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Boże Narodzenie to niezwykły czas
wypełniony tradycją i rodzinnym ciepłem.
Niech zatem te Święta będą niezapomnianym czasem spędzonym
bez pośpiechu, trosk i zmartwień.
Niech będą przeżyte w spokoju, radości,
wśród rodziny i przyjaciół oraz wszystkich bliskich osób.
Życzę wszystkim Mieszkańcom Gminy Oborniki Śląskie nadziei na lepsze jutro,
odpoczynku, zwolnienia oddechu, nabrania dystansu do tego, co wokół,
chwil roziskrzonych kolędą, śmiechem i wspomnieniami.
Niech Nowy Rok 2014 obdaruje wszystkich zdrowiem, niech obfituje w sukcesy,
dobre nowiny oraz przyniesie spełnienie najskrytszych marzeń.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
i Szczęśliwego Nowego Roku
życzą
Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz Obornik Śląskich

Henryk Cymerman

Sławomir Błażewski

II Jarmark Bożonarodzeniowy
w Obornikach Śląskich
W dniach 13–14 grudnia 2013
roku przed Obornickim Ośrodkiem Kultury odbył się II Jarmark Bożonarodzeniowy.
W tym roku wystawcy z całej
gminy i okolic prezentowali swoje
ekspozycje w drewnianych domkach jarmarkowych. Każdy domek
został we wspaniały sposób udeko-

Kiermasz
Przedświąteczny
w SP 2

Panie z gminnych przedszkoli,
Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich oraz Domu Pomocy
Społecznej w Obornikach Śląskich.
Na rozgrzanie kawę, herbatę oraz
gorącą czekoladę pochodzącą ze
„Sprawiedliwego Handlu” proponowała Szczypta Świata.

W Szkole Podstawowej nr
2 w Obornikach Śląskich odbył się kiermasz bożonarodzeniowy.
Organizatorem kiermaszu
była Rada Rodziców, a udział
w akcji wzięły prawie wszystkie klasy oraz szkolne Koło
Caritas. Celem Kiermaszu
było promowanie efektów
dziecięcej twórczości manualnej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, aktywna współpraca z rodzicami,
przypomnienie i utrwalenie
tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia, zacieśnianie więzi
rodzinnych a także pozyskanie środków finansowych dla
klas. Aktywne uczestniczenie
dzieci w czynnościach przygotowawczych do kiermaszu,
tj. min. wykonywanie oryginalnych świątecznych ozdób
były okazją do rodzinnej refleksji nad tym co przetrwało
w naszych domach z dawnych
tradycji i zwyczajów.

st r. 8

st r. 9

rowany świątecznymi ozdobami.
Prezentowane było rękodzieło
w postaci ozdób choinkowych, biżuterii, ręcznie robionych zabawek,
świątecznych wypieków, miodów
a nawet wędlin własnego wyrobu.
Łącznie wystawiło się ponad 30
wystawców, w tym także stowarzyszenia działające na terenie Naszej
Gminy oraz świetlice środowisko-

Kolędy w wykonaniu Studia Piosenki OOK

we, które zaprezentowały wykonane przez dzieci ozdoby. W ramach
wigilii dla mieszkańców podczas
piątkowego Jarmarku można było
skosztować poczęstunku przygotowanego przez współorganizatorów. Były to tradycyjne świąteczne
potrawy takie jak barszcz ufundowany przez Restaurację Planeta,
bigos oraz uwaga, pierogi z kapustą
i prawdziwkami wykonane przez
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z pierwszej ręki

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej z dnia 28.11.2013
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013
poz. 594 ze zm.) Rada Miejska jest
wyłącznie legitymowana do ustalenia wysokości wynagrodzenia
burmistrza, które może być przez
nią na podstawie uchwały w trakcie sprawowania przez burmistrza
mandatu (wykonywania stosunku
pracy) jednostronnie modyfikowana, co też jest ugruntowane praktyką orzeczniczą.
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 3 września 2008 r., I PK
24/08 (Lex nr 658173), dopuszczalne jest obniżenie Wysokości wynagrodzenia wójta (burmistrza) przez
radę gminy (radę miejską) w trakcie
trwania jego stosunku pracy, czyli w trakcie sprawowania mandatu. W wyroku tym Sąd Najwyższy
nie podzielił poglądu wyrażonego
w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 stycznia 2006 r.
(II OSK 424/05, OSP 2007 nr 4,
poz. 44). Sąd Najwyższy stwierdził,
iż w przypadku wójta (burmistrza)
przyjęcie mandatu oznacza zgodę
na podjęcie zatrudnienia na warunkach określonych przez radę gminy (radę miejską) w ramach prawa
powszechnie obowiązującego, czyli
ustawy o samorządzie gminnym,
ustawy o pracownikach samorządowych i rozporządzeń wykonawczych do nich, a zwłaszcza rozporządzenia Rady Ministrów z 22
kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach
gmin, starostwach powiatowych
i urzędach marszałkowskich (Dz.U.
nr 73, poz. 431). Należy tu w szczególności zwrócić uwagę na wyrok
Sądu Najwyższego z 9 czerwca
2008 r., w którym SN, odnosząc się
szeroko do przepisów prawa pracy,

uznał, że obniżenie przez radę gminy wynagrodzenia burmistrza nie
wymaga jego zgody (sygn. akt II PK
330/07). W wyroku tym SN stwierdził, że do stosunków pracy z wyboru, w szczególności do zmiany wysokości wynagrodzenia pracownika
samorządowego zatrudnionego na
podstawie wyboru, nie stosuje się
przepisów Kodeksu pracy, w szczególności art. 42. Przepis ten określa
tryb i formę wypowiedzenia zmieniającego. Jednak w ocenie Sądu
Najwyższego art. 42 kp odnosi się
wprost jedynie do umownych stosunków pracy, a w związku z tym,
że przepisy dotyczące stosunku pracy na podstawie wyboru (art. 73–75
k.p.) nie odsyłają do odpowiedniego stosowania przepisów dotyczących umowy o pracę, nie jest
możliwe zastosowanie konstrukcji
wypowiedzenia zmieniającego do
stosunku pracy na podstawie wyboru. Wynika z tego, że rada gminy
jest uprawniona do zmiany wysokości wynagrodzenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w tym do
obniżenia jego Wysokości. Również
w trakcie kadencji.
Podjęcie takiej uchwały podyktowane jest trudną sytuacją finansową, w jakiej znalazła się nasza
gmina w wyniku zaniedbań, do jakich doszło w Urzędzie Miejskim
Obornikach Śląskich, a za które to
bezpośrednią odpowiedzialność na
mocy obowiązujących przepisów
ponosi Burmistrz Gminy. Szukając
oszczędności dla budżetu gminy
i pragnąc znaleźć Środki finansowe
na pokrycie strat spowodowanych
tak, by zminimalizować dolegliwości
finansowe dla mieszkańców gminy, RM uznała, że najsłuszniejszym
działaniem będzie podjęcie uchwały o zmniejszeniu wynagrodzenia
Burmistrza. Poprzez błędne prze-

lanie środków gminnych na konto
osób nieupoważnionych budżet
Gminy utracił kwotę 419222,18 zł,
oraz dodatkowo kwotę wynikającą
z naliczenia przez firmę WPO ALBA
S.A odsetek w kwocie 8965,90 zł za
nie terminowe regulowanie płatności wynikających z faktur, co
szczegółowo zostało omówione
w protokole Komisji Rewizyjnej.
Dodatkowo przegrana sprawa w sądzie o odszkodowanie z tytułu zwolnienia urzędnika Pana Krzysztofa
Rudzkiego, kwota odszkodowania
wynosiła 13 596,35 zł. i wiele innych
spraw sądowych, które naraziły gminę na dodatkowe koszty, a których
przyczyną było prowadzenie przez
burmistrza gminy Sławomira Błażewskiego nieracjonalnej polityki
kadrowej ze szkodą dla urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich oraz
innych jednostek organizacyjnych
podległych gminie. RM niejednokrotnie informowała Burmistrza
i apelowała o zmianę kierunku działania i większy rozsądek, by nie narażać budżetu Gminy na dalsze straty.
W trakcie kadencji Pana Burmistrza
zostało zwolnionych 9 osób. Kolejnym uchybieniem jest złamanie
ustawy o zamówieniach publicznych
kwota, rozstrzygniętego przetargu
znacznie przewyższyła środki jakie
zostały zabezpieczone na Rewitalizacje Parku Miejskiego w Obornikach Śl. W Budżecie uchwalonym
przez Radę w dniu 28.12.2012 na
rok 2013 r. Rada przeznaczyła na
ten cel 520 000,00 zł. natomiast przetarg został rozstrzygnięty w dniu
12.07.2013 na kwotę 762 420.69 zł.
Niegospodarność oraz nie dbanie
o interes mieszkańców oraz finanse
gminy sam sposób przeprowadzenia przetargu na wywóz nieczystości
Rada podjęła uchwałę na kwotę odpadów segregowanych 7 zł od osoby na miesiąc. Burmistrz przelicza

stawki wg swojej wizji. (lekceważenie Rady). W Budżecie na gospodarkę odpadami w 2013 r. zostaje wprowadzona kwota 1876 840,00 zł.
Dało to wiedzę firmie startującej
w przetargu, na jaką kwotę może
złożyć swoją ofertę. Gmina liczy
ponad 19 tyś mieszkańców przetarg został rozstrzygnięty na kwotę
3 466 450,56 zł brutto
Nie uzyskanie absolutorium za
rok 2012 r.
Tak, Więc w świetle przedstawionych licznych błędnych decyzji burmistrza mających realny
wpływ na poniesione straty w budżecie naszej gminy zmniejszenie
wynagrodzenia Burmistrza w takich okolicznościach jest w pełni
uzasadnione.
Proponuje się ustalenie stawki wynagrodzenia zasadniczego
na poziomie 4 500,00 zł, obniżenie
dodatku funkcyjnego do wysokości 100,00 zł co łącznie daje kwotę
4 600,00 zł jako podstawę do wyliczenia dodatku specjalnego w wysokości 20%, tj. 920,00 zł. Ponadto
na wynagrodzenie składa się dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego, tj. 900 zł. Łączne wynagrodzenie
Burmistrza Obornik Śląskich wynosić będzie 6420,00 zł i nie przekroczy określonego maksymalnego
progu. Uchwała zastąpi dotychczas
obowiązującą uchwałę nr IV /10/
iO Rady Miejskiej w Obornikach
Śląskich z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Burmistrza Obornik Śląskich.
Zgodnie z przepisami art. 8
ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada
2008 o pracownikach samorządowych czynności z zakresu prawa
pracy wobec burmistrza związane z nawiązaniem i rozwiązaniem
stosunku pracy, w tym ustaleniem
wynagrodzenia wykonuje Przewodniczący Rady w oparciu o podjętą przez Radę Miejską uchwałę.
Za Radę Miejską
Wiceprzewodniczący Rady
Henryk Cymermnan
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Uchwała
nr XL/342/13

Rady Miejskiej
w Obornikach Śląskich
z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Burmistrza
Obornik Śląskich
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt
2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz
art.8, ust. 2 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych
(Dz.U. z 2008 r., poz. 1458 ze zm.)
w związku z Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 18 marca
2009 r. w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1090 ze
zm.) Rada Miejska w Obornikach
Śląskich uchwala, co następuje:
§1
Ustala się wynagrodzenie Pana
Sławomira Błażewskiego – Burmistrza Obornik Śląskich w wysokości:
1. wynagrodzenie zasadnicze –
4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych)
2. dodatek funkcyjny – 100,00 zł
(słownie: sto złotych)
3. dodatek specjalny: 20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – 920,00 zł
(słownie: dziewięćset dwadzieścia złotych)
4. dodatek stażowy: 20% wynagrodzenia zasadniczego –
900,00 zł (słownie: dziewięćset
złotych).
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady
Miejskiej w Obornikach Śląskich.
§3
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia
2013 r.

Uwagi do uzasadnienia Uchwały Rady Miejskiej w sprawie
obniżenia wynagrodzenia Burmistrza Obornik Śląskich
Poniżej przedstawiam uwagi
do uzasadnienia uchwały Rady
Miejskiej w sprawie obniżenia
wynagrodzenia
Burmistrza
Obornik Śląskich:
Utrata środków finansowych
(związanych z przelaniem środków
na fałszywe konto) –główny argument Rady dot. wniosku o obniżenie pensji Burmistrza – jest moim
zdaniem chybiony, gdyż środki
finansowe są zabezpieczone, więc
takie stwierdzenie jest zbyt daleko
idące.
Były pracownik Urzędu, Pan K.
Rudzki, zwolniony został z okresem
wypowiedzenia, a nie, jak twierdzi
Rada, bez wypowiedzenia.
Niepodjęcie uchwały o absolutorium (podjecie uchwały o absolutorium jest obowiązkiem Rady
Gminy). Wszyscy radni RM
w Obornikach Śl. wstrzymali się
od głosu, co nie jest jednoznaczne,

z nie udzieleniem absolutorium.
Jest to jest istotna różnica.
Pozwolę sobie przedstawić to, co
przez ostatnie trzy lata wykonywałem i co zrobiłem dla Gminy Oborniki Śl. Uważam, że jestem człowiekiem uczciwym i pracuję dla dobra
Tej Gminy, bo tak mnie rodzice wychowali i wkładam dużo pracy, nie
tylko w godzinach pracy Urzędu,
ale i poza nimi. Pracownicy, którzy
pracują w Urzędzie wiedzą, o której
opuszczam pracę i ile dodatkowej
pracy wykonuję.
Rok 2011 tj. rok, w którym Minister Finansów wprowadza nową
ustawę i dochody bieżące muszą być
zbilansowane z wydatkami bieżącymi. Dochody majątkowe i ewentualne środki pozyskane z obligacji
i kredytów mogą być – muszą być
przeznaczane na wydatki inwestycyjne. W poprzedniej kadencji tak
się nie działo. Żeby to zbilansować,
to w budżecie trzeba było zrobić ko-

rektę na kwotę 6 milionów złotych.
Z pracownikami wydziału finansowego dużo czasu poświęciliśmy, by
tego dokonać. Szukaliśmy różnych
rozwiązań kosztem naszych jednostek. Teraz mi się zarzuca, że nie

dbam o nasze jednostki. Nie było
innych możliwości, by wykonać
Uchwałę Ministra Finansów. Musieliśmy to zrobić, czyli koszty w jednostkach i w urzędzie musiały być
cięte, żeby dostosować budżet do

Uchwały, którą musieliśmy wdrożyć
– bo to nam narzucił Ministe r. I to
jest słuszne działanie. W tym momencie, nie ma „przejadania” środków, które są ze sprzedaży majątku
i z obligacji, tylko idą one na inwestycje. Tylko dzięki temu działaniu,
zostały wypracowane nadwyżki budżetowe – w następnym roku, które
zostały przeznaczone na inwestycje.
Czyli te działania, które zostały
podjęte, były jak najbardziej słuszne. Na początku kadencji, przed
ustaleniem mojej pensji Rada twierdziła, że nowo wybrany burmistrz
jest niedoświadczony, musi poznać
zagadnienia samorządu i za dwa
lata jego wynagrodzenie zostanie
zweryfikowane – weryfikacja następuje dzisiaj. Nie było do tej pory
wniosku o podwyżkę mojego wynagrodzenia, ustalonego na początku
kadencji, bo to, co powiedziałem
w wyborach – nie przyszedłem po
to, żeby mieć korzyści finansowe

Grudzień 2013 r.
z tego tytułu i nadal to podtrzymuję, niezależnie jakie stanowisko
Rady będzie – będę pracował tak,
jak do tej pory. Wniosek Rady Miejskiej o obniżenie mojej pensji, bez
rzeczowych argumentów, to według
mnie, jest gra polityczna, a nie merytoryka, która jest poparta argumentami. Działania, które z mojej
inicjatywy zostały podjęte, dzięki
którym wzrost dochodów Gminy
jest widoczny – to są te działania,
które wcześniej podkreślałem przy
okazji absolutorium. Przykładem
takich działań, zwiększających znacząco dochody Gminy, jest aktualizacja opłat użytkowania wieczystego.
Regulacja i wprowadzenie regulaminu zamówień publicznych spowodowały duże oszczędności, które
wynikały z wprowadzonych zapytań ofertowych – obowiązujących
już od kwot powyżej 5 tys. złotych.
Na drobnych umowach zaoszczędziliśmy od kilku, do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dzięki temu,
mieliśmy środki finansowe na inne
zadania. Czy to jest ta zła polityka,
którą mi się zarzuca?

z pierwszej ręki
Kolejne działanie: przetargi, które są – to przetargi na grunty rolne. W chwili obecnej odbywają się
przetargi, a nie jak dotychczas, wydzierżawienie gruntów na prośbę.
Takiego czegoś nie ma. Dochody
z tego tytułu wzrosły nawet o 300–
400 procent. To też są działania,
poprzez które szukaliśmy dodatkowych dochodów dla Gminy.
Kolejnym działaniem jest konsekwentna polityka oddłużeniowa.
Wszyscy wiemy, że w momencie,
kiedy dokonujemy jakichkolwiek
umorzeń podatkowych, czy to dla
przedsiębiorców, czy to dla osób
indywidualnych, trzeba dwa razy
naprawdę się zastanowić czy warto
jest to umorzyć – może rozłożyć na
raty. Przeważnie rozkładamy to na
raty, rozmawiamy z tymi osobami,
przyjmują warunki, które proponujemy. Dzięki temu subwencja ogólna, która trafia z budżetu państwa
z powrotem jest wyższa. Bo jeśli
umarzamy, to nie mamy dochodów
bieżących i zmniejszamy subwencję
z budżetu państwa.
Na uwagę zasługuje też konsekwentne pozyskanie środków
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zewnętrznych.
Niejednokrotnie
podkreślałem, ile tych środków
pozyskaliśmy. Dla przykładu przytoczę dynamikę wzrostu dochodów
Gminy: rok 2010 – dochody – 41
milionów 349 tysięcy, rok 2011 – 42
miliony 916 tysięcy. Podjęte działania skutkują w roku 2012 – 49 milionów 609 tysięcy zł. Liczby mówią
za siebie i podkreślają szereg podjętych działań, które pozytywnie
wpływają na wizerunek gminy.
Innym działaniem, które zostało
podjęte – to duże zmiany w byłym
Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, który przynosił co roku 200 tys.
zł straty, dotacja z budżetu, finansowo bankrut – brakowało ludziom
na wynagrodzenia. W chwili obecnej, przekształcony w jeden z wydziałów Urzędu, nie ma zaległości
względem żadnej wspólnoty, jest
to wszystko uzdrowione. Wydział
działa stabilnie, ma pieniądze na
remonty bieżące, na które wcześniej brakowało. Ludziom lało się
do mieszkań poprzez nieszczelne
dachy – remonty wykonywali z własnych środków. Obecnie te wszystkie działania wykonuje Wydział

Spraw Lokatorskich z Wydziałem
Inwestycji i Remontów. To następny
element pozytywnych zmian.
Restrukturyzacja i konsolidacja
długu. To co jest na finiszu. Przygotowanie Gminy pod następny
okres programowania. Jest to duże
osiągnięcie dla Gminy, że możemy
sięgnąć po środki zewnętrzne, że
odsunęliśmy płatności, aby zabezpieczyć wkład własny do projektu.
Jest to niewątpliwie osiągnięcie.
Nikt nie poszedł tak szeroko z tym
tematem, jak my. Większość Gmin
ograniczyła się tylko do restrukturyzacji bez konsolidacji. Przez to
działanie uzyskaliśmy niższe oprocentowania, możliwość wcześniejszej spłaty obligacji i jest to niewątpliwie sukcesem.
Kolejny element – odzyskanie
podatku VAT. W styczniu 2011 r.
powiedziałem, że 10 lat do tyłu będę
odzyskiwał VAT. Widziałem niejeden uśmiech radnego i pytanie – jak
pan to zrobi? Udało się 1.250.000 zł
odzyskanego VAT-u. Nieważne na
jakie zadania to trafi, bo cały czas
mi zarzucano, że weszło to na dochody własne Gminy. Weszło i jest

„O tym jak pozyskano pieniądze
na rozwój Gminy Oborniki Śląskie…”
– rozmowa z burmistrzem Obornik Śląskich Sławomirem Błażewskim
Panie burmistrzu naszą rozmowę chcielibyśmy zacząć od nieco
osobistego pytania o Pana opinię
na temat kredytu jako sposobu na
życie. Czy jest Pan zwolennikiem
zadłużania się w bankach, prywatnie jako Sławomir Błażewski ?
Niestety bardzo często jest tak,
że wiele osób bez korzystania z pożyczek nie ma możliwości opłacenia
podstawowych rachunków, wtedy czy się chce, czy nie, kredyt jest
koniecznością. Inni zadłużają się
bo chcą kupić coś konkretnego na
przykład lodówkę, bo nie stać ich
na zakup za gotówkę. Wtedy kredyt
ratalny ma sens .Warunkiem brania
kredytu jest możliwość zarobienia
na jego spłaty. Osobiście nie jestem
wielkim fanem kredytu. Przemyślana decyzja o kredycie to nie tylko
zastanowienie się, na co go brać, ale
również czy nas będzie stać na spłatę – to podstawa.
Panie burmistrzu, wie Pan bardzo dobrze, że w życiu różnie bywa
z tym spłacaniem kredytów. Chodzi nam o sytuację, gdy mamy na
spłatę rat kredytowych, ale chcielibyśmy te pieniądze przeznaczyć na
coś innego, trafia nam się okazja
zakupu niezbędnej rzeczy w wyjątkowej promocji. Co Pan zrobiłby
w takiej sytuacji ?
Cóż… konieczna byłaby rozmowa z bankiem, tym w którym mam
kredyt. Rozmowa o przesunięciu
spłat rat kredytowych.
A jak bank by się nie zgodził na
odłożenie spłat rat kredytu?
Zapytałbym inny bank czy mogę
do niego przenieść się z moim kredytem. Jeśli by to było możliwe,
przeniósłbym kredyt do innego
banku. Tam, gdzie spłata rat jest

zgodna z moimi możliwościami
i potrzebami. Spróbowałbym dodatkowo w nowym banku uzyskać,
jak to możliwe, niższe oprocentowanie kredytu.
Czyli, podsumowując, wspólnie
doszliśmy do rozwiązania jak można osiągnąć cel bez dodatkowego
zadłużania się ? To taka „restrukturyzacja” budżetu domowego ?
Tak, chociaż to jest tylko przykład. Słowo „restrukturyzacja zadłużenia” jest mi bliskie, jak Wam
wiadomo, ze względu na zakończony proces restrukturyzacji zadłużenia Gminy Oborniki Śląskie.
Panie Burmistrzu, dla wielu
osób słowa restrukturyzacja zadłużenia Gminy to rzecz nowa – stąd
szukaliśmy przykładu pozwalającego na łatwiejsze zrozumienie
mechanizmu
restrukturyzacji.
Oczywiście na poziomie finansów
Gminy sprawa jest bardziej skomplikowana ?
Oczywiście, bardziej skomplikowana, ale idea jednak jest podobna.
Prosimy przedstawić, odnosząc
się do przykładu „restrukturyzacji” prywatnego kredytu, jaka była
główna przyczyna podjęcia tematu
restrukturyzacji zadłużenia Gminy
Oborniki Śląskie.
Gmina Oborniki Śląskie, jak
większość gmin w Polsce, ma
ogromne potrzeby w zakresie rozwoju. Sfinansowanie niezbędnych
do kontynuacji lub nowych zadań
poprawiających sytuację było do tej
pory w naszej Gminie barierą nie
do pokonania. Zaciąganie kolejnych
kredytów na większą skalę nie było
możliwe. Gmina, jak każdy z nas,
ma ograniczoną zdolność do spłaty

kredytów wraz z odsetkami. Gmina
musi przestrzegać wskaźników finansowych o wielkości zadłużenia.
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych określają one dopuszczalną wielkość zadłużenia – nie mogą
być one przekraczane. W Gminie
Oborniki Śląskie, już po restrukturyzacji, są zgodne z zapisami ustawy.
Dlaczego akurat teraz podjął
Pan ten temat ?
W 2014 roku będzie obowiązywał nowy budżet Unii Europejskiej,
w którym znalazły się duże pieniądze pomocowe. Szukając sposobu
skorzystania z nich, sięgnąłem po
pomysł restrukturyzacji zadłużenia. Warto też powiedzieć, że od 1
stycznia 2014 roku wchodzą w życie nowe zapisy ustawy o finansach
publicznych. Odkładanie decyzji na
później spowodowałoby, że nie byłoby restrukturyzacji.
Restrukturyzacja miała zwiększyć możliwości finansowe Gminy ?
Tak. Korzystając z przykładu
o kredycie prywatnym – szczególną okazją promocji jest możliwość
skorzystania ze środków pomocowych, w tym z Unii Europejskiej.
Chodziło o znalezienie pieniędzy
na tak zwany wkład własny Gminy do realizacji zadań ważnych dla
Gminy i jej mieszkańców. Oby to
lepiej zobrazować, posłużę się naszym przykładem, właśnie zakupu
lodówki. To tak, jakby sklep oferował lodówki w cenie 600 złotych za
sztukę, przy czym promocja polegała na tym, że klienci mają zapłacić 100 złotych a kwotę 500 złotych
dostają w prezencie, w formie bezzwrotnej nieopodatkowanej pomocy. Uznałem za konieczne szersze
skorzystanie z „promocji”, jaką jest
pomoc Unii Europejskiej. Do tego

niezbędna była restrukturyzacja
długu Gminy.
Podsumowując, Gmina aby móc
skorzystać z pomocy unijnej, musi
mieć tak zwany wkład własny do
realizowanych zadań i restrukturyzacja długu to umożliwiła?
Tak, chociaż nasze podejście
było znacznie szersze i nasza restrukturyzacja to nie tylko temat
zadłużenia.
Prosimy o wyjaśnienie co słowa
„szersze podejście” w tym przypadku oznaczało ?
W jej ramach opracowaliśmy
dokument o charakterze strategii
– „Perspektywa Finansowa Gminy Oborniki Śląskie na lata 2013 –
2030”. Ujęliśmy w nim cały pakiet
działań na rzecz zwiększania dochodów Gminy i obniżania wydatków. Określiliśmy, na co będą kierowane pieniądze z restrukturyzacji
zadłużenia. Przygotowaliśmy plany
finansowe wymagane ustawą o finansach publicznych – Wieloletnią
Prognozę Finansową na lata 2013 –
2028 i zmiany do budżetu na 2013.
Projekt całego tego pakietu uchwał
finansowych
zaproponowaliśmy
Radzie Miejskiej w Obornikach Śląskich.
I co na to Rada Miejska w Obornikach Śląskich ?
Niezwykle ważny temat nowych
planów finansowych był przykładem dobrej współpracy Burmistrza
i Rady Gminy Oborniki Śląskie.
Wielokrotne spotkania i konstruktywne rozmowy dały efekt w postaci pozytywnych uchwał Rady.
Panie Burmistrzu, a co na to
banki kredytujące Gminę Oborni-
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do dyspozycji. Tylko tym jednym
pociągnięciem, tą decyzją, ja zarobiłem na moje wynagrodzenie na
całą kadencję w tym wynagrodzeniu, które jest, gdyż moje wynagrodzenie za cały ten okres będzie
kosztowało Gminę 446 tys. zł. Dzięki tylko jednej takiej decyzji, budżet
gminy zyskał duże środki finansowe. Fakt faktem, że trzeba się było
napracować.
Na samym początku Radni podkreślali brak mojego doświadczenia
w samorządzie. Pensja ustępującego Burmistrza wynosiła 11.760 zł.
Moja 9.500 zł. Nigdy się nie skarżyłem i tym razem decyzja Rady
o obniżeniu mojej pensji, nie zmieni mojego podejścia do pracy. Mam
nadzieję, że przytoczone argumenty
i przykłady podjętych pod moim
kierownictwem działań Urzędu,
świadczą o tym, iż wbrew argumentom Rady, robię bardzo wiele, by
poprawić kondycję finansową i wizerunek Naszej Gminy.
Burmistrz Obornik Śląskich
Sławomir Błażewski

ki Śląskie. Czy zgodziły się na restrukturyzację zadłużenia ?
Sprawa była bardziej skomplikowana. Dotychczas w naszej rozmowie nie wspomnieliśmy, że zadłużenie Gminy Oborniki Śląskie to
obligacje komunalne. Instrument
finansowy podobny do kredytu, ale
to nie to samo. Jak pozwolicie wykorzystam jeszcze raz nasz przykład
kredytu prywatnego, którego spłatę
chcemy odłożyć w czasie. Wówczas
wspomniałem, że warto rozmawiać
z bankiem o zmianie terminów
spłaty rat kredytów, a gdyby bank
się nie zgodził, spróbować przenieść
kredyt do innego banku. W wypadku Gminy i jej obligacji nie było
możliwości rozmowy o zmianie
terminów ich wykupu. Należało
poszukać banku lub banków, które
„sfinansują” nowe obligacje zastępujące dotychczasowe obligacje komunalne Gminy Oborniki Śląskie.
Nowe obligacje spłacane w taki
sposób, aby móc skorzystać z pieniędzy Unii Europejskiej ?
Tak. Spłacane – wykupywane
później, tak aby móc skorzystać
z bezzwrotnej pomocy UE i nie tylko.
Czy znaleźliście banki gotowe
współpracować przy restrukturyzacji zadłużenia ?
Wybraliśmy dwa banki – Nordea
Bank i PKO Bank Polski. Obecnie
tylko te banki są „właścicielami”
obligacji Gminy Oborniki Śląskie.
Czy może Pan Burmistrz powiedzieć coś na temat warunków,
jakie uzyskaliśmy z tych banków.
Na przykład kosztów finansowych
nowych obligacji ? Czy są wyższe
niż starych ?
Podstawowym celem restrukturyzacji była zmiana terminów
spłat zadłużenia w taki sposób, aby
znaleźć pieniądze na wkład własny
dla realizacji zadań ważnych dla
Gminy i jej mieszkańców. Pozwoli
to na skorzystanie z pomocy Unii
Europejskiej na skalę nieporównywalnie większą, niż dotychczas. Cel
ten został w pełni osiągnięty. Banki
zgodziły się na nasze oczekiwania.
Kwestia kosztów finansowych restrukturyzacji była kluczowym ele-
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mentem, branym pod uwagę przy
wyborze banków, naszych partnerów finansujących restrukturyzację
zadłużenia Gminy Oborniki Śląskie. Przy wydłużaniu terminów
spłat, koszty odsetkowe zwykle rosną, nam udało się je obniżyć. Uzyskane oferty banków i negocjacje
z nimi, dały oczekiwane efekty.
Nastąpiła konsolidacja zadłużenia, teraz obligacje Gminy Oborniki Śląskie mają dwa Banki?
Na koniec 2013 roku będą to
dwa banki Noreda Bank i PKO BP.
Wkrótce może okazać się, że będzie
to tylko PKO BP. Jest bardzo prawdopodobne w roku 2014 połączenie
obu banków i jedynym parterem
będzie Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski.
Co udana restrukturyzacja zadłużenia oznacza dla Gminy Oborniki Śląskie i jej mieszkańców ?

Pierwszym efektem będzie zapewnienie finansowania budowy
stałego targowiska „Mój Rynek”
w Obornikach Śląskich. Znacznie
większym zadaniem jest Program
„Czysta Woda”, czyli rozbudowa kanalizacji w Gminie Oborniki Śląskie.
Program „Czysta Woda” ? Czego
ten program dotyczy ?
Nie sposób w kilku zdaniach ten
program omówić. W najbliższej przyszłości poinformuję mieszkańców
Gminy Oborniki Śląskie o szczegółach. Obecnie w Gminie, poza Obornikami Śląskimi, ponad 90 procent
gospodarstw nie ma dostępu do kanalizacji. W samych Obornikach Śląskich kanalizacja wymaga pilnej przebudowy. Tak więc mając zapewnione,
dzięki restrukturyzacji zadłużenia, finansowanie wkładu własnego podejmujemy już kroki zmiany tej sytuacji.
Wdrożenie programu „Czysta Woda”
poprawi sytuację ekologiczną w Gmi-

Gospodarka
odpadami
Od dnia 1 lipca 2013 r. zaszły
znaczące zmiany w gospodarce
odpadami komunalnymi w Gminie Oborniki Śląskie.
Gmina odpowiedzialna jest za
odbiór odpadów komunalnych od
mieszkańców oraz za zagospodarowanie tych odpadów. Usługa jest
wykonywana na podstawie umowy
podpisanej 21 czerwca 2013 r. z Konsorcjum WPO ALBA oraz ZGK
Oborniki Śląskie. Wykonawca usługi
został wybrany w drodze przetargu.
Celem znowelizowanej ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest przede wszystkim segregacja odpadów komunalnych bezpośrednio u źródła,
czyli w gospodarstwach domowych. Do tego celu służą worki,
gniazda ogólnodostępne oraz
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Golędzinowie.
Ilość złożonych deklaracji na terenie Gminy Oborniki Śląskie to: 5
751 szt. od mieszkańców oraz 216
deklaracji z terenu na których nie zamieszkują mieszkańcy a wytwarzane
są odpady. Tylko 530 deklaracji dotyczyło braku segregacji odpadów.
W ciągu ostatnich 5 miesięcy
wdrażania nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ujawniły się potrzeby zmian
we wstępnych założeniach nowego
systemu oraz problemy które wyniknęły w trakcie odbioru odpadów
komunalnych.
Ilość odpadów segregowanych
znacząco wzrosła w stosunku do
lat ubiegłych, lecz w dalszym ciągu ilość odpadów zmieszanych jest
duża w stosunku do ilości odpadów
wysegregowanych. Ma to związek
ze zmianą czynnika warunkującego wielkość opłaty za odbiór odpadów komunalnych ponoszonej
przez mieszkańców. Przed wejściem
w życie nowej ustawy opłata za odbiór odpadów komunalnych była
uzależniona od wielkości kubła na
odpady zmieszane. W chwili obec-

nej opłata zależy od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość,
natomiast gmina ma odebrać każdą
ilość odpadów komunalnych. Częściowo zniknęła tzw. szara strefa
czyli powstawanie nielegalnych wysypisk. W dalszym ciągu segregacja
odpadów nie jest zgodna z wytycznymi w przesłanych mieszkańcom
ulotkach. Powyższe czynniki oraz
niska opłata za odbiór odpadów komunalnych mają znaczący wpływ
na zwiększony koszt odbioru i zagospodarowania odpadów.
Zgodnie z przeprowadzoną procedurą przetargową Wykonawca
usługi rozlicza się z Gminą Oborniki
Śląskie na podstawie ilości zebranych ton odpadów komunalnych
oraz ceną jednostkową jednej tony
[Mg] wynikającą z zawartej umowy.
Koszt odebrania i zagospodarowania
tony [Mg] odpadów komunalnych
zmieszanych wynosi 608,04 zł brutto, natomiast tona [Mg] odpadów
segregowanych to koszt 205,20 zł
brutto, za tonę[Mg] odpadów budowlanych płacimy 54 zł brutto.
Ceny zawierają odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
oraz dzierżawę 93 pojemników
rozstawionych w mieście Oborniki
Śląskie oraz w 23 sołectwach i przysiółkach (w przypadku ceny za odbiór odpadów komunalnych segregowanych).
W grudniu 2012 r. została ustalona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w wysokości 7 zł przy prowadzonej
segregacji odpadów oraz 16 zł od
osoby zamieszkałej w nieruchomości przy braku segregacji. Opłata
wnoszona jest od 01 lipca 2013 r. na
mocy UCHWAŁY NR XXVI/214/12
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH z dnia 28
grudnia 2012 r. w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości tej opłaty
za pojemnik.
We wstępnych szacunkach Wydziału Rozwoju Obszarów Wiej-

z pierwszej ręki

nie. Mieszkańcy korzystający obecnie z wywozu nieczystości płynnych
ponosić będą znacznie niższe koszty.
Korzyści będzie znacznie więcej, ale
o tym przy innej okazji.
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Zaskarżona do SKO
decyzja Burmistrza
utrzymana w mocy...

Restrukturyzacja zadłużenia to
dopiero pierwszy krok w realizacji
wieloletnich planów finansowych ?
Pierwszy, ale za to bardzo ważny,
krok. Przed nami ciężka praca nad
wdrożeniem przyjętych planów finansowych. Dotyczy to zarówno
zwiększania dochodów, szczególnie
bieżących, jak i mądrego ograniczania wydatków. Celowo użyłem
słowa „przed nami”. Liczę na wsparcie Rady Miejskiej w Obornikach
Śląskich w decyzjach wdrażających
przyjęte w planach finansowych
wielkości i rozwiązania.

Informujemy, że dzięki Mieszkańcom oraz Radnym Gminy
Oborniki Śląskie, którzy z wielkim
zaangażowaniem i zainteresowaniem czynnie uczestniczyli w składaniu uwag i wniosków w związku
z prowadzonym postępowaniem
administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „wytwarzanie energii
elektrycznej i ciepła o mocy elek-

Panie Burmistrzu, życzymy
powodzenia w realizacji planów
i dziękujemy za rozmowę.

trycznej zainstalowanej 500 kW poprzez proces zgazowania biomasy”
– zaskarżona do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego decyzja Burmistrza Obornik Śląskich
odmawiająca wydania środowiskowych uwarunkowań dla wyżej
wymienionego przedsięwzięcia została utrzymana w mocy.
Burmistrz Obornik Śląskich
Sławomir Błażewski

Ilość odebranych ton [Mg]odpadów komunalnych zebranych w Gminie Oborniki Śląskie
Miesiąc
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Odpadów zmieszanych[Mg]
497,700
411,120
415,960
453,324
Tworzywa sztuczne / metal/ wielomateriałowe [Mg]
9,200
19,300
32,500
19,460
Szkło[Mg]
9,440
22,020
25,280
17,660
Papier i makulatura [Mg]
2,040
3,680
6,640
5,820
Biodegradowalne
0,650
7,680
33,380
154,940
Elektroodpady [Mg]
1,460
Wielkogabaryty [Mg]
14,800
Przeterminowane leki [Mg]
0,014
0,028
Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w Gminie Oborniki Śląskie
Faktury [zł]

306 998,43

260 787,34

272 991,76

319 586,39

Nałożone kary [zł]

116 190,69

32 370,93

27 929,48

20 438,74

Faktyczna kwota wpłacona Konsorcjum
za usługę [zł]

190 807,74

228 416,41

245 062,28

299 147,65

Średnie comiesięczne wpływy

166 844, 17

166 844,17

166 844,17

166 844,17

23 963,57

61 572,24

78 218,11

132 303,48

Brakująca kwota do zbilansowania rzeczywistych
kosztów odbioru odpadów

Koszt wywozu w [zł] brutto 1 tony [Mg] odpadów komunalnych
oraz opłata wnoszona przez mieszkańców obowiązująca w pozostałych gminach
Rodzaj odpadu / Gmina
Odpady zmieszane
Odpady segregowane

Oborniki
Śląskie
608,04

Wisznia
Mała

205,20

Prusice

Żmigród

Wrocław

Miękinia

810

780

662,04 / 675

450

378

1

tektura

739,8/ 756

tworzywa

972

Odpady biodegradowlane

270

Odpady wielkogabarytowe

324

odpady budowlane

324

Kubeł 120L

10,49

Kubeł 240L

20,98

Suma

813,24

Opłata wnoszona
przez mieszkańca [zł]
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skich i Ochrony Środowiska Urzędu
Miejskiego w Obornikach Śląskich,
kwota za odbiór oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wnoszona przez mieszkańców powinna wynosić 11 zł przy segregacji
odpadów komunalnych oraz 16 zł
przy mieszaniu odpadów. W obliczeniach wzięto pod uwagę:
– ilość ton [Mg]odpadów za lata
poprzednie,
– wzrost ilości odpadów o ok.
50%,
– zwiększone nakłady na wdrażanie nowego systemu gospodarki
odpadami komunalnymi na po-

216

780
11,5 i 18

8 i 16

czątku jego funkcjonowania,
– koszt zorganizowania Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych
(wyposażenie
miejsca w pojemniki i kontenery, monitoring, koszt pracownika, utworzenia zaplecza socjalnego itp.).
Ostatecznie uchwałą Rady Miejskiej została obniżona proponowana stawka przyjmując jednocześnie
kilka faktów, które mogą wpłynąć
na zmniejszenie kosztów obsługi
systemu odbioru odpadów komunalnych. Pozwoliłoby to na zbilan-

8,6 i 17

451
od m2

13 / 39

sowanie kosztów obsługi systemu
oraz wpłat pochodzących od każdego mieszkańca gminy:
– dochody do systemu wnoszone
przez właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają odpady,
które wcześniej nie były objęte
systemem odbioru odpadów komunalnych
– szacowana liczba mieszkańców
objętych systemem wyniesie ok.
21 000.
Przyjęte w grudniu 2012 r. założenia nie znalazły potwierdzenia:

Grudzień 2013 r.

z pierwszej ręki

Konkurs dla organizacji
pozarządowych
BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICHo głasza otwarty konkurs
ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej,
sportu, promocji zdrowego stylu
życia, kultury oraz zadań z zakresu wspierania działalności polityki społecznej, pomocy społecznej,
ochrony zdrowia, zadań o charakterze oświatowym i poznawczym, pomocy osobom niepełnosprawnym,
przeciwdziałania uzależnieniom,
poprawy bezpieczeństwa, organizacji imprez masowych i środowiskowych przez różne Stowarzyszenia,
Koła, Związki i Kluby w 2014 roku.
Konkurs ofert adresowany jest
do organizacji pozarządowych,
osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa
do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów
i związków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności sumienia
i wyznania, oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego
realizujących zadania publiczne

odpowiednie do terytorialnego
i przedmiotowego zakresu działania
Gminy Oborniki Śląskie.

– ilość odpadów zmieszanych jest
nadal wysoka,
– pomimo dużego wzrostu ilości
odpadów segregowanych, odpady nie dostatecznie dobrze rozdzielane na poszczególne frakcje (zanieczyszczenie wynosi od
10–30%) – wymaga to również
czasu aby mieszkańcy nabrali
odpowiednich nawyków,
– liczba zadeklarowanych mieszkańców na terenie gminy Oborniki Śląskie okazała się znacznie
niższa niż liczba osób zameldowanych. Wynosi ona obecnie ok.
18055,
– wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie opłatami wnoszone przez mieszkańców Gminy
Oborniki Śląskie w ciągu pół
roku wyniosły 1 001 065 zł.

noszony przez gminę, w zamierzeniu
nowej ustawy mają się bilansować.
Ewentualne straty ponoszone
w trakcie działania nowego systemu
odbioru odpadów komunalnych nie
mogą być uzupełniane z budżetu.
Gmina wpada wtedy w tzw. pułapkę
bilansową z zaniżona stawką. Niska
stawka, niska ściągalność oraz nielegalny strumień odpadów potęgują
deficyt systemu dla budżetu gminy. Dodatkowo do stawki opłaty za
odbiór odpadów komunalnych nie
można wliczać ewentualnego deficyt
wynikającego z niskiej ściągalności
opłat, która ma charakter podatku.
Obecnie mieszkaniec Obornik
Śląskich wnosi najniższą opłatę
w porównaniu z sąsiednimi Gminami, jednoczenie ilość odpadów
komunalnych zmieszanych odbieranych przez Gminę Oborniki Śląskie jest nadal wysoka.
Nadal trwają działania kontrolne
Urzędu Miejskiego we współpracy
z Wykonawcą usługi odbioru opadów komunalnych. Na bieżąco prowadzona jest weryfikacja:
– składanych deklaracji oraz ich
korekty z Wydziałem Stanu Cywilnego
– właścicieli nieruchomości, których posesje nie są wyposażone
w kubeł na odpady zmieszane,
– właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji,
– czy prowadzona jest segregacja
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zgodnie
ze złożoną deklaracją zarówno
mieszkańców Gminy Oborniki
Śląskie jak i również podmiotów gospodarczych objętych nowym systemem. W przypadku
zaistnienia niezgodności stanu
faktycznego ze złożoną deklaracją Wykonawca usługi wykonuje dokumentację fotograficzną i przekazuje do Wydziału
Rozwoju Obszarów Wiejskich
i Ochrony Środowiska.

Zgodnie z art. 6 r. pkt 1 ppkt 2.
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina
pokrywa koszty funkcjonowania
systemu, które obejmują koszty:
– odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych;
– tworzenia i utrzymania punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
– obsługi administracyjnej tego
systemu.
Zgodnie z art. 6k. pkt 2 Rada
Gminy, określając stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:
– liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;
– ilość wytwarzanych na terenie
gminy odpadów komunalnych;
– koszty funkcjonowania systemu,
o których mowa w art. 6r ust. 2;
– przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają
odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych
nieruchomościach odpady komunalne występują sezonowo.
Wszystkie elementy składające
się na nowy system gospodarowania
odpadami komunalnymi, czyli stawka opłaty oraz koszt jego obsługi po-

Termin i miejsce składania ofert.
1. Oferty z wszelkimi uzupełniającymi informacjami, należy składać
w Punkcie Obsługi Interesantów
Urzędu Miejskiego w Obornikach
Śląskich (parter) ul. Trzebnicka1,
w zamkniętej kopercie z napisem:
„Otwarty konkurs ofert na realizację
zadań publicznych przez podmioty nie należące do sektora finansów
publicznych w 2014 r.”, oraz z numerem i nazwą zadania ( np. III. Zadania z zakresu kultury.) do dnia
13 stycznia 2014 roku do godziny
15.00 (o kwalifikacji oferty decyduje
data wpływu do biura podawczego
urzędu Miejskiego w Obornikach
Śląskich)
Oferty złożone po tym terminie
nie będą rozpatrywane!
Szczegółowe informacje zostały
zamieszczone na gminnej stronie
internetowej w zakładce Organizacje
Pozarządowe – Informacje

Równocześnie pracownicy kontrolują jakość świadczonej usługi
przez Wykonawcę.
Małgorzta Jewiarz
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Zarządzenie nr 338 /2013

Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 17 grudnia 2013 roku,
w sprawie przeznaczenia do wynajęcia oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych
do wynajęcia na cele usługowe lub prowadzenie działalności gospodarczej znajdujących
się na terenie gminy Oborniki Śląskie będących własnością Gminy Oborniki Śląskie
Na podstawie art. art. 30 ust.
2 pkt. 3, ustawy z dnia 08 marca
1990 r. o samorządzie gminnym
/ Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591
z późn. zm. /, art. 28 ust. 1, art. 35
stawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami /
Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 /,
uchwały nr 0150/XL/291/09 Rady
Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 28 kwietnia 2009 roku,
w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi
własność gminy Oborniki Śląskie,
zarządza się co następuje :
§1
Przeznacza się do wynajmu następujący lokal z zasobu nieruchomości Gminy Oborniki Śląskie :
Czynsz za najem wraz z opłatami eksploatacyjnymi płatny jest
miesięcznie zgodnie z wystawioną
fakturą. Najemca zobowiązany jest
do opłacania podatku od nieruchomości od przedmiotu najmu.

Położenie
nierucho
mości
Oborniki Śl.
Oborniki Śl.
Oborniki Śl.
Oborniki Śl.

St. czynszu,
Pow. lokalu +
Nr
Usytuopłaty
Adres lokalu udział w pow.
działki ekspl. za owanie
wspólnej
1m2 netto
15,00 zł
30/1
Wrocławska 4
(do neg.)
parter
20,10 m2
AM -19
pom. 4
5,00 zł
15,00 zł
Wrocławska 4
30/1
19,98 m2
(do neg.)
parter
Pom. 5
AM -19
5,00 zł
15,00 zł
Wrocławska 4
30/1
20,51 m2
(do neg.)
parter
Pom. 3
AM -19
5,00 zł
12,00 zł
Wrocławska 4
30/1
pierwsze
123,87 m2
(do neg.)
Pom. 103e
AM -19
piętro
5,00 zł

§2
Wykaz wywiesza się na okres 21
dni, t.j. od dnia 17 grudnia 2013 r.
do dnia 06 stycznia 2014 r.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gminy Oborniki Śląskie.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie
z dniem wydania.

Okres
wynaj
mu

Wyposażenie
lokalu
Instalacje: elektryczna,
wod-kan, CO
Instalacje: elektryczna,
wod-kan, CO
Instalacje: elektryczna,
wod-kan, CO
Instalacje: elektryczna,
wod-kan, CO

3 lata
3 lata
3 lata
3 lata

Dodatkowe informacje dotyczące sprawy zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Referacie
Spraw Lokatorskich Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich ul.
Trzebnicka 1, tel. 71 / 310 35 19,
wew. 448.
Burmistrz Obornik Śląskich
Sławomir Błażewski
Sporządził: J. Jastrzębska

Zarządzenie nr 332/2013

Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 10 grudnia 2013 roku,
w sprawie przeznaczenia do wynajęcia oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych
do wynajęcia na cele usługowe lub prowadzenie działalności gospodarczej znajdujących się
na terenie gminy Oborniki Śląskie będących własnością Gminy Oborniki Śląskie
Na podstawie art. art. 30 ust. 2
pkt. 3, ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym/Dz.U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn.
zm./, art. 28 ust. 1, art. 35 stawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r.
nr 261, poz. 2603/, uchwały nr 0150/
XL/291/09 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 kwietnia 2009
roku, w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność gminy Oborniki Śląskie, zarządza się co następuje:
§1
Przeznacza się do wynajmu następujący lokal z zasobu nieruchomości Gminy Oborniki Śląskie:
Czynsz za najem wraz z opłatami eksploatacyjnymi płatny jest
miesięcznie zgodnie z wystawioną

Położenie
nieruchomości

Adres
lokalu

Pow. lokalu +
udział w pow.
wspólnej

Nr
działki

St. czynszu,
za 1 m2
netto

Usytuowanie

Okres
wynajmu

Wyposażenie lokalu

Oborniki
Śl.

ul.
Siemianicka 2

26,00 m2

153
AM-4

23,93 zł

parter

do 3 lat

Instalacje:
elektryczna,

Pęgów

ul. Główna 30

84,47 m2

292/2
AM-1

18,20 zł

parter

do 3 lat

Instalacje:
elektryczna,
wod-kan

fakturą. Najemca zobowiązany jest
do opłacania podatku od nieruchomości od przedmiotu najmu.
§2
Wykaz wywiesza się na okres 21
dni, t.j. od dnia 10 grudnia 2013 r.
do dnia 30 grudnia 2013 r.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Oborniki Śląskie.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie
z dniem wydania.
Dodatkowe informacje dotyczące sprawy zamieszczonej w wykazie
można uzyskać w Referacie Spraw
Lokatorskich Urzędu Miejskiego
w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, tel. 71 / 310 35 19, wew. 448.
Zastępca Burmistrza Obornik
Śląskich mgr Karol Kos
Sporządził: J. Jastrzębska

Zarządzenie nr 337/2013

Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 17 grudnia 2013 roku,
w sprawie przeznaczenia do wynajęcia oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do
wynajęcia na cele usługowe lub prowadzenie działalności gospodarczej znajdujących się na
terenie gminy Oborniki Śląskie będących własnością Gminy Oborniki Śląskie
Na podstawie art. art. 30 ust. 2
pkt. 3, ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym / Dz.U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
/, art. 28 ust. 1, art. 35 stawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami / Dz.U. z 2004 r.
nr 261, poz. 2603 /, uchwały nr 0150/
XL/291/09 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 kwietnia 2009
roku, w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność gminy Oborniki Śląskie, zarządza się co następuje :
§1
Przeznacza się do wynajmu następujący lokal z zasobu nieruchomości Gminy Oborniki Śląskie:
Czynsz za najem wraz z opłatami eksploatacyjnymi płatny jest

Położenie
nieruchomości

Adres
lokalu

Oborniki Śl.

ul. Dworcowa 62

St.
Pow. lokalu +
Usytu- Okres na jaki lokal
udział w pow. czynszu, za owa- jest przeznaczo1 m2 netto
wspólnej
ny do wynajmu
nie
49,55 m2

20,00 zł

miesięcznie zgodnie z wystawioną
fakturą. Najemca zobowiązany jest
do opłacania podatku od nieruchomości od przedmiotu najmu.
§2
Wykaz wywiesza się na okres 21
dni, t.j. od dnia 17 grudnia 2013 r. do
dnia 6 stycznia 2014 r.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Oborniki Śląskie.

parter

do 3 lata

Wyposażenie
lokalu
Instalacje:
elektryczna,

§4
Zarządzenie wchodzi w życie
z dniem wydania.
Dodatkowe informacje dotyczące sprawy zamieszczonej w wykazie
można uzyskać w Referacie Spraw
Lokatorskich Urzędu Miejskiego
w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, tel. 71 / 310 35 19, wew. 448.
Burmistrz Obornik Śląskich
Sławomir Błażewski
Sporządził: J. Jastrzębska
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z pierwszej ręki

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 304/2013 z dnia 20.11.2013 r.,
w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu
położonych w Obornikach Śląskich, AM-38, przy ul. Czesława Miłosza i ul. Wisławy Szymborskiej,
stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie
Opis działek gruntu: Działki położone w południowej części
miasta Oborniki Śląskie, w bliskim
sąsiedztwie nowo powstałej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej, terenów niezabudowanych oraz lasów.
Dojazd do działki nr 214/1 drogą
publiczną gruntową nieutwardzoną
– ulica Czesława Miłosza, dalej – do
działek 214/2, 214/3 i 214/4, drogą
publiczną nieurządzoną, lecz wydzieloną geodezyjnie – ulica Wisławy Szymborskiej.
Działki o nawierzchni gruntowej porośniętej trawą, teren nieruchomości z niewielkim spadkiem
w kierunku wschodnim. Nieruchomość od strony południowej ogrodzona – ogrodzenie nieruchomości
sąsiedniej płotem z siatki stalowej
na słupkach betonowych osadzonych w gruncie.
Działki nie posiadają przyłączy
do sieci infrastruktury technicznej, jednak teren położenia działki
w pełni uzbrojony w sieć energetyczną, wodociągową, telefoniczną,

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt.
3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
z 2013 r., poz. 594), ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.
z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn.
zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr
207, poz. 2108 z późn. zm), uchwały nr 0150/XL/291/09 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia
28 kwietnia 2009 roku z późn. zm.,
w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi
własność gminy Oborniki Śląskie
podaje się do publicznej wiadomości że dnia 8 stycznia 2014 r. o godz.
12 00, w budynku „A” Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich ul.
Trzebnicka 1, sala 12, przeprowadzone zostaną pierwsze przetargi
ustne nieograniczone na sprzedaż
opisanych w poniższej tabeli niezabudowanych działek gruntu:

1
Oborniki Śląskie
ulica Czesława
Miłosza 10

Oznaczenie
geodezyjne
2
214/1
AM-38

Pow.
działki
w m2
3
1022

Oborniki Śląskie
ulica Wisławy
Szymborskiej 2

214/2
AM 38

900

Oborniki Śląskie
ulica Wisławy
Szymborskiej 4

214/3
AM 38

900

Oborniki Śląskie
ulica Wisławy
Szymborskiej 6

214/4
AM 38

1023

Nr
księgi
wieczystej
4

WR1W/00017444/6

Położenie
nieruchomości

kanalizacji sanitarnej, natomiast
brak jest sieci gazowej.
W odległości kilkudziesięciu
metrów w kierunku południowym
od granicy działek 214/1, 214/2
i 214/3 przebiega napowietrzna sieć
energetyczna średniego napięcia.
Sieć ta biegnie wzdłuż południowo-wschodniego krańca dz. nr 214/4,
co nie wpływa na możliwości zagospodarowania i zabudowy działki,
ponieważ linia ta nie przekracza
dopuszczalnej linii zabudowy.
Położenie
nieruchomości
i otoczenie: Działki gruntu opisane w powyższej tabeli znajdują się
w malowniczo położonych Obornikach Śląskich. To niewielkie, jednak urokliwe miasteczko położone
u podnóża Wzgórz Trzebnickich,
jest oazą spokoju i zieleni. Tutejsze
lasy i parki charakteryzują się bogactwem fauny i flory. Dla miłośników wypraw istnieje szeroka gama
tras turystyki pieszej i rowerowej.
W mieście znajduje się hala sportowa, odkryty basen oraz oświetlone

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza (netto)

5
Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie
zatwierdzonym uchwałą Rady
Miejskiej w Obornikach Śląskich
nr V/17/11 z dnia 27 stycznia
2011 r., działki leżą na obszarze
oznaczonym symbolem
MN 11 z przeznaczeniem podstawowym jako tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostojącej oraz przeznaczeniem uzupełniającym pod
obiekty garażowe i gospodarcze,
urządzenia komunikacji – drogi
wewnętrzne, parkingi, sieci
infrastruktury technicznej oraz
związane z nimi urządzenia.
Wg ewidencji gruntów: RV –
grunty orne.

6
95 000,00 zł
+ 23% VAT

Wadium 10%
ceny wywoławczej

7

9 500,00 zł

79 000,00 zł
+ 23% VAT

7 900,00 zł

79 000,00 zł
+ 23% VAT

7 900,00 zł

90 000,00 zł
+ 23% VAT

9 000,00 zł

Informacja o ogłoszeniu

trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą
na sprzedaż zabudowanej działki gruntu stanowiącej własność gminy Oborniki Śląskie
l.p.
1
1.

Adres i oznaczenie geodezyjne nieruchomości
numer księgi wieczystej
2
LUBNÓW
działka nr 76/12
pow. 1385 m², AM-1
WR1W/00016293/5

Zabudowana działka gruntu zbywana jest na własność.
Przetarg odbędzie się w budynku „A” Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1,
sala 12. Datę i godzinę przetargu
podano w kolumnie nr 5 powyższej
tabeli.
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 320/2013 z dnia
29.11.2013 r. w sprawie ogłoszenia
trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną
wywoławczą na sprzedaż zabu-

Przeznaczenie w MPZP

Cena
wywoławcza

3

4

MN/5(12)
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza
o niskiej intensywności zabudowy.

54.000,00 zł
(zw. z VAT)

dowanej działki gruntu opisanej
w powyższej tabeli zamieszczone
zostało na stronie internetowej
Gminy Oborniki Śląskie w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.
oborniki-slaskie.pl w zakładce Nieruchomości – Oferowane nieruchomości oraz wywieszone na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich przy
ul. Trzebnickiej 1.
Szczegółowych informacji o warunkach przetargu oraz działki gruntu będącej przedmiotem sprzedaży
można uzyskać w Wydziale Urbani-

Data
i godz.
przetargu
5
15.01.2014.
godz. 10:30

Wadium
i termin wpłaty wadium
6
5.400,00 zł
10.01.2014

styki, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, pok. nr 3 oraz telefonicznie pod
nr 71 310-35-19, strona internetowa:
bip.oborniki-slaskie.pl.

Rok 23 Nr 5 (141)
Spółdzielczym w Obornikach Śl.,
w wysokości podanej w kolumnie
7 powyższej tabeli tak, aby środki
pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 3
stycznia 2014 r. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może
wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do
pełnych dziesiątek złotych.
Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na
poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone najpóźniej
w ciągu 3 dni od dnia przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który
wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej. Cudzoziemcy mogą
uczestniczyć w przetargu, jeżeli posiadają zgodę właściwego organu
państwowego na nabycie przedmiotowych nieruchomości.

boiska do siatkówki plażowej, na
których odbywają się liczne imprezy
sportowe. W pobliskich miejscowościach znajdują się akweny wodne
przeznaczone na kąpieliska z wyznaczonymi strefami wędkarskimi.
Urozmaicona rzeźba terenu, gęsta
sieć dróg leśnych, bogactwo runa
leśnego i zwierzyny, hodowle koni –
to walory, które stwarzają doskonałe warunki do uprawiana turystyki
rowerowej, myślistwa, narciarstwa
biegowego i jeździectwa. Miasto
Oborniki Śląskie położone na trasie
kolejowej Wrocław-Poznań, zwane „zielonymi płucami Wrocławia”
(oddalone ok. 25 km os stolicy Dolnego Śląska) do dziś przyciąga ludzi swoim spokojem powiązanym
z wysoko rozwiniętym zapleczem
UWAGA:
handlowo-usługowym i komuWarunkiem przystąpienia do
nikacyjnym (autobusy, minibusy przetargu jest okazanie komii pociągi zapewniają komfort po- sji przetargowej przed otwarciem
ruszania się po gminie i dojazd do przetargu:
Wrocławia).
Działki
niezabudowane,
OBORNIKI ŚLĄSKIE AM-38
zbywane na własność. Nieruul. Czesława Miłosza dz. nr 214/1
chomość wolna jest od wszelkich ul. Wisławy
Szymborskiej dz. nr 214/2, 214/3, 214/4
obciążeń.
Termin przeprowadzenia pierw
szego przetargu: 05.09.2013 r.
Koszty notarialne i sądowe
w całości ponosi nabywca nieruchomości. Cena działki ustalona
w przetargu wraz z podatkiem
VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy
przenoszącej własność, na konto
Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich w Banku Spółdzielczym w Obornikach Śląskich.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10
ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług
(Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.
zm.) sprzedaż nieruchomości
opodatkowana jest podatkiem
WYRYS Z MPZP
VAT wg stawki 23%.
Uczestnicy przystępujący do
przetargu winni dokonać wpłaty
wadium w pieniądzu w kasie Banku Spółdzielczego w Obornikach
Śląskich lub przelewem na konto
Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich nr 83 95830009
0000 1007 2000 0017 w Banku

Segregacja odpadów
– informacje
Informujemy mieszkańców, iż
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje
odpady od mieszkańców Gminy
Oborniki Śląskie w poniedziałki
i środy w godzinach od 9:00–17:00,
natomiast wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 7:00 do 14.30.
Paragraf 28 Regulaminu utrzymania czystości i porządku określa
rodzaje odpadów, które mieszkańcy mogą dowozić do Gminnego
PSZOK - u. W ramach opłaty za
odbiór i zagospodarowanie odpadów mieszkańcy Gminy Oborniki
Śląskie mogą zdeponować tam odpady komunalne takie jak:
– papier i makulatura,
– metal,
– tworzywa sztuczne,
– szkło,
– opakowania wielomateriałowe,

– przeterminowane leki i chemikalia,
– zużyte baterie i akumulatory,
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,,
– meble i inne odpady wielkogabarytowe,
– wysegregowane odpady budowlane i rozbiórkowe,
– zużyte opony,
– odpady zielone.
W dniach 24 września oraz
01, 08,15 października 2013 r. dla
mieszkańców Obornik Śląskich odbyła się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. W trakcie zbiórek,
z terenu całej gminy, zebrano w sumie 14,8 tony odpadów.
W dniu 19 października w godzinach od 9–17 na parkingu przy
Urzędzie Miejskim w Obornikach

– dowodu wpłaty wadium,
– w przypadku osób fizycznych
– dowodu tożsamości (dowód
osobisty lub paszport), w przypadku pełnomocnika – pełnomocnictwo notarialne lub
z notarialnie poświadczonym
podpisem mocodawcy,
– w przypadku osób prawnych lub
innych podmiotów gospodarczych – dokumentu potwierdzającego status prawny, tj. aktualny, wydany w okresie do trzech
miesięcy przed terminem przetargu, wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, właściwych
pełnomocnictw notarialnych lub
z notarialnie poświadczonym
podpisem mocodawcy, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot,
– cudzoziemiec, w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
(tj. Dz. U z 2004 r. Nr 167, poz.
1758 z późn. zm.) – zezwolenie
(lub promesę) Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji
na nabycie nieruchomości.
Nieruchomości sprzedawane są
na podstawie danych z ewidencji
gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy
organizator przetargu nie bierze na
siebie odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic
nieruchomości na gruncie przez
geodetę może dokonać Gmina na
koszt kupującego.
Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Szczegółowych
informacji
o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać
w Wydziale Urbanistyki, Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, tel.
71 310-35-19.
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Grudzień 2013 r.

7

Bagno

Informacja o ogłoszeniu

trzecich przetargów ustnych nieograniczonych z obniżoną ceną wywoławczą
na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu
stanowiących własność gminy Oborniki Śląskie

l.p.

Adres i oznaczenie geodezyjne
nieruchomości
numer księgi wieczystej

1
1.

2
BAGNO
działka nr 339/1
pow. 1244 m², AM-1
WR1W/00016299/7

2.

OSOLIN
działka nr 49/4 ul. Piłsudskiego 67
pow. 900 m², AM-1
WR1W/00013574/8

3.

4.

5.

Przeznaczenie w MPZP
3

Cena
wywoławcza

Data
i godz.
przetargu

4

39.000,00 zł
MN/1(20)
+23% VAT
zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza
o niskiej intensywności 34.000,00 zł
zabudowy.
+23% VAT

5

Wadium
i termin
wpłaty
wadium
6

Nr zarządzenia
7

16.01.2014.
godz. 10:00

3.900,00 zł
322/2013
10.01.2014

16.01.2014
godz. 10:30

3.400,00 zł
323/2013
10.01.2014

Wilczyn

WILCZYN
działka nr 108/1 ul. Obornicka
pow. 4123 m², AM-1
WR1W/00016399/8

U/22
tereny usług handlu,
gastronomii, rzemiosła nieprodukcyjnego,
obsługi działalności
gospodarczej, usługi
pocztowe i łączności.

183.000,00 zł
+23% VAT

16.01.2014
godz. 11:00

18.300,00 zł
324/2013
10.01.2014

ZAJĄCZKÓW
działka nr 69/1
pow. 3334 m², AM-1
WR1W/00022222/2

MW1
226.000,00 zł
zabudowa mieszkaniowa
+23% VAT
wielorodzinna.

16.01.2014
godz. 11:30

22.600,00 zł
325/2013
10.01.2014

LUBNÓW
działka nr 276/5 ul. Kasztanowa
pow. 1929 m², AM-1
WR1W/00022215/0

MN/5
zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna wolno63.000,00 zł
stojąca lub bliźniacza
+23% VAT
o niskiej intensywności
zabudowy.

16.01.2014
godz. 12:00

Działki zbywane są na własność.
Przetargi odbędą się w budynku
„A” Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, sala
12. Datę i godzinę przetargu podano
w kolumnie nr 5 powyższej tabeli.
Zarządzenia Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 29.11.2013 r. (wg
numerów podanych w kolumnie nr
7) w sprawie ogłoszenia przetargów
ustnych nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż

Osolin

niezabudowanych działek gruntu
wymienionych w powyższej tabeli
zamieszczone zostały na stronie internetowej Gminy Oborniki Śląskie
w Biuletynie Informacji Publicznej:
bip.oborniki-slaskie.pl w zakładce
Nieruchomości – Oferowane nieruchomości
oraz wywieszone na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich przy
ul. Trzebnickiej 1.

Zajączków
6.300,00 zł
326/2013
10.01.2014

Szczegółowych
informacji
o warunkach przetargów oraz
działkach gruntu będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać
w Wydziale Urbanistyki, Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Obornikach
Śląskich ul. Trzebnicka 1, pok. nr
3 oraz telefonicznie pod nr 71 31035-19, strona internetowa: bip.
oborniki-slaskie.pl.

Lubnów

Informacja o ogłoszeniu

trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą
na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego nr 1 położonego w Urazie przy ul. Wolności 8
stanowiącego własność gminy Oborniki Śląskie

Śląskich odbyła się zbiórka elektroodpadów. W czasie akcji zebrano
1,46 tony odpadów.
Dziękujemy Mieszkańcom za
zaangażowanie. Następne zbiórki
planowane są w 2 kwartale przyszłego roku.
Informujemy również, iż pojemnik na leki, który znajdował
się w Przychodni Zdrowia przy
ul. Trzebnickiej 37, został przeniesiony do holu głównego Urzędu
Miejskiego w Obornikach Śląskich.
Decyzję podjęto w wyniku niewłaściwego segregowania opadów,
która potencjalnie mogła zagrozić
osobom postronnym.
W ostatnim tygodniu listopada
odbył się ostatni odbiór odpadów
biodegradowalnych. Przypominamy, iż odbiór tego typu odpadów
odbywa się w okresie wegetacyjnym roślin, czyli od 1 kwietnia do
30 listopada każdego roku. Kolejne worki będą rozdawane przez

Wykonawcę w ostatnim tygodniu
marca, aby od kwietnia rozpocząć
zbiórkę odpadów biodegradowalnych. W okresie zimowym odpady
te należy wrzucać do kubła na odpady zmieszane.
Przypominamy, iż do 10 stycznia
2014 r. wypada kolejna płatność za
wywóz odpadów. Wszelkie informacje dla mieszkańców będą przekazywane za pośrednictwem sołtysów, Urzędu Miejskiego oraz strony
internetowej. W związku z licznymi
pomyłkami informujemy iż od lipca
2013 r. każdy wypełniający deklarację posiada własne, indywidualne
konto. Prosimy o uważne dokonywanie wpłat, aby uniknąć późniejszych niedogodności.
Ponownie apelujemy do mieszkańców o wystawianie odpadów
komunalnych przed posesję w dniu
poprzedzającym wywóz odpadów
zgodnie z harmonogramem.
Małgorzta Jewiarz

l.p.

Miejscowość
ulica
nr domu/
lokalu

1

2

1.

Ozn. geodezyjne
nieruchomości
numer KW

3
działka nr 810/1
URAZ
pow. 430 m², AM-1
ul. Wolności 8
WR1W/00020965/8

Lokal użytkowy zbywany jest na
własność.
Przetarg odbędzie się w budynku „A” Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1,
sala 12. Datę i godzinę przetargu
podano w kolumnie nr 9 powyższej tabeli.
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 321/2013 z dnia
29.11.2013 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną
ceną wywoławczą na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego

Położenie
lokalu
kondygnacja
4
parter

Pow.
Udział
Ilość
użyt- w nierupokowa chomości
mieszlokalu wspólnej
czeń
w m²
w%
5
6
7
6

44,37

20,63

opisanego w powyższej tabeli zamieszczone zostało na stronie internetowej Gminy Oborniki Śląskie
w Biuletynie Informacji Publicznej:
bip.oborniki-slaskie.pl w zakładce
Nieruchomości – Oferowane nieruchomości oraz wywieszone na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1.
Szczegółowych informacji o warunkach przetargu oraz lokalu będącego przedmiotem sprzedaży
można uzyskać w Wydziale Urbanistyki, Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich ul.

Cena wywoławcza
w zł

Data
i godz.
przetargu

Wadium
i termin
wpłaty
wadium

8

9

10

48.000,00 zł 15.01.2014 4.800,00 zł
(zw. z VAT) godz. 12:00 10.01.2014

Trzebnicka 1, pok. nr 3 oraz telefonicznie pod nr 71 310-35-19, strona
internetowa: bip.oborniki-slaskie.
pl.
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II Jarmark Bożonarodzeniowy

w Obornikach Śląskich

W dniach 13–14 grudnia 2013
roku przed Obornickim Ośrodkiem Kultury odbył się II Jarmark Bożonarodzeniowy.
W tym roku wystawcy z całej
gminy i okolic prezentowali swoje
ekspozycje w drewnianych domkach jarmarkowych. Każdy domek
został we wspaniały sposób udekorowany świątecznymi ozdobami.
Prezentowane było rękodzieło
w postaci ozdób choinkowych, biżuterii, ręcznie robionych zabawek,
świątecznych wypieków, miodów
a nawet wędlin własnego wyrobu.
Łącznie wystawiło się ponad 30
wystawców, w tym także stowarzyszenia działające na terenie Naszej

z pierwszej ręki

Grudzień 2013 r.

Kiermasz
Przedświąteczny w SP 2
To już tradycja – 8 grudnia
w Szkole Podstawowej nr 2
w Obornikach Śląskich odbył się
kiermasz bożonarodzeniowy.

Tuż po godzinie 17.00 nastąpiło oficjalne otwarcie
Jarmarku przez Burmistrza
Obornik Śląskich Sławomira Błażewskiego, który po krótkim wystąpieniu
i życzeniach złożonych wszystkim
mieszkańcom oraz przybyłym gościom zawiesił na jarmarkowej choince pierwszą bombkę z życzeniami.
Zawieszone zostały także bombki
wykonane przez dzieci na Warsztatach z Dekorowania Bombek, które
poprowadziła Pani Grażyna Drzewiecka – Olszewska wspierana przez
obornickie harcerki.
W czasie warsztatów Wolontariusze z Młodzieżowej Rady Miejskiej rozdawali kartki świąteczne
z życzeniami od Burmistrza oraz
pierniki. Po części oficjalnej mogliśmy wysłuchać koncertu kolęd przygotowanego przez Studio Piosenki
Obornickiego Ośrodka Kultury.

Magazyn Informacyjny
Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich

Organizatorem kiermaszu była
Rada Rodziców, a udział w akcji
wzięły prawie wszystkie klasy oraz
szkolne Koło Caritas. Celem Kiermaszu było promowanie efektów

dziecięcej twórczości manualnej
w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, aktywna współpraca z rodzicami, przypomnienie i utrwalenie tradycji i zwyczajów związanych
ze świętami Bożego Narodzenia,
zacieśnianie więzi rodzinnych
a także pozyskanie środków finansowych dla klas. Aktywne uczestniczenie dzieci w czynnościach

przygotowawczych do kiermaszu,
tj. min. wykonywanie oryginalnych świątecznych ozdób były okazją do rodzinnej refleksji nad tym
co przetrwało w naszych domach
z dawnych tradycji i zwyczajów. Na
kiermaszu sprzedawane były ręcznie wykonane kartki i ozdoby świąteczne: stroiki, bombki, choinki,
sianko, szydełkowe aniołki, ozdoby
z masy solnej, papieru, gipsu i makaronu oraz pyszne ciasta, ciasteczka, pierniczki, rogaliki, mufinki, itp.
Jak co roku pojawiły się „kawiarenki”, w których serwowano kawę,
herbatę a nawet barszcz z uszkami.
Zarówno sprzedawany asortyment,
jak i dekoracje przeszły najśmielsze
oczekiwania organizatorów.
SP nr 2 w Obornikach Śląskich

Fot. Domek Jarmarkowy
Gminy oraz świetlice środowiskowe, które zaprezentowały wykonane
przez dzieci ozdoby. W ramach wigilii dla mieszkańców podczas piątkowego Jarmarku można było skosztować poczęstunku przygotowanego
przez współorganizatorów. Były to
tradycyjne świąteczne potrawy takie
jak barszcz ufundowany przez Restaurację Planeta, bigos oraz uwaga,
pierogi z kapustą i prawdziwkami
wykonane przez Panie z gminnych
przedszkoli, Szkoły Podstawowej nr
2 w Obornikach Śląskich oraz Domu
Pomocy Społecznej w Obornikach
Śląskich. Na rozgrzanie kawę, herbatę oraz gorącą czekoladę pochodzącą
ze „Sprawiedliwego Handlu” proponowała Szczypta Świata.
Fot. Mikołaj rozdaje paczki

W trakcje tego krótkiego piątkowego wieczoru zostały wręczone nagrody w dwóch gminnych konkursach: na Kartkę Bożonarodzeniową
(najlepsza z nich była umieszczona
na kartkach świątecznych) oraz na
„Logo leśnych szlaków rowerowych
w Gminie Oborniki Śląskie”. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe.
Wieczór zakończył się w Sali
widowiskowej OOK gdzie wystąpił
Zespół Taneczny „Aplauz”, Chór
SUTW „Atena” oraz Mateusz Szemiel wraz z Bartoszem Świtalskim
w specjalnie przygotowanym na tą
okazję koncercie pt. „Barwy Świąt”.
W sobotę sala OOK pękała
w szwach. Dzieci, rodzice, starsi
i młodsi, wszyscy z wielką niecier-

pliwością oczekiwali przybycia
Świętego Mikołaja. Od rana oczekiwanie umilały występy dzieci
i młodzieży. Jako pierwsi na scenę
wkroczyli mali artyści z Przedszkola Publicznego w Pęgowie, występując w przepięknym widowisku pt.
„Aniołkowe opowieści”.
Zaraz po nich odbył się przegląd
chórów. Tu swoje zdolności wokalne przedstawiły dwa zespoły: Chór
ze Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy Osolinie oraz Chór ze Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II
w Obornikach Śląskich.
Około godziny 12.30 młodzież
z Gimnazjum im. Polskich Laureatów Nagrody Nobla zaprezentowała fantastyczne Jasełka z przesłaniem od Małego Księcia. Tuż
przed godziną 14 zjawiła się załoga
Świętego Mikołaja. Wszystkie dzieci wraz z roztańczonym Klownem
i Śnieżynką bawiły się w rytm wesołych piosenek.
Jednak nic tak nie ożywiło oczekujących jak pojawienie się samego
Świętego Mikołaja, który po udanym przedostaniu się przez tłumy
otaczających go dzieci dotarł do
sceny aby wręczyć każdemu dziecku paczkę ufundowaną przed Gminę Oborniki Śląskie. Ile radości daje
taki podarek, dowie się tylko ten kto
był wtedy razem z nami.
Atrakcją wieczoru była powtórka Jasełek przygotowanych przez
uczniów Gimnazjum z Obornik
Śląskich dla nieco starszej widowni.
Po Jasełkach Zastępca Burmistrza Obornik Śląskich Karol Kos
podziękował w imieniu Burmistrza
wszystkim przybyłym gościom oraz
organizatorom i życzył zdrowych
i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego
2014 Roku. Imprezami towarzyszącymi Jarmarkowi były: wystawa
dziecięcych prac plastycznych pt.
„Tradycje świąt Bożego Narodzenia” wykonana pod kierownictwem
Pani Bożeny Przybylskiej oraz
„Książka na święta” Biblioteczne

Konferencja

„Potrzeby młodzieży
w naszym powiecie”
18 listopada w Żmigrodzkim
Ośrodku Kultury odbyła się
konferencja pn. „Potrzeby młodzieży w naszym powiecie”
w ramach realizowanego projektu pod patronatem Marszałka
Województwa Dolnośląskiego.

Fot. Wręczanie nagród konkursowych

Pod koniec konferencji odbyły
się pierwsze wybory do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Jest mi miło państwa
poinformować,że radnymi z naszego
powiatu zostały dwie osoby. Jedną
z nich jest oborniczanka Agnieszka
Wrzesińska. Jestem głęboko przekonana, że Agnieszka będzie godnie
reprezentować potrzeby naszej młodzieży.
Bożena Magnowska

Gościem honorowym był pan
Łukasz Osiński –Pełnomocnik Marszałka ds. Młodzieży. Konferencja
była prowadzona metodą open space przez Annę Skocz przedstawicielkę Stowarzyszenia Semper Avanti
z Wrocławia. Młodzież twórczo pracowała nad swoimi potrzebami.
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Uroczysta Gala z Okazji
Święta Edukacji Narodowej
We wtorek 15 października
2013 roku w auli Publicznego
Gimnazjum w Obornikach Śląskich odbyła się uroczysta gala
obchodów Święta Edukacji Narodowej.
Podczas uroczystości obecni byli
dyrektorzy wszystkich jednostek
oświatowych z Naszej Gminy oraz
nagrodzeni i wyróżnieni nauczyciele.
Zanim nastąpiło uroczyste wręczenie nagród i dyplomów chór ze
Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach Śląskich wykonał wspaniały
koncert wokalno-instrumentalny.
Po koncercie Burmistrz Obornik
Śląskich złożył wszystkim obecnym
nauczycielom serdeczne życzenia
oraz wręczył wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym pamiątkowe
dyplomy oraz symboliczne róże.
Przed wręczeniem nagród obyło
się ślubowanie świeżo co mianowanych nauczycieli.
Okazjonalne dyplomy dla dyrektorów naszych szkół i przedszkoli
wręczył także pan Henryk Sielicki – Prezes Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych w Obornikach Śląskich.

Następnie Głos zabrała pani Irena Małkiewicz, która jako Przewodnicząca Okręgowej Sekcji Emerytów
i Rencistów Dolnośląskiego Związku
Nauczycielstwa Polskiego wręczyła
czterem obecnym na sali emerytowanym nauczycielom medale z okazji 50-lecia działalności w ZNP.

Po części oficjalnej wszyscy zaproszeni goście przy kawie i herbacie degustowali wspaniałe ciasta
upieczone przez nauczycieli.
Tekst, Foto: Artur Olszewski

Nowe wsie
tematyczne
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich w okresie październik–listopad 2013 roku zorganizowało drugą edycję warsztatów z budowania
oferty na terenach wiejskich w Kocich Górach ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007–2013.
W ramach drugiej edycji programu zorganizowane zostało wstępne
szkolenie dla mieszkańców z terenu
całego LGD, podczas którego zaprezentowane zostały przykłady wsi
tematycznych na terenie Polski oraz
rozdane zostały ankiety zgłoszeniowe do udziału w warsztatach z budowania oferty.

tworzenia oferty w swoich miejscowościach.
W tegorocznej edycji warsztatów uczestniczyły następujące miejscowości z terenu Gminy
Oborniki Śląskie: Osolin, Morzęcin
Mały i Jary.
Efektem warsztatów jest program rozwoju wsi tematycznej oraz
zaplanowanie niezbędnych działań
mających na celów przyjmowanie
zorganizowanych grup na terenie
wsi tematycznych. Nowe Wsie Tematyczne w naszej Gminie:
1. Morzęcin Mały – wioska smaku
ze szpinaku,
2. Osolin – wieś dobrej zabawy,
3. Jary – wioska zdrowia i natury,

Podsumowanie akcji
Szlachetna Paczka 2013
Fot. Mali artyści z Pęgowa
Propozycje dla czytelników na Boże
Narodzenie przygotowane przez Bibliotekę im. J. Iwaszkiewicza.
Impreza zorganizowana została
przez Gminę Oborniki Śląskie oraz
Społeczne Stowarzyszenie Wiejskie
„OKOLICE”, Obornicki Ośrodek
Kultury, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Obornikach
Śląskich, Stowarzyszenie Razem
dla Bagna, Zakład Gospodarki Komunalnej w Obornikach Śląskich,

Dom Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich, Ochotniczą Straż
Pożarną w Obornikach Śląskich,
Gminną Spółdzielnię Samopomoc
Chłopska w Obornikach Śląskich,
Nadleśnictwo Oborniki Śląskie,
Szkoły, Przedszkola oraz Żłobek
z Gminy Oborniki Śląskie i firmę
PACON z Golędzinowa.
Tekst, foto:
Paulina Kurzejewska,
Artur Olszewski

W tym roku do działań zaangażowanych było 13 wolontariuszy.
Zebraliśmy paczki od 615 darczyńców o wartości około 70.000 zł.
Pomogliśmy 17 rodzinom z Naszej
Gminy. Pełniliśmy funkcję magazynu zastępczego dla Milicza gdzie
pomogliśmy 6-ciu rodzinom. Nasz
Magazyn znajdował się w Ośrodku
Sportu i Rekreacji w Obornikach
Śląskich za co serdecznie dziękujemy. Cała akcja objęta była patronatem Burmistrza Obornik Śląskich.
Zapraszamy za rok.
Tekst. Foto Anna Machnik – LR SZP

W terminach: 14, 18, 21 listopada 2013 roku w miejscowościach
Rzepotowice, Osolin i Borówek
odbyły się warsztaty z budowania
oferty, które prowadził Krzysztof
Szustka wspólnie z Panią Katarzyną Jarczewska. W zajęciach uczestniczyło ponad 50 osób, przedstawicieli z sześciu wsi z terenu LGD,
które zgłosiły się do programu

W poprzedniej edycji warsztatów
zostały stworzone oferty czterech wsi
tematycznych, w tym dwóch z terenu Gminy Oborniki Śląskie: Bagno
– Wioska Ziołowa, Rościsławice –
Wioska Słonecznikowa. Zapraszamy
do naszych „Wiosek z pomysłem”
w 2014 roku :-) będzie się działo!!!
Katarzyna Jarczewska
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z pierwszej ręki

Rok 23 Nr 5 (141)

Szkoła Podstawowa nr 2
– Szkołą Promującą Zdrowie!

kawe. Komisja, która miała wyłonić
zwycięzców stanęła przed trudnym
zadaniem. Nagrodę w tym konkursie otrzymali uczniowie klasy
IIa(praca nosiła tytuł „Zdrowotka
Dorotka”) i VIb (praca pt. „Ekologiczna szkoła”). Odbył się także
konkurs na” Zdrową zieloną kanapkę”. Pani Katarzyna Proksza określiła nam co będzie brane pod uwagę,
podczas oceny zdrowego śniadania.
Nagrodę w tym konkursie otrzymała klasa IIa. Uczniowie otrzymali
zaproszenia na owocowy deser do
nowo powstałej „Restauracji Jarzębinka”.
Podejmowane działania na
pewno uświadomiły wszystkim
konieczność stałej troski o rzecz
najcenniejszą jaką jest zdrowie.
Podsumowaniem zdrowego tygodnia było przedstawienie „Zdrowy
Czerwony Kapturek”, które przygotowała klasa VIa z wychowawczynią
Anną Grodzińską.
Szkolny koordynator
ds. zdrowia Anna Grodzińska

Dzieci – dzikom
W okresie od września do listopada b r. Szkoła Podstawowa Nr
2 w Obornikach Śląskich i Koło
Łowieckie „Leśnik” prowadziły
wspólną akcję zbierania żołędzi i kasztanów dla dzikich
zwierząt.
W akcji uczestniczyło ponad 100
dzieci, a owocem ich pracy było ponad 2,5 tony zebranych kasztanów
i żołędzi. Wspólne działania koordynowała z ramienia szkoły Pani
Katarzyna Proksza i Pan Andrzej
Nowak ze strony KŁ”Leśnik”. Zebrane przez dzieci kasztany są przysmakiem danieli, które dzięki sta-

Dnia 26 listopada wszyscy
uczniowie klas 4–6 Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach
Śląskich wzięli udział w warsztatach „WODA – nie marnuję!”
organizowanych przez Fundację Eko Rozwoju FER.
Tym razem zajęcia odbywały się
w salach lekcyjnych a nie w terenie
ale i tak było bardzo interesująco.

raniom KŁ „Leśnik” powróciły do
obornickich lasów. Jest ich już ponad 150 sztuk. Dzięki wspólnej akcji dzieci i myśliwych łatwiej będzie

im przetrwać zimę. W podziękowaniu za tak wspaniałą pomoc w dokarmianiu zwierzyny KŁ „Leśnik”
zorganizowało dla dzieci ze szkoły
nr 2 leśny piknik w swojej siedzibie
nieopodal Ja r. Było ognisko, kiełbaski i słodycze. Dr Andrzej Nowak
opowiadał dzieciom o leśnych zwierzętach i ich zwyczajach. Szczególną atrakcją były odwiedziny leśnej
dziczej zagrody, gdzie dzieci mogły
oglądać i karmić suchym chlebem
dziki.
Akcja przeprowadzona została
w oparciu o umowę o partnerstwie
i współpracy podpisanej przez
Szkołę Podstawową nr 2 w Obornikach Śl. i Koło Łowieckie „Leśnik”.
W planach – zimowy kulig dla dzieci i wiosenne spotkania z przyrodą.
Op r. A.N.

Nie marnuję wody
Uczniowie dowiedzieli się m.in.
jakie jest znaczenie wody dla człowieka, jak ograniczyć konsumpcje
wody w domach i szkołach, podpisali deklaracje w zakresie metod
oszczędzania wody, obserwowali
organizmy wodne i nadwodne oraz

dokonali analizy fizykochemicznej
próbek wody takich jak temperatura, pH, zawartość azotu i fosforu,
analiza organoleptyczna za pomocą prostych metod laboratoryjnych.
K. Proksza
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Aleksandra Kostyk i Małgorzata Żuchora
Uczennice z 3b już od dawna wykazują się talentem do
nauki. Chętnie pracują na lekcjach, zdobywają osiągnięcia,
a ich zachowanie na zajęciach
jest wzorowe.

Sukcesy sportowe
„Dwójki”
młodszych uczestniczyli w konkursie wiedzy o zdrowiu „O szlachetne zdrowie trzeba dbać”. Odbył się
konkurs na rzeźbę owocowo-warzywną. Prace, które zostały wykonane przez klasy, były bardzo cie-

z pierwszej ręki

Zdolne dziewczyny z obornickiego Gimnazjum

„Dbam o zdrowie swoje i mojej
rodziny”– to hasło tegorocznych Dni Kultury Zdrowotnej,
które w naszej szkole odbywały
się w dniach 4–10 listopada.
W naszej szkole dużo się działo.
Uczniowie klas młodszych przygotowali plakaty, a starsze klasy
rymowanki i informacje dotyczące
zdrowego trybu życia, które zostały
wywieszone na szkolnych korytarzach. Dzieci w klasach zerowych
przygotowały sałatki owocowe
i rozmawiały o zasadach zdrowego
odżywiania. Samorząd Szkolny pod
okiem pani Joanny Winciorek zorganizował sklepik „Eko– NATURA”. Proponowano uczniom domowe wypieki, galaretki z owocami,
naturalne soki oraz owoce koktajle.
Wielką frajdą dla całej społeczności szkolnej były długie przerwy
spędzone w tanecznych rytmach
na sali gimnastycznej z panią Urszulą Gołębiowską. Uczniowie klas

Grudzień 2013 r.

W tym roku szkolnym pierwszym sukcesem sportowym
naszych uczniów było zdobycie
III miejsca w Gminnych Sztafetowych Biegach Przełajowych
Dziewcząt i Chłopców, które
odbyły się w Osolinie.
W listopadzie drużyna chłopców
w rozgrywkach międzyszkolnych
w naszej gminie wywalczyła III
miejsce w Mini Koszykówce. Drużyna dziewcząt wygrała wszystkie
mecze w gminie zdobywając I miejsce w Gminnych Zawodach Mini-koszykówki Dziewcząt. Uczennice
awansowały do zawodów powiatowych, które odbyły się pod koniec
listopada w Żmigrodzie. Zmierzyły
się tu z czterema szkołami: SP Prusice, SP Żmigród, SP3 Trzebnica, SP
Zawonia. Dziewczęta grały niezwy-

kle skutecznie i zespołowo w ataku,
a w dodatku doskonale broniły, ostatecznie wygrywając z dużą przewagą
punktową.
Wyniki meczów naszej drużyny:
SP 2 Oborniki Śl. 46:6 SP Prusice
SP 2 Oborniki Śl. 46:4 SP Żmigród
SP 2 Oborniki Śl. 40:12 SP 3 Trzebnica
SP 2 Oborniki Śl. 40:12 SP Zawonia
Skład zwycięskiej drużyny: Zuzanna Umańska, Julia Gajewska,
Paulina Nowacka, Ewelina Durkalec,
Wiktoria Wasińska, Oliwia Ołdziejewska, Maja Nowek, Maja Stachera,
Anna Skorupska, Kornelia Kuźmińska, Wiktoria Mikołajczak, Wiktoria
Szynka, Hanna Tracz, Aurelia Durlej, Patrycja Lech. Opiekunem drużyn była pani Anna Grodzińska.
Tekst: Anna Grodzińska

Zielona Flaga
13 września 2013 r. Kapituła
Programu Szkoły dla Ekorozwoju zadecydowała o przyznaniu 207 certyfikatów Zielonej
Flagi oraz 49 certyfikatów Lokalnego Centrum Aktywności
Ekologicznej.
Miło nam poinformować, że
Szkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach Śląskich znalazła się właśnie w tej pierwszej grupie wyróżnionych. Sukces ten był wynikiem
działań całej społeczności szkolnej
zarówno dzieci, nauczycieli, rodziców jak i wszystkich pracowników
szkoły. Wręczenie certyfikatów miało miejsce 11 października w Krakowie podczas XI Ogólnopolskiego
Zjazdu Szkół dla Ekorozwoju.
SZKOŁY DLA EKOROZWOJU
to program edukacji i aktywności ekologicznej realizowany przez
Fundację Partnerstwo dla Środowiska od 11 lat, w który włączyło się
ponad 1000 szkół z całej Polski. Od
5 lat należy on do międzynarodowej
sieci Eco-Schools – przyznającej
najbardziej prestiżowe wyróżnienia ekologiczne dla szkół na całym
świecie – certyfikat Zielonej Flagi.
Szkoły dla Ekorozwoju to rozbudowana sieć partnerów począwszy
od szkół, instytucji publicznych, po
lokalne organizacje i przedstawicieli biznesu. To program, który z roku
na rok przyciąga coraz większą liczbę zainteresowanych.
Nad jakością realizacji Programu w Polsce, oraz oceną szkolnych

aplikacji o certyfikat Zielonej Flagi,
czuwa Kapituła Programu Szkoły dla Ekorozwoju, w skład której
wchodzą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa
Środowiska czy firm i NGO zaangażowanych w promowanie zrównoważonego rozwoju.
Certyfikaty są przyznawane szkołom na rok szkolny i mają zachęcać
do ciągłego doskonalenia i rozwoju
inicjatyw ekologicznych w szkołach
i odnawiania certyfikatu.
W Polsce certyfikat I i II stopnia
przyznaje Kapituła Programu Szkoły dla Ekorozwoju:
Wszystkim
zaangażowanym
w uzyskanie Certyfikatu jeszcze raz
bardzo dziękuję i gratuluję wspólnego sukcesu.
Katarzyna Proksza
koordynator programu

Są w klasie językowej pod wychowawstwem pani Anny Wysockiej. W minionym czasie uzyskały
sukcesy na bardzo wysoką rangę.
Ola napisała piękną rozprawkę na
temat: ,,Dlaczego warto poznawać
dorobek naszych przodków’’.

merze prenumeraty Viktora Gimnazjalisty, który możemy znaleźć
w naszej szkolnej bibliotece.
Z kolei Gosia i czworo innych
uczestników z naszej szkoły napisało pracę na konkurs o laur ,,Złotego
Pióra’’. Jej praca jako jedyna znala-

Praca najpierw trafiła do rąk
pani Urszuli Jarych, która namówiła Aleksandrę do wysłania swojego
wypracowania do czasopisma dla
młodzieży ,,Victor Gimnazjalista’’.
Jest to dość trudna rozprawka, ale
nie ma mocnych na Olę. Jej praca
trafiła do ‘rubryki dla twardzieli’. Redaktorom najwyraźniej się
spodobała, jak i dziennikarzom
,,Nobelka’’. Rozprawka Aleksandry
jest czytana przez młodzież w całej Polsce. To prawdziwy sukces!
Zachęcamy wszystkich do przeczytania tej wspaniałej pracy w 24 nu-

zła się w gronie 33 najlepszych prac
Dolnego Śląska.
Do konkursu mogła przystąpić
młodzież ze szkół średnich i 3 klas
gimnazjum. Wśród wyróżnionych
znalazło się tylko 7 gimnazjalistów
w tym nasza Małgosia. Wybrała ona
temat (z dwóch możliwych) noszący tytuł: „Człowiek musi wierzyć
w parę prostych pojęć, jeśli chce żyć
przyzwoicie” (Joseph Conrad). Twoja recepta na wychowanie młodego
pokolenia Polaków.
Małgorzata wraz z panią Urszulą Jarych zostały zaproszone
na uroczystą galę, która odbyła się
05.12.2013 r. w Sali Wielka Ratusza w Wrocławiu. Gdzie odebrała
nagrodę i dyplom. Krótką relację
tego wydarzenia mogliśmy oglądać
w Faktach TVP Wrocław. Możemy
również czytać o tym na stronie
Gościa Niedzielnego, Liceum Salezjańskiego czy w Radiu Rodzina.
Dziewczyny cieszą się ze swoich
triumfów, ale zawdzięczają to również swojej polonistce pani Urszuli
Jarych.
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Warsztaty językowe
Grudniowe warsztaty językowe
stały się już tradycją Obornickiego Gimnazjum.
Przed Świętami Bożego Narodzenia grupa uczniów wraz z paniami: Joanną Błażejewską, Bożeną
Magnowską i Anną Wysocką po
raz kolejny pojechała na wycieczkę do Drezna i Berlina. Zwiedzając
najstarszy w Europie JARMARK
BOŻONARODZENIOWY w malowniczym Dreźnie będą chłonąć atmosferę niemieckich świąt. Poznają
lokalną historię podczas zwiedzania
FRAUENKIRCHE – kościoła kompletnie zniszczonego w 1945 roku
i odbudowany dopiero w 2005, budynek SEMPEROPER oraz piękną
katedrę HOFKIRCHE. Będą mogli
przenieść się w czasie zwiedzając galerię malarstwa w ZWINGERZE.
Drugiego dnia udadzą się do
Tropical Islands, jednego z ciekawszych parków wodnych Niemiec.
Przed snem w namiotach każdy będzie mógł wykąpać się w pięknych
kompleksach basenowych, bądź
udać na zwiedzanie wyspy tropikalnej.

Następnego dnia, po śniadaniu
w towarzystwie kanarków, do południa wszyscy będą doskonalić
swoje umiejętności pływackie na
Wyspie Tropikalnej. Wysokie zjeżdżalnie, zatoczki, morze południowe... a wszystko wśród tropikalnej
zieleni, krzyku flamingów i papug.
Uczniowie będą również mieli
okazję sprawdzenia swoich umiejętności językowych w sytuacjach dnia
codziennego.
Tekst: Anna Wysocka

Konkursy
Uczniowie naszego gimnazjum: Alicja Smalewska z klasy
3B i Kamil Kuc z klasy 2A zakwalifikowali się do drugiego etapu
ogólnopolskiej Olimpiady Języka
Angielskiego. Gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszych zmaganiach z językiem angielskim.
Anna Wysocka

Obchody 158 rocznicy śmierci Adama Mickiewicza
26 listopada 2013 r. w Szkole Podstawowej w Pęgowie
uczczono 158. rocznicę śmierci
patrona szkoły Adama Mickiewicza.
Jak co roku uroczystość rozpoczęła się pod pomnikiem wieszcza,
który stoi w Parku Mickiewiczowskim. Goście – prezes Stowarzyszenia Rozwoju Pęgowa, przedstawicielki ZNP i delegacje uczniów
obu pęgowskich szkół i publicznego
przedszkola złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem. Zaśpiewano hymny – państwowy i szkolny.
Wyróżnieni uczniowie klasy szóstej – Patrycja Majka i Dawid Żuk
deklamowali „Odę do młodości” po
raz 58. przy pomniku w Pęgowie.
Po zakończeniu ceremoniału wszyscy uczestnicy uroczystości przeszli
do auli szkolnej, gdzie odbyło się
przedstawienie przygotowane przez
społeczność szkolną.
W tym roku program zatytułowano „Festiwal bajek Adama Mickiewicza”. Pan Andrzej Milian – tata
z uczniów naszej szkoły przedstawił
dzieciństwo Adama Mickiewicza,

opowiedział, co ukształtowało przyszłego wieszcza, a także przedstawił
morały. Uczniowie przedstawili inscenizacje bajek poety. Na tę chwilę
aula szkoły wypełniła się wspaniale przebranymi małymi aktorami,

no dzieci przedstawiły następujące
utwory: „Chłop i żmija”, „Koza, kózka i wilk”, „Żaby i ich króle”, „Pies
i wilk”, „Zając i żaba”, „Lis i kozioł”,
„Przyjaciele”. Tłem występów była
piękna scenografia wykonana przez

żewskiego i pracowników Urzędu
Miejskiego w Obornikach Śląskich.
Dzięki tym działaniom utwardzono
dziedziniec przez budynkiem nr
2 w setną rocznicę jego powstania
w roku 1913/14, oddano do użytku

którzy radośnie i z prawdziwym
talentem recytowali bajki. Kolej-

nauczycieli pęgowskiej szkoły pod
kierunkiem plastyka Pani Haliny
Maślej. Muzykę do przedstawienia
przygotowała z chórem szkolnym
Pani Katarzyna Lasek. Stroje dzieciom uszyli rodzice i nauczyciele.
Program wyreżyserowała nauczycielka języka polskiego – pani Sylwia Górecka.

ekologiczną oczyszczalnię ścieków
dla Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Publicznego Gimnazjum,
pozytywnie rozpatrzono budowę
przyszkolnego placu zabaw w ramach rządowego projektu „Radosna szkoła” oraz rozpoczęto remont
dachu nad salą gimnastyczną.

Po przedstawieniu Pani Dyrektor Barbara Syrico podziękowała
dzieciom, ich rodzicom za przygotowanie pięknych strojów, nauczycielom i pracownikom szkoły
za przygotowanie uroczystości.
Podsumowała również rok pracy,
dziękując poszczególnym osobom
i instytucjom za pomoc. Szczególne podziękowania były skierowane do Burmistrza Sławomira Bła-

– Przedstawiciel Starostwa powiatowego w Trzebnicy – Krzysztof
Rudzki
– Prezes Stowarzyszenia Rozwoju
Pęgowa – Maciej Borowski wraz
z członkami zarządu
– Sołectwo Pęgów reprezentowała
Monika Bień
– Radni Gminy – Bożena Magnowska i Łukasz Budas
– Dyrektor Obornickiego Ośrodka
Kultury – Halina Muszak
– Dyrektorzy placówek oświatowych
– Przewodniczący Rady Rodziców
– Przemysław Lichwa
– Jeden z pierwszych absolwentów
naszej szkoły – prof. Józef Ryznar

Na zakończenie Pani Dyrektor
zaprosiła gości na tradycyjną biesiadę ze staropolskim bigosem i pysznymi ciastami upieczonymi przez
rodziców naszych uczniów.
Zaszczycili nas obecnością:
– Wiceburmistrz Karol Kos
– Inspektor do spraw oświaty –Leszek Pawlak
– Inspektor do spraw promocji –
Artur Olszewski

– Wieloletni przewodniczący Rady
Rodziców naszej szkoły – doktor
Lesław Szpiech z małżonką
– Rodzice uczniów i przyjaciele
szkoły.
Foto: Artur Olszewski
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11 listopada
11 listopada 2013 roku przy
„Obornickim Obelisku” odbyły
się obchody upamiętniające 95
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Pamięć o szczególnej dacie 11
listopada 1918 roku, która jest
spełnieniem marzeń wielu pokoleń Polaków, marzeń o Wolnej
i Niepodległej Polsce, skupiła przy
Obornickim Pomniku wielu mieszkańców z Naszej Gminy. Wszyscy
obecni, władze miasta oraz przed-

Wystąpienie Burmistrza Obornik
Śląskich Sławomira Błażewskiego

Przemowa Henryka Sielickiego

stawiciele różnych środowisk społeczności lokalnej przybyli, aby
oddać hołd tym, którzy poświęcili swoje życie, byśmy mogli żyć
w Wolnej Polsce.
Mistrzem uroczystej ceremonii
był jak co roku mjr Henryk Lau r.
Słowo wstępne skierował do zebranych Pan Henryk Sielicki – Prezes
Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów
Politycznych, który opisał historię
walk Polaków o niepodległość.

Wręczanie odznaczeń

Następnie wręczono medale za
zasługi dla Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, które
otrzymali: Artur Olszewski, Paweł
Asztemborski i Bolesław Pajdziuk
oraz medal PROPATRIA dla pana
Kazimierza Wróbla – dekoracji dokonał Burmistrz Obornik Śląskich.
W uroczystym przemówieniu
Burmistrz Sławomir Błażewski
podkreślił wagę wydarzeń z 11 listopada 1918 roku. „Dzień ten zapisał się w kartach historii nie tylko
jako data upamiętniająca koniec
I Wojny Światowej lecz dla naszej
Ojczyzny jest to dzień ponownego
odrodzenia. Dzień, który powinien
napełniać serca Polaków radością i dumą”. Podziękował również
wszystkim przybyłym na tegoroczne uroczystości delegacjom oraz
mieszkańcom.
Następnie odczytany został Apel
Poległych. Kwiaty pod obeliskiem
złożyły delegacje wszystkich środowisk naszej gminy, władz samorządowych, szkół, Związku Kombatantów, Związku Nauczycielstwa
Polskiego, partii politycznych, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Ochotniczej Straży Pożarnej, Stowarzyszenia Poszkodowanych przez III
Rzeszę, instytucje i zakłady pracy
z Obornik Śląskich. Wartę honorową pełnili strażacy i harcerze

z pierwszej ręki
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O bornicki ośrod e k kultur y

Gala Walentynkowa

„Opera in love”
Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej z własnej inicjatywy przypinali uczestnikom uroczystości biało – czerwone kotyliony.

15.02.2014 r.

których mottem przewodnim jest
miłość i jej rozmaite odcienie. Śpiewacy zapraszają na romantyczna podróż w świat najpiękniejszych scen
miłosnych z oper „Opowieści Hoffmana” (Barkarola), „Lakme” (Duet
kwiatów), „Carmen” (Habanera),
„Kawaler srebrnej róży”, „Traviata”
oraz „Porgy and Bess”. Podczas Gali
Walentynkowej nie zabraknie także
czaru dawnego Wiednia ukrytego
w najsłynniejszych melodiach ope-

kultura-oborniki. pl

Salonik Czterech Muz
Patronat Gminy Oborniki Śląskie
55-120 Oborniki Śl. ul. Piłsudskiego 13
tel. 669 346 544

Repertuar – styczeń 2014
styczeń
2013
10.01.
piątek
18:30

z Obornik Śląskich oraz Osolina.
Mogliśmy ponadto wysłuchać
występu artystycznego wykonanego
przez uczniów z Gimnazjum w Pęgowie.
Po odsłuchaniu Roty wszyscy
udali się do Kościoła św. Judy Tadeusza i Antoniego Padewskiego na
Mszę Świętą w intencji Ojczyzny.

23.01.

czw. 8.30,
9.30, 10.30

O godzinie 17.00 w Obornickim
Ośrodku Kultury odbyło się przedstawienie „Dziękujemy Pamiętamy” przygotowane przez uczniów
z Gimnazjum w Pęgowie.
Test: Artur Olszewski
Zdjęcia: Artur Olszewski,
Marek Długosz

Przedstawienie Gimnazjum z Pęgowa Fot. Marek Długosz

24.01.

piątek
18.30

Rezerwacja biletów – sekretariat
ook –bilet 30 zł
Sprzedaż biletów od 7 stycznia
2014 r.
Gala operowo-operetkowa „OPE
RA in LOVE” to wyjątkowa pro-

pozycja na Walentynki 2014
przygotowana przez Międzynarodową Grupę Operową Sonotrio
Ensemble. W wykonaniu artystów
scen operowych z Wiednia, Pragi,
Warszawy i Wrocławia zabrzmią
najpiękniejsze arie, duety i sceny,

retkowych, jak: Bo to jest miłość!,
Usta milczą, dusza śpiewa i wielu innych scen z „Księżniczki czardasza”,
„Zemsty nietoperza” i „Hrabiny Marizy”. Niezapomniany walentynkowy wieczór operowy w wykonaniu
artystów scen europejskich.

30.01.

czwartek
18.30

„WierszoWane rękodzieło” – WystaWa
wyszywanych prac Jadwigi Pawłow.
konCert ŚWiĄteCzno-noWoroCzny.
Wystapią: Marcin Czopka – tenor,
Magdalena Czopka – harfa
(Bilety: 15 zł, mł. 10 zł, dzieci 5 zł)
Poranki MuzyCzne dla szkół
pt. „Czarodziejskie skrzypce” .
Wystąpi tomek kulisiewicz – skrzypce.
Prowadzenie koncertów aleksandra Żminkowska.
(Bilety: 6 zł)
konCert Piosenek Jenis JoPlin. Śpiew i gitara elektroakustyczna ela dębska. www.eladebska.eu
(Bilety: 10 zł, mł. 5 zł, dzieci 5 zł)
sPotkanie autorskie stefana skąpskiego
pt. „Bajkowe przygody ze świata przyrody” – różne historie opowiedziane wierszem dla dzieci i dorosłych.
(Bilety: 10 zł, mł. 5 zł, dzieci 5 zł)

Dyżury:
poniedziałek,
środa 1400 - 1600

Oficjalne uruchomienie multimedialnego portalu internetowego

Dolnośląska Kultura i Sztuka
w domenie dokis.pl.
W środę 27 listopada 2013 r.
Ośrodek Kultury i Sztuki we
Wrocławiu we współpracy
z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Dolnośląskiego
uruchomił multimedialny portal
internetowy Dolnośląska Kultura i Sztuka w domenie dokis.
pl, będący elementem wdrażanego przez OKiS we Wrocławiu
elektronicznego „Systemu zarządzania informacją o kulturze
na Dolnym Śląsku”.

Polsko-Niemiecki Hubertus
Na początku listopada b r. do
partnerskiego miasta Rehau
pojechała grupa myśliwych
z Obornik Śląskich. Przedstawiciele KŁ „Leśnik” i KŁ
„Krzyżówka” w galowych mundurach i ze sztandarami swoich
kół uczestniczyli w uroczystej
mszy / Hubertusmesse/ zorganizowanej z okazji Dnia Świętego Huberta.
Mszy towarzyszył specjalny
koncert grupy myśliwych z Rehau
– Blasergruppe. We wspaniałej
oprawie i przy unikalnej akustyce
kościoła protestanckiego w Rehau
zagrali oni utwory religijne i myśliwskie. Kościół był wypełniony
po brzegi, a udział polskich myśliwych we wspólnej hubertowskiej

mszy został bardzo pozytywnie
przyjęty przez lokalną społeczność. Warto dodać, że wydarzenie
to miało charakter bezprecedenso-

wy w kontaktach myśliwych polskich i niemieckich.
Współpraca myśliwych z Rehau
i Obornik Śl., realizowana w ra-

mach partnerstwa miast i pod patronatem Burmistrzów, trwa już
ponad rok i rozwija się bardzo dynamicznie. Wśród wielu wspólnych
projektów i inicjatyw realizowanych
w ramach tej współpracy najważ-

niejszym zadaniem jest utworzenie transgranicznej „Leśnej Szkoły
Przyrody” dla dzieci i młodzieży
z Polski i Niemiec.
Tekst Andrzej Nowak

Podczas zorganizowanego spotkania w Domku Romańskim we
Wrocławiu zaproszeni dyrektorzy
i przedstawiciele ośrodków kultury
podpisali symboliczne porozumienie o współpracy oraz wymienili się
spostrzeżeniami na temat dolnośląskiej kultury i potrzeby usystematyzowania przepływu informacji.
Celem systemu jest skuteczne
promowanie wydarzeń kulturalnych, zarówno w wymiarze regionalnym, jak i lokalnym. Zbieranie

i redagowanie informacji oparte jest
na ścisłej współpracy z siecią najaktywniejszych na Dolnym Śląsku
ośrodków kultury.
Obornicki Ośrodek Kultury
został zaproszony do współpracy
z pośród 300 ośrodków działających na Dolnym Śląsku.

zachęca do zwiedzania wystaw

Zapraszamy artystów,animatorów kultury z terenu gminy Oborniki Śląskie zainteresowanych
umieszczaniem informacji na temat
swojej twórczości i działalności na
wyżej wymienionym portalu do
kontaktu z nami.
Doceniamy i dziękujemy organizatorom portalu za zaproszenie.
Jest nam miło,iż będziemy mogli
systematycznie zamieszczać przedsięwzięcia kulturalne Obornickiego Ośrodka Kultury, Biblioteki im.
Jarosława
Iwaszkiewicza,Saloniku Czterech Muz oraz promować
twórczość kilkudziesięciu artystów
tworzących i mieszkających w gminie Oborniki Śląskie. Ze strony
OOK koordynatorem będzie pani
Monika Materny.
Halina Muszak Dyrektor
Obornickiego Ośrodka Kultury

13
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Relacja z Pikniku Rodzinnego Ścieżki rowerowe
w Kowalach
12 października 2013 w miejscowości Kowale odbył się
Piknik Rodzinny realizowany
ze środków finansowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a także ze środków budżetu Gminy Oborniki Śląskie
w ramach Programu” Świetlica-Dzieci-Praca”, w roku 2013 na
realizacje zadania „Każdy jest
kowalem swojego losu”, którego autorką jest Ewa Brzegowska Pełnomocnik Burmistrza
ds. Uzależnień i ds. Organizacji
Pozarządowych.

Piknik był jednym z ostatnich etapów zadań realizowanych w ramach
programu. Rozpoczął się o godzinie
12.00 i już na samym początku imprezy dzieci mogły wraz z rodzicami
uczestniczyć w pedagogice zabawach „Chusty Klanzy” prowadzonej
przez wychowawcę świetlicy środo-

wiskowej Elżbietę Wojsę a także socjoterapeutkę Agnieszkę Agaciak.,
następnie odbyło się przeciąganie
liny w grupach wiekowo mieszanych – dorośli i dzieci – drużyna
zwycięska została mianowana „Siłaczami Kowal 2013 r. „natomiast biegi
w workach dwóch grup wiekowych
nie tylko dzieciom, ale także i ich
rodzicom dał powód do zdrowej rywalizacji a także do wielu śmiechów.
W trakcie wszystkich konkurencji dzieci miały możliwość pomalowania twarzy przez Panią Edytę

Zalewską – Mildyn, która w bardzo ciekawy i ekspresyjny sposób
upiększała twarze naszych milusińskich. Miłym akcentem imprezy był
także występ wokalny utalentowanej Kamili Durkalec z Siemianic,
która pochwaliła się swoim pięknym śpiewem. Ciekawym punk-

tem programu był mecz siatkówki
w którym bardzo aktywnie swoim
pociechom dopingowali rodzice.
Pokaz taneczny dzieci ze świetlicy środowiskowej w Wilczynie pod
opieką wychowawcy Marcina Kozłowskiego, konkurs plastyczny pt.
„Kowale moich marzeń”, konkurs
„czerwone jabłuszko” i mecz w Piłkarzyki były ostatnimi punktami
konkurencji w piknikowym programie dla dzieci i rodziców.
W trakcie całej imprezy paliło
się ognisko oblegane przez osoby
pieczące ziemniaki i kiełbaski,
a smaczny gorący bigos poprawił
humor wielu osobom. Gwiazdą
wieczoru był zespół Fire Show z Wałbrzycha, który pokazał ekwilibrystykę żonglowania ogniami. W trakcie
imprezy gościliśmy min Pana Burmistrza Sławomira Błażewskiego
z żoną, a także zastępcę Burmistrza
Pana Karola Kosa, którzy z przyjemnością spędzili sobotnie popołudnie
ze świętującymi mieszkańcami wsi
Kowale.
Dziękujemy serdecznie Sołtysowi
Wsi Kowale Annie Gruszce, wszystkim rodzicom zaangażowanym
w pomoc przy organizacji imprezy,
a także sponsorom : Państwu Wilk,
Pieprzyk, Kukiełka, Szelągowskim
i Kociołek.
Projekt współfinansowany przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu „Świetlica-Dzieci-Praca” w roku 2013 na
realizacje zadania „Każdy jest Kowalem Swojego Losu.

Prace nad jej napisaniem trwały
ponad 10 lat. Przez ten czas autor
spisywał wspomnienia bliskich mu
osób, które przeżyły wydarzenia na
Ukrainie w latach 1943–44, zbierał dokumentację oraz jeździł do
miejsc w których toczy się akcja.
„Kresowe opowieści” pomimo
beletrystycznego podejścia do te-

matu zbrodni wołyńskiej, budzą
wiele emocji, co niewątpliwie dało
się odczuć podczas zagorzałej dyskusji jaka wywiązała się pomiędzy uczestnikami spotkania. Były
wspomnienia, refleksje oraz wymiana poglądów na zamierzchłą
jak i obecną sytuację relacji polsko–
ukraińskich.
Autor opowiadał o motywach
jakie towarzyszyły napisaniu książki oraz dlaczego temat choć tak
bardzo bliski, szczególnie dla naszej społeczności wywodzącej się
w większości z Kresów, jest też czę-

sto pomijany. Niewątpliwie jednym
z barwniejszych akcentów spotkania
było zaśpiewanie pieśni ukraińskiej
przez Panią Irenę Kwiatkowską. Piosenka, która była elementem fabuły
opowiadania, stała się impulsem dla
uczestników do podzielenia się swoją historią związaną z Kresami.
Pan Edward zdradził też, że motywy zawarte w książce być może
zostaną zekranizowane przez jednego z polskich znanych reżyserów filmowych. Niezobowiązująca
formuła spotkania oraz ciepły klimat Saloniku 4 Muz, spowodował,
iż każdy bez skrępowania zabierał
głos w dyskusji.
Serdecznie dziękujemy Panu
Edwardowi za to, ze zgodził się odwiedzić Oborniki Śląskie i opowiedzieć o swojej książce. Dziękujemy
także Pani Jolancie Nitce za pomoc
w organizacji wydarzenia.
PK

Magazyn Informacyjny
Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich

Termin składania prac upłynął
29.11.2013 r. Do tego czasu otrzymaliśmy 26 prac. Wszystkie z nich

W sobotę 16 listopada 2013 r.
w Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Obornikach Śląskich odbył
się Finał Mistrzostw Polski
w Piłce Ręcznej „Sprawni Razem”.
W zawodach o zasięgu krajowym wzięło udział 5 zespołów z województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego,
wielkopolskiego,
małopolskiego i dolnośląskiego.

łoniła zwycięzcę, wybierając pracę
wykonaną przez Julię Łupkowską
(6 lat) zamieszkałą w Obornikach
Śląskich. Zwyciężczyni konkursu
otrzymała z rąk Burmistrza Obornik Śląskich rowe r.
Tekst: Martyna Ostaszewska

Jak już wcześniej pisaliśmy
Stowarzyszenie
Ochotnicza
Straż Pożarna w Urazie w partnerstwie z Gminą Oborniki Śląskie otrzymało z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007–2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”,
500 000 zł dofinansowania na
budowę świetlicy wiejskiej.

Właśnie ruszyły pierwsze prace
budowlane co widać na załączonych zdjęciach.
Budowana w Urazie Świetlica
będzie pełniła rolę Centrum Dydaktyczno-Kulturalnego dla mieszkańców całej wsi Uraz. Zakończenie prac planowane jest na czerwiec
2014 roku.
Tekst, Foto: Artur Olszewski

Pan Burmistrz Obornik Śląskich
Sławomir Błażewski oraz gospodarz
obiektu Pani Dyrektor Aleksandra
Durkalec – Rzepka.
W zaciętej rywalizacji rozgrywanej w systemie każdy z każdym 2 X
10 minut, najlepsi okazali się dolnoślązacy zajmując 1 miejsce następnie przedstawiciele województwa:
małopolskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, i pomorskiego.
Najlepszym bramkarzem mistrzostw okazał się Marcin Knieć,
tytuł najlepszego zawodnika mistrzostw przypadł Łukaszowi
Huszcza, natomiast Ireneusz Kostrzewski został najlepszy strzelcem
mistrzostw.
W roku 2014 Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Obornikach Śląskich
będzie gościł na swoich obiektach Kadrę Polski w Piłce Ręcznej „Sprawni Razem” na obozach
kondycyjnych, przygotowujących
Naszą Reprezentację do paraolimpiady, która zostanie rozegrana
w Portugalii.

W uroczystym otwarciu zawodów wzięli udział: Prezes Stowarzyszenia Społeczno-Sportowego
Sprawni Razem Pan dr Zenon Jaszczur, Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Społeczno-Sportowego
Sprawni Razem – Pan Józef Brud,

prezentowały bardzo wysoki poziom, co sprawiło wiele trudności
z wybraniem najlepszej. Po burzliwych obradach komisja w składzie:
Martyna Ostaszewska, Paulina Kurzejewska, Katarzyna Jarczewska,
Artur Olszewski i Anna Gajda wy-
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Finał Mistrzostw Polski
w Ośrodku Sportu i Rekreacji

Ruszyła budowa Centrum
Dydaktyczno-Kulturalnego
w Urazie

Wieczór Autorski
Edwarda Łysiaka
W miniony piątek (29 listopada
2013) odbył się Wieczór Literacki Pana Edwarda Łysiaka,
autora książki „Kresowa Opowieść”.

Miło nam poinformować, że 13
grudnia 2013 r. podczas II Jarmarku Bożonarodzeniowego
w Obornikach Śląskich wręczona została nagroda za wykonanie najciekawszego projektu
„Logo Leśnych Szlaków Rowerowych w Gminie Oborniki
Śląskie”.

z pierwszej ręki

Grudzień 2013 r.

Tekst i zdjęcia:
Arkadiusz Kucharski

OSiR
dla dzieci
OSiR zaprasza uczniów szkół
podstawowych podczas przerwy świątecznej w dniach 23–
31.12.2013 r. na zajęcia:
Poniedziałek 23.12.2013 r.
godz. 10.00–11.00 Tenis stołowy
godz. 11.00–12.30 Gry planszowe
godz. 12.45–15.00 Małe kino –
sala konferencyjna Hotelu Olimp
Piątek 27.12.2013 r.
godz. 11.30–13.00 Gry i zabawy
o profilu sprawnościowym
godz. 13.30–15.00 Małe kino –
sala konferencyjna Hotelu Olimp
Poniedziałek 30.12.2013 r.
godz. 10.00–12.00 Piłka nożna
godz. 12.00–13.30 Tenis stołowy
godz. 13.30–15.00 Małe kino –
sala konferencyjna Hotelu Olimp
Wtorek 31.12.2013 r.
godz. 11.00–12.00 Piłka nożna

Wygrana młodych szczypiornistów
na Mikołajkowym Turnieju w Komprachcicach
W piątek 6 grudnia 2013 roku
w Komprachcicach koło Opola
odbył się Mikołajkowy Turniej
w Piłce Ręcznej Dziewcząt
i Chłopców o „Puchar Dyrektora OSiR Komprachcice”.
W Turnieju wzięło udział 6 drużyn z trzech szkół podstawowych:
PSP nr 3 Oborniki Śląskie, PSP nr
24 Opole oraz PSP Komprachcice.
Grano dwa razy 15 min dowolnym
systemem obrony. Dla uczniów
z naszej szkoły był to pierwszy tak
daleki wyjazd na Turniej. Jechaliśmy na niego z pełnymi nadziejami
na bardzo dobry wynik i przede
wszystkim fajną zabawę. Jednak to
co osiągnęliśmy zaskoczyło nawet
samego trenera drużyn. Ale może
po kolei…

Dziewczęta
Nasze dziewczyny pojechały na
Turniej bez swojej najlepszej zawodniczki Moniki Ołdziejewskiej,
która parę dni wcześniej miała usuwany wyrostek, ale za to z najlepszą
bramkarką Turnieju o „Puchar Lata
2013” – Karoliną Natanek, który
organizowany był w czerwcu przez
Gimnazjum „Handball 28” we
Wrocławiu (nasze dziewczyny zajęły tam drugie miejsce). W pierwszym meczu zmierzyliśmy się z faworytkami Turnieju, czyli PSP nr
24 Opole. Chaos jaki panował na
boisku przeszkadzał jednej i drugiej drużynie, na szczęście nasze
dziewczyny jako pierwsze rzuciły
bramkę i dzięki wspaniałej postawie naszej bramkarki do przerwy

Wyniki:
PSP 24 Opole –
PSP Komprachcice 18–16 (12–3)
PSP 24 Opole –
PSP nr 3 Oborniki Śl. 13–21 (8–9)
PSP Komprachcice –
PSP nr 3 Oborniki Śl. 8–18 (4–12)

prowadziły 1–0. W drugiej połowie, przyspieszyliśmy swoją grę co
dało efekt rzuceniem jeszcze trzech
bramek. Przeciwniczki natomiast
były bezradne wobec dobrej postawy Karoliny na bramce, nie wykorzystując dwóch karnych opolanki
przegrały mecz 1–4. W drugim
spotkaniu nasze dziewczyny dość
gładko pokonały drużynę gospodarzy 7–0. Wynik mógłby być jeszcze
wyższy, gdyby nasze dziewczęta
wykorzystały wszystkie swoje okazje do strzelenia bramki, w tym
rzut karny, który wykonywała debiutująca w oficjalnym meczu Ala
Łucinkiewicz z czwartej klasy.
Wyniki:
PSP 24 Opole –
PSP Komprachcice 12–1 (9–0)
PSP 24 Opole –
PSP nr 3 Oborniki Śl. 1–4 (0–1)
PSP Komprachcice –
PSP nr 3 Oborniki Śl. 0–7 (0–3)
Tabela końcowa:
PSP nr 3 Oborniki Śląskie
2
4
11–1
PSP nr 24 Opole
2
2
13–5
PSP Komprachcice
2
0
1–19
Nasze dziewczęta wystąpiły
w składzie: Alicja Łucinkiewicz,
Zofia Wojciechowska, Paulina Szuba, Anna Gołecka, Kornelia Król,
Kamila Ścisłowska, Sandra Wilman, Daria Gruberska, Karolina
Natanek, Emilia Jarczewska, Kinga
Michałowska, Natalia Rybak, trenerem zespołu był: Łukasz Polak.

Tabela końcowa:
PSP nr 3 Oborniki Śląskie
2
4
39–21
PSP nr 24 Opole		
2
2
31–37
PSP Komprachcice
2
0
24–36

Chłopcy
Chłopcy pojechali na Turniej
w najmocniejszym składzie, w skaldzie zabrakło tylko leworęcznego
kołowego Michała Głąbickiego,
który zachorował.
W pierwszym meczu podobnie jak dziewczęta zmierzyliśmy
się z mocnym zespołem z Opola.
Od pierwszej minuty widać było,
że walka będzie ciężka. Bramka
za bramkę strata za stratę. Żadna z drużyn nie potrafiła osiągnąć
większej przewagi. Także po pierwszej połowie prowadziliśmy tylko
9–8. Po przerwie i poważnej rozmowie z zawodnikami, gra naszego zespołu od razu wyglądała inaczej. Akcje zaczęły nabierać tempa,
w końcu zaczęła działać szczelna
obrona a w bramce wyśmienicie
spisywał się Dominik Łagosz, który

uchronił nasz zespół przed stratą
większej ilości bramek. Bardzo dobrze na rozegraniu rozdzielał piłki
Grzegorz Raczyński a formalności
dopełniali Sebastian Rychter i Filip
Krupa. Tak więc po bardzo dobrej
drugiej połowie pokonaliśmy zespół z Opola 21–13.
W swoim drugim meczu graliśmy z gospodarzami, którzy
w pierwszym swoim meczu w samej
końcówce przegrali z Opolem. Nasi
zawodnicy odcięli z gry najlepszego
zawodnika z Komprachcic nie dając
mu wiele miejsca do gry i. Dało to
efekt już po pierwszych 15 minutach, wynik 12–4 wiele mówi. Na
bramce znakomicie spisywał się Karol Rejman, broniąc kilka trudnych
piłek. W drugiej połowie kontrolowaliśmy przebieg meczu i zasłużenie wygraliśmy 18–8, po raz pierwszy wygrywając Turniej.

Nasi chłopcy wystąpili w składzie: Kamil Wróbel, Karol Rejman,
Grzegorz Raczyński, Marcel Król,
Krystian Kubas, Kacper Nawalaniec,
Dominik Łagosz, Piotr Kurnicki,
Filip Krupa, Daniel Słomian, Sebastian Rychter, trenerem drużyny był:
Łukasz Polak. Oprócz dyplomów
i pucharów za I miejsce wróciliśmy
także z nagrodami indywidualnymi.
Wśród dziewcząt królem strzelców
została: Kamila Ścisłowska a najlepszą bramkarką Karolina Natanek.
Wśród chłopców najlepszymi bramkarzami turnieju zostali ex aequo:
Dominik Łagosz i Karol Rejman.
Wyróżnieni zawodnicy dostali statuetki, wszyscy soczek i batonik oraz
prezenty mikołajowe.
Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim dzięki którym wyjazd mógł się odbyć szczególnie za pokrycie kosztów wyjazdu
na Turniej: Rada Rodziców przy
PSP nr 3 w Obornikach Śląskich,
firmie „Łowcy Talentów Jersz”,
Łukasz Polak
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z pierwszej ręki

„Policz się z cukrzycą”
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w II Obornickim Biegu „Policz się z cukrzycą”,
który odbędzie się 12 stycznia 2014 roku w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Start pod Urzędem Miejskim w Obornikach Śląskich o godz. 12.00 w samo południe
Zgłoszenia należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres redakcja@oborniki-slaskie.pl
Dla pierwszych 99 osób pomarańczowe koszulki biegowe.
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