Magazyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich
ISSN 1641–8921

Rok 24 Nr 3 (144) Lipiec 2014  r.
Redakcja:
Artur Olszewski, Paulina Kurzejewska,
Bartosz Malec
55-120 Oborniki Śląskie,
ul. Trzebnicka 1
tel. +48 71 310 35 19
e-mail: redakcja@oborniki-slaskie. pl
nakład: 3000 egz.

www. oborniki-slaskie. pl

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

VIII Dni Obornik Śląskich
Majowe emocje opadły. Wspaniałe wydarzenia majowego
weekendu na długo pozostaną
w pamięci uczestników VIII Dni
Obornik Śląskich 2014. Tegoroczne święto Naszego Miasta
miało szczególny charakter,
ponieważ jednocześnie obchodziliśmy 10 rocznicę podpisania partnerstwa Obornik Śląskich i Rehau.
Wszystko zaczęło się 23 maja
w piątek. O godzinie 15.00 odbyła się II Sesja Młodzieżowej Rady
Miejskiej z udziałem nowego składu Radnych. Następnie wszyscy
przeszli na plac festynowy, który
w tym roku mieścił się na nowo
wybudowanym Targowisku „Mój
Rynek”. Tam na scenie głównej Burmistrz Obornik Śląskich Sławomir
Błażewski przekazał młodzieży
klucz do miasta – oddając tym samy
scenę w ich władanie. Po ceremonii
przekazania klucza Burmistrz wraz
z Przewodniczącą Młodzieżowej
Rady oraz Radną Rady Miejskiej
Bożeną Magnowską wręczyli nagrody w konkursie fotograficznym
przeprowadzonym wcześniej przez
Młodzieżową Radę Miejską. O godzinie 17.00 w Sali Ślubów Urzędu
Stanu Cywilnego odbyła się Uroczysta Sesja Rady Miejskiej, podczas
której wręczono medale dla zasłużonych obywateli naszej społeczności.
Medale otrzymali: 1. Stowarzyszenie
Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Atena” – medal „W uznaniu zasług”. 2.

Dnia 23.06.2014 roku
w Obornickim Ośrodku
Kultury odbyło się pierwsze spotkanie z mieszkańcami dotyczące wprowadzenia Obornickiego
Budżetu Obywatelskiego.

Społeczne Stowarzyszenie Wiejskie
„Okolice” – medal „W uznaniu zasług”. 3. Pan Henryk Grzegorz Gierlik – medal „W uznaniu zasług”. 4.
Pani Bożena Genowefa Magnowska
– medal „W uznaniu zasług” 5. Pan
Stefan Pałka – medal „W uznaniu
zasług” 6. Pani Stanisława Pawłowska – medal „Honorowy Obywatel”
7. Pani Maria Janina Werszko – me-

Gala absolwentów
W poniedziałek 23 czerwca
2014 roku w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Obornikach Śląskich odbyła się 18
Uroczysta Gala Absolwentów
i Stypendystów ze szkół Gminy
Oborniki Śląskie.
Uroczystość poprowadziła Pani
Barbara Syrico – przewodnicząca Kolegium Dyrektorów Szkół
w Naszej Gminie. W uroczystościach uczestniczyli: Burmistrz
Obornik Śląskich – Sławomir
Błażewski, Przewodniczący Rady
Miejskiej – Henryk Cymerman,
pracownicy Urzędu Miejskiego
w Obornikach Śląskich, dyrektorzy
Obornickich Szkół i Przedszkoli,
dyrektorzy Jednostek Gminnych,
rodzice wyróżnionych uczniów
oraz ci najważniejsi – absolwenci
i stypendyści z Obornickich Szkół.
Podczas uroczystości Burmistrz
Obornik Śląskich wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej i dyrekto-

Obornicki
Budżet
Obywatelski

dal „Honorowy Obywatel” 8. Pani
Ewa Pudło – medal „W uznaniu zasług” 9. Pani Krystyna Więckowska
– medal „W uznaniu zasług” 10. Pan
Edward Biały – medal „W uznaniu
zasług” 11. Pan Paweł Lucjan Misiorek – medal „W uznaniu zasług” 12.
Pan Szczepan Antoszczyszyn – medal „W uznaniu zasług” Doceniając
wkład pracy uhonorowanych meda-

lami na rzecz społeczności lokalnej
w różnych dziedzinach życia Naszej
Gminy po ceremonii wręczenia medali wszyscy mogli spróbować wspaniałego tortu, upieczonego specjalnie na tą okazję.

st  r. 18

Wywiad z burmistrzem
Rada Miejska w Obornikach
Śląskich w dniu 24 kwietnia 204
rok podjęła na wniosek Burmistrza Sławomira Błażewskiego
dwie bardzo ważne uchwały
dotyczące mieszkań komunalnych. Rada uchwaliła zasady
sprzedaży mieszkań będących
własnością Gminy oraz zmiany
w programie gospodarowania
zasobami mieszkaniowymi.

st  r. 2

Panie Burmistrzu zanim omówimy podjęte, na Pana wniosek,
uchwały Rady Gminy, prosimy o odpowiedź na pytanie czy rzeczywiście
gminne sprawy mieszkaniowe są
jednym z najważniejszych tematów
w Pana bieżącej pracy?

st  r. 7

Kanalizacja
w Obornikach
Śląskich stała
się faktem!
Temat skanalizowania
Gminy Oborniki Śląskie
od wielu lat należał do
głównych celów urzędującej władzy.

Temat mieszkań komunalnych
jest bardzo ważny i wymaga rozwiązywania codziennych problemów
jak i w dalszej perspektywie.

Podczas wszystkich zebrań
z mieszkańcami temat bez
którego nie odbyłoby się żadne zebranie to pytanie „kiedy
zostaniemy podłączeni do kanalizacji?” Przez wiele lat Burmistrzowie Obornik Śląskich
starali się o znalezienie dofinansowania na budowę sieci
kanalizacyjnej, jednak bez
większych sukcesów – Gmina
Oborniki Śląskie jest skanalizowana jedynie w 20%.

st  r. 3

st  r. 6

O tym czego dotyczą te uchwały
i nie tylko…rozmowa z cyklu najważniejsze sprawy ze Sławomirem
Błażewskim Burmistrzem Obornik
Śląskich.
rami poszczególnych szkół podziękowali każdemu z wyróżnionych
uczniów oraz ich rodzicom wręczając pamiątkowe dyplomy i gratulacje oraz nagrody rzeczowe.

Na spotkaniu z mieszkańcami przedstawiono prezentację, która pokrótce wyjaśniała
założenia Budżetu Obywatelskiego oraz sposób jego realizacji w innych miastach Polski.
Mieszkańcy podjęli dyskusję z Burmistrzem miasta
i wspólnie ustalali wstępny
regulamin inicjatywy. Po spotkaniu pracownicy chętnie
odpowiadali na pytania stawiane przez mieszkańców,
chcących dowiedzieć się jak
najwięcej o nowej możliwości
aktywnego działania w Naszym mieście.
Warto nadmienić, że pracownicy Urzędu Miejskiego
od wczesnego popołudnia
udzielali niezbędnych informacji w stworzonym na te
potrzeby specjalnym Punkcie
Informacyjnym przed Obornickim Ośrodkiem Kultury.
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Na skróty:
22.04.2014 r. W Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich o godzinie 17 odbyła się Komisja Rady
przed Sesją.

W Biurze Pełnomocnika Burmistrza przy ul. Parkowej odbyło
się spotkanie Obornickiego Klastra
Organizacji Pozarządowych.

22.04.2014 r. W Obornickim
Ośrodku Kultury odbyła się XIX
edycja Przeglądu Twórczości Dziecięcej „Artystyczny Świat Malucha”
pt. Pogoda Płata Figle.

3.05.2014 r. Gmina Oborniki
Śląskie wspólnie z mieszkańcami
Osolina w ramach Dni Otwartych
Funduszy Unijnych zorganizowała
pokazy, gry i zabawy na terenie Parku w Osolinie.

23.04.2014 r. W ramach projektu „Obornickie Konsultacje
Społeczne” w Saloniku Czterech
Muz odbyła się kolejna Kawiarenka Obywatelska, której tematem
był: „Placemaking czyli jak tworzyć przyjazną przestrzeń publiczną
w Obornikach Śląskich.”
W Urzędzie Miasta i Gminy
Prusice odbyło się spotkanie informatyków w ramach projektu informatycznego, którego partnerem jest
Gmina Oborniki Śląskie.
24.04.2014 r. Odbył się pierwszy dzień targowy na obiekcie „Mój
Rynek”, podczas którego Burmistrz
Obornik Śląskich wraz z pracownikami Urzędu informował o zasadach funkcjonowania obiektu targowego.

W Morzęcinie Małym Stowarzyszenie Koniczyna zorganizowało imprezę plenerową „Piknik
Rodzinny”, w którym uczestniczył
Burmistrz Obornik Śląskich oraz
wielu mieszkańców Naszej Gminy.
W dniach 06–08.05.2014 r. na
terenie OSiR w Obornikach Śląskich odbyły się warsztaty filmowe
z Yachem Paszkiewiczem zorganizowane przez LGD i Gminę.
08.05.2014 r. W Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich odbyło się spotkanie z Radnymi dotyczące możliwości powołania Fundacji
„Zielone Oborniki”.

O godzinie 17 rozpoczęła się Sesja Rady Miejskiej w Obornikach
Śląskich.

09.05.2014 r. Gmina Oborniki
Śląskie wspólnie z mieszkańcami
Jar w ramach Dni Otwartych Funduszy Unijnych zorganizowała prezentacje, warsztaty, gry i zabawy na
terenie świetlicy wiejskiej w Jarach.

Przedstawiciele Naszej Gminy
uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym szlaków konnych, realizowanych w ramach projektu współpracy przez LGD.

10.05.2014 r. W ramach projektu „Obornickie Konsultacje Społeczne” w OSiR odbyła się Konferencja na temat przyszłości Naszej
Gminy.

25.04.2014 r. Burmistrz Obornik Śląskich Sławomir Błażewski
w obecności Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego Włodzimierza Chlebosza podpisał dwie
umowy na realizację projektów
z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007–2013: budowa oczyszczalni ścieków przy SP
w Pęgowie oraz internet szerokopasmowy w Gminie Oborniki Śląskie.

Burmistrz Obornik Śląskich
wraz z zaproszonymi gośćmi dokonał otwarcia nowej Remizy w Pęgowie. Dodatkowo do Pęgowa trafił nowy (używany) wóz strażacki
marki Renault PREMIUM 260 GBA
3/16 CAMIVA .

W dniach 25–26.04.2014 r. roku
odbyła się wizyta studyjna po Naszej Gminie zoorganizowania przez
LGD, w której uczestniczył Burmistrz Obornik Śląskich Sławomir
Błażewski. Na trasie wycieczki znalazły się wioski tematyczne: Pęgów,
Bagno i Kuraszków.

11.04.2014 r. przedstawiciele
z Naszej Gminy (Stowarzyszenie
Koniczyna i Stowarzyszenie Przyjaciół Kuraszkowa Lipowa Dolina)
uczestniczyli w Targach we Wrocławiu.

28.04.2014 r. We Wrocławiu
odbyła się Konferencja dotycząca
turystyki rowerowej zorganizowana
przez UMWD, w której uczestniczył pracownik Promocji.
29.04.2014 r. Spotkanie z firmą
Dro System w sprawie budowy ścieżek rowerowej w Gminie Oborniki
Śląskie.
30.04.2014 r. Gmina Oborniki
Śląskie złożyła wniosek do UMWD
na realizację zajęć tanecznych dla
dzieci w SP nr 2 w Obornikach Śląskich.
Przedstawiciele Naszej Gminy
uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym szlaków konnych, realizowanych w ramach projektu współpracy z LGD.

W OOK odbyły się przesłuchania w ramach Dolnośląskiej Ligi
Talentów.

11.05.2014 r. Oficjalny profil
Urzędu Gminy na Facebooku osiągnął 1000 polubień.
12.05.2014 r. W Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich odbyło się spotkanie w sprawie Dni
Obornik Śląskich.
13.05.2014 r. Przez Oborniki
Śląskie przejechał IV Wyszehradzki
Wyścig Kolarski.
W Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich odbyło się kolejne
spotkanie z Radnymi w sprawie
Fundacji „Zielone Oborniki”.
Przedstawiciele Politechniki
Wrocławskiej zorganizowali dla
obornickich szkół pokazy z fotowoltaniki na terenie parkingu przed
Urzędem.

14.05.2014 r. Po raz pierwszy
Oborniki Śląskie wystartowały
w konkursie na najmilsze miasto
w Polsce. Konkurs organizowany
był przez znanego producenta czekolady.

30.05.2014 r. Gmina Oborniki
Śląskie złożyła wniosek o dofinansowanie do WFOŚiGW we Wrocławiu na wykonanie dokumentacji
technicznej kanalizacji w całej aglomeracji Oborniki Śląskie.

17.05.2014 r. w OOK odbyły się
przesłuchania w ramach Dolnośląskiej Ligi Talentów

31.05–01.06.2014 r. W miejscowościach Kuraszków, Golędzinów,
Rościsławice i Morzęcin Wielki odbyły się imprezy w związku z Międzynarodowym Dniem Dziecka.

Na terenie Gminy Oborniki Śląskie odbyła się I Noc Muzeów.
20.05.2014 r. LGD zorganizowało Konferencję na temat oferty turystycznej Kocich Gór, w której udział
wzięło wielu mieszkańców z Naszej
Gminy.
22.05.2014 r. Pęgowskie Gimnazjum zorganizowało „Dni Otwarte”
dla przyszłych uczniów. W czasie
imprezy odbyły się m.in.: doświadczenia fizyczne, chemiczne i biologiczne, koncert, przedstawienie
w języku niemieckim, zabawy przy
tablicy interaktywnej, gry stolikowe, wystawy, prezentacje i wiele
innych.
23–24.05.2014 r.
W piątek 23.05.2014 r. Pan Burmistrz Sławomir Błażewski, Pan
Henryk Cymerman Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Martyna
Mildyn uczennica Szkoły Podstawowej n r. 3 w Obornikach Śląskich
uroczyście otworzyli Park Miejski.
Odbyły się VIII Dni Obornik
Śląskich w czasie których mogliśmy zobaczyć koncerty lokalnych
zespołów ale także Blade Loki oraz
Irę, prezentacje lokalnych stowarzyszeń.
Dodatkowo odbyły się spotkania wraz z uroczystymi sesjami
rad miejskich w ramach obchodów 10-lecia partnerstwa pomiędzy Obornikami Śląskimi a Rehau. W trakcie imprezy odbyły się
także II Miedzynarodowy Festival
Samby „Raban Festival 2014” oraz
Wystawa zabytkowych pojazdów
„Retromoto”.
25.05.2014 r. przedstawiciele
z Naszej Gminy (Stowarzyszenie
Koniczyna i Stowarzyszenie Przyjaciół Kuraszkowa Lipowa Dolina)
uczestniczyli w Targach Organizacji
Pozarządowych we Wrocławiu.
26.05.2014 r. Burmistrz Obornik Śląskich podpisał umowę o dofinansowanie projektu dotyczącego
zagospodarowania skwery przy ul.
Korzeniowskiego w Obornikach
Śląskich. Projekt realizowany jest
z PROW-u na lata 2007–2013 w ramach małych projektów.
27.05.2014 r. Gmina Oborniki
Śląskie złożyła do UMWD wniosek
o dofinansowanie projektu polegającego na wykonaniu dokumentacji
technicznej terenu dawnego POM-u w Obornikach Śląskich.
Komisje przed Sesją.
29.05.2014 r. roku odbyła się
Sesja Rady Miejskiej w Obornikach
Śląskich.

Dodatkowo w Rościsławicach
dokonano oficjalnego otwarcia placu zabaw zrealizowanego ze środków unijnych.
06.06.2014 r. W Wrocławiu odbyła się Gala Aktywności Kobiet
podczas której pracownik Urzędu
Miejskiego w Obornikach Śląskich
Pani Katarzyna Jarczewska otrzymała wyróżnienie za działalność
społeczną.
07.06.2014 r. W Pęgowie zorganizowana została przez Stowarzyszenie Rozwoju Pęgowa impreza
„Truskawka”.
09.06.2014 r. w Saloniku Czterech Muz odbyła się uroczystość
zakończenia projektu „Pamiętniki
Elizabeth Bomhard”.
10.06.2014 r. Stowarzyszenie
ekologiczne „GAJ” ogłosiło informację o organizowanych półkoloniach.
11.06.2014 r. w Kuraszkowie
odbyły się warsztaty w ramach projektu „Obornickie Konsultacje Społeczne”.
12.06.2014 r. Ruszył projekt pod
nazwą Obornicki Budżet Obywatelski. Na pomysły mieszkańców przeznaczono 200 tys. złotych. Zgłaszanie projektów rozpoczęło się 1 lipca
2014 r.
07.06-14.06.2014 r. W związku z tygodniem profilaktyki, akcji organizowanej w całej Polsce,
w Obornikach Śląskich odbyły
się warsztaty „Jestem bezpieczny
w niebezpiecznym świecie”.
14.06.2014 r. w ramach akcji
wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbyła się akcja „Nie bij mnie,
Kochaj mnie” dzięki czemu na ulice
Obornik Śląskich zawitały pluszowe
misie ze specjalnymi identyfikatorami informującymi o akcji.
15.06.2014 r. W kościele w Bagnie odbył się II Koncert uczniów
ze Szkoły Muzycznej im. Krystyny
Bacewicz we Wrocławiu. Impreza
zorganizowana została przez Stowarzyszenie Razem dla Bagna.
16.06.2014 r. W Golędzinowie
odbyło się spotkanie dotyczące tegorocznych Dożynek.
17.06.2014 r. W Osolinie i Morzecinie Małym odbyła się wizyta
komisji konkursowej z UMWD,
która oceniała zgłoszone przez
Gminę Oborniki Śląskie projekty
do konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2014”.

18.06.2014 r. Burmistrz Obornik Śląskich Sławomir Błażewski
odebrał z rąk Prezesa Zarządu
WFOŚiGW we Wrocławiu Pana
Marka Skorupy potwierdzenie
przyznania dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na wykonanie
sieci wodno-kanalizacyjnej, modernizacji oczyszczalni ścieków oraz
zagospodarowania trzech stawów.
Całkowita wartość projektu to ok.
20 000 000 PLN.
W dniach 19–22.06.2014 r.
pracownicy Urzędu Miejskiego
w Obornikach Śląskich uczestniczyli w wycieczce do Pragi.
23.06.2014 r. W OOK odbyło się
spotkanie z mieszkańcami dotyczące Obornickiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok.
24.06.2014 r. na terenie Naszej
Gminy LGD zorganizowało wizytę
studyjną dla uczniów szkół z całego
Powiatu. Na trasie wycieczki znalazły się miejscowości: Kuraszków,
Morzęcin Mały i Rościsławice.
25.06.2014 r. Burmistrz Obornik Śląskich ogłosił konkurs pt:
„Zabierz flagę na wakacje” Konkurs przeznaczony dla wszystkich
mieszkańców Gminy Oborniki
Śląskie polega na sfotografowaniu
się z flagą Obornik Śląskich w ciekawym miejscu.
26.06.2014 r. Odbyła się Sesja
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich.
27.06.204 r. Gmina Oborniki
Śląskie złożyła wniosek na ścieżkę
edukacyjną przy ul. Kasztanowej
w Obornikach Śląskich do WFOŚiGW we Wrocławiu.
28.06.2014 r. Odbył się festyn
„Lipówka” w Wielkiej Lipie połączony z otwarciem kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Tego samego
dnia w Wilczynie odbył się Piknik
pn. „Dzień Ziemi”.
03.07.2014 r. We Wrocławiu
odbyła się Gala Dolnośląskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w której udział brali członkowie
stowarzyszeń i sołectw z terenu naszej Gminy.
W tym samym dniu odbyła się
Nadzwyczajna Sesja Rady miejskiej
związana z poszerzeniem obszaru
„Natura 2000”.
04.07.2014 r. Burmistrz Obornik Śląskich wraz z grupą młodzieży i opiekunem Młodzieżowej
Rady Miejskiej Panią Bożeną Magnowską wyruszył do miejscowości
Husiatyn. Wyjazd zorganizowany
w ramach akcji „Mogiłę Pradziada
ocal od zapomnienia” ma na celu
porządkowanie polskich cmentarzy
znajdujących się na kresach.
05.07.2014 r. W Bagnie odbył się
Międzynarodowy Plener Malarski.
W tym samym dniu w Urazie na
terenie Portu Uraz odbył się piknik
rodzinny.

Lipiec 2014 r.

z pierwszej ręki
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Ważne decyzje
w gospodarowaniu mieszkaniami
gminy Oborniki Śląskie
Rada Miejska w Obornikach
Śląskich w dniu 24 kwietnia
204 rok podjęła na wniosek
Burmistrza Sławomira Błażewskiego dwie bardzo ważne
uchwały dotyczące mieszkań
komunalnych. Rada uchwaliła
zasady sprzedaży mieszkań
będących własnością Gminy oraz zmiany w programie
gospodarowania
zasobami
mieszkaniowymi.
O tym, czego dotyczą te
uchwały i nie tylko… rozmowa z cyklu najważniejsze
sprawy ze Sławomirem Błażewskim Burmistrzem Obornik
Śląskich.
Panie Burmistrzu, zanim omówimy podjęte, na Pana wniosek,
uchwały Rady Gminy, prosimy o odpowiedź na pytanie czy rzeczywiście
gminne sprawy mieszkaniowe są
jednym z najważniejszych tematów
w Pana bieżącej pracy?
Temat mieszkań komunalnych
jest bardzo ważny i wymaga rozwiązywania codziennych problemów jak i w dalszej perspektywie.
Bardzo ważny bo dotyczy osób,
rodzin korzystających z mieszkań
Gminy często od wielu lat. Bardzo
ważny bo dotyczy gospodarowania
mieniem gminnym, a więc majątkiem za który Gmina odpowiada.
W gminach w różny sposób zarządza się zasobami mieszkaniowymi, jak to wygląda w Gminie Oborniki Śląskie?
Od kliku lat, po likwidacji nieefektywnego Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej, sprawy te prowadzi bezpośrednio Urząd Gminy.
Taki system powoduje duże zaangażowanie pracowników urzędu – zarówno Referat Gospodarki
Lokalowej jak innych wydziałów,
a także mój osobisty udział w wielu sprawach. „Mieszkaniówka” jest
najczęstszym problemem podnoszonym przez mieszkańców podczas moich spotkań z nimi. Takie
rozwiązanie pozwala nam być na
bieżąco z tymi sprawach.
Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczyły Pana propozycje we wspomnianych na wstępie projektach
uchwał Rady Miejskiej?
Wnioski dotyczyły ustalenia
przez Radę ogólnych zasad sprzedaży mieszkań komunalnych
będących własnością Gminy, co
jest niezbędne do podjęcia przez
Burmistrza konkretnych działań
w tym zakresie. Druga uchwała
dotyczyła zmian w programie gospodarowania gminnymi zasobami
mieszkaniowymi.

Prosimy w skrócie powiedzieć
dlaczego złożył Pan te wnioski?
Sprzedaż mieszkań komunalnych, zgodnie z zasadami ustalonymi uchwałą Rady Miejskiej w 2011
roku, prowadzona jest do dzisiaj.
Od dłuższego już czasu nie możemy jednak pozytywnie rozpatrywać
nowych wniosków, gdyż termin ich
składania dawno upłynął. Nasza
ocena dotychczasowej sprzedaży
jest pozytywna i chcieliśmy wznowić ten proces. Powstałe wspólnoty mieszkaniowe na miarę możliwości radzą sobie z zarządzaniem
nieruchomościami. Najważniejsza
jest jednak zmiana podejścia do
sprzedaży mieszkań. Zaproponowaliśmy, poprzez odpowiednie zapisy w uchwałach Rady Miejskiej,
rozwiązania pozwalające traktować
sprzedaż mieszkań jako sposób na
racjonalizację
gospodarowania
mieszkaniami komunalnymi.
Co oznacza słowo racjonalizacja
w tym wypadku?
Użycie tego słowa nie jest przypadkowe. Jest ono stosowane przez
ustawodawcę w przepisach dotyczących gospodarki mieszkaniowej
i obejmuje również sprzedaż mieszkań będących własnością Gminy.
W ramach sprzedaży mieszkań
chcemy sprzedawać mieszkania
zgodnie z własną koncepcją określoną w programie gospodarowania zasobami mieszkaniowymi.
Nowością jest umieszczenie w tym
programie szczegółowej informacji – wykazu mieszkań gminnych,
w tym przeznaczonych do sprzedaży. Chcielibyśmy, aby mieszkańcy
i wspólnoty mieszkaniowe wiedziały jakie planujemy zmiany w zasobach mieszkaniowych. Racjonalizacja poprzez sprzedaż mieszkań to
także sposób na obniżenie wydatków Gminy. Często jest tak, że wydatki gminy na konkretne mieszkania są istotnie wyższe niż dochody
z czynszów. Innym problemem są
zaległe zobowiązania finansowe
części najemców wobec gminy.
Sprzedaż mieszkania jest okazją na
ich odzyskanie przez gminę.
Obecni najemcy mieszkań gminnych będą mogli kupować użytkowane mieszkania na preferencyjnych
warunkach?
Tak. Ogólne zasady sprzedaży
mieszkań komunalnych określiła
uchwała Rady Miejskiej. Oznacza
to, że Burmistrz sprzedając mieszkania ma się do nich stosować.
Preferowanie
dotychczasowych
najemców, często korzystających
z mieszkań od kilkudziesięciu lat
jest moim zdaniem uzasadnione.
Nie jest wykluczona również sprzedaż mieszkań w formie przetargu.

Jak w praktyce będzie wyglądała
sprzedaż mieszkań objętych wspomnianymi uchwałami?
Określenie przez Radę Miejską
ogólnych zasad sprzedaży mieszkań komunalnych oraz podanie
wykazu mieszkań planowanych
do sprzedaży nie oznacza decyzji
o sprzedaży konkretnych mieszkań. Decyzje Rady są swego rodzaju przyzwoleniem na sprzedaż
mieszkań na ustalonych przez
nią zasadach. Burmistrz zgodnie z przepisami, w tym zgodnie
z ustalonymi przez Radę kompetencjami, do każdego przypadku
podchodzić będzie indywidualnie.
Sprzedaż następować będzie w drodze umów cywilno-prawnych a nie
decyzji administracyjnych. Tak
więc aby doszło do sprzedaży dotychczasowemu najemcy musi on
wolę kupna mieszkania przekazać
nam w formie pisemnej najpóźniej
do końca września bieżącego roku.
Będziemy chcieli w niedługim czasie spotkać się i porozmawiać z najemcami przeznaczonych do sprzedaży mieszkań. Zgodnie z uchwałą,
do końca 2015 roku zamierzamy
zrealizować nasze plany sprzedaży
mieszkań komunalnych.
Panie Burmistrzu czy sprzedaż
mieszkań komunalnych oznacza rezygnację z zaspokajania przez Gminę potrzeb mieszkaniowych?
Nie rezygnujemy z realizacji
zadań własnych Gminy w tym zakresie. Pozostawiamy w zasobach
Gminy mieszkania niezbędne dla
zaspokajania potrzeb najbardziej
potrzebujących pomocy. Chcemy uzyskane korzyści związane ze
zmniejszeniem wydatków mieszkaniowych skierować tam gdzie rzeczywiście są one niezbędne. Chcielibyśmy zwiększać liczbę mieszkań
socjalnych i zastępczych tak aby realizować podstawowe zadania gminy. Ich wielkość, standard i opłaty
za korzystanie muszą być zbieżne
z ich przeznaczeniem.
Gmina chce się pozbyć problemu
remontowania często starych, wyeksploatowanych budynków?
Zdaję sobie sprawę, że sprzedaż
mieszkań z bardzo dużymi rabatami może być dyskusyjna. Tym
niemniej niska cena proponowana
dotychczasowym najemcą wynika
również z tego, że biorą oni na siebie obowiązek utrzymania nabytych
nieruchomości.
Mając do wyboru ponoszenie
dużych wydatków na remonty budynków, często ponoszenie bieżących wydatków wyższych niż
dochody z czynszów lub sprzedaż
mieszkań wybraliśmy sprzedaż. Do
tego dochodzi możliwość odzyska-

nia przez Gminę zaległości w opłatach czynszowych.
Niemniej chcemy pomagać właścicielom nabytych od Gminy budynków w pozyskiwaniu środków
pomocowych /unijnych i nie tylko/.
Panie Burmistrzu, odpowiedź na
to pytanie na pewno zainteresuje
wielu naszych czytelników. Jak się
Burmistrzowi Błażewskiemu udało
przekonać Radę Miejską do podjęcia
uchwał zgodnie z Pana wnioskami?
Radzie Miejskiej problematyka
gospodarki mieszkaniowej nie jest
obca. Rozumiejąc idee zawarte we
wnioskach Rada, po merytorycznej
debacie, poparła moje propozycje.
Zdecydowała większość.
Nie wszyscy radni byli za Pana
propozycjami…?

Cechą demokracji jest różnorodność poglądów i częsty brak
jednomyślności. Szanuję głos tych
radnych, którzy nie poparli moich
wniosków. Widać nie udało się tym
razem ich przekonać, może przy
kolejnych sprawach to się uda.
Dziękuję Radzie, szczególnie
Radnym popierającymi moje propozycje, za podjęte uchwały. Pozwoli to na realizację bardzo ważnych dla Gminy Oborniki Śląskie
planów.
Dziękujemy Panu Burmistrzowi
za rozmowę.
Dziękuję.
Katarzyna Jarczewska
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Inwestycje
W 2014 roku Gmina Oborniki
Śląskie może pochwalić się
wieloma sukcesami!
Jednym z nich jest odzyskanie
kolejnej transzy podatku VAT odprowadzonego w latach ubiegłych
od inwestycji wodno-kanalizacyjnych. Budżet Gminy powiększył
się o kwotę 442 978,00 zł! Uzyskane środki uchwałą Rady Miejskiej
w Obornikach Śląskich zostały
przeznaczone w części na zadania
inwestycyjne realizowane na terenie
Gminy, m.in. budowę chodników
w miejscowości Kotowice i Paniowice, utwardzenie placu zabaw przy
remizie OSP w Pęgowie, dofinansowanie projektu pn. „Budowa Centrum Dydaktyczno-Kulturalnego
w Urazie” oraz remont placówek
oświatowych.
Wydział Inwestycji i Remontów
w ostatnim czasie ma wiele zadań
do wykonania. Poza wymienionymi
wcześniej, w miesiącu czerwcu zrealizowano:
1) Przygotowano i zweryfikowano
porozumienia dotyczące przejmowania przez Gminę Oborniki
Śląskie prywatnych sieci wodociągowych.
2) Przygotowano i prowadzono negocjację oraz podpisano umowy
przedwstępne na wybudowanie
przez prywatne osoby sieci wodociągowych na terenie Gminy
Oborniki Śląskie.
3) Zweryfikowano
dokumentację projektową, przygotowano
umowy, sporządzono wniosek
o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne dla inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja sali wielofunkcyjnej
wraz z pomieszczeniami przyległymi w Obornickim Ośrodku
Kultury w Obornikach Śląskich
– Etap I”. Dla przedmiotowego
zadania udało się Obornickiemu
Ośrodkowi Kultury (który będzie Inwestorem przedmiotowej
inwestycji) uzyskać dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w wysokości 200 000 złotych.
Pozostała kwota zapewniona
zostanie ze środków Gminy
Oborniki Śląskie. Przedmiotem
ogłoszonego postępowania jest
wykonanie Etapu I inwestycji polegającego na wykonanie
przebudowy części pomieszczeń:
toalety damskie, męskie oraz dla
niepełnosprawnych,
kuchni,
remontu klatki schodowej za
sceną, osuszanie fundamentów
budynku wraz z wykonaniem
izolacji, podbiciem fundamentów, odprowadzeniem wód deszczowych od strony ulicy Pięknej,
dostawa i montaż podnośnika
dla niepełnosprawnych, przystosowanie pokrycia dachu do
wymagań ppoż. NRO, wykonanie instalacji sanitarnych wodociągowych, kanalizacyjnych
i wentylacji, wykonanie instalacji elektrycznych wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego częściowego
pozwolenia na użytkowanie dla

zakresu robót objętego zamówieniem.
Planowany termin zakończenia
prac to czerwiec 2015 roku.
4) Nadzorowano prace związane
z „Budową Centrum Dydaktyczno-Kulturalnego” w Urazie. Budynek Centrum dydaktyczno-kulturalnego będzie budynkiem
wolnostojącym bez podpiwniczenia, parterowym z poddaszem nieużytkowym i dwuspadowym dachem. Budynek
będzie pełnił funkcje Centrum
Dydaktyczno-Kulturalnego dla
wsi Uraz. Będą w nim prowadzone różnego rodzaju szkolenia
i imprezy artystyczne. Budynek
składa się z Sali – głównego
pomieszczenia centrum, oraz
innych pomieszczeń pomocniczych niezbędnych dla obsługi
Sali. Przy projektowanym obiekcie powstanie zagospodarowanie
ternu wraz z placem manewrowym parkingiem. Przewidywany termin zakończenia robót to
lipiec 2014.
5) Przygotowano
dokumentację
do zgłoszenia robót, wraz z wyborem Wykonawcy związanych
z wykonaniem robót polegających na doposażeniu terenu
Żłobka Miejskiego w Obornikach Śląskich tj. montaż nowych odcinków ogrodzeń wraz
z wykonaniem prac remontowych wewnątrz budynku żłobka. Przedmiotem inwestycji jest
doposażenie terenu istniejącego
Żłobka Miejskiego w Obornikach Śląskich tj. montaż nowych
ogrodzeń panelowych na terenie działki. Ponadto planuje się
wykonanie prac remontowych
w celu przystosowania sal dla
dzieci:
– uzupełnienie tynków i malowanie całości powierzchni tynkowanych ścian i sufitów
– wymiana części stolarki
drzwiowej wewnętrznej.
– malowanie stolarki drzwiowej
wewnętrznej.
– demontaż części istniejących
posadzek z płytek ceramicznych
i wykładzin PVC
– wykonanie posadzek z płytek
ceramicznych i wykładzin PVC.
– wykonanie obudów zabezpieczających grzejniki.
a) Instalacje elektryczne
– wymiana 8 sztuk lamp oświetlenia wewnątrz pomieszczeń sal
zabawowych.
– wykonanie zasilania dla lamp.
b) Instalacje c.o.
– wymiana 2 sztuk grzejników.
– wymiana umywalek, brodzików, misek ustępowych w łazience na parterze.
Planowany termin zakończenia
robót to sierpień 2014.
6) Nadzorowano prace przy budowie świetlicy wiejskiej z zapleczem sanitarnym, wraz z zagospodarowaniem terenu działki
nr 7/15 (obręb Morzęcin Mały)
przy ul. Zamkowej i Wiśniowej
w Morzęcinie Małym.

Świetlica wiejska jest budynkiem
wolnostojącym,
parterowym,
niepodpiwniczonym z poddaszem nieużytkowym. Obiekt
nie jest przeznaczony na stały
pobyt ludzi, będzie służył organizowaniu imprez kulturalnych
i towarzyskich dla społeczności
wsi. Budynek zaprojektowano
na planie prostokąta z wysuniętym gankiem wejściowym, zachowując symetrię i regularny
układ okien i drzwi. Centralną część parteru zajmuje sala
świetlicy z przeznaczeniem na
miejsce spotkań, imprez kulturalnych, zabaw tanecznych dla
maksymalnej ilości 46 osób.
W południowo-zachodniej części parteru zlokalizowano zaplecze sanitarne oraz kuchenne.
Główne wejście zaprojektowano
od strony północno-zachodniej,
jedno dodatkowe wejście – do
zaplecza kuchennego od strony
południowo-zachodniej.
7) Przeprowadzono analizy rynku
pod kątem zakupu materiałów
na remont pokrycia dachowego
budynku zlokalizowanego przy
ulicy Kruczkowskiego 2 w Obornikach Śląskich. Wybrano najtańszego dostawcę materiałów
oraz podpisano umowy. W ramach zadania dokonano zakupu
następujących materiałów:
– nową stolarkę okienną PCV –
2 sztuki.
– zakup więźby drewnianej i innych materiałów drewnianych
potrzebnych do wykonania remontu pokrycia.
– blachodachówka w kolorze
czerwonym matowym na powierzchnię dachu 203 m2.
– blacha płaska na wykonanie
obróbek blacharskich w kolorze
czerwonym matowym 14 arkuszy.
– gąsior blachodachówki powlekany w kolorze czerwonym matowym w ilości 17 mb.
– folia dachowa – 300 m2.
– wyłaz dachowy – 1 sztuka.
– ława kominiarska komplet – 2
sztuki.
– wkręty do blacho dachówki –
3500 sztuk.
– wełna mineralna grubości 15
cm w rolkach – 70 m2.
– rynny fi 125 mm długość – 36
mb.
– zaślepki do rynien – 4 sztuki.
– wpusty rynnowe – 4 sztuki.
– rury spustowe – 20 mb
– kolana do rur spustowych – 8
sztuk.
– haki do rynien – 60 sztuk.
– śruby do skręcenia więźby fi 14
długość 260 mm – 55 sztuk
– gwoździe do więźby – 30 sztuk.
– gwoździe łaty kontr łaty 120
mm – 10 kg
– wełna mineralna do ocieplenia
poddasza.
8) Przygotowano
dokumentację
przedmiarowo-kosztorysową na
wykonanie wymiany pokrycia
dachowego na budynku Urzędu
Miejskiego w Obornikach Śląskich.
9)Bieżąco zweryfikowano rozliczenia dotyczące energii elektrycz-

nej dla całej Gminy Oborniki
Śląskie.
10)Nadzorowano
prowadzony remont Kaplicy Cmentarnej Cmentarza Komunalnego
w Obornikach Śląskich przy ulicy Siemianickiej. W ramach prac
zrealizowano między innymi:
– wykonanie nowej elewacji
obiektu wraz z dociepleniem
styropianem i wykonaniem tynku cienkowarstwowego.
– wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej.
– wymianę bramy garażowej.
– wykonanie nowych instalacji
elektrycznych wraz z częściową
wymianą oświetlenia.
– wykonanie nowej rozdzielni
elektrycznej i złącza pomiarowego.
– wyminę opraw lamp zewnętrznych.
– pomalowanie wewnątrz całego
budynku wraz z częściową naprawą tynków.
– pomalowanie i naprawę podbitki.
– wykonanie nowej strefy wejścia do budynku z wykonaniem
nowych płyt granitowych na
schodach i przed wejściem.
– wymianę rynien i rur spustowych.
11)Przygotowano dokumentację
przedmiarowo – kosztorysową,
przeprowadzono procedury na
wybór wykonawcy dla realizacji
prac związanych z wykonaniem
remontu pomieszczeń świetlicy
zlokalizowanej w Paniowicach.
W ramach robót wykonana zostanie na sali głównej nowa instalacja elektryczna wraz z wymianą gniazd wtykowych, wymianą
oświetlenia i wykonaniem nowego sufitu systemowego panelowego panele o wymiarach 60x60
cm. Termin zakończenia prac to
sierpień 2014, a wartość zadania
19 800 złotych brutto.
Na terenie naszej Gminy prowadzone będą również zadania związane z budową nowego oświetlenia
drogowego, tj.:
1) Budowa oświetlenia drogowego na ulicach: Sikorskiego,
Słoneczna, Nasturcjowa, Nagietkowa oraz Irysowa we wsi
Osolin
Zadanie obejmuje budowę
trzech z czterech zaprojektowanych obwodów linii kablowej
oświetlenia ulicznego w Osolinie:
– roboty ziemne,
– ułożenie kabli wybranego
fragmentu projektu oświetlenia drogowego w miejscowości
Osolin (tj. Obwód nr II, III, IV
– obwód nr I pozostanie do realizacji w przyszłości), Inwestor
zobowiązuje się przekazać na
niniejsze zadanie 1500 metrów
kabla zgodnego ze specyfikacją
projektową,
zabezpieczonego
w zasobach własnych Inwestora.
– montaż i stawianie słupów
oświetleniowych typu parkowego cylindrycznie ocynkowanego
S-40C o wysokości h = 4 m na
fundamencie F75/ 200 lub równoważne – 27 szt.,
– montaż opraw wybranego
fragmentu projektu oświetlenia drogowego w miejscowości
Osolin (tj. Obwód nr II, III, IV
– obwód nr I pozostanie do realizacji w przyszłości), typu parkowa sodowa OCP-70-PA/II lub
równoważne – 27 szt., Inwestor

Rok 24 Nr 3 (144)
zobowiązuje się przekazać na niniejsze zadanie 27 sztuk opraw
zgodnych ze specyfikacją projektową, zabezpieczonych w zasobach własnych Inwestora.
– punkt sterowniczy (wyposażenie zgodnie z projektem) z układem pomiarowym,
– badania linii kablowej, badania
i pomiary instalacji skuteczności
zerowania, badania i pomiary
instalacji uziemiającej,
– pomiar geodezyjny powykonawczy.
2) Budowa oświetlenia ulicznego
we wsi Kotowice
– roboty ziemne,
– ułożenie kabli – 900 m,
– montaż i stawianie słupów
oświetleniowych PP-ŻN10 – 17
szt., oraz PB-ŻN10 lub równoważne – 4 szt.,
– montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu Schreder Nano
70W lub równoważne – 23 szt.,
– punkt sterowniczy (wyposażenie zgodnie z projektem),
– badania linii kablowej, badania
i pomiary instalacji skuteczności
zerowania, badania i pomiary
instalacji uziemiającej,
– pomiar geodezyjny powykonawczy.
3) Rozbudowa oświetlenia ulicznego na łączniku między
ulicami
Korzeniowskiego,
a II Armii Wojska Polskiego
w Obornikach Śląskich
– roboty ziemne,
– ułożenie kabli – 58 m,
– montaż i stawianie słupów
oświetleniowych typu S40
o wysokości h = 4 m wyposażone
w wysięgniki typ W1113 na fundamencie lub równoważne – 2
szt.,
– montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu OW S-70W firmy Rosa z kloszem kulowym 400
k-180 lub równoważne – 2 szt.,
– połączenie z istniejącą instalacją oświetlenia ulicznego
– badania linii kablowej, badania
i pomiary instalacji skuteczności
zerowania, badania i pomiary
instalacji uziemiającej,
– pomiar geodezyjny powykonawczy.
4) Budowa oświetlenia ulicznego
na ulicach: Fredry, Energetycznej oraz Miłosza w Obornikach
Śląskich
– roboty ziemne,
– ułożenie kabli – 728 m,
– montaż i stawianie słupów
oświetleniowych typu S40
o wysokości h = 4 m wyposażone
w wysięgniki typ W1113 na fundamencie lub równoważne – 21
szt.,
– montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu OW S-70W firmy Rosa z kloszem kulowym 400
k-180 lub równoważne – 21 szt.,
– punkt sterowniczy (wyposażenie zgodnie z projektem),
– badania linii kablowej, badania
i pomiary instalacji skuteczności
zerowania, badania i pomiary
instalacji uziemiającej,
– pomiar geodezyjny powykonawczy.
5) Budowa oświetlenia ulicznego
na ulicy Lipowej w Obornikach
Śląskich – sięgacz przy parku
– roboty ziemne,
– ułożenie kabli – 211 m,
– montaż i stawianie słupów
oświetleniowych typu S40 o wysokości h = 4 m na fundamencie
lub równoważne – 7 szt.,

Lipiec 2014 r.
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– montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu OPA-1 S-70W
firmy Rosa z kloszem Auris lub
równoważne – 7 szt.,
– punkt sterowniczy (wyposażenie zgodnie z projektem),
– badania linii kablowej, badania
i pomiary instalacji skuteczności
zerowania, badania i pomiary
instalacji uziemiającej,
– pomiar geodezyjny powykonawczy.

nie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
W Borkowicach zlokalizowane
zostaną trzy punkty tzw. HotSpoty,
które zapewnią mieszkańcom i turystą możliwość bezpłatnego korzystania z internetu.

Uraz

Wszelkie dokonywane w obecnym czasie prace mają na celu polepszenie warunków życia mieszkańców naszej Gminy!

Kuraszków
W minionych latach na terenie
Kuraszkowa zrealizowano szereg
ważnych inwestycji. W 2013 roku
wykonano remont nawierzchni
drogowej przy ulicy Turystycznej
na odcinku długości ok. 95 mb.
W ramach bieżącego utrzymania
dróg dostarczono materiał kamienny oraz wykonano łatanie ubytków
w nawierzchni. Zakupiono sprzęt
do świetlicy, wyposażono plac za-

baw oraz zakupiono kontenery na
szatnie dla sportowców. Dzięki projektowi „Przedsięwzięcia Promujące Ideę Odnowy Wsi”, w którym
Gmina Oborniki Śląskie była partnerem, zakupiono pięć tablic witających, jedna tablicę informacyjną,
dwa kierunkowskazy oraz materiały promujące Kuraszków. Przeprowadzono także remont rowu
melioracyjnego. W tym roku zakupiono działkę w celu powiększenia
powierzchni boiska sportowego.
W 2009 roku miejscowość Kuraszków przystąpiła do Programu Odnowy Wsi i czynnie realizuje wiele
interesujących projektów.
Istniejące od 2007 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Kuraszkowa
„Lipowa Dolina” jest jedną z najprężniej działających organizacji
pozarządowych na terenie Naszej
Gminy. Angażuje się zarówno
w projekty dotyczące rodzimej wsi
jak i te dotyczące całej Gminy. Jednym z ważniejszych przedsięwzięć
realizowanych przez Stowarzyszenie przy współpracy z Gminą
Oborniki Śląskie był projekt pt.
„Bawimy się i uczymy w Kuraszkowie” realizowany na przełomie
2011 i 2012 roku, a także „Zdrowa
i Aktywna Gmina Oborniki Śląskie” w ramach, którego wybudowano trzy ścieżki zmysłów w tym
jedną z najdłuższych (320m) ścieżek zmysłów w kraju, zakupiono
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także sprzęty treningowe oraz do
nordic walking. Obecnie Kuraszków realizuje projekt pt.” Kuraszkowskie Smaki w Kocich Górach”
w ramach, którego zakupiono
namiot imprezowy i uzupełniono sprzęt w Klubie Rolnika oraz
zorganizowano szereg warsztatów kulinarnych dla mieszkańców
Gminy. Dzięki środkom z Urzędu
Marszałkowskiego oraz LGD odbyły się wizyty studyjne i szkolenia
dla mieszkańców województwa,
w których czynnie brali też udział
mieszkańcy Kuraszkowa. W ramach przeprowadzonych projektów mieszkańcy wsi mieli możliwość wyjazdów do kina, teatru
a także na wycieczki w góry.
Obecnie Gmina Oborniki Śląskie we współpracy ze Starostwem
Powiatowym w Trzebnicy planuje
remont drogi powiatowej n r. 1330D
biegnącej z Oborniki Śląskich do
Kuraszkowa.

była partnerem, zakupiono trzy tablice informacyjne.
W tym roku na placu zabaw zamontowano stół oraz ławki, a także
sfinansowano zajęcia dla mieszkańców Paniowic z jogi. W 2013 oraz
2014 roku przy współpracy z Gminą Oborniki Śląskie oraz Nadleśnictwem zorganizowano Dzień
Dziecka, a także Mikołajki i imprezy sołeckie. Gmina przekazała także
grunty pod Boisko Sportowe, na
którym obecnie trwają prace związane z budową Boiska Sportowego. Trwają oczekiwania na wyniki
trzech projektów, w ramach których
będzie doposażona świetlica, boisko oraz zakupione materiały promocyjne.
Obecnie Gmina Oborniki Śląskie wraz sołectwami jest w trakcie
realizacji projektu chodnika w miejscowościach Paniowice i Kotowice.

Paniowice

W miejscowości Borkowice
w 2013 roku zrealizowano inwestycję polegającą na opracowaniu
projektu oraz wykonaniu 6 punktów świetlnych w ramach oświetlenia ulicznego oraz naprawie nawierzchni bitumicznej przy moście.
Do końca 2014 r. zakończyć ma się
także projekt polegający na budowie sieci Internetu szerokopasmowego w ramach przedsięwzięcia, na
realizację którego Gmina Oborniki
Śląskie otrzymała dofinansowa-

W Paniowicach zrealizowano
oświetlenie drogowe – 16 punktów
świetlnych. W ramach bieżącego
utrzymania dróg dostarczono materiał kamienny oraz wykonano
łatanie ubytków w nawierzchni.
Wyposażono świetlice w nowe
stoły i naczynia kuchenne oraz
z w sprzęt sportowy (stół do tenisa
stołowego). Zamontowano ogrzewanie oraz nową skrzynkę elektryczną, a także położono nowe
tynki na ścianach. Obecnie trwają
także przygotowania do remontu
sufitu wraz z wymianą instalacji
elektrycznej. W ramach projektu
„Przedsięwzięcie Promujące Ideę
Odnowi Wsi” w którym Gmina

Borkowice

Uraz jest drugą co do wielkości
wsią w Gminie Oborniki Śląskie,
którą zamieszkuje 942 mieszkańców. Przez miejscowość przebiega
droga wojewódzka łącząca Wrocław z Brzegiem Dolnym, znajduje
się szkoła podstawowa, kościół, remiza OSP, bogato wyposażony ze
środków zewnętrznych plac zabaw
oraz Port „Uraz”, który jest atrakcją
turystyczną i dumą mieszkańców.
Na terenie Urazu zrealizowanych
zostało wiele ciekawych i ważnych
inwestycji. W 2012 roku ze środków
unijnych, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” z Programu Roz-

woju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 został wyremontowany
zabytkowy Plac Wolności w centrum wsi. Teren wokół kościoła został zrewitalizowany, wyposażony
w miejsca postojowe, obiekty małej
architektury oraz tablicę informacyjną. Całkowity koszt zadania to
blisko 800 000 zł, z czego prawie
400 000 zł zostało zrefundowanych
ze środków z Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich.
Aktualnie na terenie koło remizy
trwają prace budowlane. Na ukończeniu jest budowa nowej świetlicy
wiejskiej – Centrum Dydaktyczno
– Kulturalnego we wsi Uraz. Inwestycja ta realizowana przez Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna
w Urazie wspólnie z Gminą Oborniki Śląskie została sfinansowana
ze środków z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 20072013, w ramach działania „Odnowa
i rozwój wsi”. Dzięki realizacji zadania zostanie osiągnięty następujący
cel: pobudzenie aktywności środowisk lokalnych, poprawa jakości
życia na wsi, integracja mieszkańców oraz promocja miejscowości.
Koszt całkowity inwestycji to ponad
800000,00 zł, z czego 500000,00 zł to
otrzymana dotacja. Gmina Oborniki Śląskie realizowała w Szkole Podstawowej w Urazie, w latach 2011–
2013 projekt edukacyjny dla dzieci
z klas I–III z Programu Operacyj-

nego Kapitał Ludzki. Dodatkowo ze
środków z Gminy Oborniki Śląskie
na terenie miejscowości Uraz zostały sfinansowane festyny wiejskie, zorganizowane w 2013 roku
Dożynki Gminne oraz naprawione
drogi lokalne.

Sołectwo Uraz od 2009 roku
uczestniczy w Programie Odnowy
Dolnośląskiej Wsi. W tym czasie
realizowanych na terenie miejscowości było kilka projektów z Odnowy Dolnośląskiej Wsi, polegających
na zakupie wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakupie urządzeń
zabawowych oraz ogrodzenie placu
zabaw. Dodatkowo przez Stowarzyszenie Uraz.net wykonane zostały
materiały promocyjne, witacz i tablica informacyjna.

Wszystkie działania realizowane
we wsi Uraz mają na celu uatrakcyjnienie miejsca zamieszkania, stworzenie oferty i bazy pod przyszłą
wieś tematyczną oraz zachcenie do
spędzania wolnego czasu nad Odrą.
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Informacje Wydziału
Urbanistyki, Geodezji
i Gospodarki
Nieruchomościami
Uporządkowanie
„Grzybka”
Urząd Miejski w Obornikach
Śląskich informuje, że w celu uporządkowania terenu tzw. „Grzybka”
w Obornikach Śląskich została podpisana wieloletnia umowa dzierżawy terenów gminnych znajdujących
się w tym obszarze. Do obowiązków
dzierżawcy będzie należało dwukrotne wykoszenie trawy, usunięcie
samosiejek do 10 lat, drzew złamanych, obumierających lub stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia. Dzierżawca będzie ponadto
odpowiedzialny za wycinkę drzew
starszych niż 10 lat po uzgodnieniu
z Gminą i po uzyskaniu stosownej
zgody Starosty Trzebnickiego. Teren nie będzie mógł być uprawiany
rolniczo (orany), zabronione jest
dokonywanie nowych nasadzeń
i wznoszenia jakichkolwiek obiektów budowlanych w tym ogrodzenia. Przez cały teren dzierżawiony
ma być zapewniona możliwość
swobodnego przejścia.

Konsultacje
z mieszkańcami

w sprawie rewitalizacji terenu turystyczno-rekreacyjnego „Grzybek” oraz modernizacji infrastruktury szlaków i terenu przy ul.
Parkowej 9 w Obornikach Śląskich
Informujemy
ponadto,
że
zgodnie uchwałą Rady Miejskiej
w Obornikach Śląskich podjętą na
sesji czerwcowej na dzień 18 lipca 2014 r. godz. 1800 zaplanowane
jest przeprowadzenie konsultacji
w sprawie rewitalizacji terenu turystyczno-rekreacyjnego „Grzybek”
oraz modernizacji infrastruktury
szlaków i terenu przy ul. Parkowej
9 w Obornikach Śląskich. Konsultacje będą przeprowadzone w formie
zebrania konsultacyjnego zorganizowanego przy klubie „AURA”
w Obornikach Śląskich przy ul. Parkowej 9, spacer badawczy szlakiem
na „Grzybek”, powrót do klubu
„AURA” w celu zebrania w protokole konsultacji propozycji, opinii
i wniosków zgłoszonych w trakcie
konsultacji. Czynności związane
z przeprowadzeniem konsultacji
wykona Stowarzyszenie Rodzin
Abstynenckich „AURA”.

Informacja dla
najemców lokali
mieszkalnych
Wszystkich najemców lokali
mieszkalnych informujemy, że weszła w życie kolejna zmiana uchwały
nr 0150/XL/291/09 Rady Miejskiej
z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Oborniki Śląskie tj.
uchwała nr XLVI/412/14. Zmiana
ma na celu kontynuację i usprawnienie rozpoczętego procesu pry-

watyzacji komunalnego zasobu
mieszkaniowego. Zmiana uchwały
w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomościami weszła w życie równolegle ze zmianą uchwały
w sprawie Wieloletniego Programu
Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Gminy Oborniki Śląskie
w latach 2014-2018 – uchwała nr
XLVI/413/14, w której zawarte są
zapisy mające na celu racjonalizację
gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy w tym planowaną
sprzedaż lokali. Zmiana uchwały
w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Oborniki Śląskie
wydłuża okres obowiązywania bonifikat 99% i 97% do końca 2015 r.
z zastrzeżeniem jednak, że nie będą
one miały zastosowania przy sprzedaży nowozasiedlonych mieszkań (w okresie 2 lat od zasiedlenia
z wyjątkiem przypadków zamiany
najmowanych lokali) oraz lokali
w budynkach, które były poddane
remontom kapitalnym przez okres
7 lat od daty zakończenia inwestycji.
Wyłącza się natomiast ze sprzedaży
przez okres 20 lat lokale zakupione
lub wybudowane przez Gminę po
1 stycznia 2012 r. oraz lokale w budynkach, w których przeważa funkcja niemieszkalna.
Novum w zmienionej uchwale jest odstąpienie od wyłączenia
ze sprzedaży lokali zadłużonych.
Uchwała warunkuje jednak sprzedaż tych lokali określeniem sposobu spłaty zadłużenia według
obowiązującej w tej materii odrębnej uchwały rady i obciążeniem
hipotecznym zbywanego lokalu.
Ma to głównie na celu zbycie pojedynczych lokali w istniejących
już wspólnotach mieszkaniowych,
gdzie koszty związane z udziałem
gminy w tych wspólnotach (np.
fundusz remontowy) przewyższają
wpływy z czynszu najmu.
Drugim novum jest skrócenie
okresu składania przez najemców
deklaracji wykupu mieszkań do
30 września 2014 r. Ma to na celu
wcześniejsze zdiagnozowanie, które procedury sprzedaży lokali będą
wszczynane na wniosek najemców,
a w razie braku takiej deklaracji,
w uzasadnionych przypadkach,
procedura zmierzająca do sprzedaży lokali komunalnych będzie
rozpoczynana z inicjatywy Gminy.
W tym celu w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy określone są
lokale przeznaczone do sprzedaży.
W pierwszej kolejności sprzedażą
inicjowaną przez Gminę będą objęte pojedyncze lokale gminne w istniejących już wspólnotach mieszkaniowych, które generują znaczne
koszty związane z udziałem gminy
we wspólnocie, oczywiście z zachowaniem odpowiednich przepisów
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.
z 2014 r. poz.150).
Art.21 ust. 4. Ustalenia zawarte
w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem
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gminy, o których mowa w ust. 2 pkt
8 lit. b, mogą, z zastrzeżeniem ust.
5, stanowić podstawę do wypowiadania umów najmu z zachowaniem
sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia pod warunkiem jednoczesnego zaoferowania wynajęcia
w tej samej miejscowości innego lokalu, spełniającego wymagania co
najmniej takie same, jakie powinien
spełniać lokal zamienny. Wysokość
czynszu i opłat w lokalu zamiennym musi uwzględniać stosunek
powierzchni i wyposażenia lokalu
zamiennego do lokalu zwalnianego.
5. Jeżeli najemcy przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu zajmowanego lokalu wchodzącego w skład
mieszkaniowego zasobu gminy, przepis ust. 4 stosuje się pod warunkiem,
że najemcy temu zaoferowano wcześniej nabycie tego lokalu, a najemca
nie skorzystał z przysługującego mu
pierwszeństwa w jego nabyciu.
Ponadto uchwała w sprawie
zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność
Gminy Oborniki reguluje wysokość
bonifikaty przy sprzedaży gruntów
na rzecz wspólnoty mieszkaniowej
w przypadkach określonych w art.
209a ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dotyczyć to będzie
głównie budynków wydzielonych
po obrysie. Wprowadzenie bonifikaty umożliwi uregulowanie stanu
prawnego wielu nieruchomości
gminnych przyległych do sprzedanych budynków w sposób określony w ustawie tzn. tak by spełniały
wymogi działki budowlanej.
Zachęcamy lokatorów lokali
mieszkalnych do zapoznania się
z podjętymi uchwałami udostępnionymi w Biuletynie Informacji
Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich oraz
do składania wniosków o wykup
lokalu. Druk wniosku o wykup lokalu dostępny jest w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie oraz
do pobrania w BIP-ie w Poradniku
Interesanta w zakładce Mieszkania
punkt 1. Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy
na rzecz ich najemców.

Prace budowlane
na dworcu PKP
w Obornikach Śląskich

Od kwietnia bieżącego roku ruszyły prace budowlane związane
z remontem i przebudową dworca
PKP w Obornikach Śląskich. Przypominamy, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami poczynionymi
przez Burmistrza Obornik Śląskich
a Inwestorem zadania i właścicielem nieruchomości czyli PKP S.A.
część obiektu dworca będzie przeznaczona na bibliotekę miejską.
Przedstawiciele Urzędu Miejskiego
oraz Obornickiego Ośrodka Kultury, gdzie obecnie mieści się biblioteka miejska, na zaproszenie Inwestora uczestniczą w cyklicznych radach
budowy, które odbywają się co dwa
tygodnie. W trakcie tych spotkań
z udziałem wykonawcy, Inwestora
i projektanta ustalane są ewentualne korekty w zakresie prac budowlanych objętych projektem budowlanym, mające na celu maksymalne
dostosowanie przebudowywanych
pomieszczeń do potrzeb przyszłej
biblioteki miejskiej. Planowane zakończenie robót budowlanych to
luty przyszłego roku.
przygotowała:
Aneta Łochańska-Czerkas
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Kanalizacja
w Obornikach Śląskich
stała się faktem!
Temat skanalizowania Gminy
Oborniki Śląskie od wielu lat
należał do głównych celów
urzędującej władzy. Podczas
wszystkich zebrań z mieszkańcami temat bez którego nie
odbyłoby się żadne zebranie to
pytanie „kiedy zostaniemy podłączeni do kanalizacji?”.
Przez wiele lat Burmistrzowie
Obornik Śląskich starali się o znalezienie dofinansowania na budowę sieci kanalizacyjnej, jednak bez
większych sukcesów – Gmina
Oborniki Śląskie jest skanalizowana
jedynie w 20%. Dopiero w tym roku
Gmina Oborniki Śląskie otrzymała
dofinansowanie na realizację projektu pt.: „Czysta woda w gminie
Oborniki Śląskie”, na wykonanie
którego złożony został w grudniu
2013 roku wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
18 czerwca 2014 roku Burmistrz
Obornik Śląskich Sławomir Błażewski odebrał z rąk Prezesa Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu
Pana Marka Skorupy potwierdzenie
przyznania dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa
I – gospodarka wodno-ściekowa,
działanie 1.1 – gospodarka wodno
-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. W ramach projektu, który będzie realizowany na
terenie miasta Oborniki Śląskie zostanie wykonana nowa sieć wodno
– kanalizacja wraz z modernizacją
oczyszczalni ścieków i zagospodarowaniem trzech stawów. Całkowita wartość projektu to ok. 20 000
000 PLN, z czego 11 934025,59 PLN
to kwota dofinansowania z Funduszu Spójności.
Obornicka sieć kanalizacyjna liczy ponad 37 km, w tym aż 26 km
to instalacje ogólnospławne, w których ścieki bytowo – gospodarcze
i opadowe płyną wspólnymi kanałami. Rozwiązaniem problemu będzie sieć rozdzielcza, w której ścieki
i deszczówka popłyną oddzielnie.

Za unijne pieniądze powstanie
ponad 5 km kanalizacji sanitarnej
i około 5 km kanalizacji deszczowej.
Prace budowlane rozpoczną się od
lipca 2014 roku i potrwają do listopada 2015 roku, kiedy to planowane
jest zakończenie realizacji największej inwestycji od 20 lat na terenie
Naszej Gminy.
Burmistrz Obornik Śląskich nie
spoczął na laurach i rozpoczął działania zmierzające do rozszerzenia
projektu o wykonanie kanalizacji
na terenie wsi Kuraszków i Siemianice. Aktualnie opracowywane są
projekty budowlane na wykonanie
kanalizacji na terenie północnej
i wschodniej części miasta Oborniki Śląskie oraz wsi: Rościsławie,
Jary, Morzęcin Wielki i Wilczyn.
Prace związane z budową kanalizacji mogą spowodować pewne uciążliwości dla mieszkańców
Gminy, jednak realizacja inwestycji
bez wątpienia wpłynie na poprawę
jakości życia oraz stan środowiska
naturalnego w Gminie Oborniki
Śląskie.
Więcej informacji o realizowanych projektach i możliwościach
pozyskania dofinansowania na realizację zadań związanych z ochroną środowiska można znaleźć na
stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pod adresem: www.fos.wroc.pl

Czysta woda
w gminie Oborniki Śl.
Gmina Oborniki Śląskie informuje, że w lipcu 2014 roku rozpoczęły się na terenie miasta Oborniki
Śląskie prace budowlano-montażowe związane z realizacją
zadania pn.: Budowa kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w Obornikach Śląskich w ramach projektu „Czysta woda w gminie
Oborniki Śląskie” – etap I.
Roboty budowlane, których celem jest uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez rozdział
kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w mieście, w etapie I obejmą ulice: Spółdzielcza, Poniatowskiego,

Ofiar Katynia, Wyspiańskiego,
Kraszewskiego, Kochanowskiego,
Wyszyńskiego, Dworcowa, Skłodowskiej-Curie, Orkana, Mickiewicza, Licealna, Parkowa, Kopernika,
Miła, Orzeszkowej, Broniewskiego,
Reja.
Inwestor – Gmina Oborniki Śląskie – będzie na swojej stronie internetowej sukcesywnie publikować
projekty ruchu zastępczego dla rejonów aktualnie objętych robotami
budowlanymi.
Roboty
budowlane
etapu
I zakończą się do 30 listopada 2015
roku. Przepraszamy mieszkańców
miasta za utrudnienia.
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Bieg na Grzybek z „AURĄ”

Obornicki Budżet
Obywatelski 2015

Tegoroczne Biegi Przełajowe
organizowane w Obornikach
Śląskich dopisały nie tylko pod
względem pogody, ale także
frekwencji.
W tym dniu oprócz „Biegu na
Grzybek” zorganizowano także imprezę z okazji Dnia Dziecka. Jako
pierwsze pobiegły dzieci na dystansie tysiąca dwustu metrów. Dorośli
mieli do pokonania odległość czterech kilometrów i dwustu metrów.
Osoby, które czuły niedosyt emocji
biegowych mogły spróbować się na
dystansie 12,5 kilometra. W trakcie
imprezy odbyły się także atrakcje
skierowane do najmłodszych, m.in.:
wędkowanie w basenie, malowanie
twarzy, pokaz umiejętności strażackich oraz osób dorosłych: ognisko
i degustacja chleba ze smalcem oraz
grochówki.
W imprezie udział wzięło wielu zaproszonych gości. Na prośbę
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Przypomnijmy, iż idea Budżetu
Obywatelskiego jest w Polsce dość
nowym zjawiskiem. Jako pierwszy w naszym kraju inicjatywę tą
wprowadził Sopot, który w 2011
roku przeznaczył około 5 mln. zł
na realizacje zadań zgłoszonych
przez swoich mieszkańców.
Fot. Renata Adamus.
o pomoc odpowiedzieli liczni sponsorzy dzięki którym wśród nagród
pojawiły się: książki tematyczne,
pendrive’y oraz bardzo cenny aparat
fotograficzny .
Już teraz nie możemy doczekać
się jesieni, gdy znowu będzie można pobiec w Jesiennych Obornic-

kich Biegach Przełajowych.... Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich
„AURA”, które jest organizatorem
powyższych imprez kulturalno-sportowych, krzewi w młodych
ludziach zdrowe, aktywne i trzeźwe
spędzanie wolnego czasu.
P.E.M.

Kombatanckie święto

Dnia 23.06.2014 roku w Obornickim Ośrodku Kultury odbyło
się pierwsze spotkanie dotyczące wprowadzenia Obornickiego Budżetu Obywatelskiego.
Na spotkaniu z mieszkańcami
przedstawiono prezentację, która
pokrótce wyjaśniała założenia Bu-

W Obornikach kwota ta obecnie wynosi 200 tys. zł i jest przeznaczona na wdrożenie projektów
dotyczących wyłącznie miasta.
Projekty te mogą mieć różnoraki
charakter, jednak najważniejszym
kryterium jest ciekawy pomysł,
którego realizacja zaktywizuje lokalną społeczności i przysłuży się
wszystkim mieszkańcom.
Projekty takie może zgłosić
każda osoba będąca mieszkańcem
Obornik Śląskich, również osoby
niepełnoletnie posiadające zgodę
prawnego opiekuna.

12 czerwca b r. w Klubie 4 Regionalnej Bazy Logistycznej we
Wrocławiu odbył się VI Zjazd
Delegatów
Dolnośląskiego
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.
Otwierając obrady prezes DZW
mgr inż. Konstanty Ignaczak powitał zebranych oraz m.in. zaproszonych gości: Wojewodę Dolnośląskiego Tomasza Smolarza,
Członka Zarządu Województwa
Dolnośląskiego Jerzego Tutaja, Dowódcę Garnizonu WP, Dowódcę 3
WBRt płk Wojciecha Lewickiego,
Komendanta Garnizonu WP mjr
Roberta Trelę, Burmistrza Obornik
Śląskich Sławomira Błażewskiego,
komendanta 4 RBL płk Krzysztofa
Krużyckiego oraz prezesów zarządów związków żołnierskich. Najbardziej aktywnym działaczomm
kombatanckim członek Zarządu
Głównego ZKRPiBWP płk Stefan
Szelka wręczył Krzyże Za Szczególne Zasługi dla ZKRPiBWP,
a sojusznikom i przyjaciołom kombatantów Odznaki Za Zasługi dla
ZKRPiBWP oraz dyplomy uznania. Wiceprezes Zarządu Głównego
Związku Weteranów i Rezerwistów
WP ppłk Krzysztof Majer zaś wręczył Srebrny Krzyż Za Zasługi dla
ZWiRWP prezesowi Konstantemu
Ignaczakowi.

Wojewoda Dolnośląski podczas
swojego przemówienia podkreślił,
iż bardzo ceni działalność Związku
w utrwalaniu historycznej świadomości Polaków, szczególnie tych z najmłodszych pokoleń. Wychowywanie
ich w duchu patriotyzmu i oddania
Ojczyźnie, dbałość o miejsca pamięci
narodowej i czynne uczestnictwo we
wszystkich świętach państwowych
jest przykładem prawdziwie patriotycznej postawy. Tomasz Smolarz
życzył również delegatom owocnych obrad i wielu konstruktywnych
wniosków. Część oficjalną Zjazdu
zakończył koncert pieśni żołnierskich
i patriotycznych w wykonaniu chóru
dziecięcego ze Szkoły Podstawowej
Nr 3 w Obornikach Śląskich.

W części roboczej Zjazdu dokonano bilansu działań programowo-organizacyjnych w minionej
kadencji i wybrano kombatanckie
władze wojewódzkie. Prezesem na
kolejną kadencję został wybrany
Konstanty Ignaczak, a wyboru pozostałych funkcyjnych dokona na
najbliższym posiedzeniu Dolnośląski Zarząd Wojewódzki ZKRPiBWP.
Życzymy nowym dolnośląskim
władzom kombatackim powodzenia w dalszym działaniu, choć jak
podkreślił prezes, nie będzie to zbyt
łatwe, gdyż średnia wieku członkow
zwyczajnych sięga 90 lat.
ppłk w st. spocz.
mgr Krzysztof Majer

dżetu Obywatelskiego oraz sposób
jego realizacji w innych miastach
Polski. Mieszkańcy podjęli dyskusję z Burmistrzem miasta i wspólnie ustalali wstępny regulamin
inicjatywy. Po spotkaniu pracownicy chętnie odpowiadali na pytania stawiane przez mieszkańców,
chcących dowiedzieć się jak najwięcej o nowej możliwości aktywnego działania w Naszym mieście.
Warto nadmienić, że pracownicy
Urzędu Miejskiego od wczesnego
popołudnia udzielali niezbędnych
informacji w stworzonym na te
potrzeby specjalnym Punkcie Informacyjnym przed Obornickim
Ośrodkiem Kultury. W Punkcie
tym można było nabyć formularze
zgłoszeniowe wraz z harmonogramem projektu oraz materiały promujące Gminę Oborniki Śląskie.

Jak można zgłosić projekt? Wystarczy pobrać formularz ze strony
www.oborniki-slaskie.pl (zakładka
Obornicki Budżet Obywatelski)
lub wypełnić wniosek dostępny
w Punkcie Obsługi Interesanta
Urzędu Miejskiego w Obornikach
Śląskich. Szczegółowy regulamin
dostępny jest na gminnej stronie
internetowej.
Wszyscy mamy nadzieję ze pomysł wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego przyjmie się w naszym
mieście i będzie stałym elementem
planowania Budżetu Miasta na kolejne lata.
tekst: Katarzyna Jarczewska
foto:Paulina Kurzejewska
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Turystyka
Ale Jary!!!
Jary – wioska
zdrowia
Wieś Jary położona jest w Powiecie Trzebnickim, zaledwie 4 kilometry od Obornik Śląskich na polanie
wśród rozległych lasów, w obniżeniu między wzniesieniami Wzgórz
Trzebnickich i Wysoczyzny Rościsławickiej. Do miejscowości najlepiej dojechać drogą wojewódzką nr
340 z Obornik Śląskich w kierunku
Wołowa i po 3 km za miastem należy skręcić w lesie w lewo. Odwiedzających wieś Jary wita stado rodziny Remian: 10 krów mlecznych
rasy Holsztyńsko-Fryzyjskiej, słynącej z doskonałej jakości mleka na
produkty nabiałowe oraz 30 krów
będących potomkami skrzyżowanej
rasy francuskiej Limousine i włoskiej Piemontese.

Dawna nazwa wsi to Jackel,
obecnie niekiedy miejscowość określana jest jako Jajków. W 1345 roku
w miejscowości znajdował się folwark oraz wiatrak. Jary były zawsze
przysiółkiem Rościsławic, należały
też do tamtejszej parafii. Obecnie
we wsi mieszka 114 mieszkańców,
znajdują się dwa gospodarstwa
ekologiczne oraz kilka firm usługowych. Miejscowość przesycona jest
architekturą z początków XX wieku. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje zachowany drewniany

dom, z bogato zdobionym ażurowym gankiem. Budynek świetlicy,
w którym mieściła się restauracja
Waldfrieden pochodzi z początku
1930 roku. Przez Jary przebiega zielony szlak turystyczny z Obornik
Śląskich do Urazu oraz leśne szlaki
rowerowe: „wrzosowy”, „dębowy”,
„sosnowy”, „jodłowy”. W pobliżu
Jar znajdują się dwa stawy hodowlane: pierwszy tzw. „Staw Półkow-

ników” w północno – zachodniej
części wsi pod lasem, drugi w lesie,
przy drodze z Jar do Lubnowa, na
terenie którego są żeremie bobra
oraz istnieje możliwość obserwacji
ich działalności. Przy drodze dojazdowej do miejscowości znajduje
się parking leśny, na którym można
zaparkować samochód i udać się na
wycieczkę po przepięknej okolicy.
Wieś Jary jest wyjątkowa pod
wieloma względami: ma bogatą historię, ciekawą architekturę, dużo
zieleni, ale przede wszystkim wyjątkowych i aktywnych mieszkańców.
W 2010 roku Jary przystąpiły do
Programu Odnowy Dolnośląskiej
Wsi, a w 2011 we wsi zostało założone Stowarzyszenie „Zielone Jary”,
które działa na rzecz rozwoju miejscowości i polepszenia jakości życia
mieszkańców.
W centrum miejscowości znajduje się wyremontowana ze środków unijnych zabytkowa świetlica
wiejska „Centrum Ekologiczno
– informacyjne”, plac zabaw oraz
chatka murzyńska, która została
zbudowana na potrzeby kręcenia fil-

z pierwszej ręki

mu. Osoby, które chciałyby poznać
historię miejscowości oraz obecną
ofertę turystyczną wsi zachęcamy
do przejścia wyprawy odkrywców
pn. „Ścieżkami zdrowia przez Jary”,
która rozpoczyna się na parkingu
przed świetlicą wiejską. Wyprawa
zapozna Cię z wyjątkową specyfika
miejscowości: to znaczy zdrowym
życiem. A tak wyprawa się zaczyna:
„Przybyłeś, Wędrowcze, do zielonej wioski, gdzie życie płynie bez
wszelakiej troski. Tutaj mieszkańcy
zdrowo sobie żyją, bo świeże mleko
wprost od krówek piją...”
Jary to nie tylko piękne krajobrazy i zabytki, ale przede wszystkim
miejsce aktywnego wypoczynku
dla osób w każdym wieku. Ukształtowanie terenu, bliskość lasów
oraz liczne trasy piesze i rowerowe
sprzyja aktywności fizycznej o każ-

dej porze roku. Jary są miejscowością w pełni oznakowaną: na turystę
czekają tablice informacyjne oraz
witacze. Ulotki oraz informacje
o realizowanych projektach we wsi
można pobrać ze strony interentowej miejscowości, Gminy Oborniki
Śląskie oraz Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich
Opisując Jary nie można pominąć informacji, iż miejscowość od
2010 roku realizuje Program Odnowy Dolnośląskiej Wsi oraz ma
na koncie wiele nagród, wyróżnień
i zrealizowanych projektów ze środków zewnętrznych. Największym
sukcesem było zajęcie w 2012 roku
II miejsca w konkursie organizowanym przez Lokalną Grupę Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich
za najlepszą wyprawę odkrywców
oraz odrestaurowanie i doposażenie
świetlicy wiejskiej. Z miejscowości Jary wywodzą się dwa zespoły
muzyczne, które odnoszą sukcesy
na terenie całego kraju: „Trzynasta
w Samo Południe” oraz Jary Grają AC/CD. Osoby chcące poznać
twórczość zespołów zapraszamy na
strony internetowe i profile społecznościowe, na których zamieszczone
są terminy koncertów.
Działające we wsi Stowarzyszenie „Zielone Jary” wspólnie
z Lokalną Grupą Działania Kraina
Wzgórz Trzebnickich oraz Kołem
Łowieckim „Leśnik” od 2013 roku
tworzy ofertę turystyczną miejscowości, która skierowana jest głównie do grup szkolnych, rodzin oraz
miłośników turystyki aktywnej.
Pomysł na zaciekawienie turystów
ofertą miejscowości związaną ze
zdrowiem i aktywnością fizyczną
zrodził się w 2012 roku. Od tego
czasu w „Chlebowej Chatce”, u Państwa Remian, którzy prowadzą od
wielu lat gospodarstwo ekologiczne
organizowane są warsztaty z wypieku chleba pn. „Od ziarenka do
bochenka”, w których uczestniczyć

mogą mieszkańcy z terenu całego
województwa. Najlepszym przykładem na to że Jary są wioską zdrowia świadczy gospodarstwo ekologiczne rodziny Remian, którzy
trudnią się ekologiczną produkcją
mleka i mięsa wołowego. Antonina
i Jan Remianowie są wieloletnimi
mieszkańcami Jar, którzy wprowadzili na rynek mleko pod hasłem
„W zgodzie z naturą – mleko prosto
od krowy”. Gospodarstwo przeszło
intensywny proces ubiegania się
o certyfikację gospodarstw ekologicznych – w roku 2001, AGRO BIO
TEST zaświadczył, że produkcja gospodarstwa odbywa się metodami
ekologicznymi zgodnie z Kryteriami Produkcji w Gospodarstwach
Ekologicznych. Wszystkie produkty
pochodzące z gospodarstwa, w tym
mięso, sery, mleko i pieczywo posiadają certyfikat potwierdzający
pochodzenie organiczne i są dostępne w sprzedaży.
Opracowanie:
Katarzyna Jarczewska
foto: Beata Działak

ROŚCISŁAWICE
– Słonecznikowa
wieś
Rościsławice, dawniej Riemberg
to uroczo położona miejscowość,
otulona z każdej strony koronami
lasów. Wieś położona jest na Wysoczyźnie Rościsławickiej około
150 m n.p.m. w obszarze Wzgórz
Trzebnickich. Z lotu ptaka tworzy
ona leśną polanę. Jej największym
atutem są zasobne lasy, śródleśne
pola, czyste środowisko naturalne
i zdrowy klimat borów sosnowych
(przed wojną planowano budowę
sanatoriów). Na terenie Rościsławic
znajdują się liczne stawy hodowlane oraz występują udomowione
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stada Danieli. Można tu spotkać
pojedyncze bobry, jak i liczne występując myszołowy kruki, jelenie,
sarny i dziki.
Cennym zasobem miejscowości jest Kościół p.w. Podwyższenia
Krzyża Świętego, o którym pierwsze
informacje pojawiały się już w roku
1346. Stanowi on unikatowe wartości historyczne, architektoniczne
i naukowe. Na przełomie XV i XVI
wieku powstała nowa budowla.
Barokowa świątynia znajduje się
w centrum miejscowości. Posiada
ona elementy gotyckie, barokowy
ołtarz pochodzący z XVIII wieku
oraz obraz Ukrzyżowanie. Perełkę
kościoła stanowi późnogotycka,
kamienna, piaskowcowa chrzcielnica z przełomu XV i XVI wieku.
Jest ona jedną z nielicznych zachowanych późnogotyckich bogato
rzeźbionych kamiennych chrzcielnic. Na uwagę zasługuje również
dekoracja malarska prezbiterium,
pochodząca z XVIII wieku, polichromie i freski, unikatowy zegar
wieżowy oraz unikatowa konstrukcja szkieletu drewnianego ścian
naw bocznych. Kościół w Rościsławicach jest świadkiem stosowania
nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych w architekturze drewnianej
Śląska na przełomie XVII na XVIII
wiek – stosowania dachu mansardowego oraz konstrukcji piętrowej
w elewacjach szkieletowych (dawne
rozwiązanie to konstrukcja wielokondygnacyjna, przy której słupy
w elewacjach sięgają od podwaliny
nad fundamentem przez całą wysokość budynku do oczepu pod
dachem; przy konstrukcji piętrowej
każda kondygnacja jest odrębnie
odwiązana, a słupy sięgają za każdym razem tylko przez wysokość
jednej kondygnacji) -za: dr Ulrich
Schaaf UMK Toruń.
Cennym zabytkiem wsi Rościsławice jest także Podgóra d. Warteberg. W 1839 r. kupił ją wraz ze
150 morgami gruntu Conrad Kissling senior rodziny znanych wrocławskich browarników i handlarzy
lodem i wybudował restaurację dla
turystów. W 1875 r. po sprzedaniu
firmy synom dokonał przebudowy
restauracji na swą willę i osiedlił się
w Podgórze, gdzie zmarł w wieku 92
lat 21.07.1902 roku. Został pochowany w grobowcu w starej części
rościsławickiego cmentarza. Podgóra w 1910 r. z okazji 75-lecia firmy
Kisslingów została przekazana na
cele społeczne z przeznaczeniem
na dom dla bezdomnych dzieci.
Opiekę nad 100 sierotami sprawowały zakonnice ze zgromadzenia
z Miechowitz na czele z Matką Ewą:
Eva von Tiele – Wincle r. Sierociniec w Podgórze – Rościsławicach
odwiedzała, w ramach praktyk studenckich Edyta Stein, późniejsza
Święta Teresa Benedykta od Krzyża. Edyta Stein od 28.04.1911 roku

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego. Źródło: wikipedia.
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z atrakcji turystycznych jest także
aktywna pętla szlaku cysterskiego, która obsługiwana jest przez
Stowarzyszenie „Rościsławice Leśna Oaza” w formie gry terenowej,
a prowadzi ona od kościoła po
Krzyż Pokutny na terenie Rezerwatu Przyrody Jodłowice – Kamień
Św. Jadwigi Śląskiej (tj. głaz narzutowy) – aż do Podgóry (dawny
sierociniec). Obecnie trwają prace
nad trwałym oznakowanie trasy,
stanowiącej ciekawą atrakcję dla
turystów.
Opracowanie:
Martyna Ostaszewska
Dom Pomocy Społecznej. Źródło: wikipedia.
przez cztery semestry studiowała
na Uniwersytecie Wrocławskim.
W rościsławickim domu dla bezdomnych dzieci zainteresował ją
aspekt socjologiczny stosowanych
przez siostry metod wychowawczych.
W roku 2013 jedno z gospodarstw otrzymało miano Najpiękniejszej zagrody Dolnego Śląska
2013, w ramach konkursu UMWD
o zasięgu wojewódzkim. Tereny
przyległe do posesji utrzymane są
w estetycznym stanie, w klimacie
wiejskim w zgodzie z naturalnym
ukształtowaniem terenu. Wokół
rozlega się las, łąki i pola. W kierunku zachodnim widoczny jest Dom
Pomocy Społecznej oraz zabytkowy nieużytkowany już dawny Dom
Dziecka. Zagroda położona jest
w południowej części miejscowości na malowniczym wzgórzu pod
lasem. Obejmuje ona obszar ponad
28 ha. Część rekreacyjno-wypoczynkowa i mieszkalna oddzielona
jest od części gospodarczej. Teren
posesji jest estetyczny i położony
w urokliwym miejscu. Właściciel
posiada 3 zarybione stawy o łącznej
powierzchni prawie 1 ha. Za budynkiem mieszkalnym znajduje się
szkółka leśna. Przy wjeździe na teren nieruchomości powstał wybieg
dla koni wraz z przeszkodami, po
lewej stronie stoi wiata i silos wykorzystywane przy produkcji rolnej.
Na terenie zagrody znajduje się także zadbana stajnia dla koni wyścigowych, stanowiąca hotel dla koni.
Na obszernym terenie prowadzonym od stajni, aż do granic działki wydzielone zostały wybiegi dla
zwierząt, m.in. wybieg dla czterech
rzadko spotykanych krów szwedzkich, które stanowią ciekawą atrakcję okolicy i przyciągającą wzrok
turystów. Od roku 2013 na terenie
zagrody można także spotkać reintrodukowane susły moręgowane,
które w Polsce wyginęły całkowicie
na przełomie lat 70. i 80. XX wieku.
Fot. M Ostaszewska – teren Najpiękniejszej Zagrody Dolnego Śląska
oraz krowy szwedzkie.

Na terenie miejscowości nie
brakuje miejsc biernego, jak i aktywnego wypoczynku dla turystów.
Oprócz gospodarstwa agroturystycznego z 15 miejscami noclegowymi i łowiskiem rybnym na
terenie wsi znajduje się boisko sportowe, zmodernizowany ze środków
unijnych plac zabaw z rozległym
terenem rekreacyjno-sportowym,
świetlica wiejska oraz remiza OSP
pełniąca funkcje centrum edukacyjno-informatycznego. W pobliżu
OSP znajduj się pomnik upamiętniający przemarsz Wojska Polskiego przez Rościsławice.
Miejscowość ma bogatą i ciekawą historię, przez co doczekała
się kilku publikacji w Niemieckich
w książkach i Biuletynach m.in.
Riemberg.
Wieś graniczy z Rezerwatem
Przyrody Jodłowice (północna granica występowania jodły), w którym znajduje się największy na Dolnym Śląsku głaz narzutowy, zwany
Kamieniem Przyrody.
Rezerwat Przyrody Jodłowice
stanowi obszar chroniony bociana czarnego. Do rezerwatu można
dojść pieszo lub dojechać rowerem
kierując się szlakami turystycznymi
m.in. zielonym i niebieskim. Jedną

okolicznych lasach urozmaicone
dodatkowymi atrakcjami, które
kończą się biesiadą w „Kurnej Chacie”. W 2010 r. dzięki Programowi
Odnowy Wsi udała się inwestycja
rewitalizacji Parku podworskiego, usytuowanego w centrum wsi,
w środkowej części znajdują się elementy małej architektury, odbywają
się tam liczne festyny oraz imprezy
okolicznościowe. W centrum wsi
znajduje się się Szkoła Podstawowa
z odnowionym boiskiem, w pobliżu
której są trzy sklepy spożywcze i restauracja.
Osolin jest wsią tematyczną
„Wieś pasji i zabawy”. W 2011 r.
Osolin zajął II miejsce w konkursie
Najpiękniejsza Wieś Dolnośląska,
w tym roku również startuje.
Mieszkańcy Osolina nie spoczywają na laurach i szykują się na
kolejną ważna inwestycje- chcą remontu „Starego Spichlerza”, który
znajduje się przy ul. Piłsudskiego.
Celem remontu jest przekształcenie
spichlerza w centrum kulturalne.
Budynek będzie pełnił wiele funkcji
dla lokalnej społeczności: świetlicy, muzeum regionalnego i galerii,
przewidziano również pomieszczenia biurowe i „kawiarenkę internetową”. Miejsce zachęcać będzie
również miejscami noclegowymi
dla turystów. Kolejną atrakcją są
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Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisany jest kościół parafialny
pod wezwaniem św. Marcina pierwotnie powstały w 1832 r. odbudowany i poddany przebudowie.
Wzniesiony na planie prostokąta.
Wnętrze kościoła zachowane jest
w neobarokowej architekturze.
Przed wejściem jest współczesna
Kamienna Grota Matki Boskiej
z tablicą „600 Lecie Jasnej Góry”.
Na liście Narodowego Instytutu
Dziedzictwa jest Dworek (dom nr
42) – budynek marmurowy, przebudowany gruntownie w końcu
XIX w. Utrzymany w tonacji neogotyckiej. Na terenie powstały
również budynki gospodarcze oraz
stodoła. Dla osób lubiących aktywny wypoczynek dostępne są dwa
szlaki turystyczne: szlak dookoła
Wrocławia im. Doktora Bronisława Turonia i Trzebnicka pętla rowerowa.

Lubnów
Duża wieś położona nad potokiem Lubniówka, do której należy
także przysiółek Nowosielce. Znaleziska archeologiczna pozwalają na
stwierdzenie osadnictwa na terenie

Osolin
Wieś położona na wzniesieniach
Wzgórz Trzebnickich. Walory tych
terenów doceniono już tysiące lat
temu odkrywając zabytki kultury
łużyckiej. W 1837 r. był tu browar
i kuźnia, wieś liczyła w tym okresie
361 mieszkańców, w tym 19 katolików. Wojska radzieckie zajęły Osolin pod koniec 1945 r. i wieś zaczęła
nabierać charakteru miejscowości

letniskowej. Miejscowość otoczona jest dużymi obszarami leśnymi,
miłośników przyrody zainteresują
chronione skupiska przyrody. Zbieraczy runa leśnego ucieszy zależna
od sezonu obfitość owoców oraz
grzybów. Zaledwie kilometr na północny zachód od wsi, w lesie znajduje się staw z rozbudowaną infrastrukturą (ośrodki wypoczynkowe,
wypożyczalnia rowerów wodnych,
plac zabaw dla dzieci). Miłośnikom
aktywnego odpoczynku proponujemy szlak turystyczny z Obornik
Śląskich do Wołowa, który przechodzi przez Osolin oraz pobyt
w gospodarstwie agroturystycznym
Malta, który w swojej ofercie proponuje: jazdę konną dla początkujących, jazdy w terenie, imprezy
dla grup zorganizowanych, biesiady
przy ognisku, przejażdżki bryczką.
Zimą organizowane są kuligi po

warsztaty ceramiczne prowadzone
przez Panią Lucynę Pawlak. Osolin
wyróżnia szczególny mikroklimat,
m.in. dlatego jest ulubionym celem
wycieczek Wrocławian!

Kotowice
Wieś położona w dolinie Odry
8 km od Obornik Śl. Na terenie wsi
odkryto cmentarz kultury łużyckiej,
oraz ślady osadnictwa z okresu lateńskiego.
Kotowice niemal przez cały
XIIIw. Należały do cysterek
z Trzebnicy. We wsi znajduje się
Klub Prasy i Książki, szkoła oraz
filia Kombinatu Rolnego we Wrocławiu Osobowicach. Przez Kotowice biegnie szlak turystyczny
z Wrocławia- Świniar do Urazu.

wsi we wczesnym średniowieczu.
W 1353 r. określono wieś jako Liebenaw. Od schyłku średniowiecza
wieś związana była z rodem von
Diebitsch, którzy byli fundatorami
obecnego kościoła- którym szczyci się miejscowość. Mieszkańców
Lubnowa można podzielić na dwie
grupy (łącznie mieszka tu ponad
500 osób). Pierwsza, to potomkowie
przesiedleńców z Wołynia, którzy
przybyli tu po wojnie. To , tzw. Stary
Lubnów. Zwarta grupa, ale jednocześnie hołdująca starym ,dobrym
tradycjom gościnności . Pozostali
przybyli tutaj w ostatnich latach i...
zakochali w Lubnowie. Większość
z nich pracuje nadal we Wrocławiu.
To raptem, 24 km od centrum miasta (30 minut samochodem ).
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We wsi znajduje się: przedszkole, świetlica środowiskowa, branża
gastronomiczna oraz filia Rolnego Skarbu Państwa we Wrocławiu.
Atrakcją miejscowości i dumą lokalnej społeczności jest Kościół filialny p.w.św. Trójcy, który istniał od
1313  r. Był on filią parafii W Bagnie.
Został poddany remontowi w latach
80.–90. XX w. Obok grodziska późnośredniowiecznego (XIV–XV w.)
, który jest wypełniony fosą znajduję się pałac prawdopodobnie na
pozostałościach
wcześniejszego.
W niewielkim, dawnym parku położonym na wschód od pałacu rosną
m.in. kasztanowce zwyczajne. Obok
pałacu znajduje się również zespół
zabudowań gospodarczych w jego
skład wchodzą: spichlerz, stodoła
(z przeł. XIX i XX w.) oraz obora.
We wschodniej części wsi znajduje
aleja kasztanowców, płynący potok
Lubniówka tworzy liczne malownicze zakola porośnięte trawami,
trzcinami, wierzbami i olchą. Około 500 m od wsi zobaczyć można
pozostałości po starym katolickim
cmentarzu , na którym zachowały
się pozostałości nagrobków z okresu przedwojennego. Grodzisko
wczesnośredniowieczne położone
jest wśród łąk 2 km od stacji kolejowej w Pęgowie. Jest w kształcie koła,
otoczonego wałem. Jego teren porośnięty jest lasem, a w jego otoczeniu
są głazy narzutowe.
Największym atutem wioski jest
otaczająca i przenikająca go Przyroda. Lubnów otoczony jest z trzech
stron starymi, ponad 200-letnimi
lasami. Tu się naprawdę oddycha...... A ten , kto chce posłuchać
rano śpiewu wilgi, albo zobaczyć
szybujące nad wioską orły, myszołowy, kanie rude, bądź spotkać
czarnego bociana – powinien tu
przyjechać...
Magia Lubnowa sprawia, że
młodzi ludzie nie wyjeżdżają stąd.
Natomiast, co rano, wyjeżdżają
z Lubnowa dwa autobusy, wożące
dzieci do szkoły i przedszkola. Lubnów, to wieś dzieci. Zapraszamy na
‚Dzień Dziecka” albo „Mikołajki”,
Sami zobaczycie.....
Co tu dużo gadać. Trzeba przyjechać i zobaczyć...

Zajączków
(niem. Haasenau)
Jest to miejscowość sąsiadująca od północy z Pęgowem, od
południa z Szewcami, od wschodu z Ozorowicami i od zachodu
z Paniowicami. Wjeżdżając główną
drogą od strony Wrocławia witają
nas przydrożne zające wykonane
przez mieszkankę Zajączkowa Panią Annę Kochańską. Następnie
po lewej stronie mijamy niedawno
wyremontowaną świetlicę – obecnie „Centrum aktywności społecz-

Fot. Karolina Myślicka.

z pierwszej ręki
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Najważniejsza
jest profilaktyka
nej w Zajączkowie”. Jest to miejsce
szczególne ponieważ właśnie w tym
budynku w 1978 roku nagrywany był film „Zmory”, na podstawie powieści Emila Zegadłowicza.
W chwili obecnej budynek pełni
rolę centrum aktywności mieszkańców, organizowane są w nim
wieczorki autorskie, imprezy kulturalne i rozrywkowe. Dzieje się
to dzięki dużemu zaangażowaniu
mieszkańców wsi oraz Stowarzyszenia Mieszkańców Zajączkowa
„Razem”, na którego czele stoi pani
sołtys Monika Mączka. Coroczną
tradycją stała się organizacja „Wieczoru seniora”. Inicjatorem tej imprezy jest pani sołtys, która od kilkunastu lat organizuje spotkania dla
seniorów z Zajączkowa oraz sąsiednich miejscowości. Wieczór seniora
jest szczególną imprezą integrującą
pokolenia, spotykają się tu dziadkowie,dzieci i wnuki. Jadąc dalej
główną drogą przejeżdżamy przez
sam środek wsi Zajączków. Mijamy
po prawej stronie kompleks boisk
trawiastych połączony z wspaniale wyposażonym placem zabaw
dla dzieci. Oczywiście wszędzie są
widoczne wszechobecne zające,
nieodłącznie kojarzone z nazwą
miejscowości. Skręcając w prawo
wzdłuż boisk dojeżdżamy do starego poniemieckiego cmentarza, na
którym oprócz grobów niemieckich
jest także kilka powojennych mogił
pierwszych polskich mieszkańców
wsi. Sołtys wsi wraz z mieszkańcami
starają się dbać o ten zapomniany
cmentarz dokonując systematycznego wykaszania traw i wyrywania
chwastów. Po drugiej stronie ulicy
mniej więcej w środkowej części
wsi znajdują się dwa stawy, będące
pozostałością po dawnej cegielni.
Oba zbiorniki są zarybione a pieczę nad nimi pełni Koło PZW nr 13
w Obornikach Śląskich. Jest to nie
lada atrakcja dla miłośników wędkarstwa. Często odbywają się tam
zawody wędkarskie. Ze względu na
bliskość aglomeracji wrocławskiej
i związanej z nią migracją mieszkańców Zajączków stale się powiększa o nową zabudowę mieszkalną.
Tekst, foto: Artur Olszewski

W ramach prowadzonych działań edukacyjnych w Powiatowym Zespole Szkół w Obornikach Śląskich przeprowadzono
wykłady dla uczniów na temat
profilaktyki raka piersi, raka
szyjki macicy i szkodliwości
palenia tytoniu.

Zaprzestanie palenia, zanim
rozwinie się nowotwór złośliwy lub
inna poważna choroba, znacznie
zmniejsza ryzyko zgonu z powodu
palenia tytoniu, nawet jeśli przestanie palić osoba w średnim wieku.
Jeśli nie potrafisz przestać palić, nie
pal przy niepalących. Skutki zdrowotne Twojego palenia mogą także
ponosić osoby z Twojego otoczenia.

Wykłady zorganizowała Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Trzebnicy, a przeprowadził
je dr Radosław Tarkowski z Dolnośląskiego Centrum Onkologii.
Podczas spotkania rozmawiano z uczniami o tym jak ważna jest
profilaktyka nowotworowa oraz jak
zdrowy styl życia tj. odpowiednia
dieta, aktywność fizyczna i utrzymanie właściwej masy ciała zmniejsza
ryzyko zachorowania na nowotwó r.

31 maja obchodzony jest Światowy Dzień bez Tytoniu – zachęcamy
do nie palenia.
Uczniowie poznali pierwszą zasadę „Europejskiego kodeksu walki z chorobami nowotworowymi”
która brzmi: Nie pal. Palenie jest
najważniejszą przyczyną przedwczesnych zgonów. Jeśli już palisz,
przestań.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Trzebnicy
lek. med. Renata Widłak-Stępień
mgr inż. Izabela Korpowska
– Oświata Zdrowotna

Policja poszukuje
Tydzień
świadków wypadku!! profilaktyki
Policja poszukuje kierowcy samochodu marki
VW Golf typu III
koloru ciemnego,
o początkowych
literach tablicy rejestracyjnej D..,
który w dniu 25 maja b.r. około
godz. 2.00, w miejscowości Wilczyn przy ul. Obornicka na prostym odcinku drogi krajowej nr
340 śmiertelnie potrącił 66-letniego mężczyznę. Kierowca uciekł
z miejsca zdarzenia w kierunku
Obornik śląskich.

Policja prosi o kontakt świadków wypadku oraz wszystkie osoby, które mogące przyczynić się do
ustalenia sprawcy lub mające jakąkolwiek wiedzę w sprawie, proszone są o osobisty lub telefoniczny
kontakt z Komisariatem Policji
w Obornikach Śląskich pod numerem tel. 71-310-16-01 lub 997.
Gwarantujemy pełną anonimowość!
oficer Prasowy KPP w Trzebnicy
asp. sztab. Iwona Mazur

Współpraca Gminy
z organizacjami
pozarządowymi w 2013  r.
Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz
podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003  r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w budżecie Gminy
Oborniki Śląskie na 2013 rok
przeznaczono kwotę w wysokości 386.000,00 zł.
Złożono w ramach konkursu 82 oferty, które oceniono pod
względem formalnym wypełniając
druk oceny formalnej. Następnie
oferty rozdzielone zostały na zadania w poszczególnych zakresach,
zgodnie z podziałem, określonym
w ogłoszeniu o konkursie ofert.

Po dokonaniu wnikliwej analizy,
oraz oceny ofert, zgodnie z kryteriami, jak również biorąc pod uwagę kwotę przeznaczoną w budżecie
na 2013 r. Komisja zaproponowała
Burmistrzowi Obornik Śląskich
podział środków na 73 oferty organizacji pozarządowych z zakresu
na wspieranie zadań publicznych
w 2013 r. na kwotę 381 500,00 zł.
Powstały rezerwy oraz zaistniały
zwroty w kwocie 4 500,00 zł.
Przyznane kwoty dotacji zostały wykorzystane w wysokości
384 087,37 zł. Nastąpiło zmniejszenie, zaistniały również zwroty
niewykorzystanych środków do budżetu gminy na kwotę 1.912,63 zł.

W dniach od 08.06.2014 do
14.06.2014 w Gminie Oborniki
Śląskie obchodziliśmy Obornicki Tydzień Profilaktyki pn.
„Jestem bezpieczny w niebezpiecznym świecie”.
W szkołach zorganizowane
zostały specjalistyczne warsztaty,
które miały uświadomić dzieciom
i młodzieży czym jest złość, agresja
oraz przemoc.
14.06.2014 roku podczas V
Międzyparafialnego Festynu „SALWATOR” przeprowadzona została
Akcja Historia Misia: „Nie bij mnie
– kochaj mnie!”, którą zapoczątkowała Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy. Tą piękną akcją chcieliśmy przypomnieć ludziom jakie
są najprostsze zasadach współistnienia. Punktualnie o godzinie
16.00 odczytana została ODEZWA
SPOŁECZNOŚCI PaT do wszystkich pokoleń, grup zawodowych
i społecznych. Zgromadzeni usłyszeli słowa: „Zatrzymajmy się na
chwilę, połóżmy prawą dłoń na
sercu i przez 60 sekund wybijajmy
wspólnie jego rytm. Rytm „wolnych serc”. Serc wolnych od uzależnień, przemocy i obojętności
na drugiego człowieka. Serc pięknych i zdrowych, w trosce o zdrowie fizyczne i społeczne. Serc silnych i pomocnych innym. Serc
pokoleń. Serc ludzi, którzy mogą
różnić się od siebie, ale potrafią
działać wspólnie, by chronić dzieci
i młodzież przed uzależnieniami
i przemocą. Tylko 60 sekund! Tak
niewiele, a znaczyć będzie tak bardzo dużo.” Przemówmy wspólnym
głosem, „Nie bij mnie – kochaj
mnie!”. Zasada jest bardzo prosta!
Nie krzywdźmy się nawzajem i reagujmy na krzywdę innych – szczególnie dzieci!
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli zorganizować i wzięli
czynny udział w naszych akcjach.

Lipiec 2014 r.
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Gala Absolwentów i Stypendystów
2013/2014

W poniedziałek 23 czerwca
2014 roku w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Obornikach Śląskich odbyła się 18
Uroczysta Gala Absolwentów
i Stypendystów ze szkół Gminy
Oborniki Śląskie. Uroczystość
poprowadziła Pani Barbara
Syrico – przewodnicząca Kolegium Dyrektorów Szkół w Naszej Gminie.

ABSOLWENCI 2013/2014
Publiczne Gimnazjum w Obornikach Śląskich: Patryk Sozański,
Klaudia Pyrka, Katarzyna Dąbrowska, Kornelia Rokitowska, Bartłomiej Rzepka, Małgorzata Żuchora.
Publiczne Gimnazjum w Pęgowie: Jakub Sokołowski, Agata Osak,
Karolina Adamczyk, Wiktoria Górecka.

Szkoła Podstawowa w Osolinie:
Sara Walczak, Aleksander Krasowski.
Szkoła Podstawowa w Pęgowie:
Zofia Górnikowska, Wiktoria Służalec.
Listy Gratulacyjne wraz z podziękowaniami za trud wychowawczy otrzymali także rodzice wyróżnionych absolwentów, którzy byli
obecni wraz z uczniami na uroczystości.

Kategoria Szkoły Podstawowe
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3
w Obornikach Śląskich
II miejsce – Szkoła Podstawowa
w Pęgowie
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr
2 w Obornikach Śląskich
IV miejsce – Szkoła Podstawowa
w Osolinie
V miejsce – Szkoła Podstawowa
w Urazie

kę, zdobywając wiele laurów
w różnych dziedzinach naukowych, sportowych i artystycznych.
Poziom jest naprawdę wyrównany.
Wyróżnieni podczas tegorocznej
gali absolwentów i stypendystów są
najlepszymi z najlepszych w Naszej
Gminie. Ich osiągnięcia są swoistą
reklamą szkoły, nauczycieli, całej
gminy i ich samych.
Po części oficjalnej nastąpiła

Następnie Sekretarz Gminnego
Szkolnego Związku Sportowego
– Łukasz Polak przedstawił wyniki współzawodnictwa sportowego naszych szkół wręczając wraz
z Burmistrzem i Przewodniczącym
Rady puchary i dyplomy w dwóch
kategoriach:

Kategoria Szkoły Gimnazjalne
I miejsce – Publiczne Gimnazjum
w Obornikach Śląskich
II miejsce – Publiczne Gimnazjum
w Pęgowie.

część artystyczna, podczas której
swoje umiejętności zaprezentowała młodzież z Publicznego Gimnazjum w Obornikach Śląskich pod
kierunkiem pani Joanny Woś.

Trzeba z dumą przyznać, że
uczniowie naszych szkół stawiają
sobie bardzo wysoką poprzecz-

Tekst, Foto: Artur Olszewski

W uroczystościach uczestniczyli: Burmistrz Obornik Śląskich
– Sławomir Błażewski, Przewodniczący Rady Miejskiej – Henryk
Cymerman, pracownicy Urzędu
Miejskiego w Obornikach Śląskich,
dyrektorzy Obornickich Szkół
i Przedszkoli, dyrektorzy Jednostek
Gminnych, rodzice wyróżnionych
uczniów oraz ci najważniejsi – absolwenci i stypendyści z Obornickich Szkół. Podczas uroczystości
Burmistrz Obornik Śląskich wraz
z Przewodniczącym Rady Miejskiej i dyrektorami poszczególnych szkół podziękowali każdemu
z wyróżnionych uczniów oraz ich
rodzicom wręczając pamiątkowe
dyplomy i gratulacje oraz nagrody
rzeczowe.
STYPENDYŚCI 2013/2014
Publiczne Gimnazjum Oborniki Śląskie: Klaudia Pyrka, Patryk
Sozański, Nicoll Muelle r.
Publiczne Gimnazjum w Pęgowie: Anna Kobylański, Apolonia
Miążek.
Szkoła Podst. nr 2 w Obornikach Śląskich: Paulina Nowacka,
Malwina Rosiak, Kinga Szemiel.
Szkoła Podst. Nr 3 w Obornikach Śląskich: Marcelina Mazurkiewicz, Gabriela Kozłowska,
Krzysztof Olejniczak, Monika Ołdziejewska.
Szkoła Podstawowa w Urazie:
Konrad Wróbel.
Szkoła Podstawowa w Osolinie:
Sara Walczak.
Szkoła Podstawowa w Pęgowie:
Mikołaj Miążek, Zuzanna Gerszendorf, Eryk Prystasz

Szkoła Podst. nr 2 w Obornikach Śląskich: Paulina Nowacka,
Malwina Rosiak.
Szkoła Podst. Nr 3 w Obornikach Śląskich: Kamila Ścisłowska,
Krzysztof Olejniczak, Anna Gołecka.
Szkoła Podstawowa w Urazie:
Zofia Zełep.

Wakacje! Wakacje! Wakacje!
W piątek 27 czerwca we wszystkich szkołach Naszej Gminy
odbywały się uroczystości
zakończenia roku szkolnego
2013/2014.
Wszystkie szkoły w gminie uzyskały bardzo wysoką ocenę staninową, klasyfikującą je w czołówce
szkół dolnośląskich.
W szkole Podstawowej nr 2
w Obornikach Śląskich na uroczystościach zakończenia roku szkolnego obecny był Burmistrz Obornik
Śląskich Sławomir Błażewski, który
wraz z dyrektor Jolantą Dudczenko
wręczyli wyróżnionym uczniom
świadectwa i nagrody. W trakcie

uroczystości Burmistrz zabrał głos
i gratulował uczniom, rodzicom
oraz nauczycielom bardzo wysokich wyników w nauczaniu. Życzył
także wszystkim radosnych i bez-

piecznych wakacji oraz szczęśliwego powrotu do ławek szkolnych we
wrześniu 2014 roku.
Tekst. Foto Artur Olszewski
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Edukacja jest najważniejsza
Od 1 stycznia 2014 roku do 31
grudnia 2014 roku Fundacja
„Żaczek” na rzecz Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach
Śląskich w partnerstwie z Gminą Oborniki Śląskie realizuje
projekt pt.: „Edukacja jest najważniejsza w Gminie Oborniki
Śląskie” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W ramach projektu uczniowie ze
Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich uczestniczą w zajęcia
językowych, sportowych, rozwijających zainteresowania oraz eliminujących braki edukacyjno-psychologiczne.
Ogólne informacje o projekcie
Beneficjent: Fundacja „Żaczek” na
rzecz Szkoły Podstawowej Nr 2
w Obornikach Śląskich
Partner: Gmina Oborniki Śląskie
Nr projektu: POKL. 09.05.00-02280/13
Okres realizacji: od 01.01.2014  r.
do 31.12.2014 r.
Projekt pn.: „Edukacja jest najważniejsza w Gminie Oborniki
Śląskie” jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach działania
9.5 z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem ogólny projektu jest
zwiększenie szans edukacyjnych
u 140 uczniów (92 chłopców, 48
dziewczynek) ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich
poprzez zorganizowanie kompleksowych zajęć pozalekcyjnych (zgodnych z programem rozwojowym SP
nr 2), wyrównujących braki edukacyjno – psychologiczne i rozwijające zainteresowania uczniów w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014 roku.
Cele szczegółowe projektu:
1. Wzrost zdolności i umiejętności
140 uczniów poprzez umożliwienie im dostępu do atrakcyj-

nych zajęć pozalekcyjnych: zajęć
artystycznych i sportowych.
2. Zmniejszenie dysproporcji psychologiczno-pedagogicznych
poprzez przeprowadzenie zajęć
korekcyjno-kompensacyjnych
i logopedycznych.
3. Zwiększenie kompetencji językowych
poprzez
udział
w zajęciach pozalekcyjnych u 13
chłopców i 3 dziewczynek.
4. Wzrost umiejętności aktywnego
uczenia się i wyrównywanie braków edukacyjnych: matematyczno-przyrodniczych u 24 osób
(14 chłopców, 19 dziewczynek).

wane zostaną zajęcia dodatkowe,
wpierające indywidualizację procesu nauczania, których potrzeba
realizacji wynika bezpośrednio
z przeprowadzonej diagnozy.

Działania projektowe polegają
na organizacji i przeprowadzeniu
dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na
rozwój kompetencji kluczowych
oraz zapewnienie opieki pedagogiczno-psychologicznej.

1. Zajęcia artystyczne – artystyczny świat dziecka – 10 uczniów
w grupie.
2. Jestem Europejczykiem, znam
języki – 8 uczniów w grupie.
3. Ładnie mówię – zajęcia logopedyczne – 4 uczniów w grupie.
4. W zdrowym ciele zdrowy duch
– zajęcia ruchowe – 12 uczniów
w grupie.
5. Patrzę dalej – mogę więcej- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
– 5 uczniów w grupie.
6. Jestem Europejczykiem, wykorzystuję wiedzę w praktyce – zajęcia matematyczne i przyrodnicze – 8 uczniów w grupie.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z rodzicami
uczniów i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi.
W ramach projektu sfinanso-
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Święto „Dwójki”
30 maja 2014 roku w Szkole
Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich odbyła się wielka
uroczystość: Święto Szkoły połączone z Dniem Dziecka oraz
podsumowaniem projektu pn.
„Oborniki Śląskie na szlaku cysterskim”.
Realizacja projektu polegała na
wykonaniu przez uczniów różnorodnych zadań: wykonanie prac plastycznych: „Portret rycerza i damy
dworu” oraz wykonanie herbu swojej rodziny wraz z opisem. W trakcie lekcji uczyli się, jakie wytyczne
miał kodeks rycerski, zdobywali
„dukaty” za rycerskie postępowanie,
przygotowywali się do wystąpienia
w przedstawieniach związanych
z epoką średniowiecza.
Podczas Święta Szkoły wręczone
zostały nagrody za I, II i III miejsce
w konkursach plastycznych. Jury
miało naprawdę twardy orzech do
zgryzienia, bo zarówno portrety jak
i herby były bardzo pomysłowe, staranne i widać było ogromny wkład
pracy. Nagrody oraz dyplomy zwycięzcom wręczył Zastępca Burmistrza, Karol Kos.

z łuku. Zobaczyli a także zaprezentowali modę średniowieczną oraz
ceremonię pasowania na rycerza.
Ogromny entuzjazm i zachwyt
wśród publiczności wzbudziły dwa
przedstawienia,
przygotowane
przez uczniów naszej szkoły: „Ballada o uprzejmym rycerzu” oraz
„Legenda o zamku”.
Zaproszenie uczniów szkoły
do realizacji projektu pod hasłem:
„Oborniki Śląskie ma szlaku cyster-

Nabór dzieci do uczestnictwa w projekcie został dokonany
w oparciu o przeprowadzoną przez
nauczycieli prowadzących zajęcia
diagnozy i obserwacje uczniów.
Liczebność uczniów na zajęciach
jest zgodna z obowiązującymi regulacjami prawa oświatowego i przedstawia się w następujący sposób:

W celu autentycznego przybliżenia tradycji i historii epoki średniowiecza zaproszono animatorów
kultury średniowiecza. Dzięki artystom uczniowie mieli możliwość
poznania: elementów uzbrojenia
rycerskiego, zwyczajów rycerskich,
interesujących legend i opowieści z epoki średniowiecza. Wzięli
udział w różnorodnych konkurencjach – rzut podkową, strzelanie

skim” wskazuje z jednej strony potrzebę transmisji określonych treści
związanych z dziedzictwem kulturowym w regionie, z drugiej zaś integruje, pobudza i aktywizuje uczniów
oraz ich rodziców. W ten sposób
odżywa idea sprzed kilku lat ożywienia turystycznego regionu w oparciu
o szlak cysterski – historyczny trakt
handlowy zakonu, którego fragment
przebiega przez Dolny Śląsk.

Znam i kocham swoją gminę
Od 11 marca 2014 r. Fundacja
„Żaczek” na Rzecz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Obornikach
Śląskich realizowała projekt
„Znam i kocham swoją gminę”,
współfinansowany przez Gminę Oborniki Śląskie.
Jego głównym celem było rozwijanie poczucia własnej tożsamości
i więzi emocjonalnej z regionem
będącym częścią małej ojczyzny.
Jednym z zadań projektowych był gminny konkurs fotograficzny „To lubię!...w obiektywie”.
Tematem prac (albumów, folderów,
plakatów, itp.) było opracowanie
fotograficznej relacji z klasowej
wycieczki po wybranych miejscowościach gminy Oborniki Śląskie.
W konkursie wzięły udział klasy I-III oraz IV – VI ze szkół podstawo-

wych działających na terenie gminy.
Jury w składzie Monika
Materny oraz Justyna Asztemborska z Obornickiego Ośrodka Kultury podjęło następujące decyzje:
w kategorii klas I – III:
I miejsce: klasa III ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Osolinie,
II miejsce: klasa IIIb ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. ppo r. Józefa
Krysińskiego w Obornikach Śląskich,
wyróżnienie: klasa IIb ze Szkoły
Podstawowej Nr 2 im. ppo r. Józefa Krysińskiego w Obornikach
Śląskich.
w kategorii klas IV – VI:
I miejsce: klasa Va ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. ppo r. Józefa
Krysińskiego w Obornikach Śląskich,

II miejsce: klasa IVa ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. ppo r. Józefa
Krysińskiego w Obornikach Śląskich,
wyróżnienie: klasa V i VI ze Szkoły
Podstawowej w Urazie.
Wystawę prac konkursowych
można było podziwiać w Urzędzie
Miasta i Gminy w Obornikach
Śląskich. Nagrody oraz dyplomy
zwycięzcom wręczył Zastępca Burmistrza Karol Kos, w siedzibie fundacji 30 maja 2014 r.
Dziękujemy uczestnikom oraz
ich opiekunom za udział w konkursie. Zachęcamy do udziału w kolejnych projektach fundacji.
Beata Rybaczuk
członek zarządu fundacji
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Lipiec 2014 r.

I Powiatowy Konkurs
„Kolorowy świat bajek
i baśni”

Festyn rodzinny
w Przedszkolu Publicznym
w Obornikach Śl.

15 maja 2014  r. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Obornikach
Śląskich odbyła się pierwsza
edycja Powiatowego Konkursu
„Kolorowy świat bajek i baśni”, który jest adresowany do
uczniów klas pierwszych.

W tym roku szkolnym uczniowie
musieli wykazać się wiedzą ze znajomości następujących utworów:
baśnie braci Grimm (tłumaczenie:
Marceli Tarnowski): „Czerwony
Kapturek”, „Śnieżka ” oraz bajka
Adama Mickiewicza „Przyjaciele”.

Po raz drugi na terenie ogrodu Przedszkola Publicznego
w Obornikach Śląskich odbył
się Festyn Rodzinny podczas
którego całe rodziny świętowały Dzień Dziecka oraz Dzień
Mamy i Taty.

W konkursie wzięło udział 9
szkół z 5 gmin naszego powiatu.
Konkurs składał się z dwóch części:
pierwsza to odpowiedzi na pytania
dotyczące treści bajek i baśni przygotowane przez eksperta Stowarzyszenia „Sowa”. Druga część została
przygotowana przez koordynatorki
konkursu pp. Annę Hurkasiewicz
i Elżbietę Kowalczyk. Uczniowie
mieli do rozwiązania rebus, musieli
odczytać hasło z plątaninki, ułożyć
puzzle. Wzięli też udział w konkurencjach sportowych: rzuty do celu,
skok w dal i bieg z rekwizytem. Celem konkursu było:
1. Przygotowanie uczniów do świadomego odbioru różnych tekstów kultury.
2. Motywowanie uczniów do poznawania utworów literackich.
3. Przygotowanie do uczestnictwa
w komunikacji międzyludzkiej.
4. Umiejętność
wykorzystania
i przekazania zdobytej wiedzy.
5. Rozbudzanie
kreatywności
ucznia.
6. Umiejętność współpracy i pracy
w zespole.
7. Pogłębianie wiedzy polonistycznej.

Oto laureaci:
I miejsce: SP im. Unii Europejskiej w Urazie – uczniowie: Łukasz
Olczyk, Zuzanna Siuda, Anna
Hanulak. Uczniów przygotował:
Krzysztof Czechowski

O godz. 10 pani dy r. Jadwiga
Dobosz powitała gości festynu.
Następnie poszczególne grupy zaprezentowały krótki program artystyczny. Wszystkich przybyłych na
festyn czekała moc atrakcji i dobrej
zabaw, m.in.: dmuchany zamek,
trampolina, przejażdżka quadem,

II miejsce: Szkoła Podstawowa
nr 2 w Trzebnicy – uczniowie: Zofia
Gryta, Katarzyna Kubacka, Laura
Gajewska. Uczniów przygotowały:
Halina Grocholska, Jolanta Szymczyk. Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach – uczniowie: Amelia Sobowiec, Nikola Sobowiec, Patrycja
Gołaś. Uczniów przygotowała: Zenobia Jastrzębska

25
czerwca
2014
roku,
w sali Powiatowego Zespołu Szkół
nr 1 w Trzebnicy, odbyła się VI
Gala „Złote Sowy” 2014 Powiatu
Trzebnickiego. Pięknie i oryginalnie udekorowaną salę sportową
wypełniło szczelnie znamienite
grono laureatów Złotych Sów, rodziców, nauczycieli, dyrekcji szkół,
władz samorządowych wszystkich
gmin i powiatu trzebnickiego. Statuetki i dyplomy „Złote Sowy”
wręczali w poszczególnych kategoriach włodarze powiatu i gmin.
Wszystkim zebranym ucztę dla
ucha i oczu przygotowali uczniowie PZS nr 1 w Trzebnicy w postaci
występów muzycznych, tanecznych
i specjalnego pokazu tresury psa.
Wyróżnienia „Złota Sowa”
przyznaje Zarząd Stowarzyszenia Oświatowego SOWA. Jednym
z wielu celów Stowarzyszenia jest
promowanie ucznia i wspomaganie
form wpływających na jego rozwój
oraz upowszechnianie osiągnięć
nauczycieli naszego regionu. W tym
roku szkolnym wśród 51 wyróżnień, znaleźli się również uczniowie-sportowcy, sportowa szkoła
oraz nauczyciele wychowania fizycznego z Naszej gminy.

pokaz judo, oglądanie motorów
i karetki pogotowia, licytacja prac
dziecięcych i ich rodziców oraz
wiele innych. Zabawy przy muzyce
np. „Zumba” zyskały wielu zwolenników zarówno wśród dzieci jak
i dorosłych. Panie kucharki przygotowały przepyszny bigos, naleśniki
i kiełbaski z grilla. Chętne mamy
upiekły specjalnie na ten dzień
różnorodne ciasta, które cieszyły
się wielkim powodzeniem. Dzięki
hojności rodziców ogromne zainteresowanie miała loteria fantowa –
wszystkie losy zostały wyprzedane.
Wszelkie atrakcje,które oferowano na FESTYNIE RODZINNYM
w Przedszkolu Publicznym w Obornikach Śląskich były możliwe dzięki
SPONSOROM: Zarządowi Banku
Spółdzielczego, Prezesowi Stowarzyszenia Bór Przemysławowi Bagińskiemu, Darii i Krystianowi Bogulak, Robertowi Durkalec, Marcie
i Maciejowi Solskim, Katarzynie
i Damianowi Graba, miłośnikom
motocykli i wielu,wielu innym.
Dziękujemy również naszym
wspaniałym Rodzicom oraz wszystkim pracownikom Przedszkola Publicznego.
Rodzinny nastrój, przyjemna
atmosfera i słoneczna pogoda sprawiły,że dzień ten był wyjątkowy zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

III miejsce: Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 3 w Obornikach
Śląskich – uczniowie: Mikołaj Nowowiejski, Maria Pietras, Julia Kurpiewska. Uczniów przygotowały:
Małgorzata Iskra, Ewa Ślęzak, Barbara Pałka.
Dziękujemy wszystkim szkołom, które wzięły udział w konkursie i serdecznie zapraszamy
w przyszłym roku szkolnym.

Danuta Groszek

Złote Sowy
Prestiżowe sportowe „Złote
Sowy” nagrodą dla uczniów
i nauczycieli z gminy Oborniki
Śląskie

Kącik Poetycki

Nagrodzeni:

Wyróżnienie
„Sportowiec Roku”
2014 Powiatu
Trzebnickiego:
Monika Ołdziejewska – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
w Obornikach Śląskich
Patrycja Moskal – Publiczne Gimnazjum w Obornikach Śląskich
Miłosz Szelczyński Publiczne Gimnazjum w Pęgowie
Ewa Woźniak – Powiatowy Zespół
Szkół w Obornikach Śląskich
Krzysztof Gałuszka – Powiatowy
Zespół Szkół w Obornikach Śląskich

Wyróżnienie
Nauczyciel-Opiekun
„Sportowców
Roku” 2014 Powiatu
Trzebnickiego:
Łukasz Polak – Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 3 w Obornikach
Śląskich
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Joanna Idziak – Powiatowy Zespół
Szkół w Obornikach Śląskich

Wyróżnienie:
Sportowa Szkoła
– Laureat „Złota
Sowa” 2014 Powiatu
Trzebnickiego:
Powiatowy Zespół Szkół w Obornikach Śląskich
Serdeczne gratulacje dla wszystkich wyróżnionych!

ŁABĘDŹ I ORZEŁ

NIEJADEK

Kiedyś z orłem się spierał
Pewien łabędź młody,
Kto ma więcej sławy,
Wdzięku i urody.
Rzekł więc łabędź do orła:
Mnie zobaczysz wszędzie,
Ja mam nawet własne
Jezioro łabędzie!
Znany więc jestem
Wręcz w każde operze
I tej sławy nikt nigdy
Mi już nie odbierze.
Na to dumny orzeł
Odrzekł całkiem skromnie:
Doceniając ciebie
Myśleć będą o mnie!
Bo z wielkim szacunkiem,
Dla OJCZYZNY w darze,
Jestem umieszczony
Na każdym SZTANDARZE!

Był raz Tadek – niejadek,
Co zasłynął z tego,
Że mimo próśb mamy
Nie chciał jeść niczego.
Był przez to chłopakiem
Tak marnej postury,
Że wiatr go jak piórko
Unosił do góry!
Gdy chciał kopnąć piłkę,
To się okazało,
Że jest od niej lżejszy
I sił ma za mało.
Stało się więc to,
Co się rzadko zdarza,––
Że to ON, a nie piłka
Wpadł w ręce bramkarza!
Powstał więc taki śmiech
I rozbawienie,
Że Tadek ze wstydu
Wziął się za jedzenie.
Zjadał odtąd wszystko
Co na stole stało
I jeszcze się wykłócał,
Że dostał za mało...
Stefan Skąpski
– wieloletni mieszkaniec
Osolina...
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Pożegnanie
„Motylków” i „Żabek”
Dnia 25 czerwca 2014  r. w Przedszkolu Publicznym w Pęgowie
odbyło się uroczyste pożegnanie dzieci z grupy „Motylki” oraz
„Żabki”, kończących edukację
przedszkolną.
W tym roku mury przedszkola
opuści 28 dzieci, które po wakacjach rozpoczną naukę w szkole
podstawowej.
Panie Nauczycielki przygotowały wraz z dziećmi bardzo ciekawe
wiersze i piosenki, których teksty poruszyły niemalże każdego...
Dzieci wykazały się ogromnymi talentami recytatorskimi, wokalnymi
i tanecznymi.
Pani Dyrektor Danuta Adamowicz przepięknie podziękowała
dzieciom za uroczy i wzruszający
występ, za lata spędzone w przedszkolu oraz poprosiła, aby za kilkanaście, kilkadziesiąt lat, radosne wspomnienia z pobytu w tym
miejscu były nadal w ich pamięci.
Każde dziecko otrzymało pamiątkową książkę oraz dyplom ukończenia przedszkola.
Po zakończeniu części oficjalnej
głos zabrali przedstawiciele rodziców, którzy podziękowali najpierw
Pani Dyrektor i całemu personelowi przedszkola za opiekę nad
dziećmi, a następnie Paniom Nauczycielkom za edukację i poniekąd wychowanie swoich pociech.
Na zakończenie uroczystości
rodzice wraz z dziećmi przygotowali dla wszystkich niespodziankę.

Przepięknie i z poczuciem humoru
powiedziały wiersz, który powstał
z „luźnych” wypowiedzi dzieci,
podczas rozmów z nimi na temat
personelu przedszkolnego. To,
w jaki sposób dzieci widzą dorosłych przeszło najśmielsze oczekiwania zebranych gości. Zabawa
była przednia, a śmiechu co niemiara!
Ogromnym zaskoczeniem dla
wszystkich była prezentacja multimedialna przygotowana przez rodziców dziecka z grupy „Motylki”.
W ciągu 30 minut zobaczyliśmy,
jak dzieci niespełna 3 lata temu
przekraczały próg przedszkola, jak
bawiły się, uczyły, jak rosły i jak
bardzo się rozwinęły. Moment ten
był niezmiernie wzruszający, zarówno dla pracowników przedszkola, jak i dla Rodziców. Dzieci
widząc siebie w filmie doskonale
się bawiły! Miały świetną okazję
przypomnieć sobie najważniejsze i najweselsze chwile z pobytu
w przedszkolu, co przeplatało się
z ich śmiechem i okrzykami radości...

z pierwszej ręki

Rok 24 Nr 3 (144)

Przedszkolaki na „Święcie
Truskawki” w Pęgowie
W sobotę 7 czerwca 2014  r.
na naszym boisku sportowym
w Pęgowie odbyło się kolejne
„Święto Truskawki”, którą zorganizowało Stowarzyszenie
Rozwoju Pęgowa.

sca również zajęły przedszkolaki:
Maciej Pichur oraz Amelka Wojnar
z siostrą Natalką.
Następnie odbyły się pokazy artystyczne. Jako pierwsze wystąpiły
dzieci z Przedszkola Publicznego

w Pęgowie z piosenkami i atrakcyjnymi tańcami. Najmłodsze dzieci
przebrane za kaczuszki zatańczyły popularny taniec „Kaczuchy”.
Specjalnie na „Święto Truskawki”
nauczycielka rytmiki Magdalena
Marszałek napisała wesołą piosenkę
pt: „Truskaweczki”, którą dzieci zaśpiewały przebojowo na zakończenie swojego występu.
Ponieważ sezon truskawkowy
jest w pełni, dookoła było truskawkowo i czerwono. I jak powiedziała w wierszu Gabrysia Kuchtyn
„czerwień to kolor miłości, miłości do słońca i lata, kochaj więc
zapach truskawek, pełen kolorów
lata”. I rzeczywiście. Świeże owoce,
truskawkowe ciasta, pyszne torty,
koktajle i desery roznosiły wokół
ten cudowny, słodki, truskawkowy
zapach.

Dzieci opuszczające Przedszkole Publiczne w Pęgowie pożegnały
swoje „ukochane Przedszkole” następującymi słowami:
„Takie to Przedszkole
dzisiaj więc żegnamy.
Czy będziemy tęsknić?
Chyba wiecie sami...”
Nic dodać, nic ująć:-)
Małgorzata Machnik

Wieś Pęgów położona jest w Powiecie Trzebnickim, zaledwie 20 kilometrów od Wrocławia, w okolicy
pięknych lasów, stawów i terenów
rolniczych. Do miejscowości najlepiej dojechać drogą wojewódzką
z Wrocławia w kierunku Obornik

Śląskich albo pociągiem relacji
Wrocław – Poznań.
Wieś jest wyjątkowa pod wieloma względami: ma bogatą historię,
ciekawą architekturę, dużo zieleni,
ale przede wszystkim wyjątkowych
i aktywnych mieszkańców. W 2007
roku we wsi zostało założone Stowarzyszenie Rozwoju Pęgowa, które działa na rzecz rozwoju miejscowości i polepszenia jakości życia
mieszkańców. Działania stowarzy-

Rodzice i dzieci przybyli bardzo
licznie. Śmiało można by rzec, iż
był to piknik pokoleniowy od „dzidziusia do dziadziusia”. Na początek
dzieci w swoich grupach przedstawiły program artystyczny przygotowany dla Rodziców z okazji Dnia
Mamy i Taty. Następnie wszyscy
udali się na plac przedszkolny, gdzie
zaczęła się zabawa. Było wiele atrakcji, w tym Pan Żaba, który sprostał
trudnemu zadaniu, jakim jest zabawienie takiej ilości rozbrykanych
Żabek, Motylków, Biedronek i Krasnoludków.
Pogoda spisała się na medal
i można było cieszyć się pięknym
słońcem podczas delektowania się
pysznymi ciastami i innymi smakołykami, które przygotowały mamy
przedszkolaków. Okoliczni przedsiębiorcy a także Rodzice wspomogli nasz piknik i dzięki temu mogły
odbyć się fantastyczne konkursy
oraz inne aktywności, z których dochód zostanie przeznaczony na zakup mebli do sal. Dużym zaintere-

sowaniem przedszkolaków cieszyło
się „bajeczne malowanie twarzy”,
gdzie można było wykonać sobie
oryginalny, niczym bajkowy makijaż. Takie spotkania niewątpliwie
wzmacniają więzi emocjonalne
dziecka z rodziną, integrują rodziców z przedszkolem oraz stwarzają okazję do aktywnego spędzania
wolnego czasu. Pełnią też bardzo
ważną rolę w integracji środowiska
lokalnego. Sąsiedzi mają możliwość
poznać się nawzajem, dzieci mogą
w bezpiecznym otoczeniu bawić
się i nawiązywać przyjaźnie z rówieśnikami. Dla nowych maluchów
jest to świetna okazja z mamą i tatą
poznać przedszkole, nauczycielki,
kolegów i koleżanki.
Dziękujemy dyrekcji i personelowi przedszkola za zorganizowanie
Pikniku Rodzinnego. Rodzicom,
sponsorom i wszystkim osobom,
które przyczyniły się do uświetnienia naszej imprezy dziękujemy za
bezinteresowną pomoc i życzliwość
okazaną naszej placówce podczas
organizacji Pikniku Rodzinnego.
Zapraszamy do naszej galerii
www.ppegow.szkolnastrona.pl

szenia wspiera Klub Sportowy „Zorza” Pęgów, OSP, KS „Wieża”, KKS
„Pitagoras” oraz wielu przedsiębiorców i osób prywatnych. Warto
wspomnieć, iż miejscowość aktywnie uczestniczy w działaniach podejmowanych przez Lokalną Grupę
Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, Gminę Oborniki Śląskie, Dolnośląską Federację Stowarzyszeń
oraz Obornicki Klaste r.
Pęgów to nie tylko piękne krajobrazy i zabytki, ale przede wszystkim miejsce aktywnego wypoczynku dla osób w każdym wieku.
Ukształtowanie terenu, bliskość
lasów oraz liczne trasy piesze i rowerowe sprzyja aktywności fizycznej o każdej porze roku. Pęgów jest
miejscowością w pełni oznakowaną
– na turystę czekają tablice informacyjne, witacze oraz strzałki kierunkowe. Ulotki oraz informacje
o realizowanych projektach we wsi
można pobrać ze strony internetowej miejscowości, stowarzyszenia, Gminy Oborniki Śląskie oraz
Lokalnej Grupy Działania Kraina
Wzgórz Trzebnickich.
Pęgów jest największą i najliczniejszą wsią w Gminie Oborniki
Śląskie, która aktywnością miesz-

kańców zasłynęła w całym województwie. W przeszłości rozwój
tego regionu, podlegał wpływom
kolejnych rządzących jak i duchowieństwa oraz podróżujących kupców. Dzieje pokojowe przeplatane
były zbrojnymi inwazjami i okupione krwią w imię wolności wielu narodowości różnych wyzwań.
Do dziś w lesie położonym między
Pęgowem, Ozorowicami, Wilczynem i Obornikami Śl. znajdują się
okopy przeciwpancerne. Obecnie
miejscowość przybrała zdecydowany charakter bazy noclegowej dla
pracujących we Wrocławiu. Ziemia
uprawna jest użytkowana głównie
przez duże prywatne gospodarstwa rolne, rzadko można usłyszeć
pianie, koguta, czy odgłosy innych

zwierząt gospodarskich. Rozwija się
natomiast sektor usługowy, handlowy i przetwórczy.
Największym bogactwem Pęgowa są walory przyrodnicze,
a szczególnie lasy, stawy oraz dzika zwierzyna. Duża ilość terenów
zielonych sprawia, że warunki do
odpoczynku, relaksu i osiedlenia się
na stałe są wymarzone. Dodatkowo
mieszkańcy mają niesamowitą ilość
pozytywnej energii, którą chętnie
przekazują innym.
Działające we wsi Stowarzyszenie
„Rozwoju Pęgowa” wspólnie z organizacjami działającymi we wsi od
2010 roku tworzy ofertę turystyczną miejscowości, która skierowana
jest głównie do grup szkolnych, rodzin oraz miłośników turystyki ak-

tywnej. Oferta turystyczna Pęgowa
rozwija się z roku na rok. Na terenie
miejscowości znajduje się ośrodek
wypoczynkowo – rekreacyjny „Glinianki” z kąpieliskiem i noclegami
w kempingach, Ośrodek „Kruczyna” oraz „Mini zoo”, w których to
miejscach na każdego czeka wiele
atrakcji i niezapomnianych chwil
w otoczeniu pięknych krajobrazów
i przyjaznych mieszkańców.
W ośrodku „Kruczyna” grupy zorganizowane oraz rodziny z dziećmi mogą wziąć udział
w warsztatach z filcowania oraz wyrobu ceramiki. Dodatkowo w ofercie ośrodka znajdują się zabawy na
świeżym powietrzu, możliwość obcowania ze zwierzętami domowymi (owce, kozy, kury), przejażdżki
konne oraz hippoterapia pod okiem
instruktora. Istnieje również możliwość wypożyczenia rowerów, roz-
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bicia namiotów oraz zamówienia
całodziennego wyżywienia.
W „truskawkowej wsi” od wielu
lat, na terenie leśniczówki funkcjonuje „Mini zoo”, gdzie zwierzęta domowe i osiołek wraz ze swoimi właścicielami przyjmują milusińskich
gości. Oferta Mini zoo skierowana
jest dla rodzin z dziećmi oraz grup
szkolnych. Na terenie ośrodka istnieje możliwość udziału w zajęciach
jeździeckich, artystycznych oraz organizacji przyjęć okolicznościowych
i spotkań rodzinnych.
Na turystów bardziej
wymagających czeka hotel i restauracja „Noce
i Dnie”, gdzie można
wynająć nocleg oraz
smacznie zjeść.
W centrum Pęgowa Stowarzyszenie
Rozwoju Pęgowa zreali-
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V Spotkanie Kresowe
W dniach od 16 do 17 maja
2014  r. w Sali Konferencyjnej
Hali Stulecia odbył się galowy
koncert, podczas którego podsumowano V edycję telewizyjnej akcji MOGIŁĘ PRADZIADA
OCAL OD ZAPOMNIENIA.
Zanim zabrzmiały patriotyczne
i kresowe pieśni o godzinie 13.00 zebrali się dolnośląscy samorządowcy,
którym podziękowano za wsparcie
akcji ratowania polskich nekropolii
w swoich gminach. Burmistrz Obornik Śląskich Sławomir Błażewski
odebrał podziękowania dla wszystkich osób z naszej gminy, które są
zaangażowane w ten projekt.

rzecz obrony niszczejącego na Kresach dziedzictwa narodowego.
Naszą gminę reprezentowały
poczty sztandarowe ze Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej
nr 3 w Obornikach Śląskich, Szkoły
Podstawowej w Urazie, Szkoły Podstawowej w Pęgowie, Publicznego
Gimnazjum w Pęgowie i Publicznego Gimnazjum w Obornikach
Śląskich.
Do Wrocławia przyjechali nasi
rodacy z Kresów a także Ukraińcy – bohaterowie Majdanu, którzy
przekazali podziękowania za pomoc jaką okazali Polacy w trudnych
KAPELA WILEŃSKA – Litwa,
ZESPÓŁ TAŃCA LUDOWEGO
UMCS w Lublinie.

Rodzic Magdalena Walczak

Maria Nestorowska

Truskawkowy Pęgów
W „Truskawkowym Pęgowie”
żyje się aktywnie i miło! Zapraszamy do Pęgowa nie tylko na
truskawki:-)

z pierwszej ręki

Piknik rodzinny
w Przedszkolu w Pęgowie
W sobotę 31 maja w Przedszkolu Publicznym w Pęgowie odbył
się wspaniały piknik rodzinny.

Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie frekwencja była ogromna.
Rodzice licznie przybyli ze swoimi
pociechami na boisko. Dla nich to
właśnie przygotowano wiele fantastycznych atrakcji, między innymi
konkurs na najpiękniejszy strój truskawkowy.
Zgłosiło się wielu przedszkolaków w przepięknych, pomysłowych
strojach w związku z czym bardzo
trudno było wyłonić laureata konkursu. A nagrody były naprawdę
wspaniałe. Ostatecznie zwyciężyły
Maja i Pola Wiśniewskie w strojach
dorodnych truskawek pod zielonym parasolem jako krzaczek za
cp otrzymały tablet. Kolejne miej-

Lipiec 2014 r.

Wielkim przeżyciem dla uczestników tego spotkania była patriotyczna parada pocztów sztandarowych, które zjechały z najdalszych
zakątków Dolnego Śląska, aby zaświadczyć, że ich szkoły włączyły
się do tego pospolitego ruszenia na

chwilach walki o niezależność i demokrację na Ukrainie. W koncercie wystąpiły zespoły: PODOLSKI
KWIAT z Koziatyna – Ukraina,
Zespół HOŁYSENKA z Żukowa
– Ukraina, Zespół BIAŁE SKRZYDŁA z Mołodeczna – Białoruś,

zowało projekt polegający na zagospodarowaniu dwóch skwerów na
potrzeby mieszkańców i turystów.
Dodatkowo wykonane zostały słupy, przystanki truskawkowe, tablice
informacyjne „Pęgów i okolice blisko Ciebie” z naniesionymi ciekawymi miejscami we wsi. Niedawno
w Pęgowie powstał „truskawkowy”
pomnik na pamiątkę otrzymania
w 2012 roku tytułu „Najpiękniejsza
Wieś Dolnego Śląska” oraz pomnik
– uschnięty pień dębu, który stanowi alegorię do wiersza „Koniec i początek” autorstwa
miejscowego artysty.
W Pęgowie na
każdego czeka wiele atrakcji. Osoby
chcące
aktywnie
spędzić wolny czas
maja do dyspozycji
boisko sportowe „Orlik”, ścieżki rowerowe,
piesze oraz ścieżkę zmysłów tzw. „Bosą Trasę”. Dla
amatorów klimatów piknikowych
oferujemy wzięcie udziału w imprezach plenerowych organizowanych
przez Sołtysa oraz Stowarzyszenie
Rozwoju Pęgowa: „Święto Truskawki”, przegląd zespołów młodzieżowych ”Pod pęgowskim niebem” oraz
„Jesienny Jarmark Osobliwości”. Są
to imprezy cykliczne, na których
odbywają się pokazy artystyczne,
konkursy z nagrodami, zawody
sportowe oraz wystawiane są stragany z wyrobami i produktami regionalnymi.

Opisując „truskawkową wieś”
nie można pominąć informacji, iż
miejscowość od 2010 roku realizuje Program Odnowy Dolnośląskiej
Wsi oraz ma na koncie wiele nagród, wyróżnień i zrealizowanych
projektów ze środków zewnętrznych. Największym sukcesem
było zajęcie w 2012 roku I miejsca
w konkursie Piękna Wieś Dolnośląska, w kategorii Najpiękniejsza
Wieś oraz III miejsce w 2012 roku
w konkursie organizowanym przez
Lokalną Grupę Działania Kraina
Wzgórz Trzebnickich za najlepszy
projekt pn. „Truskawkowy Pęgów”.
W miejscowości powstały liczne
koła zainteresowań, najaktywniejsze to „Damski Kocioł” oraz sekcja
„Zielony Pokój”, które bardzo sku-

Już po raz piaty na początku lipca bieżącego roku uczniowie dolnośląskich szkół w tym i z naszej gminy wyjadą na Ukrainę, aby ratować
polskie nekropolie, które niszczeją
za naszą wschodnią granicą. W tym
roku projekt „Mogiłę pradziada
ocal od zapomnienia” będzie realizowany w dwóch płaszczyznach.
Młodzież nie tylko zajmie się porządkowaniem mogił pradziadów,
ale również będzie niosła pomoc sąsiadom pradziadów – Ukraińcom,
którzy w ostatnich miesiącach przeżywają prawdziwy dramat. Młodzi Polacy, którzy już wielokrotnie
gościli w ukraińskich domach,
w czasie swojego pobytu na Kresach
przekażą dary dla swoich przyjaciół
zza wschodniej granicy.
Bożena Magnowska

tecznie promują swoją „małą ojczyznę” poprzez udział w targach,
imprezach oraz organizację licznych wydarzeń dla mieszkańców
i turystów. W planach jest utworzenie Punktu Informacji Turystycznej oraz lokalnej kawiarenki
w budynku dawnej remizy strażackiej, gdzie sprzedawane będą produkty tradycyjne, edukacyjne oraz
wystawiane prace artystów z terenu Kocich Gó r.
Podczas warsztatów z tworzenia
Sołeckiej Strategii Rozwoju mieszkańcy wymyślili hasło promujące
Pęgów, które brzmi: „W Pęgowie
żyje się radośnie i twórczo”.
Opracowanie:
Mieczysława Kurek
Katarzyna Jarczewska
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Majowe emocje opadły. Wspaniałe wydarzenia majowego
weekendu na długo pozostaną
w pamięci uczestników VIII Dni
Obornik Śląskich 2014. Tegoroczne święto Naszego Miasta
miało szczególny charakter,
ponieważ jednocześnie obchodziliśmy 10 rocznicę podpisania partnerstwa Obornik Śląskich i Rehau.
Wszystko zaczęło się 23 maja
w piątek. O godzinie 15.00 odbyła się II Sesja Młodzieżowej Rady
Miejskiej z udziałem nowego skła-

du Radnych. Następnie wszyscy
przeszli na plac festynowy, który
w tym roku mieścił się na nowo
wybudowanym Targowisku „Mój
Rynek”. Tam na scenie głównej Burmistrz Obornik Śląskich Sławomir
Błażewski przekazał młodzieży
klucz do miasta – oddając tym samy
scenę w ich władanie. Po ceremonii
przekazania klucza Burmistrz wraz
z Przewodniczącą Młodzieżowej
Rady oraz Radną Rady Miejskiej
Bożeną Magnowską wręczyli nagrody w konkursie fotograficznym
przeprowadzonym wcześniej przez
Młodzieżową Radę Miejską. O godzinie 17.00 w Sali Ślubów Urzędu
Stanu Cywilnego odbyła się Uroczysta Sesja Rady Miejskiej, podczas
której wręczono medale dla zasłużonych obywateli naszej społeczności.
Medale otrzymali: 1. Stowarzyszenie
Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Atena” – medal „W uznaniu zasług”. 2.
Społeczne Stowarzyszenie Wiejskie
„Okolice” – medal „W uznaniu zasług”. 3. Pan Henryk Grzegorz Gierlik – medal „W uznaniu zasług”. 4.

Pani Bożena Genowefa Magnowska
– medal „W uznaniu zasług” 5. Pan
Stefan Pałka – medal „W uznaniu
zasług” 6. Pani Stanisława Pawłowska – medal „Honorowy Obywatel”
7. Pani Maria Janina Werszko – medal „Honorowy Obywatel” 8. Pani
Ewa Pudło – medal „W uznaniu zasług” 9. Pani Krystyna Więckowska
– medal „W uznaniu zasług” 10. Pan
Edward Biały – medal „W uznaniu
zasług” 11. Pan Paweł Lucjan Misiorek – medal „W uznaniu zasług” 12.
Pan Szczepan Antoszczyszyn – medal „W uznaniu zasług” Doceniając
wkład pracy uhonorowanych meda-

lami na rzecz społeczności lokalnej
w różnych dziedzinach życia Naszej
Gminy po ceremonii wręczenia medali wszyscy mogli spróbować wspa-

niałego tortu, upieczonego specjalnie na tą okazję.
Równocześnie na Scenie Młodych (Targowisko „Mój Rynek”)
odbywały się koncerty młodzieżowych zespołów muzycznych. O godzinie 17.00 wystąpił The G[H]OST.
Po nim mogliśmy wysłuchać zespołów: Jary Grają AC/DC, Kein Plan
(gościnnie z REHAU), No To Myk
z Obornik Śląskich. Każdy z występujących na scenie zespołów prezentował wysoki poziom muzyczny.
Można było delektować się różnymi odmianami rocka. Gdy emocje
sięgnęły zenitu na scenę wkroczyła
gwiazda piątkowego wieczoru zespół BLADE LOKI z Wrocławia,
który rozgrzał Scenę Młodych do
czerwoności.
W tym dniu w Naszym Mieście
działo się o wiele więcej.
Piłkarze SPR Bór w Hali Publicz-

z pierwszej ręki

nego Gimnazjum w Obornikach
Śląskich rozegrali emocjonujący
mecz z drużyną MKS Zagłębie Lubin grającą w ekstraklasie. Była to
szczególna okazja, gdyż Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Bór obchodziło
50-lecie swojej działalności. W trakcie przerwy piłkarze z Lubina oraz
nasz Burmistrz Sławomir Błażewski
w uroczysty sposób podziękowali
wszystkim obecnym na boisku zawodnikom. Szczególne podziękowania były skierowane do pierwszych zawodników którzy tworzyli
piłkę ręczną w naszym mieście i zaszczycili wszystkich swoją obecnością wchodząc na boisko.
Równocześnie w Parku XXX-Lecia od godziny 17.00 prowadzone
były gry i zabawy dla dzieci i młodzieży. O godzinie 19.00 nastąpiło
oficjalne otwarcie niedawno zrewitalizowanego Parku. Przecięcia
wstęgi dokonali Burmistrz Obornik
Śląskich Sławomir Błażewski, Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk
Cymerman oraz przedstawicielka
najmłodszego pokolenia Martyna Mildyn. Szczególną atrakcją
była fontanna, która w ten upalny
dzień sprawiła wiele radości najmłodszym. Równie dużym zainteresowaniem cieszył się bezpieczny
plac zabaw, pełen wielu atrakcji dla
naszych milusińskich. O godzinie
19.30 odbył się koncert zespołu
Breslauer Cocktail, który wykonując wiele przedwojennych utworów
w językach: polskim, niemieckim,
rosyjskim i żydowskim przeniósł
wszystkich słuchających w klimat
tamtych czasów. Ta mieszanka ję-

zykowa pokazała jak zróżnicowane
było społeczeństwo przedwojenne,
w którym wspólnie żyli ludzie różnych narodów, szanując swoją różnorodność kulturową.
O 21.00 na scenie w Parku w ramach Raban Festival-u, odbył się
Przegląd Polskich Grup Samby,
podczas którego można było obejrzeć i wysłuchać występów 5 zespołów grających sambę. Grupy te
zjechały do nas z różnych stron Polski. Oceniała je komisja w składzie:
Halina Muszak (Dyrektor Obornickiego Ośrodka Kultury), Ewa Brzegowska (Pełnomocnik Burmistrza
Obornik Śląskich ds. Uzależnień
oraz ds. Organizacji Pozarządowych) i Thomas Müller-Stoy (KALANGO.com). Po przesłuchaniu
wszystkich zespołów i podliczeniu
punktów przedstawiono następujące wyniki:
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VIII Dni Obornik Śląskich

1. Bloco Central – 9,66 (10/10/9)
2. Bloco Pomerania – 9,33 (10/10/8)
3. Ritmo Bloco (g r. zaawansowana)
– 8,66 (9/10/7) Szkoła Samby –
8,66 (10/10/6)
4. Sorrir Por Favor – 7,33 (9/8/5)
5. Ritmo Bloco (g r. początkująca) –
6,66 (8/8/4)
Sobota była niemniej emocjonująca.

O godzinie 13.00 przedstawiciele Młodzieżowych Rad Miejskich
z Obornik Śląskich i Rehau podpisali partnerskie porozumienie.
Naszą młodzież reprezentowała

Agnieszka Wrzesińska (przewodnicząca MRM), natomiast młodzież
z Rehau reprezentował Tom – Christian Reime r. Ponadto dokument
został asygnowany podpisami Burmistrzów obu miast.
Następnie wszyscy włączyli
się do wspaniałej parady ulicami
Obornik Śląskich, poprzedzonej
paradą zabytkowych pojazdów, które zjechały się na III Wystawę Zabytkowych Pojazdów RetroMOTO.
Korowód był przepiękny, muzycy,
tancerze i tancerki z Raban Festival-u przez cały czas prezentowali swoje umiejętności w różnych częściach
miasta. Wszędzie było słychać grające w rytmie samby bębny oraz widać roztańczonych artystów przemieszczających się ulicami Naszego
Miasta. Metą był plac festynowy na
nowo wybudowanym Targowisku
Miejskim „Mój Rynek”.
O godzinie 15.00 Burmistrz
Sławomir Błażewski przywitał
wszystkich przybyłych gości oraz
dokonał oficjalnego otwarcia VIII
Dni Obornik Śląskich 2014. Na
scenie głos zabrali także: przewodniczący Rady Miejskiej Henryk
Cymerman oraz Burmistrz Rehau
Michael Abraham, który wręczył
naszemu Burmistrzowi z okazji 10
rocznicy partnerstwa naszych gmin
tablicę – kierunkowskaz do Rehau.
Na uwagę zasłużyły także słowa zastępcy Burmistrza Obornik (Woj.

Wlkp.) pana Piotra Woszczyka, który zauważył jak wielkie i pozytywne
zmiany zostały poczynione w Naszym Mieście. W sposób szczególny pogratulował nam wspaniałego
Park Miejskiego oraz nowoczesnego Targowiska „Mój Rynek”.

Po części oficjalnej prowadzenie przejął nasz coroczny już konferansjer Bogdan Sapkowski, który
pilnując programu zapraszał na
scenę artystów i zespoły z Naszej
Gminy. Wśród nich znaleźli się:
Magdalena Czopka i Karol Czopka – Harfa, zespół ISKRA ze Szkoły Podstawowej w Urazie, zespoły
taneczne APLAUZ oraz ZGRAJA
z OOK oraz młodzi artyści wokalni. Wszystkie występy nagradzano
gromkimi brawami.
W międzyczasie można było
obejrzeć spektakl „Morska opowieść o bajkowych kłopotach” przygotowany przez Teatr AVATAR.
Poza sceną można było zobaczyć
wspaniałe zabytkowe pojazdy. Na
stoiskach swoje prace prezentowali
przedstawiciele stowarzyszeń i lokalnych artystów. Sporym zainteresowaniem cieszył się namiot jednego z naszych sponsorów firmy GAZ
SYSTEM S.A, który zorganizował
wiele atrakcji dla naszych najmłodszych uczestników festynu. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się
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We wcześniejszych godzinach
w Ośrodku Sportu i Rekreacji odbywały się rozgrywki w ramach
Turnieju Brydża Sportowego Seniorów – zorganizowane przez SUTW
Atena. Piętro niżej na hali sportowej rozgrywały mecze młodzieżowe
i dziecięce zespołów piłki ręcznej
(SPR BÓR). W jednej z sal Restauracji Gospoda odbył się I Turniej
Szachowy, natomiast na boiskach do
siatkówki plażowej od godziny 14.00
do późnych godzin nocnych rozgrywane były Otwarte Mistrzostwa
Obornik Śląskich w Siatkówce Plażowej, pod patronatem Burmistrza
Obornik Śląskich. Równocześnie
na placu festynowym można było
uczestniczyć w wielu konkurencjach
sportowych zorganizowanych przez
OSiR i OOK. Ponadto SPR BÓR
przygotowało wspaniałą wystawę
ukazującą 50 lat historii piłki ręcznej
w Naszej Gminie. Można również
było spróbować swoich sił w rzucie
do bramki oraz dołączyć do SPR
BÓR poprzez dodanie odcisku swo-
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dając kolejne płyty. Koncert został
nagrodzony gromkimi brawami. Po
występie naszych bluesmanów, kiedy zgromadził się rozgorączkowany
tłum, około godziny 21.00 na scenę
wkroczyli muzycy zespołu IRA. Ich
wokalista Artur Gadowski (pseudonim „Gadzio”) rozgrzał publiczność
do czerwoności, wykonując największe przeboje zespołu. Wszyscy

Aby VIII Dni Obornik Śląskich
2014 wypadły w tak wspaniały sposób musiało pracować wiele osób
i organizacji. Dlatego w Imieniu
Burmistrza Obornik Śląskich Sławomira Błażewskiego serdecznie dziękujemy strażakom z OSP Oborniki
Śląskie, pracownikom Biura Pełnomocnika Burmistrza Obornik Śląskich ds. Uzależnień, pracownikom

przeżyli prawdziwą ucztę muzyczną.
Wielokrotnie publiczność śpiewała
wspólnie z zespołem. Oczywiście nie
obeszło się bez bisów. Po koncercie
gwiazdy wieczoru w niebo wzbiły się

i artystom Obornickiego Ośrodka
Kultury, pracownikom Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Obornikach
Śląskich, przedstawicielom Fundacji
Raban, wszystkim szkołom z tere-

wspaniałe fajerwerki, rozświetlając
Nasze Obornickie Niebo. Pomimo
zmiennej pogody, która na przemian
raczyła wszystkich deszczem i słońcem frekwencja na placu festynowym dopisała. W sposób wyjątkowy
sprawdziło się zadaszenie nad stołami targowy, przy których biesiadowali wszyscy przybyli mieszkańcy
i goście. Dzięki tym dachom pogoda
nie była nam straszna i wszyscy bawili się do samego rana przy muzyce
obornickiego zespołu Dance Menu.

nu Gminy Oborniki Śląskie, SUTW
Atena, SPR BÓR, Myśliwym z koła
Łowieckiego Leśnik, harcerzom 5
Szczepu Harcerskiego „GNIAZDO”,
Młodzieżowej Radzie Miejskiej, Wolontariuszom, SMS OLIMP, Klubowi Szachowemu Wieża Pęgów oraz
wszystkim pozostałym osobom,
i organizacjom, które w jakikolwiek
sposób przyczyniły się do zorganizowania tego wspaniałego święta.

stoisko REHAU, na którym nasi
przyjaciele rozdawali lokalne napoje i kiełbaski przywiezione z Niemiec. Jedną z bardziej obleganych
atrakcji placu festynowego był foto-kiosk, przy którym za darmo można było wykonać sobie obornicką

pocztówkę z własną fotografią w tle.
Około godziny 18.00 przedstawiciele władz Obornik Śląskich
i Rehau oraz Młodzieżowych Rad

Miejskich wkopali symboliczne
drzewka jako pamiątkę 10 lat budowania wspólnego mostu partnerstwa naszych gmin.

jej dłoni na przygotowanym przez
zawodników banerze.
O godzinie 18.00 scenę przejął
zespół BAND ‚N’ROLL’a, prezentując wspaniałe wykonanie coverów
AC/DC. Po nich zaprezentowało się
ponad 100 muzyków i tancerzy RABAN Festival-u za co zostali obdarzeni gromkimi brawami. W przerwie na scenie zaprezentowały się
wszystkie pokolenia zawodników
SPR BÓR.
Około godziny 20.00 odbył się
koncert naszego rodzimego zespo-

łu Blues Menu, którego muzycy
z wokalistą Tadeuszem Boguckim
na czele od ponad 15 lat w profesjonalny sposób grają bluesa, wy-

Tekst, foto: Artur Olszewski

18

Magazyn Informacyjny
Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich

z pierwszej ręki

Rok 24 Nr 3 (144)

Pamiętniki
Elisabeth Bomhard
W poniedziałek 9 czerwca 2014
roku o godzinie 18.00 w Saloniku Czterech Muz odbył się
wieczór autorski Elisabeth
Bomhard, połączony z oficjalną
publikacją pamiętników pt. „Powrót do mego liścianego rowu”.
Był to dzień szczególny, podczas
którego zostało ukazane prawie
czteroletnie dzieło dwujęzyczne,
ukazujące koleje losów oraz obrazy
z życia rodziny Schaubertów – dawnych mieszkańców Obornik Śląskich. Swoją obecnością zaszczycili
nas: Elisabeth Bomhard, jej wnuk
Joachim Bomhard oraz brat Christofer Friedrich Schaubert. Ponadto w wieczorze uczestniczyli: Burmistrz Obornik Śląskich Sławomir
Błażewski, zastępca Burmistrza Karol Kos, burmistrz minionej kadencji Paweł Misiorek, grono redakcyjne w składzie: Kazimierz M. Pudło,
Elżbieta Czermak-Mecke i Christoph-Eric Mecke, Aldona Świerczyna -Dudek, Klaudia Maślej-Feluś, oraz wielu znamienitych gości.

z dziećmi i młodzieżą w dziedzinie
kultury. Ze środków przekazywanych przez rodzinę Schaubertów
oraz Gminę Oborniki Śląskie sfinansowano roczny kurs malarstwa
na jedwabiu, a prace wykonane
pod kierunkiem pani Haliny Maślej
przez młodzież Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Pęgowie, pokazane
zostały na wystawie w Saloniku
Czterech Muz w czasie wieczoru
autorskiego, na którym zaprezentowano publikację wspomnień pani
Bomhard. Prace młodych artystów
inspirowane książką utworzyły tym
samym piękne więzadła owego pokojowego mostu łącząc przeszłość
z przyszłością. Podczas spotkania
odbył się specjalny – dedykowany autorce – koncert fortepianowy
w wykonaniu wspaniałego pianisty
Wojciecha Kubicy, który wykonał
wiele wspaniałych utworów Fryderyka Chopina oraz L. v. Betchoven-a. Na zakończenie Burmistrz Sławomir Błażewski wręczył autorce
i jej rodzinie 3 wybrane przez nich
obrazy jako szczególną pamiątkę
tego wieczoru.

dwustu latach rodzina von Schaubertów musiała z dnia na dzień
opuścić, aby losem powojennej
tułaczki trafić nie gdzie indziej niż
właśnie znowu do Bawarii. Niedaleko Norymbergii zmarł w 1967 roku
ostatni przedwojenny właściciel
obornickiego majątku, pan Ernst
von Schaubert. Jego córka, Elisabeth Bomhard z domu von Schaubert, której w 2006 roku przyznano
Honorowe Obywatelstwo Obornik
Śląskich, od lat jest orędowniczką
budowania mostu zbliżenia, po-

Na sali był także obecny profesor
Norbert Morciniec, oraz przedstawiciele Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich. Jako konferansjer
wystąpił Bogusław Wróbel, który we
wspaniały sposób poprowadził słuchaczy poprzez poszczególne części
spotkania. Często mówi się o zataczaniu kręgów. Tego porównania

z pewnością można użyć mówiąc
o historii rodziny Schaubertów,
ostatnich przedwojennych właścicieli majątku ziemskiego w Obornikach Śląskich. Ich droga prowadziła
bowiem z Norymbergii w niemieckiej Bawarii do osiemnastowiecznego Wrocławia, aż w końcu do
Obornik Śląskich, które po niemal

– historyczna, niemiecka marka rowerów
produkowanych w naszej Gminie…
Firma FHMM Sp. z o.o. znajdująca się w Ciecholowicach powstała w 2001 roku.
Prezesem jest Pan Peter Krischak
od wielu lat mieszkający w Polsce.
Działalność produkcyjno – handlową rozpoczęła od ekspansji rynków
zachodnioeuropejskich rowerami
historycznej, niemieckiej marki
Brennabo r. We wrześniu 2013 r.
firma została zrestrukturyzowana.
Dzięki przychylności Burmistrza
Sławomira Błażewskiego i szybkie-

mu działaniu pracowników Urzędu
Miejskiego firma w szybkim tempie
mogła dokonać działań co przyczyniło się bezpośrednio do ogromnego wzrostu produkcji. Od tamtej
pory zatrudnienie sezonowe z 60
osób wzrosło do 200, a pracownikami są mieszkańcy naszego powiatu.
Wcześniej produkowano 150 rowerów, obecnie liczba ta dochodzi do
1000 na dobę. Przed rokiem przy 20
metrowej mogło pracować w ciągu doby zaledwie 10 osób, obecnie
taśma została wydłużona do 600

metrów i pracuje przy niej ponad
100 osób. Linia produkcyjna jest
w pełni zautomatyzowana. W swoim asortymencie posiadają wszelkie
rodzaje rowerów dostosowane do
potrzeb rynku, m.in. rowery dziecięce, młodzieżowe, miejskie oraz
trekkingowe. Firma w dalszym
ciągu planuje się rozwijać, a co za
tym idzie zwiększy się jeszcze ilość
miejsc pracy. Wszystkich zainteresowanych tematyką rowerową zapraszamy na stronę Brennabo r.pl

z pierwszej ręki

Pamiętniki Elisabeth Bomhard
zostały wydane dzięki dofinansowaniu w wysokości 30 tys. złotych,
które Gmina Oborniki Śląskie uzyskała od Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej w Warszawie. Kwota ta stanowi około 50% wszystkich
poniesionych przez Gminę kosztów
związanych z wydaniem tej jakże
wspaniałej publikacji. Dla zainteresowanych informujemy, iż książkę
można nabyć w Urzędzie Miejskim
w Obornikach Śląskich. Ponadto
jest już dostępna w Miejskiej Bibliotece w Obornikach Śląskich.
Tekst: Elżbieta Czermak-Mecke,
Artur Olszewski

Wyniki konsultacji społecznych
w sprawie zmiany granic
miasta Oborniki Śląskie
Burmistrz Obornik Śląskich
podaje do publicznej wiadomości
wyniki konsultacji społecznych
w sprawie zmiany granic miasta
Oborniki Śląskie, które dotyczyły
terenów położonych w obrębie Lubobręb
Oborniki Śląskie
Lubnów
Golędzinów
Jary

nów – przysiółek Nowosielce oraz
w obrębie Golędzinów – przysiółek
Kolonia Golędzinów.
Burmistrz Sławomir Błażewski

Liczba
Liczba
Liczba osób Liczba osób Liczba
głosów
głosów
głosów
biorących
uprawniowstrzy-nych do udział w gło- pozytyw- negatyw- mujących
nych
nych
sowaniu
głosowania
się
7254
488
378
95

16
31
22
9

5
8
0
1

11
23
21
8

0
0
1
0
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Współpraca myśliwych z Rehau i Obornik Śląskich
Dynamicznie
rozwija
się
współpraca Koła Łowieckiego
„Leśnik” z Obornik Śląskich
i Stowarzyszenia Myśliwych
z Rehau w Bawarii – Jagerschaft Rehau / Selb.
W 2012 roku oba stowarzyszenia
podpisały 5-letnią „Umowę o Part-

na której przedstawiliśmy trofea
pochodzące z terenu Nadleśnictwa
Oborniki Śląskie miała także charakter edukacyjny. Pierwszy dzień
„Hegeschau” poświęcony był dla
dzieci i młodzieży szkolnej z Rehau. Drobne prezenty i słodycze
przywiezione z Obornik Śl., miały
wielkie „wzięcie” wśród najmłodszych gości wystawy. Ponad dwieście dzieci dostało od nas piękne
znaczki – buttony z wizerunkami
dzikich zwierząt i napisem „Przyjaciel Przyrody”. dla wielu z nich
będą to zapewne pierwsze słowa
po polsku, których się nauczą…..
W drugim dniu „Hegeschau”, przeznaczonym już wyłącznie dla myśliwych odbyła się sesja poświęcona problemom ochrony przyrody
i gospodarki łowieckiej. Z naszej
strony z referatem na ten temat
wystąpił dr Andrzej Nowak z KŁ

nerstwie i Współpracy” Od tego
czasu przedstawiciele obu stron aktywnie uczestniczą w ważniejszych
wydarzeniach realizowanych w ramach partnerstwa miast Oborniki
Śląskie i Rehau. Co roku stowarzyszenia ustalają wspólny plan współpracy.
W kwietniu b r. delegacja myśliwych z Obornik Śl. wzięła udział
w dwudniowej wystawie trofeów
łowieckich – tzw. Hegeschau zorganizowanej w Rehau. Wystawa,

rozumienia i pojednania między
narodami polskim i niemieckim.
Spisanie swoich wspomnień z okresu dzieciństwa i młodości przez panią Bomhard oraz przekazanie ich
w darze naszemu miastu może nie
tylko przyczynić się do utrwalenia
i pogłębienia przedwojennej historii Obornik, ale stanowi jednocześnie niejako symboliczny powrót
historii rodziny Schaubertów do
Obornik Śląskich będąc zarazem
pięknym filarem w budowie mostu
porozumienia pomiędzy dawnymi
a obecnymi mieszkańcami naszego
miasta oraz ich potomków. Właśnie z myślą o przyszłym pokoleniu
pani Bomhard od lat wspiera pracę
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„Leśnik”. Przedstawił też informację na temat wypadków tzw. afrykańskiego pomoru świń w Polsce.
Problem ten budzi w Niemczech
duże zainteresowanie i jednocześnie niepokój.
W czerwcu KŁ „Leśnik” Oborniki Śl. i Jagerschaft Rehau/Selb
zorganizowały w Obornikach Śl.
międzynarodową konferencję pt.
„Ochrona zwierzyny drobnej –
doświadczenia polskie i niemieckie”.
Konferencja odbyła się pod patronatem Burmistrza Obornik Śl.
S. Błażewskiego i Nadleśniczego
z Nadleśnictwa Oborniki Śl. – K.Pakulskiego. Kierownictwo naukowe
objął prof. J.Nicpoń z wrocławskie-

go Uniwersytetu Przyrodniczego.
Przez dwa dni około 60 uczestników konferencji wysłuchało kilkanaście referatów i wystąpień poświęconych stanowi i problemom
ochrony zwierzyny drobnej. Należy,
w tym miejscu, podkreślić,że liczebność takich gatunków jak zając
czy kuropatwa drastycznie spadła
w ostatnich latach. Te, tak niegdyś,
powszechnie występujące zwierzęta czy ptaki polne, są praktycznie
na skraju wyginięcia. Stąd wspólna
inicjatywa myśliwych z Obornik Śl.
i z Rehau zorganizowania konferencji i przygotowania następnie wieloletniego programu odbudowy populacji i ochrony zwierzyny polnej.
A.N.

Komisja konkursowa w Gminie Oborniki Śląskie!
Gmina Oborniki Śląskie od
2009 roku uczestniczy w Programie Odnowy Dolnośląskiej
Wsi.
W ciągu pięciu lat miejscowości z terenu Naszej Gminy, które
uczestniczą w w/w Programie realizują ciekawe projekty i odnoszą liczne sukcesy. Przypominamy, iż wieś
Kuraszków i Osolin zajęły w 2010
i 2011 roku II miejsce w konkursie „Piękna wieś Dolnośląska”, natomiast Pęgów został ogłoszony
„Najpiękniejszą Wsią” w 2012 roku.
Bagno w 2012 roku zajęło I miejsce
w konkursie, w kategorii „Najlepszy start w Odnowie Dolnośląskiej
Wsi”, natomiast gospodarstwo

rolne z Rościsławic zdobyło tytuł
„Najpiękniejszej zagrody” w 2013
roku. Dodatkowo Kuraszków zajął
III miejsce w 2011 roku z projektem
„Bawimy się i uczymy w Kuraszkowie”, a Osola zdobyła w 2013 roku
wyróżnienie za projekt „Okolice
zdrowego i aktywnego człowieka”.
W tegorocznej edycji
konkursu Gmina Oborniki Śląskie
zgłosiła dwie miejscowości: Osolin
w kategorii „Najpiękniejsza wieś”
oraz projekt „Wioska smaku ze
szpinaku” realizowany na terenie
wsi Morzęcin Mały.
17 czerwca 2014 roku Komisja
konkursowa powołana przez Marszałka Województwa, w skład której weszli przedstawiciele Urzędu

Marszałkowskiego, Dolnośląskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
pracownicy naukowi z Uniwersytetu Przyrodniczego i Uniwersytetu
Wrocławskiego oraz Moderatorzy
Odnowy Dolnośląskiej Wsi odwiedzili zgłoszone do konkursu miejscowości z terenu Gminy Oborniki
Śląskie.
Tego dnia nie było czasu na
nudy, wszyscy mieszkańcy Morzęcina Małego i Osolina mieli przydzielone obowiązki i określone
zadania do zrealizowania. Ok. godziny 11.00 Komisja konkursowa
została przywitana w gospodarstwie Państwa Czartoryskich kawą
z żołędzi, po czym bryczką została
obwieziona po całym Morzęcinie

Małym, zapoznając się z pięknymi
krajobrazami i realizowanymi przez
wieś projektami. Członkowie komisji mieli wiele zadań do wykonania:
przygotowanie potraw ze szpinaku,
przejście wyprawy odkrywców, rozwiązanie krzyżówki szpinakowej
oraz degustacje lokalnych potraw.
Na trasie Komisji konkursowej
tego dnia znalazł się również Osolin „Wieś pasji i dobrej zabawy”.
Ta miejscowość juz po raz drugi
startuje w konkursie i do wizytacji
przygotowała się bardzo starannie.
W stan gotowości postawieni zostali miłośnicy dawnych motorów,
lokalni artyści, dzieci ze szkoły podstawowej oraz wielu miłośników
wsi. Komisja została zapoznana
z realizowanymi na terenie wsi projektami oraz planami na przyszłość,

które coraz bardziej stają się realne:
remont dawnego spichlerza, zagospodarowanie stawu czy stworzenie
oferty dla turystów.
Zakończenie bardzo pracowitego dnia zostało zorganizowane w parku w Osolinie, gdzie na
wszystkich czekały pyszności z grilla oraz wiele innych atrakcji. Na
wyniki tegorocznej edycji konkursu
musimy poczekać do końca lipca,
kiedy to Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosi
laureatów konkursu w czterech kategoriach konkursowych. Liczymy,
iż wśród zwycięzców znajdą się
przedstawiciele z Gminy Oborniki
Śląskie.
Opracowanie:
Katarzyna Jarczewska
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Czysta gmina

Zajęcia taneczne
na terenie Gminy
Oborniki Śląskie!

Na początku czerwca w szkółce
leśnej w Jarach odbyło się podsumowanie konkursu „Czysta
Gmina”.
Brały w nim udział dzieci ze
szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół średnich z terenu gminy
Oborniki Śląskie oraz dzieci z „Małego Przedszkola” w Golędzinowie.
Całość wydarzenia zainicjowała
Pani Urszula Mielniczuk, która była
jednocześnie, przy współpracy ze
stowarzyszeniem „GAJ”, głównym
organizatorem. Celem jaki przyświecał konkursowi było ukazanie
miejsc wymagających uporządkowania i pielęgnacji na terenie naszej
gminy. Prace nadesłane na konkurs
zostały wykonane z należytą staran-

W ostatnich latach coraz więcej ludzi interesuje się tańcem i uczęszcza na zajęcia do
szkół, w których pod fachowym
okiem trenerów uczy się tańczyć tanga, walce, sambę czy
break danca. Zajęcia w szkołach tańca są drogie, a dojazd
utrudniony, bowiem tego typu
zajęcia odbywają się z reguły
we Wrocławiu.

W czasie uroczystego podsumowania konkursu, które przygotowała pani Urszula Mielniczuk,
serdeczne podziękowania dla
uczestników przekazał Zastępca
Burmistrza Pan Karol Kos, prosząc
przy tym, aby konkurs na stałe zapisał się w kalendarium roku. Następnie odbyło się ognisko z kiełbaskami dla wszystkich zaproszonych.
Miłym akcentem podczas trwania
ogniska były zorganizowane zabawy i konkursy dla najmłodszych
uczestników prowadzone przez Panią Krystynę Kornecką.
W tym miejscu dziękujemy
wszystkim nauczycielom, którzy
służyli uczestnikom dobrą radą
i podpowiedzią oraz sponsorom,
którzy ufundowali tak przydatne
i wartościowe dla dzieci nagrody.
Krystyna Kornecka
nością zachowując przy tym oryginalne i świeże spojrzenie młodych
ludzi na to istotne zagadnienie.
Na uroczystość wręczenia nagród zostali zaproszeni nauczyciele
opiekujący się uczestnikami konkursu, pracownicy Nadleśnictwa
Oborniki Śląskie, reprezentacja stowarzyszenia „GAJ”, Pani Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach Ślaskich oraz reprezentacja władz Gminy Oborniki Śląskie
w osobie Zastępcy Burmistrza Pana
Karola Kosa, który wręczył uczestnikom słodki upominek.
Wszyscy nagrodzeni uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, wartościowe książki,
piękne gadżety oraz sadzonki drzew
ufundowane przez Nadleśnictwo
Oborniki Śląskie.
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Burmistrz Obornik Śląskich
Sławomir Błażewski wraz ze Szkołą Podstawową nr 2 w Obornikach
Śląskich postanowili pozyskać
środki zewnętrzne na dofinansowanie zajęć dla dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Oborniki Śląskie.
W tym celu w kwietniu 2014 roku
został złożony wniosek do Wydziału Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, który został pozytywnie
oceniony, a tym samym otrzymał
dofinansowanie.
Gmina Oborniki Śląskie otrzymała dotację w wysokości 8400 zł
na realizację zadania publicznego
w zakresie dofinansowania programu zajęć tanecznych dla dzieci
i młodzieży pn. „Dolnośląskie Stokrotki”. Zajęcia dla dzieci rozpoczęły się w czerwcu 2014 roku i będą
trwały do końca grudnia 2014 roku.
W tym czasie dwie grupy zajęcio-

we będą uczyć się tańczyć dwa razy
w tygodniu po 1,5 godziny. Zajęcia taneczne odbywać się będą na
terenie Szkoły Podstawowej nr 2
w Obornikach Śląskich, która jest
partnerem projektu.

z pierwszej ręki
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Dzień dziecka
w Morzęcinie Wielkim
Było słonecznie, wesoło i kolorowo. Zabawa rozpoczęła się o godzinie 16-tej. Na początek na boisko
wjechał radiowóz policyjny i dwa
wozy strażackie, a w tym wszystkim
słychać było syreny, klaksony i koguty. Panowie strażacy nie zostawili
na nikim suchej nitki. Na miejscu
na dzieci czekało mnóstwo atrakcji. Były zajęcia lepienia z modeliny oraz plasteliny, malowanie plakatów palcami, tworzenie figurek
z kreatywnych balonów, puszczanie
baniek mydlanych. Pod kolorowym
parasolem Panie malowały dzieciom twarze a na wygłodniałych
pod namiotem czekały przeróżne
słodkości. W oddali paliło się ognisko. Nie zabrakło smerfnych hitów,

Pana Kleksa oraz iście królewskiej
gry – rozgrywek szachowych. Uroczystego otwarcia dokonała Pani
Ewa Nosek – Prezes Stowarzyszenia Morzęcin jest Wielki. Wśród
przybyłych gości nie zabrakło Burmistrza Obornik Śląskich Sławomira Błażewskiego, jego zastępcy
Karola Kosa oraz przedstawicieli

Zastępca Burmistrza Obornik Śląskich Karol Kos 17 czerwca
2014 roku odebrał Certyfikat, upoważniający do realizacji projektu
„Dolnośląskie Stokrotki” na terenie
Naszej Gminy. Wszystkie dzieci
i młodzież zachęcamy do udziału
w zajęciach i rozwijania w sobie pasji i zdolności tanecznych.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Festyn „Lipówka”
W sobotę 28 czerwca 2014  r.
odbył się III festyn „Lipówka”.

osób, które poprzez wkład pracy,
a także wsparcie najbardziej wspomogły inicjatywę budowy centrum.
Podziękowania w szczególności
skierowane zostały do Burmistrza
Obornik Śląskich Pana Sławomira Błażewskiego oraz Pracowników Urzędu Miejskiego, do Prezes
Lokalnej Grupy Działania Kraina
Wzgórz Trzebnickich Pani Katarzyny Jarczewskiej i Prezesów firmy
AGRO-MLEK Pana Stefana Kukuczko oraz Pana Jana Wajsa.
Wyjątkowe podziękowania otrzy-

mało dwóch mieszkańców naszej
miejscowości Pan Andrzej Mackiewicz i Pan Ryszard Mackiewicz za
swoją bohaterską postawę oraz patriotyzm lokalny odznaczeni zostali
gwiazdami szeryfa, a teksańskie kapelusze na zawsze ochrzciły ich mianem strażników Wielkiej Lipy.
Przez całą sobotę również w trakcie trwania festynu można było podziwiać artyzm grupy mężczyzn
o nazwie „Sztuki Uliczne”, która
malowała grafitti na przygotowanej wcześniej pod ten cel ścianie
budynku bezpośrednio graniczącej
z naszym centrum. Tematem przewodnim grafiki był motyw bajkowo
– sportowy, natomiast szczegóły projektu należały do inwencji twórców.
Po zakończeniu części oficjalnej
rozpoczął się turniej gry w koszykówkę, który toczył się przez całe
popołudnie. Drużyny zajmujące
miejsca na podium zostały uhonorowane pucharami, a klasyfikacja
przedstawiała się następująco:
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Dzień dziecka
w Wilczynie
Stowarzyszenie
Miłośników
Wilczyna wraz ze Świetlicą
Środowiskową i Panią Sołtys,
wspomagane przez sponsora,
zorganizowało rodzinny Dzień
Dziecka, jakiego wcześniej
w Wilczynie jeszcze nie było.

1 czerwca 2014 r. na boisku
w Morzęcinie Wielkim odbył się
piknik rodzinny z okazji Dnia
Dziecka pod hasłem „Dzień Latawca”.

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
KRAINA WZGÓRZ TRZEBNICKICH

Tym razem połączony został
z otwarciem Centrum Sportowo –
Edukacyjno – Rekreacyjnego usytuowanego w środku wsi, w którego
skład wchodzi plac zabaw dla dzieci, wielofunkcyjne boisko do gry,
edukacyjna ścieżka rowerowa dla
najmłodszych, ścieżka edukacyjno
– przyrodnicza drzew i krzewów
rodzimych, a także grill i teren rekreacyjny.
Festyn rozpoczął się uroczystym
otwarciem centrum, nie w sposób
w jaki zwykło się to robić, czyli
przecięciem wstęgi, lecz wciągnięciem na maszt flagi Wielkiej Lipy.
Tej wyjątkowej chwili towarzyszył Marszałek Województwa
Dolnośląskiego Pan Włodzimierz
Chlebosz, który pomógł Sołtysowi
wsi Wielkiej Lipy – Wojciechowi
Osińskiemu oraz Prezesowi Stowarzyszenia „Lipówka” – Dominikowi
Krupie umocować flagę na szczycie
masztu.
Sołtys w imieniu swoim oraz
mieszkańców Wielkiej Lipy złożył
pamiątkowe podziękowania na ręce
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I miejsce – „Uliczni Wojownicy”
II miejsce – „Los Wariatos”
III miejsce – „Zleceniodawcy”
IV miejsce – „Szwagry”
Swoją obecnością zaszczycił nas
zespół Trzy Dęby z Borówka występując z repertuarem biesiadnym,
który bardzo podobał się naszym
gościom, a także dzieci z przedszkola Krasnal z Osoli, które swoim

z pobliskich sołectw i stowarzyszeń. Jednym z celów imprezy była
promocja aktywnego wypoczynku
oraz wspólnego ruchu na świeżym
powietrzu. Wśród atrakcji przygotowanych dla dużych i małych nie
mogło zabraknąć animacji sportowych połączonych z konkursami.
Poza obowiązkowym puszczaniem
latawców wśród zabaw znalazły się:
kalambury, skoki w workach, zabawy z piłką do siatkówki, rzut ringo
do celu, strzelanie z łuku oraz przeciąganie liny. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się przejażdżki
kucykami z Ośrodka Jeździeckiego
Koński Dwó r. W trakcie pikniku
dwanaście rodzin na terenie boiska
posadziło drzewka, które podarowała mieszkanka Morzęcina Wielkiego. Na wszystkich strudzonych
czekały pieczone kiełbaski oraz
ziemniaczki. Piknik został zrealizowany w ramach projektu dofinansowywanego z budżetu Gminy Oborniki Śląskie.
występem wprowadziły nas w wyśmienity, radosny nastrój.
Ugoszczeniem naszych wyjątkowych gości oraz grupy malującej
graffiti zajęły się mieszkanki Wielkiej Lipy, które przez cały upalny
dzień dzielnie przygotowywały posiłki w formie grillowej.
Nie zabrakło także atrakcji dla
dzieci. Najmłodsi uczestnicy festynu
mogli pojeździć na kucyku, zrobić
sobie zdjęcie zwiedzając RETROtraktor, wybrać się na krótką przejażdżkę RETROmotorem czy pomalować sobie twarz. Na placu zabaw,
oprócz stacjonarnych zabawek posiadających atest, dzieciaki mogły
pobawić się na dmuchanym zamku.
W trakcie festynu został rozstrzygnięty konkurs na najładniejszy bukiet kwiatów z elementem
drzewa lipy. Ocenianiem bukietów
zajmowała się powołana komisja
składająca się z Pań wybranych
z pośród przybyłych gości. Miejsce
pierwsze przyznano Pani Iwonie
Krupie, miejsce drugie zajęła Pani

W dniu 7 czerwca 2014 r. na
terenie Portu w Urazie nasze dzieci i ich opiekunowie zmienili się
w „wilki morskie”. Czekało na nich
wiele atrakcji: wodny spacer galarami z możliwością samodzielnego
sterowania – co okazało się bardzo
wciągającym zajęciem nie tylko dla
najmłodszych uczestników, rozgrywki portowe – strzelanie z łuku,
przeciąganie liny, nauka wiązania
węzłów marynarskich. Na głodnych, zmęczonych, ale zadowolonych uczestników zabaw czekały
kiełbaski i chlebek, które z niecier-

Teresa Osińska, a miejsce trzecie
przypadło Pani Jadwidze Mołas.
W dalszej części imprezy odbyły się konkurencje dla uczestników
festynu. Panie miały szansę pokazać swoje wdzięki w konkurencji
wytrząsania kapsli z pudełeczka,
czy zmierzyć się w szybkości sortowania odzieży do prania. Panowie
natomiast mieli okazję przejechać
trasę Formuły 1 (na małym dziecięcym rowerku) i przebiec prostą drogę po wypiciu piwka na czas.
O godzinie 21.00 do zabawy tanecznej zaprosił nas zespół CAMPARI, który przez cały festyn służył oprawą muzyczną. Natomiast
o 22.00 Sołtys rozdał bawiącym magiczne lampiony, które puszczone
do nieba spełniają skryte życzenia.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji festynu
oraz sponsorom nagród: Urzędowi
Miejskiemu w Obornikach Śl., Starostwu Powiatowemu w Trzebnicy
i Urządowi Marszałkowskiemu.

pliwością przypiekali na ognisku.
Dopisała pogoda i uczestnicy.
Zadowolenie dzieci malujące się
na ich twarzach było bezcenne.
Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorowi Panu Piotrowi Gajowskiemu reprezentującego firmę
FCM Smoła – Gajowski, zajmującą
się sprzedażą i serwisem maszyn
rolniczych, który zaangażował się
w zorganizowanie imprezy.

Dziękujemy również wszystkim,
którzy swoją ciężką pracą i zaangażowaniem pomogli w realizacji
budowy Centrum Sportowo – Edukacyjno – Rekreacyjnego, w szczególności mieszkańcom wsi Wielka
Lipa oraz sponsorom:
– Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Obornikach Śląskich
– Nadleśnictwu Oborniki Śląskie
– Pracowni Mebli Artystycznych
„ANTYKI” Osińscy
– Panu Piotrowi Kędzi
– Panu Krzysztofowi Kulpie –
WULKANIZACJA
– Panu Dariuszowi Temperowiczowi – Air-Com PNEUMATYKA – AUTOMATYKA
– Firmie „OGRODY” Różańscy
– Okręgowej Stacji Kontroli
Pojazdów AUTOCENTRUM
OWCZAREK
tekst: Małgorzata Kubicka
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Otwarcie placu zabaw
w Rościsławicach na imprezie
„Na powitanie lata”
31 maja Stowarzyszenie Rościsławice Leśna Oaza zorganizowało huczną imprezę otwarcia
placu zabaw wykonanego w ramach dofinansowania z „małych projektów” z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013. Było wyjątkowo kolorowo i radośnie.
Na tak ważne dla mieszkańców
wsi wydarzenie przyjechało wielu
zaproszonych gości, sympatyków
miejscowości i osób wpierających
realizację projektu, m. in. Burmistrz
Obornik Śląskich wraz z małżonką,
Dyrektor Obornickiego Ośrodka

Proekologiczny
Wilczyn
W sobotę 28 czerwca w Wilczynie odbył się Piknik Rodzinny,
zorganizowany w ramach projektu Dzień Ziemi.
Impreza została przygotowana
przez Stowarzyszenie Miłośników
Wilczyna i Sołectwo Wilczyn dzięki
dofinansowaniu Gminy Oborniki
Śląskie. Miejscem idealnym na tego
rodzaju spotkania integracyjne jest
teren Świetlicy Wiejskiej, która powstała dzięki funduszom ze środków
Unijnych. Budynek Świetlicy został
zbudowany na ul. Parkowej obok

Imprezę odwiedził też Pan Włodzimierz Chlebosz – Członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego, Pan
Arkadiusz Poprawa – Wicestarosta
Powiatu Trzebnickiego, Pan Andrzej
Jaros – Radny Rady Miejskiej Oborniki Śląskie, Pan Tomasz Sokołowski – Radny Powiatu Trzebnickiego,
Pani Anna Gruszka – Sołtys Kowal
oraz Pani Katarzyna Jarczewska –
Kierownik Wydziału Promocji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
w Obornikach Śląskich.
Oprawę muzyczną całego wy-

z pierwszej ręki

Lipiec 2014 r.
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Fot. Oficjalne otwarcie placu zabaw z rytualnym przecięciem wstęgi.
uczniowie klas 1 Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śl. w płaszczach przeciwdeszczowych i kaloszach zaprezentowali inscenizację
pn. „Pogoda Płata Figle”.
Po zakończeniu części artystycznej Ochotnicza Straż Pożarna

z Rościsławic przygotowała specjalny pokaz imitujący wypadek przy
udziale rowerzystów. Uczestnicy
imprezy mogli także skorzystać
z darmowych warsztatów filcowania i odwiedzić stoisko z produktami regionalnymi słonecznikowej
wsi. Jedną z największych atrakcji
przygotowanej dla dzieci był kon-

pięknego parku ze starodrzewiem.
Cel był bardzo zacny – edukacyjny. Jak żyć w zgodzie z Matką Naturą i jakie rzeczy, każdy z nas może
robić, aby styl naszego życia można
było określić jako proekologiczny.
Całą imprezę prowadziły Pani
Sołtys Jolanta Łojkuc oraz Prezes
Stowarzyszenia Pani Katarzyna
Bambrowicz. Gościliśmy licznych
gości. Na piknik przyjechał Pan
Ryszard Blejder – Komendant Straży Leśnej Nadleśnictwa Oborniki
Śląskie, który opowiadał ciekawe
historie o okolicznych lasach. Natomiast Pan Andrzej Nowak – Prezes Koła Łowieckiego „Leśnik” snuł
opowieści o życiu leśnych zwierząt.

darzenia zapewnił Pan Mieczysław
Orłowski, a dziewczyny z zespołu
Etnovo, podczas swojego występu,
zaskoczyły wszystkich swoimi pięknymi głosami i swoim „Góralskim
reggae”.
W świetlicy były wywieszone
prace dzieci, na które można było
oddać swój głos, wrzucając kulkę
do pojemnika z numerkiem upatrzonego dzieła. Wszyscy chętnie
oceniali prace plastyczne dzieci,
pełni zachwytu nad młodymi talentami. Pani Magdalena Zielińska
zaprezentowała ciekawą prezentację multimedialną pod hasłem: „Jak
żyć zdrowo i ekologicznie”. Podczas
trwania całej imprezy, Pani Magda-

IV Dolnośląski
Turniej Brydża
Towarzyskiego
Seniorów
Organizowany przez SUTW
„ATENA” już po raz czwarty Turniej Brydża Towarzyskiego, był jedną z imprez towarzyszących obchodom Dni Obornik Śląskich.

Aleksandry Pieczonka i Ryszarda
Nosol, II miejsce zajęła para OSiR:
Panowie Jan Oleksa i Tadeusz Biernat, III miejsce także para SUTW
„ATENA”: Panie Irena Dronsejko
i Krystyna Zając.
Nagrody w postaci okolicznościowych ceramicznych kafli wręczali zwycięskim parom Burmistrz
Obornik Śląskich i Przewodniczący
Rady Miejskiej. Gratulujemy parom
z Sekcji Brydżowej SUTW „Atena”
podwójnego zwycięstwa!

we kapelusze: Łucja Prześlak, Teresa
Urban, Danuta Kwiatek, Alicja Żurek, Małgorzata Tatuś, Irena Winciorek i Czesława Osak.
Grupa „Ateny” prezentowała się
wspaniale czym wzbudzała zainteresowanie obserwatorów i przedstawicieli prasy. Co jakiś czas grupa ta manifestowała opracowane wcześniej
hasła, dotyczące wspaniałego czasu
spędzanego na emeryturze.

Pani Łucja Prześlak opowiadała
o trendach w makijażu i na życzenie wykonywała maseczki na dłonie.
Panie z Sekcji Sprawnych Rąk: Krystyna Zając, Aniela Pluskota, Zofia
Antolak, Irena Winciorek, Helena
Wojna i Jadwiga Lorek prezentowały
prace wykonane na szydełku i drutach, haftowane serwetki i obrazy
wyszywane haftem krzyżykowym.
Stoisko UTW odwiedziła większość uczestników „Dni Obornik
Śląskich”, dzięki czemu zaistniała
okazja do zapoznania się z działalnością naszego Stowarzyszenia.

W Turnieju, który odbywał się
w sali konferencyjnej Ośrodka
Sportu i Rekreacji, wzięło udział
12 par uczestników (3 pary z UTW
w Uniwersytecie Wrocławskim, 1
para z UTW Oława, 4 pary z OSiR
Oborniki Śl., 4 pary z Sekcji Brydżowej SUTW „ATENA”). Turniej
odbywał się pod patronatem Burmistrza Obornik Śląskich, Pana
Sławomira Błażewskiego, który
dokonał uroczystego otwarcia a następnie przekazał prowadzenie Sędziemu – Panu Kazimierzowi Bednarkowi.
Turniej zakończył się zwycięstwem pary SUTW „ATENA”:

Parada ulicami
Obornik Śląskich

Kiermasz
SUTW „Atena”

II Marsz Nordic
Walking studentów
Uniwersytetów
Trzeciego Wieku
– 17 maja 2014  r.

Tradycyjnie już w uroczystej paradzie rozpoczynającej święto „Dni
Obornik” wzięli udział członkowie
Sekcji Nordic Walking SUTW „Atena”. Ubrani w zielone i czarne koszulki z logo Uniwersytetu Trzeciego
Wieku i Obornik Śl. przeszli ulicami
miasta z przewodniczącą Sekcji –
Wiesią Faryś na czele.

Sekcje: Kulinarna, Sprawnych
Rąk i Kosmetyczna prezentowały swoje prace i wyroby w czasie
obchodów „VIII Dni Obornik
Śląskich”. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się jak zawsze
domowe wypieki, a także chleb
ze smalcem, przygotowane przez
członków Sekcji Kulinarnej: Panie
Danutę Król, Małgorzatę Tatuś,
Marię Pałka, Annę Stachurską i Zofię Hanke.

Członkowie Sekcji Nordic Walking, w liczbie 25 osób, wzięli udział
w II Ogólnopolskim Marszu Nordic
Walking Studentów UTW.
Organizatorem Marszu był Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie, natomiast na terenie naszego
powiatu marsz odbywał się pod
patronatem Starosty Trzebnickiego
– Pana Roberta Adacha i Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Tęcza” w Trzebnicy.

III i IV tydzień zajęcia odbędą
się w OSP.

IV tydzień 21.07–27.07.2014  r.
poniedziałek, godz. 12.30–16.30
wtorek, godz. 12.30–16.30

Po raz pierwszy dołączyły do nich
słuchaczki UTW ubrane w twarzo-

Świetlice Środowiskowe
Fot. Dzieci brały udział w konkursie na najciekawsze przebranie.
kurs karaoke. Całość uroczystości
zwieńczyło integracyjne ognisko
oraz gry i zabawy.
Wszyscy mieszkańcy, jak i zaproszeni goście bawili się znakomicie.
Jeszcze raz składamy serdeczne podziękowania dla sponsorów i współorganizatorów imprezy. Dzięki Państwa pomocy imprezę „Na Powitanie
Lata” wraz z uroczystym otwarciem
placu zabaw można zaliczyć do bardzo udanych! Zapraszamy do udziału w kolejnych imprezach i inicjatywach mieszkańców słonecznikowej
wsi Rościsławice.

Fot. Ognisko integracyjne na terenie placu zabaw

Opracowanie:
Martyna Ostaszewska

Przybyli też strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Obornikach
Śląskich, na czele z Prezesem Zenonem Łodygowskim, którzy przygotowali dla wszystkich szkolenie,
dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wspaniały pokaz możliwości gaśniczych
wozu strażackiego. Każdy mógł
przekonać się, jak wykonać prawidłowo masaż serca oraz zobaczyć
piękną tęczę, która ukazywała się
raz za razem, w strugach lejącej się
wody, prosto na głowy zebranych
i ku wielkiej uciesze licznie przybyłych dzieci.

lena prowadziła też liczne konkursy związane z tematyką ekologii,
w których dzieci brały bardzo aktywny udział. Każdy z konkursów
kończył się oczywiście rozdaniem
atrakcyjnych nagród, ufundowanych przez sponsorów, dla których
zostały przygotowane pamiątkowe
dyplomy.
Przy dźwiękach płynących z głośników i pysznym jedzeniu, uczestnicy biesiadowali do późnych godzin wieczornych.
Małgorzata Konowałek
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Co nowego u studentów
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Atena”

Fot. Szachy plenerowe – innowacyjny pomysł na terenie Gminy Oborniki
Śląskie.

Fot. Tort dla wszystkich uczestników
imprezy.

Kultury, przedstawiciel Nadleśnictwa Oborniki Śląskie, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego oraz
przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Urazie i Szkoły Podstawowej
nr 2 w Obornikach Śląskich. Prezes Stowarzyszenia zaprezentowała
trudy jakie zostały pokonane przy
powstawaniu placu zabaw oraz
podkreśliła ogromny udział mieszkańców w realizowanym projekcie.
Po uroczystym przecięciu wstęgi,
poświęceniu placu zabaw i symbolicznym sadzeniu słoneczników na
wszystkich uczestników imprezy
czekał wspaniały, imponujących
rozmiarów tort.
Na placu imprezy nie brakowało licznych atrakcji. Uroczystość
uświetniły występy dzieci i młodzieży z Reprezentacyjnego Dolnośląskiego Zespołu Pieśni i Tańca
„WROCŁAW” oraz zespołu ISKRA
i ISKIERKA ze Szkoły Podstawowej
w Urazie. Mimo pięknej pogody

Rok 24 Nr 3 (144)

Harmonogram pracy świetlic
środowiskowych na terenie
Gminy Oborniki Śląskie w okresie wakacji Lipiec–Sierpień
MORZĘCIN WIELKI
wychowawca Barbara Szczypta
od 30.06. do 11.07.2014  r.
Godz. 09. 30 – 13.00
KOTOWICE
wychowawca Maja Balicka
05, 12, 19, 26.07.2014  r.
Godz. 10.00–14.00
02, 09.08. 2014  r.
Godz.10.00–14.00

16.08.2014  r.
Godz. 10.00–12.00
23.08.2014  r.
Godz. 09.00–15.00
SIEMIANICE
wychowawca Barbara Szczypta
Od 30.06. do 11.07.2014  r.
Godz. 09.30–13.00
URAZ wychowawca
Marianna Szymańska
LIPIEC
Od poniedziałku do czwartku,
godz. 10.00–12.00
I i II tydzień zajęcia odbędą się
w szkole.

PĘGÓW wychowawca
Kamila Cichy Stala
Od 14.07. do 25.07.2014  r.
poniedziałki, wt., czw., piątki
Godz. 10.00–12.00
Od 16.07. do 23.07.2014  r.
środa, godz. 09.00–13.00
OSOLA
wychowawca Jadwiga Sawicka
I tydzień 01.06–06.07.2014  r.
wtorek od godz. 12.30–16.30
II tydzień 07.07–13.07.2014  r.
poniedz. od godz. 12.30–16.30
wtorek od Godz. 12.30–16.30
III tydzień 14.07–20.07.2014  r.
poniedz. od godz. 12.30–16.30
wtorek od godz. 12.30–16.30

V tydzień 28.07–31.08.2014 r.
poniedziałek Godz. 12.30–16.30
Wilczyn
wychowawca Marcin Kozłowski
Lipiec
05, 12, 19, 26.07.2014  r.
Godz. 10.00–14.00
Sierpień
2, 09, 16, 23.07.2014  r.
Godz. 10.00–14.00
KOWALE
wychowawca Elżbieta Wojsa
Lipiec
wtorek, czwartek
Godz. 09.00–13.00

W ramach Marszu zorganizowano Turniej Wiedzy o powiecie trzebnickim, w którym to przedstawiciele
naszej Sekcji zajęli II miejsce.
Każdy z uczestników Marszu
otrzymał Certyfikat podpisany
przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej i okolicznościową odznakę.

VIII Rajd Szlakiem
Doliny Baryczy
– 14 czerwca 2014  r.
Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Atena” w Obornikach
Śląskich stanowili największą, bo
40-osobową, grupę uczestników
„VIII Rajdu Szlakiem Doliny Baryczy”, zorganizowanego przez SUTW
w Miliczu. Trasa Rajdu prowadziła
malowniczymi trasami wśród stawów i lasów zamieszkałych przez
różnorodne ptactwo.
Uczestnicy rajdu, wśród których znajdowały się ekipy z Milicza,
Trzebnicy i Oleśnicy wzięli udział
w konkursie wiedzy o odwiedzanych terenach. Na zakończenie
Rajdu odbyło się wspólne biesiadowanie.
Opracowała:
Prezes SUTW „Atena”
Ewa Materny

WIELKA LIPA
wychowawca Iwona Madera
Lipiec
poniedziałek Godz. 15.00–19.00
LUBNÓW
wychowawca Iwona Madera
Lipiec
środa Godz. 15.00–19.00
25, 26, 27.07.2014  r. – wyjazd do
„TARY’’ schroniska dla zwierząt
BAGNO
wychowawca Anna Balasińska
Sierpień
04, 06, 11, 13, 18, 20, 25,
27.08.2014  r.
Godz. 09.30–13.30
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Przed 100 laty prasa donosi
Wyszukane i przetłumaczone przez dr hab. Janusza Stopyrę artykuły pochodzą z gazetki „Bote” („Posłaniec”),
Rocznik 21, nr 44–50, 52, lipiec 1914

Wszystkim szczególnie spodobała
się jego duża sala wyłożona nowym
parkietem, zwłaszcza że bardzo
dużo na nim tańczono. Perspektywa powrotu na dworzec spotkała się
z ogólną niechęcią przyjezdnych.
Oborniki (Obernigk). 13. czerwca 1914: Spotkanie Kolejarzy. Związek Kolejarzy ze Ścinawy (Steinau)
skorzystał z zaproszenia ze strony
Związku Kolejarzy z Obornik. Udano się do lasu bukowego w rejonie
„Syreny” (Sitten). Spotkanie sprzyjało lepszemu poznaniu się kolejarzy. Wysłuchano koncertu, wykładów, po czym odbyły się tańce
w hotelu „Bellevue” (obecny Dom
Kultury – przyp. tłum.).

Oborniki (Obernigk). 3.
czerwca 1914: W oczekiwaniu
na dożynki. Od kilku dni na terenie naszego powiatu kwitnie
żyto. Widoki na żniwa nie są jednak zbyt optymistyczne. Oprócz
pól o glebach najwyższych klas,
na których stan kwitnienia jest
zadowalający, na pozostałych
specjaliści odnotowują dotkliwe
ślady suszy. Źdźbła żyta są tam
stosunkowo krótkie, miejscami
bardzo rzadkie i cienkie.
Oborniki (Obernigk). 3.
czerwca 1914: Silne burze.
W ubiegły czwartek przez naszą okolicę przeszły silne burze,
które trwały nawet do 4 godzin.
Towarzyszyły im gwałtowne ulewy. W majątku Węglewo (Wanglewe) piorun trafił w stodołę,
która w efekcie tego uderzenia
doszczętnie spłonęła. Wiele kubików wymłóconej słomy padło
ofiarą płomieni. W Ujeźdźcu
Wielkim (Groß Ujeschütz) piorun poraził pracującą w polu
kobietę, co do której jest jednak
nadzieja, że przeżyje.
Oborniki (Obernigk). 6.
czerwca 1914: Targ zwierząt
w Prusicach. Na zwołany na
czwartek, 4. czerwca 1914 targ
zwierząt w Prusicach (Prausnitz) przypędzono 18 koni, 189
krów i wołów, 41 cieląt, 907 świń
i warchlaków oraz 1 kozę. Handel
zwierząt jest obecnie o tyle zagro-

żony, że w wielu powiatach obowiązywały jeszcze dotychczas zakazy
związane z epidemią pryszczycy.
Oborniki (Obernigk). 6. czerwca
1914: Towarzystwo Ruchu Drogowego. Zarejestrowane w Obornikach Towarzystwo Ruchu Drogowego w pełni uporało się z obsługą
ruchu turystycznego podczas Zielonych Świątek. Największy ruch
panował pomiędzy Obornikami
a Trzebnicą. Na trasie tej odnotowano podczas dwu dni świąt łączną liczbę 452 podróżnych. Do Rościsławic (Riemberg) i z powrotem
dostało się w tym czasie 75 osób,
a do Prusic (Prausnitz) 67, co daje
łączna liczbę 594 podróżnych. Na
wszystkich trzech trasach autobusy kursowały nieprzerwanie tam
i z powrotem z pełnym obłożeniem.
Oborniki (Obernigk). 6. czerwca 1914: Polowanie w czerwcu.
Zgodnie z ustawą o polowaniach
z 15. czerwca 1907 roku z miesiącu
czerwcu odstrzałowi podlegają kozły i borsuki. Wszystkie pozostałe
gatunki zwierząt łownych podlegają
ochronie.
Oborniki (Obernigk). 8. czerwca 1914: Posiedzenie Rady Gminy.
Podczas posiedzenia Rady Gminy, które odbyło się wieczorem, 8.
czerwca 1914 w gospodzie „U Cesarza Niemiec” obradowano m. in.
w następujących kwestiach: utwardzenie drogi prowadzącej do no-

wej szkoły (4500 marek), naprawa
ul. Lipowej (Lindenallee), sprawa
rozwiązania umowy o przeprowadzenie kabla elektrycznego przez ul.
Mittelgasse z powodu konieczności
wcześniejszego podpisania umowy z Miastem Wrocław (Breslau),
sprawa pozwolenia na budowę willi
przy ul. Lipowej (Lindenallee) oraz
sprawa wybrukowania ul. Trzebnickiej (Trebnitzer Straße).
Oborniki (Obernigk). 13. czerwca 1914: Wycieczka chóru. Chór
żeński „Liederhort” pod przewodnictwem dyrygenta Galischa
zorganizował w ubiegłą niedzielę
wycieczkę wozem drabiniastym do
Brzegu Dolnego (Dyhernfurth).
Całej grupie dzień upłynął bardzo
przyjemnie na śpiewach, grach
i zabawach. Wieczorem po powrocie do Obornik chórzyści orzekli,
że wycieczka była dla nich miłym
urozmaiceniem.
Oborniki (Obernigk). 13. czerwca 1914: Wizyta chóru z Wrocławia.
Chór kościelny z wrocławskiego
Brochowa (Brockau) w liczbie 80
osób (mężczyzn i kobiet) odwiedził
w niedzielę Oborniki spędzając cały
dzień w lesie bukowym w rejonie
„Syreny” (Sitten). Podczas spotkania panował odświętny nastrój, tym
bardziej że sprzyjała też pogoda.
Czas spędzono na spacerach po lesie przy wtórze wesołych śpiewów,
na zabawach oraz przy suto zastawionym stole w Domu Zdrojowym.

Oborniki (Obernigk). 13. czerwca 1914: Wyścig klubu kolarskiego
„Prätoria“. Wrocławski Klub Kolarski „Prätoria“ dnia 14. czerwca 1914
zorganizował swój czwarty w tym
sezonie wyścig na 55-kilometrowej
trasie Wrocław (Breslau) – Oborniki – Trzebnica (Trebnitz) – Wrocław.
Oborniki (Obernigk). 13. czerwca 1914: Zakaz wyprowadzania
psów. Po znalezieniu w pobliżu
kolonii Siemianice (Schimmelwitz)
w rejonie lasu bukowego obok Syreny (Sitten) zdechłego psa sprowadzono weterynarza, który stwierdził
u zwierzęcia wściekliznę. Obowiązujący już od 1. maja 1914 zakaz
wyprowadzania psów przedłużono
więc do końca sierpnia 1914.
Oborniki (Obernigk). 13. czerwca 1914: Urząd Stanu Cywilnego
w Obornikach. Urząd Stanu Cywilnego w Obornikach odnotował
w miesiącach kwiecień i maj 1914
10 urodzeń, 3 małżeństwa i 14 zgonów.
Oborniki (Obernigk). 17. czerw
ca 1914: Święto Szkoły. Szkoła ewangelicka w Obornikach w najbliższy
poniedziałek, 22. czerwca 1914  
r.
obchodzić będzie swoje święto,
związane z przeprowadzką ze starej
do nowej szkoły. Miejscowe władze
spotkają się z tej okazji w „Syrenie”
(Sitten) na uroczystym obiedzie,
a dla dzieci zostanie zorganizowany
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Oborniki (Obernigk). 17.
czerwca 1914: Na przełaj przez
Kocie Góry. Pod tym hasłem
Klub Rowerowy z Wrocławia
(Breslau) „Falke” zorganizował wyścig na trasie Wrocław –
Oborniki – Trzebnica (Trebnitz)
– Ludgierzowice (Lückerwitz) –
Trzebnica – Wrocław.
Oborniki (Obernigk). 1. lipca
1914: Zamach w Sarajewie. Gdy
arcyksiążę Ferdynand z małżonką w niedzielę, 28. czerwca 1914
udawał się na przyjęcie do Ratusza, na jego samochód zrzucono
bombę, którą arcyksiążę odbił
ręką. Bomba wybuchła trafiając
w nadjeżdżający drugi samochód,
w którym lekkich urazów doznało dwóch panów ze świty księcia.
Pośród zgromadzonych widzów
urazów doznało 6 osób. Zamachowiec, drukarz Cabronowic
z Trebinje, został zatrzymany. Po
przyjęciu w ratuszu następca tronu kontynuował swoją podróż.
Podczas dalszej części przejazdu
gimnazjalista Princip z Grahova
kilka razy wystrzelił z rewolweru
na książęcą parę. Książę został trafiony w twarz, a księżna w miednicę. Obojga przewieziono do
pałacu, gdzie zmarli w wyniku odniesionych zranień. Zamachowiec
został zatrzymany. Rozwcieczony
tłum niemalże zlinczował oboje
zamachowców.

Design z Osolina na II Ogólnopolskim
Biennale Uczniowskiej Sztuki Użytkowej we Wrocławiu
W dniu 22 maja 2014 roku zabytkowe podwoje Wrocławskiego Ratusza gościły wielu
młodych artystów, których
dzieła zakwalifikowały się na
wystawę II Ogólnopolskiego
Biennale Uczniowskiej Sztuki
Użytkowej organizowanej w ramach projektu Młodzi Obywatele Kultury realizowanego we
Wrocławiu z okazji piastowania przez miasto zaszczytniej
funkcji Europejskiej Stolicy
Kultury.
Wśród licznego grona młodych
artystów nie zabrakło uczniów
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Osolinie, którzy pod czujnym okiem pani Joanny Słocińskiej
– Głód stworzyli wspaniałe dzieła
sztuki użytkowej. Prace naszych
uczniów zachwyciły oglądających
prostą formą, stonowaną barwą,

funkcjonalnością i ekologicznym
charakterem materiałów, z których
zostały wykonane. Młodzi artyści usłyszeli wiele ciepłych słów
uznania, a ich opiekunce serdeczne
gratulacje składały ważne osobistości wrocławskiego środowiska
artystycznego oraz rozmiłowani
w sztuce urzędnicy wrocławskiego magistratu. Dodać należy, że
uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Jana Brzechwy w Osolinie równie
duży sukces odnieśli w poprzedniej edycji Biennale.
Aktualną wystawę można podziwiać w Sali Wójtowskiej Wrocławskiego Ratusza do 10 czerwca.
Warto również zwrócić uwagę na
dzieła innych utalentowanych i pomysłowych twórców. Cieszy nas
zaproszenie na następne biennale,
które będzie miało charakter międzynarodowy.
Anna Leżoń
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Piknik Rowerowy

Kącik kulinarny – Obornickie Smaki

festyn „Ogród i las”. Przewidziane
są m. in. pokazy ćwiczeń gimnastycznych, tańce i śpiewy.
Oborniki (Obernigk). 17.
czerwca 1914: Przygoda klubu
sportowego z Wrocławia. Jeden
z klubów sportowych z Wrocławia (Breslau) stał się ostatnio głównym aktorem pewnej
komicznej sceny. Klub zbudował balon z papieru w kształcie
olbrzymiej damy, który z kolei
wzbił się w górę. Niestety „damie”
wkrótce po starcie zaczęły palić
się nogi oraz spódnica, po czym
cała spłonęła. Gdy członkowie
klubu w największym pośpiechu
gasili spadające jej części, stojąca
nieopodal publiczność nie mogła
powstrzymać śmiechu.

z pierwszej ręki
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Rogaliki ze słonecznikowej wsi
Rościsławice
Składniki:
–
–
–
–
–
–
–
–

1 kg mąki pszennej
0,5 l gęstej kwaśnej śmietany
7 łyżek cukru
2 jajka (żółtka)
szczypta soli
1 kostka drożdży
2 margaryny
nadzienie owocowe,
np. marmolada
– lukier (2 białka jajka, cukier
puder, aromat arakowy, sok
z cytryny)

31.08.2014  r. na Wzgórzu Grzybek odbędzie się Piknik Rowerowy. Głównym punktem
imprezy będzie wyścig na rowerach MTB.
Trasa wyścigu to pętla licząca
około 5 km (oczywiście ilość pętli
do przejechania będzie uzależniona
od kategorii wiekowej). Cała trasa
obejmować będzie wzgórze i ścieżki
pobliskiego lasu. Szczegóły dotyczące pikniku znaleźć można będzie na profilu facebookowym OKR
„OŚ” Oborniki Śląskie. Liczymy na
Waszą obecność, udział w wyścigu
i korzystanie z atrakcji przygotowanych specjalnie dla Was przez
Obornicki Klub Rowerowy. Do zobaczenia 31 sierpnia!
OKR „OŚ”

Wykonanie:
Margarynę posiekać razem
z mąką, następnie dodać cukier,
sól i wszystko razem dokładnie wymieszać, a następnie uformować
na kształt kopczyka wgłębieniem.
Do wgłębienia wlać śmietanę i rozdrobnione drożdże i wymieszać je
ze sobą, następnie dodać 2 żółtka.
Wszystkie składniki dokładnie wy-

robić na jednolite ciasto. Uformowane ciasto podzielić na 8 równych
części i odstawić do lodówki na minimum 2 godziny (można odstawić
na całą noc).
Po wyjęciu ciasta z lodówki każdą z 8 części należy uformować na
kształt kuli, rozwałkować i podzielić

ciasto na 8 równych trójkątów. Na
szerszą część trójkąta nałożyć marmoladę i zwijać tworząc rogalik.
Na blachę posmarowaną margaryną układać rogaliki i piec je
w temp. 1800 przez około 20 minut.
Po wyciągnięciu polukrować jeszcze gorące rogaliki.

Muffiny z poziomkami
i białą czekoladą
Składniki:
4 jajka
3/4 szkl. cukru białego
1/2 szkl. oleju
2 szkl. mąki (z proszkiem do
pieczenia)
3/4 szkl. poziomek
100g białej czekolady pokrojonej
w drobną kostkę
Do pieczenia:
blaszka do muffinów albo foremki (ok 20–24 szt)
Wykonanie:
Oddzielamy białka od żółtek, białka ubijamy mikserem na
sztywną pianę. Do ubitych białek

dodajemy stopniowo cukier, żółtka
i olej, ubijamy do rozpuszczenia się
cukru.
Teraz dodajemy mąkę z proszkiem i delikatnie mieszamy wszystkie składniki.
Do gotowego ciasta biszkoptowego dodajemy umyte, odsączone
poziomki i kawałki białej czekolady.
Przekładamy do foremek, najłatwiej zrobić to dużą łyżką i pieczemy w nagrzanym piekarniku
w temp. 170* przez 20 minut – kiedy ciastka lekko zbrązowieją – są
gotowe!

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
KRAINA WZGÓRZ TRZEBNICKICH

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Zakątek aktywnego
wypoczynku
w Obornikach Śląskich
Oborniki Śląskie od zawsze
uważane były za „miasto
ogród”, dlatego w ostatnim
czasie Gmina Oborniki Śląskie
zrealizowała kilka projektów
polegających na zagospodarowaniu przestrzeni publicznych,
szczególnie parków, skwerów
i placów zabaw.
26.05.2014 roku w Urzędzie
Marszałkowskim
Województwa
Dolnośląskiego Gmina Oborniki

fitness oraz wykonaniu boiska do
siatkówki plażowej. Celem projektu jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych, poprawa jakości
życia, integracja mieszkańców oraz
promocja miejscowości poprzez zagospodarowanie turystyczne skweru w Obornikach Śląskich. Uroczystego podpisania umowy dokonał
Burmistrz Obornika Śląskich Sławomir Błażewski oraz Skarbnik
Pani Dorota Fiłon w obecności
pracownika Działu Wdrażania

Śląskie podpisała umowę na realizację projektu pt.: „Stworzenie zakątka aktywnego wypoczynku w Obornikach Śląskich”. Operacja, która
otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 z działania
„małe projekty” polegać będzie na
przeprowadzeniu prac porządkowych i nasadzeń, zakupie urządzeń

Urzędu Marszałkowskiego Pana
Jacka Lewandowskiego. Całkowity
koszt zadania to ponad 50 000 zł
z czego ok. 30 000 zł to otrzymana
dotacja. Prace budowlane na „zakątku” przy ul. Korzeniowskiego
rozpoczną się na początku wakacji. Inwestycja zostanie oddana do
użytkowania dla mieszkańców i turystów we wrześniu 2014 roku.

Autorem przepisu jest:
Anna Balicka
(www.tylkodomowe.blogspot.com)

Zaproszenie
Jeśli posiadasz jakiś ciekawy rodzinny przepis na
ciasto lub potrawę kulinarną
to zapraszamy: podziel się
swoją wiedzą z innymi. Na
przepisy najlepiej ze zdjęciami, oraz autorem czekamy
pod adresem:
redakcja@oborniki-slaskie.pl
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Segregujmy mądrze! Gmina Oborniki Śląskie
Do dyspozycji mieszkańców
Gminy Oborniki Śląskie na terenach miasta i sołectw ustawione zostały ogólnodostępne
gniazda służące do segregowania odpadów komunalnych.
Niestety nie wszyscy mieszkańcy rozumieją potrzebę ich skutecznej segregacji. Do gniazd wrzucane
są zarówno odpady segregowane
jak i wielkogabarytowe, elektroodpady, a także w dużej mierze

odpady zmieszane. W takiej sytuacji odpady w gniazdach są odbierane i traktowane jako odpady
zmieszane, za które Gmina wnosi
większą opłatę do Wykonawcy
usługi (608,04 zł zamiast 205,20 zł
za tonę). Mija się to z celem segregowania odpadów do gniazd.

Wszystkie odpady segregowane
można w ramach wnoszonej opłaty
przewieźć do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Golędzinowie.
Przypominamy, iż opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych jest naliczana przy
założeniu prowadzenia segregacji
odpadów i jest warunkiem koniecznym do utrzymania obecnie
ponoszonej opłaty.

Dlatego też zwracamy się do
Państwa z apelem o bardziej efektywną segregację. Jeżeli sytuacja
przy gniazdach nie ulegnie zmianie zostaną one przeniesione
w inne punkty.
Opracowała: Małgorzata Jewiarz

bez azbestu…
W chwili obecnej na terenie
gminy Oborniki Śląskie wykonywane są prace polegające na
demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu
wyrobów zawierających azbest
z posesji, które zostały zgłoszone do udziału w konkursie
ogłoszonym przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przy udziale środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.

katów i ogłoszeń. Zwracamy się do
właścicieli i zarządców nieruchomości o współpracę z wykonawcą
w zakresie umożliwienia przepro-

wadzenia inwentaryzacji wyrobów
zawierających azbest i udzielenia
wszelkich możliwych informacji
przedstawicielom firmy.

Powyższe zadanie na terenie
84 nieruchomości realizuje firma
„EKO-MIX” Konstanty Spurek
z siedzibą przy ul. Grabiszyńskiej
163, 50-950 Wrocław wyłoniona
na podstawie Prawa zamówień publicznych.
Ponadto 5 czerwca 2014 roku
gmina Oborniki Śląskie podpisała
z Ministerstwem Gospodarki porozumienie w sprawie przekazania
dotacji celowej w wysokości 17.600
zł na realizację zadania pt.: „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Oborniki Śląskie”. Inwentaryzację przeprowadzać będzie firma
WGS84 Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Milanówku przy ul. Warszawskiej
14 lok. 5, której pracownicy będą
mieli upoważnienie Burmistrza
Obornik Śląskich do wykonywania
prac w terenie. O terminach realizacji zadania będziemy Państwa
informować na gminnej stronie
internetowej, oraz za pomocą pla-

Morzęcińskie Smaki 2014
17 maja 2014  r. dzięki uprzejmości i ogromnej gościnności
„Końskiego Dworu” w Morzęcinie Wielkim odbyła się biesiada
„Morzęcińskie Smaki 2014”.
Pomimo niesprzyjającej aury
pogodowej wszystko przebiegło
zgodnie z planem, dopisali goście, dobry humor i super zabawa.
W trakcie biesiady powołana zo-

stała komisja konkursowa, która
po ponad godzinnej naradzie wyłoniła „Morzęcińskie Smaki 2014”.
Do konkursu zgłoszonych zostało
9 potraw. Każda oryginalna, jedyna
w swoim rodzaju, niepowtarzalna.
„Marchewkowy Free Jazz”, „Morzęciński afrodyzjak”, „Jaja Andrzeja”,
„Sernik bez sera”, „Jabłkowe szaleństwo Anki”, „Morzęcińskie sakiewki
z niespodzianką”, „Przekąska Reni”,

„Słodkie duo”, „Morzęcińskie koko”
co pod tym się kryje? Finezja smaku, zamiłowanie do dobrej kuchni
i wyobraźnia kucharzy.
Komisja konkursowa w składzie: Anna Malinowska –przewodnicząca Komisji oraz Rozalia
Ptasińska, Marian Gomułkiewicz,
Ryszard Mazurkiewicz a także Burmistrz Obornik Śląskich Sławomir
Błażewski przyznała 3 nagrody

główne oraz 3 wyróżnienia. Nagrody specjalne
dla miejsc 1–3 ufundował dodatkowo zwycięzca ubiegłorocznego
konkursu Morzęcińskie
Smaki 2013.
Tegoroczni zwycięzcy konkursu kulinarnego „Morzęcińskie Smaki 2014” równorzędnie
I miejsce zajęły: Katarzyna
Kusztelak za „Morzęcińskie koko” i Alicja Bronowicka za „Słodkie duo”, II
miejsce: Renata Kusztelak
za „Przekąskę Reni”.
Wyróżnienia otrzymali: Wiola Wróbel za „Sernik bez
sera” Andrzej Spiak za „Jaja Andrzeja” Łukasz Nosek za „Morzęcińskie
sakiewki z niespodzianką”. Podczas
biesiady była okazja by spróbować
naprawdę wspaniałych potraw! Dla
dzieci przeprowadzono warsztaty,
w których z tematem przewodnim
było wszystko dla zdrowia: moja

ulubiona potrawa, ziemniaczane
potworki. Fantazja dzieci nie znała
granic. Szczególne podziękowania
należą się Pani Dorocie i Panu Marianowi oraz wszystkim osobom,
które włączyły się w zorganizowanie tej wspaniałej inicjatywy.
Tekst: Ewa Nosek
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O bornicki ośrodek kultury
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kultura-oborniki. pl

III Dolnośląska Liga Talentów
Ośrodek Kultury w Obornikach
Śląskich został zaproszony
przez Ośrodek Kultury i Sztuki
we Wrocławiu do współzorganizowania przedsięwzięcia pn.
„III Dolnośląska Liga Talentów”.
Jest to konkurs przeznaczony
dla artystów amatorów z Dolnego Śląska, którego celem jest popularyzacja dolnośląskiego ruchu amatorskiego i pokazanie go
w atrakcyjnej nowoczesnej formie.
W tym roku honorowy patronat
nad tym przedsięwzięciem objął
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Radosław Mołoń.
Pozostałymi współorganizatorami
konkursu było: Bogatyński Ośrodek Kultury w Bogatyni, Centrum
Kultury „Muza” w Lubinie oraz
Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji w Kłodzku.
W dniach 10 i 11 maja 2014 roku
odbyły się preeliminacje, w których
wzięło udział ok. 200 osób z powiatów: milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego,
trzebnickiego, wrocławskiego oraz
miasta Wrocław. Uczestników oceniało Jury w składzie: Katarzyna
Stankowska- wokalistka, pianistka
jazzowa, Anna Jędrzejczak – aktorka, Teatr na Walizkach, Grupa Winegret, Jan Szumski – muzyk-przewodniczący.
Gminę Oborniki Śląskie reprezentowali:
1. Kapela ludowa Jana Boduszka
z Siemianic (8 osób)
2. Chór Uniwersytetu Trzeciego
Wieku „Atena” w Obornikach Śląskich pod kierunkiem Ewy Skubisz
(30 osób)
3. Uczniowie Gimnazjum im.
Polskich Laureatów Nagrody Nobla w Obornikach Śląskich: Patrycja Przychodna, Alicja Jarczewska,
Patrycja Leśniak, Jolanta Szymczykowska, Bartłomiej Kowalski przygotowani przez Joannę Woś – prezentacje wokalne i instrumentalne
(5 osób)
4. Wokalistki ze Studia Piosenki
prowadzonego przez Anetę Góral
w Obornickim Ośrodku Kultury:
Katarzyna Szymańska, Gabriela
Pawlak, Wiktoria Górecka, Anna

Kobylański, Natalia Cyran, Anna
Wyroba, Agata Kornacka (7)
5. Karol Czopka – prezentacja
instrumentalna (harfa)
6. Wokalistki indywidualnie
zgłoszone: Monika Słomska, Magda Zarzeczna, Lidia Sikora, Julia
Olbert, Natalia Jabłońska, Patrycja
Majka ze swoim tatą – Wojciechem
Majką w roli akompaniatora (MAJKA BAND) – (7)
7. Zespół taneczny „Iskra” prowadzony przez Wandę Górną ze
Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Urazie (12 osób)
8. Zespół Victribells (4 osoby)

przewodnicząca Komisji Polityki
Społecznej Rady Miejskiej Obornik
Śląskich.
Dolnośląska Liga Talentów to
przedsięwzięcie stwarzające profesjonalne warunki do promocji artystów z Dolnego Śląska, ukazujące
ogromny potencjał twórczy. Należy
podkreślić i docenić wielki wkład
pracy uczestników konkursu jak
i ich instruktorów w przygotowanie
prezentacji. Na obornickiej scenie

łącznie wystąpiło ok. 300 wykonawców. Była to okazja do nawiązania
kontaktów, poznania fantastycznych wykonawców i wspaniałych
grup artystycznych, które będziemy
zapraszać do Obornik Śląskich na
różnorodne przedsięwzięcia kulturalne. Udział w DTL to moc emocji
i przeżyć duchowych dla odbiorców, a szczególnie rodzin ich wspierających.
Wszystkim uczestnikom dzię-

kujemy za przyjęcie naszego zaproszenia, dziękujemy za współpracę dyrekcji i pracownikom
Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Gratulujemy laureatom i życzymy powodzenia w Finale, który
odbędzie się w Teatrze Polskim
we Wrocławiu w dniu 16 września
o godz. 12-tej.
Dodatkowe informacje na www.
dolita.pl
Halina Muszak

Jury wyłoniło 20 laureatów.
Wśród tych osób znaleźli się także
przedstawiciele naszej Gminy byli
to: Karol Czopka, Magda Zarzeczna, Monika Słomska, Katarzyna
Szymańska, zespół Victribells oraz
Chór UTW „Atena”.
Następnym etapem były eliminacje. Tutaj oceniało Jury w składzie:
Stanisław Szelc – aktor – członek
Kabaretu Elita – przewodniczący,
Waldemar Gromolak – muzyk, wykładowca Akademii Muzycznej We
Wrocławiu – sekretarz, Marta Zięba
– aktorka Teatru Polskiego we Wrocławiu – członek Jury
Po przesłuchaniu 19 podmiotów
artystycznych zakwalifikowało do
Finału
– zespół Victribells z Obornik Śląskich
– Martynę Musiał ze Środy Śląskiej
– Zespół Rytm z Bielan Wrocławskich
Jury podkreśliło bardzo wysoki
poziom artystyczny i dodatkowo
wyróżniło Monikę Słomska, Urszulę Srokosz, Katarzynę Szymańską,
Milenę Moszczyńską, Małgorzatę
Wilk i Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku Atena.
Laureaci Eliminacji zostali obdarowani upominkami symbolizującymi przedsięwzięcie autorstwa
Anity Misiorek ufundowanymi
przez Obornicki Ośrodek Kultury.
Nagrody wręczył Burmistrz Obornik Śląskich Sławomir Błażewski
oraz pani Bożena Magnowska,

Nagrody za udział w konkursie dolnośląskim pt.

„95 Lat tpd w Polsce i 70 lat na
Dolnym Śląsku w służbie dziecku”

W dniu 18 czerwca w Obornickim Ośrodku Kultury Zastępca Burmistrz Obornik Śląskich – Karol Kos i dyrektor
Obornickiego Ośrodka Kultury Halina Muszak wraz z opiekunem Koła Małego Plastyka
Bożeną Przybylską wręczyli
uroczyście nagrody laureatom konkursu „95 lat TPD
w Polsce i 70 lat na Dolnym
Śląsku w służbie DZIECKU”.
Organizatorem konkursu było
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
oddział Okręgowy w Legnicy. Na
konkurs napłynęło ok. 340 prac.
I nagrodę w kategorii wiekowej 9–12 lat uzyskała KLAUDIA KWIETNIEWSKA –
l. 12,
wyróżnienie w kategorii wiekowej 9-12 lat uzyskała – JULIA LASKOWSKA – l. 11,

wyróżnienie – w kategorii wiekowej 5–8 lat uzyskała NATASZA BAER -l. 5.
W tym wyjątkowym dniu towarzyszyły nam rodziny laureatek.

Bardzo cieszymy się z sukcesów naszych podopiecznych i oczywiście
serdecznie gratulujemy. Dziękujemy organizatorom za współpracę.
Halina Muszak
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Młodziki KP Bór w Paquito Cup 2014
W dniach 20-22.06.2014 grupa
młodzików Klubu Piłkarskiego
„Bór” Oborniki Śląskie wzięła
udział w ogólnopolskim turnieju Paquito Cup, który od
czterech lat jest organizowany
przez grupe Intermarche.

szego dobrego rytmu gry i dali rozegrać się przeciwnikom, którzy
do końca meczu strzelili 4 gole
i zapewnili sobie awans do ćwierćfinału. Po sobotnich zmaganiach nasza drużyna zajęła czwarte miejsce
w grupie i pozostała jej walka o dalsze miejsca w turnieju.

W tym roku turniej odbył się
nad morzem w miejscowości Trzebiatów. Do turnieju zgłosiło się 20
drużyn z całej Polski, które zostały
podzielone na cztery grupy po pięć
zespołów.
Obornicka drużyna dotarła na
turniej w piątek popołudniu i została zakwaterowania w miejscowości
znajdującej się nad samym morzem
- Mrzeżyno. W piątkowy wieczór
wszystkie drużyny w ramach integracji oglądały mecz Mistrzostw
Świata Francja - Szwajcaria na specjalnie przygotowanym telebimie
w Mrzeżyńskim Centrum Sportu.
W sobotę od samego rana rozpoczęły się rozgrywki, w których
KP Bór trafił do grupy „B” - razem z drużynami z Brzeska, Nowej

Rudy, Gorzowa Wlk. oraz Gryfic.
Nasze młodziki, które debiutowały
w tym turnieju, w pierwszym meczu musiały uznać wyższość drużyny z Brzeska, która wygrała 2-0.
Młodym Oborniczanom zabrakło
w tym meczu odrobiny szczęścia,
w kilku akcjach na przeszkodzie
w zdobyciu goli stały słupki i poprzeczka. W kolejnym pojedynku
przeciwnikiem KP Boru była drużyna z Gryfic. Podopieczni trenera Michała Jankowiaka odnieśli
pierwsze zwycięstwo, strzelając
rywalom dwa gole i nie tracąc żadnego. W Najtrudniejszym sprawdzianie pierwszego dnia rozgrywek
Bór zmierzył swoje siły z drużyną
z Nowej Rudy, która była jednym
z głównych faworytów do zwycięstwa w turnieju. Jak przystało na
faworyta goście nie mieli litości dla
naszej drużyny i pewnie pokonali Bór w stosunku 10:0. Ostatnim
przeciwnikiem tego dnia była ekipa
Gorzowa Wlk., z którą nasza drużyna musiała wygrać, aby liczyć się
w walce o czołowe miejsca w Paquito Cup 2014. Nasi młodzi adepci
futbolu wyszli na to spotkanie bardzo zmotywowani i już w pierwszej
akcji meczu pokonali bramkarza
z Gorzowa. W kolejnych minutach
meczu nasza drużyna nadawała
tempo meczu raz po raz atakując

zaskoczonych takim obrotem sytuacji zawodników z Gorzowa. Na
nieszczęście w pierwszej połowie
meczu nastąpiło oberwanie chmury
nad Trzebiatowem i sędzia przerwał
mecz na kilka minut. Po wznowieniu nasi przemoczeni zawodnicy
nie byli w stanie złapać wcześniej-

Niedzielne mecze przyniosły
ostateczne rozstrzygnięcia w turnieju. KP Bór rozegrał jeszcze dwa
mecze, w których musiał uznać
nieznaczną wyższość bardziej
doświadczonych
przeciwników
z Wolsztyna (3:2) oraz Starego Miasta (2:1). Ostatecznie w końcowej
klasyfikacji nasi zawodnicy uplasowali się na 16 pozycji. W turnieju
tryumfowali zawodnicy z Dzierżoniowa, którzy w finale po serii rzutów karnych pokonali naszych grupowych rywali z Nowej Rudy.
Warta uwagi jest bardzo profesjonalna organizacja turnieju,
w którym zwłaszcza końcowa de-

koracja zrobiła na wszystkich wielkie wrażenie. Mogliśmy podziwiać
sztuczne ognie oraz wyróżnionych
zawodników, wjeżdżających na wyścigowych motorach.

Stowarzyszenie
Kultury Fizycznej,
Sportu i Rekreacji
„TRAMP”
w Obornikach Śląskich

Zarząd Klubu Piłkarskiego „Bór”
pragnie podziękować Panu Łukaszowi Budasowi za sfinansowanie
całego przedsięwzięcia, za wsparcie
przy organizacji wyjazdu oraz za
żywiołowy doping w czasie trwania rozgrywek. Mamy nadzieje, że
w kolejnej edycji tego prestiżowego
turnieju, również będziemy mogli
wziąść udział i wpisze się on na stałe
w kalendarz rozgrywek grupy młodzików obornickiego Boru.
Skład KP BÓR Oborniki Śląskie: Król Marcel, Trytko Michał,
Koczot Kacper, Curyło Paweł,
Hejke Jacek, Wolsztyniak Michał,
Kubas Krystian, Frąk Jacek, Trytko
Damian, Trojnar Przemysław, Gleń
Tomasz, Płóciennik Jakub.

zaprasza
wszystkie dzieci ze szkół podstawowych

na

Trener: Michał Jankowiak.

WAKACYJNE PÓŁKOLONIE
I turnus – 14.07.2014 –18.07.2014
II turnus – 21.07.2014 –25.07.2014
Zgłoszenia:
e-mail: osiros@op.pl
lub telefonicznie: 71 3101104 lub 91 3101270.
Zabacz też www.osirobornikislaskie.pl
Organizator: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji „TRAMP”
Projekt współfinansowany z budżetu gminy Oborniki Śląskie

W dniu 24 maja 2014 roku odbyły się pierwsze w tym sezonie
Otwarte Mistrzostwa Obornik
Śląskich należące do cyklu turniejów Mistrzostw Dolnego Śląska w siatkówce plażowej.

Podium kategorii 69kg, na pierwszym miejscu Damian Mróz z trenerem, na
trzecim miejscu Patryk Kusztelak
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Wakacje

z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich oraz
Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji „Tramp”

PROGRAM
IMPREZ:

2. BEZPŁATNA NAUKA PŁYWANIA DLA DZIECI
godz. 13:00 – 15:00

PONIEDZIAŁKI

NIEDZIELE

1. BASENOWY TURNIEJ TENISA
STOŁOWEGO o „Nagrodę niespodziankę”
godz. 12:00–14:00

1. RODZINNY TURNIEJ „MAMA
TATA I JA” POD HASŁEM „MY
SIĘ WODY NIE BOIMY”
godz. 12:00 – 14:00

2. WAKACYJNA PIŁKA SITKOWA DA DZIECI – pod okiem
animatora
godz. 12:00–14:00

PONADTO

WTORKI
1. WIELKI
TURNIEJ
GIER
PLANSZOWYCH W TERENIE
– eliminacje do półfinału
godz. 12:00 – 14:00
2. GRY I ZABAWY SPRAWNOŚCIOWE – dla wszystkich dzieci
na świeżym powietrzu
godz. 10:00–12:00

ŚRODY
1. BEZPŁATNA NAUKA PŁYWANIA DLA DZIECI
godz. 13:00 – 15:00

CZWARTKI
1. CZWARTKOWY
PŁYWACKI
godz. 12:00 – 14:00

TRÓJBÓJ

PIĄTKI
1. WIELKI
TURNIEJ
GIER
PLANSZOWYCH W TERENIE
– finały
godz. 12:00 – 14:00

wspólnie z SMS „Olimp”,
oraz UKS-em „Relaks”
10.07.2014 r. – 13.07.2014 r.
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Podnoszeniu Ciężarów
26.07.2014 r. – 27.07.2014 r.
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Siatkówce Plażowej
Mężczyzn
02.08.2014 r.
Międzynarodowy Turniej w Pod
noszeniu Ciężarów – obchody
10-lecia Sekcji Podnoszenia Ciężarów

Basen
Jeden z największych tego typu
otwartych obiektów na Dolnym Śląsku z wodą z własnego ujęcia.
Czynny w sezonie wakacyjnym
od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10.00 -18.00.
Całodzienne ceny biletów:
Dzieci i młodzież szkolna - 3 zł
Osoby dorosłe - 5 zł.
Dzieci do lat 6 - nieodpłatnie
Goście ośrodka - zniżka 40% (3 zł)

Sezon Plażowy rozpoczęty!

W weekend 20–22.06.2014  r. odbył się XXXII Turniej o Puchar
Budapesztu, w którym stratowali młodzi zawodnicy obornickiej sekcji podnoszenia ciężarów.
Do Mateusza Borowca i Bartosza
Iwińskiego dołączył gościnnie Dominik Góralski z zaprzyjaźnionego
klubu „Polwica” Wierzbno. Całą wyprawę koordynował kierownik sekcji
Pan Stefan Pałka. Nasi młodzi sztangiści po raz kolejny zaprezentowali
się bardzo dobrze uzyskując drugie
miejsce drużynowo, ustępując tylko
drużynie Serbii. W zawodach wzięły
udział także reprezentacje Węgier,
Słowacji, Czech i Ukrainy.
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Kolejne sukcesy obornickich
ciężarowców!!!

W tym samym czasie w Gdańsku odbyły się Mistrzostwa Polski
do lat 23. W nich Oborniki Śląskie
reprezentowali Damian Mróz i Kamil Kostrz. W kategorii do 69 kg

z pierwszej ręki
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Damian Mróz w podejściu na 140kg
w podrzucie.

Kamil Kostrz w podejściu na 115kg
w rwaniu

tytuł Mistrza Polski zdobył Damian
Mróz uzyskując w dwuboju 245kg.
Na trzecim stopniu podium uplasował się reprezentujący barwy Śląska Wrocław – nasz były zawodnik
(wychowanek trenera sekcji podnoszenia ciężarów Tomasza Pałki)Patryk Kusztelak. W kategorii do

105kg na ósmym miejscu zakończył
zawody Kamil Kostrz (także 245kg
w dwuboju). Był to już dziesiąty
medal mistrzostw Polski w historii
obornickiej sekcji podnoszenia ciężarów.
Tekst: Tomasz Pałka

W turnieju udział wzięło 22 pary
żeńskie i 24 pary męskie. Profesjonalną oprawę turnieju zapewnili
nam sędziowie DZPS-u oraz wysokiej klasy zawodnicy.
Gościliśmy znane sylwetki polskiej siatkówki m.in. Jakuba Popiwczaka (zawodnik JSW), Joannę
Rejno (wcześniej Koprowską byłą
zawodniczkę Gwardii Wrocław).
Turniej rozpoczął się o godzinie 14
i już od pierwszych momentów za-

wodnicy zagwarantowali kibicom
wiele emocji i niezapomnianych
wrażeń.
W rywalizacji kobiet zwycięsko
wyszła Iwona Pelc (trenerka damskiej drużyny SMS-u Olimp) wraz
z partnerką Martyną Kozińską (była
mistrzyni Polski Juniorek w siatkówce plażowej). Pomimo porażki
w swoim pierwszym meczu z Klaudią Kubas (kapitan SMS-u) i Magdaleną Stasiak zachowały zimną krew
i zwyciężyły turniej. Drugie i Trzecie
miejsce wśród kobiet zajęły kolejno
pary Paulina Sobolewska/Paulina
Sdebel, Iga Kozińska/Agata Śliwa.
W męskim finale spotkały się
pary Maciej Lewicki/Tomasz Ga-

łuszka kontra Roman Andrys/
Adam Andrys. Z tej rywalizacji
zwycięsko wyszła drużyna braci
Adrysów. Walka o trzecie miejsce
rozegrała się pomiędzy rozstawionym z numerem pierwszym Pawłem Lewandowskim z partnerem
Jakubem Zdybkiem a Emilem Szamańskim i Markiem Bartnikiem.
W turnieju pary te spotkały się już
wcześniej. W pierwszym spotkaniu
zwycięsko wyszła para Szamański/
Bartnik, ale w istotniejszym meczu
lepiej wykazała się młoda para Zdybek/Lewandowski.
Pomimo zmęczenia zawodnicy
walczyli do ostatniej piłki a turniej
zakończył się o godzinie 3.
A.K. i A.J.
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