebudowa dwor-
ca kolejowego Oborniki Śląskie” zostało zre-
alizowane ze środków PKP S.A. i budżetu 
państwa. Wydatek inwestycyjny netto wy-
niósł 

4 500 000 zł 

Gminne Dożynki
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Zgodnie z obietnicą Burmistrz Arkadiusz 
Poprawa uzyskał dofinansowanie do mo-
dernizacji obornickiego basenu. 

Zadanie to Gmina Oborniki Śląskie re-
alizuje w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 zadanie 
pn. „Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych 
przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Ślą-
skich oraz ulicy Krótkiej i Licealnej”. 

Projekt realizowany będzie w ramach 
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 
Oborniki Śląskie na lata 2016-2026. Zreali-
zowany zostanie w ramach 2 głównych za-
dań: Zadanie 1 obejmuje przebudowę ist-
niejącego basenu odkrytego wraz z infra-
strukturą towarzyszącą, budową nowych 
basenów rekreacyjnych ze zjeżdżalniami, 
wodnego placu zabaw (huśtawka wodna, 
ścianka wodna, gejzer powietrzny, masaże-
ry karku, grzybek wodny), budową nowego 
budynku technologii wody basenowej wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą oraz elemen-
tami zagospodarowania terenu oraz zato-
ki postojowej, w tym: opracowanie projek-
tu budowlanego, roboty budowlano-mon-
tażowe, nadzór inwestorski. W strefie dla 
dzieci znajdą się zjeżdżalnia rodzinna trój-
torowa, zjeżdżalnia „anakonda”, podgrze-
wany brodzik (wyposażony m.in. w jeżyk 
wodny, dzwonek i stołek wodny). Zadanie 
2 obejmujące przebudowę ulicy Krótkiej 
i ul. Licealnej w Obornikach Śląskich zo-
stało już zrealizowane, o czym napiszemy 
na kolejnych stronach gazety. 

Umowa na modernizację basenu podpi-
sana została z firmą PUB Janusz Laskowski 
i opiewa na kwotę 

12 915 000 złotych 

Ruszył remont obornickiego basenu

Przebudowę ulicy Krótkiej i Licealnej wy-
konała firma WB-TECH Wiesław Burek za 
kwotę ok. 268 000 złotych. Wysokość dofinan-
sowania wynosi ponad 5 000 000 zł.

Na koniec jeszcze jeden pozytywny 
aspekt realizacji tego zadania. Dla miesz-
kańców chyba najmilszy! Wejście na basen 
będzie darmowe przez uwaga – 10 lat! 

Marzenia mieszkańców Obornik Ślą-
skich dotyczące nowego basenu zostaną 
zrealizowane!

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu 
z Regionalnego programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 
działanie 6.3 rewitalizacja zdegradowa-
nych obszarów opiewających na kwotę 
3 333 000 złotych remontujemy obornic-
kie „Kino Astra”. 

Całkowita wartość projektu to kwota 

4 100 000 złotych 
Budynek od wielu lat był w bardzo złym 

stanie technicznym, co uniemożliwiało ko-
rzystanie z niego w żaden sposób. W tej 

chwili wieloletnie marzenie oborniczan 
o miejscowym kinie zostanie spełnione!

 Umowę na realizację zadania podpisana 
została po procedurze przetargowej z kon-
sorcjum firm: MTB Sp. z o.o. oraz Przed-
siębiorstwem Projektowo-Budowlanym 
„Mack-Inwest” Maciej Kaleta. W zakresie 
umowy jest wykonanie prac budowlanych 
i instalacyjnych bez wyposażenia, na któ-
re zostaną przeprowadzone odrębne postę-
powania. Prace budowlane będą polegały 
m.in. na przebudowie parteru i pierwsze-
go piętra w zakresie nowego układu ko-
munikacyjnego z platformą dla osób nie-

Główne wejście do kina będzie znajdowało 
się od strony tarasu zewnętrznego przy bu-
fecie kawowym.

Planowany termin zakończenia prac to 
połowa lipca 2019 roku. Już dziś zaprasza-
my Państwa na pierwszą projekcję filmową! 

Remontujemy kino AstrA

pełnosprawnych przy nowej klatce scho-
dowej, dodatkowej sali z małą sceną, sali 
wielofunkcyjnej, sali ekspozycyjnej, węzła-
mi sanitarnymi, szatniami i bufetem. Wy-
remontowana zostanie sala kinowa – układ 
funkcjonalny pozostanie bez zmian, po-
za dobudowaną projektornią. Na zewnątrz 
zmieni się elewacja budynku z nowym 
układem stolarki okiennej i drzwiowej. 

Rzeczpospolita 
Polska

Rzeczpospolita 
Polska

Rzeczpospolita 
Polska
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Nowy Żłobek Integracyjny „Pod Grzyb-
kiem” oparty jest na rzucie prostokąta 
z prostokątnym patio w środku. 

Budynek jest niepodpiwniczony, par-
terowy z płaskim dachem okolony atty-
ką. Elewacje urozmaicone zostały poprzez 
wnęki, w których znajdują się zadaszo-
ne tarasy przy salach zabaw oraz akcenty 
w postaci brył nawiązujących wyglądem 
do kostki sześciennej do gry z charakte-
rystycznymi, okrągłymi wgłębieniami. 
Niektóre z tych wgłębień pełnią funkcję 
okien doświetlających łazienki dla dzieci. 
Ze względu na przeznaczenie elewacja bu-
dynku jest w delikatnych, ciepłych odcie-
niach beżu, „zielonego groszku” oraz bia-
ła. Część elewacji jest w kolorystyce na-
turalnego, jasnego drewna. Nad częścią 
pomieszczeń wykonano świetliki dacho-
we pełniące funkcję doświetlającą. Układ 
budynku jest symetryczny względem osi 
północ-południe. Od strony południowej, 

na osi budynku znajduje się główne wej-
ście dla rodziców z dziećmi. Przy wejściu 
zlokalizowana jest wózkownia, pokój do 
karmienia oraz toaleta dla osób niepełno-
sprawnych. Wewnętrzny układ komunika-
cyjny to korytarz obiegający wewnętrzne 
patio budynku. Szafki dla dzieci ustawione 
są na korytarzu przy wejściu do sal. Z ko-
rytarza bardzo łatwy jest dostęp do każde-
go modułu dla poszczególnych grup dzie-
ci, można wejść na patio oraz dojść do czę-
ści administracyjno – technicznej. Każda 
grupa dzieci ma osobny moduł, na któ-
ry składa się sala zabaw, łazienka z toale-
tą oraz sala do wypoczynku. Z każdej sa-
li zabaw jest bezpośrednie wyjście na ze-
wnętrzny taras. Układ rozlokowany został 
tak by tarasy zewnętrzne dla dwóch sąsied-
nich sal były połączone. Część środkowa 
budynku zajmuje duża sala wielofunkcyj-
na z wejściami z korytarza i możliwością 
wyjścia na patio. Patio stanowi miejsce do 
wypoczynku i zabaw na świeżym powie-

Żłobek Integracyjny „Pod Grzybkiem”  
został wybudowany w 10 miesięcy!

Dzięki staraniom Burmistrza Arkadiusza 
Poprawy otrzymaliśmy dofinansowanie 
w ramach Regionalnego programu Ope-
racyjnego dla Województwa Dolnoślą-
skiego na lata 2014-2020, działanie 3.3. 
Efektywność energetyczna w budyn-
kach użyteczności publicznej i sektorze 
mieszkaniowym. 

Gmina Oborniki Śląskie była liderem 
projektu partnerskiego pt. „Termomoder-
nizacja Budynków Użyteczności Publicz-
nej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica 
oraz Wisznia Mała”, w ramach którego wy-
remontowaliśmy kompleksowo Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich, 
Szkołę Podstawową nr 2 w Obornikach Ślą-
skich oraz Szkołę Podstawową w Osolinie. 

Przedmiotem termomodernizacji Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich 
objęta została modernizacja systemu grzew-
czego, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, 
docieplenie stropodachu i ścian zewnętrz-
nych oraz wymiana oświetlenia na energo-
oszczędne. Całkowita wartość zadania wy-
niosła ok. 

2 752 000 złotych

OSiR przeszedł 
termomodernizację

Dzięki kolejnemu dofinansowaniu otrzy-
manemu w 2016 roku od Ministra Sportu na 
zadanie: „Modernizacja hali sportowej przy 
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Obornikach 
Śląskich” mogliśmy zrobić jeszcze więcej. 
Przedmiotem zamówienia była moderniza-
cja ogólnodostępnej sali gimnastycznej z za-
pleczem sportowym i szatniowo-sanitarnym, 
obiekt sali gimnastycznej o wymiarach 22 m 
x 37 m, małej sali gimnastycznej o wymiarach 
13 m x 13 m, ciężarowni oraz zaplecza szat-
niowo-sanitarnego. Dofinansowanie w wy-
sokości 50% dotyczyło zakresu robót remon-
towych budowlanych i instalacji sanitarnych 
zlokalizowanych na parterze z salą konferen-
cyjną na I piętrze oraz dodatkowego wypo-
sażenia sportowego – koszy głównych i tre-
ningowych do koszykówki, bramek do piłki 
ręcznej, zestawów do siatkówki, materacy do 
judo, zestawów do badmintona, osłon z ma-
teracy na ścianach, klatki MMA z podestem, 
trybun stałych oraz osłon na grzejniki i drabi-
nek. Całkowita wartość realizacji tego zada-
nia wynosi ok. 

929 000 złotych 
Dofinansowanie Ministra Sportu wyniosło 

455 120 złotych. 

trzu. Zaraz za salą znajdują się dwie sale 
do rehabilitacji indywidualnej. Od strony 
północnej znajduje się wejście dla perso-
nelu. W tej części budynku zlokalizowano 
warsztat, piękną kuchnię z zapleczem, ko-
tłownię, magazyn środków czystości, część 
biurową, część socjalną dla personelu, 
pralnie, magazyn brudnej bielizny, maga-
zyn na sprzęt. W tej części znajduje się ko-
lejna toaleta dla niepełnosprawnych. Do 
warsztatu, kuchni oraz kotłowni prowadzą 
osobne wejścia z zewnątrz budynku. Po-
wierzchnia użytkowa wynosi 1460,82 m². 
Całość zadania wyniosła ok. 

5 643 000 złotych 
w tym 1 350 000 zł to dofinansowanie 

z Ministerstwa Polityki Społecznej z Pro-
gramu „Maluch”. Budynek powstał w bar-

dzo szybkim tempie – czas realizacji wy-
niósł około 10 miesięcy. 

Nowo powstały Żłobek można uznać za 
jeden z najnowocześniejszych obiektów ja-
kie powstały w Gminie Oborniki Śląskie 
na przestrzeni ostatnich lat, czego potwier-
dzenie można było uzyskać miedzy innymi 
podczas uroczystego otwarcia obiektu.

Celem funkcjonowania żłobka jest spra-
wowanie opieki nad dzieckiem w wie-
ku rozwojowym do 3 lat, ze szczególnym 
uwzględnieniem wspomagania indywidu-
alnego rozwoju oraz wspomagania indy-
widualnego rozwoju oraz wspomagania 
rodziny w wychowaniu dziecka, a w przy-
padku dzieci niepełnosprawnych – rodzaju 
niepełnosprawności (niepełnosprawność 
ruchowa, intelektualna, sprzężona). 

 

Rzeczpospolita 
Polska
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W latach 2014-2018 udało nam się wybudować 5,5 km chod-
ników za kwotę 2 750 000 zł oraz blisko 32 km dróg za kwotę 
15 000 000 zł (z czego 4 440 000 zł to środki zewnętrzne).

Infrastruktura drogowa jest jednym z ważniejszych zadań, które realizuje gmina na swoim 
terenie. Dzięki dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego 
udało się nam zrealizować wiele inwestycji, które zdecydowanie wpłynęły na bezpieczeństwo 

Tak się zmienialiśmy na przestrzeni 2014-2018
i komfort życia mieszkańców. Sukcesywnie z biegiem lat pula środków gminnych przeznaczo-
nych na remonty dróg lokalnych wzrasta. 

Na przestrzeni ostatnich lat przeznaczonych zostało po-
nad 12 000 000 zł na budowę dróg wojewódzkich, kolejnych  
16 000 000 zł zostanie jeszcze poniesionych. 8 500 000 zł po-
chodzi z dotacji unijnych w ramach ZiT WrOf.

Infrastruktura drogowa
Budowa chodnika przy ul. Fredry w Obornikach Śląskich
Wartość: 118 000 zł 

Chodniki

Budowa chodnika przy ul. Łokietka i Grunwaldzkiej w Obornikach Śląskich
Wartość: 190 000 zł

Budowa ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej z miejscowości Pęgów – Golędzinów
Wartość: ok. 742 000 zł (50% ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego)

Paniowice

Budowa chodnika przy ul. Brzeskiej w Urazie
Wartość: 1 200 000 zł (50% ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego) 

Budowa ciągu pieszego w Rościsławicach
Wartość: 1 000 000 zł (50% ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego)

Budowa chodników w miejscowościach Kotowice i Paniowice w Gminie Oborniki Śląskie
Wartość ok. 1 500 000 zł (50%  ze Starostwa Powiatowego)

Kotowice
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Remont drogi Oborniki Śląskie – Wielka Lipa
Przy współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego

Remont drogi Oborniki Śląskie – Wilczyn
Przy współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego

Remont drogi w Urazie
Przy współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego

Remont ulicy Kościuszki w Obornikach Śląskich
Finansowany z budżetu Gminy

Przebudowa odcinka drogi gminnej do miejscowości Jary Wartość: 817 000 zł (409 000 zł z Dolnośl. Urzędu Woj., 125 000 zł z Nadleśnictwa Oborniki Śl.) 
Przebudowa ul. Akacjowa Jary. Wartość: 300 000 zł 
Przebudowa ul. Dębowa Jary. Wartość: 30 000 zł (70% dofinansowania mieszkańcy Jar) 

Drogi

Przebudowa drogi gminnej Osola – Osolin
Wartość: 2 500 000 zł (1 250 000 zł Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego)

 Remont drogi gminnej na odcinku od drogi woj. nr 342 w miejscowości Zajączków do drogi pow. w miejscowości Kotowice
Wartość zadania: 585 000 zł (50% z Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój)

Remont drogi wojewódzkiej nr 342 na odcinku Pęgów – Golędzinów
Przy współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego wykonano kolejne odcinki dróg
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Remont ulicy Licealnej w Obornikach Śląskich
Finansowany z RPO WD

Remont ul. Miłej w Obornikach Śląskich
Finansowany z budżetu Gminy

Remont ulicy Parkowej w Obornikach Śląskich
Finansowany z budżetu Gminy

Przebudowa ulicy Wierzbowej w Pęgowie 
Wartość: 551 000 zł, finansowana z budżetu Gminy i przy współpracy mieszkańców

Remont drogi w Rościsławicach, ul. Łąkowa
Finansowany z budżetu Gminy

Remont ulicy Kwiatowej w Urazie
Finansowany z budżetu Gminy i przy współpracy mieszkańców 

Przebudowa drogi dojazdowej – Zaułek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Obornikach Śląskich
Wartość: 80 000 zł, finansowana z budżetu Gminy

Remont drogi w Kuraszkowie, ul. Polna
Finansowany z budżetu Gminy

Remont ulicy Krótkiej w Obornikach Śląskich
Finansowany z RPO WD
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Nowe parkingi
Budowa parkingów przy dworcach PKP 

w Obornikach Śląskich, Pęgowie i Osoli „Park 
and Ride. W ramach zadania powstanie po-
nad 

100 miejsc parkingowych 

Wyburzenie budynku gospodarczego i wykonanie parkingu przy ul. Orkana w Obornikach 
Śląskich. Wartość: 40 000 zł.

Dzięki dobrej współpra-
cy Gminy Oborniki Ślą-
skie z Urzędem Marszał-
kowskim Województwa 
Dolnośląskiego w listo-
padzie 2017 r. doszło 
do podpisania umowy 
dotyczącej zwiększeniu 
ilości połączeń kolejo-
wych na linii D29-271 
przebiegającej przez 
naszą gminę. 

W ramach podpisa-
nej umowy zwiększy-
ła się liczba połączeń ko-
lejowych obsługiwanych 
przez Koleje Dolnośląskie 
S.A., który wszedł w życie 
10.12.2017 w relacji Wro-
cław Główny – Rawicz – 
Wrocław Główny.

Połączenia PKP

W latach 2014-2018 na oświatę 
przeznaczyliśmy 5 500 000 zł!

Inwestowanie w oświatę to inwestowa-
nie w najmłodsze pokolenie, które kiedyś 
będzie rozwijało naszą gminę. Jest to je-
den z najważniejszych naszych prioryte-
tów. W latach 2014-2018 zainwestowaliśmy 
w oświatę blisko 3 500 000 złotych (większa 
część tej kwoty pochodzi z pozyskanych 
dofinansowań). Przeznaczyliśmy te pienią-

Adaptacja budynku Gimnazjum na potrzeby Przedszkola
Publicznego Wartość: 500 000 złInwestycje  

w oświatę

Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym 
ul. Kownackiego w Obornikach Śląskich
Wartość : 70 300 zł (dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki) 
Nowe urządzenia dodano także w Przedszkolu Publicznym przy ul. Sikorskiego 
Wartość: 32 700 zł (dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki)

Wymiana części pokrycia dachowego na hali sportowej w SP1 
Wartość: 95 000 zł

Parking przy dworcu w Osoli.

Budowa parkingu przy dworcu w Obornikach Śląskich.

Szkoła Podstawowa nr 1 Oborniki Śląskie

Przedszkole  
ul. Kownackiego

Przedszkole Pęgów

Wartość: 1 490 000 zł 
Dofinansowanie to 85% wydatków 

kwalifikowalnych z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2014-2020, Pod-
działanie 2 – 3.4.2 Wdrażanie strategii ni-
skoemisyjnych – ZIT WrOF.

Plan budowy parkingu w Pęgowie.

Parking przy ul. Kasztanowej w Obornikach Śląskich.

Wykonanie trzech nowych świetlic, remonty bieżące, 
zakup nowych mebli i krzeseł do klas, zakup zestawów multimedialnych 
Wartość: 140 000 zł  
Zakup nowych szafek dla dzieci do szatni Wartość: 17 000 zł

dze na termomodernizację szkół, wymianę 
oświetleń, modernizację kotłowni, remont 
sal, sanitariatów i dachów, zakup mebli 
i zestawów multimedialnych do nauki. Po-
nadto, dzięki pozyskanym środkom finan-
sowym zrealizowaliśmy wiele projektów, 
m.in. opłaciliśmy dodatkowe miejsca dla 
dzieci w żłobku, zakupiliśmy nowe sprzę-
ty do pracowni dydaktycznych i kompute-
rowych, a także sfinansowaliśmy dodatko-
we zajęcia dla dzieci, szkolenia dla nauczy-
cieli i wyjazdy edukacyjne. A wszystko to za 
kwotę ponad 2 000 000 złotych!

Remont pokrycia dachowego i sal przedszkolnych
w Przedszkolu Publicznym w Pęgowie Wartość: 68 000 zł 
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Wykonanie prac budowlanych związanych z remontem istniejącego i wykonaniem nowego ogrodzenia terenu SP 2 
Wartość: ok. 39 000 zł 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich Wartość: 447 000 zł Modernizacja instalacji c.o. 
Wartość: 270 600 zł Remont sanitariatów Wartość: 57 000 zł Wymiana opraw oświetleniowych na LED Wartość: 33 000 zł

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy SP3 w Obornikach Śl.
Wartość: 350 000 zł (140 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Woj.Dolnośląskiego)

Wymiana oświetlenia na LED w SP 3 w Obornikach Śl. 
Wartość: 14 000 zł

Remont sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Pęgowie
Wartość: ok. 30 000 zł 

Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Pęgowie
Wartość: 120 000 zł 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Osolinie
Wartość: 923 000 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 Oborniki Śląskie

Szkoła Podstawowa Pegów

Szkoła Podstawowa Osolin

Szkoła Podstawowa nr 3 Oborniki Śląskie
Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich
Wartość: 210 000 zł 
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Doposażenie w nowoczesny sprzęt i ma-
teriały dydaktyczne pracowni matematycz-
no-przyrodniczych i cyfrowych, 6 szkół 
podstawowych zlokalizowanych na tere-
nie miasta i gminy. Szkoły otrzymały 150 
komputerów, tablice multimedialne, dru-
karki 3D, pomoce dydaktyczne do nauk 
biologicznych, matematyczno – przyrod-
niczych i chemicznych, np. elektroskop, 

Zapewnienie 51 bezpłatnych miejsc 
w Integracyjnym Żłobku w Obornikach dla 
dzieci do 3 r.ż. (dotyczy matek powracają-
cych na rynek pracy), zakup wyposażenia 
oraz pomocy dydaktycznych do prowadze-
nia zajęć (m.in. wyposażenie do sali inte-
gracji sensorycznej, sali do fizjoterapii, sali 
do zajęć ruchowych i relaksacyjnych, gabi-
net logopedy / pedagoga. Powstał pokój dla 
matek karmiących), opłacono koszty po-

Utworzenie 15 nowych miejsc wycho-
wania przedszkolnego, 250 dzieci skorzy-
stało z dodatkowych zajęć specjalistycz-
nych i edukacyjnych m.in. stymulujących 
rozwój psychoruchowy, gimnastyki korek-
cyjnej, zajęć teatralno-musicalowych czy 
terapii ruchu. Dodatkowo wsparcie otrzy-
mali również nauczyciele, którzy podnieśli 

Doposażenie w sprzęt Technologii Infor-
macyjno-Komunikacyjnych (TIK) Szko-
ły Podstawowej nr 1 i 2 w Obornikach Ślą-
skich, doposażenie pracowni przedmioto-
wych w nowoczesne pomoce dydaktyczne 
umożliwiające prowadzenie zajęć w formie 
eksperymentu oraz w sposób fascynują-
cy i zaciekawiający omawianie poszczegól-
nych zagadnień świata nauki. Ponadto za-
planowane zostały dodatkowe dla uczniów 
zdolnych i z problemami w nauce oraz wy-
jazdy edukacyjne.

Podniesienie kompetencji kluczowych 
uczniów wszystkich szkół podstawowych 
z terenu gminy oraz pobudzenie ich zainte-
resowania w zakresie nauk przyrodniczych 
i robotyki dla klas. Ponadto zaplanowa-
ne jest przeprowadzenie 6 wyjazdów obej-
mujące zajęcia laboratoryjne i warsztato-
we m.in.: na Wydziale Nauk Biologicznych, 
Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania 
Środowiska UWr.; na Stacji Ornitologicz-
nej UWr. w Miliczu czy na Stacji Ekologicz-
nej „Storczyk” w Karpaczu lub Humanita-
rium we Wrocławiu.

Termin realizacji 2018-2019 r.

1 235 000 zł przeznaczyliśmy 
na poprawę bezpieczeństwa!

Bezpieczeństwo mieszkańców wsi i mia-
sta jest bardzo ważna, dlatego naturalną 
rzeczą jest wyposażenie jednostek naszej 
gminy w potrzebny sprzęt, aby był on nie-
zawodny w każdej sytuacji. 

W ostatnich latach w naszej gminie zre-
alizowane zostały liczne projekty ze środ-
ków krajowych i europejskich. Z dotacji 
zakupione zostały torby ratownictwa me-
dycznego, defibrylatory, motopompa pły-

Poprawa bezpieczeństwa

Ochrona środowiska
Tereny zieleni zmieniają się nie tylko 
z upływem pór roku…

W przeciągu ostatnich 4 lat nastąpiły 
znaczne zmiany na terenach zieleni. Naj-
większe zmiany nastąpiły w obrębie ronda 
oraz w parku miejskim przy ul. Podzamcze 
w Obornikach Śląskich. 

W okolicy wspomnianego ronda prze-
budowano skwery, w których wymie-
niono grunt, a następnie posadzono 500 
szt. bukszpanów wiecznie zielonych oraz 
800 szt. trzmieliny Fortune’a ‘Emerald ‘n’ 
Gold’, 25 szt. rozchodnika okazałego. Po-
nadto zamontowano 8 barierek ozdob-
nych ze skrzyniami kwiatowymi, które 
w okresie wiosenno-letnim obsadzono ro-
ślinami ozdobnymi. W celu zwiększenia 
atrakcyjności tego miejsca, zakupiono ka-
skadę kwiatową o wysokości przekracza-
jącej 3 m. Jednocześnie zostały odnowio-
ne dwa skwery – jeden znajdujący się przy 
skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego, a drugi – 
przy ul. Dworcowej (naprzeciwko Komi-
sariatu Policji) w Obornikach Śląskich. 
W obu przypadkach wymieniono podło-
że, a następnie zasadzono rośliny ozdob-
ne tj. kostrzewę siną (200 szt.), goździki 
kropkowane i alpejskie (w sumie 100 szt.), 
floksy szydlaste (50 szt.) i zawciągi pospo-
lite (50 szt.) oraz 40 szt. tuje szmaragdowe. 
Zamontowano tam również nowe tablice 
ogłoszeniowe oraz gabloty. Tablice i gablo-
ty zamontowano także w parku miejskim 
przy Dworcu PKP, przy ul. Trzebnickiej 
oraz przy ul. Zapolskiej w Obornikach Ślą-
skich. Odnowiono również altanę zlokali-
zowaną w parku miejskim przy ul. Trzeb-
nickiej w Obornikach Śląskich. W ramach 
niniejszego zadania zdemontowano sta-

ry dach wraz z odeskowaniem, elementy 
drewniane siedzisk i stołu, a następnie za-
montowano nowe, zaś elementy metalo-
we oczyszczono i pomalowano prepara-
tem antykorozyjnym. Na powyższe zada-
nie wydatkowano ponad 

30 000 zł
Kolejną ważną inwestycją przeprowa-

dzoną na terenach zieleni było założe-
nie ścieżki edukacyjnej pn. „Tropami czy-
stego powietrza w Gminie Oborniki Ślą-
skie” w parku miejskim przy ul. Podzamcze 
w Obornikach Śląskich, dzięki dofinan-
sowaniu, które Gmina Oborniki Śląskie 
otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej we Wrocławiu. W ramach ścieżki po-
wstało 5 przystanków, a odwiedzający mo-
gą zaznajomić się z tematyką źródeł zanie-
czyszczeń powietrza, odnawialnych źródeł 
energii, czy też zasad oszczędzania energii. 
Dodatkowo można ułożyć eko-puzzle oraz 
zagrać w grę memo, przy okazji zaznaja-
miając się z działaniami na rzecz ochrony 
powietrza. Ponadto z budżetu gminy, od-
nowiono ścieżki parkowe, zamontowano 
nowe ławki, pojemniki na odpady oraz dwa 
stoły do gry w szachy i w chińczyka. Wio-
sną park udekorowano kaskadą kwiatową 
wypełnioną begoniami Dragon Wing Red. 
W celach promocyjnych, jak również edu-
kacyjnych wyprodukowano gadżety w po-
staci naklejek, układanek, jo-jo, obrazków 
magnetycznych oraz toreb materiałowych 
i długopisów. Koszt realizacji niniejszego 
zadania wyniósł ponad 

35 000 zł

Atrakcyjnym miejscem stał się teren 
w obrębie stawu przy ul. Wyszyńskiego 
w Obornikach Śląskich, dookoła którego 
zamontowano ławki i pojemniki na odpa-
dy, jak również ustawiono rzeźbę Otto Mu-
ellera, „Mężczyzna ze słonecznikiem” au-
torstwa Zdzisława Nitka. Miejsce to dodat-
kowo uatrakcyjnia fontanna znajdująca się 
na środku stawu. 

Ponadto wyremontowano 7 słupów 
ogłoszeniowych oraz wymieniono odesko-
wanie w 31 miejskich ławkach. Zamonto-
wano również 24 nowe ławki na terenie 
miasta, w tym wymieniono ławki w par-
ku miejskim przy ul. Mickiewicza, czy przy 
Dworcu PKP w Obornikach Śląskich. Na 

terenie gminy ustawiono w sumie 70 szt. 
nowych pojemników na odpady oraz 5 szt. 
pojemników na psie odchody i 10 szt. dys-
trybutorów z psimi pakietami. Dodatkowo 
w celu zachęcenia mieszkańców do dodat-
kowej segregacji odpadów, w parkach miej-
skich postawiono 11 kompletów pojemni-
ków przeznaczonych do segregacji szkła 
i tworzyw sztucznych.

Z inicjatywy mieszkańców od dwóch lat 
organizowane jest sadzenie drzew i krze-
wów na terenach zieleni. W ramach akcji 
gmina kupuje sadzonki, które są sadzone 
przez mieszkańców i przedstawicieli tutej-
szego Urzędu. 

Doposażyliśmy szkoły

Wartość: 

253 760 zł 
Dofinansowanie 100 % z Regionalne-

go Programu Operacyjnego na lata 2014 
-2020. 10.2.2 Zapewnienie równego dostę-
pu do wysokiej jakości edukacji podstawo-
wej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – 
ZIT WROF. 

Naszym wkładem własnych będzie za-
pewnienie sal szkolnych do prowadzenia 
zajęć.

Termin realizacji 2018-2020 r.
Wartość: 

1 026 001 zł 
Dofinansowanie ok. 970 000 zł ze środ-

ków Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. Działa-
nie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu 
do wysokiej jakości edukacji podstawowej, 
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT 
WROF.

swoje kwalifikacje. Projekt realizowany jest 
w Przedszkolu Publicznym w Obornikach 
Śląskich w latach 2016/2018. 

Wartość: 

240 000 zł
Dofinansowanie wyniosło 85 %.

bytu 40 dzieci (obecnie istniejących miejsc 
opieki). Wartość: 

600 000 zł 
Dofinansowanie z Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Województwa Dolnoślą-
skiego na lata 2014-2020 w ramach Działa-
nia 8.4. Godzenie życia zawodowego i pry-
watnego.

woltomierz, fantomy, wiatromierze, desz-
czomierze, gry logiczne, mikroskopy i wie-
le innych. 

Wartość projektu: 

440 381 zł 
Dofinansowanie 324 683 zł.

wająca, kamera termowizyjna, sprężarka 
spalinowa, detektory gazu, bosak telesko-
powy, detektor prądu, prądnica, węże tło-
czone,aparat oddechowy AUER, turbowen-
tylator oraz ubrania specjalne.

W latach 2014-2018 poszczególne jed-
nostki otrzymały wiele sprzętu. Do najważ-
niejszych dotacji należały: 
–  Ochotnicza Straż Pożarna w Rościsła-

wicach – łódź płaskodenna aluminiowa 
wraz z przyczepą samochodową do trans-
portu; rozpieracz ramieniowy SP300E2

–  Ochotnicza Straż Pożarna w Urazie – ze-
staw do wyważania drzwi HTS90; latarka 
Peli 2460 Z1 Led; uzupełnienia do zesta-

wu PSP R1 (w tym: zestaw szyn, deska ra-
townicza, rurki krtaniowe komplet, opa-
ski taktyczne zaciskowe, zestaw żelowy)

–  Ochotnicza Straż Pożarna w Obornikach 
Śląskich – sanie lodowe ze składanymi 
poręczami wraz z zestawem składającym 
się z wioseł lodowych składanych, bosa-
ka teleskopowego, rzutki ratowniczej, kol-
ców lodowych z gwizdkiem, pasów aseku-
racyjnych; zestaw hydrauliczny elektrycz-
ny (w tym: rozpierak ramieniowy, nożyce, 
rozpierak kolumnowy); zestaw do wywa-
żania drzwi i obcinania pedałów. Całko-
wita wartość przedsięwzięcia to około 

192 000 zł 
z czego ponad 141 000 zł to kwota otrzy-

manej dotacji.

Jednak najważniejszą inwestycją był za-
kup średniego samochodu ratowniczo-ga-
śniczego dla OSP w Urazie za kwotę 

800 000 zł 
Dofinansowanie 55 000 zł UMWD, 

244 000 zł KSRG, 206 000 zł WFOŚiGW. 
Łącznie w latach 2014-2018 Ochotni-

cze Straże Pożarne otrzymały nowoczesny 
sprzęt ratunkowy na kwotę ok. 1 200 000 zł 

Ponadto Burmistrz Arkadiusz Poprawa 
wsparł również obornicki Komisariat Poli-
cji w postaci dofinansowania do zakupu sa-
mochodu w kwocie 

35 000 zł 

Rzeczpospolita 
Polska



20 21
Magazyn Informacyjny  
Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich

Magazyn Informacyjny  
Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskichz pierwszej ręki z pierwszej rękiRok 28 Nr 5 (163) październik 2018 r.

Montaż 68 szt. budek lęgowych dla ptaków, ssaków i owadów zapylających na drzewach i innych obiektach
w ramach edukacji ekologicznej dotycząca działań służącym ochronie przyrody. Dodatkowo przeprowadzono zajęcia z edukacji ekologicznej i ochrony przyrody 
w 15 palcówkach oświatowych w ramach projektu „Z Przyrodą na Ty”. Wartość: 13 100 zł (10 300 zł dofinansowanie WFOŚiGW)

Dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznych 
w domach jednorodzinnych. Wartość: ok. 7 300 000 zł (dofinansowanie ok. 
6 000 000 zł ). Liderem projektu jest Prusickie PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o.)

Rekultywacja składowiska w Golędzinowie. 
Wartość: 1 000 050 zł (60 % Woj. Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu)

W latach 2015-2018 roku Gmina Oborniki 
Śląskie w związku z ogłoszonym konkursem 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
pozyskała środki dla naszych mieszkańców 
na dofinansowanie do demontażu, zbierania, 
transportu i unieszkodliwienia wyrobów za-
wierających azbest. 

Ilości unieszkodliwionych odpadów oraz 
kwoty zadania przedstawiono w poniższej 
tabeli:

Azbest

Mamy wpływ na to czym oddychamy!

Dofinansowanie z budżetu gminy inwestycji polegających na wymianie bezklasowych ko-
tłów na paliwo stałe w budynkach mieszkalnych na nowe źródła ciepła o zmniejszonej emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery. Program zakłada montaż ogrzewania gazowego, elektrycznego 
oraz opartego o paliwa stałe lub pellet.

W związku z zaplanowaniem w budżecie Gminy Oborniki Śląskie na ten cel środków finan-
sowych w wysokości 

500 000 zł 
Dofinansowanie zostało udzielone dla 93 wnioskodawców.

Zdjęcie poglądowe.

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Golędzinowie
Wartość: 1 920 000 zł (dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 1 420 000 zł) 

ROK 2015 2016 2017 2018

Ilość posesji, z których 
usunięto wyroby  
zawierające azbest

79 25 31 26

Ilość unieszkodliwio-
nych wyrobów  
zawierających azbest

163,795 ton 59,894 ton 58,145 ton 52,818 ton

Koszt zadania 79 474,32 zł 24 991,39 zł 23 338,35 zł 26 019,22 zł

Park Podzamcze

Staw przy ul. Wyszyńskiego
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Budowa zespołu kolumbariów K1 na cmentarzu komunalnym
Wartość: 171 000 zł

Przebudowa kotłowni w Niepublicznym ZOZ w Pęgowie 
Wartość: 65 000 zł 

Remont w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich 
w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Obornikach Śląskich. Wartość: ok. 35 000 zł

Jednym z najważniejszych punktów inwestycyjnych w naszej gminie jest rozbudowa oświe-
tlenia ulicznego o nowe punkty. Z roku na rok ich liczba się powiększa. 

W latach 2014-2018 łącznie zamontowano 

200 nowych punktów świetlnych 
Całkowita wartość tego zadania to ponad 

920 000 złotych! 

Plac zabaw „Energy Osola”
Wartość: 75 000 zł (pożyczka ze środków gminy dla Fundacji Blisko wsi na cele realizacji projektu)

Wybudujemy świetlice wiejskie w Bagnie i Pęgowie 
Wartość: 840 000 zł świetlica Bagno (dofinansowanie 500 000 zł z PROW 2014-2020); 1 000 000 zł świetlica Pęgów (dofinansowanie 500 000 zł z PROW 2014-2020)

Oświetlenie

Place 
zabaw

rów Wiejskich, Odnowy Dolnośląskiej Wsi), 
Ministerstwa Sportu i Turystyki czy Lokal-
nej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzeb-
nickich. 

Łączna kwota realizacji placów zabaw to 
blisko 

800 000 złotych! 
Wartość siłowni zewnętrznych to

100 000 złotych 

Gmina Oborniki Śląskie konsekwentnie 
na przestrzeni lat buduje lub doposaża 
place zabaw i siłownie zewnętrzne znaj-
dujące się zarówno w samym mieście jak 
i na terenach wiejskich. 

W latach 2014-2018 rozwinęliśmy ofertę 
miejsc zabaw dla dzieci w Osolinie, Bagnie, 
Morzęcinie Wielkim, Urazie, Przecławicach, 
Siemianicach, Kuraszkowie, Pęgowie, Pieka-
rach, Lubnowie i Osoli. W Obornikach Ślą-
skich place zabaw powstały przy ul. Ponia-

towskiego i Kościuszki. W miejscowościach 
Paniowice, Kotowice, Zajączków i Wilczyn 
w 2018 roku powstały siłownie zewnętrzne, 
z których mieszkańcy mogą korzystać o każ-
dej porze roku. Dodatkowo Stowarzyszenie 
Rozwoju Pęgowa pozyskało w 2017 roku 
środki na siłownię na terenie boiska sporto-
wego w Pęgowie.

Na wiele z tych inwestycji udało nam 
się pozyskać zewnętrzne środki finansowe 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego (Programu Rozwoju Obsza-

Budowa toalety w Parku Miejskim w Obornikach Śląskich
Wartość: 100 000 zł

Pozostałe inwestycje

Plac zabaw w Bagnie
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Plac zabaw w Pęgowie

Plac zabaw przy ul. Kościuszki w Obornikach Śląskich

Plac zabaw przy ulicy Poniatowskiego w Obornikach Śląskich

Plac zabaw w Morzęcinie Wielkim

Plac zabaw w Siemianicach

Plac zabaw w Urazie

Plac zabaw w Przecławicach

Plac zabaw w Kuraszkowie
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Doposażenie Skate Parku przy Targowisku „Mój Rynek” w Obornikach Śląskich
Wartość: ok. 66 000 zł 

Budowa Street Workout Park
Wartość: ok. 60 000 zł (dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki)

Zagospodarowanie terenu przy jeziorku w Urazie
Wartość: 100 000 zł (49 000 zł dofinansowanie z UMWD ) 

Modernizacja stadionu sportowego w Obornikach Śląskich
Wartość: 493 000 zł  

Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pęgów – Golędzinów – Oborniki Śląskie
Wartość: 5 070 590 zł (dofinan. 85% wydatków kwalifikowalnych z RPOo na lata 2014-2020, Poddziałanie 2 – 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF)

O tym, że ruch to zdrowie, a szczególnie 
ruch na świeżym powietrzu, wie każdy. 

O tym, że zdrowa rodzina to szczęśliwa ro-
dzina, z pewnością nikogo nie trzeba prze-
konywać. Każdy potrzebuje odpocząć i spę-
dzić czas w taki sposób, aby zregenerować siły 
i złapać oddech przed kolejnymi wyzwaniami 
codzienności. 

Dzięki aktywnym formom wypoczynku 
można nie tylko się zrelaksować i odpocząć, 
ale także nawiązać lub umocnić relacje z in-
nymi ludźmi

W naszej gminie jest wiele sposobów na 
spędzanie wolnego czasu, wśród których każ-
dy może znaleźć coś dla siebie. 

Na przestrzeni ostatnich kilku lat pozy-
skaliśmy wiele środków na budowę lub do-
posażenie miejsc atrakcyjnych pod względem 
sportowym i rekreacyjnym. 

Sport to zdrowie

Rzeczpospolita 
Polska
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Z myślą o seniorach, Burmistrz Arkadiusz 
Poprawa wprowadził specjalnie przygotowa-
ny dla nich program pn. „Obornicka Karta 
Seniora”, której głównym zadaniem jest po-
prawienie jakości ich życia przez ulgi jakie 
proponują partnerzy projektu na oferowane 
przez siebie towary i usługi.

Karta SeNIORA
Pod patronatem burmistrza Obornik Ślą-

skich zorganizowaliśmy w ciągu ostatnich 
dwóch lat bezpłatne akcje prozdrowotne:

1. „Mobilne Centrum Diagnostyki Oste-
oporozy” dwukrotnie przeprowadziło ba-
dania w kierunku osteoporozy.

2. Mammobus „Lux Med.” przeprowadził 
badania mammograficzne.

3. W ramach unijnego programu profilak-
tyki raka szyjki macicy „Postaw na pro-
filaktykę” i przy współpracy z firmą „Lux 
Med.” prowadziliśmy spotkania edukacyj-
ne podczas, których można było zapisać 
się na bezpłatne badania cytologiczne.

4. Firma „Słuchmed” przeprowadziła bada-
nia słuchu.

Ze względu na wygodę naszych mieszkań-
ców badania przeprowadzane były w certyfi-
kowanych mobilnych centrach diagnostycz-
nych.

Zdrowie

Promocja Gminy Oborniki Śląskie jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym 
Zadanie realizowane jest od 2017 r. w ramach RPO WD Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT WrOF.
Dzięki udziale w projekcie sprzedaliśmy tereny inwestycyjne za kwotę ponad 3 000 000 złotych. 

Promocja

Targi Mieszkaniowe
W lutym 2017 r. na Stadionie Miejskim we Wrocławiu odbywały się Targi Mieszkaniowe Murator Expo, w których Gmina Oborniki Śląskie również wzięła udział jako wystawca. Prezentowa-

liśmy na nich nieruchomości przeznaczone do sprzedaży: działki pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz wielorodzinne, a także pod inwestycje.

W Gminie Oborniki Śląskie zareje-
strowanych jest ponad 150 organiza-
cji pozarządowych. 

Można byłoby pokusić się o stwier-
dzenie, że nie ma drugiej takiej gminy 
miejsko-wiejskiej w Polsce z tak ogrom-
ną liczbą stowarzyszeń, a tym samym lu-
dzi aktywnych, chcących zrobić cos do-
brego dla swojego miejsca zamieszkania. 
Aktywni mieszkańcy zrzeszeni są w róż-
nych stowarzyszeniach, fundacjach, klu-
bach sportowych, OSP, kołach, związ-
kach, a wszystko po to, aby nie tylko speł-
niać swoje pasje, ale przede wszystkim 
zrobić cos dla innych. Widząc tak du-
że zaangażowanie mieszkańców w życie 
społeczne Gminy Oborniki Śląskie, sa-

Uruchomiliśmy Punkt Potwierdzania Pro-
fili Zaufanych w Urzędzie Miejskim w Obor-
nikach Śląskich oraz zmodernizowanie Elek-
tronicznego Obiegu Dokumentów. 

Zadanie realizowane w ramach projektu: 
5.2.1. POKL „Rozwój e-urzędów w 8 JST Wo-
jewództwa Dolnośląskiego”.

Obecnie jesteśmy w trakcie doprecyzowa-
nia umowy na rozwój e-usług – elektronicz-
nej Ewidencji Dróg, Wodociągów oraz Syste-
mu Informacji Przestrzennej – wartość pro-
jektu 459 100 zł (dofinansowanie 390 000 zł)

Organizacje 
PozarządoweInformatyka

Do tej chwili wydaliśmy ok. 

1000 kart 
i pozyskaliśmy 

40 partnerów! 
morząd gminy przeznacza co roku na re-
alizację zadań publicznych środki finan-
sowe z budżetu gminy. W ostatnich czte-
rech latach na ten cel przekazano blisko 

2 100 000,00 zł 
Organizacje z tych środków zorga-

nizowały różnego rodzaju imprezy ple-
nerowe, kulturalne, okolicznościowe, 
warsztaty, kampanie zdrowotne, zabiegi 
rehabilitacyjne, wycieczki. Dzieci i mło-
dzież brała udział w dodatkowych zaję-
ciach sportowych, a kluby sportowe dzię-
ki zakupionemu sprzętowi i strojom mają 
godne warunki do przeprowadzenia tre-
ningów i reprezentowania gminy pod-
czas rozgrywek sportowych i zawodów. 

źródło: twitter.com

Burmistrz Arkadiusz Poprawa zachęca do zapoznania się z ofertą 
bezpłatnych szczepień na grypę. Szczegółowe informacje będą 
zamieszczone na stronie gminy oraz na plakatach.

Rzeczpospolita 
Polska

Rzeczpospolita 
Polska
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Jarmark Bożonarodzeniowy

Wystawa Stołów Wielkanocnych

Przegląd Zespołów Ludowych

Dni Obornik

Wspólne 
świętowanie

Na przestrzeni ostatnich kilku lat w na-
szej gminie odbyło się wiele wspólnych 
imprez. 

Do najważniejszych, odbywających się 
cyklicznie należą „Dni Obornik”, „Dożyn-
ki Gminne”, „Wystawa Tradycyjnych Stołów 
Wielkanocnych”, „Obornicki Przegląd Zespo-
łów Ludowych” oraz „Jarmark Bożonarodze-
niowy”. 

Ponadto gmina jest współorganizatorem 
wielu imprez odbywających się na terenach 
wiejskich. Po raz pierwszy w naszej gminie 
i powiecie zostały zorganizowane w 2017 ro-
ku Dożynki Wojewódzkie, które odbyły się 
w Urazie. 

Mamy nadzieje, że nasze wydarzenia 
wpłynęły pozytywnie na większą integracje 
społeczności lokalnych, a także pozwoliły mi-
ło spędzić czas. 

Dożynki



O B W I E S Z C Z E N I E  
Burmistrza Obornik Śląskich 
z dnia 7 września 2018 roku 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Obornik Śląskich podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, 
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów  
i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.: 

 

Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

1 

Miasto Oborniki Śląskie - ulice: Bukowa, Górna, Jodłowa, Kazimierza Kownackiego, Leśna, 
Jana Matejki, Modrzewiowa, Nowowiejska, Podzamcze, Prusicka, Marii Skłodowskiej-Curie 
/od nr 38 do końca/, Wzgórze Magdaleny, Wzgórze Partyzantów  
oraz sołectwo: Kuraszków. 

Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kazimierza Kownackiego 3,  
55-120 Oborniki Śląskie 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

2 

Miasto Oborniki Śląskie - ulice: Dębowa, Ksawerego Dunikowskiego, Jana III Sobieskiego, 
Marii Konopnickiej, Józefa Poniatowskiego, Mieszka I-go, Montwiłła, Powstańców Warszawy, 
Powstańców Wielkopolskich, Stefana Batorego, Tadeusza Boya Żeleńskiego, Władysława 
Jagiełły, Wołowska, Zagórskiego, Zawiszy Czarnego, Zielona, Zygmunta Augusta, Żwirki i 
Wigury, Dworcowa, Jana Kochanowskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, marsz. Józefa 
Piłsudskiego, Ofiar Katynia, Stanisława Wyspiańskiego, Zaułek Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Obornikach Śląskich,  
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 24, 55-120 Oborniki Śląskie 

3 

Miasto Oborniki Śląskie - ulice: Adama Asnyka, Bolesława Chrobrego, Bolesława 
Krzywoustego, Fryderyka Chopina, Jarosława Dąbrowskiego, Henryka Brodatego, Henryka 
Pobożnego, Henryka Probusa, Jana Styki, Kornela Makuszyńskiego, Adama Mickiewicza, 
Stanisława Moniuszki, Ignacego Paderewskiego, Piastów Śląskich, Piotra Skargi, Powstańców 
Śląskich, Ptasia, Władysława Stanisława Reymonta, Henryka Sienkiewicza, Marii 
Skłodowskiej-Curie /od nr 1 do 37/, Trzebnicka /od nr 1 do 53/, Wąska, Henryka 
Wieniawskiego, Wincentego Witosa, Gabrieli Zapolskiej 

Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Trzebnicka 33, 55-120 Oborniki Śląskie 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

4 

Miasto Oborniki Śląskie - ulice: Józefa Chełmońskiego, Cypriana Kamila Norwida, Czesława 
Miłosza, Energetyczna, Aleksandra Fredry, Aleksandra Gierymskiego, Generała Stanisława 
Maczka, Józefa Konrada Korzeniowskiego, Wojciecha Kossaka, Tadeusza Gajcego, Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego, Łąkowa, Jacka Malczewskiego, Mała, Na Przejściu, Plac Zwycięstwa, 
Polna, Stanisława Staszica, Trzebnicka /od nr 54 do końca/, Wita Stwosza, Wisławy 
Szymborskiej, Zbigniewa Herberta 

Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Trzebnicka 33, 55-120 Oborniki Śląskie 

5 

Miasto Oborniki Śląskie - ulice: Borowikowa, Cicha, Ciecholowicka, Dwóch Mieczy, Ułańska, 
Golędzinowska, Grunwaldzka, Grzybowa, Jagodowa, Kazimierza Jagiellończyka, Kazimierza 
Wielkiego, Komuny Paryskiej, Tadeusza Kościuszki, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, 
Księcia Witolda, Kurkowa, Mała Ogrodowa, Niecała, Piękna, Podgrzybkowa, Przemysłowa, 
Juliusza Słowackiego, Spółdzielcza, Tulipanowa, Władysława Łokietka, Pawła Włodkowica, 
Władysława Warneńczyka, Wrocławska, Zielonego Wzgórza, Zygmunta Starego 

Liceum Ogólnokształcące, ul. Wrocławska 18, 55-120 Oborniki Śląskie 

6 

Miasto Oborniki Śląskie - ulice: Władysława Broniewskiego, Władysława Sikorskiego, 
Mikołaja Kopernika, Miła, Elizy Orzeszkowej, Parkowa, Bolesława Prusa, Mikołaja Reja, 
Rycerska, Siemianicka, Juliana Tuwima, Wolności, Krótka, Stefana Żeromskiego, Lipowa, 
kard. Stefana Wyszyńskiego, Kasztanowa, Licealna, Władysława Orkana  
oraz sołectwa: Siemianice, Morzęcin Wielki 

Powiatowy Zespół Szkół, ul. Parkowa 8, 55-120 Oborniki Śląskie 

7 Sołectwa: Borkowice, Kowale, Piekary, Przecławice, Wilczyn 
Świetlica Wiejska, Wilczyn ul. Parkowa 1, 55-120 Oborniki Śląskie 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

8 Sołectwa: Jary, Rościsławice, Wielka Lipa 
Remiza OSP, Rościsławice ul. Żmigrodzka 2, 55-120 Oborniki Śląskie 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

9 Sołectwa: Raków, Uraz wraz z Nizinami 
Szkoła Podstawowa, Uraz ul. Wołowska 55, 55-120 Oborniki Śląskie 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

10 Sołectwa: Golędzinów, Lubnów wraz z Nowosielcami 
Świetlica Wiejska, Lubnów ul. Pęgowska 3, 55-120 Oborniki Śląskie 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

11 Sołectwa:  Bagno, Morzęcin Mały, Osolin wraz z Brzeznem Małym 
oraz sołectwo: Osola 

Szkoła Podstawowa, Osolin ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5,  
55-120 Oborniki Śląskie 

12 

Pęgów - ulice: Główna, Dworcowa, Kalinowa, Brzozowa, Wierzbowa, Jaśminowa, Wrzosowa, 
Jarzębinowa, Betonowa, Kolejowa, Słoneczna, Peronowa, Południowa, Ptasia, Boczna, 
Klonowa, Kotowicka, Mała, Poprzeczna, Juliusza Słowackiego, Wesoła, Adama Mickiewicza, 
Piaskowa, Dębowa, Kasztanowa, Topolowa, Zielona, Jemiołowa, Tęczowa, Jana Brzechwy 

Szkoła Podstawowa, Pęgów ul. Główna 101, 55-120 Oborniki Śląskie 

13 

Pęgów - ulice: Akacjowa, Cisowa, Gajowa, Gliniana, Graniczna, Jana Klicha, Kościelna, 
Krótka, Kwiatowa, Leśna, Łąkowa, Morwowa, Ogrodowa, Orzechowa, Pod Lasem, Polna, 
Pszenna, Stawowa, Wąska, Wiśniowa, Wypoczynkowa, Zdrowa, Azaliowa, Lawendowa, 
Śliwowa, Na Polance, Morelowa, Zachodnia oraz sołectwa: Kotowice, Paniowice, Zajączków 

Szkoła Podstawowa, Pęgów ul. Główna 101, 55-120 Oborniki Śląskie 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

14 Dom Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich, Filia w Rościsławicach, ul. Polna 43 Dom Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich, Filia w Rościsławicach, 
Rościsławice ul. Polna 43, 55-120 Oborniki Śląskie 

15 Dom Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 33 Dom Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich, 
 ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 33, 55-120 Oborniki Śląskie 

16 Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, Oddział I i I A Chorób Płuc w Obornikach 
Śląskich, ul. Ksawerego Dunikowskiego 2 - 8 

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, Oddział I i I A Chorób 
Płuc w Obornikach Śląskich, ul. Ksawerego Dunikowskiego 2 - 8,  

55-120 Oborniki Śląskie 
 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:  
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
2) całkowitej niezdolności do pracy;  
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;  

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;  
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;  

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II najpóźniej do dnia 8 października 2018 r. 
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
2) całkowitej niezdolności do pracy; 
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;  

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Obornik Śląskich najpóźniej do dnia 12 października 2018 r. 
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100. 

Burmistrz Obornik Śląskich 
/ - / 

Arkadiusz Poprawa 


