
Nowe boisko jeszcze w tym roku!

„Grzybek” zyska nowy blask Dożynki gminne 
za nami

Trwają zaawansowane prace bu-
dowlane nad budową boiska wielo-
funkcyjnego przy Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Obornikach Śląskich. 

Projekt zakłada budowę boiska 
o nawierzchni z trawy syntetycznej 
do gry w piłkę nożną wraz z wypo-
sażeniem w urządzenia sportowe. 

W ramach zadania planuje się tak-
że drenaż oraz powierzchniowe od-
wodnienie płyty boiska wraz z przy-
łączeniem do kanalizacji deszczo-
wej. 

Równolegle wykonywana jest 
bieżnia poliuretanowa o długości 
200 metrów. Ponadto projekt prze-

widuje budowę ścianki wspinacz-
kowej o wysokości 3 metrów, plac 
pod sezonowe lodowisko, miejsca 
postojowe dla 47 aut, wiatę gospo-
darczą oraz elementy małej archi-
tektury. 

Henryk Cymerman przeka-
zał wykonawcy inwestycji – firmie 
Wood House plac budowy – teren 
„Grzybka”, na którym zostanie wy-
budowana altana widokowa, będącą 

częścią projektu budowy ścieżek ro-
werowych odtwarzająca historycz-
ny charakter tego miejsca.

Wykonawca tym samym rozpo-
czął pierwszy etap prac związanych 

z zagospodarowaniem turystycz-
nym wzgórza GRZYBEK 
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Ulice I. Paderewskiego, J. Dą-
browskiego, Zielona i Powstańców 
Wielkopolskich, a także ul. W. Wi-
tosa w Obornikach Śląskich zo-
stały w ostatnim czasie wyremon-
towane. Są to kolejne drogi, któ-
re w tym roku zyskały nowy blask.  

Odcinek zmodernizowanych 
dróg gminnych ul. Zielonej i ul. 
Powstańców Wielkopolskich roz-

poczyna się za skrzyżowaniem z ul. 
J. A. Poniatowskiego i kończy przed 
wyremontowanym odcinkiem na 
ul. Powstańców Wlkp. (przy sklepie 
ABC). Wyremontowana szerokość 
jezdni pozostała bez zmian w świe-
tle istniejących krawężników. 

Wyremontowaliśmy 
drogi gminne

Dożynki to czas zakończenia 
żniw i dzielenia się tym, co powsta-
ło z owoców Ziemi. Święto plo-
nów to dobry moment, aby podzię-
kować rolnikom za ich ciężką pra-
cę, wytrwałość w dążeniu do celu 
oraz niezwykłe poświęcenie, dzięki 
którym każdego dnia możemy za-
siadać przy stole, gdzie nie braku-
je tego co najważniejsze – świeże-
go chleba.

27 sierpnia 2022 roku w sołec-
twie Siemianice odbyły się Do-
żynki Gminne. Święto Plonów 
rozpoczęła Msza Święta polowa 
prowadzona przez Ks. Proboszcza 
Grzegorza Skałeckiego. 
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Trwają zaawansowane prace budowlane 
nad budową boiska wielofunkcyjnego 
przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Obor-
nikach Śląskich. 

Projekt zakłada budowę boiska o na-
wierzchni z trawy syntetycznej do gry w pił-
kę nożną wraz z wyposażeniem w urządzenia 
sportowe. W ramach zadania planuje się tak-

Nowe boisko jeszcze w tym roku!

że drenaż oraz powierzchniowe odwodnie-
nie płyty boiska wraz z przyłączeniem do ka-
nalizacji deszczowej. Równolegle wykonywa-
na jest bieżnia poliuretanowa o długości 200 
metrów. Ponadto projekt przewiduje budowę 
ścianki wspinaczkowej o wysokości 3 metrów, 
plac pod sezonowe lodowisko, miejsca posto-
jowe dla 47 aut, wiatę gospodarczą oraz ele-
menty małej architektury. W ramach zadania 

Pod koniec lipca Zastępca Burmistrza 
Henryk Cymerman przekazał wykonaw-
cy inwestycji – firmie Wood House plac 
budowy – teren „Grzybka”, na którym 
zostanie wybudowana altana widokowa, 
będącą częścią projektu budowy ścieżek 
rowerowych odtwarzająca historyczny 
charakter tego miejsca.

Wykonawca tym samym rozpoczął pierw-
szy etap prac związanych z zagospodaro-
waniem turystycznym wzgórza GRZYBEK 
w Obornikach Śląskich, które przewiduje bu-
dowę obiektów małej architektury oraz altany 
widokowej – dawnego Belwederu. Wykonaw-
ca ma 9 miesięcy na wykonanie zadania, jed-
nak deklaruje, że prace zakończy dużo wcze-
śniej. 

zaplanowano również zadaszenie pobliskiego 
kortu tenisowego siatką cieniującą. 

Gmina Oborniki Śląskie po podpisaniu 
umów na realizację zadań pt: Sportowe za-
gospodarowanie terenu wokół OSiR w Obor-
nikach Śląskich – otrzymała z Banku Gospo-
darstwa Krajowego promesę w wysokości 4,5 
miliona złotych na realizację w/w inwesty-
cji. Stanowi to 70,36 % wartości zadania. Po-
zostały wkład własny na realizację projektu 
w wysokości 1 896 000 gmina pokryje z wła-

snego budżetu. Całkowita wartość zadania to 
kwota: 6 396 000 zł

Jest to kolejna inwestycja wskazana 
w Gminnym Programie Rewitalizacji – która 
zostanie zrealizowana dzięki świetnej współ-
pracy Radnych i Burmistrza Arkadiusza Po-
prawy. 

Projekt został dofinansowany z Rządowe-
go Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych. 

„Grzybek” zyska nowy blask

„Grzybek” jest nazwą umowną terenu na 
którym dawniej stała altana o nazwie „Be-
lveder” o nieco odmiennej stylistyce. Nato-
miast realizowany obiekt architektonicznie 
nawiązuje do altany Grzybek (Piltz) zlokali-
zowanej na innym wzgórzu oddalonym od 
tego miejsca. 

Ponadto w ramach zadania zostanie 
utworzony placyk z miejscami siedzący-
mi przeznaczony na ognisko oraz obiekty 
małej architektury przeznaczone do wypo-
czynku – leżaki.

Wartość zamówienia to kwota blisko 450 
000 złotych. Gmina finansuje inwestycję 
z środków własnych.

Stare fotografie „Grzybka” pochodzą ze 
strony https://polska-org.pl/.

Inwestycja obejmuje obszar w obrębie 
ulic Dworcowej, Orkana, Mickiewicza 
i M.C.Skłodowskie-Curie. Trwają prace 
związane z budową i przebudową układu 
komunikacyjnego tego miejsca w efekcie 
których powstanie tzw. Centrum Obornik 
Śląskich. 

W I etapie wykonano toaletę publiczną, 
chodniki i utwardzenia z placem wyposażo-
nym w elementy małej architektury, takiej jak 

Modernizacja układu komunikacyjnego  
centrum Obornik Śląskich – Etap 2

ławki, donice i oświetlenie. Teren jest bezpo-
średnio położony przy urządzonym już kinie 
Astra. 

W ramach prac nad II etapem wykona-
no: rozbiórki w zakresie budowy chodni-
ka przy ul.Mickiewicza, prace rozbiórkowe 
przy parkingu na skrzyżowaniu ul.Mickiewi-
cza i Orkana, ułożono kanalizację deszczową 
pod parkingiem, wybudowano nawierzch-
nię z kostki betonowej parkingu i chodnika, 

a także część alei z kostki granitowej – konty-
nuację od strony kina.

W czasie oddania gazety do drukarni wy-
konywana była nawierzchnia z kostki beto-
nowej oraz kostki granitowej wokół budyn-
ku mieszkalnego ul. Orkana 12, kanalizacja 
deszczowa łącznika wybudowanego parkingu 
z ul. Orkana, nawierzchnia zjazdu z ul. Orka-
na do drugiej części parkingu, prace instala-
cji elektrycznej zasilania oświetlenia centrum. 

Wymieniono już grunt pod projektowanym 
placem i wykonywana jest podbudowa z in-
stalacjami sanitarnymi i elektrycznymi. 

Planowany termin zakończenia robót to 
31.10.2022r.
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Trwają prace modernizacyjne pomiesz-
czeń po byłej świetlicy wiejskiej w Sie-
mianicach, w której powstaną oddziały 
przedszkolne Szkoły Podstawowej nr 2 
z Obornik Śląskich. 

W związku z większą liczbą dzieci na te-
renie naszej gminy, w tym dzieci z ogarnię-
tej wojną Ukrainy, planujemy od września/
października, aby powstały dwie nowe gru-
py przedszkolne dla w sumie około 25 dzieci. 

Wykonawca rozpoczął prace remonto-
we. Na to zadanie Gmina Oborniki Ślą-
skie otrzymała środki w postaci darowizny 

Powstają nowe oddziały przedszkolne
od prywatnych przedsiębiorców, którzy ze-
chcieli wesprzeć działania na rzecz poprawy 
bazy oświatowej, w tym działania na rzecz 
uchodźców z Ukrainy. Firma AVM Compu-
tersystem Vertriebs GmgH z Berlina przeka-
zała 260 000 zł na remont budynku i zakup 
wyposażenia. Na liście darczyńców poja-
wia się także firma Technistat Digital, która 
przekazała na remont 60 000 zł, za co ser-
decznie dziękujemy.

Wykonawcą prac budowlanych jest Fir-
ma C-VERCIAL SP Z O.O. z Wrocławia, któ-
ra wygrała przetarg na to zadanie za kwotę 
319 800 zł. 

Ulice I. Paderewskiego, J. Dąbrowskie-
go, Zielona i Powstańców Wielkopol-
skich, a także ul. W. Witosa w Oborni-
kach Śląskich zostały w ostatnim czasie 
wyremontowane. Są to kolejne drogi, 
które w tym roku zyskały nowy blask.  

Odcinek zmodernizowanych dróg gmin-
nych ul. Zielonej i ul. Powstańców Wielkopol-
skich rozpoczyna się za skrzyżowaniem z ul. 

J. A. Poniatowskiego i kończy przed wyre-
montowanym odcinkiem na ul. Powstańców 
Wlkp. (przy sklepie ABC). Wyremontowana 
szerokość jezdni pozostała bez zmian w świe-
tle istniejących krawężników. Długość wyre-
montowanego odcinka dwóch dróg gmin-
nych wyniósł łącznie 584m.

Kolejnym odcinkiem, który został zmo-
dernizowany jest część drogi gminnej ul. 

Wincentego Witosa. Długość wyremontowa-
nego odcinka od skrzyżowania z ul. Łokietka 
do ul. Wrocławskiej wyniosła 192m. 

W ramach tego samego zadania został 
zmodernizowany również odcinek ul. Ignace-
go Paderewskiego, który rozpoczyna się od ul. 
Trzebnickiej i kończy przed skrzyżowaniem 
z ulicą Piastów Śląskich. Remontu nawierzch-
ni doczekała się także ulica J. Dąbrowskiego.

Długość wyremontowanego odcinka wynio-
sła 388m.

W ramach zadania przebudowano łącznie 
prawie 1 500 metrów ulic w centrum Obor-
nik Śląskich. 

Całkowita wartość inwestycji  to kwota 
1 974 999, 93 zł, która została pokryta w cało-
ści z budżetu własnego gminy.

Wyremontowaliśmy 
drogi gminne

Gmina Oborniki Śląskie otrzymała dofi-
nansowanie w wysokości 9,5 miliona zło-
tych na przebudowę blisko 6 kilometrów 
dróg na terenie naszej gminy.

W ramach projektu zaplanowano przebu-
dowę ośmiu zadań drogowych. Przebudowa-
ne zostaną drogi gminne, których nawierzch-
nia jest w bardzo złym stanie technicznym 
i wymaga natychmiastowej modernizacji.

Projekt obejmuje roboty rozbiórkowe ist-
niejących nawierzchni jezdni, roboty ziem-
ne, wykonanie warstw konstrukcyjnych na-
wierzchni jezdni, skrzyżowań, zjazdów 
i wejść na posesje. Ponadto zostaną wykona-
ne nowe krawężniki, obrzeża i systemy od-
wodnienia.

Drogi gminne (ulice) objęte projektem to: 
ul. Gajowa w Pęgowie –  długość ok. 560 m, 
ul. Kasztanowa w Lubnowie –   długość ok. 
999, ul. Szybowcowa + Złota w Siemianicach 
–   długość ok. 650 m, ul. Rycerska w Obor-
nikach Śl. –  długość ok. 220 m, ul. Kalinowa 
w Bagnie –  długość ok. 720 m, ul. Paderew-
skiego, Probusa, Piastów Śląskich w Oborni-
kach Śląskich –  długość ok. 1012 m, ul. Bro-
datego, Krzywoustego, Powstańców Śląskich 
w Obornikach Śląskich –  długość ok. 583 m 
oraz ul. Pobożnego w Obornikach Śląskich 
o długości ok. 427 m.

Inwestycja w 95 % zostanie sfinansowana 
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych. Termin realizacji 
inwestycji to czerwiec 2024 r.

10 milionowa inwestycja zostanie dofinansowana

Na prace przy pierwszym etapie przebu-
dowy ulicy Energetycznej w Obornikach 
Śląskich otrzymaliśmy ponad 1 900 000 
zł dofinansowania z Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg. 

Droga przewidziana do przebudowy jest 
bardzo ważnym ciągiem komunikacyjnym na 
terenie miasta Oborniki Śląskie i całej gminy. 
Ulica Energetyczna łączy drogę wojewódz-
ką nr 342 ul. Wrocławską z droga gminną ul. 

A. Fredry (na tym odcinku realizowany jest 
I etap prac). Dalej ul. Energetyczna prowa-
dzi do drogi wojewódzkiej nr 340 w kierun-
ku Trzebnicy. Dzięki budowie drogi ul. Ener-
getycznej poprawi się znacząco dojazd do 
Trzebnicy i Wrocławia. Ponadto droga stano-
wi połączenie komunikacyjne miasta z drogą 
wojewódzką relacji Trzebnica – Oborniki Ślą-
skie i Wrocław – Oborniki Śląskie, co umożli-
wia dojazd z okolicznych osiedli mieszkanio-
wych oraz miejscowości do dużych miast. Re-

mont drogi gminnej zaczyna się od granicy 
pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 342, 
przebiega przez osiedle mieszkaniowe i koń-
czy się na połączeniu drogi gminnej z drogą 
wojewódzką nr 340 (drugi etap inwestycji). 
Długość budowanego odcinka drogi w pierw-
szym etapie wyniesie 915 m, natomiast pla-
nowana realizacja zadania to czerwiec 2023. 
W lipcu Gmina Oborniki Śląskie pozyskała 
kolejne dofinansowanie na kontynuację za-

dania (przebudowę drogi od ulicy Fredry do 
ulicy Trzebnickiej). Wykonane zostanie rów-
nież oświetlenie drogi oraz ciąg pieszo-rowe-
rowy wzdłuż remontowanego odcinka. W ra-
mach Rządowego Funduszu Polski Ład po-
zyskaliśmy na to zadanie kwotę 4 900 000 zł. 
Wkład własny gminy w II etap inwestycji to 
kwota zaledwie 100 000 zł. Inwestycja zosta-
nie zrealizowana w systemie zaprojektuj i wy-
buduj do końca 2024 roku.

Trwa przebudowa Energetycznej
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Nowa jakość obsługi mieszkańców  
w obornickim Urzędzie

Zakończyła się długo wyczeki-
wana przebudowa i remont to-
alet w budynku Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Obornikach Ślą-
skich. Wymianie podległa m.in. 
całość instalacji wodno-kanali-
zacyjnej.

Zakres prac, który został wy-
konany obejmował między inny-
mi wymianę urządzeń sanitarnych 
w łazienkach, które są zlokalizowa-
ne w części noclegowej na I piętrze, 
montaż natrysków w kilku łazien-
kach usytuowanych w pokojach 
noclegowych na I piętrze. 

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

Przebudowie zostały podda-
ne dwie toalety/umywalnie ogól-
nodostępne usytuowane na I pię-
trze, z przeznaczeniem na toalety 
(z natryskami) dla osób niepeł-
nosprawnych. Przebudowano in-
stalację na parterze i pierwszym 
piętrze budynku. Remontowi zo-
stały poddane także instalacje 
wodociągowe, kanalizacje sani-
tarne, wentylacyjne oraz wymie-
nione zostały grzejniki. Inwesty-
cje wykonała firma C-VERCIAL 
Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. 

Wartość umowy opiewała na 
kwotę blisko 652 000 zł. Zadanie 
sfinansowane zostało w całości 
z budżetu własnego Gminy Obor-
niki Śląskie.

Remont sanitariatów zakończony

Trwa ostatni etap budowy drogi rowe-
rowej prowadzącej z Obornik Śląskich 
przez Siemianice do granicy z Gminą 
Prusice w miejscowości Kuraszków. 

Na chwilę oddania naszej gazety do dru-
karni prace wykonywane były w Siemiani-
cach, gdzie trwały prace ziemne na wysokości 
ulicy Srebrnej. W ramach zadania powstanie 
około 4,6 km drogi rowerowej o nawierzch-

Droga rowerowa 
na ukończeniu

ni asfaltowej, która szczególnie cieszy cykli-
stów i rolkarzy. Inwestycja realizowana jest 
przez firmę Decostar Development Seba-
stian Smolak. Całkowita wartość tego odcin-
ka drogi opiewa na kwotę 4 390 700 zł. Zada-
nie realizowane jest w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dol-
nośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej, Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W połowie roku został zakończony re-
mont ulicy Wiśniowej w Pęgowie. 

Przebudowany odcinek ulicy rozpoczyna 
się na skrzyżowaniu z ul. Morwową, a koń-
czy na skrzyżowaniu z ul. Gajową. W ramach 
zadania zostało wyremontowane 961m dro-

Wiśniowa w Pęgowie 
przebudowana

gi o szerokości 4m wraz z poboczami grunto-
wymi, które dodatkowo zostały wzmocnione 
kruszywem łamanym o szerokości 0,5m. Za-
danie zostało sfinansowane w całości z budże-
tu własnego gminy. 

Koszt remontu wyniósł ponad 646 000 zł.

Niebawem rozpocznie się remont ul. We-
sołej w Pęgowie. 

Zakres robót obejmie przebudowę ist-
niejącej nawierzchni z kruszywa łama-
nego na nawierzchnię bitumiczną. W ra-
mach zadania zostanie przebudowane 343 

metry drogi, która zyska szerokość 4 me-
trów. Ponadto w ramach zadania zostanie 
wybudowane 100 metrów chodnika wzdłuż 
drogi wojewódzkiej nr 342. Całkowita war-
tość zadania to kwota blisko 1 000 000 zł, 
która zostanie w całości sfinansowana ze 
środków własnych gminy.

Przebudujemy  
ul. Wesołą

Od września w Urzędzie Miej-
skim w Obornikach Śląskich 
w budynku głównym został uru-
chomiony nowy Punkt Obsługi 
Klienta, który spełnia standar-
dy obsługi osób ze szczególny-
mi potrzebami. 

W specjalnie zaprojektowanym 
punkcie będą przyjmowani klienci 
niepełnosprawni, rodzice z dziećmi 
czy osoby starsze. 

Dzięki staraniom Burmistrza 
Obornik Śląskich oraz Radnych ja-
kość obsługi zwiększyła się, a zała-
twienie sprawy w urzędzie nie bę-
dzie już utrudnione ze względu na 
bariery architektoniczne. Urzędnik 
obsługuje klientów w holu w spe-
cjalnie dostosowanym do tego po-
mieszczeniu. 

Dodatkowo Biuro Podawcze zo-
stało wyposażone w pętlę indukcyj-
ną, a z usług polskiego wideo-tłu-
macza języka migowego będą mo-
gły nieodpłatnie skorzystać osoby 
głuche. W Biurze Podawczym moż-
na złożyć wnioski, podania i pisma. 
Pracownik udziela szczegółowych 
informacji dotyczących załatwienia 
spraw lub w razie potrzeby przekie-
ruje do odpowiedniego wydziału. 

Dla naszych najmłodszych go-
ści stworzyliśmy kącik dziecię-
cy, w którym mali mieszkańcy na-
szej gminy będą mogli miło spędzić 
czas, podczas gdy ich rodzice będą 
załatwiać sprawy urzędowe. 

Zmieniamy się dla Ciebie na lep-
sze!
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Trwa remont pokrycia dachowego 
w Przedszkolu Publicznym w Pęgowie. 

W ramach zadania wykonawca zmoder-
nizuje podłogi drewniane, oraz polepy śle-
pego pułapu w pomieszczeniu strychu. Na 

Remontujemy 
dach przedszkola

wykonanie prac firma ma czas 10 tygodni 
od daty podpisania umowy. Całkowity re-
mont dachu zostanie sfinansowany ze środ-
ków własnych gminy w wysokości blisko 
242 000 zł.

Środki finansowe przekazane na mocy po-
rozumienia, które podpisali w czerwcu Bur-
mistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Popra-
wa oraz Komendant st. bryg. Rafał Przyby-

lok Państwowa Straż Pożarna w Trzebnicy 
wykorzysta m.in. na zakup paliwa niezbędny  
do przeprowadzania akcji, środki gaśnicze 
oraz bieżące utrzymanie systemów łączności.

Wsparcie dla PSP 
w Trzebnicy

23 czerwca odbyła się L Sesja Rady Miej-
skiej w Obornikach Śląskich, podczas 
której Radni udzielili Burmistrzowi abso-
lutorium. 

Udzielenie absolutorium jest równo-
znaczne z pozytywną oceną pracy Bur-
mistrza, pracowników Urzędu Miejskie-

go oraz podległych jednostek. Podczas gło-
sowania za udzieleniem absolutorium za 
2021 rok 13 radnych oddało głos „za”, 1 
radny wstrzymał się, a 1 radny był nieobec-
ny. Podczas sesji omawiany był również co-
rocznie publikowany raport o stanie Gmi-
ny, który stanowi sprawozdanie z zakresu 
finansów oraz działalności samorządu.

Burmistrz Obornik Śląskich  
z aBsOlUTORiUM

Gmina Oborniki Śląskie otrzymała dofi-
nansowanie z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej we Wrocławiu oraz Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na realizację zadania pt.: „Zdro-
wa i bezpieczna Gmina Oborniki Śląskie” 
– Program usuwania wyrobów zawierają-
cych azbest. 

Dofinansowanie zostało przyznane właści-
cielom nieruchomości, którzy wcześniej zło-
żyli deklaracje udziału w programie na rok 
2022. Wartość otrzymanej dotacji to kwota 
35 126,14 zł. Planowana do usunięcia i zuty-
lizowania ilość azbestu w 2022 roku z 14 po-
sesji to prawie 72 tony niebezpiecznych odpa-
dów. Akcja usuwania wyrobów zawierających 

azbest prowadzona na terenie Gminy Obor-
niki Śląskie jest inicjatywą mającą na celu po-
prawę stanu środowiska naturalnego z za-
pewnieniem podczas realizacji zadania bez-
pieczeństwa mieszkańcom. Prace w ramach 
projektu zostały zrealizowane w okresie li-
piec- wrzesień 2022 roku. Mieszkańcy gmi-
ny, którzy zgłosili się do projektu byli infor-
mowani na bieżąco o postępach realizacji za-
dania.

Dofinansowanie  
na usunięcie azbestu

Aż 10 klubów sportowych z terenu Gmi-
ny Oborniki Śląskie otrzymało dofinan-
sowanie na swoją działalność w łącznej 
kwocie 100 tys. zł w ramach Rządowego 
Programu Klub 2022

 
Kluby sportowe, które otrzymały dofina-
sowanie to:  Klub Taekwon-Do ITF NAMU 

Oborniki Śląskie,  Wieża Pęgów, UKS Zorza 
Pęgów,  UKS Relaks Oborniki Śląskie,  SMS 
Olimp Oborniki Śląskie,  Klub Piłkarski 
„BÓR” Oborniki Śląskie,  Judo Wilki Obor-
niki Śląskie,  Cross Firmus Kids,  Zorza Pę-
gów, Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Bór Obor-
niki Śląskie – SPR Bór Joynext. 

 

Wyniki Rządowego Programu 
Klub – edycja 2022

Przypominamy, że Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Oborni-
kach Śląskich przyjmuje wnioski o przyzna-
nie dodatku węglowego. Wnioski o dodatek 
węglowy są dostępne w siedzibie Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

można je pobrać również ze strony interne-
towej. Termin składania wniosków upływa 
30 listopada 2022 r.

www.mgopsoborniki.naszops.pl/do-
datek-weglowy

Gmina Oborniki Śląskie kolejny raz po-
zyskała dofinansowanie dla wszystkich 
swoich szkół na zajęcia pozalekcyjne dla 
dzieci. 

Przedmiotem projektu jest ogranicze-
nie i łagodzenie negatywnych skutków epi-
demii COVID-19 u uczniów szkół podsta-
wowych gminy Oborniki Śląskie poprzez 
integrację oraz wsparcie rozwijania kom-
petencji kluczowych, społecznych i emo-
cjonalnych. 

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez 
wdrożenie działań odpowiadających na 
zdiagnozowane potrzeby ze szczególnym 
uwzględnieniem problemów pedagogicz-
nych, psychologicznych, dydaktycznych 
stwierdzonych u uczniów spowodowanych 
epidemią choroby COVID-19 i długotrwa-
łą nauką zdalną. 

W ramach projektu zaplanowano: 

– dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrów-
nawcze z matematyki w zakresie wyrów-
nywania braków uczniów w osiągnięciach 
edukacyjnych;

– dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozasz-
kolne, w tym w formie projektów edu-
kacyjnych wzmacniające kompetencje 
kluczowe oraz wspierające kompeten-
cje emocjonalno-społeczne i integrację 
uczniów; 

– rozwijanie zainteresowań naukami przy-
rodniczymi dzięki zajęciom w wyspecja-
lizowanych jednostkach i wyjazdom edu-
kacyjnym; 

– specjalistyczne wsparcie ucznia ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

– specjalistyczne wsparcie rodziców uczniów 
w rozwiązywaniu problemów wychowaw-
czych i edukacyjnych będących skutkiem 
izolacji i nauki zdalnej. 

Projekt realizowany będzie w latach 
2022-2023. Całkowita wartość projek-
tu opiewa na kwotę 526 856 złotych z cze-
go 415 566 złotych to kwota dofinansowa-
nia. Tytuł projektu: Powrót na 6 – edukacja 
i integracja. Regionalny Program Opera-
cyjny Województwa Dolnośląskiego na la-
ta 2014-2020

BEzPłaTNE zajęcia  
dla dzieci w latach 2022-2023

Po wielu miesiącach konsultacji 38 gmin, 
w tym Gmina Oborniki Śląskie, przyjęła 
plan mobilności. 

Plan Zrównoważonej Mobilności dla 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocła-
wia to jeden z pierwszych w Polsce tego typu 
dokumentów, który kompleksowo ujmuje no-
woczesne i ekologiczne rozwiązania komuni-
kacyjne dla kilkudziesięciu gmin łącznie.

W Miejskim Obszarze Funkcjonalnym 
Wrocławia zachodzi rozwój społeczny i go-
spodarczy a wraz z nim rosną oczekiwania 
mieszkańców związane z komfortem prze-
mieszczania się. Plan Zrównoważonej Mobil-
ności dla MOFW to strategiczna próba zaspo-
kojenia tych potrzeb. Plan nie koncentruje się 
wyłącznie na ruchu, lecz na ludziach, dostęp-
ności, równości społecznej, zdrowiu, bezpie-
czeństwie, jakości przestrzeni, kładąc nacisk 
na poszczególne elementy mobilności. Wy-
stępujące problemy z przemieszczaniem się 
należy zatem rozwiązywać w sposób zrówno-
ważony – z uwzględnieniem społeczeństwa, 
środowiska i każdego sektora transportu oraz 
w sposób zintegrowany – przy zaangażowa-
niu różnych grup interesariuszy, pomiędzy 
sąsiadującymi gminami czy różnymi pozio-
mami władz. Takie podejście to szansa dla za-
pewnienia harmonii i spójności sieci miej-
skiej i transportowej.

Najważniejsze działania, na jakie kładzie 
się nacisk to:

✓ Zwiększenie konkurencyjności trans-
portu nie samochodowego;

– Tworzenie parkingów i węzłów przesiad-
kowych;

– Rozszerzanie zasięgu obsługi transportu 
zbiorowego;

– Rozwój taboru autobusowego, szynowego;
– Budowa i uzupełnianie sieci dróg rowero-

wych i pieszych.

✓ Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa 
warunków zamieszkania
– Rozwijanie usług przy węzłach przesiad-

kowych;
– Uzupełnianie pakietu usług w obszarach 

o gęstej strukturze zamieszkania;
– Lokalne uspokojenie ruchu, tworzenie 

stref pieszych;
– Przekształcenia placów, ulic uwzględnia-

jące wprowadzenie zieleni i rozwiązań re-
tencjonujących wodę opadową.

✓ Promocja i rozwój nowych form mobil-
ności
– Wyznaczanie miejsc postojowych dla sa-

mochodów elektrycznych, preferencyjne 
warunki parkowania czy udostępnianie 
buspasów;

– Rozwój systemu transportu wodnego;
– Wykorzystanie obiektów hydrotechnicz-

nych do ruchu pieszego i rowerowego.

✓ Rozwijanie Inteligentnego Systemu 
Transportowego;

✓ Współpraca instytucjonalna.

Z punktu widzenia mieszkańca obszaru 
funkcjonalnego oznaczać to będzie:
– zwiększenie efektywności transportu,
– poprawę dostępności do celów podróży,
– komfort i bezpieczeństwo podróżowania,
– redukcję emisji zanieczyszczeń,
– podniesienie atrakcyjności i jakości oto-

czenia.

Plan zrównoważonej 
Mobilności

Komunikat MGOPs



10 11
Magazyn Informacyjny  
Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich

Magazyn Informacyjny  
Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskichz pierwszej ręki z pierwszej rękiRok 32 Nr 2 (171) wrzesień 2022 r.

Gmina Oborniki Śląskie otrzymała dofi-
nansowanie w wysokości 880 000 zł na 
zakup komputerów w ramach programu 
„Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnu-
ków byłych pracowników PGR w rozwoju 
cyfrowym”. 

Na początku sierpnia została podpisana 
umowa z wykonawcą na dostawę 352 kompu-
terów. Na realizację projektu, tj. zakup i prze-
kazanie sprzętu mieszkańcom, Gmina ma 
czas do listopada. Oczywiście będziemy się 
starali przyśpieszyć tę procedurę, aby ucznio-
wie otrzymali sprzęt w miarę  możliwości jak 
najszybciej.

Łącznie podczas naboru do Urzędu Miej-
skiego w Obornikach Śląskich wpłynęło po-
nad 400 oświadczeń mieszkańców z czego 
352 zostały zweryfikowane pozytywnie. Po-
zostałe nie zostały uwzględnione ze wzglę-
dów formalnych takich jak brak potwierdze-
nia zatrudnienia przodka w PGR, wskazanie 
w oświadczeniu placówki nieobjętej wspar-
ciem (np. przedszkola, szkoły policealnej) 
itp. 

Informacja o przyznaniu bądź nie przy-
znaniu laptopa zostanie przekazana zaintere-
sowanym mieszkańcom telefonicznie. Prosi-
my o cierpliwość.

Granty PPGR 
W połowie lipca Burmistrza Obornik Ślą-
skich Arkadiusza Poprawę w obornickim 
magistracie odwiedził Joachim Bomhard 
z żoną. 

Pan Joachim jest wnukiem Ernsta von 
Schauberta ostatniego – przedwojennego 
właściciela Obornik Śląskich, synem Elisa-
beth Bomhard z domu von Schaubert, wiel-
kiej orędowniczki porozumienia i pojedna-
nia między narodami polskim i niemieckim. 

W czasie spotkania na ręce Burmistrza zosta-
ło przekazane 17 ręcznie wykonanych na je-
dwabiu obrazów autorstwa Elisabeth Bom-
hard. Państwo Bomhard podczas wizyty 
odwiedzili Bibliotekę Publiczną w której od-
naleźli rodzinne pamiątki, zobaczyli Obor-
nicki Ośrodek Kultury, zwiedzili Kino Astra, 
Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz basen. Bar-
dzo dziękujemy Państwu Bomhard za przyby-
cie i przekazane obrazy.

Goście z Niemiec z wizytą  
w Urzędzie Miejskim

DOżyNKi
już za nami

Dożynki to czas zakończenia żniw i dziele-
nia się tym, co powstało z owoców Ziemi. 

Święto plonów to dobry moment, aby 
podziękować rolnikom za ich ciężką pra-
cę, wytrwałość w dążeniu do celu oraz nie-
zwykłe poświęcenie, dzięki którym każde-
go dnia możemy zasiadać przy stole, gdzie 
nie brakuje tego co najważniejsze – świeże-
go chleba.

27 sierpnia 2022 roku w sołectwie Sie-
mianice odbyły się Dożynki Gminne. 
Święto Plonów rozpoczęła Msza Święta 
polowa prowadzona przez Ks. Proboszcza 
Grzegorza Skałeckiego. 

Po Mszy Świętej Burmistrz Obornik 
Śląskich Arkadiusz Poprawa przywitał 
wszystkich zgromadzonych na wydarze-
niu gości m.in. Radnego Sejmiku Woje-
wództwa Dolnośląskiego Tytusa Czarto-

Harmonogram pracy Biura Pełnomocnika Burmistrza  
ds. zapobiegania Uzależnieniom w Obornikach Śl.

Adres : 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Parkowa 9, kontakt tel. 508560864 lub 71 310- 14- 55, mail: profilaktyka@oborniki-slaskie.pl

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

14.00 – 18.00
Konsultacje psychologiczne
(spotkania umawianie telefo-
nicznie)

08.00-13:00
Pełnomocnik Burmistrza  
ds. Zapobiegania Uzależnieniom
Punkt konsultacyjny dla osób 
uzależnionych i ich rodzin
Punkt konsultacyjny 
dla rodziców

10.00 – 14.00
Konsultacje psychologiczne
(spotkania umawianie telefo-
nicznie)

16.00-18.00
Porady prawne

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

17:00-18:00
Konsultacje dla osób uzależnio-
nych od alkoholu

18:00
Grupa wsparcia dla osób uzależ-
nionych od alkoholu

09.00- 12.00
Porady prawne

17:00
grupa wsparcia dla osób  
współuzależnionych

18:00
Grupa AA

08.00-13.00
Pełnomocnik Burmistrza  
ds. Zapobiegania Uzależnieniom
Punkt konsultacyjny dla osób 
uzależnionych i ich rodzin
Punkt konsultacyjny 
dla rodziców

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

ryskiego, Przewodniczącą Rady Miejskiej 
w Obornikach Śląskich Agnieszkę Zakęś 
wraz z radnymi gminnymi, Starostę Po-
wiatu Trzebnickiego Małgorzatę Matusiak 
wraz z radnymi powiatowymi, Starostę Po-
wiatu Obornickiego Zofię Kotecką, Burmi-
strza Obornik Tomasza Szramę, Starostów 
Dożynek Annę Iwańczak i Henryka Mach-
nika, sołtysów, a przede wszystkim wszyst-
kich rolników i  mieszkańców wsi. Bur-
mistrz podziękował również za organizację 
dożynek Sołtysowi i mieszkańcom, którzy 
włożyli wiele pracy w przygotowanie uro-
czystości. 

Starostowie Dożynek Gminnych Pań-
stwo Anna Iwańczak i Henry Machnik na 
ręce Burmistrza Obornik Śląskich Arka-
diusza Poprawy i Przewodniczącej Rady 
Miejskiej Agnieszki Zakęś przekazali chleb 
dożynkowy. Następnie przed sceną odbyła 
się prezentacja  sołectw, które przygotowa-
ły chleby i kosze dożynkowe. Gospodarze 
tegorocznych dożynek przygotowali pięk-
ny wieniec w kształcie korony, który będzie 
reprezentował gminę w konkursie na naj-
piękniejszy wieniec w Powiecie Trzebnic-
kim. Obrzęd dożynkowy prowadziła Kape-

la Janka Boduszka z Siemianic, która w tym 
roku obchodzi 40-lecie działalności.  Na-
stępnie gospodarze wydarzenia podzielili 
miedzy uczestników święta chleb. 

Po części oficjalnej przed zebrany-
mi gośćmi zaprezentowały się zespoły ar-
tystyczne. Na scenie wystąpili m. in. Ze-
spół Śpiewaczy Malwy z Kuraszkowa, 
Studio Piosenki Obornickiego Ośrodka 
Kultury, Kapela Janka Boduszka z Siemia-
nic czy dzieci z Przedszkola w Siemiani-
cach. Ogromnym zainteresowaniem cie-
szył się występ i konkurencje przygotowane 
przez Strongmanów. Podczas konkursów 
prowadzonych przez siłaczy został wybra-
ny najsilniejszy mężczyzna i najsilniejsza 
kobieta, a na scenie swoje umiejętności za-
prezentował Paweł Skóra – Mistrz Świa-
ta w żonglerce piłką. Umiejętnościami ta-
necznymi dzieliły się cheerleaderki z Blue 
Angel.  

Podczas wydarzenia zostały wręczone 
nagrody dla mieszkańców którzy zgłosi-
li się do konkursu na ”Najpiękniejszą po-
sesje dożynkową”. Zwyciężczynią konkur-
su została Pani Agnieszka Bełkowska, dru-
gie miejsce zajęła Pani Teresa Cieplińska, 
a trzecie Jakub Litwinowicz. 

Na terenie dożynkowym można było 
skorzystać z wielu atrakcji takich jak: dar-
mowe dmuchańce, byk rodeo i nauka do-
jenia krowy. Na najmłodszych czekały ani-
macje, fotobudka, stoiska lokalnych wy-
stawców oraz wystawa Retrotraktor. 

Z lekkim opóźnieniem na scenie wystą-
piła gwiazda wieczoru - Czadoman.  Zgro-
madzeni wspólnie wyśpiewywali najsłyn-
niejsze przeboje wokalisty. Wszyscy za-
pamiętają wspólny występ lokalnych 
Chearlederek z Czadomanem - dziewczyny 
dały niesamowity popis. 

Imprezą towarzyszącą tegorocznych do-
żynek było 700-lecie Siemianic. Z tej okazji 
mieszkańcy przygotowali wiele atrakcji: lo-
terię fantową, stoisko z domowymi ciasta-
mi, wystawę dawnych zdjęć, film o swojej 
miejscowości, konkurs wiedzy o Siemiani-
cach, gminie i powiecie, a także konkurs na 
„Najsmaczniejszą szarlotkę”.  Cała impreza 
została zakończona tradycyjnie potańców-
ką do białego rana, na której wszyscy świet-
nie się bawili. 
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Wszystko co dobre szybko się kończy. 
Tak i dobiegły końca tegoroczne wakacje.

Na okres wakacji Placówka Wsparcia 
Dziennego – świetlica „Słoneczko” przygo-
towała bogatą ofertę zajęć dla dzieci z naszej 
gminy. Bardzo dużo działo się w tym czasie. 
Panie Wychowawczynie: Paulina, Małgosia, 
Agnieszka, Grażyna, Wioletta, Ela, Ola, Be-
atka codziennie troszczyły się o to, by pod-
opieczni mogli aktywnie, twórczo jak i bez-
piecznie spędzić czas na wakacjach. Było wie-

Podsumowanie  
„Wakacji w naszej gminie”

le wspólnej zabawy, wyjazdów i wycieczek. 
Byliśmy w kinie i na basenie. Nie da się 
wszystkiego opisać – to trzeba przeżyć ra-
zem z nami.

Dziękujemy wszystkim którzy  w jaki-
kolwiek sposób przyczynili się, aby te wa-
kacje były pełne uśmiechu i szczęścia dzie-
ci, a przede wszystkim Panu Burmistrzowi 
Arkadiuszowi Poprawie oraz Radnym Rady 
Miejskiej za wyrażenie zgody na taką orga-
nizację wakacji.

  Bożena Magnowska

Pracownicy Wydziału Ochrony Środo-
wiska Urzędu Miejskiego w Obornikach 
Śląskich byli obecni ze swoim stoiskiem 
na różnych wydarzeniach kulturowych 
organizowanych na terenie naszej gminy. 

W ramach prelekcji przygotowali stoiska, 
na których zostały zaprezentowane zagadnie-

Ochrona Środowiska 
nia związane z ochroną przyrody i środowi-
ska. Można było się dowiedzieć jak rozpozna-
wać ptaki, ssaki, owady, drzewa czy też jak 
prawidłowo segregować odpady oraz chronić 
powietrze. 

Ponadto na stoisku pojawiły się informa-
cje dotyczące projektu BECoop i uchwały an-
tysmogowej dla Dolnego Śląska. Odwiedzają-
cy stoisko ludzie mogli uzyskać informacje na 
temat dofinansowania na wymianę bezklaso-
wych źródeł ciepła w ramach programu Czy-
ste Powietrze.

Pary małżeńskie, które są mieszkańcami 
Gminy Oborniki Śląskie i w latach 2022-2023 
będą obchodziły Jubileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego, a są zainteresowane otrzyma-
niem medali od Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej, proszone są o kontakt z Urzędem 

jubileusze 
złotych Godów

Stanu Cywilnego w Obornikach Śląskich. 
Można to zrobić osobiście lub telefonicznie 
pod nr 71 310 35 19 w. 432 w godzinach pra-
cy Urzędu tj. poniedziałek, wtorek, czwartek 
w godzinach od 7.30 do 15.30; środa od 7.30 
do 17.00 oraz w piątek od 7.30 do 14.00. 

50-lecie pożycia 
małżeńskiego

Państwo Plińscy.

Państwo Popielas.

Państwo Zagożdżon.

Początek wakacji to nie tylko zabawa 
i beztroska. To też podniosłe uroczysto-
ści. 

Taką niewątpliwie była zorganizowana 
w sobotę, 9 lipca w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Obornikach Śląskich Jubileusz 50-lecia po-

życia małżeńskiego, które świętowały trzy pa-
ry. Jubilaci z rąk Burmistrza Arkadiusza Po-
prawy odebrali medale za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie nadawane przez Prezydenta 
RP. Każda z par otrzymała także kwiaty oraz 
pamiątkowe legitymacje i dyplomy.
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Na rozpoczęcie wakacji, w sobotę 25 
czerwca na targowisku „Mój Rynek” 
w Obornikach Śląskich odbyła się kolejna 
edycja Obornickiego Dnia Zabawy. 

Impreza cieszy się zawsze ogromnym za-
interesowaniem, przez co na stałe wpisała się 
w gminny kalendarz imprez.

Dzień zabawy
Mimo upalnej pogody na najmłodszych 

milusińskich czekała moc atrakcji i niespo-
dzianek, dzięki której mogli się wspólnie zin-
tegrować. Pod koniec imprezy dla ochło-
dy druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Obornikach Śląskich zafundowali kurtynę 
wodną, która była nie lada atrakcją dla świet-
nie bawiących się dzieciaków.

Niedawno-odwiedziliśmy malowniczą miej-
scowość w naszej gminie, mieszczącą się 
w przepięknym zakątku gór kocich, a jest 
jedną z bardziej ciekawszych przyrodni-
czo-historycznie miejsc. 

Mowa tutaj o Osoli, której nie tylko wspa-
niała przyroda i jej walory, ale także połą-
czenie z Wrocławiem, prowadzi do pozna-
nia ciekawych ludzi. Niektórych z nich spro-
wadza właśnie do miejsc takich jak plac 
zabaw, skwery, czy nowo wyremontowa-
na świetlica w Osoli. Na miejscu rozmawia-
my z Sołtysem wsi Osola – Jackiem Lewan-
dowskim, poruszając zagadnienia związane  
z niedawno zakończonym z remontem świe-
tlicy wiejskiej.

Panie Sołtysie, kiedy pojawiły się pla-
ny związane z remontem świetlicy i co było 
głównym powodem tych zmian?

Niewątpliwie sam pomysł pojawił się dużo 
wcześniej, zaraz po objęciu przeze mnie sta-
nowiska Sołtysa wsi. Świetlica, którą otrzy-
małem, zostając Sołtysem pozostawiała wie-
le do życzenia, zarówno w sferze samego bu-
dynku, jeżeli chodzi o jego funkcjonalność, 
aż po samo wyposażenie świetlicy. To mia-
ło ogromne znaczenie, ponieważ nadal nie-
zmiennie uważam, że miejsce spotkań, 
w centrum wsi, gdzie przychodzą na co dzień 
mieszkańcy powinno być schludne i funkcjo-
nalne. Na początku razem z radą sołecką ma-
łymi krokami rozpoczęliśmy porządkowanie 
świetlicy, przeprowadziliśmy remanent i na 
tej podstawie dokonaliśmy zakup potrzeb-
nych rzeczy. Następnie zrodził się pomysł wy-
remontowania miejsca, w którym są zebra-
nia sołeckie, zajęcia dla dzieci oraz impre-
zy okolicznościowe. To mieszkańcy stali się 
głównym motorem i inicjatorem tego pomy-
słu i na ostatnim zebraniu sołeckim przezna-
czyliśmy część funduszu sołeckiego na ten cel 
o kwocie 14 200 zł. Całość inwestycji wynio-
sła 28 100 zł. Brakującą kwotę 13 900 zł doło-
żyła gmina. Po rozmowie z Burmistrzem Ar-
kadiuszem Poprawą  udało się nam dojść do 
wspólnego konsensusu i w tej sprawie wypra-
cować kompromis.

Co zostało zrobione w ramach remontu 
świetlicy w Osoli?

W ramach remontu zostały wyczysz-
czone wszystkie ściany wraz z podłogami, 
które musiały być przygotowane pod re-
mont. Obiekt został w wewnątrz odnowio-
ny, w miejscach bardzo zniszczonych poło-
żono gładź szpachlową, pomalowano ściany. 
Głównym celem remontu było powiększe-
nie samej świetlicy w środku, poprzez wy-
burzenie ściany po dawnym pomieszczeniu 
przedszkola. Wzmocniono, a następnie wy-
mieniono górną belkę znajdującą się przed 
wejściem do kuchni. Następnie wyburzo-
ne zostało całe wejście do tego pomieszcze-
nia wraz z demontażem drzwi – dzięki te-
mu uzyskaliśmy jedno duże pomieszczenie. 
Świetlica uzyskała nowy blask i funkcjonal-
ność. Teraz będzie można swobodnie prze-
prowadzać zebrania sołeckie dla mieszkań-
ców. Ponadto nasi mieszkańcy mocno in-
tegrują się w samej świetlicy, spotykają się 
ze znajomymi, robią urodziny czy impre-
zy okolicznościowe jak np. komunie. Teraz 
przy obecnym stanie i powiększeniu obiek-
tu można spokojnie z organizować spotka-
nia z bliskimi dla ok. 60 osób. Dodatkowo co 
muszę zaznaczyć świetlica została ocieplo-
na na poddaszu. Co dało dodatkową izola-
cję, została pomalowana cała powierzchnia 
świetlicy, wymieniono toalety i kafle na sali 
w miejscu demontażu drzwi po przedszkolu. 
Co obecnie dało całość i stanowi piękną ar-
chitektoniczną bryłę, której to sala jest pełna 
ciepła i światła.

Co według Pana jako Sołtysa było naj-
większym wyzwaniem podczas remontu 
świetlicy?

Sam remont w sobie był nie lada wyzwa-
niem nie tylko ze względu na finanse, ale wie-
le innych rzeczy po drodze, które jak wiado-
mo wychodzą w najbardziej nieoczekiwanym 
momencie prac. Również u Nas tak się sta-
ło, newralgicznym miejscem które musieli-
śmy sprawdzić była jak się okazało zmurszała 
i zgnita część belki pomiędzy kuchnią, a czę-
ścią pomieszczenia po byłym przedszkolu. Na 

miejsce prac wówczas przyjechał Pan Andrzej 
Małkiewicz – Kierownik   Wydziału Inwe-
stycji Urzędu Miejskiego w Obornikach Ślą-
skich wraz z konstruktorem budowlanym, po 
czym przeprowadzono ekspertyzę, na podsta-
wie której zezwolono na wymianę górnej bel-
ki sufitu, wyburzenie ściany bocznej, tak aby 
powiększyć świetlicę oraz wprowadzono za-
lecenia wyczyszczenia strychu świetlicy wraz 
z położeniem waty szklanej. Prace nad świe-
tlicą objęła firma ogólnobudowlana Ireneusza 
Guły z Osoli, co bardzo mnie cieszy jako Soł-
tysa, ze względu na fakt, że mogliśmy pomóc 

i wesprzeć firmę lokalną od Nas, z naszego te-
renu.

Na koniec chcę Pana zapytać jakie dalsze 
plany rozwojowe ma Pan względem tego miej-
sca, co chcecie Pastwo zrobić wspólnie z miesz-
kańcami i radą sołecką? I czego mogę Panu 
życzyć w tych planach?

Niewątpliwe to się już dzieje, spotkania 
mieszkańców, ich integracja poprzez święto-
wanie rodzinnych uroczystości czy wspólne 
ogniska przy świetlicy, zajęcia dla Pań z gim-
nastyki oraz warsztaty przeznaczone dla dzie-
ci to tylko niektóre z ofert jakie sołectwo ma 
do zaoferowania. Na dalsze plany przyjdzie 
czas, ale niektóre z nich chociażby powstanie 
Koła Gospodyń Wiejskich w Osoli stało się 
już faktem. Mamy duże nadzieje i plany z po-
wstaniem tej grupy. Sam jestem członkiem 
koła wraz z moją przyjaciółką z Fundacji 
Blisko Wsi Iwoną Siekierzyńską-Oleksiuk. 
Chcemy zmieniać i motywować do działania 
innych mieszkańców na rzecz naszej miej-
scowości. Szczególne podziękowania chcę 
przekazać przewodniczącemu rady sołeckiej 
Grzegorzowi Kubickiego, którego działania 
na rzecz powstania koła  były znaczne. Sądzę, 
że powoli świetlica stanie się miejscem wie-
lu inicjatyw i spotkań kultury zarówno miesz-
kańców jak również odwiedzających nas go-
ści. Z tą też myślą chcemy zakupić kolejne 
stoły i krzesła do wyposażenia sali świetlicy. 
Jako sołtys życzył bym sobie niewątpliwe jesz-
cze bardziej mocnego zaangażowania ze stro-
ny mieszkańców, a przede wszystkim nowych 
pomysłów, które jednoczą i scalą miejscowość 
do wspólnego działania na rzecz wspólnego 
dobra. A sobie na pewno dalszego zdrowia, 
abym mógł działać i wspomagać mieszkań-
ców w dalszej wspólnej pracy na rzecz Osoli.

Świetlica w Osoli  
– REaKTyWacja

W tym roku po dwóch latach przerwy 
wróciły przez wszystkich wyczekiwane 
dni naszego miasta. 

Organizatorzy przygotowali na tę okazję 
moc atrakcji dla naszych mieszkańców i od-
wiedzających gości. W programie nie zabra-
kło występów artystycznych, pokazów sporto-
wych, występów gości z Ukrainy, bloków pro-
gramowych Obornickiego Ośrodka Kultury 

i Ośrodka Sportu i Rekreacji, turnieju brydża 
dla Seniorów, wystawy zabytkowych pojaz-
dów RetroMoto, czy Otwartych Mistrzostw 
Obornik Śląskich w siatkówce plażowej. Po-
nadto odbyły się energiczne koncerty zespo-
łów Queen Margot i Big Cyc, które zgroma-
dziły przed sceną szeroką publiczność. 

Tradycyjnie, zwieńczeniem Dni Obornik 
była zabawa taneczna do białego rana, na któ-
rej wszyscy świetnie się bawili. 

XiV Dni  
Obornik Śląskich

Sołtys Osoli Jacek Lewandowski w wyremon-
towanej świetlicy wiejskiej.
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W Kowalach co rusz coś się dzieje! Kowa-
le coraz częściej zaznaczają swoją obec-
ność na różnego rodzaju wydarzeniach 
gminnych. 

I tak w kwietniu Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich brały udział w Jarmarku Wielka-
nocnym. Odwiedzający nasze stoisko mogli 
skosztować chłopskiego gara – specjału Pa-
ni Ali oraz bigosu w wykonaniu Izy. W ofer-
cie miałyśmy również ciasta, tradycyjną ćwi-
kłę z chrzanem i chrzan w wiórkach. Stoisko 
cieszyło się dużym zainteresowaniem. Przy-
gotowałyśmy również palmę, która zdoby-
ła wyróżnienie i nagrodę pieniężną. Udział 
w tym wydarzeniu był dla nas kolejnym pozy-
tywnym doświadczeniem. Pozyskaliśmy rów-
nież środki finansowe na realizacje różnych 
inicjatyw. Z Gminy Oborniki Śląskie i ze Sta-
rostwa Powiatowego w Trzebnicy – na reali-

Rozkręcamy Kowale! 

zację I Dni Kowal; z LGD KWT w Trzebnicy 
– grant na realizację wyjazdu integracyjnego 
dla mieszkańców Kowal, organizację warsz-
tatów rękodzieła, jak również Pikniku Owo-
cowego. I Dni Kowal odbyły się 21-22 maja. 
Organizatorzy – Koło Gospodyń Wiejskich 
w Kowalach przy wsparciu Sołtysa Wsi – za-
pewnili mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. 
Były dmuchańce, konkursy sprawnościowe, 
malowanie buziek, jak również stoiska z za-
bawkami i watą cukrową oraz popcornem. 
Przybywający mogli skosztować smakołyków 
z grilla, ciast i sałatek. Wieczorem imprezę 
poprowadził DJ KAMILL. Muzykę dobierał 
w taki sposób, że mało kto nie wstał z ławki 
i nie ruszył do tańca. Było wesoło i sympa-
tycznie. Już dziś jesteśmy pewni, że tego ty-
pu wydarzenie wpisze się na stałe w kalendarz 
imprez gminnych. Prężnie działałyśmy rów-
nież podczas XIV Dni Obornik Śląskich, jak 

i podczas XIV Święta Truskawki w Pęgowie. 
Staramy się zaznaczać naszą obecność na te-
go typu wydarzeniach. Promujemy w ten 
sposób tradycje i zwyczaje. W najbliższym 
czasie weźmiemy udział w Bitwie Regionów 
– największym konkursie kulinarnym skie-
rowanym do kół gospodyń wiejskich. Od 
siedmiu lat organizuje go Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa. Jego ideą jest promo-
wanie polskiej kuchni regionalnej i rodzi-
mego folkloru, a przede wszystkim promo-
cji produktów lokalnych i szerzenia patrio-
tyzmu konsumenckiego. Trzymajcie za nas 
kciuki!

Dziękujemy naszemu Samorządowi 
Gminnemu, pracownikom Wydziału Pro-
mocji i Organizacji Pozarządowych Gmi-
ny Oborniki Śląskie – za budowanie relacji 
partnerskich z nami, jak również za wsłu-
chiwanie się w nasze potrzeby i starania po-
dejmowane w kierunku ich zaspakajania.

Zwracamy się również z prośbą o rozpo-
wszechnienie apelu o pomoc oraz wspar-
cia leczenia mieszkanki Kowal – Ani Lesiak. 
Ania ma 38 lat. Jest szczęśliwą mamą 2 sy-
nów, których kocha ponad życie. Choruje 
na potrójnie ujemnego raka piersi. Jedyną 
szansą na życie jest zakup nierefundowane-
go leku o nazwie Tradelvy. Szczegółowe in-
formacje na temat leczenia Ani dostępne są 
na stronie https://zrzutka.pl/3arnap. 

Autor: KGW w Kowalach

Sołtys Bagna wraz z Radą Sołecką 6 
sierpnia 2022 roku zorganizowali po raz 
dwunasty Święto Chleba i Ziół. 

Podczas imprezy przeprowadzonych zosta-
ło wiele konkursów, w tym na najsmaczniej-
sze ciasto bagieńskie, najlepszą ubijaczkę ja-
jek, najsilniejszego bagniaka oraz najciekawsze 
przebranie eko. W trakcie festynu można było 
kupić wymyślne ciasta z nutką ziołową, pysz-

Piknik chleba i ziół

ne gofry i lemoniadę na stoisku przedsiębior-
czych dzieci, tradycyjne pierogi przygotowane 
przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Ba-
gnie Okolice, obejrzeć ciekawe występy arty-
styczne, pokazy przygotowane przez straża-
ków z OSP Bagno, wziąć udział w darmowych 
zabawach z animatorami oraz odwiedzić sto-
iska lokalnych producentów i artystów.

Do jednej z najciekawszych atrakcji im-
prezy trzeba zaliczyć konkurs na EKO prze-

W sobotę 23 lipca odbył się Piknik Ro-
dzinny w Kuraszkowie. 

Podczas imprezy organizatorzy zapewnili 
wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. Były kon-
kursy, gry, zabawy, dmuchane zamki, pyszne 
jedzenie oraz zabawa taneczna do samego ra-
na. Tradycyjnie festyn odbył się na terenie bo-
iska sportowego. 

Gwiazdą wieczoru był  Zespół śpiewaczy 
„Malwy” z Kuraszkowa. Jedną z atrakcji pik-
niku był konkurs na najlepsze ciasto z owo-
cami, do którego zgłoszonych zostało 8 pro-
pozycji.  Komisja konkursowa miała w czym 
wybierać.

Tak, jak w roku poprzednim, najlepsze cia-
sto ponownie przygotowała pani Magdalena 
Abdelnafa. 

Piknik w Kuraszkowie odwiedzili:  Prezy-
dent Wrocławia Jacek Sutryk, Sekretarz Urzę-
du Miejskiego w Obornikach Śląskich Ewe-
lina Budner, Radni, Sołtysi oraz przedstawi-
ciele lokalnych stowarzyszeń. Organizatorom 
gratulujemy udanej imprezy.

Piknik Rodzinny w Kuraszkowie przeszedł do historii

Stowarzyszenie Rozwoju Pęgowa, Sołtys 
oraz Rada Sołecka 4 czerwca 2022 roku 
zorganizowali po raz czternasty Święto 
Truskawki. 

Podczas imprezy przeprowadzonych zo-
stało wiele konkursów, w tym na najsmacz-
niejsze ciasto truskawkowe oraz najciekaw-
sze przebranie truskawkowe. W trakcie festy-
nu można było skosztować wymyślnych ciast 
truskawkowych, zakupić losy w loterii fanto-
wej oraz obejrzeć ciekawe występy artystycz-
ne oraz odwiedzić stoiska lokalnych produ-
centów. Do jednej z najciekawszych atrakcji 
imprezy trzeba zaliczyć konkurs na najład-
niejsze przebranie truskawkowe, w którym 
wystartowały dzieci, pięknie przebrane za 
truskawki. Natomiast do konkursu kulinar-
nego zgłoszonych zostało 17 ciast truskaw-
kowych. Najsmaczniejsze ciasto truskawkowe 
przygotowała Pani Grażyna Fudała. 

Na zaproszenie organizatorów przybyło 
wielu gości m.in.: Małgorzata Matusiak Staro-
sta Powiatu Trzebnickiego, Grzegorz Terebun 
Wicestarosta Powiatu Trzebnickiego, Bur-
mistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa, 
radni gminni, sołtysi, przedstawiciele stowa-
rzyszeń oraz sympatycy i przyjaciele Pęgowa.

Święto Truskawki w Pęgowie 

branie, w którym wystartowały dzieci prze-
brane w dekoracje z odpadów i śmieci. 
Zwyciężczynią konkursu została Eliza Pa-
kuła z Bagna, której przebranie zachwyciło 
członków komisji konkursowej. Do konkur-
su kulinarnego zgłoszonych zostało 12 ciast. 
Najsmaczniejsze ciasto bagieńskie przygoto-
wała Pani Ilona Przychodna, a najlepszą ubi-
jaczką jajek została Helena Gemra. Jak co 
roku podczas imprezy przeprowadzona zo-
stała zbiórka publiczna na rehabilitację Ja-
gódki – zebraliśmy 6836 zł. 

Na zaproszenie organizatorów przybyło 
wielu gości m.in.: Małgorzata Matusiak Sta-
rosta Powiatu Trzebnickiego, Zastępca Bur-
mistrza Obornik Śląskich Henryk Cymer-
man, radni gminni, sołtysi, przedstawicie-

le stowarzyszeń oraz sympatycy i przyjaciele 
Bagna.

Impreza została sfinansowana ze środ-
ków pozyskanych przez Klub Sportowy 4Ball, 
Koło Gospodyń Wiejskich w Bagnie z Gmi-
ny Oborniki Śląskie, Starostwa Powiatowe-
go w Trzebnicy, Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego, Nadleśnic-
twa Oborniki Śląskie, Banku Spółdzielczego 
w Obornikach Śląskich, firmy Joynext, Kal-
mex, Frito Ley, Tarczyński oraz od prywat-
nych osób: Władysław Cukla, Kamila Maj-
kowska, Sebastian Kowalik.

Wszystkim mieszkańcom i sympatykom 
Bagna dziękujemy za zaangażowanie i pomoc 
w organizację i przygotowanie festynu. Do 
zobaczenia za rok!
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Pracownicy obornickiego żłobka wzięli 
udział w ogólnopolskim projekcie „Miej-
sce wolne od przemocy”, który jest reali-
zowany przez Stowarzyszenie Publicz-
nych i Niepublicznych Żłobków i Klubów 
Dziecięcych. 

Projekt został zrealizowany przy współ-
pracy z Biurem Pełnomocnika Burmistrza ds. 
Zapobiegania Uzależnieniom i sfinansowany 
przez Gminę Oborniki Śląskie.

Program obejmował wiele zagadnień. Pod-
czas cyklu spotkań i warsztatów kadra żłobka 
odbyła szereg spotkań z trenerami Stowarzy-
szenia. Większość zagadnień nakierowana by-
ła na szacunek i podmiotowość dziecka oraz 
otwartość na potrzeby rodziny. Opiekunki po-
znały możliwości wsparcia osób pokrzywdzo-
nych przemocą, dowiedziały się również jakie 
symptomy mogą świadczyć o doświadczaniu 
przez dziecko przemocy. 

Obszerny blok i najwyżej oceniany przez 
opiekunki naszego żłobka to komunikacja 
z empatią, porozumienie bez przemocy i pro-
gram psychoedukacyjny dla dzieci „Wygląda 
na to, że czujesz…”

Realizacja programu antyprzemocowe-
go daje narzędzia do pracy, które doskonale 
sprawdzają się w sytuacjach trudnych. Program 
szkolenia skupiony jest na konkretnej wiedzy 
i przekazywany w jasny, klarowny i obrazowy 

integracyjny żłobek Miejski „Pod Grzybkiem”  
otrzymał certyfikat „Miejsce wolne od przemocy”

sposób. Dzięki szkoleniom opiekunki dowie-
działy się m.in. jak reagować na płacz dziec-
ka, poznały procedurę niebieskiej karty i zdo-
były wiedzę, która ułatwi im przeprowadze-
nie adaptacji dzieci. Nie pominięto również 
kwestii jak opiekunka może zadbać o siebie.

W ramach realizacji projektu odbyły 
się również webinary dla rodziców: „Czy 
to jest przemoc? – o zachowaniach prze-
mocowych wobec dzieci” oraz „Komuni-
kacja empatyczna i radzenie sobie ze stre-
sem”.

W ten sposób cała społeczność Integra-
cyjnego Żłobka Miejskiego „Pod Grzyb-
kiem” – pracownicy i rodzice – podniosła 
poziom wiedzy i zwiększyła świadomość na 
temat zjawiska przemocy w rodzinie.

Piknik w żłobku
Zakończenie roku szkolnego to ważne 
wydarzenie nie tylko dla dzieci szkol-
nych. Najmłodsi mieszkańcy gminy 
w Integracyjnym Żłobku Miejskim „Pod 
Grzybkiem” również uczcili nadejście wa-
kacji poprzez wspólną zabawę piknikową. 

Wakacyjny piknik w żłobku trwał dwa dni 
i dzięki kreatywności personelu obfitował 
w niecodzienne atrakcje.

Pod koniec czerwca, a dokładniej 24 i 25 
czerwca parking z tyłu żłobka zamienił się 
w iście wakacyjny kurort. Pojawiła się plaża, 
woda, parasole, dmuchaniec, a nawet lodziar-
nia przyciągająca wszystkich smakoszy mro-
żonych gałek. Pośród atrakcji było lubiane 
przez dzieci malowanie twarzy, zaplatanie ko-
lorowych warkoczyków czy skręcanie balono-
wych zwierzaków. Maluszki wraz z rodzicami 
i rodzeństwem rozpoczynali wakacyjną przy-

godę. Było gwarno, barwnie i wesoło, a czas 
umilały dziecięce szanty.

Pogoda również idealnie wpisała się w kli-
mat wakacyjny, gdzie gorące promienie słoń-
ca dawały poczucie pobytu w tropikach. Przed 
skąpanym w słońcu plenerem można się było 
schować w budynku żłobka, gdzie czekał wy-

stawny, słodki poczęstunek przygotowany 
przez rodziców naszych podopiecznych.

W atmosferze wakacyjnego relaksu każ-
dy mógł poczuć się jak dziecko „jak kiedyś, 
jak wtedy, gdy czułem się tak lekko”.

Joanna Kowalczyk
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Jedną z wielu tradycji, kultywowanych 
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Polskich 
Laureatów Nagrody Nobla w Zespole 
Szkolno – Przedszkolnym w Oborni-
kach Śląskich jest przyznawanie nagród 
Szkolnego Nobla.

Wyróżnienie to ma na celu wyłonienie, 
uhonorowanie i promowanie pracowitych 
i zdolnych uczniów. Szkolnego Nobla przy-
znaje się za wybitne osiągnięcia w jednej 
z sześciu kategorii: naukowej, literackiej, ję-
zykowej, artystycznej, sportowej i społecznej. 
Nagrodą jest statuetka „Szkolnego Nobla” 
oraz tytuł „Laureata Szkolnego Nobla”, które 
nadaje Kapituła Szkolnego Nobla. 

Tegorocznymi laureatami zostali:

– w dziedzinie literackiej Weronika Woź-
niakowska, uczennica klasy 8a, laureatka 
Dolnośląskiego Konkursu Polonistyczne-
go zDolny Ślązak, finalistka III Olimpia-
dy Literatury i Języka Polskiego, Weroni-
ka zajęła również II miejsce w IX Dyktan-
dzie Niepodległościowym,

– w dziedzinie sportowej Natalia Maćko-
wiak, uczennica klasy 8b, członkini ka-
dry wojewódzkiej piłki ręcznej (Dolno-
śląska Liga Młodziczek), Mistrz Dolnego 
Śląska w piłce ręcznej plażowej, brązo-
wa medalistka Mistrzostw Polski w pił-
ce plażowej,

– w dziedzinie naukowej Justyna Węgrzy-
nowicz, uczennica klasy 8a, otrzyma-

ła tytuł laureata w Ogólnopolskiej Ma-
tematycznej Olimpiadzie Olimpus 2022 
w sesji wiosennej. W sesji jesiennej te-
go konkursu uzyskała pierwsze miejsce 
w szkole,

– w dziedzinie językowej Xenia Spexard, 
uczennica klasy 8b, finalistka Dolnoślą-
skiego Konkursu z Języka Niemieckiego 
zDolny Ślązak.

Nagrody zostały wręczone przez dyrekto-
ra Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Obor-
nikach Śląskich, Edytę Kahl-Łuczyńską, pod-
czas uroczystego zakończenia roku szkolnego 
2021/2022.

Jedna z laureatek, Weronika Woźniakow-
ska, po raz pierwszy w historii naszej szkoły, 

wygłosiła mowę noblowską, dzieląc się pięk-
nym refleksyjnym przesłaniem: 

Życie jest pokonywaniem wyzwań. Nasze 
decyzje i wybory nastawione są na osiągnię-
cie celu, który wytycza osobisty szlak każde-
go z nas. Cel nie jest jednak kluczowy. Ważny 
jest sposób dochodzenia do niego – pełny, świa-
domy, szlachetny, zgodny z naszym wewnętrz-
nym przekonaniem… 

Warto podkreślić, że Weronika jest dwu-
krotną laureatką Szkolnego Nobla, pierw-
szy raz otrzymała ten zaszczytny tytuł w roku 
szkolnym 2020/2021.

Nagrodzonym uczniom serdecznie gratu-
lujemy i życzymy wielu sukcesów!

Robert Koszel

Tradycja szkolnego Nobla

Od kwietnia do czerwca nasi uczniowie 
brali udział w pozaszkolnych zajęciach 
wyjazdowych realizowanych w ramach 
projektu pn. „Nowoczesna edukacja 
w gminach Wisznia Mała i Oborniki Ślą-
skie” (RPDS. 10.02.02-02-0009/18). Pro-
jekt obejmował zajęcia teoretyczne 
i praktyczne z nauk przyrodniczych.

Uczniowie wzięli udział w zajęciach w Od-
ra Centrum we Wrocławiu, będącym barką 
zacumowaną na Odrze. Warto podkreślić, że 
jest to jedyny tego typu ośrodek edukacyjno-
-kulturalny w  Europie. Podczas zajęć zapo-
znali się z tematyką ekologii i ochrony śro-
dowiska naturalnego rzek. Zostały poruszone 
tematy małej retencji, hydroponiki oraz spo-

paraty mikroskopowe, w których obserwowa-
li organizmy żyjące w wodach słodkich oraz 
słonych.

Kolejne zajęcia miały miejsce w laborato-
rium Uniwersytetu Przyrodniczego we Wro-
cławiu. Zakres ćwiczeń obejmował zagadnie-
nia z chemii organicznej. Uczniowie wykony-
wali reakcje charakterystyczne dla różnych 
grup związków, takich jak alkeny, alkoho-
le, aldehydy, ketony czy aminy. Wykonując 
swoje zadania obserwowali efekty przebiega-
jących reakcji i przekonali się, jak ważne jest 
poprawne wykonanie poszczególnych ekspe-
rymentów, aby uzyskać prawidłowy efekt. Po-
znali różne reakcje charakterystyczne, które 
pozwalają na podstawie efektów wizualnych 

wersytetu Wrocławskiego. Uczniowie zwie-
dzając Ogród Botaniczny mieli okazję za-
poznać się z roślinnością alpinarium oraz 
arboretum. Podziwiali roślinność pochodzą-
cą z Kaukazu, Północnej Ameryki i Wschod-
niej Azji, liczne pnącza, rośliny ozdobne i ziel-
ne, a także bogatą kolekcję liliowców. Z kolei 
w  Muzeum Przyrodniczym podziwiali wiele 
ciekawych okazów ze świata zwierząt, w tym 
znajdujący się na wystawie jedyny w kraju 
kompletny szkielet płetwala błękitnego, czy 
muszlę słodkowodnego małża, który wytwa-
rzał perły i występował w rzekach oraz poto-
kach Dolnego Śląska.

Wszystkie wyjazdy dostarczyły uczniom 
wielu wrażeń oraz ciekawych informacji. Cy-
tując Konfucjusza „Powiedz mi, a zapomnę, 
pokaż mi, a zapamiętam,  pozwól mi zrobić, 
a zrozumiem.”  

Szkolnymi opiekunami wyjazdów były pa-
nie Karolina Wierdak – Choroś oraz Marzena 
Matusiak – Kucharska.

opr. M. M-K.

17 maja 2022 r. w Auli im. Jana Pawła II 
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocła-
wiu odbyła się uroczysta Gala Dolnoślą-
skich Konkursów zDolny Ślązak, podczas 
której nasi uczniowie odebrali z rąk Dol-
nośląskiego Kuratora Oświaty, medale 
i pamiątkowe dyplomy. 

Pośród najzdolniejszych uczniów w całym 
województwie znalazło się troje ósmoklasi-
stów z naszej szkoły: Ida Pankiewicz, Hubert 
Prędota oraz Michał Szymczyk. Wyróżnie-
ni uczniowie pokonali trzy etapy, w których 
przechodzili kolejno eliminacje szkolne, po-
wiatowe oraz finały wojewódzkie. Ogrom-
na wiedza i wytrwałość pozwoliły im na uzy-
skanie tytułu Laureata w tym prestiżowym 
konkursie i tym samym dały pierwszeństwo 
w wyborze wymarzonej szkoły ponadpodsta-
wowej.

W roku szkolnym 2021/2022 do dziewię-
ciu konkursów „zDolny Ślązak” na etapie 
szkolnym przystąpiło 60 649 uczniów, na eta-
pie powiatowym 3 738, a w finałach 665. Wy-
łoniono spośród nich 388 laureatów, w tym 
naszych: Idę – laureatkę z języka polskiego, 
Huberta – laureata z chemii i Michała – lau-
reata z historii. Warto dopowiedzieć, że finał 
Konkursu Chemicznego zDolny Ślązak skła-

Dwójkowi zDolni Ślązacy

Pod koniec czerwca wręczono wy-
różnienia „Złota Sowa” 2022 Powiatu 
Trzebnickiego przyznawane przez 
Stowarzyszenie Oświatowe Sowa. 
W gronie wyróżnionych znalazł się 
uczeń naszej szkoły Hubert Prędota. 

Hubert wykazał się sukcesami na róż-
nych płaszczyznach, co pozwoliło mu 
znaleźć się w gronie nagrodzonych za 
osiągnięcia zdolnych młodych ludzi Po-
wiatu Trzebnickiego. W  drodze do wy-
różnienia:

– został laureatem Dolnośląskiego Kon-
kursu Chemicznego w ramach kon-
kursów dla uczniów szkół podstawo-
wych województwa dolnośląskiego 
„zDolny Ślązak”, 

– zajął II miejsce w XIV Powiatowym 
Konkursie Polonistycznym „Czytam 
między słowami” oraz 

– III miejsce w II Powiatowym Kon-
kursie „Matematyczne duety” dla klas 
VIII, w którym brał udział w duecie 
z kolegą Andrzejem Nowakiem.

Hubertowi GRATULUJEMY i życzy-
my dalszych, nieustających sukcesów !

„złota sowa”  
dla Huberta„Nowoczesna 

edukacja” w sP2

dał się z dwóch części, a mianowicie teore-
tycznej oraz praktycznej, która przeprowa-
dzana była w laboratoriach Wydziału Chemii 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Należało za-
tem wykazać się nie tylko wiedzą wykraczają-
cą dalece poza podstawę programową z che-
mii w zakresie szkoły podstawowej, ale także 
umiejętnością eksperymentowania oraz for-
mułowania wniosków.

Sukcesem w zDolnym Ślązaku jest również 
uzyskanie tytułu finalisty przez Andrzeja No-
waka w konkursie fizycznym. Należy tu pod-
kreślić fakt, że od tytułu laureata Andrzeja 
dzielił zaledwie jeden punkt oraz to, że jest to 
jego drugi tytuł finalisty w tym prestiżowym 
konkursie. Po raz pierwszy zdobył go w ubie-
głym roku. 

Szkolnymi koordynatorami Dolnośląskich 
Konkursów Zdolny Ślązak były panie: Mag-
dalena Lewandowska, Marzena Matusiak – 
Kucharska, Magdalena Kozłowska – Szew-
czyk oraz Jolanta Olejniczak.

Naszym uczniom GRATULUJEMY! 
Życzymy wielu dalszych sukcesów !

opr. M. M-K.

sobów oszczędzania wody. Zapoznali się tak-
że z ideą Zero Waste – czyli dążenia do ogra-
niczenia produkowanych śmieci. Ponadto 
uczniowie brali udział w warsztatach „Świat 
w kropli wody”. W trakcie zajęć wykonali pre-

na wstępną identyfikację nieznanego związku 
organicznego. 

Ostatnie zajęcia odbyły się w Ogrodzie Bo-
tanicznym i Muzeum Przyrodniczym Uni-

Pod koniec roku szkolnego, dokładniej 20 
czerwca w sali widowiskowej kina Astra 
odbyła się uroczystość, której celem było 
uhonorowanie najlepszych tegorocznych 
absolwentów szkół podstawowych z tere-
nu Gminy Oborniki Śląskie. 

Na zaproszenie Burmistrza Arkadiusza 
Poprawy czternaścioro najlepszych absol-
wentów, ich rodzice oraz dyrektorzy szkół 
mogli spotkać się osobiście, aby odebrać 
z rąk burmistrza dyplomy, listy gratulacyj-
ne oraz drobne upominki.

Podsumowując wydarzenie burmistrz 
podkreślił, że osiągnięcie tak wysokich wyni-
ków przez uczniów w czasie, gdy szkoły by-
ły zamknięte, a nauka odbywała się zdalnie, 
wymagało niezwykłej motywacji ze strony 
młodzieży, ale też wielkiego wsparcia i wysił-
ku ze strony rodziców i nauczycieli. Włodarz 
miasta podziękował tym, którzy się przyczy-
nili do sukcesów młodzieży, a wyróżnionym 
uczniom życzył kontynuacji nauki w wyma-
rzonych szkołach ponadpodstawowych. Po 
oficjalnej części uroczystości był czas na pa-
miątkowe zdjęcia i rozmowy w kuluarach.

Najlepsi absolwenci 
wyróżnieni

Justyna Węgrzynowicz Natalia Maćkowiak

Weronika Woźniakowska Xenia Spexard
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W niedzielę 17 lipca zorganizowaliśmy 
wyjątkowy, plenerowy i bezpłatny kon-
cert zespołu Kraków Street Band w Obor-
nikach Śląskich, a dokładnie na scho-
dach Kina Astra.

Muzycy, którzy kapitalnie odnajdują się 
w różnych stylach i gatunkach, od bluesa po 
bluegrass, zadbali o wyjątkowe doznania mu-
zyczne i nawiązali świetny kontakt z publicz-
nością. Trudno im się dziwić, bo publiczność 
mamy w Obornikach najlepszą! Zgromadze-
ni przez niemal dwie godziny mogli wsłuchi-
wać się w rytmy wygrywane na przeróżnych 
instrumentach.

Dodatkową atrakcją wydarzenia był kier-
masz rękodzieła trzebnickich Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej oraz warsztaty florystyczno 
– zielarskie, przygotowane przez Lawendowy 
Świat z Morzęcina, które cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. 

Zapraszamy na kolejne kulturalne wyda-
rzenia!

Kraków street Band przed Kinem astra

Na wakacje wszyscy czekają z wielką 
niecierpliwością, my także! Nasze letnie 
menu obfitowało w całe mnóstwo atrak-
cji, mieliśmy propozycje niemalże na każ-
dy dzień!

Wystartowaliśmy z zajęciami fotograficz-
nymi, animacji poklatkowej, cyjanotypii, pla-
stycznymi, teatralnymi, ceramicznymi i wo-
kalnymi. Po drodze były m.in. warsztaty bęb-
niarskie w Parku Miejskim, zabawy teatralne 
i gry w plenerze, dla najmłodszych zabawy 
z Ciocią Klocią, przebojowe warsztaty cyrko-
we i recyklingowe zabawy plastyczne, a także 
wycieczka do Portu w Urazie połączona z rej-
sem po Odrze.

Nie zabrakło wspaniałych spektakli dla 
dzieci. Pierwszy miesiąc wakacji rozpoczę-
liśmy „Sokratesem w piaskownicy” Teatru 
MAŁE MI, a w sierpniu na afrykańską przy-
godę zabrał widzów Teatr Prima ze spekta-
klem „Lwi Król”, a w pęgowskiej świetlicy za-
prezentował „Złotą rybkę”.

W połowie lipca Kraków Street Band dał 
wspaniały plenerowy koncert pod Kinem 
Astra, a zespół NIVEL zagrał w sierpniu 
przed Obornickim Ośrodkiem Kultury.

Bogaty program przygotowała Bibliote-
ka im. J. Iwaszkiewicza i świetlica w Pęgo-

Wakacje z OOK

wie, a Kino Astra zorganizowało dla młodzie-
ży warsztaty Kino Szkoły pod hasłem „Hor-
ror na fejsa”.

Teraz pozostaje nam czekać na przyszło-
roczne atrakcje. Zachęcamy, by do Obornic-
kiego Ośrodka Kultury zaglądać przez cały 
rok!

Dnia 9.05.2022 r. w Bibliotece im. J. 
Iwaszkiewicza odbyło się otwarcie nie-
zwykłej wystawy fotograficznej „Nasza 
gmina w oczach czytelników”. 

Uczestnicy i zaproszeni goście zostali po-
witani przez dyrektora Obornickiego Ośrod-
ka Kultury Halinę Muszak oraz kierownika 
biblioteki Małgorzatę Biernacką-Dahmani.

Na wystawie zaprezentowali swoje pra-
ce: Aneta Gawędzka, Maja Laskowska, Kazi-
mierz Pudło, Adam Kulesza, Sasha Tychyn-
skyi, Krzysztof Biel, Piotr Cis-Wolterowicz, 
Tomasz Krystyniak oraz Powiatowy Zespół 

Szkół im. Władysława Reymonta w Oborni-
kach Śląskich. Autorzy pokazali nam piękno 
naszej gminy. Zwrócili uwagę na szczegóły, 
które fotografowali, zwłaszcza na takie, któ-
rych nikt nie zauważa. Wystawie towarzyszy-
ły wspólne rozmowy i spostrzeżenia dotyczą-
ce piękna naszej gminy.

Sprzęty uzupełniające wystawę zostały wy-
pożyczone z Obornickiego Ośrodka Kultu-
ry oraz ze zbiorów Zakładu Fotograficznego 
pana Zbigniewa Połetka w Obornikach Ślą-
skich.

(MBD)
Fot. (BR, MBD)

OTWaRciE WysTaWy  
„Nasza gmina w obiektywie 

czytelników” 
Pod koniec maja z okazji Dnia Dziecka 
odbyły się w naszej bibliotece warsztaty 
pt. „O czym szumią drzewa” prowadzone 
przez Zosię i Gosię z pracowni warszta-
tów rozwojowych „Zapraszam do lasu”. 

Uczestniczyli w nich uczniowie z klasy I B 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II  
w Obornikach Śl. Prowadzące podzieliły 
się swoją bogatą wiedzą o funkcjonowaniu 
drzew i lasów oraz ich ogromnym wpływie na 
nasze życie. 

Dzieci nowo zdobytą naukę mogły spraw-
dzić w przygotowanych zadaniach i zaba-
wach. Miały również możliwość obcowa-
nia bliżej z naturą przechadzając się ścieżką 
sensoryczną przygotowaną z naturalnie wy-
stępujących zasobów lasu, wyszukując faso-
lek w ziemi na czas oraz tworząc własny las 
w słoiku, który zabrały ze sobą do domu na 
pamiątkę naszych zajęć. 

Warsztaty zakończyły się relaksacją oraz 
wzajemnymi masażykami do dziecięcych 
wierszyków. Mali goście z ogromnym entu-
zjazmem brali udział w zajęciach, które były 
pełne pozytywnych bodźców i emocji. 

(AM)
Fot. A. Muszak

Warsztaty w bibliotece  
„O czym szumią drzewa”
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Lato (i wakacje!), jak żadna inna pora 
roku, sprzyja plenerowym atrakcjom, 
a zielone zakątki Obornik Śląskich dodat-
kowo je uatrakcyjniają...

 W niedzielę 3 lipca 2022 Teatr MA-
ŁE MI zaprezentował obornickiej publicz-
ności swój najnowszy spektakl „Sokrates 
w piaskownicy”. Przedstawienie odbyło się 
w plenerze, na trawce przed OOK, w cieniu 
majestatycznego kasztana i lip. 

Mali i duzi, którzy postanowili spędzić nie-
dzielne popołudnie z OOK, wspólnie z arty-
stami Teatru MAŁE MI szukali odpowiedzi 
na wszystkie ważne, nurtujące od najmłod-
szych lat pytania, na wszelkie DLACZEGO? 
PO CO? JAK?

Teatr MAŁE MI jak zawsze zaprezentował 
się pięknie i zafundował nam sporo refleksji 
i zabawy, za które serdecznie dziękujemy!

Teatr MałE Mi  
„sokrates w piaskownicy”

W pierwszych dniach tegorocznego Tygo-
dnia Bibliotek gościliśmy przedszkolaki  
z Golędzinowa oraz grupę przedszkolną 
– Motylki – z Oddziału Przedszkolnego 
przy SP2 w Obornikach Śląskich. 

Dzieci miały okazję poznać sylwetkę jed-
nego z najwybitniejszych pisarzy baśni dla 
dzieci – Hansa Christiana Andersena. Zajęcia 
na podstawie książki pt. „Hans Christian An-
dersen” autorstwa M. I. Sanchez Vegara z se-
rii wydawniczej Mali Wielcy przybliżyły ma-
łym czytelnikom życiorys pisarza oraz po-
kazały jak każdy z nas może przeobrazić się 
z brzydkiego kaczątka w pięknego łabędzia. 

Tydzień Bibliotek za nami Na spotkaniach przedszkolaki rozwiązywały 
zagadki, quizy i czytaliśmy jedną wylosowa-
ną przez dzieci bajkę opartą na mniej znanych 
baśniach Andersena. 

Na zakończenie wydarzenia odwiedziły nas 
przedszkolaki z najmłodszej grupy – Brateczki –  
z Oddziału Przedszkolnego przy SP2. Była to 
ich pierwsza wspólna wizyta u nas, na której 
zwiedziły bibliotekę, poznały zasady w niej 
panujące oraz „przeczesywały” regały z książ-
kami w poszukiwaniu pięknych powieści.

Tekst AM, fot. MBD, BR, MW

Co myślimy, gdy pojawia się temat Japo-
nia? Nawet jeśli nigdy nie zdarzyło Ci się 
odwiedzić Kraju Kwitnącej Wiśni, to i tak 
mamy o nim stereotypowe wyobrażenie. 

Najczęściej stają nam przed oczami japoń-
skie symbole zaczerpnięte z opowieści, fil-
mów, takie jak: gejsza, herbata, kwiat wiśni, 
kimono, samuraj, ryż, pałeczki, anime, su-
mo…

10 maja gościliśmy w obornickiej bibliote-
ce Joannę Tanakę, autorkę książki „Do ostat-
niego ziarenka ryżu czyli jak Polka przetrwa-
ła w Japonii”. Spotkanie prowadziła pracow-
nik biblioteki – Beata Rosiak.

Joanna Tanaka, żona rodowitego Japoń-
czyka, mieszkająca kilka lat w Japonii, obec-
nie mieszkanka Obornik Śląskich opowiada-
ła nam o „swojej” Japonii bez lukru, szczerze 
i prawdziwie! Japonię piękną, unikalną, ale 
naszpikowaną kodami kulturowymi – zaka-
zami, nakazami przedstawiła w postaci luź-
nych zapisków zawartych w swojej pierwszej 

spotkanie autorskie  
z joanną Tanaką

książce z podtokijskich przedmieść. Długo 
opowiadała o swoich relacjach z Japończyka-
mi, problemach i trudach dnia codziennego 
(zakupy, sprawy urzędowe, dbanie o dom, do-
cieranie się z mężem, praca), które bez znajo-
mości japońskiego były nie lada wyzwaniem 
dla gaijinki (kogoś z zewnątrz)! Rozmowa ob-
fitująca w ciekawostki, opowiadane ze swadą 
i dowcipem przebiegała w miłej i serdecznej 
atmosferze. 

Słuchacze mogli bliżej przyjrzeć się japoń-
skiej prowincji, która niewiele różni się od 
innych. Bonusem spotkania były zdjęcia au-
torki opatrzone Jej komentarzem. Wspaniałe 
spotkanie zwieńczyły pytania naszych czytel-
ników o niuanse życia w Japonii oraz zakup 
książek z autografem naszego gościa. Zapew-
ne japońskie opowieści zostaną w nas na dłu-
go zamieniając się w marzenia o odwiedzeniu 
tego kraju. Takie spotkanie mogłoby trwać 
bez końca! 

(B.R., fot.AnB)

Dnia 16.05.2022 r. Punkt Biblioteczny w Pę-
gowie odwiedziły „Żabki” z przedszkola  
w Pęgowie. 

Przedszkolaki podczas spotkania do-
wiedziały się jak należy zachować się 
w bibliotece, a także poznały jej regula-
min. Na spotkaniu przeczytaliśmy frag-

Przedszkolaki  
z Pęgowa

menty książki Czesława Janczarskiego  
pt. „O Smoku Wawelskim”, następnie wspól-
nie rozwiązywaliśmy zagadki i z wielkim za-
pałem dzieci malowały „swoje” smoki. Po wy-
czerpującej pracy przedszkolaki oglądały bi-
blioteczny księgozbiór i grały w piłkarzyki.

(AnżB)

„Podróżować znaczy żyć. A w każdym ra-
zie żyć podwójnie, potrójnie, wielokrotnie.” 

(A. Stasiuk „Fado”)

Tematem przedwakacyjnego, czerwco-
wego spotkania obornickiego Dyskusyjne-
go Klubu Książki była twórczość Andrzeja 
Stasiuka – krytyka literackiego, eseisty, po-
ety, ale przede wszystkim prozaika, laureata 
NIKE w 2005 roku za „Jadąc do Babadag”. 
Książki czytane nieustannie, z niesłabną-
cym zainteresowaniem przyniosły mu wie-
le nagród, m.in. Nagrodę Fundacji im. Ko-
ścielskich (1995r.-„Biały kruk”). Większość 
została przetłumaczona na wiele języków, 
m.in.: angielski, rosyjski, niemiecki, fran-
cuski, czeski, hiszpański, ukraiński…Sta-
siuk, outsaider, podróżnik, kolekcjoner sta-
rych map, zbieracz rachunków z barów, bi-
letów na węgierskie promy, bo uważa, że 
tylko takie drobiazgi przechowują ludzką 
pamięć. Rozmawialiśmy o Stasiuku pisarzu 
(„Mury Hebronu, „Dziewięć”), ale i miło-
śniku zwierząt („Kucając”), miłośniku natu-
ry i wolności („Fado”), Stasiuku podróżniku 
(„Wschód”, „Jadąc do Babadag”). W poszu-

Podczas ostatniego spotkania Dyskusyj-
nego Klubu Książki uczestnicy „przeko-
pali się” przez książki Joanny Lampar-
skiej znanej dolnośląskiej dziennikarki, 
podróżniczki, współpracowniczki Natio-
nal Geographic. 

Pisarka już od wielu lat szuka ukrytych 
skarbów, pisze o nich książki. Śledzi tajem-
nice Dolnego Śląska, zbiera informacje o za-
ginionych w czasie II wojny światowej zabyt-
kach i dokumentach. Napisała kilkanaście 
książek, w tym wiele nietypowych przewod-
ników, w których w pełen fantazji sposób pro-
wadzi Czytelników przez niezwykłe historie 
zamków, pałaców i podziemi.

Szczególnie trzy publikacje rozpaliły 
emocje klubowiczek i pobudziły wyobraź-
nię. Pierwszą z nich okazał się „Złoty po-
ciąg. Krótka historia szaleństwa”. Książka 
opowiada historię tajemniczego pociągu, 
który wyruszył z Wrocławia do Wałbrzy-
cha. Nie wiadomo, co wiózł, być może dzie-
ła sztuki, dokumenty, broń, gazy bojowe al-
bo sztaby złota. Skład nigdy nie dotarł do 
celu przeznaczenia. Wraz ze skarbami roz-
płynął się w powietrzu gdzieś pomiędzy 61 
a 65 kilometrem trasy Wrocław–Wałbrzych. 
Po siedemdziesięciu latach dwóch mężczyzn 
zgłasza miejsce ukrycia pociągu. Jego ist-

Nie mniejsze emocje wzbudziła książ-
ka „Imperium małych piekieł”, choć stylisty-
ka jest tu zgoła odmienna. Publikacja porusza 
i przeraża swoją treścią. Tym razem autorka 
wyrusza na mocno zachodnie ziemie Dolne-
go Śląska do Sieniawki koło Bogatyni. W Kle-
inschönau, bo tak ta miejscowość nazywała 
się przed wojną, eksploruje podziemia byłe-
go podobozu Gross Rosen, obecnie szpitala 
psychiatrycznego. Zamiast skarbów znajdu-
je dziwne stoły sekcyjne, które skłaniają ją do 
rozwikłania tajemnicy – czy w tym podobo-
zie dochodziło do eksperymentów medycz-
nych na więźniach?!

Książka stanowi ciekawy przykład dzien-
nikarstwa śledczego pozwalający po nitce 
dojść do doktora śmierci – Mengele, który 
w tym obozie również prowadził swoje cho-
re badania.

Trzecia z pozycji to „Magia dolnośląskich 
zamków: rezydencje i ich losy” a w zasadzie 
katalog zdjęć wykonanych przez Krzyszto-
fa Góralskiego do których Joanna Lamparska 
dopisała ciekawe opowieści o zamkach i pa-
łacach ukrywających skarby, tajemnice, daw-
nych rycerzy czy rozbójników. Klubowicz-
ki najbardziej zainteresowały opisy budow-
li z najbliższej okolicy (Bagno, Wielka Lipa). 
Ich zasłyszane wśród mieszkańców tych oko-
lic teorie spiskowe okazały się ciekawsze niż 
te prezentowane przez Joannę Lamparską. Ja-
ko ciekawostkę nadmieńmy, że książka zosta-
ła wydana w obornickim wydawnictwie Stu-
dio Graphito.

(AK, fot. M. W.)

czerwcowe  
spotkanie DKK 

kiwaniu samotności i spokoju wybudował 
dom w Beskidzie Niskim, gdzie oddaje się 
pisaniu, rozmyślaniom i prostemu życiu. 
Mówi o sobie, że lubi siedzieć w swoim po-
koju i wspominać: podróże, własne życie, 
dzieciństwo, wspominać własne wspomnie-
nia, własne kłamstwa. Wszystko się miesza, 
ale próbuje jakoś dojść z tym do ładu. Pisze 
książki, które sam chciałby przeczytać, ale 
tego nie robi, bo…szybko go nudzą – „Każ-
da książka jest porażką, ponieważ nie potra-
fi opisać, ani nazwać świata tak, jak byśmy 
pragnęli. Dlatego zaczyna następną i na-
stępną (ostatnia to „Przewóz”). Kocha po-
dróże, te na wschód najbardziej, tam uczu-
cia są wyraźniejsze i piękniejsze. Podróż to 
eksperyment na sobie, to konieczność, a za-
razem przyjemność. Za Andersenem powta-
rza: „Podróżować to znaczy żyć, podwójnie, 
potrójnie, wielokrotnie”! Najlepszym przy-
kładem na te słowa są jego książki. Na spo-
tkaniu jedna z klubowiczek podsumowała – 
Stasiuka można nie lubić, ale Stasiuk jest! Co 
więcej pisze i ma się dobrze!

(B.R., fot.B.Rosiak, M.Wietecha)

nienie potwierdza przedstawiciel polskiego 
rządu. W sierpniu 2015 roku na Dolny Śląsk 
zjeżdżają poszukiwacze, dziennikarze i eki-
py telewizyjne z całego świata. Czy pociąg 
to wojenna legenda czy rzeczywiście został 

Tajemnice Dolnego Śląska
ukryty pod Wałbrzychem? Różne teorie spi-
skowe przytaczane przez Joanną Lampar-
ską rozbawiły uczestniczki spotkania. Samą 
książkę choć to reportaż, czyta się jak po-
wieść sensacyjną. 
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Przedostatnia sobota sierpnia w naszej 
gminie tradycyjnie od sześciu lat kojarzy 
się z zawodami sportowymi. 

Dokładniej chodzi o Bieg Oborygena, 
który ściąga do naszej miejscowości tłumy 

6. Bieg Oborygena

udział w Marszu Nordic Walking na 10 km. 
Po zawodach nastąpiło losowanie nagród 
i udekorowanie zawodników. Mamy na-
dzieję, że uroki naszej „Oborygeni” zachę-
cą uczestników biegu do powrotu w nasze 
lasy na dłużej!  Bieg Oborygena organizuje 
Stowarzyszenie „Grupa Biegowa Oboryge-
ni” ze wsparciem Gminy Oborniki Śląskie, 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, Zakładu Go-
spodarki Komunalnej, Nadleśnictwa, wielu 
partnerów oraz sponsorów.

W dniach 29-31 lipca w Amsterdamie od-
były się Mistrzostwa Świata w Taekwon-
-Do ITF. 

W imprezie tej brała udział Polska repre-
zentacja, wystawiona przez Polskie Zrzesze-
nie Taekwon-do ITF pod wodzą Mistrza Ja-
na Nycka. Kwalifikację na tą imprezę zdoby-
li Paulina Malec, Daniel Kasperkiewicz oraz 
Mateusz Echaust, którzy czynnie brali udział 
w konkurencjach w trakcie zawodów. Pauli-
na i Daniel na codzień reprezentują Klub Ta-
ekwon-Do ITF „NAMU” Oborniki Śląskie 
a od dwóch miesięcy razem z Edytą Sapijasz-
ko posiadają pierwszy stopień mistrzowski 
(I Dan). W imprezie brało udział ponad 500 
zawodników z 26 krajów dzięki czemu każ-
da konkurencja była wieloetapowa. Dzięki te-
mu każde wygrane starcie czy w układach czy 
w walkach smakowało dużo lepiej. Pierwszy 
dzień rywalizacji to układy, w których nieste-
ty nie udało się naszym zawodnikom. 

Szybko trzeba było zapomnieć o poraż-
kach aby drugiego dnia z „wolną” głową sta-
nąć na matach walk light contact. Konkuren-
cja była olbrzymia, a co za tym idzie delikat-
na dekoncentracja, mały błąd powodowały, 
że ani Mateuszowi ani Danielowi nie udało 
się dojść do walk finałowych. Jedynie Pau-
linie po ciężkich walkach z zawodniczkami 
USA, Uzbekistanu, i Kazachstanu udało się 
do niego dotrzeć gdzie minimalnie przegrała 
z Argentynką i tym samym zdobyła srebrny 
medal i tytuł Wicemistrzyni Świata w wal-
kach light contact dziewcząt do lat 17 w wa-
dze do 50kg. 

Na początku września ruszył nabór no-
wych adeptów do naszego klubu. Jeżeli masz 
pytania, lub jako rodzić chciałbyś zadać pyta-
nie prosimy o kontakt mailowy:

klub.namu.itf@gmail.com 
lub telefoniczny 602 746 975

Miniony sezon piłkarski w naszym klu-
bie to czas wielu zmian i przeobrażeń 
w strukturach klubu. Po roku pracy wie-
my do czego klub dąży. 

Mamy plan na obornicką piłkę. Grupy 
dziecięco – młodzieżowe nas bardzo cieszą 
bo ich wielkość wzrosła. Cieszy nas, że pił-
ka nożna staje się znacząca w naszej gminie. 
Naszym priorytetem na następny sezon jest 
oczywiście trening dzieci i młodzieży oparty 
na stabilnych filarach:
– infrastruktura;
– wysokiej jakości sprzęt;

Wicemistrzostwo 
świata!

– wykwalifikowana kadra oraz dobry plan 
trenerów oparty na dobrym profesjonal-
nym projekcie.(certyfikacja PZPN); 

 
Jednak ponad wszystko ważna jest dla nas at-
mosfera w naszej piłkarskiej rodzinie. 

Przyszły sezon to ciężka praca zawodni-
ków, trenerów i zarządu. Klub w przyszłym 
sezonie stawia na polepszanie jakości tre-
ningu pod względem merytorycznym i me-
todycznym. Chcemy dać możliwość rozwo-
ju naszym trenerom, aby swoją wiedzę, umie-
jętności, ambicję i pasję potrafili przenieść na 
grunt treningu. W klubie obecnie szkolimy 
ponad 160 zawodników. Oprócz zajęć sporto-
wy planujemy organizować zajęcia edukacyj-
ne. Klub otwiera kolejną grupę młodzieżową 
– Juniora. Nasi zawodnicy będą mogli w ten 
sposób kontynuować swój rozwój i pasję. 

Reaktywowana została drużyna seniorów 
w której większość będą stanowili młodzi za-
wodnicy. Jeśli wszystkie zamierzone cele zo-
staną osiągnięte klub zmieni swoja strukturę 
na Klub Piłkarski gdzie będzie drużyna senio-
rów i Akademia piłkarska, która będzie pro-
wadzić treningi dla dzieci i młodzieży.

W tym roku naszymi klubami partnerski-
mi zostały Ślęza Wrocław oraz drużyna Po-
lonia Falcon New Britan z USA. To cieszy, 

Funkcjonowanie KP „BÓR” 

biegaczy z całej okolicy, a także zza grani-
cy. W tym roku nie mogło być inaczej. Na 
starcie zameldowało się blisko 500 biega-
czy i setka dzieci. Po morderczym biegu, 
w tym roku w wyjątkowo dusznym obor-
nickim lesie, na mecie jako pierwszy w ka-

tegorii open zameldował się Tomasz Kozło-
wicz z Wielkiej Lipy z wynikiem 00:36:37! 
W kategorii „Najszybsi Mieszkańcy Gmi-
ny” wygrali Agnieszka Górniak-Antkowiak 
i Tomasz Kozłowicz. Po głównym biegu, 
który wystartował o godzinie 10:00 z targo-
wiska przeszedł czas na wyścigi najmłod-
szych biegaczy. Dzieci miały okazję zmie-
rzyć się w biegu na 800 i 200 metrów. Przy 
okazji Biegu Oborygena organizatorzy za-
dbali także o „kijowców”, którzy wzięli 

ponieważ klub działa coraz prężniej. Na to 
wszystko składa się praca wielu fantastycz-
nych ludzi. Nasz Klub po wielu latach wra-
ca do tradycji. W tym roku zorganizowali-
śmy razem z Oborygenami, Gminą i OSiRem  
dobrze znaną starszemu pokoleniu „Kocią 
Marzannę”. Po wakacjach planujemy wrócić  
z kolejnym rajdem „Obornicką Jesienią”, któ-
ra będzie kontynuacją „Marzanny”.

Jednocześnie chcemy podziękować oso-
bom, które obdarzyły nowy zarząd zaufaniem 
i udzieliły nam pomocy. 

Zarząd, zawodnicy i kibice Klubu dzięku-
ją: panu burmistrzowi Arkadiuszowi Popra-
wie, pani dyrektor OSiR Izabelli Banach-Szy-
manek oraz sponsorom: Nadleśnictwu Obor-
niki Śląskie – panu Marcinowi Majewskiemu, 
panu prezesowi ZGK Oborniki Śląskie Ada-
mowi Michalskiemu, Cukierni Beza, państwu 
Czerwińskim ze sklepu RABAT, Intermarche 
w Obornikach Śląskich, firmie ZATOKA, fir-
mie „Ścinawskie Przetwory”.

Dziękujemy również: panu Dawidowi Sta-
wiakowi, sołtysowi Siemianic, panu Macie-
jowi Lewandowskiemu i pani Kamili Czwoj-
drak, wszystkim rodzicom i opiekunom na-
szych zawodników oraz wszystkim naszym 
partnerom.

W dalszym ciągu poszukujemy: partne-
rów, darczyńców, sponsorów i osoby któ-
re chciałby się włączyć w działalność klubu. 
Każdy jest mile widziany.

Więcej informacji pod numerem 
722 194 984 lub mailowo

biurokpbor@gmail.com

Otwarcie sezonu basenowego w naszej 
gminie nastąpiło 25.06.2022 r. 

Świetna pogoda oraz interesujące atrakcje 
przygotowane dla korzystających z kąpieli-
ska przyciągnęły wielu mieszkańców i nie tyl-
ko. Ośrodek Sportu i Rekreacji zapewnił moc 
atrakcji dla odwiedzających gości. Można by-
ło skorzystać bezpłatnie z baru z naturalny-
mi lemoniadami, strefy malucha, strefy re-
laksu oraz posłuchać dobrej muzyki. Nie za-
pomniano również o miłośnikach aktywnego 
wypoczynku. Przygotowano pokaz pływania 
synchronicznego, zajęcia Aqua Aerobiku oraz 
dynamiczne zajęcia taneczne Zumby. 

Zmodernizowany basen cieszy się ogrom-
ną popularnością nie tylko wśród lokalnych 
mieszkańców, ale również mieszkańców po-
bliskich gmin. OSIR zapewnił dodatkowe 
atrakcje, poza słoneczno – basenowym relak-
sem mocno aktywizował swoich klientów do 
aktywnego spędzenia czasu na świeżym po-
wietrzu. 

W czasie trwania sezonu basenowego zo-
stało zorganizowanych sporo różnorodnych 
imprez, między innymi: mecz piłki wodnej 
dla dzieci, mini zawody pływackie dla dzieci, 
nauka pływania czy Aqua Aerobik.

Ten ostatni cieszył się tak dużą popularno-
ścią, że był powtarzany kilkukrotnie podczas 
tegorocznych wakacji. 

Dla miłośników dobrej zabawy przygo-
towano również pool party w stylu hawaj-
skim. W ten wyjątkowy wieczór basen był 
czynny do godziny 21.00, ozdobiony kwiata-

mi, kolorowymi elementami w stylu hawaj-
skim, z DJ-em dbającym o oprawę muzycz-
ną oraz pysznymi napojami dla spragnionych 
i gastronomią dbającą o satysfakcję kulinarną 
użytkowników. 

Wprowadzane liczne promocje, dodat-
kowe atrakcje, a nawet darmowe bilety dzię-
ki współpracy z lokalną firmą spowodowały, 
że basen w Obornikach Śląskich stał się ko-
lejnym atrakcyjnym miejscem na mapie na-
szej gminy. 

Działalność basenu

TRENINgI wtorek, środa, czwartek o godz. 18.00
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Włóczykije!
Od teraz przygoda nabiera realnych 

kształtów, ponieważ wystartowaliśmy z Kar-
tą Turystyczną Obornickiego Włóczykija. 
Swoją osobistą Kartę Włóczykija, która za-
prowadzi Was w świat przygód, można ode-
brać w Wydziale Promocji w godzinach pra-
cy Urzędu Miejskiego. Szykujcie wygodne bu-
ty, bo czeka na Was wspaniała przygoda, a to 
wszystko na terenie naszej gminy!  Czeka na 
Ciebie fantastyczna przygoda, którą rozpocz-
niesz od Wydziału Promocji Urzędu Miej-
skiego, gdzie całkowicie za darmo będziesz 
mógł odebrać swoją Kartę Turystyczną i ru-
szyć na pełną ciekawych miejsc trasę po na-
szej gminie. Dla przypomnienia Wydział 
Promocji jest czynny w poniedziałek, wto-
rek, czwartek w godzinach 7:30 – 15:30, śro-
dę 7:30 – 17:00 oraz w piątek 7:30-14:00. Dla 
najwytrwalszych czeka nagroda! Więcej in-

śnych zakątków odnaleźć można ruiny zam-
ków, dawne dworki i pałace, grodziska, kur-
hany, a także zabytkowe budowle świec-
kie i sakralne. Do zobaczenia jest łącznie 30 
intrygujących miejsc.  Jesteśmy przekona-
ni, że po ich odkryciu bez wątpienia będzie 
się chciało niejednokrotnie do nich wrócić. 
Oferta turystyczna gminy adresowana jest do 
wszystkich, którzy chcą bardziej poznać na-
szą małą ojczyznę. Zachęcamy do odwiedze-
nia wszystkich wskazanych przez nas obiek-
tów przy których będziesz mógł wbić pamiąt-
kową pieczątkę do swojej karty, tak jak zrobił 
to Maciek – pierwszy Obornicki Włóczykij.

formacji na temat Obornickiego Włóczyki-
ja przeczytacie na naszej stronie internetowej  
www.oborniki-slaskie.pl 

Karta Obornickiego Włóczykija  jest za-
proszeniem do bliższego poznania uroków 
Gminy Oborniki Śląskie. W  naszej gminie 
znajduje się wiele interesujących obiektów 
i miejsc, wartych bliższego poznania i zapo-
znania się z ich historią. Świetna komunika-
cja, a za razem bardzo dobry dojazd samo-
chodem, pociągiem, a nawet rowerem spra-
wi, że przygoda nabierze realnych kształtów. 
Wszystkie obiekty, które wskazaliśmy w kar-
cie znajdują się na terenie naszej gminy, a każ-
dy z nich jest wyjątkowy na swój sposób. Tu-
rysta odwiedzając kolejne punkty na swo-
jej trasie napotyka na charakterystyczne dla 
gminy obiekty architektury jak i ciekawe pod 
przyrodniczym względem miejsca. Wśród le-

Maciek – pierwszy obornicki Włóczykij

Pałac w Bagnie (obecnie klasztor Salwatorianów).


