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Modernizacja kina
idzie pełną parą!

Nowe stawki
W dniu 12 listopada 2019 roku podczas Sesji Rady Miejskiej
w Obornikach Śląskich zostały
przyjęte nowe stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych na terenach nieruchomości zamieszkałych, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2020

roku. Opłata za odbiór odpadów
zbieranych selektywnie będzie wynosiła miesięcznie 23 zł/ osobę oraz
przy braku segregacji 46 zł/osobę.

st r. 6

Wóz strażacki

Druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych w Obornikach
Śląskich i Rościsławic mają
ogromny powód do radości.
Spełniło się ich marzenie o nowym samochodzie ratowniczo-gaśniczym.
Średni samochód ratowniczo
-gaśniczy, który został przekazaModernizacja obornickiego kina
idzie pełną parą!
W tej chwili trwają prace budowlane i instalacyjne sanitarne oraz
elektryczne. Zamontowano stolarkę okienną drewnianą, w trakcie jest

montaż stolarki okiennej aluminiowej. W trakcie są również prace elewacyjne i dekarskie. Wewnątrz wykonywane są tynki i wylewki pod
posadzki.Na zewnątrz budowane są
schody z tarasem przy wejściu głównym do budynku.

W przygotowaniu jest przetarg na
wykonanie zagospodarowania terenu wokół kina w-g nowego projektu.

st r. 2

ny OSP w Obornikach Śląskich
kupiony dzięki dofinansowaniu
jakie Gmina Oborniki Śląskie
otrzymała z Departamentu Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości w wysokości 822 685 zł.

st r. 8

Jarmark
Bożonarodzeniowy
Obornicki Jarmark Bożonarodzeniowy, który odbył się
7 grudnia na placu targowym
„Mój Rynek” co roku przyciąga
wielu wystawców, którzy oferują naszym mieszkańcom wiele
pięknych artykułów dekoracyjnych i spożywczych potrzebnych do przygotowania świąt.
W tym roku wystawcy i rękodzielnicy nas nie zawiedli! Łącznie
wystawiło się około 80 wystawców,
w tym stowarzyszenia, sołectwa, lokalni artyści, firmy oraz producenci.
Na stoiskach prezentowane było rękodzieło w postaci ozdób choinkowych, biżuterii, ręcznie robionych
zabawek, świątecznych wypieków,
miodów, a nawet wędlin własnego
wyrobu.

st r. 13
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Modernizacja kina idzie pełną parą!
Modernizacja obornickiego
kina idzie pełną parą!

Przebudowa basenu
Przebudowa obornickiego basenu idzie zgodnie z planem!

Rzeczpospolita
Polska

W tej chwili trwają prace budowlane i instalacyjne sanitarne oraz
elektryczne. Zamontowano stolarkę
okienną drewnianą, w trakcie jest
montaż stolarki okiennej aluminiowej. W trakcie są również prace elewacyjne i dekarskie.Wewnątrz wykonywane są tynki i wylewki pod
posadzki. Na zewnątrz budowane
są schody z tarasem przy wejściu
głownym do budynku.

Obecnie trwają prace związane z montażem technologii wody basenowej w budynkach technologicznych. Wykonywane zostały również sieci zewnętrzne. Trwa
przygotowanie betonowych niecek
basenowych do montażu okładziny z membrany akrylowej oraz powłoki z polimocznika. Rozpoczął
się montaż zjeżdżalni. Trwają prace ziemne związane z ukształtowaniem terenu oraz plaż. Kontynuowane są roboty przy nieckach ze
stali nierdzewnej.

W przygotowaniu jest przetarg
na wykonanie zagospodarowania
terenu wokół kina w-g nowego projektu. Zakres tych prac ma zakończyć się równolegle z zakończeniem
rewitalizacji budynku kina.
Przypominamy, że zadanie realizowane jest ze środków z budżetu Gminy Oborniki Śląskie i pozyskanego dofinansowania w ramach
RPO WD 2014-2020 działanie 6.3
pn. „Rewitalizacja zdegradowanych

z pierwszej ręki
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Cała inwestycja obejmuje przebudowę istniejącego basenu odkrytego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budową nowych base-
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Rzeczpospolita
Polska

nów rekreacyjnych ze zjeżdżalniami, wodnego placu zabaw, budową
dwóch budynków technologii wody basenowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W strefie dla dzieci znajdzie się wiele atrakcji do zabawy.
Zadanie to Gmina Oborniki Ślą
skie realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020 zadanie pn. „Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych
przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich oraz ulicy Krótkiej
i Licealnej”.
Projekt realizowany będzie w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na
lata 2016-2026. Wysokość dofinansowania wynosi ponad 5 000 000 zł.

obszarów” w kwocie ponad 3 miliony 300 tys. zł.

Gmina
Oborniki Śląskie
Województwo
Ħ
OĎVNLH

Świetlica Pęgów i Bagno

Na terenie gminy prowadzone
są dwie nowe inwestycje mające na celu podniesienie jakości
infrastruktury pełniącej funkcję
kulturalną i społeczną na obszarach wiejskich.
Realizacja projektów jest możliwa dzięki wsparciu finansowym ze
strony Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Do połowy przyszłego roku w miejscowości Bagno i Pęgów powstać
mają świetlice wiejskie, które będą pełnić rolę miejsca spotkań, in-

tegracji mieszkańców oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Na terenie budowy w Bagnie zakończone
zostały roboty ziemne, fundamentowe oraz roboty murowane. Wykonawca przystąpił do zbrojenia i wylewania wieńców. Wartość projektu
to prawie milion złotych.
W przypadku budowy w Pęgowie Wykonawca jest już na etapie
zakończenia montażu konstrukcji
dachu i przygotowuje się do wykonania jego pokryci. Na inwestycję
przeznaczone zostało 1 250 000 zł.
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Rozbudowa
Strefa aktywności
obornickiego cmentarza
Rozbudowa cmentarza komunalnego
w Obornikach Śląskich – etap II.
Przedmiotem zamówienia realizowanego od dnia 30.09.2019 r. przez firmę Decostar, jest rozbudowa cmentarza komunalnego w Obornikach Śląskich.
Rozbudowa jest zlokalizowana od strony zachodniej cmentarza. Zakres prac II etapu obejmuje m.in. niwelację i wyrównanie
terenu, korytowanie, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, wykonanie nawierzchni z klińca, obrzeży betonowych oraz
rozbiórkę fragmentu starego ogrodzenia od

strony istniejącego cmentarza. Cmentarz zostanie ogrodzony siatką na słupkach z bramami. Zrobiony zostanie plac z kostki betonowej pod kontenery na odpady. Zmieniona
będzie lokalizacja krzyża, przeniesiony zostanie na nowo wybudowaną część. Zamontowane zostaną ławki i kosze na odpady. Całość zadania zamknie wykonanie nasadzeń.

Oddaliśmy dwie inwestycje drogowe
w naszym mieście.
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Remonty w szkołach

budowie uległa również droga wewnętrzna i Plac Zwycięstwa. Wymieniono istniejące
krawężniki, łuki poziomych krawędzi jezdni
na istniejącym placu do zawracania oraz wykonano nową nawierzchnię asfaltową. Wartość inwestycji to prawie 160 000 złotych
brutto.

Wybudowana zostanie kwatera nr 2 (środkowa), na której zlokalizowane zostanie 400
grobów ziemnych i 67 grobów murowanych.
W kolejnych etapach planowana jest budowa
kwatery 1 i 3.

Inwestycja została zrealizowana przez
Gminę Oborniki Śląskie ze środków z otrzymanej dotacji z Ministerstwa Sportu i Turysty-

ki. Całkowita wartość projektu to 110 000 zł,
z czego 55 000 zł to kwota otrzymanej dotacji. W ramach projektu wykonany został plac
zabaw, siłownia zewnętrzna oraz strefa relaksu w Obornikach Śląskich. W Pęgowie natomiast powstała siłownia zewnętrzna i strefa
relaksu.

Chodnik w Paniowicach
Zakończył się III etap budowy chodnika
w miejscowościach Paniowice i Kotowice.

Przebudowa chodnika
w Kuraszkowie

W ramach zadania powstanie 991 metrów ciągu pieszego wykonanego z masy asfaltowej. Budowany chodnik rozpoczyna się
za skrzyżowaniem z drogą gminną prowadzi po prawej stronie i na wysokości świetlicy wiejskiej chodnik zostaje przeniesiony na
lewą stronę.

z pierwszej ręki

Ul. Staszica i Pl. Zwycięstwa
Prace polegały na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na ulicy Stanisława Staszica w Obornikach Śląskich. Łączna długość
przebudowywanej drogi to 78 metrów. Prze-

Na terenie miasta Oborniki Śląskie i miejscowości Pęgów powstały Otwarte Strefy
Aktywności.

W miejscowości Kuraszków trwają prace
związane z przebudową drogi powiatowej
nr 1330D polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem.

styczeń 2020 r.

W ramach projektu wyasfaltowane zostaną również skrzyżowania z drogami gminnymi oraz zjazdy indywidualne, które będą
krzyżowały się z chodnikiem.
Inwestycja powstaje na drodze powiatowej, gmina podjęła się inwestorstwa zastępczego za Starostwo Powiatowe w Trzebnicy
i dołożyła 50% środków własnych na zrealizowanie przedmiotowego przedsięwzięcia.
Pozostałe 50% wkładu na realizację zadania
zapewnia Powiat Trzebnicki. Wartość inwestycji to prawie 1 220 000 złotych brutto.

Przedmiotem inwestycji było wykonanie jednostronnego chodnika szerokości 2 m,
o nawierzchni bitumicznej, wraz ze zjazdami oraz kanalizacją deszczową. Łącznie dłu-

gość wybudowanych chodników w dwóch
miejscowościach w ramach umowy z wykonawcą robót to prawie pół kilometra. Zadanie wykonane zostało w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym przy udziale finansowym 50/50. Wartość zadania wyniosła blisko
840 000 złotych.

Ścieżka rowerowa
Zakończyła się budowa ciągu pieszo-rowerowego w Pęgowie.
Inwestycja stanowi kontynuację istniejącej
ścieżki rowerowej, która przez tereny leśne łączy
miasto Oborniki Śląskie z Golędzinowem. Nowa inwestycja połączyła istniejącą ścieżkę rowe-

rową z ciągiem pieszo-rowerowym w Pęgowie,
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 342. Odcinek to
ponad 700 metrów ciągu pieszo-rowerowego,
którego wartość wyniesie ponad 1 110 000 zł.
Projekt ten powstanie w ścisłej współpracy
z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei, które finansuje 50% całkowitej wartości zadania.

Nowy dach w SP3
Szkoła Podstawowa nr 3 w Obornikach
Śląskich zyskała nowy dach!
Wymiana pokrycia dachowego polegała na rozbiórce istniejącego pokrycia dachowego, wymianie łat i kontrłat, zamontowaniu nowej membrany, wymianie obróbek
blacharskich, rynien i rur spustowych i ostatecznie na wykonaniu nowego pokrycia z blachodachówki w kolorze czerwonym. Wartość
prac wyniosła około 342 000 zł brutto.

Nowa świetlica w SP2

Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich ma nową świetlicę szkolną.
Przebudowie i zmianie sposobu użytkowania uległy dwa pomieszczenia gospodarcze połączone dwoma przejściami bez drzwi.
W celu połączenia pomieszczeń wyburzona została część ściany nośnej między przej-

Wilczyn pod lasem
W miejscowości Wilczyn kolejna droga
gminna została przebudowana.
Dzięki pozyskanej dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Programu Fundusz Dróg Samorządowych Gmina
Oborniki Śląskie wykonała przebudowę ulicy Pod Lasem.
Zadanie obejmowało przebudowę dro-

gi gminnej na odcinku 606 metrów łączącego
drogę gminną z drogą powiatową. Ogólna wartość projektu to 852 684,39 zł. Otrzymana dotacja wynosi 426 342,19 zł. Zakres wykonanych
prac: roboty przygotowawcze, roboty ziemne
– roboty drogowe, przepusty, studnie i wpusty,
elementy ulic, roboty nawierzchniowe – jezdnia
główna, zjazdy i dojścia do budynków, odwodnienie, oznakowanie, roboty wykończeniowe.

ściami oraz fragment ściany działowej. Przy
okazji wykonywania prac zlikwidowano istniejące, nieczynne WC, które zostało połączone z sąsiednim pomieszczeniem gospodarczym. Ponadto warsztat znajdujący się
w pomieszczeniu gospodarczym został przeniesiony do magazynu. W celu umożliwienia
dostępu z zewnątrz do nowego warsztatu wykonany został otwór drzwiowy w miejscu istniejącego okna. Wartość wykonanych prac to
120 000 zł brutto.

SP Pęgów

W Szkole Podstawowej w Pęgowie również
zaszły małe zmiany.
Wykonane zostały dwa otwory drzwiowe
(1 na parterze i 1 na piętrze) pomiędzy budynkiem dawnego gimnazjum, a budynkiem
szkoły podstawowej w celu technicznego
przejścia między budynkami. Wartość prac
około 20 000 zł brutto.

Droga Borkowice
5 grudnia b.r. dokonano uroczystego odbioru przebudowanej drogi wojewódzkiej
koło miejscowości Borkowice.
Realizacja zadania obejmowała wykonanie
nowej nawierzchni o długości 998 mb. oraz
wybudowanie dwóch zatok autobusowych.
Dziękujemy Panu Cezaremu Przybylskiemu Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego oraz Pani Małgorzacie Matusiak Sta-

roście Powiatu Trzebnickiego za wykonanie
drogi wraz z zatokami autobusowymi, które
w znaczny sposób poprawią bezpieczeństwo
naszych mieszkańców.
Inwestycja zrealizowana została ze środków Marszałka Województwa Dolnośląskiego i wyniosła 1 023 990,74 zł.
zdj. Starostwo Powiatowe w Trzebnicy

Azbest

Na terenie Gminy Oborniki Śląskie zakończono prace polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest
z posesji, które zostały zgłoszone w 2019
roku do udziału w konkursie ogłoszonym
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu.
Zgodnie z założeniami regulaminu Gmina
Oborniki Śląskie otrzymała 100 % dofinansowanie do powyższych prac. W ostatecznym
rozrachunku wykonawca zadania, tj. firma
Logistyka Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą przy
ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
usunęła z terenu 34 posesji łącznie 78,68 Mg
płyt azbestowo-cementowych zarówno z bu-

dynków mieszkalnych, gospodarczych oraz
zgromadzonych „luzem” na posesjach. Dofinansowanie nie obejmowało zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.
Pomimo wyznaczenia terminu wykorzystania wyrobów zawierających azbest w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska
i zdrowia ludzi do dnia 31 grudnia 2032 roku należy podjąć wszelkie dostępne kroki, aby
w sposób efektywny realizować cele określone
w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu
na lata 2009-2032, tj. usuwać i unieszkodliwić
wyroby zawierające azbest, zminimalizować
negatywne skutki zdrowotne spowodowane
jego obecnością i zlikwidować szkodliwe oddziaływanie azbestu na środowisko. Dlatego
też, w przypadku dalszych naborów zachęcamy Państwa do udziału w Programie.

Dodatkowo za wzrost cen pośrednio odpowiedzialne są:
– nowe obowiązki publicznoprawne firm

Od momentu przejęcia przez Gminy obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów obserwowany jest stały wzrost ilości odbieranych odpadów segregowanych (tab. 1),
w szczególności dotyczy to frakcji odpadów
biodegradowalnych, tworzyw sztucznych,
odpadów wielkogabarytowych, szkła. W stosunku do lat ubiegłych największym kosztem ponoszonym przez Gminę nie jest już
tylko odbiór i zagospodarowanie odpadów
zmieszanych i ulegających biodegradacji, ale
również selektywnie zbieranych odpadów
np. tworzyw sztucznych czy odpadów wielkogabarytowych. W przypadku odpadów
frakcji plastiku stawka 1 tony odpadu wzrosła ze stawki 205,20 zł brutto w roku 2013
do 1 188,00 zł brutto w roku 2019, a w przypadku odpadów ulegających biodegradacji ze stawki 205,20 zł brutto w roku 2013 do
642,60 zł brutto w 2019 roku (tab. 2). Zgodnie
z umową Wykonawca usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych rozlicza się z Gminą na podstawie ilości zebranych ton odpadów komunalnych oraz cen
jednostkowych.
Począwszy od września 2018 roku Gmina
Oborniki Śląskie trzykrotnie ogłaszała przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych. W dwóch pierwszych postępowaniach zostały złożone oferty
przez 3 wykonawców, a w kolejnym wyłącznie jeden. We wrześniu 2019 r. złożono ofertę na kwotę 5 865 635,09 zł, gdzie kwota zabezpieczona w budżecie wynosiła 3 810 215,90 zł
(kwota pomniejszona o koszt funkcjonowania GPSZOK). We wszystkich postępowaniach oferty przewyższały środki, którymi
gmina dysponuje w budżecie z tytułu wnoszonych opłat przez mieszkańców i w związku
z powyższym przetargi zostały unieważnione
ze względu na przekroczenie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.
Na przełomie września i października odbyły się trzy komisje na których omawiano
sytuację związaną z gospodarowaniem odpadam na terenie Gminy Oborniki Śląskie.
Na podstawie przedstawionej analizy funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. wpływów i wydatków w 2019 roku oraz prognozowanych kosztów w 2019 roku wysuwa się wniosek, iż przy
utrzymaniu aktualnie obowiązujących stawek
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dochody Gminy byłyby znacznie niższe niż wydatki, a co za tym idzie nie będzie
możliwości rozstrzygnięcia przetargu. Kwota wpływu do budżetu z tytułu opłat za odbiór odpadów wynosi 4 180 099,41 zł w 2019
roku, natomiast szacowane koszty ponoszone
przez Gminę na podstawie dotychczasowych
faktur to kwota 4 953 137,06 zł. Przy utrzymaniu stawek trzeba by było dopłacić kwotę
773 037,65 zł z budżetu Gminy, na co nie zezwala obecny stan prawny (stanowiska Regionalnych Izb Obrachunkowych).

z odpadami zielonymi, co pozwoliło zmniejszyć proponowaną stawkę z kwoty 28,50 zł
do kwoty 23 zł/osobę w przypadku segregacji odpadów. Czy uchwalona stawka pokryje w całości koszty funkcjonowania systemu?
Czy konieczna będzie kolejna zmiana uchwalonych stawek? Będzie wiadome po złożeniu
ofert w ogłoszonym przez Gminę przetargu tj.
w lutym 2020 r.
Aby zmniejszyć ilość powstających odpadów zachęcamy mieszkańców naszej Gminy do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, ograniczania powstawania odpadów (picie wody z kranu, używanie
opakowań wielokrotnego użytku, butelek
zwrotnych itp.). Takie działanie spowoduje zmniejszenie ilości zbieranych odpadów
i tym samym kosztów ich zagospodarowania,
co ma bezpośredni wpływ na stawkę opłaty
wnoszoną przez mieszkańców naszej Gminy.
Sporządziła: Małgorzata Jewiarz
inspektor ds. gospodarki odpadami i ochrony
środowiska Wydziału Ochrony Środowiska

Ostatecznie podjęto decyzję o zbieraniu
odpadów kuchennych w workach łącznie

Tab. 1. Masa zebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych podana w [Mg]
w latach 2014 r.–2019 r. z terenu Gminy Oborniki Śląskie
X

2014 r.

Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 02
Opakowania ze szkła
15 01 07
Opakowania z papieru
i tektury 15 01 01
Odpady ulegające
biodegradacji 20 02 01
Odpady Wielkogabarytowe 20 03 07
Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne 20 03 01

2015 r.

2016 r.

2017 r.

I-VIII.
2019 r.

2018 r.

225,20

313,54

384,14

396,88

527,39

413,84

246,60

352,34

391,76

419,30

430,31

338,82

144,70

382,30

174,72

276,62

254,76

166,19

1 137,90

1 626,24

1 820,00

2 063,52

1 819,92

1 119,67

388,50

550,22

354,50

299,56

325,07

309,62

4 412,54

4 258,00

3 855,74

3 877,38

3 936,38

2 770,32

Tab. 2. Koszt odbioru i zagospodarowania 1[Mg] odpadów komunalnych
ponoszonych przez gminę Oborniki Śląskie.
Koszt
Koszt
w okresie w okresie
07.2013r.- 10.2015r.
07. 2014r. -06.2017r.

Koszt
Koszt
w okresie w okresie
03-2018r.- 01.2019-12.2018r. 05.2019

Koszt
w okresie
06.201909.2019

Koszt wskazany
w III przetargu

Opakowania z tworzyw
sztucznych 15 01 02

205,20 zł

745,20

637,20

864,00

1 188,00

1 188,00

Opakowania ze szkła
15 01 07

205,20 zł

313,20

270,00

324,00

540,00

540,00

Opakowania z papieru
i tektury 15 01 01

205,20 zł

540,00

540,00

486,00

648,00

864,00

Odpady ulegające
biodegradacji 20 02 01

205,20 zł

378,00

469,80

469,80

550,80

642,60

Odpady ulegające
biodegradacji 20 01 08

x

x

x

x

x

1 944,00

Odpady Wielkogabarytowe
20 03 07

205,20 zł

378,00

378,00

648,00

648,00

x

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 01

608,04 zł

567,00

642,60

642,60

691,20

712,80

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE I-XII 2020r.
DATA WYWOZU

MIEJSCOWOŚĆ
Borkowice, Kuraszków,
Kowale, Morzęcin Wielki,
Piekary, Przecławice,
Siemianice, Wilczyn
Oborniki Śląskie:
Wolności, Rycerska
Jary, Kotowice, Lubnów,
Niziny, Nowosielce,
Golędzinów, Raków,
Rościsławice, Uraz,
Oborniki Śl.:
Ciecholowicka, Komuny
Paryskiej, Ułańska,
Cicha,Tulipanowa

Bagno, Brzezno Małe,
Morzęcin Mały, Osola,
Osolin, Wielka Lipa

Paniowice, Pęgów,
Zajączków

PONIEDZIAŁEK

Począwszy od 2018 roku następuje znaczący wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska, tj. za umieszczenie frakcji odpadów zmieszanych na składowisku (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22
grudnia 2017 roku w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska) Ze stawki 170,00 zł / za 1 tonę składowanych odpadów w roku 2018 do 270zł
/za 1 tonę w roku 2020 i kolejnych latach.
Opłatę tą wnoszą instalacje komunalne,
do których gmina ma przekazywać odpady
zmieszane, a konsekwencją tego jest wzrost
stawek za przyjmowanie odpadów.

WTOREK

W sierpniu 2019 roku został ogłoszony raport Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z przeprowadzonego badania rynku usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w gminach miejskich
w latach 2014-2019, do którego dane przekazywała w lutym również nasza gmina. Wykazał on, że głównymi przyczynami wzrostu cen
za odpady jest m. in.:
– wyższa cena zwycięzcy przetargu na odbiór odpadów,
– wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska,
– wzrost kosztów zagospodarowania odpadów,
– zwiększenie liczby frakcji, które muszą segregować mieszkańcy,
– wzrost kosztów funkcjonowania instalacji
komunalnych,
– nieprawidłowa segregacja odpadów przez
mieszkańców,
– zakaz importu odpadów wprowadzony przez Chiny, które wcześniej były największym światowym odbiorcą odpadów
z papieru i plastiku.

odbierających odpady (monitoring, zabezpieczenie roszczeń, tytuł prawny do
nieruchomości na której prowadzona jest
działalność, ograniczenie magazynowania odpadów),
– niestabilność prawa,
– wzrost kosztów pracy,
– wzrost cen energii

ŚRODA

Szanowni Mieszkańcy!
W dniu 12 listopada 2019 roku podczas
Sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
zostały przyjęte nowe stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenach nieruchomości zamieszkałych, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2020 roku. Opłata za odbiór odpadów
zbieranych selektywnie będzie wynosiła miesięcznie 23 zł/ osobę oraz przy braku segregacji 46 zł/osobę.
Dla przypomnienia informujemy, iż zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2010
ze zm.), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią dochód gminy,
a z pobranych opłat pokrywane są wszelkie
koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (m.in. odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
utrzymanie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, likwidację dzikich wysypisk, edukacje). Mając powyższe na uwadze ustawowym obowiązkiem
gminy jest ustalanie takiej wysokości opłaty,
ponoszonej przez mieszkańców, która pokryje całość kosztów. Kalkulację wykonuje się na
podstawie ilości osób zamieszkujących gminę, ilości odpadów oraz kosztów funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami.
Gmina jest zobowiązana do osiągnięcia
ustawowych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, innych
niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne oraz do ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. W przypadku
nieosiągnięcia poziomów naliczane są dotkliwe kary finansowe. Od 2013 roku gmina spełnia wymogi rozporządzenia.
Wraz z nową umową na odbiór i zagospodarowanie odpadów gmina zobowiązana jest
do rozszerzenia zbiórki o odpady ulegających
biodegradacji tzw. odpady kuchenne (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów). Zwiększono również liczbę przyjmowania frakcji na terenie
gminnych punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych o odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie (igły, paski do mierzenie poziomu cukru itp.) oraz odpadów tekstyliów i odzieży. Na wprowadzenie zmian
gminy mają 12 miesięcy, jednak nowe wymogi dodatkowo zwiększą koszt zagospodarowania odpadów od mieszkańców (w szczególności odpadów medycznych).
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Mając na uwadze wyniki ostatniego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stawka opłaty musiałaby
wynieść 28,50/osobę. W propozycjach wskazano możliwości zmniejszenia kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami,
między innymi:
– zmiana zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zakup pojemnika na odpady BIO i ewentualnie koszyczka przez właściciela nieruchomości
lub
– zmniejszenie częstotliwości odbioru poszczególnych frakcji, np. w okresie zimowym odbiór papieru i szkła co 2 miesiące
lub brak zbiórki odpadów BIO (wyłącznie
PSZOK) lub
– wprowadzenie limitów przyjmowanych
odpadów do GPSZOK w Golędzinowie,
np. odpadów wielkogabarytowych, opon
oraz rezygnacja z mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

CZWARTEK

Nowe stawki

z pierwszej ręki
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Oborniki Śląśkie
frakcja
styczeń
oprócz ulic:
plastik
10, 24
Ciecholowickiej, Komuny
Paryskiej, Ułańskiej,
makulatura
3, 31
Cichej, Tulipanowej,
szkło
17
Wolności, Rycerskiej
* odbiory przesunięte ze względu na święta
PIĄTEK
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wrzesień październik listopad grudzień
11, 22*

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH
ORAZ ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2020r.

styczeń 2020 r.

z pierwszej ręki

HARMONOGRAM
Data ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
TerenyZMIESZANYCH
Wiejskie
ORAZ PONIEDZIAŁEK
ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2020r.

13.01.,27.01.,10.02.,24.02.,09.03.,23.03.,06.04.,
20.04.,04.05.,18.05.,01.06.,15.06.,29.06.,13.07.,
Data
27.07., 10.08.,24.08.,07.09.,21.09.,05.10.,19.10.,
PONIEDZIAŁEK
02.11.,16.11.,30.11.,14.12.,28.12.
13.01.,27.01.,10.02.,24.02.,09.03.,23.03.,06.04.,
WTOREK
20.04.,04.05.,18.05.,01.06.,15.06.,29.06.,13.07.,
14.01.,28.01.,11.02.,25.02.,10.03.,24.03.,07.04.,
27.07.,
10.08.,24.08.,07.09.,21.09.,05.10.,19.10.,
21.04.,05.05.,19.05.,02.06.,16.06.,30.06.,14.07.,
02.11.,16.11.,30.11.,14.12.,28.12.
28.07.,11.08.,25.08.,08.09.,22.09.,06.10.,20.10.,
WTOREK
03.11.,17.11.,01.12.,15.12.,29.12.
14.01.,28.01.,11.02.,25.02.,10.03.,24.03.,07.04.,
ŚRODA
21.04.,05.05.,19.05.,02.06.,16.06.,30.06.,14.07.,
02.01*.,15.01.,29.01.,12.02.,26.02.,11.03.,25.03.,
28.07.,11.08.,25.08.,08.09.,22.09.,06.10.,20.10.,
08.04.,22.04.,06.05.,20.05.,03.06.,17.06.,01.07.,
03.11.,17.11.,01.12.,15.12.,29.12.
15.07.,29.07.,12.08.,26.08.,09.09.,23.09.,07.10.,
ŚRODA
21.10.,04.11.,18.11.,02.12.,16.12.,30.12.
02.01*.,15.01.,29.01.,12.02.,26.02.,11.03.,25.03.,
08.04.,22.04.,06.05.,20.05.,03.06.,17.06.,01.07.,
CZWARTEK
15.07.,29.07.,12.08.,26.08.,09.09.,23.09.,07.10.,
02.01.,16.01.,30.01.,13.02.,27.02.,12.03.,26.03.,
21.10.,04.11.,18.11.,02.12.,16.12.,30.12.
09.04.,23.04.,07.05.,21.05.,04.06.,18.06.,02.07.,
CZWARTEK
16.07.,30.07.,13.08.,27.08.,10.09.,24.09.,08.10.,
02.01.,16.01.,30.01.,13.02.,27.02.,12.03.,26.03.,
22.10.,05.11.,19.11.,03.12.,17.12.,31.12.
09.04.,23.04.,07.05.,21.05.,04.06.,18.06.,02.07.,
PIĄTEK
16.07.,30.07.,13.08.,27.08.,10.09.,24.09.,08.10.,
03.01.,17.01.,31.01.,14.02.,28.02.,13.03.,27.03.,
22.10.,05.11.,19.11.,03.12.,17.12.,31.12.
10.04.,24.04.,08.05.,22.05.,05.06.,19.06.,03.07.,
PIĄTEK
17.07.,31.07.,14.08.,28.08.,11.09.,25.09.,09.10.,
03.01.,17.01.,31.01.,14.02.,28.02.,13.03.,27.03.,
23.10.,06.11.,20.11.,04.12.,18.12.
10.04.,24.04.,08.05.,22.05.,05.06.,19.06.,03.07.,
PONIEDZIAŁEK
17.07.,31.07.,14.08.,28.08.,11.09.,25.09.,09.10.,
07.01*.,20.01.,03.02.,17.02.,02.03.,16.03.,30.03.,
23.10.,06.11.,20.11.,04.12.,18.12.
PONIEDZIAŁEK22.06.,06.07.,
14.04*.,27.04.,11.05.,25.05.,08.06.,
07.01*.,20.01.,03.02.,17.02.,02.03.,16.03.,30.03.,
20.07.,03.08.,17.08.,31.08.,14.09.,28.09.,12.10.,
14.04*.,27.04.,11.05.,25.05.,08.06.,
22.06.,06.07.,
26.10.,09.11.,23.11.,07.12.,21.12.
20.07.,03.08.,17.08.,31.08.,14.09.,28.09.,12.10.,
WTOREK
26.10.,09.11.,23.11.,07.12.,21.12.
07.01.,21.01.,04.02.,18.02.,03.03.,17.03.,31.03.,
WTOREK
14.04.,28.04.,12.05.,26.05.,09.06.,23.06.,07.07.,
07.01.,21.01.,04.02.,18.02.,03.03.,17.03.,31.03.,
21.07.,04.08.,18.08.,01.09.,15.09.,29.09.,13.10.,
14.04.,28.04.,12.05.,26.05.,09.06.,23.06.,07.07.,
27.10.,10.11.,24.11.,08.12.,22.12.
21.07.,04.08.,18.08.,01.09.,15.09.,29.09.,13.10.,
ŚRODA
27.10.,10.11.,24.11.,08.12.,22.12.
08.01.,22.01.,05.02.,19.02.,04.03.,18.03.,01.04.,
ŚRODA
15.04.,29.04.,13.05.,27.05.,10.06.,24.06.,08.07.,
08.01.,22.01.,05.02.,19.02.,04.03.,18.03.,01.04.,
15.04.,29.04.,13.05.,27.05.,10.06.,24.06.,08.07.,
22.07.,05.08.,19.08.,02.09.,16.09.,30.09.,14.10.,
22.07.,05.08.,19.08.,02.09.,16.09.,30.09.,14.10.,
28.10.,12.11*.,25.11.,09.12.,23.12.
28.10.,12.11*.,25.11.,09.12.,23.12.
CZWARTEK
CZWARTEK
09.01.,23.01.,06.02.,20.02.,05.03.,19.03.,02.04.,
09.01.,23.01.,06.02.,20.02.,05.03.,19.03.,02.04.,
16.04.,30.04.,14.05.,28.05.,12.06*.,25.06.,09.07.,
16.04.,30.04.,14.05.,28.05.,12.06*.,25.06.,09.07.,
23.07.,06.08.,20.08.,03.09.,17.09.,01.10.,15.10.,
23.07.,06.08.,20.08.,03.09.,17.09.,01.10.,15.10.,
29.10.,12.11.,26.11.,10.12.,24.12.
29.10.,12.11.,26.11.,10.12.,24.12.
PIĄTEK
PIĄTEK
10.01.,24.01.,07.02.,21.02.,06.03.,20.03.,03.04.,
10.01.,24.01.,07.02.,21.02.,06.03.,20.03.,03.04.,
17.04.,30.04*.,15.05.,29.05.,12.06.,26.06.,10.07.,
17.04.,30.04*.,15.05.,29.05.,12.06.,26.06.,10.07.,
24.07.,07.08.,21.08.,04.09.,18.09.,02.10.,16.10.,
24.07.,07.08.,21.08.,04.09.,18.09.,02.10.,16.10.,
30.10.,13.11.,27.11.,11.12.,28.12*.
30.10.,13.11.,27.11.,11.12.,28.12*.
*odbiory
przesunięte
ze względu
święta
*odbiory przesunięte ze względu
nana
święta

Bagno, Osolin
Tereny Wiejskie
Bagno,
Osolin
Brzezno
Małe,
Morzęcin Mały,
Kuraszków za stadionem (ul. Lazurowa), Osola,
Wielka Lipa
Brzezno Małe, Morzęcin Mały,
Kuraszków za stadionem (ul. Lazurowa), Osola,
Wielka Lipa

Jary, Morzęcin Wielki, Rościsławice

Jary, Morzęcin Wielki, Rościsławice

Kuraszków, Siemianice, Wilczyn Osiedle
Kuraszków, Siemianice, Wilczyn Osiedle

Borkowice, Golędzinów, Kowale, Piekary, Przecławice,
Wilczyn
Borkowice, Golędzinów, Kowale, Piekary, Przecławice,
Wilczyn

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

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

Kotowice, Paniowice, Zajączków

Kotowice, Paniowice, Zajączków

Kolonia Golędzinów, Lubnów,

Kolonia
Golędzinów,
Lubnów,
Niziny,
Nowosielce,
Raków
Niziny, Nowosielce, Raków

Uraz
Uraz

UWAGA
!
UWAGA
!
- 30.11.
Odpady
biodegradowalne
będąodbierane
odbierane co
co dwa
dwa tygodnie
wywozu
nieczystości
stałych
.
01.04.01.04.
- 30.11.
Odpady
biodegradowalne
będą
tygodniewedług
wedługharmonogramu
harmonogramu
wywozu
nieczystości
stałych
.
- 31.03.
Odpady
biodegradowalnebędą
będąodbierane
odbierane raz
raz w
wywozu
nieczystości
stałychstałych
01.12.01.12.
- 31.03.
Odpady
biodegradowalne
w miesiącu
miesiącuwedług
wedługharmonogramu
harmonogramu
wywozu
nieczystości
w pierwszej połowie miesiąca
w pierwszej połowie miesiąca
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Data
Teren Miasta Oborniki Śląskie
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH
PONIEDZIAŁEK
Boya Żeleńskiego,STYCZEŃ
Broniewskiego,
Dębowa, Dunikowskiego,
Jagiełły,
ORAZ ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH
– GRUDZIEŃ
2020r.
13.01.,27.01.,10.02.,24.02.,09.03.,23.03.,

06.04.,20.04.,04.05.,18.05.,01.06.,15.06.,
29.06.,13.07.,27.07.,10.08.,24.08.,07.09.,
Data
21.09.,05.10.,19.10.,02.11.,16.11.,30.11.,
PONIEDZIAŁEK
14.12.,28.12.
13.01.,27.01.,10.02.,24.02.,09.03.,23.03.,
WTOREK
06.04.,20.04.,04.05.,18.05.,01.06.,15.06.,
14.01.,28.01.,11.02.,25.02.,10.03.,24.03.,
29.06.,13.07.,27.07.,10.08.,24.08.,07.09.,
07.04.,21.04.,05.05.,19.05.,02.06.,16.06.,
21.09.,05.10.,19.10.,02.11.,16.11.,30.11.,
30.06.,14.07.,28.07.,11.08.,25.08.,08.09.,
14.12.,28.12.
22.09.,06.10.,20.10.,03.11.,17.11.,01.12.,
WTOREK
14.01.,28.01.,11.02.,25.02.,10.03.,24.03.,
15.12.,29.12.
07.04.,21.04.,05.05.,19.05.,02.06.,16.06.,
ŚRODA
30.06.,14.07.,28.07.,11.08.,25.08.,08.09.,
15.01.,29.01.,12.02.,26.02.,11.03.,25.03.,
22.09.,06.10.,20.10.,03.11.,17.11.,01.12.,
08.04.,22.04.,06.05.,20.05.,03.06.,17.06.,
15.12.,29.12.
01.07.,15.07.,29.07.,12.08.,26.08.,09.09.,
ŚRODA
23.09.,07.10.,21.10.,04.11.,18.11.,02.12.,
15.01.,29.01.,12.02.,26.02.,11.03.,25.03.,
16.12.,30.12.
08.04.,22.04.,06.05.,20.05.,03.06.,17.06.,
CZWARTEK
01.07.,15.07.,29.07.,12.08.,26.08.,09.09.,
02.01.,16.01.,30.01.,13.02.,27.02.,12.03.,
23.09.,07.10.,21.10.,04.11.,18.11.,02.12.,
16.12.,30.12.
26.03.,09.04.,23.04.,07.05.,21.05.,04.06.,
CZWARTEK
18.06.,02.07.,16.07.,30.07.,13.08.,27.08.,
02.01.,16.01.,30.01.,13.02.,27.02.,12.03.,
10.09.,24.09.,08.10.,22.10.,05.11.,19.11.,
26.03.,09.04.,23.04.,07.05.,21.05.,04.06.,
03.12.,17.12.,31.12.
18.06.,02.07.,16.07.,30.07.,13.08.,27.08.,
PONIEDZIAŁEK
10.09.,24.09.,08.10.,22.10.,05.11.,19.11.,
03.01*.,20.01.,03.02.,17.02.,02.03.,16.03.,
03.12.,17.12.,31.12.
30.03.,10.04*.,27.04.,11.05.,25.05.,08.06.,
PONIEDZIAŁEK
22.06.,06.07.,20.07.,03.08.,17.08.,31.08.,
03.01*.,20.01.,03.02.,17.02.,02.03.,16.03.,
14.09.,28.09.,12.10.,26.10.,09.11.,23.11.,
30.03.,10.04*.,27.04.,11.05.,25.05.,08.06.,
07.12.,21.12.
22.06.,06.07.,20.07.,03.08.,17.08.,31.08.,
14.09.,28.09.,12.10.,26.10.,09.11.,23.11.,
WTOREK
07.12.,21.12.
07.01.,21.01.,04.02.,18.02.,03.03.,17.03.,
WTOREK
31.03.,14.04.,28.04.,12.05.,26.05.,09.06.,
07.01.,21.01.,04.02.,18.02.,03.03.,17.03.,
23.06.,07.07.,21.07.,04.08.,18.08.,01.09.,
31.03.,14.04.,28.04.,12.05.,26.05.,09.06.,
15.09.,29.09.,13.10.,27.10.,10.11.,24.11.,
23.06.,07.07.,21.07.,04.08.,18.08.,01.09.,
08.12.,22.12.
15.09.,29.09.,13.10.,27.10.,10.11.,24.11.,
ŚRODA
08.12.,22.12.
08.01.,22.01.,05.02.,19.02.,04.03.,18.03.,
ŚRODA
01.04.,15.04.,29.04.,13.05.,27.05.,10.06.,
08.01.,22.01.,05.02.,19.02.,04.03.,18.03.,
01.04.,15.04.,29.04.,13.05.,27.05.,10.06.,
24.06.,08.07.,22.07.,05.08.,19.08.,02.09.,
24.06.,08.07.,22.07.,05.08.,19.08.,02.09.,
16.09.,30.09.,14.10.,28.10.,10.10*.,25.11.,
16.09.,30.09.,14.10.,28.10.,10.10*.,25.11.,
09.12.,23.12.
09.12.,23.12.
CZWARTEK
CZWARTEK
09.01.,23.01.,06.02.,20.02.,05.03.,19.03.,
09.01.,23.01.,06.02.,20.02.,05.03.,19.03.,
02.04.,16.04.,30.04.,14.05.,28.05.,10.06*.,
02.04.,16.04.,30.04.,14.05.,28.05.,10.06*.,
25.06.,09.07.,23.07.,06.08.,20.08.,03.09.,
25.06.,09.07.,23.07.,06.08.,20.08.,03.09.,
17.09.,01.10.,15.10.,29.10.,12.11.,26.11.,
17.09.,01.10.,15.10.,29.10.,12.11.,26.11.,
10.12.,24.12.
10.12.,24.12.
*odbiory
przesunięte
święta
*odbiory
przesuniętezezewzględu
względu na święta

Krótka, Lipowa, Mieszka I, Montwiłła, Poniatowskiego,
Powstańców Warszawy, Powstańców Wielkopolskich, Prusa,
Sikorskiego, Sobieskiego,
Tuwima,
Wołowska,
Teren Miasta
Oborniki
Śląskie Zagórskiego, Zawiszy
Czarnego, Zielona, Zygmunta Augusta, Żeromskiego, Żwirki i Wigury

Boya Żeleńskiego, Broniewskiego, Dębowa, Dunikowskiego, Jagiełły,
Krótka, Lipowa, Mieszka I, Montwiłła, Poniatowskiego,
Powstańców
Warszawy, do
Powstańców
Wielkopolskich, Prusa,
Batorego, Dworcowa
ronda, Kochanowskiego,
Konopnickiej,
Sikorskiego,
Sobieskiego,
Tuwima, Wołowska,
Zagórskiego,
Kopernika,
Kraszewskiego,
Licealna,
Miła, OfiarZawiszy
Katynia,
Czarnego, Zielona, Zygmunta Augusta, Żeromskiego, Żwirki i Wigury

Orzeszkowej, Parkowa, Reja, Rycerska, Siemianicka, Wolności,
Wyspiańskiego, Wyszyńskiego

Batorego, Dworcowa do ronda, Kochanowskiego, Konopnickiej,
Kopernika,
Licealna,
Miła,
Ofiar Katynia,
DworcowaKraszewskiego,
od ronda do PKP,
Dwóch
Mieczy,
Golędzinowska,
Orzeszkowej,
Parkowa, Reja,
Rycerska,
Siemianicka, Wolności,
Grunwaldzka,
Grzybowa,
Jagiellończyka,
Jagodowa,
Wyspiańskiego, Wyszyńskiego

Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi, Księcia Witolda, Kurkowa,
Łokietka, Mała Ogrodowa, Niecała, Piękna, Słowackiego, Sienkiewicza,
Dworcowa od ronda do PKP, Dwóch Mieczy, Golędzinowska,
Spółdzielcza,Grzybowa,
Wieniawskiego,
Włodkowica,
Wrocławska,
Grunwaldzka,
Jagiellończyka,
Jagodowa,
Zielonego
Wzgórza,
Starego
Kazimierza Wielkiego,
Królowej
Jadwigi,Zygmunta
Księcia Witolda,
Kurkowa,

Łokietka, Mała Ogrodowa, Niecała, Piękna, Słowackiego, Sienkiewicza,
Brodatego, Chopina,
Chrobrego,
Dąbrowskiego,
Kasztanowa,
Spółdzielcza,
Wieniawskiego,
Włodkowica,
Wrocławska,
Zielonego
Wzgórza, Zygmunta
Starego
Krzywoustego,
Mickiewicza,
Moniuszki,
Orkana, Paderewskiego,

Piastów Śląskich, Pobożnego, Powstańców Śląskich, Ptasia, Reymonta,
Brodatego, Chopina, Chrobrego,
Dąbrowskiego,
Kasztanowa,
Skargi,
Witosa

Krzywoustego, Mickiewicza, Moniuszki, Orkana, Paderewskiego,
Piastów Śląskich, Pobożnego, Powstańców Śląskich, Ptasia, Reymonta,
Skargi, Witosa

Asnyka, Baczyńskiego, Bukowa, Chełmońskiego, Energetyczna, Fredry,
Gajcego, Gen. St. Maczka Górna, Herberta, Kownackiego, Łąkowa,
Matejki,
Miłosza,
Makuszyńskiego,
Na Przejściu,
Norwida,
Asnyka,
Baczyńskiego,
Bukowa,
Chełmońskiego,
Energetyczna,
Fredry, Plac
Zwycięstwa,
Prusicka,
Staszica,Kownackiego,
Styki, Wąska,
Wita Stwosza
Gajcego,
Gen. St.Polna,
Maczka
Górna, Herberta,
Łąkowa,
Matejki, Miłosza, Makuszyńskiego, Na Przejściu, Norwida, Plac
Zwycięstwa, Polna, Prusicka, Staszica, Styki, Wąska, Wita Stwosza

Cicha, Gierymskiego, Komuny Paryskiej, Kossaka, Kościuszki,
Korzeniowskiego, Malczewskiego, Mała, Piłsudskiego, Podzamcze,
Cicha, Gierymskiego, Komuny Paryskiej, Kossaka, Kościuszki,
Skłodowskiej-Curie, Trzebnicka, Zapolskiej

Korzeniowskiego, Malczewskiego, Mała, Piłsudskiego, Podzamcze,
Skłodowskiej-Curie, Trzebnicka, Zapolskiej

Wspólnoty Mieszkaniowe,
Jodłowa,
Modrzewiowa,
Nowowiejska,
Wspólnoty
Mieszkaniowe,
Jodłowa,
Modrzewiowa,
Nowowiejska,
Wzgórze
Magdaleny,
Wzgórze
Partyzantów, Leśna

Wzgórze Magdaleny, Wzgórze Partyzantów, Leśna

Wspólnoty Mieszkaniowe,

Wspólnoty Mieszkaniowe,
Ciecholowicka,
Tulipanowa,
Ułańska
Ciecholowicka,
Tulipanowa,
Ułańska

UWAGA
UWAGA
! !
01.04.
- 30.11.
Odpadybiodegradowalne
biodegradowalne będą
coco
dwa
tygodnie
według
harmonogramu
wywozu
nieczystości
stałych . stałych .
01.04.
- 30.11.
Odpady
będąodbierane
odbierane
dwa
tygodnie
według
harmonogramu
wywozu
nieczystości
01.12.
31.03.Odpady
Odpadybiodegradowalne
biodegradowalne będą
ww
miesiącu
według
harmonogramu
wywozu
nieczystości
stałych stałych
01.12. - 31.03.
będąodbierane
odbieranerazraz
miesiącu
według
harmonogramu
wywozu
nieczystości
w pierwszej połowie miesiąca
w pierwszej
połowie miesiąca
Pamiętaj, że pojemniki i worki z odpadami należy wystawiać przed posesję dzień przed planowanym terminem odbioru,
Pamiętaj, że pojemniki i worki z odpadami należy wystawiać przed posesję dzień przed planowanym terminem odbioru,
w miejscu widocznym i dostępnym dla firmy odbierającej odpady.
w miejscu widocznym i dostępnym dla firmy odbierającej odpady.
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Sprzęt ratowniczo-gaśniczy

Szanowni mieszkańcy,
Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów w miesiącach od grudnia do marca odpady ulegające biodegradacji, t.j. trawa i liście są odbierane raz w miesiącu (przy
pierwszym wywozie odpadów). Odpady te można również dostarczyć bezpośrednio do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Golędzinowie.
Informujemy również, że harmonogram na 2020 rok oraz druki wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostarczymy
Państwu do końca grudnia 2019 r. Przypominamy również o konieczności zgłaszania zmiany ilości osób zamieszkujących daną
nieruchomość w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym
nastąpiła zmiana. Zmian dokonuje się również w przypadku wynajmowania nieruchomości. Dodatkowe informacje można uzyskać
w Wydziale Ochrony Środowiska pod numerem 71 310 35 19 wew.
434, adres e-mailowy: odpady@oborniki-slaskie.pl lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego – w pokoju numer 7 – przy ul.
Trzebnickiej 1 w Obornikach Śląskich.

Dzięki wsparciu finansowemu
z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
sześć jednostek OSP z Naszej
Gminy otrzymało nowoczesny
sprzęt ratowniczo-gaśniczy
niezbędny do ratowania życia
i zdrowia mieszkańców Gminy
Oborniki Śląskie.
Łączna kwota zakupionego
sprzętu to ponad 115 000 zł, z cze-

go 100 000 zł to kwota otrzymanej
dotacji z Programu „Mały Strażak”.
Gmina Oborniki Śląskie zapewniła
wkład własny do projektów.
Ochotnicza Straż Pożarna w Bagnie zakupiła rozdzielacz, prądownicę pianową i wodną, stojak hydrantowy, kurtynę wodną, węże,
piłę do drewna i agregat prądotwórczy. OSP z Obornik Śląskich pozyskało: detektor wielogazowy, pirometr, kombinezony, rękawice chemoodporne, kurtynę wodną, węże,
motopompę szlamową, agregat prądotwórczy, myjkę i węże do hydrantu. Ochotnicza Straż Pożar-

Ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości porządku
wprowadza szereg zmian nie tylko dla samej Gminy, ale również dla
mieszkańców nieruchomości zamieszkałych. Zmiany te muszą zostać wprowadzone najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia jej
w życie tj. do 6 września 2020 r. Są to mi.in.
– wprowadzenie obowiązkowej segregacji;
– sankcje dla mieszkańców niesegregujących odpady;
– określenie wymagań w zakresie selektywnego zbierania odpadów oraz określenie warunków uznania, że odpady są zbierane
w sposób selektywny;
– określenie wymagań dotyczących kompostowania bioodpadów
stanowiących odpady komunalne (wyłącznie budynki jednorodzinne);

na z Pęgowa zakupiła motopompę pływającą i szlamową, tłumice,
prądownicę wodną, lance gaśnicze i mostki przejazdowe. Ochotnicza Straż Pożarna z Lubnowa
wzbogaciła się o motopompę pływającą, tłumice, pirometr, agregat
prądotwórczy, kurtynę wodną, prądownicę wodną, rozdzielacz, klucze do hydrantu, węże oraz myjkę.
Na wyposażeniu OSP z Urazu znalazł się profesjonalny agregat prądotwórczy. Natomiast Ochotnicza
Straż Pożarna z Rościsławic zakupiła z dotacji kamerę termowizyjną
i wykrywacz prądu przemiennego.

styczeń 2020 r.

Gmina Oborniki Śląskie pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na
lata 2014-2020. Działanie 10.2.2
Zapewnienie równego dostępu
do wysokiej jakości edukacji
podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WROF.
Projekt partnerski, w którym liderem jest gmina Wisznia Mała, obejmuje 2 gminy i 9 szkół: w naszej gminie projekt realizowany jest w Szkole
Podstawowej nr 2 i 3 w Obornikach
Śląskich oraz Szkole Podstawowej
w Pęgowie, Osolinie i Urazie.
Wartość projektu to 2 070 564,00 zł,
z czego dofinansowanie wyniosło
1 967 034,00 zł (wkład własny niepieniężny). Dla Gminy Oborniki
Śląskie to kwota 737 029,40 zł.
W naszej gminie z projektu skorzysta 561 dzieci i 58 nauczycieli. Okres realizacji projektu – od
1.09.2019 – 30.06.2021.
Poniżej relacje opiekunów projektu w poszczególnych szkołach:

i twórcze działanie, uczą się kreatywnej współpracy z partnerem.
Na zajęciach panuje twórcza atmosfera. Uczniowie mają pełną swobodę w zakresie tempa pracy i zasad jej organizacji. Zgłębiając tajniki
robotyki poprzez zabawę mali konstruktorzy mają możliwość wykazania się w działaniu samodzielnością, ekspresją twórczą, cierpliwością
i konsekwencją.

Szkoła Podstawowa nr 2
w Obornikach Śląskich
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne klas 1-3. Zajęcia te mają
na celu przede wszystkim pomoc
uczniowi w przezwyciężaniu trudności w opanowaniu określonych
umiejętności, budowanie u dziecka
wysokiej samooceny oraz stworze-

nego myślenia, które pozwala analizować sytuacje problemowe, dostrzegać pewne zasady i rozwijać
umiejętności matematyczne oraz
wykorzystywać je do rozwiązywania złożonych zadań.
Opieka psychologiczna – zajęcia ortograficzne „Ortograffiti” kl. 2. Celem zajęć jest opanowanie zasad ortograficznych i właściwe
ich stosowanie w pisowni, wykształcenie spostrzegawczości ortograficznej, polegającej na łatwości zauważania błędu w zapisie oraz uświadomienie uczniom konieczności nauki
ortografii i przestrzegania zasad ortograficznych.
Program zajęć koncentruje się
na zaznajamianiu uczniów z regułami ortograficznymi i właściwym
ich stosowaniem, utrwalaniu ma-

Susza

Zajęcia matematyczne rozwijające z projektu. Głównym celem zajęć jest uruchomienie możliwie wszystkich zmysłów w dążeniu do rozwijania ciekawości świata.
Uczniowie ćwiczą czytanie zadań
ze zrozumieniem, analizowanie ich,
rozwiązują łamigłówki matematyczne. Interesujące zadania wymagają
koncentracji uwagi, spostrzegawczości, pamięci i logicznego myślenia.
Zagadnienia zajęć matematycznych
rozwijają umiejętności myślenia,
organizowania własnych działań,
wdrażania do systematycznej pracy.

Wóz strażacki
Druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych w Obornikach
Śląskich i Rościsławic mają
ogromny powód do radości.
Spełniło się ich marzenie o nowym samochodzie ratowniczo-gaśniczym.
Średni samochód ratowniczo
-gaśniczy, który został przekazany OSP w Obornikach Śląskich
kupiony dzięki dofinansowaniu
jakie Gmina Oborniki Śląskie
otrzymała z Departamentu Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości w wysokości 822 685 zł. Całkowity koszt
pojazdu to 839 475 zł, z czego tylko 2% to środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Oborniki
Śląskie.
Samochód ratowniczo-gaśniczy kupiony na potrzeby OSP
w Rościsławicach również sfinansowany został z pozyskanych dofinansowań i budżetu Gminy Oborniki Śląskie. Środki zewnętrzne
to kwota 460 000 złotych (WFOŚiGW, Komenda Główna, KSRG).
Gmina Oborniki Śląskie przeznaczyła na ten cel 360 000 zł.
Mieszkańcy Gminy Oborniki Śląskie i Powiatu Trzebnickiego będą mogli czuć się bezpiecznie. Nowe samochody usprawnią
działania jednostek. Wykorzystywane będą do akcji ratunkowych,
zdarzeń drogowych i pożarów.

Zajęcia przyrodnicze. Biorą
w nich udział uczniowie klasy szóstej. Tematyka i forma zajęć jest bardzo różnorodna. Program zajęć został opracowany w oparciu o zagadnienia podstawy programowej
i potrzeby uczniów uwzględniające ich zainteresowania. Preferowane są metody aktywizujące, wymagające od uczniów dużego zaangażowania i kreatywnego poszukiwania
niestandardowych rozwiązań. Młodzież chętnie uczestniczy w zajęciach, zdobywa nową wiedzę i doskonali umiejętności.
Zajęcia z robotyki rozwijają kreatywność, zdolność analitycznego
myślenia, umiejętności planowania,
a także sprawność manualną dzieci. Uczestnicy zajęć pracują w parach. Każda para ma do dyspozycji pełny pakiet edukacyjny LEGO®
MINDSTORMS® EV3 oraz komputer z aplikacją umożliwiającą programowanie skonstruowanych robotów. Uczniowie budując i programując roboty o różnym stopniu
zaawansowania technologicznego
poznają podstawy robotyki, obcują z myślą techniczną, kształtują wyobraźnię przestrzenną i zmysł konstruktorski, rozwijają pomysłowość

nie uczniowi możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego,
emocjonalnego i społecznego.
Zadania terapeutyczne koncentrują się na stymulowaniu ogólnego rozwoju ucznia, usprawnianiu
zaburzonych funkcji percepcyjnych
i motorycznych, przezwyciężaniu
trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania oraz zaspokojeniu potrzeb rozwojowych
dziecka poprzez uwzględnienie specyfiki jego trudności w nauce oraz
dostrzeganiu jego mocnych stron.
Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne uczniów
w klasach 1-3. Zajęcia te mają na celu rozwijanie samodzielnego, twórczego i logicznego myślenia poprzez samodzielne i grupowe
rozwiązywanie zadań, wdrażanie
do wytrwałości podczas rozwiązywania problemów matematycznych oraz poszerzanie wiadomości
i umiejętności matematycznych.
Opierają się na wyzwalaniu
w uczniach kreatywnego i twórczego myślenia oraz kierowania działalnością uczniów tak, aby samodzielnie dochodzili do rozwiązywania problemów. Twórcza praca
uczniów odbywa się również zespołowo, dzięki czemu mogą oni nabywać umiejętności pracy w zespole,
dzielenia się swoimi doświadczeniami i umiejętnościami oraz wykorzystywać je w celu rozwiązania
problemu. Istotnym celem programu jest również rozwijanie logicz-

teriału ortograficznego drogą różnych ćwiczeń, gier i zabaw dydaktycznych, samodzielnym poprawianiu błędów korzystając ze słowników
ortograficznych, zapoznanie z możliwością wykorzystania komputera
w nauce ortografii oraz przygotowanie uczniów do konkursów ortograficznych.

Szkoła Podstawowa nr 3
w Obornikach Śląskich
Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w ramach projektu w Szkole
Podstawowej nr 3 odbywa się dodatkowo 28 godzin tygodniowo zajęć dla
uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijających.
Placówka otrzymała także wiele ciekawych pomocy dydaktycznych.
Projekt ten to również możliwość doskonalenia dla nauczycieli (dwie rady
szkoleniowe i kursy językowe).

Szkoła Podstawowa
w Urazie
Dzięki projektowi Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Urazie wzbogaciła swoją ofertę zajęć
dodatkowych. W ramach projektu zorganizowana została dodatkowa opieka psychologiczna dla
potrzebujących uczniów. Matematyczne głowy realizują się na
rozwijających zajęciach z matematyki, dla których zmagania z zadaniami to relaks. W szkole nie brakuje również uczniów o dużych zdol-
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Rzeczpospolita
Polska

nościach językowych. Na zajęciach
rozwijających z języka angielskiego
uczniowie nie tylko poszerzają swoje kompetencje językowe, ale także
kształtują umiejętności uniwersalne
takie jak: rozwijanie zainteresowań,
nabywanie umiejętności samodzielnego uczenia się, twórczego myślenia oraz pracy w grupie. Szczególny nacisk położono na zdobywanie
umiejętności efektywnego komunikowania się przydatnego m.in. podczas podróży zagranicznych. Dzięki
dodatkowym zajęciom z logopedii
młodsze dzieci kształtują prawidłową mowę poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznych wypowiedzi. Atrakcyjność
i skuteczność zajęć jest wspomagana sprzętem i pomocami otrzymanymi w ramach projektu.

Szkoła Podstawowa
w Osolinie

Wszelkie informacje zostaną udostępnione wcześniej mieszkańcom w ulotkach, stronie internetowej gminy oraz facebook-u.

suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało
ono przekroczone.
Wykonano także indywidualne protokoły z szacowania strat oraz
zbiorcze protokoły strat, które zostały
przekazane do Dolnośląskiego Urzędu Woj.we Wrocławiu celem zatwierdzenia. W ramach prowadzonych
prac Gminna Komisja przeprowadziła
oględziny w terenie upraw, na których
stwierdzono szkody w wyniku
braku wody. Szacowanie szkód
dotyczy wyłącznie upraw i kategorii
gleb, dla których monitoring suszy
prowadzony przez Instytut Uprawy,
Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – Państwowy Instytut Badawczy potwierdza wystąpienie tego
zjawiska. W okresie raportowania
prowadzonym przez IUNiG, potwierdzono zagrożenie wystąpienia
suszy rolniczej wśród takich upraw
jak zboża jare, zboża ozime, warzywa
gruntowe, krzewy owocowe, drzewa owocowe, rzepak i rzepik, rośliny strączkowe, kukurydza oraz buraki cukrowe jak również straty na
trwałych użytkach zielonych i pastwiskach. W niektórych gospodarstwach rolnych z produkcją zwierzęcą w wyniku braku paszy wystąpiły
również straty w produkcji towarowej zwierząt.
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Nowoczesna edukacja

W ramach projektu „Nowoczesna edukacja” w SP w Osolinie prowadzone są zajęcia matematyczne,
przyrodnicze (geografia, biologia,
elementy fizyki), z języka angielskiego, doradztwa zawodowego, robotyki oraz terapeutyczne.

W dniu 23 lipca 2019 r., zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego nr
376, została powołana Gminna Komisja do spraw szacowania szkód
w gospodarstwach rolnych i działaniach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach
dotkniętych suszą na terenie Gminy Oborniki Śląskie. Zadaniem Komisji jest m.in. ustalenie, poprzez lustrację na miejscu, zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych
i działach specjalnych produkcji rolnej dotkniętych suszą, stanowiących
zagrożenie dla dalszego ich funkcjonowania.
Do naszego urzędu wpłynęło 96 wniosków o szacowanie strat
w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. W wyniku
szacowania strat przez Gminną Komisję u 47-dmiu producentów rolnych przekroczyło ono 30 % obniżenia przychodu, u 22-óch rolników
obniżenie przychodu nie przekroczyło 30 %. Szacowano także straty
u 17-stu rolników, którzy posiadali
grunty na kilku gminach.
U 10-ciu rolników nie można było
sporządzić protokołu zważywszy
na fakt, iż uprawy były położone na
kategorii gleb I, a zgodnie z kryterium

z pierwszej ręki

Szkoła Podstawowa
w Pęgowie
Szkoła Podstawowa w Pęgowie
w ramach projektu ,,Nowoczesna
edukacja w gminach Wisznia Mała
i Oborniki Śląskie” prowadzi zajęcia
z dziedziny matematyki, nauk przyrodniczych, języka angielskiego,
doradztwa zawodowego oraz opieki psychologicznej.
Systematycznie dzieci i młodzież pogłębiają swoją wiedzę pracując w zespołach, działanie praktyczne to nasz priorytet! Na zajęciach z geografii dzieci uczą się jak
być przewodnikiem górskim, jak
wędrować po górach. Na matematyce rozszyfrowujemy tajne kody i tworzymy własne zagadki. Fizyka pochłania nas i elektryzuje –
dosłownie! Biologia to poznawcze
i badawcze zajęcia – w centrum zainteresowania ciało człowieka.
Zajęcia z Nauk Przyrodniczych
prowadzone są różnymi metodami, najczęściej aktywnymi, które
zmuszają i mobilizują uczniów do
działania, samodzielnego myślenia, zdobywania i weryfikowania
informacji, podejmowania decyzji oraz umiejętności pracy w grupie i współdziałania. Podczas zajęć
uczniowie doskonalą posługiwanie się różnymi przyrządami i pomocami. Wykonują również proste
doświadczenia i eksperymenty, nabywają umiejętności prezentowania
swojej wiedzy i dzielenia się z inny-

mi. Tematyka jaką się zajmujemy to:
praca z mikroskopem, przygotowywanie preparatów, rozpoznawanie
porostów, które są biowskaźnikami czystości powietrza, zapoznanie
z przyczynami kwaśnych deszczy,
efektem cieplarnianym, smogiem,
powstawanie torfowisk i ich rola dla
człowieka i przyrody, ochrona przyrody – wody, recykling, krajobraz
Kanionu Kolorado, rozpoznawanie
skał i minerałów ich wykorzystanie
oraz co to jest Ognisty Pierścień Pacyfiku.
Natomiast klasy drugie realizują program pt.: „Jestem przyjacielem przyrody”. Celem zajęć przyrodniczych jest poznanie i wyjaśnianie dzieciom zjawisk i praw
panujących w przyrodzie, kształtowanie postaw proekologicznych,
zachęcanie uczniów do pogłębiania
wiedzy o otaczającym je środowisku oraz wzbudzanie szacunku do
świata przyrody. Podczas omawiania bloków tematycznych uczniowie poznają treści przyrodnicze
przez: organizowanie wyjść, wycieczek, doświadczeń, eksperymentów, obserwacji, pracy z mikroskopem oglądanie filmów edukacyjnych, działalność plastyczną itp.
Na zajęciach doradczych pt.:
„Kuźnia superbohaterów”, uczniowie rozpoczęli pracę od kontraktu,
dającego wszystkim uczestnikom
poczucie bezpieczeństwa i gwarancji atmosfery wsparcia i rozwoju. Za nimi bardzo udana integracja i zajęcia z budowania zespołu, sporo na nich było aktywności,
które wzmocniły zaufanie uczestników do siebie nawzajem. Zapytani,
po tych kilku spotkaniach, dlaczego lubią te zajęcia? Odpowiedzieli: „iż lubią je, ponieważ pomagają zaplanować życie i uczą jak poradzić sobie w różnych sytuacjach”.
Przed nami kolejne tematy podczas
których uczestnicy projektu rozwiną swoje kompetencje w obszarach
współpracy, przyjmowania ról zespołowych, sprawnej i świadomej
komunikacji. Później przyjdzie pora na wiedzę z zakresu obrazkowego
tworzenia notatek, map myśli, szybkiego zapamiętywania, dzięki specjalnym warsztatom popracujemy
też nad umiejętnościami twórczego
rozwiązywania problemów i metod
autoprezentacji. W praktyce nabędą doświadczenia w wykorzystywaniu swoich mocnych stron i docenianiu walorów swojego otoczenia
i najbliższego środowiska. Skonstruują indywidualne plany działania, wypracują sobie podstawy do
tworzenia marki osobistej postawy
i e-portfolio.
Zajęcia projektowe z angielskiego zostały zaplanowane dla
uczniów klas czwartych. Przez zabawę, naukę piosenek, odgrywanie ról, wykonywanie różnego typu ćwiczeń i projektów uczniowie
nabywają umiejętności pozwalające rozumieć i używać język angielski. Uczą się także wykorzystywać zasoby do nauki języka, które
można znaleźć w Internecie. Zajęcia zostały tak zaplanowane, aby
dzięki edukacji językowej uczniowie poznali kultury obcych państw
i styl życia mieszkańców oinnych
krajów co ma im pomóc rozumieć
inne narody, uczyć tolerancji, szacunku dla ludzi i respektowania
odmienności.
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Dotacje z Lokalnej Grupy Działania Kraina
Wzgórz Trzebnickich dla Gminy Oborniki Śląskie
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
KRAINA WZGÓRZ TRZEBNICKICH

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich współfinansowane jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

W 2019 roku Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania Kraina
Wzgórz Trzebnickich ogłosiła po dwa nabory na projekty
grantowe oraz na podejmowanie i rozwijanie działalności
gospodarczej.
Dodatkowo ogłoszony został
konkurs na projekty z zakresu: zachowanie dziedzictwa lokalnego,
rozwój infrastruktury i promocja
obszaru. W odpowiedzi na ogłoszone konkursy podmioty z terenu naszej Gminy złożyły wnioski o dofinasowanie i otrzymały środki na realizację swoich pomysłów.
Organizacje pozarządowe oraz
inne podmioty z terenu Gminy

Oborniki Śląskie otrzymały dotacje z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 w łącznej wysokości blisko pół miliona zł na realizację wielu ciekawych
inicjatyw na terenie gminy. W 2020
roku na terenie miejscowości Bagno zorganizowane zostaną liczne warsztaty. Mieszkańcy pojadą
na ciekawą wycieczkę i będą mogli wziąć udział w konkursie ekologicznym. Dodatkowo teren boiska sportowego w Bagnie zostanie
częściowo ogrodzony i zamontowane zostaną pojemniki do segregacji odpadów. W miejscowości Kowale ze środków z dotacji zorganizowany zostanie Rodzinny Dzień
Dziecka oraz wycieczki po Dolnym Śląsku. Natomiast Stowarzyszenie Żywica wykona stronę internetową, aplikację na telefon oraz
przeprowadzi liczne szkolenia przy-

rodnicze. Podczas wakacji w Parku
Miejskim w Obornikach Śląskich
odbędą się koncerty, których organizatorem będzie Obornicki Ośrodek Kultury. W Siemianicach lokalne stowarzyszenie wybuduje scenę
oraz zamontuje pojemniki do segregacji odpadów na terenie rekreacyjnym. Natomiast Klub Sportowy
Bór zagospodaruje teren stadionu
w Obornikach Śląskich, zamontuje
dodatkowe oświetlenie oraz doposaży plac zabaw w Obornikach Śląskich. Fundacja Blisko Wsi ustawi
altankę oraz wybuduje grill w parku
w Osoli. Stowarzyszenie z Lubnowa zagospodaruje turystycznie teren zabytkowego grodziska. W Rakowie ze środków z dotacji powstanie szlak kajakowy oraz zakończona
zostanie budowa świetlicy wiejskiej,
którą od lat w czynie społecznym
budują sami mieszkańcy.

z pierwszej ręki
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Konferencja dotycząca
niepełnosprawności
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Zebranie sołtysów

W Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich 5
grudnia odbyła się konferencja
„Grudzień na rzecz niepełnosprawności w powiecie trzebnickim” zorganizowana przez
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Trzebnicy.

Fot. Marek Długosz

Organizacje i projekty, które
otrzymały dotacje z LGD:
–

–
–
–

Nabór grant 1/2019/G
Społeczne Stowarzyszenie Wiejskie OKOLICE – Zagospodarowanie terenu boiska sportowego
w Bagnie
Stowarzyszenie dla Siemianic –
Budowa sceny w Siemianicach
Fundacja Blisko Wsi – Pączkowanie EnergyOsoli poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjnej
Klub Piłkarski „Bór” Oborniki Śląskie – Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego
w Obornikach Śląskich

Nabór grant 2/2019/G
– Klub Sportowy 4Ball – Rozwój
oferty turystycznej miejscowości Bagno
– Stowarzyszenie Żywica – Oborniki Śląskie – Kraina Drzew Pomnikowych
– Stowarzyszenie Żywica – Poznajmy drzewa

– Stowarzyszenie Cztery Owoce –
Kowale integrują! Uczą, bawią
i wychowują!
– Obornicki Ośrodek Kultury
– Wakacje w Parku Miejskim
z Obornickim Ośrodkiem Kultury w Obornikach Śląskich
Nabór nr 1/2019: Zachowanie
dziedzictwa lokalnego, rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej
lub kulturalnej
– Stowarzyszenie „Razem Lubnów i Nowosielce” – Zagospodarowanie terenu grodziska
w Lubnowie
– Stowarzyszenie „Nasze Zacisze”
– Budowa we wsi Raków miejsca
odpoczynku z zapleczem sanitarnym dla turystów przy projektowanej długodystansowej trasie
rowerowej „Blue Velo” i szlaku
kajakowym Widawą i Odrą
– Klub Piłkarski „Bór” Oborniki Śląskie – Aktywna Gmina
Oborniki Śląskie

W wydarzeniu uczestniczyli Starosta Powiatu Trzebnickiego Małgorzata Matusiak, Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa
oraz zaproszeni goście. W roli prelegenta wystąpił Paweł Parus, Pełnomocnik Marszałka ds. Osób
z Niepełnosprawnościami, który
zaprezentował rolę samorządu województwa dolnośląskiego w procesie wspierania osób z niepełnosprawnościami.
W roli prelegentów wystąpili również Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka dyrektor PCPR, Anna Mokrzecka-Bogucka Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Mirosława
Hamera DOWES, Paweł Parus Peł-

nomocnik Marszałka ds. Osób
z Niepełnosprawnościami oraz Małgorzata Franczak dyrektor Fundacja Eudajmonia. W ramach wydarzenia odbyło się forum ekspertów
publicznych poświęcone usługom
i świadczeniom na rzecz osób z niepełnosprawnościami, forum organizacji pozarządowych i debata „Z nie-

pełnosprawnością można wygrać”.
Ważnym punktem programu było
podpisanie porozumienia o partnerstwie publiczno-społeczno-prywatnym na rzecz osób z niepełnosprawnościami w powiecie trzebnickim.
fot. Gmina Oborniki Śląskie
i Starostwo Powiatowe w Trzebnicy

Gala wolontariuszy

17 października w sali Urzędu
Stanu Cywilnego odbyło się spotkanie Sołtysów Gminy Oborniki Śląskie z Burmistrzem Arkadiuszem

Poprawą. Podczas spotkania omawiane były bieżące sprawy sołectw
oraz kolejne planowane inwestycje
na terenie naszej gminy.

„Malwy” nagrodzone

Place zabaw

z Programu Odnowy Wsi
Program Odnowy Dolnośląskiej
Wsi od 2009 roku realizują 24
sołectwa z terenu Gminy Oborniki Śląskie.
W tym czasie na terenach wiejskich doposażone zostały w nowe urządzenia zabawowe place zabaw, wybudowane zostały siłownie
zewnętrzne, zakupione zostało wyposażenie do świetlic wiejskich oraz

wyremontowane zostały częściowo
dwie świetlice.
W tym roku ze środków z dotacji z Programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi Gmina Oborniki Śląskie doposażyła cztery place zabaw
w miejscowościach: Bagno, Kuraszków, Siemianice i Kotowice. Całkowita wartość projektu to blisko
70 000 zł, z czego 30 000 zł to kwota
otrzymanej dotacji z Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
W miejscowości Kotowice zakupiono 5 nowych urządzeń dla
dzieci: dwa bujaki, huśtawkę pojedynczą i wagową oraz karuzelę tarczową. W Bagnie na palcu zabaw
zamontowano dwa bujaki, tablicę edukacyjną, ułożono krawężniki
betonowe oraz dostarczono piach
i ziemię. W Kuraszkowie zamonto-

Składamy ogrom gratulacji Zespołowi Śpiewaczemu „Malwy”
z Kuraszkowa.
Nasze „Malwy” zostały odznaczone przez Ministra Kultury i DzieW kalendarzu dzień 5 grudnia
wskazuje na Międzynarodowe
Święto Wolontariusza.

wane zostało jedno duże urządzenie zabawowe. Natomiast w miejscowości Siemianice plac zabaw zo-

stał częściowo ogrodzony, ułożono
kostkę pod garaż oraz zamontowano dwa bujaki dla dzieci.

W tym roku Burmistrz postanowił wynagrodzić i uhonorować na
uroczystej gali wszystkich aktyw-

nych wolontariuszy z naszych szkół
podstawowych. Podczas uroczystości zostało odznaczonych blisko
osiemdziesięciu uczniów. Wydarzenie zwieńczył piękny występ dzieci
ze Szkoły Podstawowej nr 3, który
opowiadał o tym jak bardzo ważna

jest pomoc drugiemu człowiekowi.
Z okazji Międzynarodowego Dnia
Wolontariusza życzymy wszystkim
działaczom społecznym satysfakcji z podejmowanych działań i nieskończonych pokładów energii!

Jubileusz
50-lecia
24.08.2019 r. w Urzędzie Stanu
Cywilnego w Obornikach Śląskich
obchodzony był jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego
przez Państwa Stanisławę i Władysława Lorek.
Medale oraz list gratulacyjny
wręczył Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa.
Jubilatom GRATULUJEMY i życzymy długich lat w zdrowiu !

dzictwa Narodowego odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Odznaczenie odebrał Pan Jerzy
Abrycki w towarzystwie Dyrektor
Obornickiego Ośrodka Kultury Haliny Muszak i Eugeniusza Opyda.

Wizyta z Gruzji
9 września naszą gminę odwiedzili goście z Gruzji.
Był to Minister Rolnictwa Gruzji i jego współtowarzysze. W naszej
gminie odwiedzili Uraz jako przykład miejscowości bardzo aktywnej.

W 2018 roku Uraz zdobył II miejsce
w konkursie organizowanym przez
Urząd Marszałkowski w kategorii
Najpiękniejsza Wieś. Dziękujemy
za odwiedziny i mamy nadzieję, że
gościom spodobała się nasza gmina
i miejscowość Uraz.
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Złoto jesieni
Kochamy nasze polskie pory
roku – zieloną wiosnę, dojrzałe
lato, złotą jesień i zimę w czerni
i bieli.

Liść w pętli czasu…
Czy zauważyliście, że tym, co
różni sezony od siebie, tak naprawdę są liście? Dużą część flory
naszej części Europy, przeważającą w masie, stanowią drzewa
liściaste. Są największymi roślinami umiarkowanej strefy klimatycznej, ponieważ bardzo dobrze
przystosowały się do warunków
życia na lądzie. Mają skutecznie
działające tkanki wzmacniające, sprawny system pobierania
i przewodzenia wody. A przy tym
– mają delikatne, sezonowe liście.
Liście, które może zniszczyć byle
przymrozek.

Czym jest liść? Dla rośliny
jest efektywną fabryką cukrów.
Produkuje je z dwutlenku węgla
i wody, używając do tego światła.
Dlatego właśnie jest zielony (zawiera pochłaniający głównie czerwone i niebieskie światło chlorofil), cienki (żeby światło docierało
do każdej komórki) i płaski (podobnie jak panel fotowoltaiczny).

Rozwijające się liście są budowane wiosną z substancji zapasowych zmagazynowanych w poprzednim sezonie i wody. Przez
cały sezon wegetacyjny pełnią
swoją funkcję, więc jesienią bywają nieco podarte i zużyte. Skracający się dzień daje roślinie sygnał
do spoczynku. Gdyby chciała
utrzymać swoje liście przez zimę
– musiałyby być one dobrze zabezpieczone przed mrozem
i przed parowaniem, ponieważ
w tym trudnym okresie roślina
nie może pobierać wody z zimnej
gleby. Liście musiałyby być małe,
szpilkowate, pokryte grubą skórką – jednym słowem takie, jakie
widujemy u roślin zimozielonych,
iglastych lub liściastych. Rośliny
niezimozielone, czyli większość
drzew naszego klimatu, wybrały
jednak inną strategię…
…jesienią liście przebarwiają
się na miedziano, złoto, czerwono
i brązowo. Tak naprawdę zawsze
miały barwniki odpowiedzialne
za te kolory, ale maskował je zielony chlorofil. Ulega on rozkładowi, a jego komponenty są wycofywane do komórek pnia i korzeni.
Zostaną ponownie wykorzystane
na wiosnę.
Ogonek liścia odpada od gałązki, a masa liści (średnio 15 ton
na 1 ha lasu liściastego!) opada na
powierzchnię gleby.
Liście są cenne
Opadłe liście nie są bezużyteczne. Tworzą ogromną powierzchnię
biologicznie czynną. Co najważniejsze – są podstawą działania
ekosystemu. Materia krąży w ekosystemie, jakim jest park, las czy
nasz ogród. Ktoś – grzyby, bakterie
i dżdżownice – żywi się martwymi
liśćmi, przerabiając je na substancje
dostępne dla roślin (i pozwalające
im m.in. wytworzyć nowe liście).
Wiele z tych organizmów wchodzi
w złożone sieci wzajemnych zależności, co stabilizuje ekosystem.
Liście zostawiamy na powierzchni gleby przede wszystkim dlatego, że są potrzebne drzewom, są ważnym czynnikiem ich
samonawożenia. Tworzą ściółkę,
która magazynuje wodę i z której
powstaje próchnica – źródło substancji odżywczych dla roślin.
Liście chronią także ziemię
przed wysychaniem. Ich po-
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Jarmark Bożonarodzeniowy 2019
Obornicki Jarmark Bożonarodzeniowy, który odbył się
7 grudnia na placu targowym
„Mój Rynek” co roku przyciąga
wielu wystawców, którzy oferują naszym mieszkańcom wiele
pięknych artykułów dekoracyjnych i spożywczych potrzebnych do przygotowania świąt.
W tym roku wystawcy i rękodzielnicy nas nie zawiedli! Łącznie wystawiło się około 80 wystawców, w tym
stowarzyszenia, sołectwa, lokalni artyści, firmy oraz producenci. Na stoiskach prezentowane było rękodzieło w postaci ozdób choinkowych, biżuterii, ręcznie robionych zabawek,
świątecznych wypieków, miodów,
a nawet wędlin własnego wyrobu.

duszka zapobiega zagęszczaniu
wierzchniej warstwy gleby. Ma
to ogromne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania korzeni,
które potrzebują dostępu powietrza i wody opadowej.
Warstwa opadłych liści chroni rośliny runa, ich nasiona oraz
organizmy glebowe przed suszą
i mrozem.
Liście dają zimowe schronienie różnym zwierzętom – bezkręgowcom, płazom, gadom, jeżom,
gryzoniom, ryjówkom… Są prawdziwą spiżarnią dla ptaków owadożernych i ziarnojadów, które żywią
się bezkręgowcami, ich larwami
oraz owocami ukrytymi w ściółce.

być ograbiane z liści. Właściwą
okrywą powierzchni pod koronami drzew jest runo złożone z roślin
(geofitów, cienioznośnych bylin),
których życie jest nierozłącznie
związane z opadłymi liśćmi.

Dlaczego ja?
Warto uświadomić sobie, jakie
motywy kierują nami, gdy grabimy liście. Czy jest to potrzeba
porządku? Dlaczego kochamy
sterty liści w lesie, a nie znosimy
ich w ogrodzie? Czy traktujemy
nasz ogród i miasto jak przedłużenie mieszkania? Czy – i od kiedy – przyroda kieruje się naszym

Grabież na co dzień
Pamiętajmy również, że zaniechanie zbierania liści to oszczędność paliwa (używanego do napędzania dmuchaw oraz transportu
zebranych liści do miejskiej kompostowni lub spalarni), czasu pracy i środowiska.
Pakowanie cennej materii organicznej w worki z tworzywa
sztucznego i jej wielokilometrowy
transport powodujący emisję spalin
i dwutlenku węgla po to, aby generowała koszty związane z jej utylizacją – brzmi absurdalnie, prawda?
Zdarzają się sytuacje, w których warto zebrać i kompostować
liście. Grabimy liście z dobrze
utrzymanych trawników (dla
zdrowia trawy) i z nawierzchni
(dla bezpieczeństwa). Wskazane
jest także zbieranie liści kaszta-

porządkiem? Co jest ważniejsze
– zdrowe drzewa, chroniące nas
przed skutkami zmiany klimatycznej, czy sztuczny ład?
Wielu ogrodników uważa, że
grabiąc, dba o dobry stan trawnika. Ale czy pod drzewami możemy oczekiwać pięknej murawy?
Ani wymagające co do warunków
świetlnych trawy nie rosną tam
dobrze, ani drzewa nie powinny

nowców, w których zimują larwy
szrotówka kasztanowcowiaczka,
liści drzew owocowych porażonych parchem jabłoni i liści drzew
i krzewów z pasów drogowych,
zanieczyszczonych solą i metalami ciężkimi. To są jedyne wyjątki.
Nie traćmy złota. Nie marnujmy liści.
Agata Białkowska,
Małgorzata Piszczek

O nas
Zielne Babki – od urodzenia zafascynowane przyrodą.
Czerpiemy z niej energię, jest
ona inspiracją do naszych
działań zawodowych i rozwoju zainteresowań. Chętnie
dzielimy się naszą wiedzą
i doświadczeniami – prowadzimy edukację przyrodniczą dla ludzi z każdej grupy
wiekowej.
Organizujemy
warsztaty, spacery, szkolenia tematycznie związane
z ochroną przyrody i środowiska. Uczymy szacunku
do otaczającego nas świata,
pobudzamy wrażliwość i empatię w stosunku do natury. Doceniamy jej geniusz
i zdolność do adaptacji do
warunków, jakie stwarza cywilizacja.
Zachęcamy więc do niegrabienia liści! Zaoszczędzony w ten sposób czas
spędźmy razem z bliskimi na
spacerach wśród piękna jesiennych krajobrazów.
Relacje z jesiennych spacerów połączonych z tematycznymi warsztatami dostępne są na naszym profilu
facebookowym Zielne Babki.

Stowarzyszenie Żywica
dziękuje Urzędowi Miejskiemu
w Obornikach Śląskich
za umożliwienie publikacji
niniejszego artykułu.

Oficjalnego otwarcia imprezy dokonali Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Zakęś, Burmistrz Arkadiusz Poprawa, oraz Zastępcą Henryk Cymerman. Korzystając z okazji złożyli wszystkim mieszkańcom
gminy i gościom życzenia z okazji
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Sobotnie popołudnie umilały nam występy artystyczne dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 i 2
w Obornikach Śląskich, Szkoły Podstawowej w Pęgowie oraz Studia Piosenki Obornickiego Ośrodka Kultury. Przepiękny występ dała również

Magdalena Przydział. Sportowego ducha uczestnikom jarmarku zapewniła grupa biegowa „Oborygen”.
Jako pierwszy wystartował bieg dla
dzieci do Świętego Mikołaja, a następnie dorośli wyruszyli w bieg po
ciemku trasą „Oborygena”. W trakcie jarmarku rozstrzygnięto konkurs na „Wigilijną Kartkę Świąteczną” oraz nagrodzono zwycięzcę gry
terenowej „Poszukiwanie Mikołaja”.
Dzieci mogły wziąć udział w warsztatach i samodzielnie wykonać swoją „eko – bombkę”. Szczególnym wydarzeniem w trakcie jarmarku była

zbiórka pieniędzy dla Pawełka, małego mieszkańca naszej gminy, który zmaga się z ciężką chorobą. Około godz. 17.30 rozpoczęła się „Wigilia
dla Ciebie” w ramach której można
było skosztować tradycyjnych, świątecznych potraw takich jak: barszcz,
bigos oraz pierogi ruskie. Impreza współfinansowana była ze środków Gminy Oborniki Śląskie, Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz
Trzebnickich oraz z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego z programu „Aktywny Dolny Śląsk”.
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Z wizytą w Urzędzie
Wojewódzkim
Uczniowie klas 8 Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich
25 października br. w ramach lekcji
z wiedzy o społeczeństwie na zaproszenie Przewodniczącego Sejmiku
p. Andrzej Jarocha, Radnych Województwa Dolnośląskiego wzię-

li udział w zajęciach o administracji rządowej i samorządowej w województwie.
Zajęcia te wzbogaciły uczniów
w rzetelną wiedzę funkcjonowania
administracji w regionie. Mają również pozytywny wpływ na kształ-

towanie wśród młodzieży świadomości społecznej oraz zrozumienie
swoich praw i obowiązków wynikających z przynależności do regionalnej wspólnoty.
Bożena Magnowska
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Planuję swoją
przyszłość
W ramach zajęć z doradztwa
zawodowego 21 października
uczniowie klasy 7a Szkoły
Podstawowej nr 1 w Obornikach Śląskich uczestniczyli
w spotkaniu z Prezesem
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Obornikach Śląskich Panem
Zenonem Łodygowskim.
Zajęcia miały na celu zapoznanie ze ścieżką edukacyjną i zawodową strażaka. Pan Zenon Łodygowski wyjaśnił kolejne etapy nauki,
szkoły i egzaminy przygotowujące
do zawodu strażaka. Zwrócił uwagę na predyspozycje fizyczne i psychiczne kandydatów do tego zawodu. W ciekawy sposób opowiedział
nam o pracy strażaka.

O tym, że na co dzień uczestniczą w ratowaniu zdrowia i życia
w różnych sytuacjach, ale przede
wszystkim są wyszkoleni do gaszenia pożarów i ratowania ludzi, którzy w tych pożarach są poszkodowani. Uczniowie dowiedzieli się, jak
odpowiedzialna i niebezpieczna jest
to praca.
Ze strony uczniów nie zabrakło
pytań o zarobki, niebezpieczeństwa
i radosne chwile związane ze służbą
w straży pożarnej.
Na zakończenie spotkania Pan
Łodygowski zaprezentował nam
średni samochód ratowniczo-gaśniczy, który jednostka otrzymała
kilka tygodni temu.
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Raków najlepszy!
Miło nam poinformować, iż
wieś Raków zajęła I miejsce
w konkursie organizowanym
przez Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
pn. „Piękna Wieś Dolnośląska
2019” w kategorii „Najlepszy
Start w Odnowie Wsi”.

Ideą konkursu jest wyróżnienie
najbardziej kreatywnych i pomysłowych mieszkańców z terenów wiejskich, którzy starają się aby ich wieś
była coraz piękniejsza. Tegoroczny zwycięzca w kategorii „Najlepszy Start w Odnowie Wsi” Raków,
nie tylko zdobył pieniądze na budo-

Bożena Magnowska

Obchody Święta Niepodległości w naszej gminie tradycyjnie
przybrały podniosły charakter.

nie wszyscy zgromadzeni w asyście
strażaków oraz policjantów przemaszerowali pod obelisk, gdzie nastąpi-

Pamiętamy
Fundacja Gaj

riatu (uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 i 2 w Obornikach Śląskich, Szkoły Podstawowej w Osolinie i z Powiatowego Zespołu Szkół
w Obornikach Śląskich) porządkowali zapomniane groby na naszych

„BAZA” mieści się w Golędzinowie, w starym domu z dużym
ogrodem. Tuż przy lesie i stawie
znalazły swoje miejsce „Szkoła
Blisko Natury” i „Leśne Przedszkole Cztery Żywioły”.

W tym roku udało się posprzątać ponad 16 grobów. Na uporządkowanych grobach wolontariusze
zapalili znicze.

Tuż przed tym świętem wiele osób sprząta mogiły swoich bliskich. Niestety, zdarzają się też
groby, na które z różnych powodów nikt nie przychodzi.
19 października wolontariusze
z Obornickiego Centrum Wolonta-

obornickich cmentarzach. Wolontariusze pracowicie grabili i zbierali liście, wyrywali chwasty, czyścili pomniki. Nie zapomnieli także
o miejscu pochówku Jana Stanisława Hermanowicza ps „Urwiś” Posła
na Sejm II RP kadencji 1935-1939.

Sprzątając groby, wolontariusze zrozumieli, jak ważna jest troska o miejsce pochówku najbliższych, szczególnie wtedy, kiedy
najbliżsi z ważnych powodów nie
są w stanie zatroszczyć się o nie.
Była to na pewno lekcja szacunku i pamięci o tych, którzy
odeszli.
Bożena Magnowska

Jesień w Bazie dla nas i dla
wszystkich dzieci to kolejna okazja do obserwowania cykliczności.
Zmian pór roku, zmian w przyrodzie. Jesień dostarcza nam niesamowitą ilość barw, zapachów, faktur... To czas kiedy czujemy bardzo
mocno, że przyroda przygotowuje się do zimowego wypoczynku.
Z naszego warzywnika zniknęła
większość plonów, ziemia przygotowywana jest na kolejny sezon. Dzieci szkolne wraz naszymi wolontariuszami z Hiszpanii przygotowują nowy większy ogród, aby sprostał
potrzebom jednemu z naszych projektów edukacyjnych. W ramach
projektu będziemy uczyć się naturalnego i ekologicznego ogrodnictwa. Dowiemy się, które rośliny się
lubią, które potrzebują oraz co zrobić, by sałaty nie zjadły nam robale.
Czas spędzany blisko natury, to
dla naszych przedszkolnych dzieci wielka okazja do polisensorycznego doświadczania świata. Dzieci
wąchają, dotykają, patrzą. Przytulają się do drzew, oglądają ich korony
leżąc na trawie.
Robi się chłodniej, poranki potrafią być mroźne, dni deszczowe. Ale czy jest to powód, abyśmy
spędzali mniej czasu na świeżym
powietrzu? Absolutnie nie! Dzieci w leśnych przedszkolach na ca-

łym świecie spędzają min. 80% czasu w ciągu dnia wśród natury – niezależnie od pogody.
To właśnie teraz, kiedy pogoda
jest zmienna – nadchodzi czas na
hartowanie organizmu. To właśnie
teraz układ immunologiczny dziecka ma okazję do tego, by się wzmocnić i dobrze rozwinąć. To nie zła pogoda przeszkadza dzieciom w swobodnej zabawie na dworze – to
nieodpowiednie ubranie i zbyt małe chęci. Zachęcajcie swoje dzieci do
wspólnych leśnych spacerów, załóżcie kalosze i skaczcie po kałużach,
słuchajcie w lesie szumu drzew,
zbierajcie kolorowe liście, albo po
prostu pójdźcie do lasu i BĄDŹCIE,
bądźcie obecni.
Możecie nas spotkać wirtualnie
FB: Leśne Przedszkole Cztery Żywioły oraz BAZA – Szkoła Blisko
Natury. Zapraszamy!

wę Centrum Turystycznego (świetlica wiejska), założył Stowarzyszenie Nasze Zacisze, ale co roku organizuje spływy kajakowe, koncerty
muzyczne oraz aktywnie uczestniczy w życiu społecznym Gminy
Oborniki Śląskie.
Do udziału w tegorocznej edycji zgłosiły się 22 wsie z 20 gmin
na całym Dolnym Śląsku. Rywalizacja odbywała się w czterech kategoriach: „Najpiękniejsza Wieś”,
„Najpiękniejsza Zagroda”, „Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi”
i „Najlepszy Start w Odnowie Wsi”.
Zwycięzców w konkursie wyłoniła
komisja powołana przez Marszałka
Województwa, która oceniała m.in.
dbałość o zachowanie wiejskiego
krajobrazu, zaangażowanie lokalnych stowarzyszeń i mieszkańców
w życie gminy, współpracę sołectwa
z gminą, a także umiejętność pozyskania pieniędzy na inwestycje.
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Biała laska
15 października to dzień, w którym obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Białej Laski. W Obornikach Śląskich również obchodzono święto niewidomych i słabo
widzących. W uroczystości wzięli udział Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa, Zastępca Prezesa Polskiego Związku Niewidomych okręgu Dolnośląskiego
i opiekun koła Trzebnica Zbigniew

Skulski, Prezes PZN koła terenowego Trzebnica Irena Kowalska,
a także członkowie stowarzyszenia
i zaproszeni goście. W część artystycznej spotkania wystąpił Leszek
Kopeć, który zaśpiewała najpiękniejsze polskie przeboje. Serdeczna
atmosfera spotkania sprzyjała wielu miłym i ciepłym słowom kierowanym do osób niewidomych i niedowidzących.

Uroczystość wręczenia nagród
laureatom odbyła się 5 października 2019r. w Opawie.

11 listopada

Jesień oznacza, że w kalendarzu pojawi się Dzień Wszystkich Świętych, a potem Dzień
Zaduszny, czyli czas, w którym
w szczególny sposób wspominani są zmarli.
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Uroczystości rozpoczęły się Mszą
Św. za Ojczyznę w Sanktuarium św.
Antoniego Padewskiego „Husiatyń-

skiego”. O oprawę muzyczną Mszy
zadbał obornicki chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Atena”. Następ-

ła główna część uroczystości. Mistrz
ceremonii mjr w st. sp. Henryk Laur
skierował słowa wstępne do wszystkich zebranych, a następnie poprosił
o zabranie głosu Burmistrza Arkadiusza Poprawę. Przed uroczystym
apelem przyszedł czas na odznaczenia i uhonorowania. W dalszej części uroczystości znajdował się czas
na odczytanie Apelu Poległych. Po
czym wiązanki kwiatów pod obeliskiem złożyły delegacje różnych środowisk, w tym Kombatanci, przedstawiciele władz, szkoły, Ochotnicza Straż Pożarna, Młodzieżowa
Rada Miejska, Obornicki Ośrodek
Kultury i Biblioteka im. Jarosława Iwaszkiewicza, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zakład Gospodarki Komunalnej oraz delegacje Partii
Politycznych. Po odśpiewaniu Roty zgromadzeni wysłuchali krótkiego występu artystycznego chóru ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Obornikach Śląskich. O godzinie 13:00 spod
Urzędu Miejskiego ruszył Rowerowy
Rajd Niepodległości. Uroczystości
101 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę zakończył piękny
koncert Pieśni Legionowych w wykonaniu Studia Piosenki Obornickiego Ośrodka Kultury.

Bezpieczeństwo
przede wszystkim!

Senior na drodze – pamiętaj
o bezpieczeństwie – pod takim hasłem odbyło się spotkanie z policjantami i ekspertem ds. ruchu drogowego. Tematem prelekcji było
bezpieczeństwo na drogach naszej
gminy. Konferencja pomogła uświadomić seniorom jak ważne jest prze-

strzeganie zasad bezpieczeństwa na
naszych drogach by uniknąć wypadku. Każdy z uczestników spotkania
miał szansę sprawdzić swój refleks
poprzez miernik czasu reakcji, natomiast rowerzyści skorzystać z darmowego przeglądu swojego jednośladu.

Aktywny zając

W sobotę 9 listopada w Zajączkowie odbyło się wyjątkowe spotkanie – kolejna edycja
„Aktywnego Zająca”.
W tym dniu wręczony został
„Zając Życzliwek” oraz wiele podziękowań dla osób, które wspierają Sołectwo oraz tutejsze stowarzyszenie. Podczas uroczystości

mieszkańcy oraz zaproszenie goście świętowali 10 lat istnienia Stowarzyszenia Mieszkańców Zajączkowa Razem.
W
imprezie
uczestniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Obornikach Śląskich Agnieszka Zakęś, która pogratulowała stowarzyszeniu aktywności i licznych
sukcesów.
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Jak co roku w naszej szkole
w październiku obchodziliśmy
TYDZIEŃ KULTURY ZDROWOTNEJ. Rozpoczął się on 21 października i trwał przez cały tydzień.
Celem tego przedsięwzięcia była
promocja zdrowego stylu życia, propagowanie postaw prozdrowotnych,
jak i integracja środowiska szkolnego, wzajemna współpraca oraz dobra zabawa. W realizację działań
włączyła się cała społeczność szkolna: zespół do spraw promocji zdrowia, nauczyciele, uczniowie, pielęgniarka szkolna oraz rodzice.

z pierwszej ręki

Wrzesień i październik w Szkole Podstawowej nr 1 były obfity
w różne wydarzenia.

5 listopada obchodziliśmy w Szko
le Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich Międzynarodowy
Dzień Postaci z Bajek.
W świętowaniu i wspólnej zabawie wzięły udział grupy przedszkolne Pszczółki i Motylki oraz

Dnia 8 listopada 2019r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Obornikach Śl. odbyła się akademia
z okazji Narodowego Święta
Niepodległości.

klasa trzecia. Sala Pszczółek tego
dnia zamieniła się w bajkową krainę, w której pojawili się m.in. Czerwony Kapturek, Kot w butach, Pipi
Pończoszanka, Calineczka, Dobra
Wróżka, Wilk i Pinokio. Przybyli goście rozwiązywali quizy i zagadki. Można było także na chwilę

wcielić się w groźnego, ziejącego ogniem smoka czy też
w piękną królewnę. Po wspólnych śpiewach i pląsach przy
muzyce, w przedszkolnej
sali, niczym w kinie, zrobiło się ciemno, a dzieci
miały niecodzienną okazję wzięcia udziału w pokazie slajdów. Podczas seansu lektor, którym tego dnia
była uczennica klasy trzeciej, zabrał słuchaczy do bajkowej krainy „Czerwonego Kapturka” oraz
„Śpiącej Królewny”.
Dziękujemy wszystkim, którzy
włączyli się zarówno w przygotowania, jak i w obchody Dnia Postaci z Bajek.

mi, ciastami, koktajlami itp. W piątek odbyły się w klasach warsztaty kulinarne „Zdrowie na talerzu”.
Zadaniem każdej z nich było wykonanie zdrowych potraw: sałatek,
kanapek, szaszłyków i innych smakołyków.
Po tygodniu pełnym zdrowych
porad, na pewno każdy z nas wie już,
co to znaczy zdrowo się odżywiać
i w jaki sposób odżywianie wpływa
na nasze zdrowie i samopoczucie.

„Nie rzucim ziemi,
skąd nasz ród…”
opieką wychowawczyni p. Katarzyny Raduchowskiej. Akademia rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania 4 zwrotek hymnu państwowego.
Część artystyczna miała przypomnieć ciężkie czasy rozbiorów, ale
Uroczystość pt. „Wolność” przy- także i chwile radosne, kiedy to po
gotowali uczniowie klasy 2 a, pod 123 latach Polska powróciła na mapy

styczeń 2020 r.

z pierwszej ręki
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Co nowego w „Jedynce”?

kowo podczas aktywnej przerwy
poprowadzonej przez Pana Karola
młodzież wykonała szereg ćwiczeń
poprawiających kondycję. Podczas wtorkowych zajęć uczniowie
uczestniczyli w pokazie udzielania pierwszej pomocy prezentowanym przez ratownika medycznego.
Każdy mógł sam udzielić pomocy
ćwicząc na fantomie. W środę każdy uczeń przyszedł do szkoły ze
zdrowym śniadaniem przygotowanym wspólnie z rodzicami. Pierwszoklasiści przygotowali przepyszne gofry z owocami. W czwartek
klasa 5a otworzyła EKO-SKLEPIK
„NATURA” z zdrowymi kanapka-

Tydzień zdrowia

We wszystkich klasach odbyły się pogadanki, uczniowie wykonali plakaty o tematyce zdrowotnej które zostały wyeksponowane
na szkolnych korytarzach. Na każdy dzień zaplanowano zajęcia kulinarno–zdrowotne. W poniedziałek
uczniowie słodycze zastąpili suszoną morelą, rodzynkami, żurawiną
czy bananami. Klasa 1a i 2a w ramach zajęć kulinarnych przygotowała pyszne soki owocowe. Dodat-
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Nasza szkoła włączyła się ponownie w zbiórkę kasztanów.
Miło nam poinformować, że
w tym roku szkolnym zebraliśmy razem 894,8 kg kasztanów. Klasy, które znalazły się na podium, w nagrodę pojechały na wycieczkę do Jar.
Poszczególne klasy zebrały:
I miejsce klasa 3a – 287,4 kg
II miejsce klasa 2b – 170,2 kg
III miejsce klasa 2a - 135,2 kg
IV miejsce klasa 6a – 126,0 kg
V miejsce klasa 5a – 115,0 kg
VI miejsce klasa 1b – 61,0 kg
Klasa 5 b zorganizowała klasowe spotkanie w „JASKINI HAZARDU”.
Każdy uczeń przyniósł swoją
ulubioną grę i dobry humor. Przy
stolikach toczyły się ekscytujące
rozgrywki, czasami nawet o wielkie
pieniądze, a emocje sięgały zenitu...
6 października odbył się bieg
WILD RUN 2019 we wrocławskim
ZOO.

Uczennica klasy 6a Natalia Maćkowiak wzięła udział w biegu młodzieżowym – bieg żubra na dystansie 1000 m. W swojej kategorii wiekowej zajęła II miejsce. W tym roku
biegi odbyły się pod hasłem RATUJEMY ZWIERZĘTA EUROPY.

26 września uczniowie klasy 7 a,
pod opieką pani Edyty Boksy zorganizowali akcję czytania w języku
angielskim dla maluchów, czyli dla
klas 1, 2, 3. Hasłem przewodnim
było: Dzień Języków Obcych BookBuddy.
20.09.2019r. przybył na lekcje do
klasy 3a pan Stanisław Kulik, który
podzielił się swoimi wspomnieniami z pobytu w Argentynie. Oprócz
bardzo interesujących opowieści
pokazał dzieciom piękne i niezwykłe pamiątki.
W tej samej klasie, wspominając
80 rocznicę wybuchu II wojny światowej, pogadankę wygłosił dziadek
jednej z uczennic, który urodził się
w tym czasie i był oficerem Wojska
Polskiego.

Żłobek Integracyjny
„Pod Grzybkiem” zdobył
tytuł ŻŁOBKA ROKU 2019!!!
Gratulujemy!!!

świata. Taniec flag, do utworów Paula De Sennevillea oraz Nicka Phoenixa i Thomasa Bergersena, ukazujący napad zaborców na nasz kraj był
punktem wyjściowym do zobrazowania sytuacji politycznej kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem
przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na
ukazanie ducha narodu polskiego,
który w czasie niewoli stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę.
Utwory poetyckie podkreślały nastrój lat walki i zmagań z zaborcami
a ich uzupełnieniem były pieśni patriotyczne:,,Piechota”, „Rota”,,,Rozkwitały pąki białych róż’’, „Bartoszu,

Batoszu”, „Przybyli ułani” i „Marsz
I Brygady”. Akademię zakończył taniec dziewczynek z biało-czerwonymi szarfami i prezentacja piosenki
„Co to jest niepodległość?”
Obecni na sali nie kryli łez i wzruszenia... Mali artyści dostali owacje
na stojącoJ

Dzień ten dla wielu był
i jest ważną lekcją patriotyzmu
i historii. Uczestnicząc corocznie w uroczystościach Święta
Niepodległości, dajemy wyraz
pamięci i szacunku tym wszystkim, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

W sobotę, 7 września 2019 roku, już po raz ósmy odbyła się ogólnopolska akcja Narodowe Czytanie
pod patronatem Pary Prezydenckiej.
W tym roku Prezydencka Para wspólnemu czytaniu nadała ty-

tuł „Klasyka polskiej noweli”, bo
z ponad 100 propozycji wybrała
osiem: „Dobra pani” Elizy Orzeszkowej, „Dym” Marii Konopnickiej, „Katarynka” Bolesława Prusa, „Mój ojciec wstępuje do straża-

ków” (ze zbioru: „Sanatorium pod
Klepsydrą”) Brunona Schulza, „Orka” Władysława Reymonta, „Rozdzióbią nas kruki, wrony…” Stefana Żeromskiego, „Sachem” Henryka Sienkiewicza i „Sawa” (z cyklu:
„Pamiątki Soplicy”) Henryka Rzewuskiego. Wydarzenie to odbyło się
w Bibliotece Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Obornikach Śl.
Oborniczanie do odczytu wybrali „Katarynkę”, „Sachem” i „Dobrą
panią”. Naszą szkołę reprezentowali Filip Maćkowiak i Kacper Owczarek, uczniowie klasy VII a. Wszyscy

LO – sprzątanie
starego cmentarza
Przed zbliżającym się Dniem
Wszystkich Świętych we wtorek 29
października uczniowie klasy 1b Liceum Ogólnokształcącego w Obornikach Śląskich wraz z wychowawczynią p. Emilią Buczak posprząta-

li teren, gdzie znajduje się obelisk
patrona szkoły oraz teren dawnego cmentarza ewangelickiego przy
ul. Kasztanowej w Obornikach Śląskich. Licealiści uzbrojeni w grabie,
worki i robocze rękawice zebrali li-

biorący udział w przedsięwzięciu
otrzymali upominki: książki i obornickie gadżety.
Najmłodsi uczniowie wzięli
udział w dniu kropki. Każdy ubrał
się tego dnia w coś, co zwierało
kropki, niektórzy zaś wymalowali
swoje twarze w krokowe piegi.
Pod koniec października odbyło się uroczyste pasowanie nowych
pierwszaków. W ten sposób stali się
oni pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 w Obornikach
Śl.

ście, usunęli chwasty i zapalili znicze pod obeliskiem najsłynniejszego oborniczanina – Karola von
Holteia oraz na płytach nagrobnych
dawnych, przedwojennych mieszkańców Obornik Śląskich. Przez akcję porządkowania grobów uczniowie włączyli się w inicjatywę MEN
„Szkoła pamięta”, której celem jest
pielęgnowanie pamięci o dawnych
mieszkańcach Obornik Śląskich –
zarówno tych wybitnych i sławnych
jak i tych zwykłych, po których
dziś jedynym śladem jest pokryta
mchem i bluszczem płyta nagrobna.
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Dzień Edukacji
Narodowej
W środę, 16.10.2019 r. w Obornickim Ośrodku Kultury miały
miejsce uroczyste obchody
Dnia Edukacji Narodowej.
W trakcie uroczystości wyróżniający się nauczyciele i dyrektorzy
gminnych placówek edukacyjnych
otrzymali z rąk Arkadiusza Poprawy Nagrody Burmistrza Obornik
Śląskich. Nagrodę Specjalna otrzymała pani Katarzyna Królik, dyrektor Miejskiego Integracyjnego
Żłobka „Pod Grzybkiem”. Nauczyciele, którzy w tym roku uzyska-

li stopień nauczyciela mianowanego, złożyli uroczyste ślubowanie.
Burmistrz oraz zaproszeni przedstawiciele organizacji współpracujących z oświatą przekazali wszystkim nauczycielom, pracownikom
obsługi i administracji placówek
oświatowych, emerytowanym pracownikom oświaty i pracownikom
Urzędu Miasta odpowiedzialnym
za współpracę ze szkołami okolicznościowe życzenia. Uroczystość
uświetnił swoim występem zespół
Iskra i Iskierka z Urazu.

z pierwszej ręki
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Rozpoczęcie roku
akademickiego ATENA
Kolejny, XVI rok akademicki
SUTW „Atena” rozpoczęty.
Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem przez chór Gaudeamus Igitur, następnie Pani Prezes

Ewa Materny przywitała przybyłych gości oraz 26 nowych studentów UTW . W programie nie zabrakło również wykładu Marii Staraś
– Romanowskiej, pt. „Czynniki psychologiczne sprzyjające zdrowiu”,

występu artystycznego chóru oraz
pokazu sekcji tanecznej o wdzięcznej nazwie „Seniorita”. Wszystkim
studentom, życzmy wytrwałości
w zdobywaniu wiedzy, a także radości w codziennym życiu.

Wycieczki rowerowe
Wycieczki rowerowe w ramach
projektu „Turystyczna Gmina
Oborniki Śląskie”, zrealizowanego z Budżetu Obywatelskiego Województwa Dolnośląskiego „Aktywny Dolny Śląsk”.

Dzień Pracownika
Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego
jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych,
a w szczególności pracowników socjalnych.
Z tej okazji Burmistrza Arkadiusz Poprawa 21 listopada złożył
serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek i trud pracy
pracownikom Miejsko – Gminne-

go Ośrodka Pomocy Społecznej
w Obornikach Śląskich.
Dziękujemy za ogromny wkład
pracy w pomoc najsłabszym. Życzymy wszystkim pracownikom socjalnym wytrwałości, wielu sukcesów
oraz satysfakcji z pracy zawodowej,
a także powodzenia w wypełnianiu
trudnych i ważnych obowiązków
społecznych.

W okresie od 10 sierpnia 2019 r.
do 12 października 2019 r. Sekcja Rowerowa Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Atena” w Obornikach Śląskich zorganizowała cztery wycieczki rowerowe,
łącznie dla ponad 80 osób (co daje średnią 20 osób każdorazowo),
w większości seniorów.
Trasa pierwszej wycieczki „Nad
Odrą” wiodła z Obornik Śląskich,
przez Jary, Niziny, Uraz, Lubnów,
Nowosielce do Obornik Śląskich,
łącznie 20 km. W Urazie, przedstawicielki tamtejszego Koła Gospodyń Wiejskich, przygotowały spotkanie integracyjne dla uczestników
wycieczki.
Na następną wycieczkę aktywni
seniorzy wyruszyli 31 sierpnia br.
na trasę „Po Grzybku” z Obornik

Śl. przez Wzgórze Belweder, Siemianice, Golę i Kuraszków, gdzie na
boisku sportowym na uczestników,
czekał smaczny poczęstunek przygotowany przez mieszkańców wsi.
Rowerzyści pokonali trasę 18 km.
Kolejna wycieczka rowerowa
„Wśród lasów” odbyła się 20 września 2019 r. z Obornik Śl. przez
Osolin, Bagno, Rościsławice, Jary,
Nowosielce do Obornik Śl. łącznie
22 km. W miejscowości Jary uczestnicy wycieczki spotkali się z przedstawicielami sołectwa i wspólnie
biesiadowali przy kominku.
Ostatnia z zaplanowanych wycieczek odbyła się w dwóch terminach, ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe. Dnia 5 października br. rowerzyści pojechali
do Wilczyna, gdzie spotkali się z Panią Sołtys B. Jadwińską i umówili
się na kolejne spotkanie za tydzień
12.10.br. Trasa ostatniej wycieczki
„Na Wilcze Doły” była najdłuższą,
bo liczącą 30 km i wiodła z Obornik Śl. przez Nowosielce, Lubnów,
Raków, Kotowice, Pęgów, Wilczyn

i do Obornik Śl. W Wilczynie podczas spotkania integracyjnego podsumowano realizację projektu.
Co ważne wśród uczestników
rajdów były dwie koleżanki liczące
ponad 80 lat! Wszyscy potwierdzili, iż wycieczki były profesjonalnie
przygotowane przez Przewodniczącego Sekcji Rowerowej – Zygmunta
Morgę. Wszystkim dopisywał dobry humor, nie było żadnych nieprzewidzianych zdarzeń, bezpiecznie wracali do domów, zachęceni
do dalszej aktywności.
Każdy z uczestników otrzymał
kamizelkę odblaskową, gogle rowerowe i rękawiczki oraz przypinki i certyfikaty uczestnictwa.
Przy realizacji projektu SUTW
„Atena” współpracowało ze Stowarzyszeniem LGD Wzgórz Trzebnickich i Gminą Oborniki Śląskie.
Opracowała: Ewa Materny,
Prezes Stowarzyszenia
Fotografie: SUTW „Atena”
w Obornikach Śl.

styczeń 2020 r.
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Równać szanse
Czekając na nowe „Równać
Szanse” opowiem Wam o tych
projektach, które właśnie się
zakończyły z końcem października 2019 roku.
Były to: 16-miesięczny projekt
w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym 2018 – Przy„GOTUJ” się
i 4-miesięczny projekt w konkursie
specjalnym „Wolność kocham i rozumiem”.

W projektach RS wzięło udział
ponad 30-stu młodych mieszkańców Pęgowa, Obornik Śląskich,
Golędzinowa, Nizin, Wilczyna Leśnego oraz Szewc. W tym miejscu
serdecznie dziękuję zaangażowanym rodzicom i opiekunom, którzy
dzielnie pomagali młodym w przemieszczaniu się na nasze spotkania.
W Przy”GOTUJ” największym
wyzwaniem był czas trwania projektu. 15 miesięcy, a dla nas nawet
16, ponieważ chcieliśmy dokończyć
wszystkie zaplanowane działania.
Projekt rozpoczynały 22 osoby i jak
to czasami bywa angażowały się
z różnym natężeniem, jednak z sukcesem do końca dotrwało ich 18.
Największy sukces nie będzie miał
jednej miary, bo dla każdego z nich
to bardzo indywidualna sprawa.
Część z nich brała już udział w innych projektach, a część była „świeżynkami”. Nauczyli się piec chleb,
gotować, kręcić filmy, organizować
wyjazdy, wykonać catering na duże
wydarzenia czy warsztaty dla młodszych i starszych. Razem z nimi rozwinęła się również Fundacja, która
przestała być „garażem” a stała się

miejscem spotkań i warsztatów tętniącym życiem, śmiechem, pełnym
rozstawionych kubków po spotkaniach. Większość z tej grupy ruszyła
właśnie w świat do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
i jestem pewna, że dzięki przygodzie z Równać Szanse byli na to
bardziej Przy”GOTOWANI”! Tak
napisała jedna z nich: „Był to mój
drugi taki projekt i drugi raz jestem
bardzo zadowolona. Dzięki niemu

można bardzo wiele się nauczyć,
a przy tym jest to forma rozrywki.
Nauczyłam się nowych przepisów
i technik kulinarnych oraz tego, aby
na wyjazd brać plecak zamiast walizki (chociaż i tak dałam rade ).
Oczywiście potrzeba dużo mobilizacji, co oczywiście różnie nam wychodziło, ale udało się. Uważam, że
realizacja projektu wywołała dużo
uśmiechu i jest to świetna zabawa.”
Moim przywilejem jako koordynatora projektu było typowanie
młodzieżowych liderów, którzy mogą aplikować do udziału w szkoleniu Młodzieżowych Liderów Równać Szanse, stając się początkiem
kolejnej drogi rozwoju młodych.
Jak mawia koordynator programu
Artur Łęga: Równać Szanse nigdy
nie zakłada jednorazowej współpracy.
„Wolność kocham i rozumiem”
było nie lada gratką, bo ogłoszenie
pojawiło się poza rozkładem konkursów OKG i RKG (ogólnopolski
i regionalny konkurs grantowy). Jego celem było przybliżenie młodym
tematyki przemian ustrojowych,
które miały miejsce w Polsce 30 lat

temu. Był to czas na poszukiwanie
odpowiedzi na pytanie czym dla
nich jest wolność i co się zmieniło się w Polsce dzięki zmianom zapoczątkowanym w 1989 roku oraz
kontynuowanych po przystąpieniu
do NATO i UE. Najtrudniejszym
było skonfrontowanie z tym co pamiętają ich najbliżsi sprzed okresu
demokracji, a także uświadomienie im potrzeby dbałości o wolność
i demokrację oraz zaangażowanie

w kreatywne działania upamiętniające te wydarzenia. Jak na 4 miesiące działań było to mega wyzwanie, aby choć na chwilę zanurzyć się
w taki klimat. Ale kto jak nie MY?
Daliśmy radę, bo młodzi maja tę

Podobieństwo w rodzinie
Czasem zastanawiamy się, do
kogo jest podobne nasze dziecko.
A jeżeli jest podobne do któregoś
z rodziców lub dziadków, czy będzie miało podobne życie?
W pewnej rodzinie po urodzeniu
się dziecka bardzo szybko potrafiono odgadnąć, do kogo niemowlę jest podobne. Najczęściej maleństwu przypatrywały się starsze osoby. Patrzyły na oczy, mimikę, ruchy
rączek i nóżek. Zwykle nikt nie
zwraca na to aż tak dużej uwagi, ale
w tej rodzinie zwracano. Od kilku
pokoleń. Już po kilku tygodniach
życia dziecka wiedziano, do kogo

jest podobne. Wiedziano, co wyrośnie z niej lub z niego.
Chciano wiedzieć, czy należy się
cieszyć z przyszłych sukcesów, czy
przygotowywać się na ból, który
spotka w przyszłości to dopiero co
zaczęte życie. Najczęściej nie było problemów z ustaleniem, do kogo podobne jest dziecko. Kiedy już
stwierdzono, że maleństwo przypomina daną osobę, wspominano wydarzenia, które jej dotyczyły. Mówiono o faktach zaszłych, ale myślano o tych, które dopiero nadejdą.
Kiedyś rodzina miała dylemat,
bo nie potrafiono określić podo-

bieństwa chłopca. Zaproszono jeszcze innych krewnych, bo spodziewano się, że może malec wdał się
w kogoś z dalszej rodziny. Nikt jednak nie odważył się wskazać osoby, do której był podobny. Wszyscy
zachodzili w głowę, co wyrośnie
z chłopca. Nie wiedziano, czy należy z nim wiązać przyszłą radość,
czy strapienie. Ktoś bąknął, że być
może dziecko młodo umrze... Niektórym takie tłumaczenie było na
rękę, bo do tej pory nikt z rodziny
nie umarł w kwiecie wieku.
Tak bardzo trapiła wszystkich
niemożność ustalenia podobień-

MOC! Większość wydarzeń na bieżąco relacjonowaliśmy FB Fundacja
Znajdź Cel.
Jeśli teraz zastanawiacie się nad
sensownością takich działań, lub
zgodą na udział dla swojego dziecka to tym bardziej zależy mi, że
podzielić się z Wami tym co młodzi mówią po udziale w projekcie.
W tym celu zadałam im kilka pytań:
1. Jak się czułeś/ czułaś przystępując do projektu?
Wchodząc do projektu nie wiedziałem czego w sumie mam się spodziewać. Zaskoczeniem było kiedy
zobaczyłem na pierwszym zebraniu
tylko 4 osoby. Przez głowę przeszła
mi myśl, że z czasem może się on
rozpaść, a okazało się wręcz przeciwnie, bo z czasem zaczęliśmy nabierać
sił. Zaczęło się od małych spotkań
a z czasem przerodziło się to w dalekie wycieczki (co prawda nie poza
Polskę, lecz mam nadzieję, że przyszłości zaczniemy rozwijać skrzydła
jeszcze bardziej).
2. W których zadaniach uczestniczyłeś/ uczestniczyłaś?
Ja uczestniczyłam we wszystkich
zadaniach w: rozmowie o tamtych
czasach, oglądaniu filmu, grze terenowej i zwiedzaniu Muzeum Solidarności.
3. Które z działań podobały Ci
się najbardziej a które najmniej?
Najbardziej ze wszystkich zadań
podobała mi się gra terenowa. Stałem w punkcie z koleżanką i bardzo
miło spędziłem czas oceniając ludzi.
Nie wiem czemu, ale właśnie wtedy
zacząłem się czuć nie jak mały dzieciak, ale jak juror w „Mam talent”.
Ogólnie bardzo dużo dowiedziałem
się o PRL-u, uważam że był to dobrze wykorzystany czas, pod względem naukowym jak i towarzyskim
4. Co robiłeś pierwszy raz
w projekcie?

stwa, że zaczęto snuć domysły, iż
matka chłopca musiała się „zapatrzyć” na innego mężczyznę. Gdy
ta pogłoska dotarła do matki, ta zrobiła awanturę! Jak ktoś może ją posądzać o zdradę męża?!
Rodzina jednak wciąż nie mogła
pogodzić się z brakiem podobieństwa dziecka do któregoś z członków rodziny. W końcu podobieństwo znaleziono! W innej miejscowości mieszkał mężczyzna, którego
chłopiec bardzo przypominał.
Matce chłopca mówiono, że zdradzała męża. Od tamtego czasu trudno jej było się tłumaczyć. Kobiecina zarzekała się, że nic jej nie łączy
z tamtym mężczyzną, ale nie chciano jej wierzyć. Przecież podobieństwo było oczywiste! Któregoś dnia
cała rodzina wybrała się na konfron-
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Ja po raz pierwszy jechałam pociągiem tak daleko, zwiedzałem bardzo ciekawe miejsca i robiłem coś
praktycznie sam – organizując grę
terenową.
5. Czego się nauczyłeś/ nauczyłaś?
Poznałem osobiste historie stanu
wojennego, zwiedziłem Muzeum Solidarności.
6. Co chciałbyś robić w następnych projektach?
Chciałabym się dalej rozwijać
i uczyć samodzielności. Myślę, że gry
terenowe to bardzo atrakcyjny i ciekawy pomysł i chętnie uczestniczyłbym w większej ich ilości. Chciałbym
także organizować biegi z zadaniami
7. Jak Ci się podobało?
Projekt bardzo mi się podobał
i nie spodziewałam się, że będzie aż
tak ciekawy i przyjemny.
Na projekcie dobrze się bawiłem
i wiele się nauczyłem, z pewnością
zapiszę się na kolejne.
Od początku byłem pozytywnie
nastawiony na działania, których
mieliśmy się podjąć przystępując do
projektu. Organizacja oraz sama
wycieczka do Centrum Solidarności
uświadomiła mi jak ważną rocznicę obchodzimy w tym roku. Projekt
był świetną formą spędzania czasu
i zmotywował mnie do uczestnictwa
w innych aktywnościach tego typu.
Jestem po raz kolejny dumna
z młodzieży i wdzięczna #RÓWNAĆSZANSE i podobnie jak Oni
czekam na następny projekt. Cieszę się, że już w styczniu pojawią
się na stronie www.rownacszanse.
pl kolejne okazje do zaangażowania
i działania razem z młodymi, a ja jestem przekonana, że warto J. Więcej o naszych działaniach na www.
znajdzcel.pl
z pozdrowieniami
Anna Pukacz-Górnikowska

tację. Jako dowód zabrano z sobą
dziecko. Mężczyzna też tłumaczył,
że nigdy nie kontaktował się z matką
chłopca. Jednak rodzina nie wierzyła. Doszło do kłótni. Dorośli sprzeczali się, a chłopczyk zaczął bawić
się z dziewczynką. Gdy już krzyczano tak głośno, że głośniej nie można,
ktoś spostrzegł bawiące się dzieci.
– Przecież ona jest podobna do
naszej rodziny! – wymamrotał ktoś.
Uwierzono matce chłopca. Ustalono podobieństwo dziewczynki.
Przypominała dziadka, który wiódł
przyzwoity żywot. Nie starano się
już ustalić, kogo przypomina chłopiec. Sądzono, że jego los będzie
jak należy. Pilnuj swojej rodziny!
Uważaj, aby w szpitalu nie zamieniono Ci noworodka.
Tadeusz Emil Gołębiewicz
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Jesień w Jarach
Jary to jedna z najmniejszych ale bardzo aktywnych wsi w Gminie Oborniki Śląskie.
Koniec wakacji to czas
zbiorów ale również wszyscy starają się łapać ostatnie chwile dobrej pogody aby
odpocząć lub zrobić coś pożytecznego.
Mieszkańcy postanowili
zadbać o swoją małą ojczyznę i posprzątali wieś, teren
przy świetlicy i jarską drogę. Jarskie dzieci maja dużą
świadomość dbania o swoje środowisko, o miejsce
w którym żyją.

Dzięki wsparciu Gminy Oborniki Śląskie i Burmistrza Arkadiusza Poprawy udało się poprawić stan
kilku naszych dróg w Jarach. Drogi nieutwardzone, pełne dziur i nierówności nie nadawały się do
bezpiecznego użytkowania.
W Jarach pojawiały się nowe znaki drogowe informujące o objazdach i zakazach
wjazdów ciężkich aut na
poszczególne ulice. Niestety wielu kierowców łamało
przepisy a to zagrażało bezpieczeństwu mieszkańców.

począć w naszej jarskiej
świetlicy przy kominku popijając kawę i posilając się
poczęstunkiem przygotowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich z Urazu. Innym sportowym wydarzeniem były Mistrzostwa
Wojska Polskiego w biegu na orientacje. Jarskie lasy i świetlica były idealnym

miejscem na takie przedsięwzięcie. Przyjechało 140 zawodników - najlepsi z najlepszych i mogli sprawdzić
swoje umiejętności na naszym terenie. Niesamowita atmosfera i idealna pogoda sprawiły, że uczestnicy byli bardzo zadowoleni
z odwiedzin, a wielu z nich
obiecało, że wróci do Jar.

W okresie od 1 maja do
15 listopada Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Kraina Wzgórz
Trzebnickich w partnerstwie z Gminą Oborniki Śląskie, Prusice,
Wisznia Mała, Zawonia
oraz Trzebnica realizowało projekt ze środków
z dotacji z Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich
pn.: „Bezpiecznie żyć
w Krainie Wzgórz Trzebnickich”.
Dzięki środkom z dotacji
w miejscowościach: Bagno,
Osolin, Wielka Lipa, Rościsławice, Paniowice, Kotowice, Niziny, Kuraszków, Siemianice, Jary, Górowa, Prusice, Pawłów Trzebnicki,
Zawonia, Czeszów, Wisznia
Mała, Ligota Piękna, Ozorowice, Kuźniczysko, Szczytkowice przeprowadzone zostały
warsztaty z pierwszej pomocy, podczas których mieszkańcy zdobyli wiedzę i umiejętności jak ratować ludzkie
życie w sytuacjach zagrożenia. Dodatkowo w ramach

sprzęty, karetka i samochody do pozorowania wypadku. Wielogodzinne zaangażowanie uczestników
projektu zostało zakończone wspólnym ogniskiem
oraz słodkim poczęstunkiem w świetlicy wiejskiej.
Tradycyjnie
reprezentacja Jar uczestniczyła w Dożynkach Gminnych. Tegoroczna impreza odbyła się
w Paniowicach. W tym roku przedstawiliśmy „Jarską Babę” - efekt wielogodzinnej pracy Oli i Izy (przy
wsparciu sołtysa). 7 września po raz czwarty odbył
się kurs pierwszej pomocy.
Kurs realizowany był z projektu LGDKWT „Bezpiecznie żyć w Krainie Wzgórz
Trzebnickich. Frekwencja
dopisała i uczestnicy chętnie i czynnie brali udział
w szkoleniu. Prowadzą-

z pierwszej ręki

Warsztaty
pierwszej pomocy

Po naprawie nawierzchni zdecydowana większość
kierowców stosuje się do
znaków, a mieszkańcy mogą bezpiecznie korzystać ze
swoich dróg dojazdowych
do domów.
23 sierpnia na terenie
wsi nagrywany był film promujący pierwszą pomoc.
W ramach przyznanej dotacji ze środków FIO pozyskanych przez LGD KWT
„Bezpiecznie żyć w Krainie Wzgórz Trzebnickich”.
Aktorami w filmie byli mieszkańcy Jar i okolicznych wiosek. Wykorzystane zostały również jarskie
cy nie pozwolił się nudzić.
Wiele ćwiczeń pozwoliło
utrwalić zdobytą wiedzę..
Szkolenie
przeprowadził
Maciej Ostrowski i firma
Sample.
Jesień to dobry czas na
aktywność fizyczną. W Jarach tej jesieni odbyło się
kilka imprez sportowo turystycznych.
Gościliśmy
słuchaczy
Uniwersytetu
Trzeciego Wieku „Atena”,
którzy wybrali się na wycieczkę rowerową po okolicy. Uczestnicy mogli od-

styczeń 2020 r.

projektu nakręcony został
film promocyjno-edukacyjny, którego premiera miała miejsce podczas konferencji zorganizowanej na zakończenie projektu. Ze środków
z dotacji LGD kupiło defibrylator, który na początku 2020
roku zostanie zamontowa-

ny na budynku Starostwa Powiatowego w Trzebnicy. Działania projektowe cieszyły się
dużym zainteresowaniem,
dlatego spróbujemy pozyskać
dodatkowe środki finansowe
na przeprowadzenie warsztatów z pierwszej pomocy
w szkołach i urzędach.
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Mistrzostwa Polski MMA

z pierwszej ręki
Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Obornikach Śląskich
zmienił się w sobotę
23 listopada w arenę
walk podczas
„Almmy 177”. Do
naszego miasta
przyjechało blisko
200 zawodników,
którzy walczyli o tytuł Młodzieżowego
Mistrza Polski MMA
oraz o Mistrzostwo
Dolnego Śląska.
Emocji nie zabrakło!
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Srebrny Krzyż
dla Piotra Gąsiora
Gratulacje dla Piotra Gąsiora
z Taekwon-do PFT, który w dniu
29.10.2019 r. został odznaczony
Srebrnym Krzyżem Zasługi Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za wie-

loletnią pracę z dziećmi i młodzieżą. Klub Taekwon-do w Obornikach
Śląskich działa od 30 lat! Trenerzy zapraszają wszystkich chętnych na treningi do LO na ul. Wrocławskiej.

Impreza rozpoczęła się punktualnie o godzinie 10:30 pod Urzędem
Miasta w Obornikach Śląskich. Zawodnicy przejechali rundą honorową ulicami miasta. Następnie wszyscy ustawili się na starcie przy ul.
Parkowej, skąd rozpoczął się profesjonalny wyścig z liczonym czasem
przejazdu trasy. W tym roku podobnie jak w poprzednim, zawody miały formułę Maratonu MTB. Wyścig
został poprowadzony po trasie podobnej do zeszłorocznej, jednak wydłużonej i urozmaiconej. Zawody
podzielone były na kilka kategorii

Oborniczanie
w Centrum Olimpijskim
w Warszawie
wiekowych. Najwięcej okrzyków radości i dopingu otrzymali najmniejsi
zawodnicy startujący na rowerkach
biegowych. Zastępca Burmistrza
Henryk Cymerman wraz z Kazimierzem Garczykiem Prezesem Obornickiego Klubu Rowerowego „Oś

Racing Team” wręczył zwycięzcom
pamiątkowe dyplomy i nagrody.
Niezmienna jest towarzysząca
temu wydarzeniu chęć upamiętnienia przyjaciela klubu Zbyszka Strzałkowskiego, który zginął podczas treningu we wrześniu 2014 roku.

Wieża Pęgów Mistrzem Polski
Wieża Pęgów Drużynowym
Mistrzem Polski w Szachach
Szybkich!
W sobotę 5 października w Zgierzu 35 drużyn spotkało się by walczyć o tytuł Drużynowego Mistrza
Polski w Szachach Szybkich. Po rozegraniu 9 rund, wygrywając 7 meczy, remisując 2 i nie ponosząc żadnej porażki zdobywają tytuł Drużynowego Mistrza Polski w Szachach
Szybkich. Tytuł ten zdobyli w składzie: Wojciech Moranda, Peter Michalik, Filip Dowgird, Joanna Majdan. Gratulujemy!

O b ornicki ośro d ek kultury

15 września członkowie Obornickiego Klubu Taekwon-do (OKT)
wzięli udział w Benefis World ITF
Taekwon-do Cup Brasil 2019. Zaproszenie otrzymali Nina Gąsior
(srebro i brąz w Brazylii), Mateusz
Kowalczyk (złoto) i Jakub Rutkow-

ski (bez medalu tym razem). Wyróżnienia wręczył przewodniczący
Komisji Kultury Fizycznej, Sportu
i Turystyki Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pan Ireneusz Raś. Gratulujemy !

Mistrz
w Speedrowerze
Oborniczanin Marcin Szymański został Mistrzem Świata Par, Zdobywcą Pucharu Federacji, a także Drużynowym
Mistrzem Świata w Speedrowerze. Ponadto w tym roku został także indywidualnym srebrnym medalistą Mistrzostw
Świata. Gratulujemy wyników i zdobytych
medali. Życzymy również zdrowia i dalszej wytrwałości w zdobywaniu kolejnych
sukcesów sportowych.
Foto przesłane przez M. Szymańskiego

Dzięki temu otrzymali promocję i szanse udziału w I Lidze Piłki Ręcznej Mężczyzn. Zarząd klubu z wielkim zapałem zaczął starać się o przyznanie licencji ze
Związku Piłki Ręcznej. Pieniądze

na wpisowe zabezpieczyła Gmina
Oborniki Śląskie, działacze dostarczyli wszystkie wymagane dokumenty i ZPRP w Polsce po rozpatrzeniu wniosku przyznał klubowi
SPR BÓR Oborniki Śląskie licencję zezwalająca na grę na zapleczu
Superligi. Od września Zawodnicy
Boru dzielnie walczą na parkietach
o jak najlepsze wyniki. Gratulujemy naszym szczypiornistom i życzymy powodzenia!

kultura-oborniki. pl

ul. Dworcowa 26, 55-120 Oborniki Śląskie, tel. 71 310-12-51, e-mail: ook2005@o2.pl, www.kultura-oborniki.pl, www.facebook.com/kultura.oborniki.slaskie

Wykład Krzysztofa Czerkasa
Nadrzędnym celem EDD jest
promocja zabytków. Polska uczestniczy w projekcie od 1993 roku, koordynatorem ogólnopolskim jest
Narodowy Instytut Dziedzictwa,
koordynacją projektów dolnośląskich zajmuje się Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu. Tegoroczne
hasło przewodnie to „Polski splot”.
Obornicki Ośrodek Kultury od
wielu lat uczestniczy w projekcie
i co roku organizuje wydarzenia
związane z tematem każdej edycji.
Koordynatorką tegorocznej edycji
była dyrektor Obornickiego Ośrodka Kultury Halina Muszak.
14 września w galerii OOK popularny obornicki pasjonat i propagator historii, członek grup rekonstrukcyjnych Krzysztof Czerkas wygłosił wykład pt. „Materialne
i niematerialne ślady obecności Polaków na terenie Obornik Śląskich”,
w którym w wyczerpujący i bardzo przystępny sposób, odwołując
się m.in. do znalezisk archeologicz-

„Dobry wieczór
z Pakosińską” w ook
Nowy Rok 2020 przywitaliśmy
w Obornickim Ośrodku Kultury wyjątkowym występem Katarzyny Pakosińskiej, znanej
i lubianej aktorki o charakterystycznym i czarującym uśmiechu.
Artystka w programie „Dobry
wieczór z Pakosińską!” opowiedziała o swoim życiu, przy okazji zdradzając kilka ciekawych anegdot,
o miłości, podróżach, życiu zawodowym, wszystko z właściwym sobie ciepłem, humorem i wdziękiem,

nych, pamiątek, architektury, języka
opowiedział o polskiej obecności na
Śląsku na przestrzeni dziejów, sięgając aż do słowiańskiej prehistorii.
11 października br. odbyło się
uroczyste podsumowanie projektu w Muzeum etnograficznym we
Wrocławiu, podczas którego dr hab.
Piotr Oszczanowski, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego – dyrektor Mu-

przy okazji ujawniając prawdziwy
talent wokalny! Wirtualnie towarzyszyła jej Grupa MoCarta, akompaniując artystce z dużego ekranu.
Pani Katarzyna z chęcią angażowała publiczność, zwłaszcza panowie nie mogli czuć się bezpieczni, choć cały program miał charakter kameralnego, sympatycznego
spotkania pełnego humoru i wzruszeń. Z pewnością wybranie się na
„Dobry wieczór z Pakosińską” było świetnym sposobem na wkroczenie w Nowy Rok z uśmiechem na
ustach i refleksją w głowie!

zeum Narodowego we Wrocławiu
oraz Elżbieta Berent – kierownik
Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu podziękowali organizatorom
z całego Dolnego Śląska, wśród których znalazł się Obornicki Ośrodek
Kultury. W uroczystym podsumowaniu wzięli udział Krzysztof Czerkas oraz Halina Muszak.
Fot. Michał A. Pieczka

Nowe Horyzonty
Comiesięczne spotkania z su
per kinem dla młodych widzów
w OOK!
W październiku rozpoczęliśmy
kolejny sezon naszej współpracy ze
Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty
przy projekcie dla dzieci i młodzieży

tym mnóstwo filmowej zabawy! Projekt ma formę comiesięcznych spotkań, na które składa się pokaz wybranego filmu poprzedzony nawiązującą do niego prelekcją.
W tym sezonie przedszkolaki
i uczniów „zerówek” zapraszamy
na cykl „Chodzę do kina”, a w nim

Oborniccy
szczypiorniści
w I Lidze!
Zawodnicy Stowarzyszenia
Piłki Ręcznej Bór Oborniki
Śląskie w poprzednim sezonie,
w imponującym stylu wygrali
rozgrywki II Ligi Gr. 1.
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Europejskie Dni Dziedzictwa to
coroczny projekt, który narodził się jako wspólna inicjatywa
Rady Europy i Unii Europejskiej.

V Memoriał i I Maraton MTB
im. Zbyszka Strzałkowskiego
W niedzielne przedpołudnie 6
października blisko 125 zawodników wystartowało w V Memoriale, I Maratonie MTB im.
Zbyszka Strzałkowskiego.
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Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej.
Udział w projekcie umożliwia młodym widzom obcowanie z wyjątkowymi filmami, których próżno szukać na ekranach kin, czy telewizorów.
To kino skupiające się na bohaterach,
ich troskach, rozterkach i radościach,
w bardzo przystępny sposób porządkujące widzom skomplikowany świat
relacji i emocji, dostarczając im przy

spotkanie ze znanymi i lubianymi
dziecięcymi bohaterami: już kultową Basią, Kacprem i Emmą i Pettsonem i jego kotem Findusem i wieloma innymi.
Klasy 1-3 zapraszamy na spotkania z ciekawymi postaciami, czyli
cykl „Filmowi bohaterowie”.
Klasom 4-6 zaprezentujemy wybrane filmy z cyklu „Kino współcze-

sne”, a dla klas 7-8 wybraliśmy bardzo różnorodny cykl „Świat wartości” – każdy tytuł z tego cyklu to
„inna bajka”, ale wszystkie filmy są
wyjątkowe i absolutnie warte obejrzenia. To tytuły, które na długo po
seansie zostaną z widzem.
Mamy już ponad 700 widzów,
uczestniczących w całym projekcie,
za co bardzo serdecznie dziękujemy zaangażowanym nauczycielkom
i nauczycielom oraz dyrektorom
szkół i przedszkoli, którzy chętnie
nas odwiedzają!
Przez cały czas trwania projektu, czyli do kwietnia 2020 można
do nas dołączać. Wszelkich informacji udziela koordynator projektu, czyli Urszula Pelc pod numerem
tel. 71 310 12 51 i mailowo ula.ook@
gmail.com.
Fot. M. Długosz

Tytuł PRZESTRZENIE nawiązuje do indywidualnej przestrzeni twórczej każdego z uczestników
wystawy, które składają się na naszą
wspólną PRZESTRZEŃ fotografii.
Dla jednych to debiut, dla innych
kolejna wystawa w dorobku.

W wystawie biorą udział: Marta
Wojtowicz, Marta Kutrowska-Kita,
Kasia Pałys, Aśka Yeu Staszewska,
Kamil Sambor, Michał Jezierski,
Andrzej Grzelak, Tomek Nawrot,
Radek Kowalik i Marek Długosz.

