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Bagno, Borkowice, Brzezno M, Golędzinów, Jary, Kotowice, Kowale, Kuraszków, Lubnów, Morzęcin Mały, Morzęcin Wielki, Niziny,
Nowosielce, Osola, Osolin, Paniowice, Pęgów, Piekary, Przecławice, Raków, Rościsławice, Siemianice, Uraz, Wielka Lipa, Wilczyn. Zajączków.

Dni Obornik
Śląskich już za nami!

„Mój Rynek” po raz kolejny
miejscem atrakcyjnej imprezy dla
mieszkańców Gminy Oborniki Śląskie. Dni Obornik – Święto Miasta
i Gminy to impreza, która rozpoczęła cykl wydarzeń plenerowych
na terenie Naszej Gminy. Święto

Zapraszamy
na Dożynki
Tegoroczne dożynki gminne
odbędą się 3 września w Siemianicach. Gwiazdą wieczoru będzie
popularny zespół muzyki disco
polo BOYS, którego największym
przebojem jest utwór „Jesteś szalona”. Podczas dożynek nie zabraknie
również innych atrakcji, zarówno
dla uszu, jak i dla oczu. W programie wydarzenia m.in. koncerty
zespołów ludowych, wystawa Re-

troTRAKTOR, jarmark produktów
lokalnych, strefa zabaw dla dzieci
i dorosłych, turniej piłki nożnej
oraz zabawa taneczna do samego
rana. Podczas święta plonów będzie
można obejrzeć wystawy wieńców
oraz prezentację sprzętu rolniczego. Nie zabraknie również stoisk
z rękodziełem czy produktami lokalnymi.
Serdecznie zapraszamy!

gminy odbyło się w dniach 20 –
21 maja na terenie placu targowego w Obornikach Śląskich. X Dni
Obornik Śląskich są już za nami,
okrągły jubileusz obchodów miasta
spotkał się z bardzo pozytywnym
odbiorem ze strony mieszkańców,

turystów oraz zaproszonych gości.
Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, by X obchody były skierowane do wszystkich grup społecznych, począwszy od najmłodszych
poprzez dzieci i młodzież, a skończywszy na starszym pokoleniu.
Jednym słowem, każdy mógł tutaj
znaleźć coś dla siebie. Dwudniowe świętowanie było wypełnione
atrakcjami od samego początku.
Dla dzieci było bardzo dobrze przygotowane zaplecze zabawowe z różnego typu karuzelami, huśtawkami,
czy dmuchanymi zamkami, na których mogły się wyszaleć. W piątek
20 maja na scenie królowała młodzież, dlatego też dzień ten został
ochrzczony mianem sceny dla
młodych. Zaproszeni artyści mieli
możliwość zaprezentowania swoich
talentów już od godziny 16.30.

st r. 12

Oddaliśmy do użytku drogę
Uroczystego otwarcia ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej
z miejscowości Pęgów do Golędzinowa 22 lipca 2016 roku dokonali:
Członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Jerzy Michalak, Dyrektor
DSDiK Leszek Loch, Burmistrz
Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa, Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Zakęś oraz Sołtys Pęgowa Marta Rogala.
Inwestycja zrealizowana została przez Dolnośląską Służbę Dróg
i Kolei we Wrocławiu w partnerstwie z Gminą Oborniki Śląskie.

st r. 3
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Inwestycje
na terenie Gminy
Oborniki Śląskie
Burmistrz Obornik Śląskich
Arkadiusz Poprawa systema-tycznie realizuje kolejne inwestycje na terenie Gminy
Oborniki Śląskie. Wszystko po
to, aby poprawić jakość życia
mieszkańców, bezpieczeństwo
pieszych oraz wizerunek miasta i obornickich wsi.

W ostatnim czasie zakończonych zostało wiele zadań inwestycyjnych i remontowych. Jednak
wiele jest jeszcze w trakcie realizacji. W Paniowicach i Kotowicach
oddano do użytkowania nowe
chodniki, których koszt wykonania to 647 537,10 zł. W lipcu oddany do użytkowania został ciąg
pieszy w ciągu drogi wojewódzkiej
z miejscowości Pęgów do Golędzinowa. Całkowity koszt budowy ciągu pieszego wyniósł 662 920,18 zł.
Na odcinku 737 metrów powstał
nowy chodnik o szerokość 1,25m.
Dodatkowo Dolnośląska Służba
Dróg i Kolei we Wrocławiu, wzdłuż
w/w chodnika wykonała remont
nawierzchni bitumicznej o łącznej
długości 950 metrów. Wykonano
nową nawierzchnię bitumiczna
oraz chodnik przy ulicy Kościuszki
w Obornikach Śląskich oraz n o w ą
nawierzchnię bitumiczną na ulicy
Podzamcze.
Inne zadania realizowane na terenie Gminy Oborniki Śląskie:
– Wykonanie prac budowlanych
związanych z remontem sali
gimnastycznej szkoły podstawowej w Pęgowie – kwota remontu: 29 999,70 zł
– Wykonanie prac remontowych
w różnych placówkach oświatowych Gminy Oborniki Śląskie
– naprawa dachu w Gimnazjum
w Obornikach Śląskich, naprawa dachu w Przedszkolu w Pę-

gowie, naprawa dachu w Szkole
Podstawowej nr 3, naprawa dachu w Szkole Podstawowej nr
2, wykonanie naprawy zasobnika na ciepłą wodę użytkową
i wymiana grzejnika w budynku Szkoły Podstawowej nr 2.
– Wykonanie posadzki z wykła-

dziny PCV w budynku Szkoły Podstawowej w Osolinie.
– Wykonanie naprawy podłogi
sali przedszkolnej w budynku
Szkoły
Podstawowej/Przedszkola w Pęgowie wraz z malowaniem.
– Wykonanie prac budowlanych
związanych z remontem istniejącego i wykonaniem nowego
ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach
Śląskich – kwota ok 39 000 zł.
– Wykonanie i montaż zabudowy śmietnika posortowanych
śmieci w Obornikach Śląskich
przy ulicy Trzebnickiej 1 – kwota 9900,27 zł.
– Wykonanie naprawy instalacji
odgromowej budynku Szkoły
Podstawowej w Osolinie – kwota 7 380 zł.
– Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych
w miejscowości: Kowale, Lubnów, Siemianice.
– Wykonanie dywaniku asfaltowego placu przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Obornikach
Śląskich oraz sięgacza w ciągu
ul. Wyszyńskiego.

z pierwszej ręki
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Otrzymaliśmy dofinansowanie
z Regionalnego Programu Operacyjnego

na promocję
terenów inwestycyjnych

Wniosek pt. „Promocja wybranych gmin WrOF w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego
pod względem gospodarczym
i inwestycyjnym” został złożony na początku roku w ramach
RPO WD, działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw,
poddziałanie 1.4.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT
WrOF przez Agencją Rozwoju
Aglomeracji Wrocławskiej S.A.
w partnerstwie z kilkoma gminami m.in. Gminą Oborniki Śląskie.
Całkowita wartość projektu to
ponad 3 600 000 zł. Wkład własny
Gminy to kwota około 14 000 zł.
Celem głównym projektu jest: poprawa rozpoznawalności i wizerunku wybranych gmin Wrocławskiego
Obszaru Funkcjonalnego (WrOF)

jako miejsca o wysokiej atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej
na szczeblu krajowym i międzynarodowym oraz wsparcie procesu
inwestycyjnego w regionie.
Zakres rzeczowy Projektu:
1. Stworzenie i uruchomienie
zintegrowanego systemu informacji gospodarczej dotyczącej WrOF
– prezentacja walorów i ofert inwestycyjnych WrOF oraz jego przewag
konkurencyjnych.
2. Prezentacja stref aktywności gospodarczej wybranych gmin
WrOF na międzynarodowych targach branżowych i innych wydarzeniach o charakterze gospodarczym.

inwestycyjną i gospodarczą wybranych gmin WrOF w kraju i za granicą w celu budowania rozpoznawalności.

Teren inwestycyjny w Pęgowie ubiega się o tytuł najlepiej
przygotowanego gruntu pod
inwestycje w województwie
dolnośląskim w 2016 roku
Gmina Oborniki Śląskie zgłosiła
teren inwestycyjny w Pęgowie do
VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „GRUNT NA MEDAL” organizowanego przez Polską Agencję

Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz
Regionalne Centrum Obsługi Inwestorów. Z województwa dolnośląskiego do konkursu zgłosiło się 16
gmin, a do drugiego etapu oprócz
Obornik Śląskich zakwalifikowały
się gminy: Strzelin, Długołęka, Złotoryja, Wiązów oraz Mietków.
9 sierpnia 2016 roku gościliśmy

Dominika Łasica
Prezentacja oferty Gminy Oborniki Śląskie przez Zastępcę Burmistrza Obornik Śląskich Henryka Cymermana.

Stowarzyszenia z terenu naszej Gminy w partnerstwie
z Gminą Oborniki Śląskie
otrzymały dotacje z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na działania realizowane w ramach
Programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi.

skiej odebrał Zastępca Burmistrza
Obornik Śląskich Henryk Cymerman oraz Prezes OSP w Pęgowie
Pan Aleksander Wacławski.
21 lipca 2016 roku Burmistrz
Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa podpisał umowę o dofinansowanie realizowanego przez naszą gminę zadania p.n. „Zagospodarowanie
przestrzeni publicznych w Gminie
Oborniki Śląskie”.
Gmina Oborniki Śląskie otrzymała dotację w wysokości 30 000
zł na realizację projektu, w ramach
którego wykonane zostaną place
zabaw w miejscowościach: Piekary,
Kuraszków, Pęgów oraz Morzęcin
Wielki. Całkowita wartość projektu
to 60 000 zł, z czego 50% to kwota
dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Katarzyna Jarczewska

Wizyta komisji.
w Obornikach Śląskich oraz w Pęgowie czteroosobową komisję konkursową, która oceniła ofertę inwestycyjną Gminy Oborniki Śląskie.
W trakcie wizyty komisji Zastępca
Burmistrza Obornik Śląskich Henryk Cymerman przedstawił walory gminy oraz ofertę inwestycyjną
terenu zgłoszonego do konkursu.
Dodatkowo przedstawiony został
film promujący tereny przeznaczone pod inwestycje w naszej gminie.
Na koniec wizytacji przedstawiciele
Urzędu Miejskiego razem z członkami komisji konkursowej pojechali do Pęgowa, aby zobaczyć na
własne oczy ponad 90 hektarów terenów inwestycyjnych położonych
w bezpośrednim sąsiedztwie kolei.
Celem konkursu jest wyłonienie
i promocja terenów przygotowa-

nych pod inwestycje produkcyjne,
które dla samorządów stanowią
ważny krok w kierunku rozwoju,
tworzenia nowych miejsc pracy
i poprawy jakości życia mieszkańców. Najlepsze zgłoszone tereny
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z Dolnego Śląska uzyskają pierwszeństwo przy wskazywaniu lokalizacji inwestorom przez Polską
Agencję Informacji i Inwestycji
Zagranicznych, Dolnośląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Laureaci
konkursu będą także promowani
na forum międzynarodowym. Ponadto zwycięzcy konkursu będą
mogli używać logo „Grunt na medal” na wszystkich materiałach
promocyjnych. Warto wspomnieć,
iż patronat nad konkursem objęło
Ministerstwo Rozwoju oraz Związek Województw Rzeczypospolitej
Polskiej.
Wyniki Konkursu „GRUNT NA
MEDAL” poznamy w najbliższym
czasie. Trzymajcie kciuki za Gminę
Oborniki Śląskie!
Katarzyna Jarczewska

Teren inwestycyjny w Pęgowie.

Oddaliśmy Święto Truskawki – impreza godna Pęgowa
do użytku

drogę!

Dzięki pozyskanym środkom
we wsiach: Rościsławice, Morzęcin Mały, Bagno, Golędzinów
oraz Siemianice zorganizowane
zostaną imprezy sołeckie, wydane materiały promocyjne oraz
zamontowane tablice informacyjne.
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Grunt na medal

W ramach projektu planujemy
promować tereny inwestycyjne,
które zamierzamy sprzedać, znajdujące się na terenie naszej gminy.

3. Przeprowadzenie systemowej
kampanii promującej atrakcyjność

Dotację w wysokości 7 500 zł
na zakup niezbędnego sprzętu dla
OSP w Pęgowie z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Cezarego Przybylskiego oraz Wicemarszałek Pani Ewy Mańkow-

z pierwszej ręki

Odbiorcami projektu będą potencjalni inwestorzy, którzy mogą
ulokować swoje zasoby na terenach
WrOF. Ponadto kampania promocyjna będzie obejmować min. studentów, mieszkańców i turystów
przedstawiając gminy partnerskie
jako dogodne miejsce do życia, pracy i wypoczynku.

Kolejne dotacje

18 lipca 2016 roku w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa
Dolnośląskiego odbyło się uroczyste wręczenie promes dla OSP z terenu województwa dolnośląskiego
w ramach programu „Poprawa bezpieczeństwa w województwie dolnośląskim w roku 2016”.

Sierpień 2016 r.

Uroczystego otwarcia ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej
z miejscowości Pęgów do Golędzinowa 22 lipca 2016 roku dokonali: Członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Jerzy Michalak, Dyrektor DSDiK Leszek Loch, Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa, Przewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka
Zakęś oraz Sołtys Pęgowa Marta
Rogala. Inwestycja zrealizowana została przez Dolnośląską Służbę Dróg
i Kolei we Wrocławiu w partnerstwie
z Gminą Oborniki Śląskie. Całkowity

koszt budowy ciągu pieszego wyniósł
662 920,18 zł. Województwo Dolnośląskie oraz Gmina Oborniki Śląskie
zrealizowały projekt w partnerstwie
kosztów 50% / 50 %. Na odcinku 737
metrów powstał nowy chodnik o szerokość 1,25m, dzięki czemu, w końcu
dzieci i młodzież mogą bezpiecznie
poruszać się na swojej codziennej
drodze do szkoły i przedszkola.
Dodatkowo Dolnośląska Służba
Dróg i Kolei we Wrocławiu, wzdłuż
w/w chodnika wykonała remont nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 950 metrów.

Stowarzyszenie Rozwoju Pęgowa, Sołtys oraz Rada Sołecka 11 czerwca 2016 roku
z otrzymanej dotacji z Gminy
Oborniki Śląskie oraz ze środków od sponsorów zorganizowało po raz dziewiąty „Święto
Truskawki”.

skawkowych przygotowanych przez
Panie z terenu całej Lokalnej Grupy
Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich. Najsmaczniejsze ciasto
truskawkowe przygotowało Stowarzyszenie „Aktywni Pawłów Trzebnicki” (Gmina Prusice), drugie
miejsce zajęła Aleksandra Śliwińska, natomiast na trzecim miejscu
uplasowała się Pani Wioletta Mazur
z Pęgowa. Największym truskawkowym łakomczuchem okazał się Dawid Żuk, który zjadł koszyk truskawek w czasie 1 minuta 49 sekund.
Producentami najsłodszych truskawek okazali się: Kamila Łupnik
(I miejsce), Dominika Kwolek (II
miejsce) oraz Małgorzata i Andrzej
Bartosiakowie (III miejsce).

W Pęgowie jak zawsze było
smacznie, kolorowo i bardzo truskawkowo. Podczas wydarzenia
zorganizowanych zostało wiele
konkursów, w tym na najsmaczniejsze ciasto truskawkowe, najsłodszą truskawkę, najciekawsze
przebranie truskawkowe oraz
wiele innych konkurencji z cennyWyniki konkursu na najlepsze przebranie: I miejsce – Blanka Sadłocha,
II miejsce – Marysia Ogibowska,
III miejsce – Alicja Stefaniak. Natomiast do konkursu kulinarnego
zgłoszonych zostało 18 ciast tru-

mi nagrodami. W trakcie festynu
można było skosztować pysznych
ciast truskawkowych, koktajli, spróbować szczęścia w loterii fantowej,
obejrzeć ciekawe występy artystyczne oraz zwiedzić stoiska lokalnych

producentów i twórców. Do jednej
z najciekawszych atrakcji imprezy
można zaliczyć konkurs na najładniejsze przebranie truskawkowe, do
którego zgłosiło się 20 przedszkolaków przebranych za truskawki.

Zapraszamy do truskawkowej
wsi nie tylko na „Święto Truskawki”, ale również przez cały rok!
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z pierwszej ręki

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

Oborniki Śl., ul. Jagiellończyka

Wyrys z mapy ewidencyjnej

Informacja o ogłoszeniu drugich przetargów ustnych nieograniczonych z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu stanowiących własność gminy Oborniki Śląskie sporządzona stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm).

Oborniki Śląskie ulica Kazimierza Jagiellończyka, działka nr 25/3, AM-16 o pow. 800 m²,
WR1W/00017444/6
Oborniki Śląskie ulica Kazimierza Jagiellończyka, działka nr 25/4, AM-16 o pow. 800 m²,
WR1W/00017444/6
Oborniki Śląskie ulica Kazimierza Jagiellończyka, działka nr 25/5, AM-16 o pow. 800 m²,
WR1W/00017444/6

13.1MN/2
zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w układzie wolnostojącym lub
bliźniaczym.

Cena wywoławcza

Data
i godz.
przetargu

Wadium
i termin
wpłaty
wadium

66.000,00 07.09.2016 6.600,00
+23% VAT godz. 11:00 01.09.2016
66.000,00 07.09.2016 6.600,00
+23% VAT godz. 11:00 01.09.2016
66.000,00 07.09.2016 6.600,00
+23% VAT godz. 11:00 01.09.2016

Oborniki Śl., ul. Parkowa
Informacja o ogłoszeniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Oborniki
Śląskie sporządzona stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm).
Adres i oznaczenie geodezyjne nieruchomości
numer księgi wieczystej

OBORNIKI ŚLĄSKIE
ulica Parkowa 20
dz. nr 32 o pow.
1,2628 ha, AM-41
WR1W/00039314/6

Przeznaczenie w MPZP

Cena
wywoławcza

UP/2
usługi pensjonatowe, sanatoryjne, hotelarskie, gastronomiczne na wydzielonych 490.000,00 zł
+23% VAT
działkach z zielenią towarzyszącą.
Działka leży w strefie „A” ścisłej ochrony
konserwatorskiej.

Data
i godz.
przetargu

21.09.2016
godz. 10:00

Wadium
i termin
wpłaty
wadium

49.000,00 zł
15.09.2016

Oborniki Śl., ul. Norwida

Przeznacza się do sprzedaży następujące działki gruntu stanowiące własność Gminy Oborniki Śl.:

Adres i oznaczenie geodezyjne nieruchomości
numer księgi wieczystej

Przeznaczenie
w MPZP

Oborniki Śląskie
działka nr 222, pow. 903 m², AM-26
WR1W/00017444/6
Oborniki Śląskie
działka nr 223, pow. 903 m², AM-26
WR1W/00017444/6
Oborniki Śląskie
działka nr 224, pow. 903 m², AM-26
WR1W/00017444/6
Oborniki Śląskie
działka nr 225, pow. 903 m², AM-26
WR1W/00017444/6

MN8
zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna
wolnostojąca.

Cena
wywoławcza

Data
i godz.
przetargu

Wadium
i termin
wpłaty
wadium

100 000,00 zł 28.09.2016
+ 23% VAT
godz. 9:45

10.000,00 zł
23.09.2016

100 000,00 zł 28.09.2016
+ 23% VAT
godz. 9:45

10.000,00 zł
23.09.2016

100 000,00 zł 28.09.2016
+ 23% VAT
godz. 9:45

10.000,00 zł
23.09.2016

100 000,00 zł 28.09.2016
+ 23% VAT
godz. 9:45

10.000,00 zł
23.09.2016

Widok ogólny działek i sąsiedztwa

Wyrys z mpzp

Oborniki Śląskie działka nr
2/4, pow. 1043 m², AM-26,
WR1W/00017444/6

Wystartowaliśmy z projektem

„Aktywne Wzgórza Trzebnickie”
Wspólna praca zaowocowała.
Dzięki zaangażowaniu Burmistrza Arkadiusza Poprawy, pracowników Urzędu Miejskiego,
Radnych, Sołtysów, mieszkańców Gminy Oborniki Śląskie
oraz sympatyków z terenu całego województwa dolnośląskiego Projekt #Aktywne Wzgórza
Trzebnickie otrzymał dotację
z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego
w wysokości 40 000 zł na organizację cyklu 12 imprez sportowo-turystycznych.
Nasz Projekt nr #57 uzyskał 2875
głosów, dlatego dziękujemy wszystkim którzy aktywnie pomagali
w zbieraniu podpisów i tym którzy

na Nas głosowali.
Przy okazji zapraszamy na wydarzenia organizowane na terenie
Naszej Gminy:
– 6 sierpnia 2016: rajd motorowy
podczas Pikniku Rodzinnego
„Święto Chleba i Ziół” oraz II
Zlotu Miłośników Starej Motoryzacji w Bagnie
– 20 sierpnia 2016: Piknik Żeglarski w Urazie
– 27 sierpnia 2016: Bieg Crossowy – Bieg Oborygena w Obornikach Śląskich
– 27 sierpnia 2016: Piknik Lotniczy w Golędzinowie
– 3 września 2016: Turniej Piłki
Nożnej w Siemianicach
– 10 września 2016: Pęgowski
Rajd na Orientacje

5

informacja o ogłoszeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej działki gruntu położonej w Obornikach Śląskich przy ul. Makuszyńskiego stanowiącej własność gminy Oborniki Śląskie sporządzona stosownie do przepisów ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.1774 z późn.
zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. Nr 207, poz.
2108 z późn. zm).
Adres i oznaczenie geodezyjne
nieruchomości
numer księgi wieczystej

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

Oborniki Śląskie am-16, ul. Jagiellończyka dz.
Nr 25/3, 25/4, 25/5
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z pierwszej ręki

Przetargi odbędą się w budynku „A” Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1. Datę i godzinę przetargu podano w tabelach.

na sprzedaż
Przeznaczenie w MPZP

Sierpień 2016 r.

Oborniki Śl., ul. Makuszyńskiego

Działki zbywane są na własność.

Gminne
nieruchomości

Adres i oznaczenie geodezyjne nieruchomości
numer księgi wieczystej

Rok 26 Nr 4 (153)

– 10 września 2016: Rajd Cysterski w Rościsławicach
– 17 września 2016: Pęgów Soccer
Cup dla dzieci i rodziców w Pęgowie
– 18 września 2016: Piknik Rowerowy MTB im. Zbyszka Strzałkowskiego w Obornikach Śląskich
– 24 września 2016: II Marsz Nordic Walking „Poznaj Ziemię
Obornicką”
– 1 października 2016: I Mistrzostwa Polski amatorów w szachach błyskawicznych
– 22 października 2016: Zakończenie projektu – Festiwal Szpinaku
Katarzyna Jarczewska

Przeznaczenie
w MPZP
MN3
Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostojącej
i zieleń urządzona.

Cena wywoławcza
145 000 zł,
(zw. z VAT

Data
i godz.
przetargu

Wysokość wadium
i termin wpłaty
wadium

14.09.2016
godz. 11:00

14.500,00 zł
08.09.2016

6

Magazyn Informacyjny
Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich

z pierwszej ręki

VII edycja akcji „Mogiłę
pradziada ocal od zapomnienia”
Oborniki Śląskie – Husiatyn 2016

Z takim dumnym nastawieniem
opuściliśmy Ukrainę.
W skład naszej grupy wchodzili wolontariusze z Obornickiego
Centrum Wolontariatu przy Publicznym Gimnazjum w Obornikach Śląskich – Kornelia Matusiak,
Kordian Matusiak, Karolina Dynia,
Wiktoria Kuczma, Jerzy Śliwiński,
Krzysztof Żuber, Łukasz Stawiski,
uczennica Publicznego Gimnazjum w Pęgowie – Lena Kolasa,
uczeń Powiatowego Zespołu Szkół
w Obornikach Śląskich – Stanisław Franczak, przedstawiciel Uniwersytetu III Wieku „Atena” – p.
Edward Leszczynowicz, przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej
w Obornikach Śląskich – p. Witold
Aleksandrowicz, nauczycielka Publicznego Gimnazjum w Obornikach Śląskich – p. Marta Zybała

Rok 26 Nr 4 (153)

oraz p. Elzbieta Bruchajzer, p. Mariusz Szykasiuk i p. Janusz Tetela.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że nasz
wyjazd stał się możliwy: rodzicom,
uczniom, nauczycielom, dyrektorom placówek oświatowych, którzy
pomagali w przeprowadzeniu symbolicznych zbiórek – tym, którzy
wrzucili datki do puszek wolontariuszy, proboszczom obu parafii,
którzy od wielu lat wspierają akcję,
Burmistrzowi Obornik Śląskich p.
Arkadiuszowi Poprawie i Radzie
Miejskiej. Dziękujemy władzom
i mieszkańcom Husiatyna. Osobne
podziękowania należą się grupie
mieszkańców Obornik Śląskich za
finansowe wsparcie remontu naszego kościoła w Husiatynie.

Już po raz VII wolontariusze
z Dolnego Śląska wyruszyli na
Ukrainę, by porządkować zapomniane polskie nekropolie.
Również i wolontariusze z naszej
gminy wzięli udział w misji ratowania kresowego dziedzictwa.
W tym roku kontynuowaliśmy
pracę na cmentarzu w Husiatynie
i Sidorowie oraz uporządkowaliśmy mały cmentarz w Nowym Suchodole .
Jak co roku do pracy przystąpiliśmy z ogromnym zapałem. Efektem było znalezienie kilku nowych
grobów, które wykopaliśmy z ziemi
i „postawiliśmy do pionu”. Zadbaliśmy o każdą napotkaną mogiłę.
Odkryliśmy je z zarośli, wyczyściliśmy z mchu, a na niektórych odnowiliśmy napisy. Jeszcze kilka lat i po

wielu z nich nie byłoby już śladu.
Zarośnięte olbrzymimi krzakami,
z ledwie widocznymi napisami na
tabliczkach nagrobnych. Dzięki naszej pracy ujrzały światło dzienne
i odzyskały dawny blask. Podczas
pracy nie byliśmy osamotnieni.
Dołączyła do nas grupa miejscowej
młodzieży, a władze miasta i mieszkańcy, którzy często nas odwiedzali,
przynosili wodę, kompoty, ciastka,
owoce, lody. Pracy było dużo. Nie
udało nam się dotrzeć do wszystkich polskich mogił, a jest ich tam
zapewne jeszcze bardzo wiele.
Powroty na ziemie naszych
przodków to nie tylko praca na
cmentarzu. to również czas na
poznawanie zabytków Ukrainy –
zwiedziliśmy Lwów, Kamieniec
Podolski, Chocim i kurort Sataniw.

Uczestniczyliśmy w święcie miasta i uroczystej akademii z okazji
Święta Konstytucji. Najpiękniejsze
są jednak spotkania z mieszkańcami Husiatyna i ich wspomnienia.
Z ich życzliwością i gościnnością
spotykaliśmy się na każdym kroku – doświadczyliśmy tradycyjnej
kresowej gościnności. Zawsze też
spotykamy się z miłym przyjęciem
przez ojca Michała Bagińskiego,
który wytrwale remontuje nasz
kościół pod wezwaniem św. Antoniego. Kolejny raz spełniliśmy swój
obowiązek względem przodków
i ocaliliśmy od zapomnienia pamięć
o ich poświęceniu dla dobra ojczyzny. Polskie cmentarze na Ukrainie
są wspólnym dziedzictwem wszystkich Polaków niezależnie od miejsca urodzenia i bez konieczności
posiadania przodków na Kresach.

Celem spotkania było podsumowanie tegorocznej siódmej już akcji,
podczas której ponad 1000 wolontariuszy z Dolnego Śląska uporządkowało 111 polskich cmentarzy

i nekropolii położonych za wschodnia granicą Polski. Przedstawiciele
wolontariuszy opowiadali o swojej
ciężkiej pracy oraz satysfakcji z ratowania dziedzictwa narodowego.
„Wasze działania są pięknym
świadectwem polskości” to słowa,
które skierował do wolontariuszy
wiceszef MSZ.
W spotkaniu tym uczestniczyli reprezentacji naszej obornickiej
grupy wolontariuszy: Kornelia
i Kordian Matusiak oraz Bożena
Magnowska

ZŁOTE GODY mieszkańców
Gminy Oborniki Śląskie

Wyszukane i przetłumaczone przez dr hab. Janusza Stopyrę artykuły pochodzą z gazetki „Bote” („Posłaniec”).
Rocznik 23, nr 62-70, sierpień 1916

Oborniki (Obernigk), 2.
sierpnia 1916: Odwołane przedstawienie. Zaplanowane na
ostatnią środę przedstawienie
teatralne w restauracji „U Cesarza Niemiec” zostało odwołane
z powodu licznych powołań do
wojska wrocławskich aktorów.
Oborniki (Obernigk), 2.
sierpnia 1916: Mecz piłki nożnej. Obornicki Klub Gimnastyczny w ramach ćwiczeń przeprowadzonych w zeszłą niedzielę
rozegrał mecz piłki nożnej. Mecz
zakończył się wynikiem 3:1, a gra
toczyła się tak intensywnie, że zawodnik strzelając ostatniego gola
przewrócił bramkę. Na szczęście
nikt z graczy przy tym nie ucierpiał. Po meczu drużyny ze śpiewem na ustach opuściły boisko.

C. Etterwendt
Prusice (Prausnitz), 2. sierpnia 1916: Godzina policyjna. Do
dnia 31. sierpnia 1916 ze względu
na późne powroty robotników
żniwnych z pól godzinę policyjną
w gospodach i szynkach powiatu
milickiego wydłuża się do 23:00.

W sali Urzędu Stanu Cywilnego w Obornikach Śląskich 18
czerwca 2016 roku odbyło się
uroczyste wręczenie medali
przyznanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę z okazji
jubileuszu 50-lecia pożycia
małżeńskiego Państwa Jadwigi
i Bolesława Trałków.

kwiaty, dziękując za wspaniały
przykład trwałości małżeństwa.

Kierownik USC Pani Izabela
Ferus odczytała podziękowania
i gratulacje za długoletnie pożycie
małżeńskie. Uroczystego wręczenia
medali dokonał Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa,
który również przekazał Jubilatom
pamiątkowy list gratulacyjny oraz

Złote Gody to jubileusz, za
sprawą, którego patrzymy na dostojnych Jubilatów z podziwem
i szacunkiem, to Oni mimo różnych
kolei losu dotrzymali danego sobie
przyrzeczenia, hołdując zasadom:
miłość jest dawaniem, nie braniem,
budowaniem, nie niszczeniem,
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Przed 100 laty prasa donosi

Oborniki (Obernigk), 2.
sierpnia 1916: Ostrzeżenie przed
oszustką w Obornikach (nadesłane przez naszą czytelniczkę).
W ostatnią niedzielę dziewczyna
w wieku ok. 15 lat przyszła do
mojego mieszkania wypraszając
5 marek dla swoich Państwa (zaprzyjaźnionej z nami rodziny).
Matka zagubiła klucz od kasy
i pilnie potrzebowała pieniędzy. Klucz do jutra na pewno się
znajdzie i dziewczyna pieniądze
natychmiast przyniesie z powrotem. Na pytanie, czy jest tam służącą odpowiedziała twierdząco
dodając, że pracuje tam od niedawna. Pieniędzy nie dałam od
razu, lecz zażądałam pisemnego
potwierdzenia i do wspomnianej rodziny posłałam też moją
córkę. Na miejscu okazało się, że
wszystko to było oszustwem.

W Urzędzie Stanu Cywilnego
15 lipca 2016 roku swoje Złote
Gody obchodzili również Państwo Irena i Joachim Wojak.

z pierwszej ręki

Bożena Magnowska

Ambasadorzy polskości
2 sierpnia 2016r. w siedzibie
Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie odbyło się
spotkanie wolontariuszy i organizatorów akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”
z wiceministrem Janem Dziedziczakiem.

Sierpień 2016 r.

cierpliwym znoszeniem i wiernym
dzieleniem każdego sukcesu i smutku.
Serdecznie gratulujemy Jubilatom imponującego stażu małżeńskiego i życzymy kolejnych wielu
radosnych lat! Niech Wasza miłość
nadal będzie tak silna i tak piękna.
REDAKCJA

Prusice (Prausnitz), 2. sierpnia 1916: Sierpniowa aura. Zgodnie z ludowymi przysłowiami
gęsta rosa wróży dobrą pogodę,
gorący początek sierpnia srogą,
śnieżną zimę, a burze na początku sierpnia burzliwy cały miesiąc. Ostrą zimę zwiastują także
długo pozostające na drzewie
gruszki. W sierpniu jest gorąco:
kosy śpiewające przed wschodem
słońca przepowiadają deszcz
(podobnie jak długo brodzące
w trawie bociany), a wieczorna
mgła nad zbiornikami wodnymi
oraz wiatr północny trwale dobrą

pogodę. Jasny dzień św. Laurentego
(10 sierpnia) przynosi obfite plony,
zimno tego dnia jednak złe winobranie. Liczne duże osty na łąkach
zwiastują zaś dobrą jesień.
Oborniki (Obernigk), 5. sierpnia 1916: Składka na jeńców.
W ramach powszechnej składki
na niemieckich jeńców wojennych
i cywilnych zebrano w naszej miejscowości łącznie 692 marki.
Oborniki (Obernigk), 5. sierpnia 1916: Sprawa kartek na mięso.
Decyzją Starosty Trzebnickiego
kartka na mięso o wartości 0,5 funta będzie odtąd uprawniała także do
zakupu 0,25 funta mięsa bez utraty
pozostałej wartości. W takich wypadkach kartka będzie obcinana na
pół od rogu do rogu.
Oborniki (Obernigk), 9. sierpnia 1916: Komunikat Starosty.
Starosta Trzebnicki von Scheliha
zamieścił na łamach gazety powiatowej „Kreisblatt” następujący komunikat: „W ostatnim czasie ziemniaki od niektórych dostawców
często podlegały reklamacji z powodu niskiej jakości. Poprosiłem
miejscowe władze o położenie nacisku na to, aby do dostawy przeznaczać jedynie zdrowie i posortowane
ziemniaki. Kartofle nieodpowiadające tym wymogom będą musiały
zostać wykluczone z handlu”.
Prusice (Prausnitz), 12. sierpnia 1916: Pobór do wojska. Kto
swoich
synów,
pracowników
i parobków nie posyła na ćwiczenia
Jungwehry, osłabia siłę obronną ojczyzny!
Oborniki (Obernigk), 16.
sierpnia 1916: Przedstawienia teatralne. Dużym zainteresowaniem
cieszyły się przedstawienia teatralne, które odbyły się dnia 8. sierpnia
1916 w sali restauracji „U Cesarza
Niemiec”. Wszystkie zaprezentowane sztuki teatralne, m. in. „Złodziej”, „Mężczyzna z trzema kobietami” i „Ach, ci oficerowie” cieszyły
się dużym powodzeniem i zyskały
gromki aplauz.
Oborniki (Obernigk), 16. sierpnia 1916: Zmiana właściciela. Willa
przy ul. Lipowej 10 (Lindenallee)
należąca dotychczas do przedsiębiorcy budowlanego Karla Genilke
na skutek sprzedaży przeszła obecnie na własność pana dyrektora
Thomale z Wrocławia (Breslau).
Oborniki (Obernigk), 16. sierpnia 1916: Zapisy na proso. Powiatowi Trzebnickiemu przydzielono
243 cetnary prosa. Cena za cetnar

wynosi 23,69 marek. Zamówienia
należy składać w siedzibie Urzędu
Gminy oraz w przedstawicielstwach
majątków. Złożone zamówienia
organy te winny z kolei przedłożyć
staroście von Scheliha.
Oborniki (Obernigk), 16.
sierpnia 1916: Bydło dla armii.
Śląski Związek Hodowców Bydła z Wrocławia (Breslau) zwraca
uwagę hodowców na to, że wybrakowane sztuki bydła oferowane do
sprzedaży dla armii będą na koszt
i odpowiedzialność hodowców odsyłane do nich z powrotem.
Prusice (Prausnitz), 16. sierpnia 1916: Uderzenie pioruna.
Podczas burzy przechodzącej nad
naszym miastem w poniedziałkowe popołudnie ok. godz. 15 dało
się słyszeć alarm przeciwpożarowy.
Wkrótce okazało się, że przyczyną było uderzenie pioruna w wypełnioną zbożem stodołę Roberta
Milicka z Krościny Małej (Klein
Krutschen), która w wyniku tego
cała stanęła w płomieniach. Szybkie przybycie oddziałów straży
pożarnej z Prusic i kilku wsi zapobiegło rozprzestrzenieniu się ognia
na okoliczne budynki, zboża nie
udało się już jednak uratować. Bydło i maszyny rolnicze natychmiast
wyniesiono na zewnątrz, a obory
ognień w ogóle nie tknął. Z powodu
upału doszło jednak do zapalenia
się komórki na narzędzia w sąsiednim majątku, którą strażacy zdołali
ugasić. W akcji gaśniczej z dużym
zaangażowaniem pomagali uczniowie prusickiego seminarium nauczycielskiego. W uznaniu ich zasług zwolniono ich z najbliższych
ćwiczeń Jungwehry.
Oborniki (Obernigk), 19.
sierpnia 1916: Skup zboża. Tymczasowy punkt skupu zboża dla
Obornik i okolic urządzono na
posesji pani Emmy Bindig przy ul.
M. C. Skłodowskiej (Hauptstraße)
i można tam dostarczać wymłócone
wcześniej zboże.
Prusice (Prausnitz), 19. sierpnia 1916: Początek sezonu polowań na kuropatwy. Okres ochronny
polowań na kuropatwy skończył
się w zeszły czwartek, 17. sierpnia
1916, wczoraj myśliwi wyszli więc
na ich poszukiwanie. Łowy kuropatw zapowiadają się dobrze, gdyż
w okolicy widać liczne ich stada.
Częściowo mogły im jednak zaszkodzić wilgoć i upał, z których to
powodów dorosłe osobniki często
opuszczały gniazda. Wokół nich
znajdywano wiele padłych młodych
i niewysiedzonych jaj. Kuropatwy
w tym roku będą więc droższe.

Oborniki (Obernigk), 23.
sierpnia 1916: Nowe powieści.
Spod pióra naszej lokalnej pisarki
Mervarid wyszła ostatnio powieść
„Jak ptak feniks” („Dem Vogel
Phönix gleich“). Pełen zbiór jej
opowiadań przygotowywany jest
do wydania w tomie zbiorowym
„W burzy naszych dni” („Im Sturm
unserer Tage”).
Oborniki (Obernigk), 23.
sierpnia 1916: Sezonowe zbieranie kłosów. Organizowane w sezonie letnim akcje zbierania kłosów
pozwalają zwiększyć nasze zapasy
zboża. Niestety czasami dochodzi
do nieporozumień między właścicielami pól a zbieraczami, postępującymi według zasady „zakazane
owoce smakują najlepiej”. Zwracamy uwagę zbierających na to, że
zorganizowana akcja ma na celu
zapobieżenie marnowaniu się zboża, a nie wzbogacenie się kogoś cudzym kosztem. Z kolei gdyby akcji
tych zupełnie zaniechać, straty byłyby jednak jeszcze większe.
Prusice (Prausnitz), 23. sierpnia 1916: Urodziny Cesarza.
Z okazji urodzin Cesarza Austrii
Franciszka Józefa siedziby urzędów państwowych w zeszły piątek zostały udekorowane flagami.
W katedrze wrocławskiej biskup dr
Augustin odprawił uroczystą Mszę
św. Obecny był konsul generalny
Austrii z Wrocławia (Breslau) baron
von Pitner, nie zabrakło też reprezentacji wrocławskiej kolonii Austriaków.
Prusice (Prausnitz), 23. sierpnia 1916: Śmierć nauczyciela. Nagła śmierć spotkała urodzonego
w Prusicach nauczyciela Böhmego
z ewangelickiej szkoły dziewcząt
w Bielawie (Langenbielau), który
uczył tam już od ponad 30 lat. Po
dwóch godzinach lekcji nagle dostał
krwotoku i w krótkim czasie zmarł.
Śmierć spotkała go w chwili, gdy
pochylił się, aby wyprostować wycieraczkę u drzwi, co najwidoczniej
spowodowało pęknięcie naczynia
krwionośnego i nagły krwotok.
Prusice (Prausnitz), 23. sierpnia 1916: Zaginiona portmonetka.
Producentowi cegieł z Ciecholowic
(Zechelwitz) Dominiakowi zaginęła brązowa portmonetka z zawartością 3215 marek. Dzień później jego
służąca Maria Mrugalla potajemnie
opuściła służbę wzbudzając podejrzenie co do możliwej kradzieży.
Kto spotka zbiegłą służącą, proszony jest o zawiadomienie pana Dominiaka, który na tę okoliczność
przeznaczył znaleźne w wysokości
100 marek.
Oborniki (Obernigk), 26. sierpnia 1916: Ucieczka lisa. Lis przywiązany na łańcuchu jako atrakcja
turystyczna naszej Restauracji Browarnej poczuł ostatnio zew wolności i mimo, że był dobrze pilnowany, uciekł. Osoby, które zobaczą na
wpół oswojonego lisa, proszone są
o odniesienie go właścicielowi restauracji. Zwierzę prędzej pewnie
jednak padnie łupem myśliwych.
Oborniki (Obernigk), 26.
sierpnia 1916: Zagubiony plecak.
Robotnik będący w drodze koleją
do Obornik zagubił na stacji Milicz (Militsch) plecak z jedzeniem,
który wcześniej przygotowała mu
mama. Wracał on akurat z urlopu i był w gronie rówieśników,
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którym opowiedział, że mama
dała mu na drogę chleb, masło,
jajka, bieliznę i inne wartościowe artykuły pierwszej potrzeby
wyrażając nadzieję, że starczą
mu na kilka tygodni. W Miliczu
opuścił na krótko przedział prosząc swych towarzyszów podróży,
aby uważali na plecak. Ale jakież
było jego przerażenie, gdy po powrocie do przedziału nie zastał
już ani plecaka, ani towarzyszy!
Ci zaraz po jego wyjściu szybko
opuścili pociąg. Okradziony ma
teraz nauczkę i w przyszłości będzie pewnie lepiej pilnował swoich bagaży, a nie naiwnie wszystkim opowiadał o ich zawartości.
Innym wiadomość ta winna posłużyć jako ostrzeżenie przed złodziejami w pociągach.
Oborniki (Obernigk), 30.
sierpnia 1916: Krzyż Żelazny dla
lekarza. Dr Fritz Köbisch, właściciel sanatorium „Szarotka“ („Friedrichshöhe“) w Obornikach,
obecnie lekarz sztabowy pułku
piechoty, za udział w walkach pod
Verdun dnia 22. sierpnia 1916
otrzymał Krzyż Żelazny pierwszej
klasy. W październiku 1914 dr
Köbisch otrzymał już Krzyż Żelazny drugiej klasy.
Oborniki (Obernigk), 30.
sierpnia 1916: Wizyta u rannych. Żona właściciela, pani dr
Köbisch,
zorganizowała
zaś
w sanatorium „Szarotka” („Friedrichshöhe“) w niedzielne popołudnie wycieczkę dla leczonych
tam rannych. Wybrali się oni do
Siemianic (Schimmelwitz). Zawitali tam do pani Krusche, która powitała ich jedzeniem, kawą
i piwem. Dołączyli do nich także
pacjenci Sanatorium „Leśnego”
(Waldsanatorium) wraz ze swymi opiekunkami, spośród których
jeden, pan Kopleß, wszystkich
bawił dowcipnymi historiami, co
szczególnie ucieszyło zebranych.
Wieczorem rozbawione towarzystwo wróciło z powrotem na swoje
kwatery.
Oborniki (Obernigk), 19.
sierpnia 1916: Zebranie Związku Pestalozziego. Związek Pestalozziego Obornik i Skokowej
(Gellendorf) dnia 19. sierpnia
1916 odbył nadzwyczajne posiedzenie swoich członków. Pośród
poruszanych tematów znalazł
się problem wysokich podwyżek
cen stawiający w trudnej sytuacji
zwłaszcza wdowy z dużą liczbą
dzieci na utrzymaniu. Aby pomóc
dorastającym dzieciom, składkę
członkowską zwiększono o 100%.
Bezpośrednio potem odbyło się
zebranie Obornickiego Związku
Nauczycielstwa. W ramach zebrania nauczyciel Heppner wygłosił wykład pt. „Prawa natury
w życiu duchowym”. Minutą ciszy
uczczono pamięć poległego na
froncie wschodnim nauczyciela z Morzęcina Wielkiego (Groß
Muritsch) Maxa Fischera. Pan Fischer pracował w Morzęcinie pół
roku, po czym został wezwany
na szkolenie do Kassel i z wielkim entuzjazmem brał udział
w walkach na wschodzie. Krótko
po tym, jak znalazł się w gronie
wybranych do wzięcia udziału
w kursie oficerskim, został trafiony strzałem w plecy i poległ.
Niedawno zginął w walkach także jego starszy brat. Cześć ich pamięci!
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Stowarzyszenie
Rościsławice
Leśna Oaza zorganizowało także
V imprezę Na Powitanie Lata oraz
Igrzyska Odnowicieli Dolnośląskiej
Wsi. Ta innowacyjna impreza na terenie gminy Oborniki Śląskie przyciągnęła do Słonecznikowej Wsi 11
wiosek tematycznych z terenu województwa dolnośląskiego tj.:
– wsie z gminy Oborniki Śląskie:
Jary, Bagno, Kuraszków, Uraz, Siemianice, Pęgów;

– wsie z gminy Gaworzyce: Kurów Wielki, Kłobuczyn;
– z gminy Wińsko: Krzelów;
– z gminy Zawonia: Kałowice.
Imprezę uświetniły występy i pokazy w wykonaniu grupy tanecznej
Flash Dance Group z Brzegu Dolnego oraz zespołu Iskra i Iskierka
z Urazu. Występy taneczne wprowadziły widzów w klimat sportowej
rywalizacji. Po pokazach artystycznych wszyscy zaproszeni goście

przygotowanych przez zaproszone sołectwa. Gospodarze imprezy
przygotowali konkurencję ze słonecznikiem, Kuraszków (Wieś ludzi
z pasją) konkurencję z nartami, położony nad Odrą Uraz konkurencję
z wodą i wiosłami, Strupina (Wieś
Różana) z udekorowanym różami
rowerem stacjonarnym, Kłobuczyn
(Kasztanowa Wieś) zadanie z przekazywaniem pałeczki, Kurów Wielki (Wioska Sympatyków Rowero-

W rywalizacji wzięli udział
przedstawiciele UTW z Torunia,
Krakowa, Rybnika, Zielonej Góry,
Gdyni i Wrocławia (200 osób). Nasi
słuchacze uczestniczyli w następujących konkurencjach: nordic wal-

struktorzy z całej Polski. Odwiedzili
nas rycerze z Bractwa Jastrzębiec,
Wielkopolska Brać Sarmacka, Grupa Rekonstrukcji Historycznej Panowie Bracia z Sierakowa, Bractwo
Łuku Płock, Trzebnickie Stowarzyszenie Jazdy Historycznej, Opolskie
Bractwo Rycerskie, Drużyna Łucznicza Pabianice, 25 Pułk Ułanów
Wielkopolskich, Bractwo Rycerskie
Chojnik.
Za obecność wszystkim rekonstruktorom bardzo dziękujemy
i kłaniamy się nisko!
Podziękowania należą się również wszystkim kupcom i rzemieślnikom, którzy licznie przybyłych

zowane dzięki pozyskanym przez
Stowarzyszenie środkom z dotacji
przyznanych przez Gminę Oborniki Śląskie, Powiat Trzebnicki,
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, a także dzięki wsparciu organizacyjnemu ze
strony Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Obornikach
Śląskich, Urzędu Gminy Oborniki Śląskie i Pana Burmistrza Arkadiusza Poprawy, Ochotniczej
Straży Pożarnej z Rościsławic, Sołectwa Rościsławice i Pani Sołtys
Martyny Ostaszewskiej, Nadleśnictwa Oborniki Śląskie, mieszkańców Rościsławic oraz spon-

wych) konkurencję z rowerami.
Wszystkie miejscowości wykazały
się dużą pomysłowością i kreatywnością podczas wymyślania konkurencji, dzięki czemu każda z nich
była oryginalna i dostarczyła uczestnikom dużą dawkę adrenaliny oraz
endorfin. Po zakończeniu igrzysk
zostały wręczone nagrody i okolicznościowe medale. Rozstrzygnięty
został także konkurs na najlepsze
ciasto z motywem słonecznika.
Przy okazji otwarcia siłowni zewnętrznej na boisku, dla wszystkich
gości imprezy zorganizowany został
konkurs bicia rekordów Guinnessa
na Trainerach. Firma TRAINER
zafundowała atrakcyjne nagrody zarówno w kategorii damskiej,
jak i męskiej. Konkurs cieszył się
dużym zainteresowaniem wśród
uczestników imprezy, a urządzenia
do fitnessu zostały solidnie przetestowane. O zmierzchu zaplanowany
został piękny pokaz fireshow, który

zgromadził dużą publiczność. Po
ciekawym pokazie wszyscy uczestnicy imprezy bawili się do późnych
godzin nocnych na zabawie tanecznej profesjonalnie poprowadzonej
przez DISCO DEEJAY’s.
Organizatorzy imprezy składają serdeczne podziękowania dla
wszystkich osób, które odwiedziły
w tym dniu Słonecznikową Wieś,
a także przyczyniły się do uświetnienia imprezy. Mamy nadzieje, że
stanie się ona kolejną cykliczną imprezą wpisaną do kalendarza wydarzeń promujących Gminę Oborniki
Śląskie. Dziękujemy szczególnie
wszystkim miejscowościom za ich
zaangażowanie w przygotowanie
konkurencji na igrzyska. Wspólnymi działaniami udało nam się osiągnąć wielki sukces. Zapraszamy do
Słonecznikowej Wsi na kolejne ciekawe wydarzenia!

Naciśnięcie wielkiej żelaznej
klamki uchyliło masywne zaśniedziałe podwoje Bramy Czasu i znaleźliśmy się w wieku XVII. „Osada
Kluczyska” we wsi Rościsławice
przez dwa dni czerwcowego weekendu tętniła życiem, któremu rytm
nadawały dźwięki muzyki dawnej
w wykonaniu zespołu „Roderyk”
oraz tętent końskich kopyt. Dookoła rozciągał się zapach ognisk i jadła
z prawdziwie rycerskiej kuchni.
W tegorocznej rekonstrukcji
bitwy pod Hodowem (rok 1694),
zorganizowanej po raz drugi przez
Stowarzyszenie „Portas Temporis”
wzięli udział konni i piesi rekon-

Martyna Ostaszewska

king, pływanie, rzut piłeczką palantową, szachy i bieg na 60 m.
Nie zdobyli znaczących trofeów,
ale sam udział w tych zawodach
sprawił im nie lada satysfakcję, rywalizowali tak naprawdę z samym
sobą. Pokazali, że wiek nie gra roli
i należy przez aktywność fizyczną dbać o zachowanie sprawności
i zdrowia.
Olimpiada była też okazją do
poznania wielu wysportowanych
seniorów z różnych stron Polski.
Zachęceni wspaniałą organizacją
zawodów, podjęli wyzwanie i przygotowują się na kolejną Olimpiadę
Seniorów w przyszłym roku.
Relację przygotowała
Wiesława Faryś
Fotografia –
Fundacja EDF Rybnik
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Wycieczka
Wakacje to wspaniały czas dla
dzieci do wypoczynku, uczestnictwa w zorganizowanych zabawach oraz zwiedzania ciekawych miejsc.
Tak też było 22 lipca 2016, kiedy
to grupa dzieci z Placówki Wsparcia
Dziennego „Słoneczko” z Obornik
Śląskich pod opieką wspaniałego
pedagoga Pani Bożeny Magnowskiej
oraz maluchy z przedszkola w Golędzinowie z wychowawcą Krystyną
Kornecką wyjechały do Borówka,
gdzie znajduje się skansen maszyn
i starych urządzeń rolniczych. Jest to
miejsce wyjątkowe i jedyne w swoim
rodzaju na terenie Dolnego Śląska,
bowiem urządzenia tu zgromadzone
są odrestaurowane i pochodzą z różnych stron Polski. Dzieci zobaczyły
m.in. pług z 1840 roku, młockarnię
z lat 30 XX wieku, a także kopaczkę

Happening rewitalizacyjny

Dnia 10 czerwca 2016 roku w ramach projektu „Opracowanie
Programu Rewitalizacji Gminy
Oborniki Śląskie na lata 20162026” odbył się Happening Rewitalizacyjny.
W akcję „rewitalizacji ulicy Parkowej” zaangażowani byli
mieszkańcy gminy, przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckiego Aura, dzieci z Placówki
Wsparcia Dziennego oraz pracownicy urzędu. Prace „rewitalizacyjne” rozpoczęto kilka dni wcześniej
od posprzątania terenu, wywiezienia śmieci z pobliskiego lasu, przygotowania gruntu oraz zaprojektowania nasadzeń.
W piątkowe popołudnie
uczestnicy Happeningu otrzymali
rękawice, grabie, łopaty i z entuzjazmem ruszyli do pracy. U wszystkich uczestników było widać zaangażowanie i chęci do działania
– począwszy od tych najmłodszych
do tych nieco starszychJ. Wykonano nasadzenia krzewów i bylin
na terenie parku przy budynku,
w którym mieści się siedziba Pełnomocnika ds. Zapobiegania Uza-

(cyt. Krzysztof Czerkas, Członek Zarządu
Stowarzyszenia Portas Temporis).

Studenci Sutw „Atena” uczestnikami
II Ogólnopolskiej Olimpiady Sportowej
Seniorów w Krakowie
Dnia 25 maja 2016 r. 7-osobowa
grupa studentów Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego
Wieku „Atena” w Obornikach
Śl. wzięła udział w II Ogólnopolskiej Olimpiadzie Sportowej
Seniorów – You Win w Krakowie, zorganizowanej przez
Fundację EDF w Rybniku, na
stadionie AWF.

– rekonstrukcja bitwy
pod Hodowem

„Już kurz bitewny opadł i emocje wszelakie, które mą duszą
władały, oddaliły się na czas
jakiś. Wtedy refleksja do mnie
dotarła o bitwie, co ją drugą
bitwą pod Hodowem nazwano,
w dniu 18 czerwca AD w Rościsławicach się odbyła. Rok temu
nazad Tatar plugawy na wieś
ową napadł z zemsty za dawną
klęskę, jakiej pod Hodowem na
Podolu, 321 lat temu doznał. Na
nic jego wysiłki były, mimo iż
potencyją całą ruszał, nie przemógł pohaniec obrony naszey,
mimo ogromnej liczebnej przewagi. Wróg niepyszny odszedł,
ale, w złości swey, powrócić
w większej sile za rok, czyli po
322 latach, obiecał.”

mieli możliwość skosztowania okazale wyglądającego torta w kształcie boiska sportowego, ale zbędne
kalorie można było szybko spalić
podczas rozgrzewki z trenerem personalnym Justyną Uran. Trenerka
personalna przygotowała uczestników do rozgrywek na igrzyskach.
Sołectwa należące do Odnowy
Dolnośląskiej Wsi zintegrowały się
podczas meczu towarzyskiego piłki
nożnej kobiet i mężczyzn. W zawodnikach obudził się duch walki,
a poświęcenie graczy było na tyle
wielkie, że nie obyło się bez odrapań i zniszczonej odzieży. Po meczu rozpoczęła się kluczowa część
imprezy, czyli Igrzyska Odnowicieli Dolnośląskiej Wsi. W ramach
igrzysk odbyło się 6 konkurencji

z pierwszej ręki

„POLSKIE TERMOPILE” Od aktywizacji do rewitalizacji

Igrzyska Odnowicieli Dolnośląskiej Wsi
i V impreza Na Powitanie Lata
4 czerwca 2016 roku na długo
zapadnie w pamięć mieszkańcom Słonecznikowej Wsi
Rościsławice, bo właśnie tego
dnia nastąpiło uroczyste otwarcie zmodernizowanego boiska
sportowego.

Sierpień 2016 r.

wprowadzili w klimat XVII wieku.
Dzięki przygotowanym przez nich
rekwizytom każda dziewczynka,
kobieta mogła stać się księżniczką, a każdy chłopiec, młodzieniec,
mężczyzna prawdziwym rycerzem. Nie mogło w związku z tym
zabraknąć białego konia- był i służył chętnym do przejażdżek.
Dla najmłodszych została
zorganizowana również zagroda
z kózkami, którymi opiekuje się
Gospodarstwo Agroturystyczne
KRUCZYNA.
Wydarzenie zostało zorgani-

sorów, wśród których znaleźli się
Pan Leszek Salwirak ELASBUD,
Pan Adam Kopyra „LEWIATAN”
Oborniki Śląskie, Pan Damian Gaj
Sklep Spożywczy w Rościsławicach, Pacon sp. z o.o.
Wszystko co dobre szybko się
kończy... Wrota Czasu zostały zatrzaśnięte, ale tylko na rok. Już
dzisiaj zapraszamy na kolejną rekonstrukcję bitwy pod Hodowem.
Do zobaczenia!

do ziemniaków sprzed 150 lat. Miały też okazję wypróbować jak działa
drewniana maselnica oraz widziały
przedmioty i wyposażenie domu
z czasów przedwojennych. Dobrym
akcentem i relaksem dla dzieci były
gry i zabawy z zastosowaniem chusty Klanza oraz mini konkurs rysunkowo-sportowy. Starsze dzieci
dały pokaz tańców nowoczesnych,
a chłopcy zatańczyli breakdance.
Smacznym akcentem wycieczki
był poczęstunek kiełbaskami upieczonymi w chacie Borówka z paleniskiem na środku. Oczywiście nie

mogło zabraknąć na wycieczce Pana
Sołtysa z Golędzinowa Janusza Jaworskiego, który jak doby tato opiekował się naszymi maluchami. Wraz
z nim cała grupa przeszła do zwiedzania ścieżki edukacyjnej i małego
ZOO. Dzieci również zaczerpnęły
nieco wiedzy historycznej, którą
przekazał im Pan Stanisław opowiadając ciekawostki o tym miejscu.
Zmęczone ale pełne wrażeń postanowiły, że w przyszłości jeszcze raz
odwiedzą to urokliwe miejsce.

leżnieniom, dzięki czemu niezagospodarowany, zachwaszczony teren
nabrał kolorów, zapanował tam ład
i porządek. Do dnia dzisiejszego
nasadzenia prezentują się pięknie i, jak się okazało, był to początek dalszych działań. Mieszkańcy
i stowarzyszenie w ramach swoich

Członkowie Stowarzyszenia
„Portas Temporis”

Krystyna Kornecka

możliwości dosadzają nowe rośliny i dbają o już zagospodarowane
tereny. Jak mówi przysłowie „Kropla drąży skałę”, oby więcej tych
kropel, a efekty będą widoczne już
niebawem.
Izabela Szymanek

Manufaktura

ko zwiększają kreatywność i zdolności manualne, ale także pomagają
kultywować tradycję i prowadzą do
integracji międzypokoleniowej.

Już po raz piąty mieszkańcy
gminy Oborniki Śląskie będą
mogli wziąć udział w projekcie
„Manufaktura Dobrych Pomysłów – warsztaty rękodzieła
artystycznego”.

W tym roku wśród warsztatów
rękodzielniczych znajdą się zarówno tematy cieszące się największą
popularnością jak linoryt, wycinanka i krywulka, jak i zupełnie nowe
– warsztat z tworzenia papieru
czerpanego. Proponowane warsztaty będą skierowane do dorosłych
oraz do starszych dzieci i nie będą
wymagały żadnego wcześniejszego
doświadczenia artystycznego, a jedynie odrobiny wyobraźni i cierpliwości.

Jak co roku na jesień, Fundacja Raban, dzięki dofinansowaniu z Gminy Oborniki Śląskie
i Powiatu Trzebnickiego, zaprasza
dorosłych i dzieci na cykl bezpłatnych warsztatów rzemiosła
artystycznego.
Planowanych jest aż siedem
warsztatów, z czego pięć odbędzie
się na terenie naszej gminy, a pozostałe dwa w innych miejscowościach powiatu. Dzięki gościnności
lokalnych sołtysów Fundacja Raban zawita w tym roku m. in. do Jar
i Rościsławic. Dotychczas warszta-

ty odbywały się tylko w Obornikach Śląskich i Trzebnicy, ale Fundacja chce jak najbardziej poszerzyć
grono odbiorców swoich działań
i zachęcić do twórczego spędzania
czasu jak najwięcej mieszkańców
gminy. Warsztaty rękodzieła nie tyl-

Więcej informacji o terminach,
tematach i miejscu organizacji
warsztatów pojawi się w połowie
września na stronie internetowej
Fundacji Raban (www.fundacjaraban.org). W razie pytań prosimy
o kontakt pod numerem tel. 668
359 207.
Ewa Rakiel Fundacja Raban
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Oborniki Śląskie Zastępca Burmistrza Pan Henryk Cymerman. Miłym akcentem podsumowania było
ognisko z poczęstunkiem, nad którym czuwał kierownik szkółki Pan
Paweł Pajdzik.
W tym miejscu serdeczne podziękowania składamy fundatorom
nagród: Burmistrzowi Obornik Śląskich Panu Arkadiuszowi Poprawie,
Dyrekcji Nadleśnictwa w Obornikach Śląskich, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Żmigród Panu Marcinowi Majewskiemu oraz wszystkim,
którzy ufundowali tak przydatne
i wartościowe dla dzieci nagrody.
Wydarzenie to umocniło swoją proekologiczną funkcję w kształtowaniu postaw młodych ludzi z terenu
naszej gminy i na stałe wpisało się
w kalendarz imprez poświęconych
ochronie środowiska w gminie
Oborniki Śląskie.

Czysta gmina
10 czerwca 2016 w otulinie
szumiących drzew i śpiewów
ptaków w Szkółce Leśnej w Jarach, odbyło się podsumowanie V edycji konkursu fotograficznego „Czysta Gmina”.
Celem konkursu było propagowanie wiedzy o ochronie środowiska w najbliższym otoczeniu
oraz zwiększenie świadomości
ekologicznej wśród uczniów szkół.
W tym roku brały w nim udział
dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich
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z terenu gminy Oborniki Śląskie
oraz dzieci z Małego Przedszkola
w Golędzinowie. Nad organizacją całości wydarzenia czuwał Zarząd Obornickiego Stowarzyszenia
Ekologicznego „GAJ”. Uczestnicy
w swoich pracach pokazali miejsca
wymagające uporządkowania i pielęgnacji na terenie naszej gminy.
W tegorocznym konkursie wzięło
udział 68 prac. Wszystkie zostały
wykonane z należytą starannością
zachowując przy tym oryginalne
i świeże spojrzenie młodych ludzi
na to istotne zagadnienie.

Krystyna Kornecka
Na uroczystość wręczenia dyplomów i nagród zostali zaproszeni: sołtysi, dyrektorzy szkół oraz nauczyciele
opiekujący się uczestnikami konkursu,
którzy służyli swoim podopiecznym
dobrą radą i podpowiedzią, a także
pracownicy Nadleśnictwa Oborniki
Śląskie, przedstawiciel Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych Adam
Dudzin. Zastępca Burmistrza Obornik Śląskich Pan Henryk Cymerman
wręczył uczestnikom pamiątkowe
dyplomy, wartościowe książki, piękne
upominki oraz sadzonki drzew ufundowane przez Nadleśnictwo w Obornikach Śląskich.
Podczas uroczystego podsumowania konkursu, które przygotowała Pani Urszula Mielniczuk, serdeczne podziękowania dla uczestników
wyraził w imieniu władz gminy

Elektrośmieci
W dniu 25 czerwca 2016r. Gmina Oborniki Śląskie przy współpracy z firmą Ag-Eko z siedzibą
przy ul. Kolejowej 7 w Lubinie,
zorganizowała kolejną zbiórkę
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Dziękujemy mieszkańcom za
aktywny udział w akcji proekologicznej, a firmie AG-Eko za sprawne
jej przeprowadzenie. Już dziś zapraszamy na kolejną zbiórkę, która jest
planowana na

Została zebrana znacząca ilość
odpadów tj. 2,4 tony.

Małgorzata Jewiarz

10 września 2016r. (sobota).

Odpady
wielkogabarytowe
Szanowni Mieszkańcy!
W sierpniu zakończyła się kolejna akcja zbierania odpadów
wielkogabarytowych zorganizowana na terenie sołectw oraz miasta
Oborniki Śląskie. Podczas przeprowadzanych zbiórek zaobserwowano wyrzucanie do kontenerów
dużych ilości odpadów zmieszanych, biodegradolwanych (stare
choinki, gałęzie drzew i krzewów),
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady pochodzących z prowadzonej działalności
gospodarczej (błotniki, agrowłókninę, opony samochodowe i inne).
W związku z powyższym zagospodarowanie tak zgromadzonych
odpadów wiąże się ze znacznym

obciążeniem finansowym systemu
gospodarowania odpadami naszej
Gminy. Dlatego w chwili obecnej
odpady wielkogabarytowe będzie
przyjmował wyłącznie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Wielkogabarytowych w Golędzinowie.
W celu ograniczenia nieprawidłowości podczas zbiórek w kontenerach rozważamy możliwość
zbiórek mobilnych, które mogłyby być w przyszłym roku organizowane na terenie naszej Gminy.
O szczegółach akcji będziemy
Państwa na bieżąco informować
na łamach naszej gazetki, strony
internetowej, facebook-u, a także
tablicach ogłoszeń.

Dzikie
wysypiska
Burmistrz Obornik Śląskich
przypomina, iż w ramach wnoszonej opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, Gmina
odbiera bezpośrednio z terenu
nieruchomości: odpady zmieszane, które należy gromadzić
wyłącznie w przeznaczonych
do tego celu pojemnikach oraz
odpady wysegregowane: papier, szkło, plastik (w tym opakowania wielomateriałowe oraz
metal) i odpady biodegradowalne (zielone – trawa, liście).
Dodatkowo w Golędzinowie
funkcjonuje Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych,
który przyjmuje od mieszkańców
naszej gminy następujące odpady:
papier i tekturę, metal, tworzywa
sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające
biodegradacji – odpady zielone,
przeterminowane leki i chemikalia,

zużyte baterie i akumulatory, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące
odpady komunalne (limit 300kg/
rok na każdą złożoną deklarację).
PSZOK nie przyjmuje zmieszanych odpadów komunalnych!
Odpady te winny być gromadzone wyłącznie w pojemnikach bądź

w kontenerach. W przypadku wynajęcia pojemników lub kontenerów mieszkaniec ponosi wyłącznie
koszt transportu i dzierżawy pojemników.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w poniedziałki jest nieczynny. Odpady można
przywozić we wtorki, czwartki,
piątki w godzinach od 8:00 do
14:00, a w środy od 9:00 do 16:30
oraz w wyznaczone soboty (pierwsza w miesiącu, a w przypadku
dnia świątecznego – druga sobota
w miesiącu) w godzinach od 9:00
do 14:00.
Pomimo funkcjonowania powyższego systemu odbioru odpadów w dalszym ciągu powstają dzikie wysypiska. Od początku 2016 r.
na ich likwidację wydano kwotę 7
783,08zł. Koszt ten został pokryty
z ogólnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
W przypadku stwierdzenia podrzucenia odpadów prosimy Państwa
o zgłaszanie tego faktu telefonicznie
71 310 35 19 w. 434 lub 446 lub na adres odpady@oborniki-slaskie.pl lub
bezpośrednio w Wydziale Ochrony
Środowiska tutejszego Urzędu Miejskiego (pok. nr 7).
Małgorzata Jewiarz
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Gmina Oborniki Śląskie stawia
na kulturę ludową oraz lokalnych twórców i producentów!
„Mój Rynek” po raz kolejny stał
się miejscem atrakcyjnej imprezy
dla mieszkańców Gminy Oborniki Śląskie oraz przybyłych gości
z terenu całego województwa dolnośląskiego. 16 lipca 2016 roku na
targowisku „Mój rynek” Gmina
Oborniki Śląskie wspólnie z Kapelą Janka Boduszka z Siemianic oraz
Zespołem Śpiewaczym Malwy z Kuraszkowa zorganizowała I Obornicki Przegląd Zespołów Ludowych,
podczas którego zaprezentowało
swoją twórczość 14 zespołów ludowych z terenu Dolnego Śląska:
– Kapela Janka Boduszka z Siemianic
– Zespół Śpiewaczy „MALWY”
z Kuraszkowa
– Zespół Śpiewaczy „Uciecho-Wianki” z Uciechowa
– Zespół Folklorystyczny „Karkonosze”
– Zespół Błękitne Kamizelki

– Kapela Herbutów z Osiecznicy
– Zespół Ludowy „Cicha Woda”
z Udanina
– Zespól Swojacy z Zagrodna
– Zespół Podolanie z Czerwonej
Wody
– Kapela Ludowa „Kostomłocianie” z Kostomłotów
– Kapela Smolniczanie ze wsi
Smolnik
– Zespół „Dobromierzanie” z Dobromierza
– Kapela „Kulinianie” ze wsi Kulin
– Zespół Ludowy „Dyszel” ze
Żmigrodu.
Koncertowo przegląd prowadzili: Łucja Wojewódka z Kapeli

z Siemianic oraz satyrycznie Jerzy
Abrycki z Zespołu Śpiewaczego
„Malwy” z Kuraszkowa. Dodatkowo podczas imprezy odbył się
jarmark produktów lokalnych oraz
wystawa RetroTraktor. Na przepięknie przystrojonych stoiskach
można było spróbować lokalnych
produktów. Pszczelarze sprzedawali pyszne i zdrowe miody, Rościsławice „Słonecznikowa Wieś”
promowały dary lasu: grzyby, jagody, sakiewki z kapustą i grzybami,
przepyszne ciasta jagodowe i rogaliki z marmoladą. Rodzina Milianów
z Pęgowa przyciągała miłośników
dobrego jedzenia do swojego stoiska zapachem chleba i wiejskiego
smalcu oraz domowych pączków.
Na jarmarku nie zabrakło też wyrobów rękodzielniczych: biżuterii,
haftowanych ozdób, decoupage,
ceramiki, wyrobów z filcu, zabawek przygotowanych przez lokalnych artystów. Amatorzy starych
samochodów i motorów mogli podziwiać piękne maszyny na stoisku
Stowarzyszenia RetroTraktor.
Wszystkim uczestnikom wydarzenia dziękujemy za obecność,
a sponsorom za wsparcie rzeczowe
i finansowe. Szczególne podziękowania dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
za udzielony patronat nad imprezą
oraz Ośrodka Kultury i Sztuki we
Wrocławiu za wsparcie finansowe
przeglądu. Wydarzenie było współfinasowane ze środków budżetu
Województwa Dolnośląskiego.
Chyba wszyscy uczestnicy
I Obornickiego Przeglądu Zespołów Ludowych zgodnie potwierdzą,
że za rok imprezę koniecznie trzeba
powtórzyć.
Katarzyna Jarczewska

Opinia uczestnika
imprezy – Jerzy
Abrycki z Kuraszkowa
Inicjatorem, pomysłodawcą
przeglądu był znakomity Jan Boduszek z Siemianic oraz Zespół
Śpiewaczy „Malwy” z Kuraszkowa.
Przyglądając się imprezie zauważyć
można było wielką radość malującą
się na twarzach ludzi. Dlatego należy promować kulturę ludową, nasze
korzenie, Gminę Oborniki Śląskie,
lokalnych Włodarzy za to, że tworzą
atmosferę zaufania i wsparcia. Wielkie podziękowania Burmistrzowi
Arkadiuszowi Poprawie, jego Zastępcy Henrykowi Cymermanowi
oraz Wydziałowi Promocji Urzędu
za organizację I Przeglądu Muzyki
Ludowej w Obornikach Śląskich.
Wsie leżące w obrębie naszej gminy
potrzebują właśnie takiej promocji,
szerzenia kultury ludowej i wsparcia. Młode pokolenie powinno jak
najwięcej chłonąć kulturę ludową,
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aby czerpać radość z pasji starszych
ludzi, którzy swoje serce oddali dla
ludowizny. Reasumując przegląd
spełnił oczekiwania organizatorów
oraz przybyłych gości. Brawa organizatorzy, brawa sponsorzy. Do
zobaczenia na następnym przeglądzie, który odbędzie się za rok!

Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku
„atena” realizują projekt z cyklu

„Poznaj swój kraj”

W dniach 27–30 maja 2016 r.
50-osobowa grupa słuchaczy
SUTW „Atena” z Obornikach
Śląskich zwiedzała kolejne,
piękne zakątki naszej Ojczyzny.
Wycieczka do Torunia i na Mazury została częściowo dofinansowana ze środków PFRON dla osób
z orzeczeniami o niepełnosprawności.
Po przyjeździe do Torunia odbyliśmy spacer zabytkowymi uliczkami miasta – trasą wpisaną na Listę
Światowego Dziedzictwa Kultury
UNESCO, Pani przewodnik zapoznała uczestników z historią miasta (spichlerz, krzywa wieża, rynek
z pomnikiem M. Kopernika itp.).
Zwiedziliśmy Dom Kopernika, Katedrę Świętojańską i Zamek Krzyżacki.

W godzinach popołudniowych
odjechaliśmy na Mazury, gdzie
udaliśmy się na nocleg w ośrodku
wypoczynkowym nad Jez. Wągier
w Pieckach k. Mrągowa.
Następnego dnia spotkaliśmy się
z Panią przewodnik, która oprowadziła nas po Mrągowie
(centrum miasta i amfiteatr
pięknie położony nad Jeziorem
Czos). Kolejnym miastem na naszej
trasie był Reszel, gdzie zwiedzaliśmy ogromny XIV-wieczny Zamek
Biskupi.
W Gierłożu przewodniczka zaprowadziła uczestników wycieczki
do Wilczego Szańca (gdzie znajdowała się kwatera Hitlera). Kolejny etap podróży to Święta Lipka
– Sanktuarium Maryjne, najcenniejszy zespół barokowy w kraju
z pięknymi organami z XVIII w.

Wysłuchaliśmy pięknego koncertu
organowego i historii tego obiektu,
opowiedzianej przez ojca Jezuitę.
W godzinach popołudniowych
odwiedziliśmy jeszcze Kętrzyn,
gdzie zwiedzaliśmy Zamek Krzyżacki z XIV w. i gotycką Bazylikę św.
Jerzego z II poł. XIV w.
W niedzielę 29 maja 2016 r. udaliśmy się do miejscowości Sądry, gdzie
mieści się Muzeum Domu Ojczystego i Gospodarstwo Agroturystyczne, prowadzone przez rdzennych
Mazurów. Znajdują się tam sprzęty
gospodarstwa domowego, rolnicze
i inne używane przed wiekami przez
mieszkańców tamtych Ziem.
Następnie przejechaliśmy do
Ryn, gdzie znajduje się największy
na Mazurach Zamek Krzyżacki
z 1376 r. Obecnie jest w prywatnych
rękach i pełni rolę hotelu.

Będąc na Mazurach nie sposób
pominąć Giżycka i Mikołajek, więc
i tam zawitaliśmy.
W Giżycku zobaczyliśmy twierdzę Boyen z poł XIX w., obrotowy
most zwodzony oraz nowoczesną
Marinę na Jez. Niegocin. Natomiast
w Mikołajkach zwanych ”Perłą Mazur” odbyliśmy spacer po promenadzie i rejs statkiem po największym
polskim jeziorze Śniardwy.
W ostatnim dniu imprezy zwiedzaliśmy pola Grunwaldu z Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej oraz

w Golubiu – Dobrzyniu okazały
pokrzyżacki Zamek z XIV w. późn.
rezydencję Anny Wazówny. Do
Obornik Śl. przyjechaliśmy późnym
wieczorem, zmęczeni ale pełni niezapomnianych wrażeń. Odwiedzona przez nas kraina geograficzna
to bez wątpienia prawdziwy „cud
natury”. Zachęcamy wszystkich do
wędrówki na Mazury !
Ewa Materny
i Jadwiga Borowska
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Dni Obornik Śląskich już za nami!

Jarmark Produktów Lokalnych.

Tancerki na paradzie.

„Mój Rynek” po raz kolejny
miejscem atrakcyjnej imprezy dla mieszkańców Gminy
Oborniki Śląskie. Dni Obornik
– Święto Miasta i Gminy to impreza, która rozpoczęła cykl
wydarzeń plenerowych na terenie Naszej Gminy.

Goście z miast partnerskich.

Święto gminy odbyło się
w dniach 20–21 maja na terenie
Placu Targowego „Mój Rynek”
w Obornikach Śląskich. X Dni
Obornik Śląskich są już za nami,
okrągły jubileusz obchodów miasta
spotkał się z bardzo pozytywnym
odbiorem ze strony mieszkańców,
turystów oraz zaproszonych gości.

Parada ulicami miasta.

Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, by X obchody były
skierowane do wszystkich grup
społecznych, począwszy od najmłodszych poprzez dzieci i młodzież, a skończywszy na starszym
pokoleniu. Jednym słowem, każdy
mógł tutaj znaleźć coś dla siebie.
Dwudniowe świętowanie było wypełnione atrakcjami od samego
początku. Dla dzieci było bardzo
dobrze przygotowane zaplecze zabawowe z różnego typu karuzelami, huśtawkami, czy dmuchanymi
zamkami, na których mogły się
wyszaleć. W piątek 20 maja na scenie królowała młodzież, dlatego też
dzień ten został ochrzczony mianem sceny dla młodych. Zaproszeni
artyści mieli możliwość zaprezentowania swoich talentów już od godziny 16.30. Pierwszym zespołem,

Występ gwiazdy muzyki disco polo Czadoman.

który zaprezentował się obornickiej
publiczności były dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Obornikach
Śląskich wraz ze swoim spektaklem pt. „Kopciuszek”. Na scenie
głównej zaprezentowały się zespoły
jak i soliści. Igor Oksiński czarował perfekcyjnie przygotowanymi
coverami granymi na gitarze akustycznej. Następnie przyszła kolej
na zespoły. Wokalistka wrocławskiego ScareCrow pokazała pazura,
śpiewając do muzyki z pogranicza
Hard Rocka. Strain, kolejny zespół
ze stolicy Dolnego Śląska przybliżył publiczności muzykę z gatunków Blues Rocka, Rocka oraz Hard
Rocka. Po mocniejszych brzmieniach przyszła kolej na coś spokojniejszego, skierowanego raczej do

publiczności starszej, był to Zespół
Pieśni i Tańca „UMCS LUBLIN”.
Grupa 40-osobowa zaprezentowała
trochę folku. Można śmiało powiedzieć, że było to wprowadzenie do
gwiazdy wieczoru. Ludzie zaczęli
się coraz liczniej schodzić. I tak oto,
chwilę po 21.00 Cleo zaczęła swoje
show. Przed koncertem młodzież
zgromadzona pod sceną zaczęła
głośno wywoływać Cleo na scenę,
gdy w końcu się pojawiła, rozległy
się gromkie brawa. Po udanym występie był też czas na zrobienie sobie
pamiątkowego zdjęcie, czy zdobycia
upragnionego autografu. Obchody
pierwszego dnia zwieńczyła zabawa
taneczna przy muzyce DJ Kamilla,
który swoją muzyką porwał oborniczan do tańca.

nych, ponieważ od razu spotkała się
z bardzo pozytywnym odbiorem,
zwłaszcza przez Panów. Oczywiście
znalazł się też czas na oficjalne przemówienia samorządowców, w tym
Burmistrzów Obornik oraz miast
partnerskich Rehau w Niemczech
oraz Husiatyna na Ukrainie. Po
przemówieniach miejsce na scenie
znów oddano lokalnym artystom,
którzy zaprezentowali program artystyczny zespołu „Iskra” i „Iskierka” ze Szkoły Podstawowej z Urazu.
Swoje pół godziny na scenie miał
też zaprzyjaźniony zespół z partnerskiego Rehau – Kein Plan, który na
obornickiej scenie występował już
niejednokrotnie.

Wystawa zabytkowych pojazdów.
występ został nagrodzony gromkimi brawami. Po tych wszystkich
atrakcjach nadszedł czas na Gwiazdę Wieczoru – Zespół Łzy, który
obchodzi w tym roku XX- lecie
istnienia na scenie. Co prawda bez
Ani Wyszkoni, ale nowa wokalistka
zespołu – Sara pokazała pazur śpiewając największe hity Łez. Tak jak
to było u innych gwiazd, to i tutaj
można było zrobić sobie po koncercie pamiątkowe zdjęcie, kupić płytę,
czy też zebrać podpisy członków
zespołu. Młodych i nieco starszych
uczestników festynu porwał do
tańca występ zespołu Dance Menu.
Zabawa taneczna trwała do drugiej
nad ranem!

5. Zespół Łzy – 25 lat twórczości

Stoisko promocyjne Gminy.
Nadeszła pora na pierwszą
gwiazdę sobotniego popołudnia. Był
nią CZADOMAN – artysta DISCO
POLO, który przedstawił publiczności największe swoje hity. Również po jego koncercie była chwila,
by zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie
i otrzymać autograf. Raban Festival
– Ci, którzy kojarzą się z bębnami,
oprócz prowadzenia parady ulicami miasta, również znaleźli czas,
by wystąpić na scenie głównej. Ich

Jarmark Myśliwski.

Lokalny producent wędlin z Golędzinowa.

Drugiego dnia organizatorzy zapewnili jeszcze więcej atrakcji dla
przybyłych mieszkańców. Obchody
zaczęły się uroczystą Nadzwyczajną XXVII Sesją Rady Miejskiej. Po
zakończonych obradach nastąpiło uroczyste wciągnięcie na maszt
flagi Obornik – naszego miasta
partnerskiego z województwa wielkopolskiego. Następnie była przewidziana parada ulicami miasta,
w której wzięli udział uczestnicy
czterodniowych warsztatów Raban
Festival oraz mieszkańcy. Parada
była uświetniona przez dwie tancerki, które wyciągnięte niczym
z brazylijskiego karnawału w Rio
de Janeiro zagrzewały publiczność
do wspólnego fetowania. Paradę
można śmiało zaliczyć do uda-

Zespół Łzy – 20 lat twórczości

W czasie trwania imprezy
pracownicy Urzędu Miejskiego
w Obornikach Śląskich oraz grupa
wolontariuszy rozdawali materiały promocyjne gminy, prowadzili
liczne konkursy z nagrodami oraz
zbierali podpisy na rzecz realizacji
Projektu pn. „Aktywne Wzgórza
Trzebnickie”, który dzięki poparciu sympatyków sportu i turystyki
otrzymał dofinasowanie z Urzędu
Marszałkowskiego
Wojewódz-

Pokaz Taekwon-do.
twa Dolnośląskiego w wysokości
40 000 zł.
Na przepięknie przystrojonych
stoiskach wiosek tematycznych,
lokalnych artystów oraz stowarzyszeń można było spróbować lokalnych produktów oraz zakupić ręcznie robione ozdoby, biżuterię oraz
pamiątki. Rościsławice „Słonecznikowa Wieś” – promowały dary
lasu: sakiewki z kapustą i grzybami, przepyszne ciasto jagodowe
i bułeczki z jagodami. Chlebownia
przyciągnęła do swojego stoiska
zapachem chleba, a rodzina Milianów z Pęgowa – smalcem oraz
pysznymi pączkami. Ogromnym
powodzeniem cieszył się pyszny chleb ze smalcem i kiszonym
ogórkiem, serwowany na kilku
stoiskach. Nie zabrakło też wyrobów rękodzielniczych – biżuterii,
haftowanych obrusów, kompozycji
z suszonych kwiatów, przygotowanych przez lokalnych artystów.
Amatorzy starych samochodów
i motorów mogli podziwiać piękne maszyny na stoisku Stowarzyszenia RetroTRAKTOR. W konkursie na najładniejsze stoisko, do
którego zgłosiło się 27 wystawców,
przyznane zostały I, II, i III miejsce
oraz jedno wyróżnienie:
– I miejsce: Stowarzyszenie
UTW ATENA – II miejsce: Rodzina Milianów z Pęgowa, – III
miejsce: Stowarzyszenie Klub
Miłośników Starej Techniki RetroTraktor – wyróżnienia: Szkoła
Cosinus z Wrocławia.
Nagrody w konkursie zostały
ufundowane przez Burmistrza
Obornik Śląskich Arkadiusza Poprawę.

Występ Cleo.
Z całą pewnością obchody X Dni
Obornik Śląskich można zaliczyć
do udanych. Po frekwencji można
to stwierdzić. Jak podają organizatorzy, podczas piątkowego koncertu
CLEO było Nas ponad 5 tysięcy, natomiast w sobotę przewinęło się ponad 8 tysięcy osób, które zechciały

Występ Zespołu Pieśni i Tańca UMCS Lublin.

wspólnie świętować X Dni Obornik
Śląskich. I chyba wszyscy uczestnicy X Dni Obornik Śląskich zgodnie
potwierdzą, że za rok imprezę koniecznie trzeba powtórzyć!
Dawid Bernadek
Katarzyna Jarczewska
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6 sierpnia 2016 roku na boisku wiejskim w Bagnie Stowarzyszenie „Razem dla
Bagna” wspólnie z Klubem
Miłośników Starej Motoryzacji
zorganizowało już po raz szósty Piknik Rodzinny Święto
Chleba i Ziół.
Dodatkowo podczas pikniku
zorganizowany został II Zjazd
Miłośników Starej Motoryzacji,
w trakcie którego odbył się rajd
staroci, liczne pokazy, konkursy oraz licytacja na rzecz rehabilitacji Jagódki. Dużą atrakcją
podczas imprezy była też możliwość przejażdżki na kucyku,
zamki i dmuchane zjeżdżalnie
oraz liczne warsztaty i konkursy
dla dzieci i dorosłych. Gorącą,
ponad 25-stopniową atmosferę
podgrzali strażacy z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Bagnie, którzy
zaprezentowali akcję ratunkową.
Wśród atrakcji nie zabrakło lokalnych wystawców, którzy sprzedawali miody, sery, rękodzieło, zioła,

Piknik rodzinny zorganizowany
25 czerwca 2016 roku przez Panią
Sołtys oraz Radę Sołecką zachwycił wszystkich przybyłych gości.
W Urazie zapewniono atrakcje dla
dzieci, młodzieży, dorosłych oraz
kibiców. Było pyszne jedzenie, pokazy strażackie, konkursy sprawnościowe, loteria fantowa, występy
Zespołu Iskra i Iskierka oraz zabawa taneczna do samego rana.

pyszne domowe wypieki, nalewki
oraz chleb ze smalcem i ogórkiem. Podczas pikniku członkowie Stowarzyszenia „Razem dla
Bagna”, Sołtys oraz Rada Sołecka
zapewnili wiele atrakcji dla dzieci,
młodzieży i dorosłych: – konkurs
na najładniejszy kosz pełen ziół
i kwiatów, – konkurs na najlepszy chleb wypiekany domowym
sposobem, – konkurs wiedzy
o Bagnie, – konkurs dla siłaczy,
– konkurs ubijania piany, – wystawa Klubu Miłośników Starej
Motoryzacji, – pokazy w wykonaniu Ochotniczej Straży Pożarnej
z Bagna, – znakowanie rowerów
przez Policję z Obornik Śląskich,

– koncert Orkiestry Dętej Marcin
Brassband, – pokazy cyrkowe, –
gry i zabawy dla dzieci, – stoiska
lokalnych wystawców, – zabawa
taneczna do samego rana. Główną atrakcją wydarzenia były kon-

kursy z cennymi nagrodami ufundowanymi przez Sołectwo Bagno
oraz Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania Kraina Wzgórz
Trzebnickich. Konkursy cieszyły
się bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko wśród mieszkańców, ale przybyłych gości, turystów i sympatyków miejscowości.
Najpiękniejszy kosz wykonali
mieszkańcy Kałowic z Gminy
Zawonia. II miejsce zajęła Czesława Kucharska z Bagna, III miej-

Lipówka w Wielkiej Lipie
Jarski – bajkowy
dzień dziecka
W dniu 28 maja odbył się w Jarach „Bajkowy Dzień Dziecka”,
który został zorganizowany
przez sołtysa oraz grupę nieformalną „Jarska Wspólnota”.
Całe spotkanie było prowadzone
prze profesjonalną animatorkę –
Gabi, która wspaniale poprowadziła
wszystkie zabawy i konkursy. Potrafiła zaprosić do wspólnej zabawy
dzieci i rodziców. W programie nie
zabrakło przeciągania liny, czy też
zabawy we wspólne przechodzenie
prze kółko hula-hop. Dzieci miały okazję rozegrać mecz balonami
napełnionymi wodą, były pokazy
sztuczek cyrkowych, malowanie
twarzy oraz puszczanie baniek mydlanych. W czasie spotkania został
zorganizowany konkurs plastyczny
pt: „Pies” wszystkie przepiękne prace narysowane przez dzieci zostały
przesłane do fundacji „Ostatnia
Przystań”, która opiekuje się starymi, schorowanymi psami.

Beata Trumpiel

sce Ewa i Lech Nowaccy z Osoli.
Komisja konkursowa oceniająca
chleby, zgłoszone do konkursu
miała trudny orzech do zgryzienia. Wszystkie wypieki były
pyszne i zasługiwały na nagrody.
Po długich i burzliwych obradach
przyznano: I, II, III miejsce. Tak
wyglądają wyniki konkursu na
najlepszy chleb: I miejsce: Krystyna Wałaszek II miejsce: Katarzyna
Kryczka III miejsce: Adrianna
Milian VI Święto Chleba i Ziół
zostało sfinansowane ze środków finansowych otrzymanych
z Gminy Oborniki Śląskie, Starostwa Powiatowego w Trzebnicy
oraz Urzędu Marszałkowskiego
Województwa
Dolnośląskiego.
Obserwując tak dużą aktywność
Sołectwa Bagno, nie można nie
przytoczyć hasła promocyjnego
wsi: „Bagno wciąga!” Animacje
dla dzieci przygotował Obornicki
Ośrodek Kultury przy współpracy
z Bandit Queen Cirkus. Organizatorom przedsięwzięcia gratulujemy pomysłu, a wszystkich
miłośników dobrej zabawy zapraszamy do Bagna za rok.
Katarzyna Jarczewska

Kuraszków – wieś ludzi z pasją
Festyn „Lipówka” już za nami,
organizatorzy
przygotowali
wiele atrakcji dla mieszkańców,
które przyniosły moc wrażeń.

W czasie dnia dziecka zorganizowanego w Jarach odwiedzili nas
mieszkańcy innych miejscowości
gminy Oborniki Śląskie. Wspólna
zabawa i integracja udały nam się
znakomicie. Podczas zabawy dzieci
miały zapewniony przepyszny poczęstunek. Projekt „Bajkowy Dzień
Dziecka” w Jarach został dofinansowany ze środków projektu „Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw”
realizowanego w ramach programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
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Święto Chleba i Ziół w Bagnie

Piknik w Urazie

Pani sołtys wspólnie z mieszkańcami Osolina 2 lipca 2016
roku zorganizowała piknik
muzyczny w parku.
Podobnie jak w ubiegłym roku
uczestnicy wydarzenia mogli
wziąć udział w nietypowych konkurencjach sportowych, licznych
konkursach, grach i zabawach
oraz pobawić się przy muzyce do
samego rana. Podczas imprezy
przeprowadzone zostały liczne
konkursy: na najlepsze pierogi ruskie, najładniejsze przebranie oraz
najlepszego tancerza. Największą
atrakcją wydarzenia była wystawa
motocykli oraz przeciąganie liny.

Sierpień 2016 r.

Na samym początku mogliśmy
emocjonować się meczem „żonaci na kawalerów” rozgrywanym
na boisku LKS Sokół Wielka Lipa,
zakończonym zwycięstwem żonatych 5:3. Następnie na scenie odbył się występ dzieci z przedszkola
„Krasnal” z Osoli. Najmłodsi mogli
również uczestniczyć w konkurencjach ruchowo sprawnościowych.
Głównym i najbardziej oczekiwa-

nym punktem był wyścig retrotraktorów rozgrywany na czas ze
spektakularnym rowem z wodą.

Po ogłoszeniu zwycięzców wyścigu, mogliśmy posłuchać występu Sary Walczak a następnie
przyszedł czas na konkurencje dla
mieszkańców, mężczyźni startowali w słynnym biegu z piwem,
kobiety miały okazję do rzutu
widłolotkiem do celu, a dla par
przygotowano wożenie taczką tej
piękniejszej połowy przez mężczyznę z zasłoniętymi oczami.
Rozbawieni uczestnicy festynu
mieli również okazję zmierzenia
się z siłą koni mechanicznych
podczas rywalizacji w przeciąganiu liny z jednym z traktorów.
W między czasie został rozstrzygnięty konkurs na najpiękniejszy
bukiet z elementami lipy. A do
białego rana przygrywał mieszkańcom zespół O&S.
Sołectwo Wielka Lipa

Cóż to był za wyjątkowy dzień
– 23 lipca 2016 roku w Kuraszkowie Stowarzyszenie Przyjaciół Kuraszkowa „Lipowa
Dolina” zorganizowało po
raz szósty Igrzyska Sołtysów
i Rad Sołeckich z Powiatu
Trzebnickiego, które na stałe
wpisały się w kalendarz imprez na terenie Powiatu Trzebnickiego.
Podczas Igrzysk Stowarzyszenie, Sołtys oraz Rada Sołecka
z Kuraszkowa zapewnili wiele
atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych: – zawody dla Sołtysów
i Rad Sołeckich, – wystawa zabyt-

kowych maszyn rolniczych RetroTraktor, – zabawy i konkursy dla
dzieci prowadzone przez rycerzy
z Byczyny, – pokazy walk rycerskich, – dmuchańce, kule wodne,
malowanie twarzy oraz inne zabawy dla dzieci, – zabawa taneczna
do samego rana. Jednak główną
atrakcją wydarzenia był turniej,
do którego zgłoszonych zostało 7
drużyn z terenu Powiatu Trzebnickiego. Zwycięzcami zmagań
w Kuraszkowie została drużyna
z Pęgowa z Gminy Oborniki Śląskie, drugie miejsce zajął Borówek
z Gminy Prusice. Przedstawiciele

Rościsławic, którzy w zeszłym
roku zajęli I miejsce uplasowali
się na trzecim miejscu ex aequo
z Sołectwem Jary. VI Powiatowe
Igrzyska Sołtysów w Kuraszkowie
zostały sfinansowane ze środków
finansowych otrzymanych z Gminy Oborniki Śląskie, Powiatu
Trzebnickiego, Gminy Zawonia,

Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich oraz od prywatnych sponsorów. Organizatorom przedsięwzięcia gratulujemy pomysłu,
a wszystkich miłośników dobrej
zabawy zapraszamy do Kuraszkowa za rok.
Katarzyna Jarczewska
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Impreza w Kowalach
Podczas imprezy w Kowalach 25
czerwca 2016 roku organizatorzy
zapewnili wiele atrakcji dla dzieci
i młodzieży. Były konkursy, gry, zawody, pyszne jedzenie oraz wspólne
oglądanie zwycięskiego meczu.

z pierwszej ręki
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Dzień Latawca
i Morzęcińskie Smaki

Sierpień 2016 r.

Złote sowy

Podczas imprezy w Morzęcinie
Wielkim 18 czerwca 2016 roku
organizatorzy zapewnili wiele
atrakcji dla dzieci i dorosłych.

Paniowice

Były konkursy, gry, zawody,
pyszne jedzenie oraz zabawa taneczna do samego rana. Dodatkowo Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich zorganizowało wspólnie
ze Stowarzyszeniem Morzęcin jest
Wielki konkurs kulinarny „Naleśnik na 100 sposobów”. W pikniku
rodzinnym uczestniczył Burmistrz
Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa, który jako smakosz naleśników
oceniał zgłoszone do konkursu dania.

Już po raz ósmy odbyła się uroczysta Gala „Złote Sowy 2016”
organizowana przez Stowarzyszenie Oświatowe „Sowa”.
Uroczystość była podsumowaniem całorocznej pracy uczniów
i nauczycieli z terenu powiatu trzebnickiego. Wśród wyróżnionej młodzieży znaleźli się uczniowie i nauczyciele z terenu Gminy Oborniki
Śląskie. Nagrody zostały przyznane
w następujących kategoriach: dla
najlepszych szkół w rozbiciu na
szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne oraz szkoły ponadgimnazjalne. Wyróżnienia otrzymali także
nauczyciele oraz najlepsze szkoły
z terenu powiatu trzebnickiego.
W sumie przyznano 53 tytuły „Złota
Sowa” 29 uczniom, 15 nauczycielom,
1 specjalny tytuł oraz 8 szkołom.
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– Małgorzata Lichwa – Szkoła
Podstawowa w Pęgowie
– Marcjanna Tetela – Szkoła
Podstawowa nr 3 w Obornikach Śląskich
– Klaudia Boczanowska – Gimnazjum Dwujęzyczne w PZS
w Obornikach Śląskich
– Katarzyna Kołodyńska – Gimnazjum Dwujęzyczne w PZS
w Obornikach Śląskich

– Konrad Wróbel – Gimnazjum
w Pęgowie
– Klaudia Pyrka – PZS w Obornikach Śląskich
– Krzysztof Przystarz – PZS
w Obornikach Śląskich
Nauczyciele:
– Wanda Górna – Szkoła Podstawowa w Urazie
– Anna Jeż – Szkoła Podstawowa
nr 3 w Obornikach Śląskich
– Katarzyna Juchniewicz – Gimnazjum w Obornikach Śląskich
– Liliana Komorowska – Gimnazjum Dwujęzyczne w PZS
w Obornikach Śląskich
– Joanna Oleszczyk – Gimnazjum w Pęgowie
– Zdzisława Tajkiewicz-Woźniak – Gimnazjum Dwujęzyczne w PZS w Obornikach
Śląskich
– Artur Przystarz – PZS
w Obornikach Śląskich
Szkoły:
– Szkoła Podstawowa nr 3
w Obornikach Śląskich
– Gimnazjum Dwujęzyczne
w PZS w Obornikach Śląskich
Wszystkim gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów!
Redakcja

Wyróżnienia otrzymali:
Sołectwa z terenu gminy Oborniki Śląskie prześcigają się w pomysłach jak urozmaicić wiejskie festyny i zaprosić jak największą ilość
osób do siebie. Paniowice postawiły

Uczniowie:
– Jan Dudek – Szkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach Śląskich
– Malwina Kudyba – Szkoła
Podstawowa w Urazie
– Iga Tyras – Szkoła Podstawowa
nr 2 w Obornikach Śląskich

na festyn sportowy, podczas którego rozegrano mecz piłki nożnej,
a cały dochód z pikniku zostanie
przeznaczony na remont obiektu
Klubu Sportowego LKS Paniowice.

Dzień Dziecka w Gminie
Oborniki Śląskie
Okazji do świętowania Dnia
Dziecka było w naszej gminie
bardzo wiele w tym roku.
Obchody Dnia Dziecka odbywały się w Golędzinowie, Zajączkowie,
Pęgowie oraz Siemianicach. W niedziele 12 czerwca Dzień Dziecka
został zorganizowany na boisku
sportowym w Lubnowie. Poniżej
prezentujemy zdjęcia z obchodów
święta najmłodszych mieszkańców
naszej gminy.

Ratownicy
w przedszkolu
W dniu 08.06.2016 r. gościem
w naszym przedszkolu była
grupa Ratowników Medycznych.
Bardzo często w sytuacjach
zagrożenia nie wiemy jak się zachować i jak pomóc osobie, która
potrzebuje tej pomocy. Często boimy się lub nie posiadamy wystarczającej wiedzy i umiejętności, aby
pomagać. Wiemy jak ważne jest
wprowadzanie tematyki pierwszej
pomocy i oswajanie z nią najmłodszych. Właśnie dlatego, Przedszkole
Publiczne w Obornikach Śląskich
z filią przy ulicy Kasztanowej gościło ratowników medycznych. Spotkanie zorganizowała Pani Klaudia
Stelmach w ramach zajęć pod tytułem „Bezpieczny przedszkolak”. Celem spotkania było oswajanie dzieci
z wizerunkiem ratownika medycznego, lekarza i sprzętu medycznego.
Jednocześnie kształtowanie właściwych nawyków – pierwszej pomo-

cy. Uświadomienie wychowankom
jak trzeba zachować się w sytuacji
zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc. Najciekawszą formą
były warsztaty i możliwość zrobienia opatrunku, wnoszenie rannego
na noszach, oglądanie sprzętu medycznego oraz przebywanie w karetce pogotowia. Największe emocje wzbudziło badanie EKG serca
chętnych dzieci. Zdobyta wiedza
i ćwiczenia praktyczne sprawiły, że
dzieci poczuły się „małymi ratownikami”.
Dyrekcja Przedszkola, Grono
Pedagogiczne oraz przedszkolaki
serdecznie dziękują Panu Maciejowi Solskiemu – Dyrektorowi Technicznemu Centrum Ratownictwa
we Wrocławiu oraz grupie ratowników za życzliwość, zaangażowanie
i profesjonalizm w przygotowaniu warsztatów pierwszej pomocy
przedmedycznej.
Klaudia Stelmach

Święto szkoły w Urazie
Miesiąc maj dla szkoły w Urazie jest jednym z ważniejszych
miesięcy. Imię szkoły zobowiązuje, aby uroczyście obchodzić
Dzień Unii Europejskiej i święto
szkoły.

5 czerwca 2016 roku w Siemianicach został zorganizowany Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. W programie było wiele atrakcji
dla dzieci i młodzieży, między innymi ciekawe konkursy z nagrodami, pokazy sprzętu strażackiego,
ognisko z darmowymi kiełbaskami,
słodki poczęstunek.

W tym roku święto szkoły obchodziliśmy 24 maja pod hasłem:
ŚWIĘTO SPORTU – ŚWIĘTO
SZKOŁY – ŚWIĘTO MŁODZIEŻY
Rok 2016 – ROKIEM OLIMPIJSKIM

Jednak główną atrakcją wydarzenia była premiera przedstawienia „O smoku który nikogo nie porywał”. Po długich przygotowaniach
i próbach nasi mali artyści z Siemianic spisali się świetnie. W przedstawieniu wystąpił także pan Artur
Kurka – laureat XVI edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości
Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych „Albertiana”.
Bez wsparcia i pomocy wielu osób impreza nie odbyłaby się,
dlatego serdeczne podziękowania
składamy Sołtysowi i Radzie Sołeckiej, Siemianickiemu Klubowi
Sportowemu „Plażowicze”, wolontariuszom z Fundacji ING,
Stowarzyszeniu „Dla Siemianic”,
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Trzebnickiemu Stowarzyszeniu
„Uśmiech Dziecka” oraz dzieciom
i rodzicom.

Zapraszamy do Siemianic na
Dzień Dziecka za rok!
Anna Gnysińska

Swoją obecnością zaszczycili
szkołę: Burmistrz Henryk Cymerman, p. Krzysztof Rudzki, p. Martyna Ostaszewska, dyrektor OOK p.
Halina Muszak, p. Justyna Asztemborska, p. Jolanta Nitka, ks. Adam
Sobótka, dyrektorzy szkół i przedszkoli, Rada Rodziców i Rodzice
dzieci.
Hasło zostało wybrane ze względu na letnie igrzyska olimpijskie
w Rio de Janeiro. Jak można się do-

myślić w uroczystości pojawił się
akcent sportowy. Przygotowania
do święta zaczęły się dużo wcześniej. W szkole został ogłoszony
plebiscyt na najlepszego sportowca.
Zostało nominowanych 9 uczniów:
Filip Ramiączek, Jakub Klepczyk,
Klara Rosowska, Magda Ledzion,
Marika Babij, Łukasz Olczyk, Maciej Piskozub, Daniel Kramarzewski, Franciszek Urbanek, Zuzanna
Cerkowniak, Tymoteusz Foltyński.
Nominowani musieli wykazać się
swoimi umiejętnościami i wykonać plakat, aby inni chcieli na nich
głosować. Po przeliczeniu głosów
uczniów i nauczycieli sportowcem
roku w klasach I – III została Klara
Rosowska, reprezentując kategorię
taniec. W klasach IV – VI sportowcem roku został Daniel Kramarzewski, reprezentując kategorię
piłka nożna.
Ogłoszono również wyniki konkursu plastycznego pt. „I ty możesz
zostać olimpijczykiem”. Prace można było oglądać w holu szkoły. Oto
zwycięzcy:
W klasach I-III: I miejsce –Paulinka Zachar, II miejsce –Ania Żyniewicz , III miejsce –Kuba Fiałkowski , wyróżnienia – Agatka
Grela, Miłosz Fecek oraz klasa I.

W klasach IV – VI: I miejsce –
Wiktoria Zachar , II miejsce –Pola
Ozimina, miejsce – Zuzia Woźny,
wyróżnienia – Malwinka Kudyba,
Michał Fiałkowski, Agata Kołosowska, Szymon Olszewski.
Z racji, że jesteśmy szkołą im.
Unii Europejskiej jesteśmy organizatorami Powiatowych Konkursów
Wiedzy o Unii Europejskiej. Nasi
uczniowie wykazują się dużo wiedzą na ten temat. Święto szkoły było
doskonałą okazją, aby wyróżnić tych
uczniów. Oto oni: Malwina Kudyba
– I miejsce, Natalia Suda – II miejsce,
Zuzanna Suda – II miejsce. Ponadto
uczennice: Malwina Kudyba, Natalia
Suda i Zuzanna Woźny zdobyły II
miejsce w Dolnośląskim Konkursie

Wiedzy o Unii Europejskiej.
Uroczystość uświetniły zespoły taneczne ISKRA i ISKIERKA.
W tym roku zespoły zaprezentowały się w tańcach towarzyskich m.in.
w walcu wiedeńskim i angielskim.
Chłopcy stanęli na wysokości zadania i pięknie poprowadzili swoje
partnerki w tańcu. Mamy nadzieję,
że swoimi występami zachęcili dorosłych do podjęcia nauki tańca.
Bowiem na taniec nigdy nie jest za
późno. Solowy występ Zuzi Woźny
mający charakter baletowo – jazzowy zachwycił wszystkich gości.
Jednak wisienką na torcie było widowisko taneczne pt. „OLIMPIADA 2016”.
Wanda Górna
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Raz dwa trzy – czytamy my!
10 czerwca br. o godzinie 10:00
Publiczne Gimnazjum w Pęgowie wzięło udział w ogólnopolskiej akcji: „JAK NIE CZYTAM,
JAK CZYTAM”.
Celem akcji było ustanowienie
rekordu czytania w jednym momencie oraz propagowanie czytania. Z raportu opublikowanego
przez Bibliotekę Narodową o stanie czytelnictwa wynika, że czytelnictwo w Polsce jest na fatalnym
poziomie. Dlatego przystąpiliśmy
z entuzjazmem do akcji, bo my lubimy czytać.

Z każdej klasy 5 osób głośno czytało pierwsze słowo na dziesiątej
stronie swojej ulubionej książki.
W ten sposób postawały zabawne teksty. W tym dniu chciałyśmy
się także przekonać, kto co czyta.
Dlatego ustaliłyśmy kolory dla poszczególnych gatunków literackich:
romanse – różowe, horrory – czer-

nie hasła, związanego z czytaniem,
z własnych ciał.
Happening, tak jak rozpoczęliśmy, tak zakończyliśmy wspólnym
czytaniem. Ale tym razem cichym,
indywidualnym pięciominutowym
czytaniem ulubionej książki.
Nie wiem, jak Wy, ale my uważamy ten dzień za bardzo ciekawy.
Mamy nadzieję, że chociaż niektórych zachęciłyśmy do czytania.
Dziękujemy za wspólną zabawę, za
pomoc w organizacji akcji. Zachęcamy do czytania i do twórczej aktywności.
Ewa Lenartowicz,
Małgorzata Dworniczak

Wycieczka po Ziemi Kłodzkiej

Przewodnikiem był Pan Andrzej
Gorajski, który towarzyszył nam
w drodze, a dzięki swoim wiadomościom i rozeznaniu w terenie,
opowiadał o ciekawostkach napotkanych na trasie m.in o ukształtowaniu terenu, czynnikach mających na to wpływ na przestrzeni
wieków. Informacje te przekazywał
nam w bardzo ciekawy sposób, popierając je znajomością geologii,
historii, a także licznymi anegdotami. Wspominał także postaci, które
przyczyniły się do rozwoju Ziemi
Kłodzkiej poprzez budowę dróg
i pałaców (np. ks. Marianna Orańska). I tak dojechaliśmy do Ząbkowic Śląskich. Przed zwiedzaniem
miasta przewodnik przedstawił

nam jego krótką historię wskazując
na zabytki: kościoły, Krzywą Wieżę, Ratusz, ruiny renesansowego
zamku.
Najpierw zwiedziliśmy ruiny
zamku, zachwyciliśmy się jego wyglądem i potężnymi rozmiarami tej
budowli, a miejscowy przewodnik
opowiedział o jego powstaniu i znaczeniu dla obronności Piastowskiego Śląska. Następnie zwiedziliśmy
najbardziej Krzywą Wieżę w Polsce,
ponieważ jest ona odchylona od
pionu 214 cm, wysoka na 34 m, aby
wejść na szczyt trzeba pokonać 139
schodów – opłacało się, bo widok
na miasto i otaczające je góry jest
przepiękny.
Następnie udaliśmy się do
Kłodzka, gdzie zwiedziliśmy Minieuroland. Jest to Park Miniatur
w którym znajduje się 40 makiet
ciekawych budowli jak: Zamek
Książ, Ratusz i Uniwersytet Wrocławski, Twierdza i Ratusz w Kłodzku, figura Statua Wolności, kolejka
na Dworcu Świebodzkim i Mosty:
Zwierzyniecki i Grunwaldzki we
Wrocławiu, Brama Magdeburska,
Łuk Tryumfalny, Pałac Zwinger

Nocne czytanie

wone, przygodowe – zielone, fantastyka – niebieskie, komiksy – żółte,
kryminały/sensacja – czarne. Zwolennicy danego gatunku ubierali
się w odpowiedni kolor koszulki.
Okazało się, że zarówno uczniowie
jak i nauczyciele, najchętniej czytają książki sensacyjne. Ciekawym,
ale trudnym zadaniem było ułoże-

Nasz gimnazjalny happening
trwał dwie godziny lekcyjne.
A wszystko zaczęło się od chóralnego czytania „Ptasiego radia” Juliana Tuwima. Uczniowie i nauczyciele zgodnie i głośno „pimpilili,
świergotali i ćwierkali”. Następnie,
w rytm piosenki „Dmuchawce, latawce, wiatr”, klasy zaprezentowały
swoje latawce z hasłem promującym
czytanie. Byłyśmy pod wrażeniem
pomysłowości twórców latawców
i haseł. Kolejną atrakcją czytelniczą
było tworzenie „dziwnych tekstów”.

W dniu 30 czerwca 2016 roku
kilkadziesiąt osób – studentów
obornickiego UTW wraz z Prezes Ewą Materny wyruszyło na
wycieczkę autokarową, której
celem było zwiedzenie ciekawych miejsc na Ziemi Kłodzkiej. Wycieczkę zorganizowało
Biuro Turystyczne „Gratus”
z Wałbrzycha.

Rok 26 Nr 4 (153)

i wiele innych. Park ten ma powierzchnię 20 tys.m.kw.
Porastają go przepiękne kwiaty i ozdobna zieleń, które pochodzą z najlepszych szkółek Belgii
i Holandii. Jest to kompleks rekreacyjno-edukacyjny. Spacerowaliśmy wśród alejek kwiatów i roślin
ozdobnych, zachwycając się ich wyglądem i zapachem.
Dalszym punktem programu
naszej wycieczki był Lądek Zdrój.

W nocy z dnia 3/4 czerwca odbył się w Publicznym Gimnazjum
w Pęgowie czytelniczy maraton
nocny „W świecie fantazji”, w ramach ogólnopolskiej akcji: „Noc bibliotek”. Ogólnym celem akcji było
propagowanie czytelnictwa oraz korzystania z dobrodziejstw bibliotek.
W nocnym maratonie uczestniczyli
chętni uczniowie klas 1-3 naszego
gimnazjum, a opiekunami były Pani
Ewa Lenartowicz i Pani Małgorzata
Dworniczak.
Ważne jest, aby zachęcać dzieci do
czytania od najmłodszych lat. Dlatego zaprosiliśmy na „Bajkę na dobranoc” dzieci ze szkoły podstawowej
i maluchy z przedszkola wraz z rodzicami. Przygotowaliśmy dla nich wiele
atrakcji. Pierwszą z nich było czytanie
przez Karolinę Góralską „Lokomotywy” Juliana Tuwima. Podczas czytania inni uczestnicy odgrywali scenki
do tekstu. Po bajce na dzieci czekały
gry i konkursy związane z treścią
„Lokomotywy”. Na końcu zaprosiliśmy naszych młodszych kolegów do
obejrzenia bajki, wyświetlanej przez
projektor filmowy.
Gdy dzieci udały się do domów,
przyszedł czas na nas. Panie przygotowały różnorodne zadania. Pierw-

sze polegało na ułożeniu z rozsypanych fragmentów poprawnych
treści wierszy. Były to znane utwory
polskich autorów, przede wszystkim
Juliana Tuwima i Jana Brzechwy.
Okazało się, że całkiem dobrze pamiętamy utwory z dzieciństwa. Następnie podzieleni na grupy projektowaliśmy plakaty zachęcające do
czytania. Między zadaniami oglądaliśmy stare kreskówki i nieme filmy. Była także przerwa na pizzę. Po
godz. 24.00 oglądaliśmy film pt. „Las
Samobójców”. Później śpiewaliśmy
piosenki karaoke, a następnie graliśmy w „czółko”. Zabawa polegała na
odgadnięciu przez jedną osobę piosenki, którą nucili pozostali albo na
rozpoznaniu postaci literackiej lub
filmowej.
Na dobranoc, już nad ranem,
wytrwali oglądali film pt. „Batman
vs Superman: Świt sprawiedliwości”.
O godz. 4.00 większość uczniów
spała, tylko nieliczni nie zmrużyli
oka. Okazało się, ze w szkole można
się świetnie bawić, a przez zabawę
też uczyć. A może nasze działania
zachęciły kogoś do sięgnięcia po
książkę. Mamy nadzieję, że tak.

Sierpień 2016 r.

z pierwszej ręki

Ogólnopolska Akcja Masowego
Czytania pod hasłem

„Jak nie czytam, jak czytam”
Według badań 63% Polaków nie
czyta książek...
10 czerwca Szkoła Podstawowa
Nr 2 w Obornikach Śląskich wzięła
udział w ogólnopolskiej akcji masowego czytania pod hasłem „Jak nie
czytam, jak czytam”. Przedsięwzięcie zainicjowane przez redakcję
miesięcznika „Biblioteka w Szkole”,
mające na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, skłoniło do oryginalnych pomysłów
wiele placówek w Polsce, w tym
również i nas.
Przed godziną 10.00 wszyscy
uczniowie z książkami w ręku ubrani w białe lub czarne koszulki pojawili się wraz z nauczycielami na placu przed szkołą. Obowiązujące tego
dnia kolory nawiązywały do bieli
kartek i czerni drukowanych liter.
Był czas na czytanie pod chmurką
oraz na rozmowy, pochwalenie się
przyniesionymi prosto z domowej
biblioteczki egzemplarzami. Następnie wszyscy zgromadzeni uformowali kształt otwartej książki,
a wówczas przed szkołę podjechał
wóz strażacki. To z jego koszyka
wyniesionego kilkanaście metrów

Ku lepszej przyszłości

nad ziemię zostały zrobione zdjęcia
uwieczniające akcję. Nad nami latały również dwa drony z kamerami,
filmując niecodzienne wydarzenie.
Nasz fotoreportaż oraz sprawozdanie z przebiegu akcji wezmą udział
w ogólnopolskim konkursie,
gdzie do wygrania są ciekawe nagrody książkowe oraz prenumeraty
czasopism dla szkoły.
Spontaniczna i oryginalna akcja
czytelnicza dostarczyła wszystkim
niezapomnianych wrażeń. Żywimy
nadzieję, że wielu uczniów sięgnie
podczas wakacji po ciekawą lekturę,
a czytanie stanie się po prostu modne. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu akcji.

Wszystko rozpoczęło się ponad
dwa lata temu, kiedy zaczęliśmy
starać się o nadanie szkole imienia.
I tak od czerwca 2015r. Pęgowskie
Gimnazjum nosi zaszczytne imię
Polskich Profesorów Lwowskich.
Posumowaniem naszych wszystkich działań była tegoroczna uroczystość.
W ten wyjątkowy dla szkoły
dzień zawitali do nas goście. Swoją
obecnością zaszczycili nas włodarze
gminy Obornik Śląskich, Burmistrz

M. Lewandowska,
E. Borowska-Gancarek

Pan Arkadiusz Poprawa oraz jego
zastępca Pan Henryk Cymerman,
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Pani Agnieszka Zakęś, przedstawiciel DKO – wizytator Pani Elżbieta Miodek, Pan Krzysztof Rudzki
– inspektor do spraw oświaty, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Lwowa
i Kresów Południowo Wschodnich
Pan Zdzisław Piwko, Kombatanci
na czele z Panem Henrykiem Sielickim i wielu, wielu innych szanownych gości. Dzięki życzliwości Pana
Piwki mogliśmy oglądać przepiękna wystawę zdjęć i dokumentów
dotyczących Lwowa i jego historii.
Po powitaniu gości Pani Dyrektor Marta Michalkiewicz oddała głos Bartkowi Nędzyńskiemu,
uczniowi klasy trzeciej, który prowadził uroczystość.
Centralnym punktem uroczystości było przekazanie przez
Rodziców (chorąży Pan Andrzej
Milian, asysta: Pani Marta Rogala

Tam zatrzymaliśmy się na odpoczynek. W Domu Zdrojowym „Wojciech” popijaliśmy wodę zdrojową
o nazwie Maria Skłodowska-Curie,
która to woda pita w dużej ilości
przedłuża życie, poprawia wygląd,
obniża zły cholesterol, leczy osteoporozę.
Potem udaliśmy się do Pensjonatu Złoty Jar, który znajduje
się w pobliżu Złotego Stoku. Tam
wzięliśmy udział w biesiadzie
integracyjnej. Pożywiliśmy się
kiełbaskami z grilla i napojami,
a koleżanka Danusia Śmiałek przygrywała nam na akordeonie do
śpiewu i do tańca.
nam sprzyjała, było słonecznie,
popadał deszczyk i pokazała się na
niebie tęcza. Dzięki temu wycieczka była bardzo udana. Pani Prezes
Ewa Materny podziękowała Panu
Andrzejowi Gorajskiemu i Panu
Bogdanowi za to, że byli z nami,
a słuchacze śpiewająco życzyli im
wszystkiego najlepszego.
Było to bardzo radosne spotkanie na zakończenie roku akademickiego. Zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc w Ziemi Kłodzkiej,
ale jest jeszcze dużo do zobaczenia,
więc niebawem „ruszymy” w trasę.
W ramach poznawania ciekawych
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Data 3 czerwca 2016 roku na
zawsze wpisała się w historię
Publicznego Gimnazjum w Pęgowie. Tego dnia nadany został
szkole Sztandar.

Agata Mrożek, kl. 2b

Było to bardzo radosne spotkanie, ostatnie w tym roku akademickim. Po tych miłych chwilach
udaliśmy się w drogę powrotną do
Obornik Śląskich.
Zwiedziliśmy wiele ciekawych
miejsc w Ziemi Kłodzkiej, ale jest
jeszcze dużo do zobaczenia.
Wszędzie zawoził nas kierowca
Pan Bogdan z Firmy Transportowej
„Aurora” z Trzebnicy. Z zachwytem słuchaliśmy naszego przewodnika Pana Andrzeja Gorajskiego,
chłonęliśmy informacje o Ziemi
Kłodzkiej podane w sposób profesjonalny i z humorem. Pogoda
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miejsc – słuchacze SUTW „Atena”
wyjeżdżali także na wczasy w maju
do Międzywodzia, w czerwcu do
Darłówka, w lipcu do Ustronia
Morskiego, a we wrześniu pojadą
do Świnoujścia. Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Atena”
zwiedzając ciekawe miejsca w Polsce i nie tylko, kierują się myślą Ajschylosa :„Nikt nie jest tak stary,
aby nie mógł się jeszcze czegoś
nowego nauczyć”.
Jadwiga Borowska

i Pani Jolanta Przybylska) Sztandaru Pani Dyrektor, która z kolei
przekazała go uczniom Publicznego Gimnazjum im. Polskich
Profesorów Lwowskich w Pęgowie
(chorąży Konrad Górski, asysta:
Aleksandra Żelezik i Jagoda Kamińska). Uczniowie naszej szkoły
przed Sztandarem złożyli przysięgę, że zawsze będą dbać o honor
szkoły, godnie ją reprezentować
i postępować zgodnie z zasadami
dobra, prawdy i nauki.
W końcu nadszedł ten długo
oczekiwany moment. Głos oddano młodym artystom, którzy
przygotowali bardzo wzruszający
spektakl na podstawie autorskiego
scenariusza Pani pedagog Katarzyny Wawrzyniak i pod jej przewodnictwem. Główna rola została
powierzona naszej Absolwentce
Wiktorii Chamarze, która wcieliła się w postać żony lwowskiego
profesora. W formie wspomnień
profesorowej usłyszeliśmy ciepłą,

ale pełną dramatycznych chwil historię jej życia: miłość od pierwszego wejrzenia, szacunek dla chleba,
zwykłe codzienne życie i….śmierć,
okrutna, niespodziewana. Wiktorię
wspomagali na scenie nasi uczniowie, którzy w bardzo symboliczny,
ale jakże przejmujący sposób obrazowali opowiadaną historię. Byli to:
Karolina Góralska (profesorowa),
Przemek Sobczak (profesor), Jakub
Matuszak i Kacper Roziel (syn). Za
serce chwytała również przepiękna muzyka w wykonaniu naszych
Absolwentów: Wiktorii Góreckiej
i Artura Leżonia, którzy zaśpiewali:
m.in. „Chlib kulikowski’ i „Łyczakowską Madonnę”. Młodych artystów wspierała Pani Wioletta Szymczak oraz gościnnie, w ostatniej
piosence pt.: „A Lwów to dla mnie
zagranica”, Pan Dawid Michałkiewicz. Całość rozgrywała się na tle,
jak zawsze wspaniałej, scenografii
przygotowanej przez Panią Halinę
Maślej.

O tym, że spektakl był godzien
desek Teatru Narodowego, świadczyły łzy publiczności i owacje na
stojąco. Tego nie da się opisać słowami, to trzeba zobaczyć. Z tego
miejsca dziękujemy wszystkim
artystom, ale przede wszystkim
ukłon kierujemy w stronę naszych
absolwentów: „Kochani jesteście
wspaniali. Życzymy Wam wielu
sukcesów”.
Cała uroczystość okazała się kolejnym sukcesem szkoły. Wszystko
przebiegło w atmosferze szacunku
i powagi, jakiej wymagała chwila.
Cała społeczność szkolna może być
dumna ze swoich Patronów i kroczyć ich drogą, której symbolem jest
Sztandar.
Zosia Zełep, kl.2
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Wakacje w OOK
Wakacyjne propozycje Obornickiego Ośrodka Kultury zostały przygotowane z myślą
o rożnych zainteresowaniach
dzieci, tak aby każdy mógł wybrać dla siebie fajny sposób
spędzenia wolnego czasu.
Rozpoczęliśmy je od przejazdu
kolejki po naszym miasteczku, która sprawiła wiele radości naszym
małym mieszkańcom oraz gościom
spędzającym wakacje w Obornikach Śląskich.
W pierwszej połowie lipca przyjechały do nas dzieci z różnych stron
świata. Przez dwa tygodnie wszyscy
uczestnicy Brave Kids przygotowywali wielki finałowy spektakl
w Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz
w Obornickim Ośrodku Kultu-

z pierwszej ręki

Sierpień 2016 r.

16.09

koncert rozalie chatwin
(uzależniony od zakończenia remontu).

23.09.

wieczór lisztowski. Recital pianistyczny
sofvy Gulyak. Autorskie słowo o muzyce
– Juliusz adamowski.

piątek
18.30

gnie, gdzie mogli podziwiać „perełkę” naszego regionu i pospacerować
po pięknym parku.
10 lipca „Dzielne dzieciaki”, czyli
uczestnicy Brave Festival zaprosiły rodziny goszczące i wszystkich
mieszkańców Obornik Śląskich
na wyjątkowy piknik pod hasłem
„Wszystkie Zabawy Świata”, podczas którego dzieliły się ze wszystkimi zainteresowanymi zabawami ze
„swoich” części świata, a poszczególne zespoły prezentowały się na
scenie. Obornicką gminę reprezentował, jak zawsze wspaniale zespół
taneczny „Iskra” ze Szkoły Podstawowej w Urazie, prowadzony przez
panią Wandę Górną.
Niekwestionowanym motywem
przewodnim tej przesympatycznej imprezy był uśmiech i taniec.

piątek
18.30

30.09.

piątek
18.30

koncert zespołu oBierek.

Oborniczanie wezmą
udział w Narodowym Czytaniu „Quo
vadis” Henryka Sienkiewicza
Dodatkowo wszyscy zainteresowani mogli wziąć udział w zabawie
plastycznej przygotowanej przez
instruktorów OOK i wspólnie przygotować mini wystawę swoich rysunków.
Wśród wakacyjnych propozycji
znalazły się Warsztaty Malarskie
prowadzone przez Jolantę Nitkę,
na których dzieci poznawały między innymi w jaki sposób tworzy
się przy użyciu szablonów. Wakacyjny Plener Plastyczny, na którym
pani Bożena Przybylska uczyła
dzieci, jak malować na podstawie
obserwacji natury i otoczenia oraz
Dziecięce Fantazje Plastyczne pro-

ry, którego efekt mogliśmy zobaczyć 12 lipca 2016r. w Hali Stulecia
we Wrocławiu.
Postaraliśmy się, aby w wolnym
czasie mogli skorzystać z licznych
atrakcji.
Na początek była to międzynarodowa Dyskoteka, projekcje klasyki polskiej animacji, „Artystyczne
popołudnie w międzynarodowej
atmosferze”, gdzie największą popularnością cieszyły się warsztaty
ceramiczne i taneczne.
Spotkania te udowodniły, że
wspólna zabawa jest wstanie pokonać wszelkie
bariery komunikacyjne. Dla grupy liderów Brave Youth zorganizowaliśmy wycieczkę do Wyższego
Seminarium Duchownego w Ba-

scenie i wcielanie się w różne role
można było zrealizować na zajęciach pt.”Środy z teatrem”, prowadzonych przez Justynę Asztemborską. Dla maluchów pani Justyna
przygotowała wiele atrakcyjnych
propozycji w Klubie Wesołej Zabawy, a dla spragnionych ruchu na
świeżym powietrzu, gry i zabawy
w „Piątki pod chmurką”.
Odbyły się też dwudniowe
warsztaty Break Dance, prowadzone przez Stowarzyszenie Ekspresja.
Dla miłośników dziecięcego teatru przygotowaliśmy dwie propozycje,
„Fintikluszki- Folkowe Okruszki” przygotowane przez Wędrowny
Teatr Lalek

Małe Mi i „Wtorek, Niesforek
i reszta tygodnia” w wykonaniu Teatrzyku Kropa.
Wakacje z Obornickim Ośrodkiem Kultury zakończyliśmy dwiema fantastycznymi propozycjami
filmowymi. Pierwsza skierowana do
młodych i bardzo młodych- „Hokus-pokus, Albercie Albertsonie”
(film animowany) oraz „Życie wg
Nino” dla widzów w każdym wieku, piękną i emocjonalną opowieść
o tym, jak wygląda świat po stracie
najbliższej osoby.
Mamy nadzieję, że to, co przygotowaliśmy sprawiło dzieciom
wiele radości i spotkamy się jeszcze
nie raz. Dziękujemy wszystkim za
wspólnie spędzony czas.

Zaprasza Prezydent RP

Zespół Obornickiego
Ośrodka Kultury

Brave Kids –
podziekowania
wadzone przez Monikę Materny, to
przede wszystkim kreatywne tworzenie z różnorodnych materiałów.
Można było też stanąć po drugiej stronie kamery, zabawić się
w scenarzystę, reżysera i nakręcić
swój film, a w jaki sposób to zrobić
, pokazała Urszula Pelc na zajęciach
z animacji poklatkowej.
Jak zawsze dużym powodzeniem
cieszyły się Warsztaty Ceramiczne,
na których Agnieszka Jermakowicz
instruowała, w jaki sposób powstają
różne przedmioty z gliny.
Swoje marzenia o występie na

Obornicki Ośrodek Kultury
składa gratulacje organizatorom
BRAVE KIDS oraz uczestnikom
za wyjątkowy program artystyczny zaprezentowany w dniu 12 lipca w Hali Stulecia we Wrocławiu.
Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem talentu artystów oraz zespołu przygotowującego wydarzenie.
Urzekła nas różnorodność kultur,
pasja tworzenia czegoś niezwykłego. Wielkie słowa uznania dla
pomysłodawcy projektu, który jak
słońce opromienia dzieci z całego świata magią kultury. Udział
w projekcie daje moc przeżyć,
emocji, możliwość bezcennych
kontaktów i przyjaźni. Jesteśmy
szczęśliwi, iż mogliśmy zapewnić
tej wyjątkowej grupie artystycznej
z 19 krajów świata atrakcje w postaci kolejki turystycznej, dyskote-

ki w międzynarodowej atmosferze,
pokazu bajek – klasyków polskiej
animacji, warsztatów artystycznych. Mieliśmy także swój udział
w projekcie „Zabawy świata”, który
uświetniliśmy zabawą plastyczną oraz pokazem tańców polskich
w wykonaniu zespołu „Iskra” ze
Szkoły Podstawowej w Urazie.
Liderom grup Brave Kids pokazaliśmy piękne Seminarium Duchowne w Bagnie dzięki uprzejmości Księdza Rektora. Uczestnicy
projektu w okresie od 3 do 11 lipca
2016r. mieli możliwość prowadzenia swoich warsztatów w OOK.
Dziękujemy za zaproszenie do
roli partnera projektu.
Halina Muszak
wraz z zespołem
Obornickiego Ośrodka Kultury

Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy!
Przed nami piąta edycja akcji Narodowe Czytanie. W ubiegłym roku
wspólnie czytaliśmy „Lalkę”, w której polskość ukazana została jako połączenie romantycznego patriotyzmu z naszą zdolnością do trwania narodowej wspólnoty pomimo braku własnego państwa. Tym razem wyboru
lektury na Narodowe Czytanie dokonano w formie głosowania. W Roku
Sienkiewiczowskim zwyciężyła wybitna polska powieść – „Quo vadis”.
To piękna książka o zwycięstwie prawdy i miłości – historia wiary, która
pozwala budować silne więzi kształtujące wspólnotę. „Quo vadis” stanowi
opowieść o triumfie odwagi, o konsekwencji w działaniu, o solidarności
w imię fundamentalnych idei. Dla nas, Polaków, mądre przesłanie powieści Henryka Sienkiewicza ma dodatkowy wymiar, zwłaszcza dziś, w świetle
1050-lecia Chrztu naszej Ojczyzny. (…)
Gorąco zachęcam wszystkich Państwa do wspólnego czytania „Quo
vadis” 3 września 2016 roku. Chciałbym, aby po raz kolejny Narodowe Czytanie było dla nas wszystkich czasem inspirujących refleksji, przynoszącym
radość z kontaktu z prawdziwie wielką literaturą (…).”
Z wyrazami szacunku
Andrzej Duda
Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej
Organizatorzy akcji w Obornikach Śląskich: Urząd Miejski, Obornicki Ośrodek Kultury i Biblioteka im. J. Iwaszkiewicza zapraszają do parku
przed biblioteką w sobotę, 3 września 2016 r., na godzinę 11. Osoby, które
aktywnie włączą się do czytania, prosimy o przybycie na miejsce imprezy
wcześniej, ok. g. 10. (AB)
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Doroczna wystawa zakładek pozostawionych w książkach

Zostawione – znalezione

W sali wystawowej Biblioteki im.
J. Iwaszkiewicza na dworcu przez
całe wakacje można oglądać doroczną wystawę zakładek. Wśród
nich są te typowe, ale i takie dość
zaskakujące a nawet szokujące:
kwity, bilety, recepty, rachunki, zaświadczenia, notatki, ściągi, świstki z bazgrołami, widokówki, listy,
opakowania, emblematy, religijne
obrazki, banknoty, plany lekcji, zasuszone kwiatki... a nawet listy miłosne – wszystko to, co podczas czytania akurat znajdzie się pod ręką.
Na wystawę trafiły tylko te eksponaty, które przy zdawaniu książki
do biblioteki nie zostały zauważone. Zdecydowana większość rzeczy
spomiędzy kartek od razu jest oddawana Czytelnikom, a mimo to
ekspozycja jest naprawdę bogata.

Nasza pamięć bywa dziurawa.
Zakładki, które mają przypomnieć,
gdzie przestaliśmy czytać powieść,
same wpadają w czarną dziurę. Co
jest wykorzystywane jako zakładka, zwiedzających może niekiedy
wprawić w osłupienie.
Agnieszka Buryło

Studenci UTW „ATENA” podczas
obchodów X Dni Obornik Śląskich
Podobnie, jak w latach ubiegłych, słuchacze Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego
Wieku „Atena” w Obornikach
Śląskich aktywnie uczestniczyli w obchodach Dni Obornik
Śląskich.
Zarząd Stowarzyszenia, przy
współpracy Sekcji Brydżowej zorganizował już po raz VI-ty Dolnośląski Turniej Brydża Seniorów, pod
patronatem Burmistrza Obornik
Śląskich Pana Arkadiusza Poprawy.
W Turnieju (impreza towarzysząca obchodom X Dni Obornik Śl.)
wzięły udział pary z Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim, z Bielawskiego
UTW, Oławskiego UTW, z Sekcji
Brydżowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich i SUTW
„Atena” – łącznie 28 osób. Sędzią
Turnieju był Pan Kazimierz Bednarek, sędzia międzynarodowy
brydża sportowego. W wyniku rozgrywek I miejsce zajęły słuchaczki
UTW w UWr. – Panie Krystyna
Bryk i Halina Krajewska, II miejsce
na podium przypadło słuchaczom
Oławskiego UTW – Państwu Kazimierze i Zygmuntowi Antoszewskim, a III miejsce zajęła para ze
SUTW „Atena” – Państwo Krystyna
i Jerzy Dziarkowscy.
Zwycięzcy otrzymali z rąk Wiceburmistrza Obornik Śląskich –
Pana Henryka Cymermana i Prezes
SUTW „Atena” – Ewy Materny,
pamiątkowe puchary, statuetki i dyplomy.

W barwnej paradzie ulicami
miasta nie mogło zabraknąć grupy „mobilnych” członków Sekcji
Nordic Walking oraz słuchaczek
prezentujących piękne kapelusze.
Dzięki odblaskowym koszulkom
„kijkarze” wyróżniali się w tłumie
maszerujących w paradzie młodych
ludzi. Nasi seniorzy, uczestnicząc
w przemarszu, manifestowali radość z aktywnego życia, w myśl
powiedzenia „Starość musi się wyszumieć”.
Na terenie targowiska „Mój Rynek” trzy Sekcje: Kulinarna, Rękodzieła i Kosmetyczna wzięły udział
w konkursie na „Najładniejsze stoisko”. Scenografią i przygotowaniem
stoiska zajęła się Pani Teresa Baraniecka z Sekcji Rękodzieła, a swoje
piękne prace wystawiły członkinie
tej Sekcji (były tam serwetki, kwiatuszki robione szydełkiem, koszyki

plecione, kartki okolicznościowe,
czy zrobione techniką decupague
pudełka i inne gadżety).
Słuchaczki z Sekcji Kosmetycznej udzielały porad z tego zakresu oraz wykonywały masaż dłoni.
Największe zainteresowanie odwiedzających stoisko SUTW „Atena”
budziły smakołyki przygotowane
przez członkinie Sekcji Kulinarnej,
każdy chciał skosztować pysznych
ciast, czy chleba z domowym smalcem i małosolnym ogórkiem.
Nasze stoisko zyskało uznanie
Komisji oceniającej walory wystawiennicze wszystkich stoisk, biorących udział w konkursie i w efekcie
Stowarzyszenie UTW „Atena” zajęło I miejsce w Konkursie na „Najładniejsze stoisko”.
Z nieukrywaną radością przyjęliśmy werdykt Komisji, stanowi on
zachętę do podejmowania nowych
wyzwań w zakresie doskonalenia
technik rękodzieła i kulinarnych.
Kolejne Dni Obornik Śląskich
przeszły do historii, a studenci
SUTW „Atena” stali się bogatsi o nowe doświadczenia i dumni
z osiągnięć.
Przypomnimy o sobie za rok.
Ewa Materny
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XXII Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży w Sportach Letnich

2.
3.

5.
5.
7.
7.
9.
9.
9.
9.
13.
13.

nastu startujących par dziesięć musiało odpaść. Wszystkie mecze były
bardzo zacięte i stały na wysokim
poziomie. Po każdym meczu były
okrzyki radości i łzy smutku. Dolnośląska para wygrała w pierwszym
dniu wszystkie swoje mecze po 2:0
i zameldowała się w półfinale. Następnego dnia już od samego rana
odbyły się pierwsze mecze ćwierćfinałowe. Kolejne dwie wygrane pary
zameldowały się w półfinale, a przegrane zajęły miejsca 5-6. W pierwszym półfinale para Weronika Antczak i Klaudia Prządka pokonała
2;0 parę Joannę Karpińską i Aleksandrę Tomaszewską, drugi półfinał był o wiele bardziej zacięty
gdzie nasza para Kamila Żołądek
i Wilk Barbara niestety przegrała

z Magdaleną Orlicką i Martą Wachowicz 2:1 mimo że w tie-breaku
granym do 15 prowadziły 14:12.
Finał i mecz o trzecie miejsce był
bardzo zacięty i kończyły się wynikami po 2:1 na korzyść pary
Weronika Antczak i Klaudia Prządka i Kamili Żołądek i Barbary Wilk.
Jak siatkówka lubi być przewrotna
przekonała się nasza para ze Strzelina, która tym razem w tie-breaku
przegrywała już 11:14, ale wygrała
tego seta do 16 i jak to ktoś krzyknął
dziewczyny lubią brąz.
Wspomnieć też należy, że na
mecze finałowe przyjechała Telewizja Wrocław, która przeprowadziła
relację z finałów, a z najlepszymi
parami przeprowadziła wywiady.
A oto końcowa klasyfikacja:

Młodziczki Zorzy Pęgów
mistrzyniami Polski
W dniach 02-05.06.2016 roku
w Krakowie spotkało się 8 najlepszych drużyn z terenu całego kraju w kategorii U-13.
Zawodniczki Zorzy Pęgów znalazły się w grupie z Tęczą Bydgoszcz,
Widokiem Lublin i Orłem Wałcz.
Pierwszy mecz z Tęczą Bydgoszcz
po wyrównanym meczu niestety
przegrywamy 0:2. W drugim meczu
spotykamy się z Widokiem Lublin
i po bardzo ładnej grze wygrywamy 5:2 po dwóch golach Weroniki
Kaczor, Urszuli Jankowskiej, Małgorzaty Lichwa i Pauliny Wołczok.
W trzecim meczu spotykamy się
z Orłem Wałcz. Szybko zdobywa
bramkę Małgorzata Lichwa i chociaż przeciwniczki potrafiły doprowadzić do remisu po 1:1 z drugiego miejsca w grupie wychodzimy
do półfinałów, gdzie spotykamy się
z SMS Łódź. Od początku nasze zawodniczki osiągnęły przewagę czego
dowodem były dwie zdobyte bramki
przez Weronikę Kaczor i Dobromiłę
Gil, które pozwoliły nam na zwycięstwo 2:0. W finale już czekał na
nas doświadczony zespół Medyka

1.

4.

W dniach 19-21 lipca Oborniki
Śląskie gościły najlepsze siatkarki plażowe z całej Polski.
W tych dniach odbyła się XXII
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Siatkówce Plażowej Dziewcząt
i zarazem Finał Mistrzostw Polski
Kadetek (udział wzięły dziewczyny
urodzone w roku 1999 i młodsze).
Dwa lata temu w Obornikach
Śląskich odbył się Finał chłopców
i dzięki bardzo wysokim ocenom
wystawionym organizatorom przez
Polski Związek Piłki Siatkowej i staraniom Prezesa SMS Olimp Oborniki Śląskie Zbigniewa Gałuszki
Obornikom Śląskim ponownie powierzono zaszczyt organizacji tak
uroczystej imprezy.
Do finałów XXII OOM zakwalifikowały się pary, które przeszły
zwycięsko szereg turniejów w całej
Polsce. Uroczyste otwarcie odbyło
się w dniu 20 lipca przy boiskach do
siatkówki plażowej na terenie obornickiego basenu. Podczas otwarcia
odegrano hymn Polski wciągnięto
flagę narodową i flagę Olimpijską
na maszt dokonano również uroczystego zapalenia znicza olimpijskiego i po przemowach zaproszonych gości, złożeniu ślubowania
przez uczestników olimpiady i sędziów o godzinie 10.00 rozpoczęto
gry. Dolny Śląsk reprezentowała
para Kamila Żołądek i Barbara
Wilk z UKS Tygrysy Strzelin. Naszym Obornickim parom, które reprezentowały SMS TechniSat EMS
Oborniki Śląskie niestety nie udało się przejść ciężkich eliminacji.
W pierwszym dniu zawodów z szes-

Miejsce

Konin. Mecz był wyrównany i pod
koniec pierwszej połowy tracimy
niestety bramkę i na przerwę schodzimy przegrywając 0:1. Od początku drugiej połowy ruszyliśmy do
odrabiania strat i na 5 minut przed
końcem po strzale Urszuli Jankowskiej doprowadzamy do wyrównania. Na tym nie koniec emocji mecz
kończy się wynikiem remisowym,
więc o mistrzostwie zadecydowały
karne. W przed dzień meczu finałowego nasza bramkarka dostała
autograf z dedykacją na koszulce od
Jerzego Dudka i tak się w niego za-

patrzyła, że obroniła trzy rzuty karne
i dzięki temu wygrywamy w karnych
3:0 zdobywając tytuł Mistrza Polski.
Dodatkowo najlepszą bramkarką
turnieju wybrano Amelię Niedzielską. Zespół wystąpił w składzie: Gil
Dobromiła, Golonka Honorata, Kaczor Weronika, Jankowska Urszula,
Lichwa Małgorzata, Lulkowska Pola,
Niedzielska Amelia, Osowiecka
Emilia, Szczepanik Alicja, Śliwińska
Wiktoria, Tetela Marcjanna, Wołczok Paulina. Pierwszy trener Alicja
Pawlak, drugi trener Dorota Burak
i Paweł Jankowski.

13.
13.

Zawodniczka
Weronika Antczak
Klaudia Prządka
Magdalena Orlicka
Marta Wachowicz
Barbara Wilk
Kamila Żołądek
Joanna Karpińska
Aleksandra Tomaszewska
Martyna Jachimowicz
Katarzyna Szymańska
Julia Gierczyńska
Patrycja Jundziłł
Nikola Markiewicz
Malwina Nazaruk
Natalia Miłosz
Magdalena Walczak
Zuzanna Hermann
Paulina Sonnberg
Martyna Cholewa
Natalia Ciesielska
Aleksandra Dębowska
Magdalena Rafało
Martyna Przyradzka
Zofia Przyradzka
Laura Patora
Weronika Piłat
Dominika Miazga
Dominika Wawerska
Klaudia Soboń
Paulina Tokarczyk
Paulina Kwapisiewicz
Julita Molenda

Zaraz po turnieju najlepszym
parom Zastępca Burmistrza
Obornik Śląskich Henryk Cymerman przy olimpijskich fanfarach
wręczył medale, kółka olimpijskie
i nagrody rzeczowe, które ufundował Burmistrz Obornik Śląskich,
a przedstawiciele Obornickiego
OSiRu wręczyli puchary i kwiaty.
Zarząd SMS Olimp Oborniki
Śląskie składa serdeczne podziękowanie Burmistrzowi Arkadiuszowi
Poprawie, Zastępcy Burmistrza
Henrykowi Cymermanowi oraz

Rok 26 Nr 4 (153)

Klub

Województwo

MKS MOS Słupca

Wielkopolskie

KS Pałac Bydgoszcz

Kujawsko –
Pomorskie

UKS Tygrysy Strzelin

Dolnośląskie

MKS Zryw – Volley Iława

Warmińsko –
Mazurskie

MKS Zorza Wodzisław

Śląskie

UKS Szamotulanin
Szamotuły

Wielkopolskie

USA Beach Volley Lubsko

Lubuskie

MKS Dwójka Zawiercie

Śląskie

UKS Zatoka 95 Puck

Pomorskie

UKS Źródełko Katowice

Śląskie

MSM Olimpik Mońki

Podlaskie

UKS Zatoka 95 Puck

Pomorskie

MUKS Abis SP-64

Łódzkie

TPS II Lublin

Lubelskie

MUKS Poprad Stary Sącz

Małopolskie

MUKS 13 Radom

Mazowieckie

Aleksandrze Durkalec – Rzepce
(OSiR Oborniki Śląskie) i Mariuszowi Kowalczykowi (Restauracja
Gospoda) za pomoc i wsparcie
przy organizacji Olimpiady.
SMS Olimp Oborniki Śląskie
zaprasza dziewczęta z klas 4-6
oraz z gimnazjum na treningi
piłki siatkowej, które rozpoczną
się od września w hali OSiR ul.
Poniatoskiego 22. Harmonogram
treningów podamy wkrótce.
Zbigniew Gałuszka Prezes SMS
Olimp Oborniki Śląskie

Biegaczem nie
Biegaczem nie będziesz, ale
kolarzem możesz być bardzo
dobrym
Zima minęła szybko. Nawał zajęć w szkole, treningi powodowały to, że czas mijał bardzo szybko
i nadszedł czas startów. Denerwowałem się bo zbliżał się pierwszy
wyścig w sezonie 2015, a ja nadal
nie miałem upragnionego nowego
roweru. Była to dla mnie mało komfortowa sytuacja, ale cóż trzeba walczyć i jechać na starym rowerze. Do
Miękini zjechali wszyscy z naszego
województwa i z Polski (prawie dwa
tysiące kolarzy), pasjonatów jazdy
rowerów MTB. Wspaniała atmosfera startowa jak zawsze na tego
typu zawodach. Mój cel to wygranie
klasyfikacji generalnej Bike Maratonów jak w roku 2014!
Nie wiedziałem na co się porywam, ale jazda na rowerze w terenie trudnym fascynuje mnie, więc
postanowiłem, że w 2015 roku
rozpocznę swoją przygodę również
w XC (dla niezorientowanych jest
to jazda po trudnym, wymagającym skupienia terenie). Wiele się
działo przed rozpoczęciem sezonu.
Przeszedłem do jednego z wrocławskich klubów i tam też szuka-

łem pomocy u osób, które uważałem, że są bardziej doświadczeni
ode mnie. Wspólnie z tatą znaleźliśmy trenera, który przygotował dla
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Z pamiętnika mieszkańca
Piłkarki ręczne z obornickiej
„Trójki” siódmą drużyną w Polsce!
W dniach 9-12 czerwca 2016
roku w Głuchołazach odbył
się Finał Mistrzostw Polski
w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt
i Chłopców. Drużyna dziewcząt z SP 3 w Obornikach Śl.,
obok drużyny chłopców z SP
10 Głogów z dumą i radością
reprezentowała województwo
dolnośląskie.
W tym roku w Mistrzostwach
uczestniczyło 10 drużyn z całej
Polski. W wyniku losowania drużyna dziewcząt z „Trójki” trafiła do
grupy A razem z drużynami, które
grają regularnie w rozgrywkach ligowych w swoich województwach
oraz są medalistkami swoich Finałów Wojewódzkich (SP 12 Tczew,
SP 16 Płock, ZS Posada Górna oraz
SP Rogów). Jedynie nasza drużyna
nie gra w lidze i co więcej nie trenuje nawet na wymiarowej sali.
W pierwszym dniu Mistrzostw
dziewczęta rozegrały trzy mecze.
Dwa z nich zakończyły się porażką,
jeden zaś zwycięstwem. To zwycięstwo nad szkołą z Rogowa spowodowało, że widzieliśmy, iż następnego dnia obojętnie od wyniku
ostatniego meczu grać będziemy
o miejsca 5-8. W meczu półfinałowym grupy walczącej o miejsca 5-8
spotkaliśmy się z silną drużyną z SP
2 Kraśnik.
Dziewczęta przez całe spotkanie
walczyły jak równy z równym. Niestety w samej końcówce zabrakło sił
i doświadczenia ligowego. O wyniku meczu zadecydowały ostatnie
3 minuty. Przegraliśmy ten mecz
i w ostatnim dniu w niedzielę czekał
nas mecz o miejsce siódme. Tym razem nasza drużyna została wzmocniona Zuzą - ostatnią zawodniczką,

która dojechała dopiero w sobotę
wieczór z powodu wyjazdu rodzinnego za granicę.
W niedzielny ranek dziewczęta
zagrały fenomenalny mecz pełne
nadziei i wiary w swoje możliwości.
Drużyna SP Stadnicka Wola, z którą grały nie nawiązała wyrównanej
walki. Nasze dziewczęta walczyły
o każdą piłkę, rzucały piękne bramki i z zaangażowaniem walczyły
w obronie. Efektem była wysoka
wygrana i w końcowej klasyfikacji
siódme miejsce w Mistrzostwach
Polski.
Na wyróżnienie zasługuje cała
drużyna. Fenomenalnie zagrały
Hanna Frankiewicz (20 bramek)
oraz Estera Bartosik (22 bramki),
na bramce wiele razy pokazywała
się z dobrej strony Marcjanna Tetela, na kole dzielnie walczyła Małgorzata Dacko, a na skrzydle udane
zawody rozegrała czwartoklasistka
Julia Kasperkiewicz. Te indywidualności spowodowały, że cała drużyna
cieszyła się z sukcesu. Jednocześnie
usłyszeliśmy dużo miłych słów i podziwu, szczególnie kiedy trenerzy
innych drużyn dowiadywali się, że
dziewczęta nie grają w lidze.
Drużyna SP 3 Oborniki Śląskie
wystąpiła w składzie: Marcjanna
Tetela, Alicja Łucinkiewicz, Wiktoria Bugajna, Kamila Kwietniewska, Zuzanna Mogilska, Małgorzata
Dacko, Hanna Frankiewicz, Martyna Jędrkowiak, Julia Kasperkiewicz,
Estera Bartosik, Pola Pęcherzewska,
trenerzy: Anna Jeż, Łukasz Polak.
Końcowa kolejność Mistrzostw
Polski 2015/2016 dziewcząt:
SP 7 Koszalin
SP Kowalewo Pomorskie
SP 16 Płock

będziesz
mnie plan treningowy, jak również
uczył techniki jazdy na rowerze po
ekstremalnie trudnym ternie. Pamiętam jak mój trener powiedział
o startach w XC, że jest to bardzo
trudna i ciężka formuła jazdy na
rowerze, ale jedynie w tej formule
organizowane są Mistrzostwa Polski. Już wówczas wiedziałem, że na
pewno wystartuję w tej imprezie
i cały swój cykl starów poświecę na
to, aby przygotowywać się do startu w Mistrzostwach Polski MTB
Juniorów Młodszych. Dowiedziałem się, że Mistrzostwach Polski poprzedzone są eliminacjami
i trzeba wziąć udział w wyścigach
eliminacyjnych, aby móc wystartować w głównej imprezie. Z całej
Polski może wziąć udział jedynie
40 zawodników. Wiedziałem, że
nie będzie łatwo bo startowałem
wiekowo z chłopcami, którzy są
o rok ode mnie starsi, a co za tym
idzie bardziej doświadczeni. Natomiast ja dopiero rozpoczynam
moją przygodę z XC.
Mam nadzieję, że uda mi się
osiągnąć wiele w tej dziedzinie
sporu. Stawiam przed sobą motto:
nowy rok, nowy sezon, nowe wyzwania.
Paweł Garczyk

SP 12 Tczew
ZSP Posada Górna
SP 2 Kraśnik
SP 3 Oborniki Śląskie
SP Stadnicka Wola
SP 7 Olsztyn
SP Rogów
Nasz wyjazd na Mistrzostwa
Polski nie doszedł by do skutku,
gdyby nie pomoc sponsorów. Drużynę naszą sponsorowali:
– Rada Rodziców przy PSP nr 3
w Obornikach Śląskich;
– Gmina Oborniki Śląskie;
– Stowarzyszenie Piłki Ręcznej
Bór Oborniki Śląskie;
– Nadleśnictwo Oborniki Śląskie;
– Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich;
– ToDo z Piotrowiczek;
– Drukarnia Pacon;
– Kobra Zakład Optyczny Ewa
Piróg Oborniki Śląskie.
Wszystkim sponsorom za
udzieloną pomoc w sfinansowaniu
udziału szkolnej drużyny dziewcząt
w Mistrzostwach dyrekcja, uczniowie i rodzice składają serdeczne
podziękowania.
Łukasz Polak

Czas tak szybko goni, że czasem
małym dzieciom wydaje się, że ich
dziadkowie też oglądali rożne bajki
na DVD, a przecież dawniej było
inaczej!
Urodziłem się w Nowosielcach
w 1951 r. w domu. W tamtym czasie prawie wszystkie dzieci w naszej
wiosce rodziły się w domu. Przyjeżdżała akuszerka lub jakaś obeznana
wiejska kobieta i odbierała poród.
Kilka lat po wojnie w Nowosielcach
rodziny miały sporo dzieci. W dziewięciu rodzinach było 31 dzieci
w wieku szkolnym. W kilku tylko
rodzinach były same osoby dorosłe.
Nie mieliśmy nowoczesnych zabawek. Pierwszą moją zabawkę, którą
zapamiętałem: para małych drewnianych koników wystruganych
z drewna i wóz na jednej wspólnej
deseczce, do której były przymocowane kółka. Dziewczynki nie miały
Barbi. Ich lalki najpierw były całe
nieruchome wykonane z plastyku.
Dziewczynka z sąsiedztwa miała
ładną lalkę z porcelanową twarzą
(poniemiecka). Później lalki miały
włosy, można było obrócić głowę.
Szczytem były te, które zamykały
niebieskie oczy, gdy się je położyło.
Koleżanki też grały W klasy- rysowały odpowiednie kwadraty, do
których kolejno rzucały kawałek
ceramicznej dachówki. Skakały na
jednej nodze tak, aby nie stanąć na
linię. Chłopaki bawili się obręczą
koła rowerowego i kijkiem – kijek
wkładało się w rafkę. – to było zajmujące, bo trzeba było uważać, aby
obręcz się toczyła tuż obok biegnącej osoby.
Gdy byliśmy ciut starsi, to bawiliśmy się W chowanego. Ci starsi
mieli większe szanse, bo byli szybsi... Graliśmy też w palanta. Nie każdy umiał palantem trafić w piłkę, ale
biegał dla drużyny.
W tym miejscu chcę wspomnieć
starszego ode mnie kolegę śp. Michała Masłowskiego, który potrafił

nas młodszych zachęcić do zabawy
W Indian. W poniemieckiej plantacji wikliny budowaliśmy niby indiańskie wigwamy. Przybieraliśmy
rozmaite pseudonimy (ja byłem;
Czubaty Orzeł). Michał pokazywał nam jak budować szałasy, jak
strzelać z łuku. On był też inicjatorem wielu innych ciekawych zabaw
i przygód. – Kilka razy próbowaliśmy złapać do siatki ryby . W miejscach, gdzie rów był szerszy wkładaliśmy sito i kijami ruszaliśmy
o dno i szuwary. To naprawdę było
zajmujące! Szliśmy wzdłuż rowu
dosyć daleko od domu. Byliśmy
mokszy, zmęczeni, ale naprawdę
pełni przygody. Tylko raz złapaliśmy takim sposobem małego suma.
Fajnie było wspólnie wypasać
bydło z całej naszej wioski w sadzie
i byłym parku pałacowym. Nie było
telewizji, a gdy był pierwszy telewizor we wsi, to prawie połowa mieszkańców przychodziła oglądać. Wtedy był tylko jeden program w TVP.
Wszyscy mieszkańcy naszej wioski
wiedzieli prawie wszystko wzajemnie o sobie. To było możliwe, bo
było tylko 13 domostw. Wtedy nie
siedziało się w domu przed komputerem i czatowało np. z sąsiadem
w internecie. Mieszkańcy często się
spotykali i rozmawiali.
Pomimo tamtych biednych czasów, bo w naszej rodzinie mięso na
obiad było raz, później dwa razy
w tygodniu – nie zamieniłbym mojego dzieciństwa na to współczesne,
gdzie np. na I Komunię dostaje się
bardzo drogie prezenty. Mojego
prezentu na I Komunię nie pamiętam, ale pamiętam, że chrzestna
mojemu Bratu dała wtedy talerz
wczesnych truskawek. Może były
też jakieś pieniądze, ale tych nie
było na talerzu i nie wyglądały tak
apetycznie jak tamte truskawki. Zapamiętałem tylko truskawki.
Tadeusz Emil Gołębiewicz

Bezogranicznik Upcyklingowy
projekt młodych dla młodych
30.09.2017 roku uczestnicy będą
mieli możliwość wzięcia udziału
w wielu akcjach zaplanowanych
w projekcie, takich jak: „Łap wiatr
w żagle” czyli regeneracja żaglówki,
kurs żeglarski oraz budowanie totemu projektu oraz „Rowerowe kino
w akcji”, czyli relaks z kontekstem,
mobilizujący do refleksji nad warUpcykling to nic innego jak
odnawianie i wykorzystywanie
starych, niepotrzebnych już nikomu przedmiotów do nowych
celów. Nadawanie nowego życia rupieciom zalegającym na
strychach i w garażach.
To właśnie jest głównym założeniem projektu. Poprzez prace
w grupie młodzi ludzie mają nauczyć się samodzielnie i twórczo
działać. Bezogranicznik Upcyklingowy realizowany w ramach
programu „Równać Szanse 2016”
skierowany jest w stronę młodzieży
w wieku 14-18 lat, która jest chętna do nauki nowych rzeczy, otwarci

i twórczy lub po prostu chcą poznać
nowych ludzi i nabyć wielu umiejętności niezbędnych w dorosłym
życiu. Poprzez stałe uczestnictwo
w działaniach w ciągu 15 miesięcy młodzi ludzie mają nauczyć się
wykorzystywać walory środowiskachodzi o nowe, inne niż dotąd spojrzenie na swoje środowisko, wierzyć
w własne siły i odnajdywać własne
talenty. W okresie od 1.07.2016 do

tościami dla siebie, by znieść przekonanie, że nic im się nie chce aby
pokazać młodzieży, że mogą i potrafią. Podczas trwania programu
zaplanowanych jest także wiele wyjazdów i warsztatów, które pozwolą
im odnaleźć siebie.
Julia Grodzka
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