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Remont OSIR-u
Budynek OSIR-u będzie remontowany – pozyskaliśmy dofinansowanie!
Gminie Oborniki Śląskie udało się pozyskać środki na remont
wnętrz budynku OSIR-u przy ul.
Poniatowskiego. W ubiegłym nu-

merze „Z pierwszej ręki” informowaliśmy o naszych staraniach w tej
kwestii. Wniosek o wartości ponad
milion złotych otrzyma dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
w ramach Programu Rozwoju Bazy
Sportowej Województwa Dolnoślą-

skiego na lata 2016-2018. Przewidywana wartość dofinansowania to
33% wartości projektu. Nadal czekamy na informację z Ministerstwa
Sportu i Turystyki czy na tą inwestycję uda nam się pozyskać większe dofinansowanie.

Do 22 maja
głosujemy na Gminę
Oborniki Śląskie!

#57

st r. 3

6 kwietnia złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach budżetu
obywatelskiego Aktywny Dolny Śląsk na przeprowadzenie
cyklu 12 imprez turystyczno-sportowych pn. „#Aktywne
Wzgórza Trzebnickie”, które
zorganizowane zostaną na terenie Naszej Gminy.
W ramach projektu tworzonego
przez UMWD można uzyskać do
40 000 zł na zorganizowanie ciekawych przedsięwzięć sportowo-turystycznych – o taką kwotę właśnie
ubiegają się organizacje pozarządowe oraz kluby sportowe z terenu
Gminy Oborniki Śląskie.
#Aktywne Wzgórza Trzebnickie to świetna okazja do poznania Dolnego Śląska oraz terenu
Wzgórz Trzebnickich. Zaproponowany przez Nas cykl imprez ukaże

Obchody uchwalenia
225 rocznicy
Konstytucji 3 Maja
3 maja 2016 rok – w ten szczególny dzień otulony szalem zieleni
i flag biało czerwonych mieszkańcy
gminy Oborniki Śląskie zostali zaproszeni przez organizatorów czyli
Gminę Oborniki Śląskie, Związek

st r. 4

Sanitariaty
na basenie
wyremontowane

Kombatantów i Byłych Więźniów
Politycznych oraz Obornicki Ośrodek Kultury do wspólnego świętowania.

st r. 6

piękno otaczającej przyrody oraz
rozpropaguje aktywny tryb życia
i odpoczynek na świeżym powietrzu. W ramach planowanego cyklu
imprez zaangażujemy miłośników
różnych dyscyplin sportu m.in.
lotnictwa, żeglarstwa, piłki nożnej,
wyścigów rowerowych, biegów na
orientacje, pieszych wędrówek itp.
z terenu całego województwa dolnośląskiego. Imprezy przyczynią
się do upowszechniania kultury
fizycznej i turystyki aktywnej nie
tylko na terenie Naszej Gminy, ale
także województwa dolnośląskiego
przez udział zawodników oraz szeroką promocję wydarzenia na portalach społecznościowych, lokalnej
prasie oraz poprzez nagranie filmu
promocyjnego oraz wydanie map,
ulotek i przewodników związanych
z organizowanymi wydarzeniami.

Nowoczesny plac zabaw dla
Gminy Oborniki Śląskie zależy
od aktywności mieszkańców
i ilości oddanych głosów!
Zachęcamy do oddania głosu
w konkursie „Podwórko Nivea –
edycja 2016”.
Nivea Polska od 15 lat organizuje akcję o wymiarze społecznym,
dzięki której na terenie całej Polski
tworzone są darmowe place zabaw.
Dla zwycięskich gmin Nivea wybuduje niepowtarzalne place zabaw
tzw. „Podwórko Nivea” w 40 lokalizacjach w całej Polsce.

Gmina Oborniki Śląskie zgłosiła
się do konkursu podając lokalizację
placu zabaw w Obornikach Śląskich na terenie parku przy ulicy
Wrocławskiej.
Konkursowa rywalizacja polega
na aktywnym głosowaniu na zgłoszoną lokalizację za pośrednictwem
www.nivea.pl/podworstrony:
ko2016 bądź przez mobilną aplikację już od 5 maja 2016 roku.

st r. 4

Informujemy, iż zakończyły
się prace remontowe sanitariatów na obornickim
basenie. Inwestycja była
finansowana z Budżetu
Obywatelskiego, całkowity
koszt remontu wyniósł 200
tysięcy złotych.
W ramach prac przebudowano toalety damskie i męskie,
toaletę dla niepełnosprawnych,
pokój ratowników i pomieszczenie gospodarcze.

st r. 3
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Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
na lata 2014-2020.

Mamy obszar zdegradowany i rewitalizowany
na terenie Gminy Oborniki Śląskie
W poprzednich numerach gazety informowaliśmy Państwa
o pracach nad Gminnym Programem Rewitalizacji na lata
2016-2026. Pod koniec kwietnia
zakończył się etap konsultacji
obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego na terenie Gminy Oborniki Śląskie.
W celu wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji opracowano diagnozę,
która została przeprowadzona na
podstawie wiarygodnych i mierzalnych danych pozyskanych z: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Komendy Powiatowej
Policji w Trzebnicy, Powiatowego
Urzędu Pracy w Trzebnicy oraz
Głównego Urzędu Statystycznego.
Diagnozie została poddana cała
gmina, analizy dokonała niezależna
firma ekspercka. Wynikiem jej prac
było wyznaczenie obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego na
terenie naszej gminy. Wskazany
w diagnozie obszar charakteryzuje się cechami obszaru zdegradowanego i wymagającego podjęcia
działań rewitalizacyjnych. Nie
może on obejmować terenów większych niż 20% gminy oraz nie może
być zamieszkiwany przez więcej niż
30% mieszkańców gminy.

Czym jest obszar
zdegradowany
i rewitalizowany?
Obszar zdegradowany to przestrzeń, która znajduje się w stanie
kryzysowym z powodu negatywnych zjawisk społecznych oraz
gospodarczych lub przestrzenno-funkcjonalnych lub środowisko-
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W gminie
coraz jaśniej
Pod koniec marca br. Urząd
Miejski rozstrzygnął przetarg
na wykonanie kolejnego oświetlenia na terenie naszej Gminy.
Inwestycja pn. „Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Oborniki Śląskie ul.
J. Słowackiego, Kuraszkowie i Nizinach” będzie realizowana do końca
maja 2016 r.
Zakończył się już etap montażu
słupów i opraw oświetleniowych
w Obornikach Śląskich na ul. Słowackiego (7 szt.), a w Kuraszkowie,
gdzie powstanie 15 nowych latarni
trwają prace na ul. Polnej i ul. Jesionowej. Kolejnym etapem prac będzie rozbudowa oświetlenia w Nizinach o 5 dodatkowych lamp.
Dla przypomnienia pod koniec
ubiegłego roku w Gminie przybyło
40 dodatkowych lamp, m.in. na ul.
Piastów Śląskich, Krzywoustego,
Batorego, Pobożnego, części ulicy
Paderewskiego i Powstańców Śląskich, tym samym Burmistrz Arka-

Remont OSIR-u
Budynek OSIR-u będzie remontowany - pozyskaliśmy dofinansowanie!
Gminie Oborniki Śląskie udało się pozyskać środki na remont
wnętrz budynku OSIR-u przy ul.

czekamy na informację z Ministerstwa Sportu i Turystyki czy na tą
inwestycję uda nam się pozyskać
większe dofinansowanie.
Remonty planujemy rozpocząć
już w czerwcu – informuje Bur-

mistrz Arkadiusz Poprawa. Prace
rozpoczną się od modernizacji
małej sali i zakupu wyposażenia,
następnie w wakacje planujemy
wymianę parkietu i remont na dużej sali i w szatniach, toaletach i korytarzu – prace podzielone będą na
2 etapy i zakończą się w przyszłym
roku.
Część budynku zostanie dostosowana do osób niepełnosprawnych (toalety, wejścia na salę)
Sala sportowa wyposażona zostanie również w nowe sprzęty;
m.in. nowe kosze do piłki koszykowej, słupki do piłki siatkowej
i tenisa, tablicę wyników, drabinki sportowe czy bramki do piłki
ręcznej. Kluby sportowe trenujące
w OSIR-ze będą mogły ćwiczyć na
nowych materacach do judo, a sekcja MMA korzystać z nowej klatki
do treningów i zawodów.

diusz Poprawa konsekwentnie realizuje plan doświetlania naszej małej
ojczyzny.
Dominika Łasica
Z-ca Kierownika Wydziału
Inwestycji i Remontów

Dominika Łasica
Z-ca Naczelnika Wydziału
Inwestycji i Remontów
Nowe materace do Judo na pewno się przydadzą podczas kolejnego turnieju
Poniatowskiego. W ubiegłym numerze „Z pierwszej ręki” informowaliśmy o naszych staraniach w tej
kwestii. Wniosek o wartości ponad
milion złotych otrzyma dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
w ramach Programu Rozwoju Bazy
Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2018. Przewidywana wartość dofinansowania
to 33% wartości projektu. Nadal

Pięć wniosków na budowę dróg
wych. Szczególne znaczenie odgrywać będzie tu obszar rewitalizacji
– „obszar obejmujący całość lub
część obszaru zdegradowanego,
cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie
dla rozwoju lokalnego, zamierza się

przeprowadzić rewitalizację” (zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji
oraz Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020). – obszar
zdegradowany w naszej Gminie
przedstawia fot. nr 1. Obszar rewitalizowany fot. 2a, 2b, 2c

Gminny Program Rewitalizacji
Gminy Oborniki Śląskie na lata
2016-2026 odgrywać będzie szczególną rolę w rozpoczętym okresie programowania UE. Jednym
z podstawowych elementów Programu będzie określenie potrzeb
rewitalizacyjnych poprzez kon-

kretne przedsięwzięcia. Propozycje
projektów powinny: przyczyniać
się do rozwiązania problemów obszaru zdegradowanego, być realizowane na obszarze wskazanym do
rewitalizacji (poza obszarem mogą
być realizowane projekty, jeżeli
wynika to z ich specyfiki np. inicjatywy społeczne skierowane na aktywizację zawodową mieszkańców
obszaru rewitalizacji).
W związku z faktem, że ujęcie
przedsięwzięcia w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026,
jest warunkiem umożliwiającym
aplikowanie o środki w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zaprosiliśmy
organizacje pozarządowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie
mieszkaniowe, kościoły i związki
wyznaniowe oraz inne podmioty
posiadające osobowość prawną
do zgłaszania swoich propozycji
projektowych do 5 maja 2016 r. do
Urzędu Miejskiego w Obornikach
Śląskich.
I.B.-Sz.

Gmina Oborniki Śląskie złożyła 5 wniosków o przyznanie
pomocy na realizację operacji
typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
Gmina Oborniki Śląskie złożyła
5 wniosków o przyznanie pomocy
na realizację operacji typu „Budowa
lub modernizacja dróg lokalnych”
w ramach działania „Podstawowe
usługi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich”.
Wnioskami objęto przebudowę
dróg gminnych na terenach wiejskich Naszej Gminy:
- Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Rościsławice,
- Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Kuraszków,
- Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Osola,
- Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Osolin,
- Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Jary.
Pomoc jest przyznawana w formie refundacji w wysokości 63,63
% poniesionych kosztów kwalifikowanych i będzie przyznawana do
wysokości limitu, który w okresie
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realizacji operacji PROW na lata
2014-2020 wynosi 3 000 000 zł na
beneficjenta. Preferowane będą
drogi, które łączyć będą jednostki
osadnicze z istniejącą drogą publiczną oraz będą prowadzić bezpośrednio do obiektu użyteczności
publicznej.
Przyjmowanie wniosków zakończyło się 18 marca 2016 roku, a ich
ocena potrwa ok. 3 miesiące, więc
wyniki poznamy dopiero w lipcu.
Kwota przeznaczona na realizację

budowy lub modernizacji dróg lokalnych na terenie województwa
dolnośląskiego w ramach PROW
2014-2020 wynosi 15,5 mln Euro.
O środki ubiega się ok. 180 samorządów gminnych i powiatowych, więc konkurencja jest bardzo
duża. Ile z tej puli trafi na wiejskie
drogi Naszej gminy, dowiemy się
już wkrótce” – mówi Burmistrz
Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa.
Katarzyna Jarczewska

Już niedługo OSIR będzie miał swoją Klatkę do MMA

Sanitariaty
na basenie
wyremontowane
Informujemy, iż zakończyły się
prace remontowe sanitariatów na
obornickim basenie. Inwestycja
była finansowana z Budżetu Obywatelskiego, całkowity koszt remontu wyniósł 200 tysięcy złotych.
W ramach prac przebudowano
toalety damskie i męskie, toaletę
dla niepełnosprawnych, pokój ratowników i pomieszczenie gospodarcze. Poprawiony został również
dach nad tymi pomieszczeniami.
Prace remontowe wykonała firma
ASCOMPLEX Adam Stążka.
Dominika Łasica
Z-ca Kierownika
Wydziału Inwestycji i Remontów
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Nad wodę w Gminie
Oborniki Śląskie
Jedyny w Polsce dmuchany
aquapark na wodzie, dwa kąpieliska z czystą wodą, boiska
do siatkówki plażowej, rowery
wodne, kajaki i beach bar to
tylko niektóre atrakcje, na jakie będą mogli liczyć, wszyscy,
którzy odwiedzą Kopalnię Wrocław.
Nowoczesny plac zabaw dla
Gminy Oborniki Śląskie zależy
od aktywności mieszkańców
i ilości oddanych głosów!
Zachęcamy do oddania głosu
w konkursie „Podwórko Nivea –
edycja 2016”.
Nivea Polska od 15 lat organizuje akcję o wymiarze społecznym,
dzięki której na terenie całej Polski
tworzone są darmowe place zabaw.
Dla zwycięskich gmin Nivea wybuduje niepowtarzalne place zabaw
tzw. „Podwórko Nivea” w 40 lokalizacjach w całej Polsce.

Gmina Oborniki Śląskie zgłosiła
się do konkursu podając lokalizację
placu zabaw w Obornikach Śląskich na terenie parku przy ulicy
Wrocławskiej.
Konkursowa rywalizacja polega
na aktywnym głosowaniu na zgłoszoną lokalizację za pośrednictwem
www.nivea.pl/podworstrony:
ko2016 bądź przez mobilną aplikację już od 5 maja 2016 roku.
Codziennie każdy mieszkaniec ma możliwość oddania
jednego głosu na plac zabaw
w Obornikach Śląskich.

Konkurs Podwórko NIVEA składa się z dwóch etapów głosowania:
Etap I od dnia 5 maja 2016 r. do 2
czerwca r. do godziny 23:59:59
Etap II od dnia 3 czerwca 2016r.
do 30 czerwca 2016r. do godziny
23:59:59
W każdym etapie głosowania wyłonionych zostanie 20 zwycięskich
lokalizacji. Wygrana w konkursie
zależy od wspólnego zaangażowania i aktywnego głosowania przez
mieszkańców i sympatyków
Gminy Oborniki Śląskie. Liczymy
na Twój i Twoich znajomych głos!

To nowy ośrodek dla amatorów
letniego wypoczynku, który ruszy
już w najbliższe wakacje. Kopalnia
Wrocław to nowe miejsce na wypoczynkowej mapie aglomeracji wrocławskiej, położone w wyjątkowo
czystym ekologicznie, chronionym
obszarze Natura 2000 – Dolina Widawy. Ta była kopalnia piasku znajduje się w pobliżu drogi z Wrocławia do Obornik Śląskich, tuż obok
wsi Paniowice. Niezmotoryzowani
mogą się tam dostać pociągiem,
wysiadając na stacji Szewce lub jadąc autobusem do Świniar.

Katarzyna Jarczewska

Nasz ośrodek to nie tylko piękna plaża – mówi Maciej Domagała,
dyrektor operacyjny Kopalni Wrocław. Chcemy zapewnić naszym

Do 22 maja
głosujemy na Gminę
Oborniki Śląskie!
6 kwietnia złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach budżetu
obywatelskiego Aktywny Dolny Śląsk na przeprowadzenie
cyklu 12 imprez turystyczno-sportowych pn. „#Aktywne
Wzgórza Trzebnickie”, które
zorganizowane zostaną na terenie Naszej Gminy.
W ramach projektu tworzonego
przez UMWD można uzyskać do
40 000 zł na zorganizowanie ciekawych przedsięwzięć sportowo – turystycznych – o taką kwotę właśnie
ubiegają się organizacje pozarządowe oraz kluby sportowe z terenu
Gminy Oborniki Śląskie.
#Aktywne Wzgórza Trzebnickie to świetna okazja do pozna-

nia Dolnego Śląska oraz terenu
Wzgórz Trzebnickich. Zaproponowany przez Nas cykl imprez ukaże
piękno otaczającej przyrody oraz
rozpropaguje aktywny tryb życia
i odpoczynek na świeżym powietrzu. W ramach planowanego cyklu
imprez zaangażujemy miłośników

gościom również wiele możliwości
aktywnego wypoczynku. Będą tu
mogli uprawiać siatkówkę plażową, frisbee, popływać kajakami lub
rowerami wodnymi, czy też wziąć
udział w kursach tańca. Znajdzie się
tu również coś dla amatorów kultury z wyższej półki. Zaplanowaliśmy
liczne pokazy teatralne, kino pod
gwiazdami oraz widowiska kabaretowe. Z kolei ważne wydarzenia
sportowe będzie można oglądać
w specjalnie przygotowanej strefie kibica. Pomyśleliśmy również
o młodzieży, która będzie mogła
tu potańczyć i posłuchać dobrej
klubowej muzyki od zmierzchu aż
do świtu, serwowanej przez najlepszych DJ-ów z całej Polski. Przewidziano również liczne atrakcje
dla najmłodszych. Rodzice, którzy
zabiorą tu swoje pociechy będą mogli naprawdę odpocząć, gdyż maluchami zajmą się wykwalifikowani
animatorzy. Z pewnością ani przez
chwilę nikt nie będzie się tu nudził
– zapewnia Maciej Domagała.
Kopalnia Wrocław rusza już
1 lipca.

Burmistrz
Arkadiusz Poprawa
zachęca do głosowania na Projekt nr 57

różnych dyscyplin sportu m.in.
lotnictwa, żeglarstwa, piłki nożnej,
wyścigów rowerowych, biegów na
orientacje, pieszych wędrówek itp.
z terenu całego województwa dolnośląskiego. Imprezy przyczynią
się do upowszechniania kultury
fizycznej i turystyki aktywnej nie

tylko na terenie Naszej Gminy, ale
także województwa dolnośląskiego
przez udział zawodników oraz szeroką promocję wydarzenia na portalach społecznościowych, lokalnej
prasie oraz poprzez nagranie filmu
promocyjnego oraz wydanie map,
ulotek i przewodników związanych
z organizowanymi wydarzeniami.
Cykl 12 imprez sportowo – turystycznych zachęci mieszkańców

Dolnego Śląska do uprawiania sportu.
O organizację tych
imprez walczymy:

1. Piknik rodzinny
„Święto Chleba
i Ziół” oraz II Zlot
Miłośników Starej
Motoryzacji – Bagno
2. Turniej Piłki Nożnej
3. Pęgowski Rajd na
Orientację – Gmina
Oborniki Śląskie
4. II Marsz Nordic
Walking
5. V Rajd Cysterski –
Rościsławice
6. Piknik Żeglarski –
Uraz
7. Bieg Crossowy –
Gmina Oborniki
Śląskie
8. Piknik Rowerowy MTB –
Oborniki Śląskie
9. Pęgów Soccer Cup – Pęgów
10. Mistrzostwa Polski w Szachach – Oborniki Śląskie
11. Piknik Lotniczy – Golędzinów
12. Podsumowanie projektu –
Morzęcin Mały
Liczymy na Wasze głosy!
Katarzyna Jarczewska
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Walczymy o grant w ramach
projektu Fundacji TESCO
Walczymy o grant w ramach
projektu Fundacji TESCO – Decydujesz, pomagamy! Decydujesz, pomagamy! Prosimy
w Wasze głosy w sklepie TESCO w Brzegu Dolnym i Trzebnicy na projekt pn. „Aktywnie
i zdrowo w Słonecznikowej Wsi
Rościsławice”

Stowarzyszenie Rościsławice Leśna Oaza dostało się do drugiego
etapu programu Decydujesz, pomagamy. Projekt jest inicjatywą społeczną, która ma na celu wspieranie
społeczności lokalnych, sąsiadujących ze sklepami TESCO poprzez
darowiznę na rzecz ludzi i organizacji charytatywnych oraz wspieranie szczytnych celów. Mechanizm
projektu: za każdym razem, gdy
klienci będą robić zakupy w sklepie TESCO, otrzymają żeton do
głosowania. W sklepie będą mogli
oddać swój głos na jeden z dwóch
lokalnych projektów, który przyniesie korzyści danej społeczności.
Projekt, który otrzyma najwięcej
głosów w danym regionie otrzyma
od TESCO dotacje w wysokości
5.000,00 zł

Nasz projekt jest oddolną inicjatywą mieszkańców wsi Rościsławice wpisaną na zebraniu wiejskim
w sołecką strategię rozwoju wsi.
Jego realizacja przyczyni się do
zaktywizowania społeczeństwa, poprawy jakości życia mieszkańców,
pogłębienia wiedzy na temat zdrowego stylu życia i promocji zdrowej

oraz w czynie społecznym wybudowane zostanie miejsce na ognisko
z grillem. Z projektu zakupione
zostanie również 1 urządzenie do
fitnessu na świeżym powietrzu. Docelowo mieszkańcy pragną stworzyć całą aleję z urządzeniami do
fitnessu, by zachęcić lokalną społeczność do aktywnego i zdrowego
trybu życia, a także zdobywania
nowych pasji. Ponadto profesjonalna kadra instruktorska posiadająca
odpowiednie uprawnienia przeprowadzi na terenie boiska otwarte dla wszystkich zajęcia z fitnessu,
maraton rowerowy indoor cycling
oraz zajęcia warsztatowe dotyczące
zdrowej żywności oraz zdrowego
stylu życia. Wszystkie te działania
wpłyną na poprawę estetyki wsi,
zagospodarowanie przestrzeni publicznej, a także mają wpłynąć na
zwiększenie integracji społecznej,
pogłębienie wiedzy mieszkańców
na temat zdrowia, żywności oraz
możliwości spędzania wolnego cza-

su, wpłynąć na zmianę ich trybu
życia oraz zachęcić ich do większej
aktywności.
Jakie korzyści dzięki projektowi
odniesie lokalna społeczność? Jakie
jest planowane zaangażowanie lokalnej społeczności?
Dzięki realizacji projektu nie
tylko powstanie nowe, atrakcyjne
miejsce integracji społecznej, ale
przede wszystkim zmieni się świadomość mieszkańców jak ważny
w dzisiejszych czasach jest aktywny
tryb życia oraz zdrowa żywność.
Mieszkańcy w każdym wieku będą
mogli bezpłatnie skorzystać z zajęć
poprowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę i być może wśród
nich zapanuje moda na zdrowy

styl życia. Ponadto mieszkańcy
Rościsławic w czynie społecznym
zamontują urządzenie do fitnessu
i z roku na rok będą rozbudowywać aleję fitness. Na zagospodarowanym terenie planowana jest
organizacja imprez o charakterze
sportowym (rajd rowerowy, pieszy,
konny oraz maratony indoor cyclingowe). Tego typu działania mają
trwale wpłynąć na zmianę postaw
mieszkańców, ich trybu życia oraz
zarazić ich pasją do sportu.
Opracowanie: Martyna Ostaszewska Prezes Stowarzyszenia
Rościsławice Leśna Oaza

żywności, zachęcenia do udziału
w życiu społecznym, rozwijania
nowych pasji sportowych, tworzenia atrakcyjnego miejsca integracji
społecznej i możliwości aktywnego
spędzania wolnego czasu różnych
pokoleń w środowisku wiejskim.
W ramach projektu stworzymy
nowe możliwości spędzania wolnego czasu dla lokalnej społeczności
poprzez zagospodarowanie terenu
boiska sportowego, na którym odbywają się imprezy wiejskie (festyny, rajdy rowerowe, piesze i konne),
a także pogłębimy wiedzę lokalnej
społeczności na temat zdrowego
trybu życia. Mieszkańcy z funduszu
sołeckiego zakupią materiały oraz
wybudują altanę biesiadną. W ramach projektu zakupione zostaną 3
kpl. ławostołów, 3 stojaki na rowery

Matematyczne Eksperymenty w gminie
Gmina Oborniki Śląskie jako
Partner Projektu pt. „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze 9 gmin
należących do ZIT WrOF” aplikuje o środki z Regionalny Program Operacyjny Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020 na
organizacje zajęć pozalekcyjnych dla dzieci.
Przedmiotem projektu jest poprawa efektywności nauczania
matematyki poprzez stworzenie
warunków do nauczania eksperymentalnego. Projekt jest skierowany do 90 szkół z gmin ZIT WrOF
(Czernica, Jelcz–Laskowice, Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Miękinia,
Oborniki Śląskie, Sobótka, Żórawina, Wrocław) o najsłabszych wynikach edukacyjnych. 3728 uczniów
klas: IV szkoły podstawowej, I gimnazjalnej i I ponadgimnazjalnej,
i 202 nauczycieli matematyki z tych
szkół.

Jeśli projekt otrzyma dofinansowanie to z terenu naszej Gminy
w projekcie wezmą udział uczniowie ze wszystkich szkół gminnych
– podstawowych i gimnazjalnych,
których organem prowadzącym
jest Gmina Oborniki Śląskie. Planowana realizacja projektu: 2017
i 2018 r., a jego wartość dla gminy
wynosi około 370 tys zł.
Działania zaplanowane w projekcie:
– szkolenia i konsultacje dla nauczycieli matematyki (nauczanie
w oparciu o metodę eksperymentu),
– organizacja zajęć dodatkowych
dla uczniów realizowana w trzech
rodzajach: zajęcia rozwijające
uzdolnienia, dydaktyczno-wyrównawcze, warsztaty dla uczniów ze śr.
wynikami w nauce,
– doposażenie bazy dydaktycznej stwarzającej warunki do nauczania eksperymentalnego.
Zajęcia w SP nr 3 W Obornikach Śląskich z Ekonomistą.

Dominika Łasica
Z-ca Kierownika Wydziału
Inwestycji i Remontów
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Sprzątamy

Obchody uchwalenia 225 rocznicy
Konstytucji 3 Maja w Obornikach Śląskich
3 maja 2016 rok – w ten szczególny dzień otulony szalem
zieleni i flag biało czerwonych
mieszkańcy gminy Oborniki Śląskie zostali zaproszeni przez organizatorów czyli
Gminę Oborniki Śląskie, Związek Kombatantów i Byłych
Więźniów Politycznych oraz
Obornicki Ośrodek Kultury do
wspólnego świętowania.
Na początku obchodów zaplanowana była uroczysta Msza Święta w Kościele pw. Tadeusza Judy
uświetniona koncertem Chóru Basylica Cantans z Wrocławia, którym
dyrygowała pani Mirosława Jura –
Żegleń. Na zakończenie Mszy Św.
mistrz ceremonii pan Henryk Laur

uformował korowód, który przy
dźwiękach Orkiestry Dętej Marcin
Brassband z Wrocławia wyruszył
pod Obelisk.
Tutaj
licznie
zgromadzeni
mieszkańcy uczestniczyli w tradycyjnej uroczystości jaka od wielu lat
odbywa się z wielkimi honorami,
dostojeństwem i pamięcią. Przemówienie okolicznościowe wygłosił
Henryk Sielicki – prezes Związku
Kombatantów i Byłych Więźniów
Politycznych oraz Arkadiusz Poprawa – Burmistrz Obornik Śląskich.
Ważnym punktem uroczystości
było dokonanie odznaczeń za zasługi przez kombatantów. Medal
za wybitne zasługi walka – praca –
otrzymali: Agnieszka Zakęś, Halina

Oborniki Śląskie

Muszak, Ryszard Pajek, Mariusz
Kowalczyk.

Wielki sukces akcji „Jedna godzina dla Ruskiej Górki”!

Medale za zasługi otrzymali:
Adam Iwańczuk, Jadwiga Hryniewiecka –Ropij, Renata Kaźmierczak, Zofia Hanke. W imieniu
wszystkich odznaczonych panu
Henrykowi Sielickiemu podziękował Ryszard Pajek. Delegacje reprezentujące miejscowe zakłady pracy,
stowarzyszenia, szkoły, związki złożyły symboliczne wiązanki kwiatów
pod obeliskiem.

Przez 60 minut zebrano 35 worków śmieci – 14 ze szkłem, 10 z butelkami plastikowymi i 11 ze śmieciami zmieszanymi. Stary park między
dworcem PKP, a ulicami Piłsudskiego i Kościuszki sprzątali mieszkańcy
pobliskiego osiedla, harcerze, zuchy,
osoby mieszkające w odległych częściach Obornik Śląskich i Zastępca
Burmistrza Henryk Cymerman.
Bardzo przyjemną niespodziankę
zrobił Burmistrz Arkadiusz Poprawa
– przekazał pączki i napoje.
Ku zaskoczeniu sprzątających
jedna z mieszkanek „Trzech rzędów”

Na zakończenie uroczystości
głównych Chór Basylica Cantans
zaśpiewał kilka utworów w klimacie patriotycznym. W drugiej części programu mogliśmy wysłuchać

koncertu Orkiestry Dętej Marcin
Brassband, a także odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla dzieci
za udział w konkursie „Bądź jak
Kołłataj”. Jury spośród 15 prac, które napłynęły do organizatora postanowiło przyznać 5 wyróżnień:
Aleksandrze Świątek, Mai Laskowskiej, Helenie Szkwerko, Dawidowi

Dobrowolskiemu – uczniom Szkoły
Podstawowej Nr 2 im. ppor. Józefa
Krysińskiego w Obornikach Śląskich oraz Julii Pabiś – uczennicy
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Osolinie. Nagrody ufundowane przez Gminę Oborniki Śląskie
wręczył Zastępca Burmistrza Henryk Cymerman. Dzieci uczestniczy-
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ły także w zabawie plastycznej prowadzonej przez animatorów OOK.
W tym dniu także nie zabrakło różnorodnych atrakcji w tzw.
uliczce handlowej wystawiło się
12 wystawców, przedstawicieli stowarzyszeń i artystów, a wszyscy
zgromadzeni na uroczystościach
otrzymali pyszną grochówkę ufundowaną przez Gminę Oborniki Śląskie. Dopisała nam piękna pogoda,
radował nas uśmiech dzieci z balonikami biało czerwonymi obdarowywanymi przez młodzież z Obornickiego Centrum Wolontariatu.
Jesteśmy dumni, iż nasi kochani,
niezwykle zasłużeni dla wolnej Pol-

ski kombatanci pod wodzą niestrudzonego bardzo oddanego prezesa
Związku Kombatantów i Byłych
Więźniów Politycznych Henryka Sielickiego tak pięknie z nami
współpracują, aby oddać hołd i szacunek przeszłym pokoleniom.

pojawiła się pod koniec akcji i powiedziała, że nie mogła przyjść na umówioną godzinę, ale za to wcześniej
zebrała trochę śmieci. Worki zostawiła przy schodach obok wiaduktu.
Okazało się, że to „trochę” śmieci to
aż 8 wypełnionych worków!
W sprzątanie „Ruskiej” – w połowie kwietnia – zaangażowało się aż
41 osób. Rodzicie przyszli z dziećmi.
To cieszy i podkreśla edukacyjne walory akcji. Dzieci uczą się pilnowania
porządku, segregowania odpadów
i szanowania miejsc publicznych. To
była „czwarta godzina dla Ruskiej
Górki”. Akcję organizują społecznie
mieszkańcy pobliskiego osiedla i już
zapowiadają kolejną – jesienią.

Po udanej akcji sprzątania „Ruskiej Górki” przyszła kolej na posprzątanie Wzgórza „Grzybek”.
W czwartkowe popołudnie 12 maja
2016 roku Oborniczanie wybrali
się, by pozbierać zanieczyszczenia
zalegające na „Grzybku”. Wszyscy
zebrani byli bardzo zaangażowani
w sprzątanie Naszej małej ojczyzny. Z uśmiechami na twarzach zakończyliśmy akcję z wynikiem 16
worków. Po zakończeniu sprzątania
Zastępca Burmistrza Henryk Cymerman zaprosił uczestników na
słodki poczęstunek, który ufundował Łukasz Budas. Miejmy nadzieję,
że na następnych tego typu wydarzeniach będzie Nas jeszcze więcej.

ho

Redakcja

Wszystkim osobom zaangażowanym dziękujemy za współprace
przy organizacji obchodów naszego wspólnego Święta. Szanujmy
i doceniajmy to co mamy, myślmy
z nadzieją o przyszłości nie zapominając o naszej wyjątkowej historii
Polski.
Halina Muszak

Uczestnicy akcji.

Zbiórka elektrośmieci

Współpraca z Rehau
W czwartek, 21 kwietnia 2016
roku odwiedzili nas goście
z położonego w pięknej Bawarii, partnerskiego miasta Rehau
– burmistrz Michael Abraham
i szef Działu Promocji i Kultury
Dominik Fuchs.
Wprawdzie pan Abraham widział już nowo wyremontowany
dworzec i pomieszczenia biblioteki
przy okazji ubiegłorocznych Dni
Obornik, ale wtedy regały stały
jeszcze puste – dziś biblioteka tętni
życiem. Możemy pochwalić się m.
in. ponad 4 tysiącami aktywnych
czytelników, 40 tysiącami woluminów, ośmioma stanowiskami komputerowymi i możliwością dostępu
on-line do katalogu bibliotecznego.
W mediatece uwagę gości zwróciły archiwalne zdjęcia prezentujące
losy dworca PKP (1858-2015). Przy
okazji pojawił się pomysł wykorzystania starych fotografii w projekcie
związanym z poznawaniem historii przez młodzież z Polski i Nie-

W dniu 12 marca 2016r. Gmina
Oborniki Śląskie przy współpracy
z firmą Ag-Eko z siedzibą przy ul.
Kolejowej 7 w Lubinie, zorganizowała kolejną zbiórkę zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Akcja cieszyła się ogromnym
zainteresowaniem. Została zebrana,
jak zwykle imponująca ilość odpadów – 2,6 tony.

miec. Planowane są wspólne zajęcia
uczniów szkół z Rehau i Obornik
Śląskich, które przybliżyłyby im
istotne kwestie z najnowszych dziejów obu państw i zaangażowały tę
grupę wiekową w pracę na rzecz lokalnych społeczności.
Obaj burmistrzowie i towarzyszące im osoby zwiedzili też prezentowaną w naszej sali wystawowej
ekspozycję „Nie czytasz? Nie idę
z tobą do łóżka”. Wieńcząca spotkanie, krótka rozmowa przy kawie
dotyczyła m.in. czysto pragmatycznego aspektu lokalizacji naszej biblioteki oraz planowanej renowacji
dworca PKP w Rehau.
Ponadto delegacja odwiedziła jeszcze budynek Starego Kina,
zwiedziła zakłady Claudie Design,
Budynki OSiR-u wraz z basenem.
Na spotkaniu były ponadto poruszane kwestie pozyskania środków
międzynarodowych na inwestycje
w naszej Gminie.
Redakcja

Burmistrzowie rozmawiają o dalszej współpracy.

Dziękujemy mieszkańcom za
aktywny udział w akcji proekologicznej, a firmie AG-Eko za sprawne jej przeprowadzenie. Już dziś
zapraszamy na kolejną zbiórkę,
która jest planowana na 25 czerwca
2016 r. (sobota).
Małgorzata Jewiarz

Kompostowanie
Gmina Oborniki Śląskie charakteryzuje się dużą ilością drzew
i terenów zielonych. Jest to
wspaniały atut, który pozytywnie wpływa na jakość naszego
życia. Podczas pielęgnacji naszych ogrodów powstaje duża
ilość odpadów takich jak trawa, liście czy gałęzie, które po
przetworzeniu w procesie kompostowania stanowią wspaniały materiał do użyźniania gleby,
ale również pozwalają na łatwe
zagospodarowanie odpadów
powstających w kuchni i ogrodzie.
Kompostowanie to prosty sposób na poprawnie struktury gleby,
dostarczanie roślinom niezbędnych składników pokarmowych
i pożytecznych mikroorganizmów. Uzyskujemy przy minimalnym nakładzie wartościowy nawóz organiczny (kompost) bogaty
w azot, potas i przyswajalne formy
fosforu, który możemy wykorzystać w do użyźnienia gleby lub

roślin doniczkowych w naszych
domach.
Do kompostownika wrzucamy
większość odpadów kuchennych
i ogrodowych takich jak: resztki
owoców i warzyw, resztki roślinne,
rozgniecione skorupki z jaj, fusy
z kawy i herbaty, gałązki żywopłotów, ziemię z doniczek i skrzynek, przekwitnięte kwiaty i liście,
skoszoną trawę, nadziemne części
chwastów, a także słomę i siano,
zimny popiół drzewny z ogniska
lub z kominka.
Nie wrzucamy do kompostownika: materiałów nieorganicznych (szkła,
plastiku, metale, gruz,
środki chemiczne, piasek), zakonserwowanych solą lub octem
odpadków, mięsnych
odpadów kuchennych
i kości, zainfekowanych
roślin ogrodowych oraz
mogących rosnąć z kłącza, gruzu czy śmieci
z odkurzacza.

Stosowanie kompostu nie grozi
przenawożeniem ani zatruciem środowiska, jak to może mieć miejsce
w przypadku nawozów sztucznych
czy obornika, a poza tym to jedna
z najlepiej sprawdzonych metod
powtórnego wykorzystania odpadów – pozwala zmniejszyć o 3050% ilość odpadów wywożonych
na składowiska.
Zatem zachęcamy naszych
mieszkańców do kompostowania
odpadów biodegradowalnych powstających na posesjach. Mamy
również nadzieję, iż podjęte działania pozwolą zmniejszyć koszty
zagospodarowania odpadów zielonych.
Małgorzata Jewiarz
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Dzieci zrobiły trochę hałasu instrumentami muzycznymi wykonanymi z recyklingu, śpiewały piosenki
i skandowały hasła pro -ekologiczne „Raz i dwa, raz i dwa dzieciak
o przyrodę dba”.
Na zakończenie wyposażone
w rękawiczki jednorazowe sprzątały Park przy ul. Wyszyńskiego oraz
ulicę Kasztanową.

W bieżącym roku szkolnym
w Publicznym Gimnazjum
w Pęgowie i w Powiatowym Zespole Szkół w Obornikach Śląskich realizowaliśmy międzynarodowy projekt edukacyjny
pod nazwą IRRESISTIBLE.

To był wspaniały dzień, który
na długo zostanie przedszkolakom
w pamięci. Dziękujemy wszystkim
za aktywny udział w ochronie naszego środowiska oraz za wsparcie
ze strony władz naszego miasta.
Koordynator projektu:
Mgr Klaudia Stelmach – nauczyciel
wychowania przedszkolnego

W środę 30 marca w Przedszkolu Publicznym w Obornikach
Śląskich odbył się VII Powiatowy Przegląd Piosenki „Śpiewające Przedszkolaki”.
Uroczystość ta skierowana była
do dzieci z placówek państwowych, niepublicznych, prywatnych
oraz z zerówek szkolnych powiatu
trzebnickiego. Na scenie zaprezentowało się 24 uczestników z 15
placówek naszego powiatu, a tematem przewodnim było: Przedszkole
– drugim domem. Przedszkolaki
śpiewały o wspólnych zabawach
z kolegami, o zasadach obowiązujących w przedszkolu, o magicznych
słowach oraz o tym, że w przedszkolu czują się jak w domu. Głównym
założeniem imprezy była integracja
środowiska lokalnego i popularyzacja piosenki przedszkolnej. Dzieci
prezentowały bardzo wysoki poziom, wykazały się odwagą i twórczą interpretacją prezentowanych
piosenek. W naszym przeglądzie

Inna Edukacja w Obornikach Śląskich
Właśnie ruszyła nowa inicjatywa edukacyjna Ośrodka Kultur
Świata, znanego Oborniczanom z Festiwalu Kultur Świata
im. Tony’ego Halika.
Projekt Inna Edukacja narodził
się z potrzeby stworzenia dodatkowych możliwości edukacyjnych
na terenie naszej gminy. Polega on
na organizacji cyklu warsztatów
skierowanych do uczniów szkół
podstawowych. Podczas zajęć poruszane są zagadnienia z różnych
dziedzin: od nauk ścisłych (jak
fizyka, chemia czy matematyka),
poprzez przyrodnicze (ornitologia,
herpetologia, geografia, botanika),
aż po nauki humanistyczne (filozofia, edukacja globalna). Częściowo
wzoruje się on na sprawdzonych
inicjatywach i modelach edukacyjnych realizowanych w dużych
ośrodkach miejskich (jak Centrum
Nauki Kopernik, Humanitarium,
Hydropolis, Uniwersytet Dziecięcy,
Cyrk Fizyczny, Piknik Naukowy
czy Dolnośląski Festiwal Nauki),
bazujących na interakcji i doświad-

czaniu. Z drugiej strony, dotykając
tematyki nie uwzględnianej zwykle w tradycyjnej edukacji, jest to
projekt bardzo nowatorski. Bardzo
ważnym wyznacznikiem poziomu merytorycznego zajęć będzie
zaangażowanie wykwalifikowanej
kadry w postaci pracowników naukowych, pasjonatów i świetnych
dydaktyków.
Zajęcia organizowane są przy
współpracy i wsparciu Akademii
Pozytywka, zlokalizowanej przy ul.
Wyszyńskiego. W kwietniu odbyły
się tam pierwsze warsztaty dotyczą-

ce nietoperzy. Uczestnicy dowiedzieli się wielu ciekawych faktów
z życia tych fascynujących skrzydlatych ssaków: mówiliśmy o nietoperzach w lodówce, o wampirach,
o nietoperzowych przedszkolach
i bliskich związkach z kuzynami
jeżami. Dzieci miały też możliwość
nakarmienia „domowego” nietoperza larwami oraz posłuchania co ma
im do powiedzenia dzięki detektorowi dźwięku. Spotkanie zakończyliśmy budowaniem budek lęgowych
dla tych pożytecznych ssaków. Maj
przywitaliśmy dwoma fascynują-

cymi spotkaniami filozoficznymi,
podczas których zastanawialiśmy
się co znaczy „Ja”? Młodzi filozofowie w naprawdę niezwykły sposób
opowiadali o tym, czym jest Ja i rozbudzali swoje Ja filozoficzne. Pomysłowością i świeżością myślenia zawstydziliby niejednego dorosłego!
W planach na maj są jeszcze
warsztaty dendrologiczne, ornitologiczne, fizyczne, dotyczące kleszczy oraz interdyscyplinarne, gdzie
w poszukiwaniu człowieka przemierzymy antropologię, socjologię,
biologię i psychologię. Zapisy na
zajęcia odbywają się z pomocą wygodnej strony internetowej www.
labsintown.pl , a informacje o poszczególnych warsztatach zamieszczane są na www.facebook.com/
OsrodekKulturSwiata. Miejsca na
warsztaty rozchodzą się zwykle
w ciągu kilku godzin od udostępnienia zapisów, ponieważ zainteresowanie jest ogromne, warto więc
śledzić wydarzenia na bieżąco.
Serdecznie zapraszamy do Innej
Edukacji!
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Niecodzienne eksperymenty Dolnośląski Mechanizm

Śpiewające
przedszkolaki

„Chronić przyrodę, oszczędzać
wodę, dokarmiać ptaki, dbać
o zwierzaki, kwiaty hodować,
drzewa szanować, prądu nie
marnować i nigdy nie śmiecić –
przyrzekały dzieci z Przedszkola Publicznego w Obornikach
Śląskich z ulicy Kasztanowej.
Jak co roku 22 kwietnia obchodzony jest Dzień Ziemi. W tym
dniu dzieci przyszły do przedszkola
ubrane na zielono – na znak tego,
że wszyscy chcą, aby nasza planeta
była czysta, zielona i wesoła.
Przygotowania do obchodów
Dnia Ziemi rozpoczęły się kilka dni
wcześniej. Każdego dnia odbywały
się planowane zajęcia dydaktyczne
o tematyce ekologicznej. Uwieńczeniem tych zajęć był przemarsz
przedszkolnego patrolu ekologicznego ulicami naszego miasta.

z pierwszej ręki

Maj 2016 r.

wszystkie śpiewające przedszkolaki są wygranymi. Dzieci otrzymały
upominki ufundowane przez Stowarzyszenie Oświatowe „SOWA”
z Trzebnicy oraz dyplomy.
Organizatorzy na czele z Panią
dyrektor Jadwigą Dobosz dziękują
dzieciom – naszym małym artystom, wychowawcom, opiekunom
oraz zaangażowanym rodzicom.
Ogromnie dziękujemy za przyjęcie
zaproszenia i już dziś zapraszamy
na kolejny przegląd w przyszłym
roku szkolnym.
E.K.

Pod okiem dydaktyków z Uniwersytetu Jagiellońskiego, odbyła
się „podróż w głąb” wielkich możliwości nanocząsteczek (czyli struktur o wielkości do 100 nm). Mieliśmy okazję poznać nowoczesne
technologie polegające na wykorzystaniu nanocząsteczek w świetle
odpowiedzialnych badań naukowych i innowacji RRI
(ang. Responsible Research and Innovation).
Nasza uwaga była
skupiona głównie na
nanocząsteczkach srebra, które wraz z przyjmowaniem
wielkości nano nabierają
nowych właściwości.
Również w naszych
badaniach
udowodniliśmy
skuteczność
w ochronie przeciwbakteryjnej. Dzięki takim
właśnie właściwościom
nanosrebro jest wykorzystywane w produktach medycznych, materiałach
opatrunkowych lub jako środek
bakteriostatyczny. I choć proces
działania antybakteryjnego jest bardzo złożony i jeszcze nie do końca
wyjaśniony, to my zastanawialiśmy
się nad możliwościami wykorzystania tych cząsteczek w wielu gałęziach przemysłu, ale także nad
konsekwencjami ich stosowania dla
środowiska w przyszłości.
Odbyło się spotkanie z czynnym
naukowcem, w trakcie którego dr
Piotr Światek odpowiadał na liczne
pytania dotyczące realiów procesu
poszukiwania i wdrażania nowych
leków, związanych z tym wieloletnich badań i szeroko pojętej odpo-

3 gimnazja oraz 3 drużyny ze
szkół podstawowych rywalizowały ze sobą o Puchar Burmistrza
Obornik Śląskich. Gimnazjaliści
w ośmioosobowych zespołach,
wiosłując na zmianę przez 15 minut
walczyli o jak największy dystans.
Zwyciężyła mocno dopingowana
drużyna naszej szkoły, pokonując
w wyznaczonym czasie 4294 metrów. Drugie miejsce zajęła reprezentacja Gimnazjum w Krynicznie
po „przepłynięciu” 3794 metrów, na
trzecim miejscu znalazła się drużyna z PZS w Obornikach Śląskich
z rezultatem 3613m.
Wśród szkół podstawowych po
bardzo zaciętej rywalizacji zwycięży-

dokonali wyboru najlepszych eksponatów na każdej z wystaw. Nagrodzono eksponaty Podróż kulką
przez organizm autorstwa K. Gaj,
A. Duszaka i Z. Górnikowskiej
oraz skala wszechświata K. Górskiego, K. Roziela, K. Michalskiej,
W. Koczot, J. Sękalskiego, Z. Banat.
W moich oczach jako koordynatora
szkolnego wszyscy zasłużyli na wyróżnienie!
Możemy się pochwalić, że całkiem spora grupa odbiorców miała
okazję aktywnie wykorzystać stworzone eksponaty. Proces budowy
eksponatów i przygotowania samej
wystawy stanowiła nie lada szkołę
życia szczególnie dla najmłodszych

uczniów gimnazjum, a co najważniejsze, że poradzili sobie z nim
wyśmienicie, często zaskakując tym
samym dorosłych.
Wielu znajomych o otwartym
sercu pomagało zdobyć co ciekawsze i trudno osiągalne materiały
z zawartością kevlaru i wielkie dzięki im za to, a wszystko po to pokazać, że nauka nie jest oderwana od
rzeczywistości i warto angażować
się w proces poznawczy by nowe
wynalazki pomagały w życiu kolejnym pokoleniom, a fakt, że proces jest długi i trudny może wręcz
stanowić w przyszłości wyzwanie
zachęcające do podjęcia kolejnych
prób.
Pewne jest, że eksponaty z naszych wystaw przybliżają zrozumienie, działanie
i znaczenie wykorzystania nanocząsteczek,
a przez swoją dostępność na najbliższych
imprezach plenerowych (Dni Obornik
Śląskich, Święto Truskawki) ułatwią proces poznania dokonań
i zastosowania nanotechnologii wszystkim
zainteresowanym. Już
dziś serdecznie zapraszamy na nasze stoisko, gdzie pod
patronatem szkół i Fundacji Znajdź
Cel uczniowie jako wolontariusze poprowadzą zajęcia z projektu
„Bądź niepowstrzymany w poznawaniu Świata” i opowiedzą o swojej
przygodzie w projekcie zachęcając
do używania eksponatów.
Zapraszamy do zapisów na
warsztaty wszystkich zainteresowanych przesyłając na mail fundacja@
znajdzcel.pl, więcej informacji na
stronie www.zanjdzcel.pl lub stronie facebookowej Fundacji. Zapraszamy Was do wspólnego poznawania przyrody.
Anna Pukacz-Górnikowska

Partycypacji Młodzieży

Młodzież z naszej gminy wzięła
udział w projekcie „Dolnośląski
Mechanizm Partycypacji Młodzieży”, którego organizatorem
było Stowarzyszenie Semper
Avanti z Wrocławia.
Partnerem projektu organizacja Nordisk Institutt for Trening
org Internasjonalt Nettverk z siedzibą w Stavanger. W ramach tego
projektu odbyły się 3 spotkania
w siedzibie Biura Pełnomocnika ds
Przeciwdziałania Uzależnieniom,
podczas których zapoznaliśmy się
z funkcjonowaniem samorządu
terytorialnego i młodzieżowych
rad w Polsce. Następnie uczestniczyliśmy w dwudniowym seminarium Forum 2.9, które odbyło się
w Szklarskiej Porębie.
W ramach tego projektu dwie
nasze przedstawicielki Karolina
Dynia i Kornelia Matusiak (na co
dzień uczennice Publicznego Gimnazjum w Obornikach Śląskich)

uczestniczyły w wizycie studyjnej
w Norwegii. Podczas wyjazdu odbywały się spotkania z tamtejszą młodzieżą oraz różnorodne warsztaty
pokazujące jak pracuje młodzież
w Norwegii. Nie zabrakło czasu na
zwiedzanie urokliwych miejsc tego
państwa. Celem wizyty było poszerzenie wiedzy na tematy związane
z działaniem młodzieżowych rad
oraz zdobycie doświadczeń, które
pomogą w przyszłym działaniu naszej Młodzieżowej Rady Miejskiej.
Nasze przedstawicielki powróciły
z niezwykłymi wspomnieniami,
które na długo pozostaną w ich pamięci.
W dniach 22 i 23 kwietnia odbyła się we Wrocławiu konferencja
podsumowująca projekt. Dziękujemy organizatorom „Semper Avanti” i naszej p. koordynator Bożenie
Magnowskiej za możliwość uczestniczenia w tym projekcie.
K. Dynia i K. Matusiak

Historyczne sukcesy uczniów „Dwójki”

Zawody na
ergometrach
wioślarskich
W czwartek 28 kwietnia wrocławski Klub Wioślarski Pegaz
zorganizował u nas w szkole
zawody na ergometrach.

wiedzialności ciążącej na naukowcach. W grudniu odbył się wyjazd
do Krakowa, podczas którego młodzież uczestniczyła w warsztatach
prowadzonych przez dr Macieja
Kluzę z Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego z zasad budowy interaktywnych eksponatów,
które stanowiły podsumowanie
naszego projektu. Kulminującym
momentem były wystawy w obu
szkołach, które rozpoczęły się 15
kwietnia. W dniu otwarcia towarzyszyli nam zaproszeni goście reprezentanci Urzędu Miasta i zaprzyjaźnionych placówek edukacyjnych,
którzy pod okiem dr Macieja Kluzy

ła reprezentacja Kryniczna pokonując dwie drużyny z Pęgowa. Różnica
w dystansie była naprawdę minimalna, pełna emocji walka trwała do
ostatniej sekundy wyścigu!
W kolejnym etapie imprezy Alek
Przeździecki – podopieczny Klubu
Wioślarskiego Pegaz Wrocław i rekordzista świata na 1000m – podjął
próbę pobicia rekordu świata na dystansie 5 kilometrów. Równocześnie
z nim wiosłowali na zmianę koledzy
ze szkoły. Niestety, mimo ogromnego wysiłku i gorącego dopingu całej
szkoły, Alkowi zabrakło 8 sekund.
Wszyscy byliśmy pod ogromnym
wrażeniem jego determinacji, siły
i wytrzymałości. Aleksander stał się
szkolnym bohaterem!
Aleksandra Leżoń

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2, co roku biorą udział
w wielu konkursach historycznych na szczeblu powiatowym,
wojewódzkim i ogólnopolskim.
W tym roku szkolnym możemy
się pochwalić kilkoma znaczącymi sukcesami.
27 kwietnia 2016 roku, wzięliśmy
udział w wojewódzkim etapie XXI
Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje
oręża polskiego w latach 1531 –
1683. Od Obertyna do Wiednia.
Rzeczpospolita Obojga Narodów”.
Tegoroczna edycja była wyjątkowo
trudna, do etapu wojewódzkiego
zakwalifikowało się tylko pięcioro
uczniów z całego województwa.
Aby zostać laureatem należało uzyskać 80% punktów możliwych do
zdobycia. Nasi uczniowie spisali się
na medal, Mateusz Królik został
finalistą, a Janek Dudek i Marcin Trzpiot laureatami konkursu. Chłopcy musieli się wykazać
ogromną wiedzą na temat wojen
stoczonych w XVI i XVII wieku,

biografii znanych hetmanów, oręża
tych czasów, a przede wszystkim
umiejętnością analizy map, planów
bitew i tekstów źródłowych. Ponadto Wojewódzka Komisja Konkursowa spośród laureatów wybrała
dwóch uczniów, którzy osiągnęli
najwyższe wyniki i będą reprezentować województwo dolnośląskie
w centralnym etapie konkursu, który odbędzie się w czerwcu w Warszawie, są to nasi chłopcy Janek Dudek i Marcin Trzpiot. Janek uzyskał
94%punktów możliwych do zdobycia, a Marcin 92%. W ubiegłorocznej edycji konkursu, Janek i Marcin
również byli laureatami, a Marcin
zakwalifikował się to etapu centralnego.
Nasza szkoła po raz pierwszy
była organizatorem Powiatowego
Konkursu Historycznego „Historia
Polski. Rzeczpospolita za panowania Wazów”. Konkurs odbył się 6
maja 2016 r., wzięło w nim udział
15 uczniów z 9 szkół powiatu trzebnickiego. Zadaniem uczniów było
rozwiązanie testu, przygotowanego przez eksperta Stowarzyszenia

Oświatowego „Sowa”. Pytania były
zróżnicowane i dość trudne, gdyż
tematyka konkursu znacznie wykracza poza materiał szkoły podstawowej. Uczniowie „Dwójki”
poradzili sobie znakomicie, zajmując czołowe miejsca, Janek Dudek
pierwsze, a Marcin Trzpiot drugie.
15 marca 2016 roku nasze
uczennice wzięły udział w X Wojewódzkim Konkursie Historycznym
„Znam historię polskich symboli
narodowych” pod honorowym patronatem Dolnośląskiego Kuratora.
Wzięło w nim udział 42 uczniów
z całego województwa. Naszą szkołę
reprezentowały Katarzyna Leszczynowicz i Julia Laskowska, które zakwalifikowały się do ścisłego finału.
W ostatecznej punktacji brane były
pod uwagę wyniki uzyskane wcześniej z prezentacji multimedialnej,
napisanego w dniu konkursu wypracowania, uzasadniającego wybór
tematu oraz w dużej mierze punkty
otrzymane za test. Pytania nie należały do najłatwiejszych, gdyż trzeba
było się wykazać dużą wiedzą dotyczącą znajomości historii polskich

symboli narodowych i dziejów
naszego państwa, od czasów najdawniejszych do dziś. Uczennice
musiały m.in. zinterpretować teksty
źródłowe, wiersze, obrazy związane
z historią Polski. Mimo, że konkurencja była ogromna, a nasza szkoła
brała w tym konkursie udział po raz
pierwszy, to dziewczynki odniosły
wielki sukces. Kasia zdobyła III
miejsce, a z kolei prezentacja Julki bardzo spodobała się, biorącej
udział w pracach komisji dr Annie
Sokołowskiej. Julka została poproszona o jej przedstawienie w maju
na Uniwersytecie Wrocławskim.
Konkursy historyczne należą do
najtrudniejszych, w jakich mogą
wziąć udział uczniowie szkół podstawowych. Wymagana jest tam nie
tylko ogromna wiedza, ale przede
wszystkim krytyczne i kreatywne myślenie. Dlatego właśnie jesteśmy dumni, że mimo tak dużego stopnia trudności, co roku znajdują się uczniowie,
którzy chętnie biorą w nich udział
i odnoszą znaczące sukcesy.
Nauczyciel historii
Magdalena Kozłowska-Szewczyk
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Dzień Strażaka
Z tej okazji strażacy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Pęgowie zmobilizowali swoje siły i wraz z pomocą p.
Macieja Borowskiego oraz nauczycielek z Przedszkola Publicznego
w Pęgowie Karoliny Bajsarowicz
i Marii Nestorowskiej, a także Andrzejowi i Adriannie Milian zorganizowali wspaniałe spotkanie dla
najmłodszych dzieci i ich rodziców.
Zebrani goście mogli podziwiać
pełny zaangażowania pokaz akcji
ratunkowo-gaśniczej,
następnie
strażacy zaprezentowali posiadany
przez jednostkę sprzęt. Wszyscy
goście mogli zadawać pytania, których nie brakowało. Dużym zainteresowaniem cieszył się również
pokaz pierwszej pomocy. Ratownicy OSP Tomasz Nestorowski, Piotr
Rogala i Jarosław Gawlik dokładnie
zaprezentowali przebieg pierwszej
pomocy udzielanej osobie dorosłej, małemu dziecku i niemowlęciu. Objaśniali wszystkie kroki
po kolei i uwrażliwiali na koniecz-

Nauka pierwszej pomocy.
ność udzielania pomocy drugiemu
człowiekowi. Pod bacznym okiem
ratowników dzieci bardzo chętnie
i odważnie ćwiczyły uciśnięcia na
fantomie; była to świetna, edukująca zabawa. Mieszkańcy dowiedzieli
się, że jednostka posiada także defibrylator. Odbył się również konkurs
na najpiękniejszy rysunek wozu
strażackiego. Zwyciężyła Gabrysia

Wspólne ognisko na zakończenie imprezy.

Raban Festival 2016
Fundacja Raban zaprasza na
kolejną edycję Festiwalu Raban. Już po raz czwarty zamienimy Oborniki Śląskie w karnawałową stolicę Polski!
Festiwalowe wydarzenia rozpoczną się w weekend 14-15 maja.
Wtedy to odbędzie się Mały Raban
– bezpłatne warsztaty plastyczne
i muzyczne dla dzieci i młodzieży.
W trakcie zajęć plastycznych (godz.
10-12) uczestnicy przygotują karnawałowe przebrania oraz proste
instrumenty perkusyjne – wszystko
to na pewno przyda się w trakcie parady, która przejdzie ulicami Obornik Śląskich tydzień później. Z kolei
w czasie warsztatów muzycznych
(godz. 12-14), które poprowadzą
członkowie Szkoły Samby Sete
Rios, dzieci będą miały okazję zagrać na oryginalnych brazylijskich
bębnach. Warsztaty odbywać się
będą w Starym Kinie w Obornikach
Śląskich (ul. Dworcowa 43). Udział
w nich jest bezpłatny, jednak obowiązują zapisy poprzez e-mail: fun-

dacjaraban@gmail.com (w tytule
„Mały Raban”) lub telefonicznie
pod nr tel.: 668 359 207.
Główne wydarzenia Festiwalu Raban wystartują natomiast
w czwartek 19 maja. Imprezę rozpoczniemy pokazami filmów związanych z ojczyzną samby – Brazylią. Od godziny 20, w Starym
Kinie odbędzie się pokaz kultowego
film „Czarny Orfeusz” – zdobywca
Oscara w 1959r., potem zapraszamy
na maraton dokumentów o sambie.

Tarczyńska otrzymując grę „Przez
Kocie Góry” oraz wspaniały piknikowy koc. Drugą nagrodę otrzymała Wiktora Skalec. Natomiast
III miejsce zdobyły ex aequo Julia
Kukuła, Blanka Gawurska, Liliana Zając, Karolina Przybylska oraz
Paula Buczak. Wszyscy uczestnicy
otrzymali gromkie brawa i gratulacje. Dzieci miały okazję zwiedzić
remizę i posiedzieć w wozie strażackim, przymierzyć hełm, stworzyć
malowidła kredą na placu wokół
remizy, zrobić sobie pamiątkowe
zdjęcie na ściance fotograficznej
jako strażak lub ratownik, otrzymać
kolorowy latający balonik, pokolorować obrazek ze znanych dzieciom bajek, potańczyć przy muzyce, a także wykonać przestrzenne
modele wozów oraz samochodów
straży. Odbyła się również niezwyczajna konkurencja w trakcie, której dzieci z rodzicami mogli zmierzyć się z naszymi strażakami; było
to przeciąganie węża strażackiego.
Walka była bardzo zacięta, niestety
dzieci nie dały strażakom oddechu
i bezkompromisowo wygrały tę
konkurencję! Po wysiłku zapłonęło
także ognisko, przy którym można było wspólnie posiedzieć oraz
upiec i zjeść smaczną kiełbaskę. Na
zakończenie wspólnego spotkania
uczestniczy stanęli w wielkim kręgu
i głośnym odliczaniem rozwiązali
wór pełen najlepszych życzeń dla
strażaków, które wraz z balonami
wypełnionymi helem poszybowały
wysoko pośród chmury na pięknym, słonecznym niebie. Wszyscy
gorąco dziękujemy sponsorom,
którzy wsparli tę uroczystość. OSP
w Pęgowie serdecznie dziękuje
wszystkim, którzy wzięli udział w II
obchodach Dnia Strażaka w Pęgowie i już dzisiaj zaprasza na kolejną
edycję imprezy za rok!
Karolina Bajsarowicz

Magazyn Informacyjny
Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich

Niebawem nasza gmina ma
duże szanse stać się znana
w całej Polsce, a może także
i w Europie.

Zmęczeni, ale zadowoleni mieszkańcy Siemianic.

Integracja
mieszkańców
wsi Siemianice
Z inicjatywy Daniela Koseckiego 1 maja 2016 r. odbyła się
zabawa integracyjna na terenie
Siemianic.
Mieszkańcy razem z Sołtysem
mieli możliwość uczestniczenia
w zawodach Paintballowych.
Po przybyciu na miejsce i przebraniu się w odpowiednie stroje,
uczestnicy podzielili się na dwa zespoły siedmioosobowe.
Potyczka polegała na tym, by
zdobyć bazę przeciwnika wyeliminowując przy tym przeciwną drużynę i zabierając flagę z ich bastionu.

Sędzią i osobą prowadzącą zawody
był Szczepan Czarnecki.
Wszyscy uczestnicy zabawy na
koniec biesiadowali przy wspólnym
grillu, który odbył się u Jakuba Polaka.
W najbliższym czasie planujemy kolejne zawody w Paintballa,
do których zapraszamy wszystkich
chętnych.
Więcej informacji można zaczerpnąć na funpage’u wsi sołectwa
Siemianice.
Dawid Stawiak

wałowa parada, która poprowadzi
mieszkańców Obornik Śląskich na
Plac Targowy, gdzie rozpoczną się
X Dni Obornik Śląskich. Na czele
parady koordynowanej przez Obornicki Ośrodek Kultury, zaprezentuje się ponad 100-osobowa orkiestra
grająca sambę, a największą ozdobą
pochodu będą tancerki w oryginalnych brazylijskich strojach.

19.45 zaprezentuje się tam na scenie
zwycięzca piątkowego konkursu na
najlepszą grupę samby w Polsce.

Kinie, gdzie nie zabraknie gorących
brazylijskich rytmów granych na
żywo!

Oprócz tego w programie Festiwalu znajdują się liczne warsztaty
muzyczne i taneczne prowadzone
przez najlepszych instruktorów zarówno z Polski, jaki i reszty Europy,
a nawet z Brazylii.

Dodatkowe informacje dostępne
są na stronie www.raban-festival.eu.

Wieczorem Raban powróci na
Dni Obornik Śląskich – o godzinie

Codziennie wieczorem otwarty
będzie klub festiwalowy w Starym

Organizatorem Festiwalu jest
Fundacja Raban, a wydarzenie zostało dofinansowane przez Gminę
Oborniki Śląskie.
Bohdan Imiela, Fundacja Raban

Brzmi fantastycznie? Na pewno tak. Fundacja Ludzie Jesieni
przygotowuje rewolucyjne usprawnienie w dziedzinie ratownictwa
medycznego. System nosi nazwę
WRP® – jest już po rejestracji zastrzeżeń wzoru w Europie i jeśli
wejdzie w życie, w ogromnej mierze ułatwi ratownictwo medyczne,
przyczyniając się do zachowania
wielu ludzkich istnień.
Twórcy WRP® – Jerzy Piotrowicz i Urszula Kielar z siemianickiej Fundacji Ludzie Jesieni, z dumą
podkreślają, że idea jest nowatorska.
Według nich nic podobnego nie
działa ani w Polsce, ani w Europie.
Fundacja obecnie zamknęła etap testowy urządzenia. Funkcjonuje ono
doskonale w dwóch wersjach – opaski naręcznej bądź breloku. Dzięki
wsparciu pana Tomasza Czarskiego, prezesa obornickiej Organique,
człowieka, dla którego nie biznes,
a ludzkie życie i zdrowie mają najwyższą wartość, zarejestrowano
europejski znak WRP®. Pan Tomasz
Czarski, wielki przyjaciel Fundacji,
wspomógł ją również środkami na
kampanię projektu oraz zapewnił,
wspólnie z Gminą Oborniki Śląskie
środki na dwa prozdrowotne seminaria w cyklu „Cukrzyca – mity
i fakty”. O terminach tych wydarzeń
zostaniecie Państwo poinformowani i zaproszeni na nie na stronie
www.fundacjaludziejesieni.pl oraz
na www.wrp.info.pl już wkrótce.
Cieszy bardzo fakt, że tyle dobrego dzieje się w naszej okolicy.
Fundacja Ludzie Jesieni wyrasta
na instytucję mającą coraz większy wkład w zdrowie Oborniczan.
Choć jeszcze nie jest to widoczne
w namacalny sposób, to jednak już
niebawem powinniśmy zauważyć
symptomy tej działalności. Projekt
WRP® rozwija się także dzięki życzliwemu zainteresowaniu Wrocławskiego Pogotowia Ratunkowego,
Pogotowia Trzebnickiego i Policji
Trzebnickiej. Sam wynalazek do-
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Biwak był bardzo aktywny i nie
było chwili czasu na nudę. W piątek
po przyjeździe i zakwaterowaniu
odbyło się świecznisko, które poprowadził nasz szczepowy – druh
Adam. Ze względu na późną już
porę położyliśmy się spać, by w sobotę tuż po śniadaniu wyruszyć na
wyprawę.

Raban Festiwal – parada. Fot. S. Musielak.

Zarząd Fundacji.
skonale jest znany urzędowi Marszałka Województwa Dolnośląskiego, a Fundacja obecnie czeka
na ruch ze strony poproszonych
o wsparcie i pomoc: Ministerstwa
Zdrowia, Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej oraz
zarządu Powszechnego Zakładu
Ubezpieczeń.
Celem Fundacji jest szeroko rozumiana polityka prozdrowotna.
Oprócz WRP® pani Urszula Kielar
rozpoczyna budowę ośrodka Ludzi
Jesieni w podobornickich Siemianicach. Będzie to jedna z kilku zaledwie takich placówek na terenie
kraju. Ośrodek, w którym każdy
chętny będzie mógł pozostawić
schorowanego bliskiego pod facho-

wą opieką medyczną, na czas na
przykład swojego wyjazdu w delegację. Dom Odpoczynku to obecnie
główny cel Zarządu Fundacji.
Czym jest WRP®?
WRP® – Wspomaganie Ratunkowe Pacjenta to produkt innowacyjny pod każdym względem.
Produkt medyczny, choć nie znajdziecie w nim Państwo ani miligrama substancji farmakologicznej.
To coś, co noszone stale przy sobie,
czy to w postaci bransoletki, czy
wisiorka w przypadku kryzysowej
sytuacji ratowania Twojego zdrowia
czy nawet życia po prostu… może
je uratować. A do tego minimalny
koszt użytkowania sprawi, że stać
na WRP® będzie każdego.

Kiedy WRP® Cię uratuje? Przykład: od jakiegoś czasu chorujesz na
serce. Masz rozrusznik, nadciśnienie, zażywasz stale silne leki, a do
tego jesteś uczulony na zwykłą polopirynę i inne leki z tej grupy. Nie
tolerujesz też adrenaliny. Idziesz
ulicą i nagle mdlejesz. Znów serce!
Ktoś podbiega do Ciebie, widzi że
nie ma z Tobą kontaktu i dzwoni
na 112. Ratownicy przyjeżdżają i…
Nie wiedzą, co Ci jest. Nie mają pojęcia, że… Że zwykły masaż serca
może Cię zabić. Defibrylator może
Cię zabić. Podanie któregoś z nietolerowanych leków może Cię zabić.
WRP® pozwala im dowiedzieć
się o Tobie wszystkiego na miejscu
zdarzenia. Wystarczy zbliżyć Twoją
naręczną bransoletkę lub naszyjny
brelok do smartfona lub tabletu ratownika, a w sekundę na jego ekranie zobaczy on wszystkie niezbędne informacje o Twoim zdrowiu.
I uniknie niepotrzebnych sekund
na rozpoznanie, środki zachowawcze, transport do szpitala.
WRP® pozwala posiąść taką
wiedzę także o wiele szybciej. Już
w chwili zgłoszenia wypadku dyspozytorowi. Niemożliwe? Ależ
możliwe – wystarczy, że zgłaszający poda z twojej opaski naręcznej
numer ID, unikatowy, niepowiązany z niczym prócz WRP® symbol,
po którym dyspozytor zobaczy
do kogo wysyła zespół. A to już
ogromna przewaga w walce z czasem. Bo można przygotować zespół, leki. Zawiadomić najbliższy
szpital o ewentualnym możliwym
dowiezieniu Ciebie, w celu dalszej
reanimacji. Szpital po Twoim ID też
przeczyta dane ratunkowe. Olbrzymie ułatwienie.
Dla kogo jest WRP®? Głównie
dla wszystkich osób przewlekle
chorych, które obawiają się o swoje
zdrowie. Ale i dla ludzi niewidomych, głuchoniemych, z niepełnosprawnościami komunikacyjnymi,
z zespołem Downa i innymi schorzeniami umysłowymi, cierpiących
na Parkinsona, Alzcheimera, nieumiejących radzić sobie w życiu.
Również dla małych dzieci, również
dla dorosłych wyjeżdżających na

dalekie wycieczki czy wykonujących niebezpieczną pracę. Dla pensjonariuszy domów Opieki Społecznej, domów Spokojnej Starości. Dla
wszystkich, którzy chcą wiedzieć, że
w przypadku zagrożenia będą skutecznie ratowani. Nie bez powodu
sloganem systemu jest Poczuj się
bezpieczniej.
WRP® daje też ratownikom banalnie prostą możliwość skomunikowania się za pomocą noszonego
urządzenia z Twoim opiekunem lub
osobą bliską. Czy to telefonicznie,
czy sms-em, o treści zakodowanej
w chipie. To tylko 2 dotknięcia palcem ekranu smartfona lub tabletu.
Kto może mieć dostęp do systemu i czy jest to bezpieczne? Dostęp mogą mieć wszelkie służby
ratunkowe, ale także policja. Dane
o pacjencie gromadzone na serwerze systemu są administrowane przez Fundację Ludzie Jesieni
w formie szyfrowanej protokołem
SSL – takim jakiego używają banki. A sama baza jest zarejestrowana
w GIODO. Kanały dostępowe są
ściśle ewidencjonowane i nie ma
mowy o wycieku informacji.
Kto może zapisać dane na urządzeniu? Wyłącznie Fundacja Ludzie Jesieni w oparciu o nadesłane
przez Ciebie oświadczenie, plus
wypełnioną przez Twojego lekarza
rodzinnego prostą Kartę WRP. Jeśli
dane się zmienią, uaktualnimy je
w kilka dni.
Kto może odczytać dane z urządzenia i czy jest to bezpieczne? Odczytać je można na urządzeniach
obsługujących system NFC. Z odległości 1-2 mm. A więc przypadkowe
pozyskanie danych jest niemożliwe.
Ale nawet jeśli nastąpi, nic nam nie
powie, gdyż wszystkie schorzenia
są kodowane w międzynarodowym
formacie ICD-10. Nieznanym laikom, ale zrozumiałym w całym
medycznym europejskim świecie.
Jak dowiedzieć się więcej o systemie? Wystarczy zajrzeć na stronę
www.wrp.info.pl lub na www.fundacjaludziejesieni.pl . Tam w zakładce Kontakt znajdziesz wszystko co
potrzebne by pozyskać informacje.

Urszula Kielar

Fundator, Prezes Zarządu

Urszula Kielar

Fundator, Prezes Zarządu

Urszula Kielar

Fundator, Prezes Zarządu
Fundacja Ludzie Jesieni

Cztery lata działalności 5. Szczepu Harcerskiego „Gniazdo”
W dniach 22-24 kwietnia przebywaliśmy w Kłodzku na
czwartym już święcie 5 Szczepu Harcerskiego Gniazdo.

W piątek o 20.30 na scenie
Obornickiego Ośrodka Kultury
rozpocznie się przegląd polskich
grup grających sambę. W tym roku,
o tytuł najlepszego zespołu będzie
się starać 6 grup więc zapowiada się
spora dawka energii. Zespoły, jak
co roku, zaprezentują publiczności
bardzo zróżnicowane show.
Najgorętszym dniem festiwalu będzie sobota 21 maja. O 13.30
spod Urzędu Gminy startuje karna-

z pierwszej ręki

Główne założenia WRP

dla dzieci w osp w Pęgowie
7 maja 2016 roku w Pęgowie odbyły się drugie obchody Dnia
Strażaka.

Maj 2016 r.

Najpierw autokary zawiozły nas
do Międzygórza, gdzie w Rezerwacie Przyrody zobaczyliśmy Wodospad Wilczki. Następnie ruszyliśmy w góry. Podczas wędrówki

było sporo przygód, zagubiony
szlak, utopione buty i duża porcja
zmęczenia, zwiedzanie nieczynnej
kopalni uranu, a zuchy stworzyły
nawet siódmy punkt prawa zucha
– ZUCH NIGDY NIE MARUDZI
;). Ostatecznie wszyscy pokonali
mniejszą lub większą trasę. Ci najbardziej ambitni przeszli prawie 25
kilometrów. Za co należą się bardzo
duże gratulacje!
Po powrocie do szkoły czekał
na nas już obiad i upragniony odpoczynek. Na koniec dnia ponownie spotkaliśmy się przy wspólnym
ognisku, by móc wysłuchać legendy
o Duchu Gór – Karkonoszu oraz
bawić się i śpiewać. W niedzielę,
na podsumowanie naszej wyprawy
zwiedziliśmy Twierdzę Kłodzką.

Był to kolejny bardzo udany biwak naszego szczepu i pierwszy
w taki licznym gronie, bowiem
brało w nim udział 71 zuchów,
harcerzy oraz instruktorów szczepu, co jest prawdziwym rekordem
w naszej historii. Jeszcze raz gratulujemy wytrwałości i pogody ducha
wszystkim zuchom i harcerzom.
Szczególne podziękowania należą
się całej Kadrze!

Urszula Kielar

Podziękowania także należą się
kierowcom autokarów oraz Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 4
w Kłodzku za gościnę oraz Gminie
Oborniki Śląskie za dofinansowanie
wyżywienia uczestników.

Fundator, Prezes Zarządu

Uczestnicy wyjazdu.

z pierwszej ręki

Gminne nieruchomości

Rok 26 Nr 3 (152)

na sprzedaż

Oborniki Śl., ul. Jagiellończyka

Oborniki Śl., ul. Piłsudskiego

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

Informacja o ogłoszeniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż
niezabudowanych działek gruntu położonych w Obornikach śląskich przy ul. Piłsudskiego stanowiących własność
gminy Oborniki Śląskie sporządzona stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.782) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. Nr 207,
poz. 2108 z późn. zm).
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1.

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

2.

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

3.

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

3

Cena wywoławcza
w zł
4

Data
i godz.
przetargu

Wadium
i termin
wpłaty wadium w zł

5

6

24.05.2016
6.600,00
66.000,00
godz. 11:00
19.05.2016
+23% VAT

13.1MN/2
zabudowa
mieszkaniowa
jednoro66.000,00
dzinna
+23% VAT
w układzie
wolnostojącym lub
bliźniaczym.
66.000,00
+23% VAT

Oborniki Śląskie ul.
Piłsudskiego
działki nr 78/8 i 59
o łącznej pow. 8898
m², AM-12
WR1W/00015515/1

Cena
wywoławcza

Data
i godz.
przetargu

Wysokość
i termin
wpłaty
wadium

2

3

4

5

7.1. U-US
z przeznaczeniem podstawowym:
gastronomia, handel detaliczny, obiekty imprez plenerowych, obiekty
kształcenia dodatkowego, obiekty kultury, obiekty rozrywki, obiekty sportu 950.000,00 zł 14.07.2016 95.000,00 zł
+ 23% VAT godz.10:00 08.07.2016
i rekreacji, obsługa turystyki, terenowe urządzenia sportowe, usługi drobne, zdrowie i opieka społeczna, zieleń parkowa;
z przeznaczeniem uzupełniającym:
infrastruktura drogowa i techniczna.

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

L.p.

Położenie
nieruchomości

222
AM-26

1.

2.

3.

Oborniki
Śląskie
ulica
Cypriana
Kamila
Norwida

4.

24.05.2016
6.600,00
godz. 11:00
19.05.2016

24.05.2016
6.600,00
godz. 11:00
19.05.2016

Pow.
działki
w m2

Nr
KW

903

223
AM-26

903

224
AM-26

903

225
AM-26

903

Opis nieruchomości

Działki położone w południowo-wschodniej części miasta
Oborniki Śląskie w bezpośrednim sąsiedztwie nowo powstałej
zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i jednorodzinnej, terenów niezabudowanych
oraz lasów. Dojazd do działek
odbywa się drogą publiczną
o nawierzchni asfaltowej (ul.
Fredry) oraz drogą wewnętrzną
wydzieloną geodezyjnie lecz
nieurządzoną (działka nr 220).
Działki położone na terenie
o niewielkim spadku w kierunku ulicy Fredry. Na działkach
znajduje się po kilka drzew oraz
zakrzaczenia, a przez środek
działek przebiega wyjeżdżona
droga gruntowa.
Działki nie posiadają przyłączy
do sieci infrastruktury technicznej, sieci uzbrojenia terenu znajdują się w bliskim sąsiedztwie
(m.in. w ul. Fredry).
Gmina zobowiązuje się do
wybudowania odcinka sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w przyległej drodze wew. (działka nr
220) oraz do urządzenia tej
drogi do końca 2019 r.
Wg ewidencji gruntów:
R – grunty orne (klasy IVb i V)

Przeznaczenie
nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Cena
wywoławcza

100 000,00 zł
+ 23% VAT
Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania
przestrzennego
miasta Oborniki
Śląskie zatwierdzonym uchwałą
Rady Miejskiej
w Obornikach
Śląskich
nr V/17/2011
z dnia 27 stycznia
2011 r., przedmiotowe działki
oznaczone na
rysunku planu
symbolem MN8
przeznaczone są
pod zabudowę
mieszkaniową
jednorodzinną
wolnostojącą.

100 000,00 zł
+ 23% VAT

100 000,00 zł
+ 23% VAT

100 000,00 zł
+ 23% VAT

Oborniki Śl., ul. Makuszyńskiego

Przeznacza się do sprzedaży następującą działkę gruntu stanowiącą własność Gminy Oborniki Śląskie:

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

Położenie
nieruchomości

Wyrys z mapy ewidencyjnej

Oborniki
Śląskie
ulica Makuszyńskiego

Wyrys z mpzp

Oznaczenie
geodezyjne

Pow.
Nr
Nr
geo- dział- księgi
ki
dez.
wiedziałki w m2 czystej

2/4
AM
26

Widok ogólny działek i sąsiedztwa

1043

Przeznaczenie
nieruchomości
i sposób jej
zagospodarowania

Opis
nieruchomości
Nieruchomość położona jest w południowej części
miasta w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów zadrzewionych. Od strony wschodniej działka sąsiaduje
z działką zabudowaną stacją redukcyjną gazu. Wzdłuż
południowej granicy działki przebiega sieć wodociągowa. Pozostałe sieci uzbrojenia terenu dostępne
z ulicy Makuszyńskiego. Dojazd do działki odbywa
się ulicą Fredry o nawierzchni utwardzonej kostką
betonową, natomiast ulica Makuszyńskiego od strony
południowej działki posiada nawierzchnię gruntową
nieutwardzoną.
Zabudowa działki: działka zabudowana jest dwoma
budynkami niemieszkalnymi, o pow. zabudowy ok. 15
m² i 50 m². Jeden z budynków jest częściowo położony na działce gminnej nr 1/10. Budynki są murowane,
jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone, w słabym
stanie techniczno-użytkowym, wymagają gruntownego remontu lub rozbiórki. Na działce znajdują się
również betonowe pozostałości po innych obiektach,
stare fundamenty.

Zgodnie z MPZP zatwierdzonym uchwałą
Rady Miejskiej
w Obornikach
Śląskich
nr XXIV/191/12
z dnia 29 października 2012r. działka
położona jest na
145 000 zł,
terenie oznaczonym
zwolniona
symbolem
z VAT
MN3 przeznaczenie
podstawowe: tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej
i zieleń urządzona.
Wg ewidencji
gruntów:
Bi-inne tereny zabudowane.

Oborniki Śl., ul. Parkowa
Informacja o ogłoszeniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Oborniki
Śląskie sporządzona stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm).
Adres i oznaczenie
geodezyjne
nieruchomości
numer
księgi wieczystej
OBORNIKI ŚLĄSKIE
ulica Parkowa 20
dz. nr 32 o pow.
1,2628 ha, AM-41
WR1W/00039314/6

Przeznaczenie w MPZP

Cena
wywoławcza

UP/2
usługi pensjonatowe, sanatoryjne, hotelarskie, gastronomiczne na wydzielonych 520.000,00 zł
+23% VAT
działkach z zielenią towarzyszącą.
Działka leży w strefie „A” ścisłej ochrony
konserwatorskiej.

Cena
wywoławcza

Data
i godz.
przetargu

20.05.2016
godz. 10:00

Wadium
i termin
wpłaty
wadium

52.000,00 zł
16.05.2016

Forma
zbycia

Tryb ustnego przetargu nieograniczonego

1

Przeznaczenie
w MPZP

Przeznaczenie w MPZP

Oborniki Śl., ul. Norwida

WR1W/00017444/6

l.p.

Adres i oznaczenie geodezyjne
nieruchomości
numer księgi wieczystej

Adres i oznaczenie
geodezyjne
nieruchomości
numer
księgi wieczystej
1
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Pozytywna „Pozytywka”
Rozmowa z Anną Oziminą, współwłaścicielką klubokawiarni
„Pozytywka” z Obornik Śląskich
Na stronie internetowej piszecie Państwo, że „Poztytwka” to
„miejsce dla dzieci i rodziców. Razem lub osobno”. Co kryje się za
tym określeniem?
Stworzyliśmy klubokawiarnię,
bo chcieliśmy zaproponować mieszkańcom Obornik i okolic miejsce
do przyjemnego spędzania wolnego
czasu, bez konieczności jeżdżenia
do Wrocławia. Po obserwacjach
i rozmowach z ludźmi z różnych
środowisk doszliśmy do wniosku,
że klub dla rodziców i dzieci może
okazać się dobrym rozwiązaniem.
Dlaczego „razem lub osobno”? Bo
rodzice mogą przyjść sami – bez
dzieci – do kawiarni na „randkę”
– odpocząć, porozmawiać, albo po
prostu posiedzieć. Mogą też przyjść
całą rodziną – z dziećmi. Dzieci
zajmą się zabawą w sali zabaw, a rodzice w tym czasie w kawiarni będą
mogli wypić kawę i zjeść ciasto.
To znaczy, że kto nie ma dzieci
nie może przyjść?
Oczywiście, że nie. Nie ograniczamy się i nie prowadzimy żadnej
selekcji (śmiech). Zapraszamy każdego, kto ma ochotę na dobrą kawę,
tłoczone soki, ciasto, gorącą czekoladę lub herbatę. Zapraszamy osoby
w każdym wieku.
Dobrą kawę, czyli jaką?
Serwujemy kawę z najwyższej
półki. Ziarna są palone nie później
niż miesiąc przez zaparzeniem.
Pochodzą z ekologicznych upraw
w gospodarstwach Faire Trade,
czyli takich, których produkcja odbywa się zgodnie z zasadami Sprawiedliwego Handlu. Taka kawa jest
dużo smaczniejsza niż te kupowane
w zwykłych sklepach. Warto spróbować, poznać jej smak i aromaty.
Nasi goście twierdzą, że wyczuwają
różnicę. Poza tym proponujmy różne sposoby parzenia kawy. Mamy
oczywiście ekspres, ale korzystamy
też z tak zwanych alternatywnych
metod. Kawę przygotowujemy na
przykład w aeropressie, dripie, chemexie, french pressie i włoskiej kafeterce. Dużo można o każdej z tych

A co dla dorosłych poza kawą?
Dla dorosłych też mamy warsztaty. Przynajmniej raz w miesiącu
coś organizujemy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty, które zorganizowaliśmy przed
Bożym Narodzeniem. Można było
pod okiem florystki własnoręcznie
zrobić ozdobny wieniec. Byliśmy
pod ogromnym wrażeniem dekoracji, które zrobili nasi goście. Ostatnio można było brać udział w cyklu
warsztatów Decoupage. Poznawaliśmy różne techniki i sposoby
zdobienia przedmiotów tą metodą.
Przez cały tydzień przed Niedzielą
Palmową każdy, kto przyszedł do
„Pozytywki” mógł z przygotowanych suszonych roślin, własnoręcznie wykonać palmę wielkanocną.
Były też warsztaty z filcowania,
warsztaty kawowe, niedziela z grami planszowymi i wiele, wiele innych. A wiele przygód ciągle przed
nami (śmiech).

metod opowiedzieć, ale zdecydowanie lepiej to usłyszeć i zobaczyć
na żywo. Polecamy też różne herbaty i gorącą czekoladę. Warto w tym
miejscu zaznaczyć, że prowadząc
kawiarnię, świadomie zdecydowaliśmy się na współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami. W kawę,
herbatę i czekoladę zaopatrujemy
się w „Szczypcie Świata” (ta firma
z Obornik sprowadza kawę z aż
Hondurasu, Peru i Etiopii). Ciasta na nasze specjalne zamówienie
piecze firma „Cupcake Heaven”,
również z Obornik. Soki tłoczone
(z jabłek z okolicznych sadów oraz
rokitnika i kaliny z Syberii) kupujemy w „Enkalwie Smaku”, firmie
z Borkowic.
Jakie zajęcia i warsztaty organizujecie? Czy dzieci chętnie biorą
w nich udział?
W stałym grafiku mamy m.in.
lekcje angielskiego, zajęcia plastyczne, naukę gry w szachy i ćwiczenia

ruchowe. To są zajęcia dla dzieci
wczesnoszkolnych, wszystkie prowadzone są pod okiem wykfalifikowanych instruktorów. Mamy też
propozycje dla rodziców i maluchów do pierwszego roku życia i do
trzeciego roku życia, czyli zajęcia
o nazwie „kołysanki utulanki” oraz
„grupa zabawowa”.
Ostatnio wspólnie ze Stowarzyszeniem Ośrodek Kultur Świata (z Obornik Śl.) rozpoczęliśmy
cykl warsztatów pod nazwą „Inna
edukacja”. Te warsztaty są dofinansowane przez Miasto i Gminę
Oborniki Śląskie. Do tej pory dzieci
brały udział w spotkaniu z chiropterologiem, czyli osobą zajmującą
się badaniem nietoperzy. Dzieci
mogły z bliska zobaczyć nietoperza,
nakarmić go i poznać zwyczaje tych
niezwykłych ssaków. Budowały też
dla nich budki. Odbyły się również warsztaty filozoficzne pt. „Ja.
Co to takiego?” oraz laboratorium
o kleszczach. Dzieci oglądały te pa-

Jary uczą się robić zdjęcia!
W dniu 24 kwietnia 2016 roku
odbył się w Jarach profesjonalny kurs fotografii cyfrowej
prowadzony przez firmę „Grunwald Studio” z Wrocławia.
Organizatorem kursu było
Sołectwo Jary i nieformalna grupa „Wspólnota Jarska”. Projekt
„Bajkowy Dzień Dziecka” został dofinansowany ze środków
projektu „Dolnośląski Fundusz
Małych Inicjatyw” realizowanego w ramach programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich, dzięki
któremu kurs fotografii został zorganizowany.
Podczas kursu fotograficznego
poznaliśmy między innymi takie
zagadnienia jak: panoramowa-

jączaki pod mikroskopem, wysłuchały wykładu o ich biologii, a później poszły na „Grzybek” szukać ich
w naturalnym środowisku. W planach są zajęcia „W poszukiwaniu
człowieka” – będzie to warsztat
antropologiczny. Prowadzimy również rozmowy z Nadleśnictwem,
aby pozyskać dofinansowanie na
kolejny cykl zajęć przyrodniczych.

nie, ćwiczenia z głębią ostrości,
zamrożenie ruchu, efekt ruchu,
portret pod światło, długi czas
ekspozycji, architektura i chyba
to co cieszyło się największym zainteresowaniem malowanie światłem i efekt ducha.
Uczestnicy mieli możliwość
poznać dokładną budowę swoich
aparatów oraz zapoznać się z ich
możliwościami. Wiele ćwiczeń
wykonanych podczas zajęć pozwoliło utrwalić zdobyte wiadomości.
Kurs był też okazją do integracji społeczności lokalnej ponieważ w kursie uczestniczyli
mieszkańcy różnych miejscowości Gminy Oborniki Śląskie. Była

to okazja to zdobycia ciekawych
umiejętności i spędzenia czasu
w miłej atmosferze.

Czyli okazuje się, że pomysł
na „Pozytywkę” się jednak sprawdził?
Wydaje się, że tak. W „Pozytywce” robi się pozytywnie (śmiech).
Teraz wiosna, później lato, sporo
wyzwań i planów. Przed kawiarnią
zrobiliśmy już mały ogródek – stolik, krzesła, leżaki. Kawę będzie
można wypić na świeżym powietrzu, a od słońca ochroni gości rosnący przed „Pozytywką” okazały
rokitnik.
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W jakich godzinach otwarta
jest kawiarnia?
Zapraszamy od godziny 12:00 do
wieczora. „Pozytywka” nieczynna
jest w poniedziałki i niedziele. Chociaż w sezonie letnim planujemy
mieć otwarte również w niedziele
– będą to „leniwe podwieczorki”.
Jesteśmy przekonani, że podczas
poobiednich spacerów goście będą
do nas zaglądać.
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Pierwszy Bieg Oborygena

W „Pozytywce” można też kupić książki?
Tak. Mamy półkę z książkami
i grami edukacyjnymi. W księgarence można kupić książki niebanalne, ciekawe i mądre. Chcielibyśmy, aby książka nie była tylko
prezentem na urodziny.
A propos urodzin. Organizujecie też przyjęcia dla dzieci?
Te imprezy są w soboty. Staramy
się, aby jubilaci i ich goście spędzili ten czas na ciekawej i twórczej
zabawie. Zajęcia tematyczne prowadzą animatorki. Chcemy dzieci
zająć i zainteresować czymś konkretnym. Proponujemy małym gościom warsztaty kreatywne, czyli na
przykład decupage, filcowanie, robienie mydeł i kul kąpielowych oraz
urodziny z eksperymentami. Mamy
też wersje urodzin tematycznych –
Indianie, wróżki, lego, itp. Rodzice
najmłodszych dzieci najczęściej wybierają urodziny z sensoplastyką. Są
to zabawy, które pobudzają wszystkie zmysły. Do tego oczywiście poczęstunek.

z pierwszej ręki

Bieg przełajowy na 10 km
w Obornikach Śląskich!
Czternaście klasyfikacji wiekowych, klasyfikacja ogólna kobiet
i mężczyzn oraz klasyfikacja mieszkańców gminy Oborniki Śląskie
– w tylu kategoriach będą rywalizować biegacze w biegu przełajowym na dystansie 10 kilometrów.
Bieg odbędzie się przed południem,
w ostatnią sobotę wakacji, czyli 27
sierpnia 2016.
Trasa biegu wytyczona będzie
drogami leśnymi i szutrowymi w lesie po zachodniej stronie miasta –
między drogami wojewódzkimi 340
a 342, czyli w stronę Rościsławic
i Wielkiej Lipy. Start i meta oraz
biuro zawodów zlokalizowane będą
na placu „Mój Rynek”. Biegacze
pokonają dystans 10 kilometrów
w jednej pętli. Zawodnicy otrzymają numer startowy ze specjalnym
chipem, który umożliwi precyzyjny

pomiar czasu, a każdy to ukończy
bieg otrzyma pamiątkowy, odlewany medal. Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych dostaną
puchary i dyplomy. Nagrody czekać będą również dla najszybszych
mieszkańców gminy Oborniki Śląskie.
Dlaczego zawody nazwano Biegiem Oborygena? Oborniki Śląskie
są jak Australia – gorące, przyjazne,
piękne i związane z naturą. Tu i tam
człowiek rozumie przyrodę, a przyroda człowieka. A oborniczanie jak
Aborygeni – rdzenni mieszkańcy
Australii – są bardzo oddani i przywiązani do swojej ziemi.
Oborniki Śląskie to właściwe
miejsce do organizowania biegów
przełajowych. Walory przyrodnicze
okolic miasta sprzyjają bieganiu po
drogach leśnych i polnych. Pagórkowate ukształtowanie terenu sprawia, że trasa jest urozmaicona. Dla

A gdzie jest „Pozytywka”?
Nasza kawiarnia jest w Obornikach Śląskich przy ulicy Wyszyńskiego 14. Więcej szczegółowych
informacji można przeczytać na
naszej stronie internetowej www.
akademia-pozytywka.pl, mamy
też profil na Facebooku.

Aktywny Zając
W dniu 23 kwietnia 2016 roku
w świetlicy wiejskiej w Zajączkowie odbyła się impreza integracyjna pn. „Aktywny Zając”
organizowana cyklicznie przez
Stowarzyszenie Mieszkańców
Zajączkowa.
Na imprezie wręczany jest Zając
„Życzliwek” dla osób spoza naszej
miejscowości, którzy są dla nas
życzliwi, przyjaźni, którzy pomagają i wspierają naszą wieś. Drugą
nagrodą, która na stałe zagościła
w naszych progach jest „Zając Aktywny”, którą otrzymuje mieszkaniec Zajączkowa za pracę społecz-

na na rzecz naszej społeczności.
W tym roku Zająca „Życzliwka”
otrzymał Pan Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa,
zaś Aktywnego Zająca otrzymała
Pani Elżbieta Tworkowska. Imprezę śmiało możemy zaliczyć do
udanych, malujący się uśmiech na
twarzach przybyłych gości świetnie
zobrazował poziom zadowolenia,
można śmiało stwierdzić, że wszyscy bawili się znakomicie. Miejmy
nadzieję, że przyszłoroczna edycja
przyniesie jeszcze więcej uśmiechu
i radości.
Monika Mączka

Wielogodzinny kurs był urozmaicony poczęstunkiem zapewnionym przez organizatora i pizzerie „Milana” z Obornik Śląskich.

fanów tak zwanych crossów szykuje czeń co do miejsca zamieszkania.
się więc świetnia okazja do spraw- Do biegu zaproszeni są mieszkańcy
miasta i gminy Oborniki Śląskie,
dzenia swoich umiejętności.
powiatu trzebnickiego, a także woOrganizatorami zawodów są jewództwa, całej Polski i świata. ZaStowarzyszenie Pro-Run Wrocław wodnicy niepełnoletni będą musieli
i Gmina Oborniki Śląskie. Partnera- okazać upoważnienie o starcie od
mi biegu są Ośrodek Sportu i Rekre- swoich prawnych opiekunów. Dzieacji i Nadleśnictwo Oborniki Śląskie. ci pobiegną w „Biegu Krasnala” na
Celem zawodów jest popularyzacja krótkim dystansie.
biegania jako najprostszej formy
Udział w zawodach, jak w przyruchu. W biegu może wziąć udział
każdy, kto ukończył 16 lat i czuje się padku podobnych biegów organina siłach przebiec zadany dystans. zowanych w innych miastach, bęBędzie obowiązywał limit czasowy dzie możliwy po dokonaniu opłaty
90 minut. Nie ma jednak ograni- startowej. W zależności od miesiąca

Natomiast uczestnicy wyrazili
chęci i potrzebę aby taki kurs ponownie zrealizować.
Wspólnota Jarska
Zdobywca Zająca Życzliwka.

Zasłużona mieszkanka wsi.

Więcej informacji o Biegu Oborygena oraz zapisy na stronie internetowej www.pro-run.pl
Hubert Ozimina

Trochę o Nowosielcach...
Patrząc z balonu lecącego kilkaset metrów nad ziemią Nowosielce kojarzą się trochę z kanciastą literą – C.
Wokół głównej ulicy Eliasza stoją domy. Większość z nich to domy,
które pamiętają dawne czasy, gdy
nie było szosy lecz zwykła polna
droga. Na wysokości żywopłotu
leszczynowego – teraz fragmenty
kęp leszczyny, która przypomina
jak przebiegała dawna droga.
Tamten odcinek drogi był wysypany kamieniami polnymi. Po
ulewach widać było jak piasek był
wymywany. Można było w Nowosielcach doświadczyć prądów górskich rzek. Były tam kamienie, aby
zapobiec wypłukiwaniu piasku. Teraz się mówi: erozji.
Kiedyś najstarsze domy w Nowosielcach były bardzo małe. Później zaczęto budować wielkie. Przykładem jest gigantyczna stodoła
folwarczna, która zachowała się,
bo nowy właściciel wyremontował
dach.

Kurs wzbudził bardzo duże
zainteresowanie, wolne miejsca
skończyły się w bardzo krótkim
czasie.

zapisów wyniesie od 30 do 50 złotych. Im bliżej zawodów tym drożej.
Przez cały okres trwania zapisów
(poza dniem biegu) zawodników
Pro-Run Wrocław oraz mieszkańców Gminy Oborniki Śląskie obowiązywać będzie najniższa opłata
startowa, czyli 30 złotych. W dniu
biegu wszyscy zapłacą 60 zł.

Nie wiemy, kiedy powstały Nowosielce. Na mapie z 1640 r. już była
wioska (Neue Sorge).

Wieś chyba była najludniejsza
w XIX w. Wtedy w Nowosielcach
było 273 mieszkańców. Było 47
domostw (domów mieszkalnych).
Według Archiwum Państwowego
we Wrocławiu w 1830 był młyn
wodny w Nowosielcach. Powiecie:
To nie jest możliwe, bo tam nie ma
rzeki, aby siła wody obracała wielkie koło młyńskie. Był młyn wodny,
który zasilany był podskórną wodą.
Tę gruntową wodę gromadzono
w stawie (miejscowi mówili „jeziorko”). Co jakiś czas wodę puszczano
na koło młyńskie.
Był w Nowosielcach browar. Nie
myślcie, że w tym browarze zatrudnionych było wiele osób. Dawniej
prawie w każdej wiosce był mały
browar. W Archiwum są informacje, że też była gorzelnia. Też musiała być nie za wielka.
O Nowosielcach (Sorgau) w Archiwum jest, aż ponad 500 stron
rozmaitych informacji. Trudno
je odczytać, bo są pisane ręcznie
w stylu gotyckim.
Na początku XX w. w Nowosielcach była ziemianka, w której
zamieszkiwała ośmioosobowa rodzina. Już wtedy była to atrakcja,

bo wydano pocztówkę, na której
stoją osoby przed tak osobliwym
domem.
W XIX w. Nowosielce miały znaczenie, bo tędy przebiegała trasa dyliżansu z Prusic do Urazu.
W Urazie, w pobliżu zamku była
przeprawa przez Odrę.
Po wybudowaniu kolei Wrocław
– Poznań Nowosielce podupadły.
W 1945 r. w Nowosielcach było
16 lub 17 domostw. Był też przepiękny mały pałac z wieżą. Wokół
pałacu był park z odmiennymi
drzewami i krzewami. Był też sad.
Aż żal, że taki piękny obiekt został
po wojnie zniszczony. W 1956 r.
zwalono wieżę i wywieziono cegłę.
Niektórym z nas się marzy, aby patrzeć z wieży tak jak patrzyli nasi
rodzice i dziadkowie.
Opowiadali mam, że z tej pałacowej wieży widok był naprawdę
piękny.
Tadeusz Emil Gołębiewicz
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Na terenie powiatu trzebnickiego
organizatorem Marszu było Stowarzyszenie UTW „Tęcza” w Trzebnicy.
Nie mogło na nim zabraknąć aktywnych studentów Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Atena”

z Obornik Śląskich, członków Sekcji
Nordic Walking, którzy w liczbie 36
osób stawili się na starcie na Placu Pielgrzymkowym w Trzebnicy.
W marszu wzięły udział drużyny
SUTW „Tęcza” w Trzebnicy, SUTW
w Oleśnicy i UTW w Uniwersytecie Wrocławskim. Trasa Marszu
wiodła z Trzebnicy przez Świątniki,
Czachowo do Cerekwicy i według
założeń organizatorów miała liczyć
7 km, ale ostatecznie uczestnicy pokonali ponad 10 km.
Uczestnicy Marszu mieli niebywałą okazję poznania wielu ciekawych miejsc, jak Rotunda 5 Stołów

św. Jadwigi, kapliczki przydrożne
pamiętające odległe czasy, pałac
w Czachowie, czy uroczy kościół
p.w. św. Wawrzyńca Męczennika
w Cerekwicy. O historii odwiedzanych miejsc opowiadała w interesujący sposób słuchaczka SUTW
„Tęcza” p. Leonia. Sprzyjająca wiosenna pogoda i wspaniałe widoki
Wzgórz Trzebnickich sprawiły, że
pokonanie wielu kilometrów nie
było uciążliwe. Zakończenie marszu odbyło się w gospodarstwie
agroturystycznym koło Cerekwicy, gdzie uczestnicy zostali poczęstowani grochówką i kiełbaskami
oraz ciastem i kawą. Spotkanie integracyjne umilał swoim występem
Zespół Ludowy „Brzykowianie”,
a studenci włączyli się do wspólnego śpiewania.

Stowarzyszenie „Portas Temporis” zaprasza na rekonstrukcję bitwy pod Hodowem. Tym
razem przeniesiemy się w wiek
XVII do roku 1694.

Studenci UTW Atena maszerują po Wzgórzach Trzebnickich.

Podsumowaniem Marszu był
konkurs wiedzy na temat odwiedzanych miejsc, wzięli w nim udział
przedstawiciele wszystkich Uniwersytetów. Nasze Stowarzyszenie
reprezentowali: Dorota i Bartosz
Świtalscy oraz Ewa Materny, którzy
zdobyli maksymalną liczbę punktów i zajęli I miejsce w konkursie
„Poznaj Ziemię Trzebnicką”. Uradowani ze zdobytej nagrody, pożegnaliśmy gościnną Ziemię Trzebnicką
oraz nasze koleżanki i kolegów
z Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Reportaż z Marszu
przygotowała Ewa Materny,
prezes SUTW „Atena”

Zwycięzcy konkursu.

W dniach 14 – 15 kwietnia
2016 r. na wycieczkę do Wiednia

UTW ATENA zwiedza Polskę i Europę.

wyruszyła 38-osobowa grupa słuchaczy. Zobaczyli najpiękniejsze
zabytki austriackiej stolicy: zimowy
pałac Hofburg, okazały pałac letni
Schonbrunn z Gloriettą i wspaniałym ogrodem, katedrę św. Szczepana, neorenesansowy budynek Wiedeńskiej Opery Narodowej i Ratusz.
Oprowadzani przez świetnie przygotowanego przewodnika poznali
bogatą historię tego miasta. Utrudzeni, ale pełni wrażeń wrócili do
domów, by za tydzień wyruszyć na

kolejne spotkanie z historią. „Cudzie chwalicie, swego nie znacie”,
aby zadać kłam temu powiedzeniu
dnia 22 kwietnia 2016 r. 80 studentów UTW wyjechało na wycieczkę
do Gostynia w województwie wielkopolskim (to zaledwie 100 km od
Obornik Śląskich), gdzie w pierwszej kolejności odwiedzili Zakład
Zielarski „Kawon” w Krajewicach k/
Gostynia, w którym od 45 lat produkowane są naturalne produkty
ziołowe, a przede wszystkim smaczne herbatki owocowe. Słuchacze
zapoznali się z procesem produkcji
i degustowali przygotowane przez
pracowników zakładu różne rodzaje herbat.
Następny etap podróży to Głogówko k/ Gostynia, gdzie na Świętej Górze znajduje się Sanktuarium
Matki Bożej Świętogórskiej Róży
Duchownej (zespół klasztorny ojców Filipinów z Bazyliką p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP i św.
Filipa Neri zbudowaną na wzór weneckiej bazyliki Santa Maria della
Salute), będące jednym z największych i najpiękniejszych barokowych dzieł w Polsce. Święta Góra,
jako miejsce kultu Matki Boskiej

Sikora, historyk wojskowości staropolskiej, w szczególności husarii. Autor między innymi książek:
„Z dziejów husarii” (jej tłumaczenie uzyskało tytuł ‚Książki
Roku 2013’ na Ukrainie),
„Husaria pod Wiedniem
1983”, „Fenomen husarii”,
„Niezwykłe bitwy i szarże
husarii”.
Imprezami towarzyszącymi będą m.in. pokazy
jazdy konnej, występy zespołów muzyki dawnej i tańca dawnego, uliczka
handlowa z kupcami z całej Polski
i Czech i wiele, wiele innych atrakcji.
Rekonstrukcja będzie miała
miejsce na terenach za Rościsławicami (w stronę Wołowa). Początek
sobota 18.06.2016 r. godz. 14.00,
zakończenie niedziela godz. 15.00.
Zapraszamy!
Zarząd i Członkowie
Stowarzyszenia „Portas Temporis”

Z kijami przez Kocie Góry.

jako muzyczna przestroga przed wakacjami
Dzięki uprzejmości Pana Arkadiusza Poprawy, burmistrza
Obornik Śląskich, już 31 maja
w sali widowiskowej Obornickiego Ośrodka Kultury uczniowie gimnazjów będą mogli
wziąć udział w niepowtarzalnym
projekcie muzyczno-profilaktycznym ,,Twórczy Nie–Zależni’’.

Działanie to jest jest realizacją
celów Fundacji Promocji Muzyki i Terapii Green, która promuje
muzykę jako skuteczne narzędzie
oddziaływań
profilaktycznych
i terapeutycznych, od wielu lat
znajdujące zastosowanie w profesjonalnych programach terapii psychologicznej i rehabilitacji.
Głównym celem projektu jest
kształtowanie, wśród młodzieży,
postawy życia wolnego od środków
psychoaktywnych poprzez wzmocnienie czynników chroniących
przed popadaniem w zachowania
ryzykowne.

Uczestnicy projektu poszerzą
swoją wiedzę na temat zagrożeń
i skutków używania substancji
psychoaktywnych. Poza wykładem przeprowadzonym przez Certyfikowanego Specjalistę Terapii
Uzależnień gimnazjaliści otrzyma-

Przedszkole w Golędzinowie
To już ponad 6 lat od momentu, kiedy pierwsze maluchy
przekroczyły progi przedszkola
w Golędzinowie.

Studenci UTW na wycieczce.
powstała w II poł. XI w. ale dekret
w tej sprawie wydano w 1512 r. Po
tej pięknej budowli oprowadzał
słuchaczy zakonnik, przedstawiając historię klasztoru oraz bazyliki.
W podziemiach bazyliki znajdują
się rozległe krypty, w których do
dzisiaj chowa się zmarłych Oratorianów (Filipini). Po wspaniałej
lekcji historii studenci udali się do
miejscowości Cichowo, gdzie położone jest filmowe Soplicowo. To
przeniesione fragmenty scenografii z filmu w reż. Andrzeja Wajdy
pt. „Pan Tadeusz” (zabudowania
folwarczne). Dworek natomiast
na wzór Soplicowa, zbudował właściciel nieruchomości pan Marek
Pinkowski. Jak się okazało jest on
treserem zwierząt. O historii tego
miejsca opowiedział syn właściciela, który pokazał słuchaczom
zwierzęta i ptaki (orły, sokoły,

bociany i ptactwo domowe), które oswojone przez tresera występowały w wielu polskich filmach.
W tym uroczym miejscu uczestnicy wycieczki zorganizowali sobie
spotkanie integracyjne. Zostali poczęstowani przez gospodarzy pysznymi pierogami i barszczykiem.
Przy akompaniamencie akordeonów śpiewano piosenki biesiadne
i tańczono do późnych godzin popołudniowych.
Studenci UTW z żalem opuszczali piękne i gościnne zakątki
ziemi wielkopolskiej. Zgodnie
z powiedzeniem „Apetyt rośnie
w miarę jedzenia” na następną wycieczkę Słuchacze wyjadą już pod
koniec maja br. – kierunek: Toruń
i Mazury.
Ewa Materny
Prezes Stowarzyszenia

Model małego przedszkola był
wdrażany w oparciu o potrzeby
dzieci, dlatego w jednej grupie jest
około 15 maluchów mieszkających
w tej samej lub sąsiednich miejscowościach. W zajęciach biorą udział
dzieci w wieku 2,5-5 lat dzięki temu
młodsi mogą naśladować starszych
kolegów, a starsi uczą się odpowiedzialności i opieki nad młodszymi.
Edukacja jest oparta na programie
nauczania zgodnymi z wymogami
MEN.
Placówka w Golędzinowie od
początku była mocno zakorzeniona
w społeczności lokalnej, która jest
współodpowiedzialna za jej prawidłowe funkcjonowanie. Docelowo,
ta właśnie społeczność lokalna czyli
rodzice, liderzy społeczni przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego – jako Stowarzyszenie,
przejęli rolę organu prowadzącego
placówkę. Projekt powstania przedszkola dał rodzicom i całej społeczności lokalnej bardzo dużo dobrego.
Przedszkole jest świetnie usytuowane choć jest to mała wieś. Spełnia

funkcję zarówno kulturalną jak
i oświatową więc można śmiało
powiedzieć, że oświata trafiła pod
strzechy. Przedszkole jest jedynym
punktem we wsi w którym rodzice mają możliwość skorzystania
z pierwszego etapu nauki dla swoich dzieci. Małe Przedszkole jest
trafną inicjatywą, dlatego, że dzieci
mają większą możliwość współpracy ze sobą oraz większą możliwość
nauki poprzez zabawę. Grupę kilkuosobową można łatwiej opanować, a każde dziecko objąć indywidualną zabawą i nauką. Dzięki
uprzejmości Pani Dyrektor Haliny
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Koncert Roya Bennetta

Zaplanowane spotkanie to umiejętne połączenie skutecznych metod
profilaktyki uzależnień, przystępnie
przekazanej wiedzy teoretycznej,
oraz muzyki, która stanowi najlepszą formę komunikacji z młodzieżą
i wyzwala w niej silne pozytywne
emocje.

Studenci Uniwersytetu
Trzeciego Wieku „Atena”
rozpoczęli sezon turystyczny
Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku
„Atena” w Obornikach Śląskich
realizując program edukacji
dorosłych oprócz cyklicznych
wykładów o różnorodnej tematyce, organizuje dla słuchaczy
także wycieczki krajoznawcze
oraz wyjazdy turystyczno – wypoczynkowe.

Bitwa pod Hodowem,
nazywana również „Polskimi Termopilami” jest
bitwą jaką stoczyła polska husaria, która w liczbie 400 husarzy walczyła
przeciwko, jak podają źródła historyczne 40-tysięcznej armii tatarskiej.
Po raz kolejny, poprzez organizację „żywej lekcji historii” i podróży w czasie Stowarzyszenie Portas
Temporis przedstawia heroiczność
polskich wojsk husarskich, nazywanych „najgroźniejszą i najpiękniejszą jazdą świata”. Nad tym, aby
wydarzenie było zgodne z prawdą
historyczną, czuwa współpracujący
ze Stowarzyszeniem dr Radosław
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Rekonstrukcja
bitwy pod Hodowem

Z kijami po ziemi trzebnickiej
Dnia 7 maja 2016 r. na terenie
całej Polski studenci Uniwersytetów Trzeciego Wieku wyruszyli na trasy Marszu Nordic
Walking Studentów UTW, zorganizowanym po raz czwarty
przez UTW w Wejherowie przy
współpracy z Polską Federacją Nordic Walking i AWFiS
w Gdańsku.

Maj 2016 r.

Muszak dzieci jeżdżą do Obornickiego Ośrodka Kultury, który ma
bardzo szeroką ofertę skierowaną
dla najmłodszych. Ogromną rolę
oraz wkład w prawidłowe działanie przedszkola ma Pan Prezes
Adam Mazij za co wszyscy są mu
niezmiernie wdzięczni. W tym
miejscu należy także powiedzieć
iż niestrudzenie na rzecz małego
przedszkola działa Pan Sołtys Janusz Jaworski, za co maluchy go
uwielbiają. Przy tej okazji warto
podziękować włodarzom miasta
Oborniki Śląskie i podkreślić, że
dziękują za ich wkład solidnej pracy nie tylko rodzice ale wdzięczne
za wszystko przedszkolaki wraz
z Krystyną Kornecką.
Zapraszamy bardzo serdecznie
do zapisu maluchów w wieku 2,5 do
5 lat na rok przedszkolny 2016/17.
Chętne osoby zapraszamy osobiście
do przedszkola w Golędzinowie
przy ul. Kopernika 1 bądź do kontaktu telefonicznego pod nr telefonu 511 486 175. Mamy jeszcze wolne miejsca! Zapraszamy także na
stronę internetową Małego Przedszkola gdzie zobaczyć można jak się
bawimy: www.maleprzedszkola.pl/
Goledzinow
Krystyna Kornecka

ją specjalnie opracowany folder,
w którym zamieszczone zostaną
informacje na temat zagrożeń płynących z zażywania substancji psychoaktywnych. Informacjami tymi
będą mogli podzielić się z rodzicami, opiekunami, jak i kolegami.
Poza częścią edukacyjną czeka jeszcze na młodych uczestników atrakcja muzyczna, bowiem
specjalnie dla potrzeb projektu
zaproszenie przyjął brytyjski wokalista Roy Bennett. Wykona on,
wraz z grupą liczących się w Polsce muzyków, koncert prezentujący przeboje największych artystów
zmarłych przedwcześnie wskutek
nadużywania lub przedawkowania narkotyków i alkoholu. Razem
z nim zagrają: na gitarze Tomasz
Pacanowski (grający na co dzień
m.in. w zespole Sidneya Polaka),
na saksofonach Wiesław Mekka,
na pianie Artur Florkowski, na
perkusji Mateusz Maniak, na basie Krzysztof Witkowski, na trąbce
Marcin Fic. W chórkach zaśpiewają

znakomici wokaliści – Katarzyna
Mirowska oraz Marcin Wawrzynowicz. Większość z nich brała udział
w nagraniu płyty „Positive Energy”,
która uzyskała rekomendację Marka Niedźwiedzkiego.
Ostatnia część spotkania przysłuży się integracji. Podczas niej
bowiem, uczestnicząca w projekcie młodzież, zaprezentuje się na
scenie przy współudziale profesjonalistów. Ta części programu przebiegnie pod hasłem: „Wciąga nas
twórczość. Narkotyki i alkohol nie’’.
Podczas jej trwania młodzież zostanie wciągnięta do wspólnej zabawy
z występującymi artystami. Wspólne warsztaty muzyczno – rytmiczne sprzyjać będą nie tylko integracji, ale będą też, jako element
muzykoterapii, służyć rozbudzeniu
kreatywności oraz odreagowaniu
napięcia i stresu.
Projekt jest organizowany
wspólnie z Gminą Oborniki Śląskie
i finansowany z jej środków.
www.fundacjagreen.org
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Przed 100 laty prasa donosi
Wyszukane i przetłumaczone przez dr hab. Janusza Stopyrę artykuły pochodzą z gazetki „Bote” („Posłaniec”).
Rocznik 23, nr 36-44, maj 1916

Oborniki (Obernigk), 3.
maja 1916: Obornicki Klub
Sportowy. Nasz Klub Sportowy
rozegrał mecz piłki nożnej już
w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych, gdyż na drugi dzień
zaplanowano ćwiczenia straży
pożarnej. Po uprzedniej przegranej drużyny Oborniki II z Obornikami I 0:3, teraz nastąpił udany
rewanż z wynikiem 5:0.
Oborniki (Obernigk), 3.
maja 1916: Ćwiczenia Straży Pożarnej. Ochotnicza Straż Pożarna
z Obornik Śląskich w drugi dzień
Świąt Wielkanocnych odbyła rutynowe ćwiczenia. Przybyło na
nie 12 strażaków. Pod dowództwem ogniomistrzów Meißnera
i Petschela zaaranżowano gaszenie domu rodziny George.
Gaszenie przebiegło bardzo fachowo. Młodzi strażacy bardzo
dobrze zastąpili nieobecnych
starszych.
Prusice (Prausnitz), 3. maja
1916: Wycieczka klubu kobiet.
Prusicki klub kobiet „Towarzystwo” dnia 25. kwietnia 1916
zorganizował wycieczkę pieszą
z Prusic przez Golę (Guhlau)
i Siemianice (Schimmelwitz)
do Kopaszyna (Kapatschütz).
W Siemianicach panie odbyły
krótki odpoczynek, aby nabrawszy sił udać się w dalszą drogę do
Kopaszyna. Członkinie klubu,
które nie mogły wziąć udziału
w wycieczce, spotkały się w golińskiej gospodzie. O godz. 19:00
nastąpił powrót do domu drogą
pośród kwitnących akurat drzew
owocowych.
Prusice (Prausnitz), 3. maja
1916: Nowy rozkład jazdy. Od
dnia 1. maja 1916 obowiązuje
nowy rozkład jazdy kolejki wąskotorowej kursującej na linii
Wrocław (Breslau) – Trzebnica
(Trebnitz) – Prusice. Oficjalne
ogłoszenie w tej sprawie zostanie
wywieszone na stacjach. Rozkłady jazdy dostępne są już u pracowników kolei.
Prusice (Prausnitz), 3. maja
1916: Biuro Prognoz Pogody.
Dnia 1. maja 1916 nasza służba
telegraficzna podejmie się systematycznego prognozowania
pogody. Od tego dnia aż do 31.
października aktualne prognozy
będą, tak jak w roku ubiegłym,
wywieszane na tablicach ogłoszeń. Oferowane będą również
informacje pogodowe dla posiadaczy telefonów. Można już
zamówić stosowny abonament.
Telefoniczna informacja pogodowa udzielana jest w trybie ca-

łorocznym.
Prusice (Prausnitz), 3. maja
1916: Polowanie w maju. W miesiącu mają można polować na kozły
(od 16. maja), borsuki, cietrzewie,
jarząbki i bażanty.
Oborniki (Obernigk), 6. maja
1916: Kartki na cukier. Jak dowiedziała się nasza redakcja, w najbliższych dniach zostanie wprowadzona reglamentacja cukru. Kto
posiada własny cukier, winien zgłosić ten fakt w urzędzie. Spożywanie
zgłoszonych zapasów cukru jest zabronione. Kto podczas kontroli nie
będzie posiadał wcześniej zgłoszonej ilości cukru, zostanie ukarany.
Oborniki (Obernigk), 6. maja
1916: Kwitnące drzewa. Pięknie
kwitnące drzewa ucieszyły ostatniej
niedzieli naszych weekendowych
przybyszów z Wrocławia. Często
odwiedzane były lokale gastronomiczne, zwłaszcza restauracja naszego browaru. Jednak także i las
tętni życiem. Słychać już kukułki
i słowiki.
Oborniki (Obernigk), 6. maja
1916: Kobieta czeladnikiem szewskim. Pierwszy żeński czeladnik
szewski został przyjęty na służbę
dnia 30. kwietnia 1916 przez Cech
Szewski z Trzebnicy (Trebnitz).
Pani, która chciałaby nauczyć się
rzemiosła szewskiego, aby umiejętność tę potem przekazać innym, ma
17 lat, pochodzi z Brzegu (Brieg)
i zobowiązała się do odbycia praktyki w Zakładzie Szewskim Meißnera w Obornikach. Tenże mistrz
szewski otrzymał też już przed rokiem od przewodniczącego sejmiku
samorządowego nagrodę w wysokości 200 marek za zatrudnienie
czeladnika głuchoniemego.
Oborniki (Obernigk), 6. maja
1916: Burza nad Obornikami. Ku
rozpaczy naszych turystów w ostatnią niedzielę o godzinie 6 rano nad
Obornikami przeszła straszliwa burza. Błyskawice i grzmoty nadeszły
od strony wschodniej. Opadom
deszczu towarzyszyła piękna tęcza.
Deszcz strącił jednak niestety część
kwiecia z drzew owocowych.
Oborniki (Obernigk), 6. maja
1916: Mecz piłki nożnej. Obornicki
Klub Sportowy kolejny mecz piłkarski rozegra w jutrzejszą niedzielę na
stadionie przy Schimmelwitzer Str.
(ul. Siemianicka). Nasze mecze cieszą się zwykle dużym zainteresowaniem, więc także i jutro oczekuje się
dużo gości.
Prusice (Prausnitz), 6. maja
1916: Czas letni. Przejście na czas
letni, jak w całych Niemczech,
odbyło się u nas „bezboleśnie”.

Wszyscy bez trudu przyjęli fakt,
że ostatni dzień przed przesunięciem czasu trwał tylko 23 godziny.
Dziś prawie już zapomniano o tym
wydarzeniu. Kto w poniedziałek
musiał wstać wcześniej, poszedł
w niedzielę wcześniej spać. Także
i na kolei zmiana czasu odbyła się
„bezproblemowo”. Obecnie żyjemy
więc w czasie letnim – oby był to
dla nas czas radości i spełnienia naszych nadziei.
Oborniki (Obernigk), 10. maja
1916: Wizyta księcia. Przeglądu
kompanii młodzieżowych powiatu
trzebnickiego dokonał w niedzielne popołudnie w Pawłowie Trzebnickim (Pawellau) książę Fryderyk
Wilhelm. Książę w towarzystwie
władz powiatu przeszedł przy wtórze muzyki marszowej wzdłuż czoła
prezentowanych kompanii, liczących sobie łącznie 496 osób, w tym
38 dowódców. Następnie odbyły się
ćwiczenia, podczas których książę dawał żołnierzom cenne wskazówki. Także oddział Jungwery
z Obornik wziął udział w ćwiczeniach. Oborniczanie w liczbie 40
osób pod przewodnictwem kantora
Hoffmanna i nauczyciela Hepnera
wyjechali do Pawłowa już o godz.
10 rano. Pod adresem obornickiej
kompanii książę skierował pochwałę dotyczącą dobrze przeprowadzonych ćwiczeń i jednolitych mundurów. O godz. 21 nasza kompania po
udanych ćwiczeniach powróciła do
domu.
Oborniki (Obernigk), 13. maja
1916: Zaplecze gospody. Ustawione w ogrodach gospody „U cesarza
Niemiec” strzelnice i automaty do
gry cieszą się dużym zainteresowaniem gości. Atrakcje te są pożyteczne dla starszych i młodszych, gdyż
wszyscy mogą dobrze wyćwiczyć tu
precyzję strzału.
Oborniki (Obernigk), 13. maja
1916: Strzały do wron. Starosta
Trzebnicki von Scheliha wydał zarządzenie, zgodnie z którym osoby zestrzeliwujące z drzew wronie
gniazda, chcąc nadal zajmować się
tym procederem, winny posiadać
jego specjalną zgodę, która zastąpić ma wymaganą dotychczas legitymację myśliwego. Zarządzeniem
objęci są nie wszyscy myśliwi, lecz
tylko strzelający do tych wron, które gniazdują w wielkich chmarach
w ściśle odgraniczonych kilku osadach.
Oborniki (Obernigk), 17. maja
1916: Wieczory patriotyczne. Jak
już wcześniej ogłaszaliśmy, artyści
wrocławskich scen, w szczególności
Teatru Miejskiego i Opery, dnia 16.
maja udają się w trasę koncertową

po naszym regionie. Większa część
dochodów z tych występów ma
zostać przekazana na cele dobroczynne. I tak w dniach 16-17. maja
przedstawienia odbędą się w Obornikach, 20 i 21. maja w Brzegu
Dolnym (Dyhernfurth), 23 i 24.
maja w Wąsoszu (Herrnstadt), 25
i 26. maja w Rudnej (Raudten), 27
i 28. maja w Urazie (Auras), później koncerty przewidziane są także
w Strupinie (Stroppen) i Prusicach
(Prausnitz).
Oborniki (Obernigk), 17. maja
1916: Rajd kolarski. Przy pięknej
pogodzie Klub Kolarski „Germania
1891” zorganizował już po raz drugi
rajd na trasie Wrocław (Breslau) –
Oborniki – Trzebnica (Trebnitz) –
Oleśnica (Oels) – Wrocław (łącznie
95 km). Punktualnie o godz. 14:30
z wrocławskiej Różanki (Rosenthal)
wystartowała grupa „B”. Osiem minut później wyruszyła w trasę grupa „A”, złożona z 3 zawodników.
W Świniarach (Weidenhof) jeden
z zawodników grupy „B” miał defekt opony. Grupa „A” zawodnika
prowadzącego grupę „B” wyprzedziła w Trzebnicy. Przed Oleśnicą
faworyt Dittmann z grupy „A” również miał defekt opony. Na metę
pierwsi zawodnicy wjechali krótko
przed godz. 18:00. Zwyciężył Scheerschmidt z grupy „A”, w czasie 3
godz. 17 min.
Oborniki (Obernigk), 17. maja
1916: Tania słonina. Dziś w godzinach od 6:00 do 8:00 nasze sklepy
mięsne będą sprzedawać tanią słoninę ubogiej ludności Obornik.
Specjalne kartki otrzymać można
w biurze Urzędu Gminy.
Oborniki (Obernigk), 17. maja
1916: Sprzedaż jęczmienia. Jęczmień na paszę dla kur sprzedawany
będzie w obornickim sklepie zbożowym Bindiga. Kto do 20. maja nie
wykupi swojej porcji zboża, musi
liczyć się z przepadkiem własnego
udziału. Dla powiatu trzebnickiego
do wykupu pozostało jeszcze kilka
wagonów krajowej ściółki torfowej
oraz 88 cetnarów zagranicznego
prosa.
Prusice (Prausnitz), 20. maja
1916: Uwaga na domokrążców. Do
mieszkańców wsi kierujemy prośbę,
aby masła, jajek, sera, drobiu, warzyw itp. nie sprzedawali przypadkowym domokrążcom, ale tak, jak
było to wcześniej ustalone, produkty te przynosili na cotygodniowy
targ w mieście. Ludność wsi musi
być świadoma tego, że cotygodniowy targ jest ich właściwym rynkiem
zbytu. Po wojnie, gdy panujące
stosunki się unormują, rolnictwo
będzie tych rynków znów bardzo
potrzebować. Wieś i miasto muszą
się w tych ciężkich czasach nawzajem wspierać.
Oborniki (Obernigk), 20.
maja 1916: Szczepienia ochronne.
Dnia 26. maja 1916 o godz. 14:15
w gospodzie „U cesarza Niemiec”
rozpoczną się obowiązkowe szczepienia. Dzieci szkolne będą miały
szczepienia w tym samym dniu.
Nieusprawiedliwione niestawienie
się na szczepienia będzie karane
grzywną w wysokości 50 marek lub
3-dniowym aresztem. Zwraca się
uwagę na to, że ramiona przeznaczone na szczepienia powinno się
dokładnie oczyścić, aby szczepionka mogła zostać lepiej wchłonięta.
Dzieci z zabrudzoną skórą lub no-
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szące brudne ubrania mogą zostać
odesłane. Kontrola nastąpi w tym
samym miejscu dnia 2. czerwca
również o godz. 14:15.
Oborniki (Obernigk), 20.
maja 1916: Inauguracja sezonu
koncertowego. Pierwszy w tym
sezonie koncert w plenerze odbył
się w ogrodzie uzdrowiska Syrena
(Sitten) dnia 12. maja 1916. Grała
jak zwykle Trzebnicka Orkiestra
Miejska i Uzdrowiskowa pod dyrekcją dyrygenta Galaske. Kolejny
koncert już wkrótce.
Oborniki (Obernigk), 20.
maja 1916: Muzycy uliczni
w Obornikach. Wesoła grupa muzyczna pojawiła się ostatnio pod
obornicką restauracją browarną.
Wędrowna damsko-męska trupa
muzyczna, wyposażona w gitary
i mandoliny, grała na naszych ulicach wesołe piosenki. Wieczorem
muzycy wrócili koleją do domu.
Oborniki (Obernigk), 24.
maja 1916: Zbiórka makulatury.
Jak wszędzie, tak też i w Obornikach, zbierane będą stare gazety,
magazyny itp. na rzecz prowadzącego akcję Związku Kobiet. Każdy,
kto w obrębie swego obejścia ma
stary papier, proszony jest o przygotowanie go, tak aby podczas
akcji mógł zostać sprawnie odebrany.
Oborniki (Obernigk), 24.
maja 1916: Zatrudnienie dozorców. Zarząd Gminy podczas
posiedzenia w dniu 9. maja 1916
postanowił zatrudnić w Obornikach dwóch dozorców. Mają oni
pilnować prywatnych posesji, których właściciele opodatkowują się
odpowiednią opłatą. Zgłoszenia
przyjmuje Urząd Gminy. Wysokość opłaty ustalana jest indywidualnie dla każdej posesji.
Prusice (Prausnitz), 24. maja
1916: Odszkodowania za szkody rolne. Odszkodowań z tytułu
szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez zwierzęta leśne, zgodnie z § 55 ustawy o polowaniach, dochodzić można nie
później, niż w przeciągu 3 dni od
momentu zaistniałego zdarzenia.
Szkody należy zgłaszać pisemnie
lub ustnie do protokołu na lokalnych posterunkach policji.
Oborniki (Obernigk), 31.
maja 1916: Likwidacja nocnych
pociągów. Pociągi, które kursowały z Wrocławia (Breslau) do Poznania wyjeżdżając o godz. 23:22
i 24:24 zostaną odtąd wycofane
z rozkładu jazdy. Wycofanie to
uzasadniono powszechnym ograniczeniem możliwości poruszania
się po kraju spowodowanym wojną, a zwłaszcza dużym zaangażowaniem personelu i taboru kolejowego w operacje niemieckiej
armii.
Prusice (Prausnitz), 31. maja
1916: Ofiara wojny. Na polu chwały poległ cieśla Karl Kloske, syn
naszego woźnicy Kloskego. Zginął
w wyniku ciężkich obrażeń głowy
i klatki piersiowej podczas ataku z użyciem granatów ręcznych
w lasku Caillette pod Verdun.
Jego towarzysze broni pochowali
go w kazamatach położonych na
północnym zboczu góry Caillette.
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Dobrze być zorientowanym!
Biegi na orientację zazwyczaj
nie kojarzą się dobrze. „To
przecież można się zgubić!”
– ile razy ja to słyszałem, próbując zachęcić do tego sportu,
albo „to trzeba biegać?”.
A jednak, niemal każdy, kogo
udało mi się zachęcić do spróbowania, z wypiekami na twarzy
dziękuje mi, że dał się przekonać.
Nikt mu nie kazał biegać, jeśli nie
chciał, a i o zgubieniu się też nie
było mowy.
Powoli Oborniki Śląskie, a raczej
okoliczne lasy, stają się miejscem,
do którego amatorzy biegów na
orientację ściągają coraz chętniej.
Dzięki temu każdy z nas, zupełnie
za darmo może sobie przypomnieć
czasy harcerskich podchodów
i spróbować swoich sił w tym niezwykle satysfakcjonującym sporcie.
Wystarczy tylko wydrukować mapę
z internetu i wyjść z domu.
Lasy okoliczne są od lat doceniane przez dolnośląskich amatorów biegów na orientację, a dzięki
zorganizowanej drugiego maja
2016 roku imprezie o międzynarodowym charakterze, o ich atutach
mogli przekonać się ludzie z całej
Polski. Teren lasu popularnie zwanego „Grzybkiem” stał się areną
przygotowań do przyszłorocznych
zawodów w ramach World Games,
a więc olimpiady sportów nieolimpijskich, której gospodarzem
w przyszłym roku będzie Wrocław.
W imprezie tej uczestniczyło prawie tysiąc osób, ścigających się na
różnych dystansach w różnych grupach wiekowych. Mogli oni docenić
atrakcyjność przyrodniczą i zróżnicowanie terenu Grzybka.
Zawody obornickie były ostatnią odsłoną trzydniowej imprezy.
Zaczęła się ona na stokach Ślęży,
a jej drugi etap rozgrywany był we
Wrocławiu. Na tą okazję powstała
specjalna mapa, dzięki której moż-

Zapraszamy
na Obornicki Bieg
Przełajowy i Piknik
Rodzinny
na odnaleźć w lesie najmniejszą
polankę, najdrobniejsze zagłębienie i ścieżkę. Dzięki temu, dotarcie
do punktów kontrolnych, a więc
miejsc, pomiędzy którymi musieli
poruszać się uczestnicy zawodów,
było łatwiejsze. Nie oznaczało to
jednak, że poruszanie się po lesie
było dziecinną igraszką. Bieg na
orientację wymaga nie tylko sprawności fizycznej (choć nie jest ona
niezbędna), ale również ciągłego
skupienia, porównywania mijanego
terenu z zapisami mapy, czytania
kompasu. Właśnie dlatego daje to
tyle satysfakcji.
Dla mieszkańców Obornik Śląskich najważniejszy jest chyba fakt,
że po zawodach w spadku pozostały nam stałe punkty do biegów na
orientację, dzięki czemu każdy z nas
będzie mógł w dowolnym czasie
pobawić się w ten sport.
Co trzeba zrobić, aby skorzystać
z tej możliwości? Wystarczy wejść
na stronę www.znajdzsiewlesie.pl
i wśród różnych podobnych inicjatyw z całej Polski wybrać nasz

Obornicki Bieg Przełajowy
28 maj 2016 r. – Regulamin
Cel imprezy
– Popularyzacja biegania, jako
najprostszej formy aktywności
ruchowej.
– Promocja miasta Oborniki Śląskie.
– Dobra zabawa.
Organizator
Stowarzyszenie – „Aura”, ul. Parkowa 9, 55-120 Oborniki Śląskie,
telefon 880022400 (po godz. 17.00).
Aktualne informacje można znaleźć na profilu FB Obornickie Biegi
Przełajowe
Miejsce
Tereny parkowo-leśne przy
siedzibie Klubu Stowarzyszenia
„Aura”.
Termin
28 maja 2016 r. (sobota), początek godz. 11.00.
Warunki uczestnictwa
W Obornickim Biegu Przełajowym mogą uczestniczyć osoby peł-

noletnie, młodzież oraz dzieci, które zgłoszą do organizatora udział na
wybranym dystansie, najpóźniej do
dnia 28 maja 2016 r. do godz. 10;30
Za pełnoletnią uważa się osobę,
która ukończyła 18 lat do dnia zawodów. Przy zgłoszeniu osoby niepełnoletniej wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekuna.
Zgłoszenia
Listownie na adres organizatora
(Stowarzyszenie „Aura”, ul. Parkowa 9, 55-120 Oborniki Śląskie) lub
za pośrednictwem E-mail na adres:
auraklub@wp.pl
Zgłoszenie powinno zawierać:
– imię i nazwisko,
– datę urodzenia,
– adres do korespondencji (ulica,
nr domu, kod pocztowy, miejscowość),
– nazwa klubu, szkoły, lub stowarzyszenia.
Zgłoszenia będą również przyjmowane bezpośrednio w dniu rozpoczęcia w biurze zawodów zlo-

Grzybek. Będzie można tam pobrać
mapę i z nią ruszyć na poszukiwanie punktów kontrolnych. Gdy już
je znajdziemy wystarczy potwierdzić swoje umiejętności zaznaczając to perforatorem umieszczonym
na każdym z punktów. Punkty
rozsiane po terenie Grzybka można potraktować jako urozmaicenie
biegania, może być to pretekst do
weekendowego spaceru z dziećmi,
w końcu można skrzyknąć grupę
przyjaciół i zrobić sobie zawody.
Pamiętajmy jedynie, aby nie zostawiać śmieci w lesie – te tysiąc
osób, które się przez niego przewinęło niemal nie zostawiło śladu.
Jeśli przyjezdni potrafią uszanować
naturalną czystość, czemu my mielibyśmy być gorsi?
Inicjatywa została zrealizowana przez Alicję Wojtalę, Wojciecha
Dwojaka związanych z Dolnośląskim Związkiem Orientacji Sportowej oraz Borysa Bińkowskiego,
przy wsparciu finansowym Gminy
Oborniki Śląskie.

Zapraszamy do udziału

w Obornickim Biegu
Przełajowym oraz Pikniku Rodzinnym

z okazji Dnia Dziecka w sobotę 28 V 2016 od godz. 10:00
Oborniki Śląskie ul. Parkowa 9
(teren zielony obok Klubu Aura)

W Obornickim Biegu Przełajowym mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, młodzież oraz dzieci, które zgłoszą do organizatora udział na
wybranym dystansie, najpóźniej do
dnia 28 maja 2016 r. do godz. 10:30.
Za pełnoletnią uważa się osobę,
która ukończyła 18 lat do dnia zawodów. Przy zgłoszeniu osoby niepełnoletniej wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekuna.
Zgłoszenia i informacje: auraklub@wp.pl

Borys Bińkowski
kalizowanym przy siedzibie Klubu
„Aura” do godz.10.30.
Badania lekarskie
Pokonanie dystansu w zależności od wybranej konkurencji
wymaga od uczestników dobrego
przygotowania fizycznego. Zawodnik zobowiązany jest we własnym
zakresie zasięgnąć przed startem
opinii lekarza, czy jego stan zdrowia
pozwala na start w wybranej konkurencji. W czasie trwania biegów
dyżur będzie pełniła pielęgniarka.
Klasyfikacja
Klasyfikacja prowadzona będzie
w każdej kategorii wiekowej. Trzy
pierwsze miejsca będą wliczane do
klasyfikacji drużynowej.
Kategorie i grupy

Punktacja drużynowa
Trzech najlepszych zawodników
z danego klubu, bez względu na
płeć, pod warunkiem wpisania jednobrzmiącej nazwy klubu na karcie
zgłoszenia. O zwycięstwie decyduje
suma punktów:
I miejsce – 3 pkt
II miejsce – 2 pkt
III miejsce – 1 pkt
Nagrody
Trzech pierwszych uczestników
otrzymuje dyplomy i medale. Szkoły i kluby w klasyfikacji drużynowej otrzymują również puchary.
Gdy drużyny uzyskają równą ilość
punktów, o przyznaniu nagrody
głównej zadecyduje konkurs wiedzy o sporcie w formie przygotowanej przez organizatora. Nagrody

Kategoria

Dystans

Godzina startu

Dzieci i młodzież

1 400 m

11:00

Kobiety i mężczyźni

4 200 m

11:15

Bieg główny

12 500 m

11:15

Program Pikniku:
Poza sceną:
– od godz. 11:00 – gry i zabawy
integracyjne dla dzieci i dorosłych,
– mydlane cudeńka – warsztaty
produkcji mydła naturalnego,
– punkty konsultacyjno-nformacyjne „Bezpieczne wakacje”,
– Miasteczko Służb Mundurowych: Policji i Straży Pożarnej,
– pokaz ratownictwa wodnego
oraz udzielania pierwszej pomocy,
– ognisko.
Na scenie:
– od godz. 10:00 gramy i śpiewamy – „MUZYKA U PROGU
LATA”,
– godz. 11:00 – start Biegu,
– godz. 13:00 – ogłoszenie wyników i dekoracja zawodników,
– godz 14:00- Śpiewać każdy
może – konkurs karaoke – zabawa.
Impreza dofinansowana
przez Gminę Oborniki Śląskie

zostaną wręczone na zakończenie
zawodów w siedzibie Klubu „Aura”.
Postanowienia końcowe
Wszystkich uczestników obowiązuje podpisanie karty startowej
oraz pokonywanie wybranego dystansu z numerem startowym.
Uczestnicy pokonujący dystans
w sposób niedozwolony zostaną
zdyskwalifikowani.
Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Wszyscy uczestnicy biorą udział
w Obornickim Biegu Przełajowym na własną odpowiedzialność
i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów
w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
Grupy wiekowe
Do 9 lat
10-12 lat
13-15 lat
16-39 lat
40 lat i więcej
18-39 lat
40-52 lata
53 lata i więcej
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Edukacyjny projekt filmowy
Stowarzyszenia Nowe Horyzonty

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

Wystawa linorytów

W Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie dnia 8 maja br. odbył się
koncert pt. „Muzyczna podróż
od średniowiecza do baroku”.

Zapraszamy na wyjątkową wystawę linorytów wykonanych
przez słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Jeleniej Górze.

Wykonali go Ligia Nowak – harfa – uczennica klasy trzeciej OSM
I i II st. im. K. Szymanowskiego we
Wrocławiu, Julita Przybylskiej-Nowak – fortepian – związana z Akademią Muzyczną we Wrocławiu,
w której to uczelni uzyskała tytuł
doktora sztuki oraz zespół Muzyki
Dawnej TIBORYUS – zespół wokalny Miejskiego Zespołu Szkół
w Świeradowie-Zdroju, istnieje od
2013 roku, założycielem i kierownikiem zespołu jest Ryszard Dembiński.
Koncert odbył się dzięki współpracy Obornickiego Ośrodka Kultury z Ośrodkiem Kultury i Sztuki
we Wrocławiu w ramach XXV Festiwalu – Maj z Muzyką Dawną.

Wystawa prezentuje prace Janiny
Gałuzy, Antoniego Gałuzy, Barbary
Kańczukowskiej, Elżbiety Leśniewskiej, Janiny Peikert, Ewy Pieńkos,
Ireny Sękowskiej, Józefa Szczęsnego, Jadwigi Witczak oraz Alicji
Wyrostek Autorzy, zafascynowani
techniką linorytu mają już spory
dorobek artystyczny. Tak opisuje
ich działalność Janina Peikert: „Pracownia grafiki powstała na Karkonoskim Uniwersytecie Trzeciego
Przybyłych Gości osobiście powitał
rektor WSD w Bagnie ksiądz Jerzy
Madera wraz z dyrektorem artystycznym Festiwalu – Maciejem
Kieresem. Program koncertu wykonany w zabytkowym, magicznym

Wieku Karkonoskiej Państwowej
Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
w październiku 2012 r. Od tego czasu poznajemy arkana linorytu pod
okiem pracowników Muzeum Karkonoskiego Natalii Kryszpin i Wiktora Stasiaka. Coraz śmielej próbujemy własnych sił. Prezentowana
wystawa jest owocem eksperymentów i poszukiwań w całkowicie
nowej dla nas technice plastycznej.
Każdy z nas swój czarno-biały świat
widzi inaczej. Jedni bardziej linearnie, inni malarsko. Jedni preferują
większy format prac, inni miniaturowy. Każdy z nas po prostu wypowiada siebie.”
Wernisaż: 24.05.2016, godz. 18.00

wnętrzu bardzo podobał się naszej publiczności. Ostatni utwór
zatytułowany ‚’Trwaj chwilo”,
młodzi artyści zaśpiewali razem
z publicznością. Było to wyjątkowe przeżycie łączące nas w pięknie dawnej muzyki.
Po zakończeniu koncertu
wspólnie z Zastępcą Burmistrza
Henrykiem Cymermanem podziękowaliśmy artystom za piękny koncert, księdzu Rektorowi
za gościnę i pomoc w organizacji
koncertu oraz szczególną życzliwość, Ośrodkowi Kultury i Sztuki
we Wrocławiu za współpracę i organizację koncertu.
Organizatorom XXV Festiwalu
Maj z Muzyką Dawną gratulujemy pięknego Jubileuszu.
Dziękując wszystkim za współpracę mamy nadzieję, iż koncerty
w ramach Festiwalu wpiszą się na
stałe w pejzaż obornickiej kultury.

Wystawa fotografii Janiny Peikert

„Drzewowcielenia”

To już druga wystawa artystki w Obornickim Ośrodku Kultury. W 2014 roku prezentowała
u nas wystawę pejzaży z podróży
pt. „Piękno bezkresne”. Tym razem
będzie można zobaczyć kolekcję
nietypowych portretów.
Janina Peikert – ur. w 1944 roku.
Absolwentka fizyki na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
W 2000 roku założyła w KPSW
w Jeleniej Górze Karkonoski Uniwersytet Trzeciego Wieku i prowadzi go do dnia dzisiejszego.
Od kilkudziesięciu lat jest zapaloną podróżniczką – była już w 58
krajach, na sześciu kontynentach

24.05.2016, godz. 18.00

W maju i czerwcu 2016 roku
w OOK odbywają się tematyczne projekcje filmów dla młodych
widzów, na które zapraszamy całe
klasy. Repertuar jest podzielony
wiekowo i dostosowany do programu szkolnego. Majowe seanse mają
wspólne hasło – „Jestem sobą!”.
Wszystkie prezentowane filmy nawiązują do zagadnienia tożsamości,
próbują rozpracować, co się pod nią
kryje, z jakich elementów się składa i czym dla nas jest. Oczywiście
w formie dostosowanej do potrzeb
młodego widza.
W ramach tego hasła prezentujemy następujące filmy: dla przedszkoli mamy zbiór filmów krótkometrażowych pod zbiorczym

W dniach 19-20 kwietnia Obornicki Ośrodek Kultury zorganizował 21 edycję prezentacji
programów artystycznych pod
nazwą „Artystyczny Świat Malucha”.

Mała Galeria Fotografii KONTRAST

m.in. w Kanadzie, USA, Meksyku,
Brazylii, Peru, Nepalu, Indiach,
Chinach, Japonii, Korei, Kambodży,
Wietnamie, Tanzanii, Kenii, Australii, Nowej Zelandii. Fascynują ją
niezwykłości rzeczy pozornie zwyczajnych i napotkani ludzie. Długoletnie zamiłowanie do fotografii
przerodziło w pasję prezentacji
cudowności elementów przyrody
i świata.
W swoim dorobku ma 22 wystawy indywidualne. Wzięła też udział
w ponad 50 wystawach zbiorowych
Od roku 2007 jest członkiem
Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego. Od 2012 roku jest
członkiem rzeczywistym Fotoklubu
Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców.

Obornicki Ośrodek Kultury
dołączył do ogólnopolskiego
projektu edukacyjnego Stowarzyszenia Nowe Horyzonty pod
nazwą aKINO, skierowanego do
przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

tytułem „Kim jestem?”, klasy 1-3
szkoły podstawowej mają okazję
obejrzeć uroczą animację o nietypowej przyjaźni myszy i niedźwiedzia
pt. „Ernest i Celestyna”. Dla klas 4-6
przeznaczony jest „Syn Winnetou”
– opowieść o chłopcu, który stawia
sobie trudny do osiągnięcia cel: chce
wygrać casting do roli syna Winnetou, mimo że z pozoru w ogóle go nie
przypomina. Uczniów gimnazjum
zapraszamy na duński film „Lek na
całe zło” – bohaterowi filmu, 16-letni Casperowi świat wywraca się do
góry nogami, gdy okazuje się, że jego
matka (która samotnie go wychowuje) choruje na raka. W obliczu lęku
o swoją przyszłość chłopak postanawia odnaleźć ojca.
Hasło czerwcowych seansów to
„TWORZĘ” a program wygląda następująco: przedszkola zapraszamy
na „Kacpra i Emmę” – przesympatyczną historię o trudnym pierwszym dniu w przedszkolu i pięknej
przyjaźni, którą można przy okazji
tam zawiązać. Klasom 1-3 przedstawimy „Niesfornego Brama”, którego

dosłownie roznosi energia, przez
co wpada w różne tarapaty, a klasy
4-6 zapraszamy na szwedzki film
„Eskil i Trynidad”, czyli opowieść
o trudnym życiu chłopca, który
nieustannie się przeprowadza. Widzom z gimnazjum zaprezentujemy
francuski film „Miss Impossible”
o 13-letniej Aurorze, której zagraża niechciany wyjazd do szkoły
z internatem. „Wyjście przez sklep
z pamiątkami” to propozycja dla
szkół ponadgimnazjalnych. Film
dokumentalny, który swojego czasu
narobił sporo szumu w świecie filmu (i nie tylko) prezentuje sylwetki wielu artystów streetartowych,
m.in. legendarnego już Banksy’ego.
Bilety na seanse w cenie: 5 zł
(szkoły obornickie), 2 zł (szkoły spoza Obornik). Informacje
o terminach seansów znajdują się
na naszej stronie internetowej www.
kultura-oborniki.pl Przyjmujemy
zapisy i udzielamy wszelkich informacji pod numerem tel. 71 310 12
51 oraz mailowo pod adresem ula.
ook@gmail.com.

Artystyczny Świat Malucha
pt. „Spotkanie z przyrodą”

Halina Muszak

Zapraszamy na wystawę fotografii Janiny Peikert „Drzewowcielenia”.
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O godz. 15.05 zapraszamy dzieci
na koncert „Kolorowe nutki” z piosenkami dla dzieci Majki Jeżowskiej, Fasolek, Natalki Kukulskiej
i autorskimi w wykonaniu aktorek
z Teatru Zagłębia w
Sosnowcu
i Teatru Muzycznego w Gliwicach.
Szalone artystki nie tylko śpiewają,
ale też prowadzą zabawy interaktywne z dziećmi, np. uczą prostych
układów choreograficznych i refrenów piosenek, tańczą Macarenę,
prowadzą pociąg, podróżujący po
różnych krajach świata.

–

W tym roku temat brzmiał
„Spotkanie z przyrodą”. Programy
zostały przygotowane w szkołach
i przedszkolach gminy Oborniki
Śląskie Zaprezentowały się dzieci
z następujących placówek:

–

– Niepubliczne Przedszkole „Zielona Żabka” w Obornikach Śląskich;
– Oddział Przedszkolny przy
Szkole Podstawowej nr 2;
– Niepubliczne Przedszkole Języ-

–

–
–

–
–

J. Pawła II w Obornikach Śląskich;
– Szkoła Podstawowa im. Unii
Europejskiej w Urazie.
Wszyscy wykonawcy otrzymali
upominki ufundowane przez OOK
i Nadleśnictwo Oborniki Śląskie.
Nagrody wręczał Zastępca Burmistrza Henryk Cymerman wraz
z dyrektorem OOK. Programy były
prezentowane w specjalnej oprawie,
którą przygotował zespół OOK.
Scenariusz i prowadzenie – Justyna
Asztemborska, scenografia – Monika Materny wraz z uczestnikami
Koła Plastycznego – Fantazje Plastyczne, światło-dźwięk – Paweł
Asztemborski, dokumentacja fotograficzna – Marek Długosz, dokumentacja filmowa – Urszula Pelc.
Realizacja przedsięwzięcia jest
możliwa dzięki współpracy z dyrektorami placówek oświatowych,
za którą dziękujemy. Doceniamy
ogromny wkład pracy nauczycieli
przygotowujących programy. Oczywiście pamiętamy także o rodzicach,
którzy zawsze pomagają w tworzeniu kostiumów. Gratulujemy atrakcyjnych, kolorowych prezentacji
oddających w wyjątkowy sposób
temat prezentacji. Zaprezentowane
programy poza treściami artystycznymi miały także walor edukacyjny.

21.05.2016 – PROGRAM OOK na X DNI OBORNIK:
Zapraszamy na karnawałowa Paradę, która przejdzie ulicami w sobotę, 21 maja 2016 w godz. 13.30
– 14.30. Korowód wystartuje sprzed
Urzędu Miejskiego i przejdzie ulicami: Dworcową, Piłsudskiego i Powstańców Wielkopolskich na teren
„Mojego Rynku”, gdzie uczestnicy
Parady będą mogli zaprezentować
się na forum.
Paradę poprowadzą bębniarze –
uczestnicy Raban Festival, więc tradycyjnie będzie głośno, kolorowo
i bardzo wesoło!

–

kowe „Gaduła” w Obornikach
Śląskich;
Przedszkole Publiczne w Obornikach Śląskich;
Oddział przedszkolny przy
Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Pęgowie;
Oddział Przedszkolny Szkoły
Podstawowej im. J. Brzechwy
w Osolinie;
Małe Przedszkole „Krasnal”
w Osoli;
Przedszkole Publiczne w Pęgowie;
Szkoła Podstawowa nr im. ppor.
J. Krysińskiego w Obornikach
Śląskich;
Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Pęgowie;
Szkoła Podstawowa nr 3 im.

Jest nam bardzo miło, iż mogliśmy w czasie dwóch dni prezentacji
zaoferować ok 420 dzieciom wspaniałą zabawę, stworzyć możliwości
prezentacji pełnych przeżyć i dobrych emocji.
Maluchy na scenie.

Halina Muszak

Salonik Czterech Muz
Patronat Gminy Oborniki Śląskie
55-120 Oborniki Śl. ul. Piłsudskiego 13
tel. 669 346 544, www.kultura-oborniki.pl

Repertuar – maj-czerwiec 2016
27.05.

piątek
19.00

10.06.
piątek
19.00

16.06.

czwartek
19.00

KONCERT australijskiej wokalistki KIRBANU promujący
nową płytę „Drifting”. Artystka o niezwykłej energii i mocnym
głosie.
(Bilety: 15 zł, młodzież 10 zł)
KONCERT MARII ZYGMANIAK-LEŚNIAK (sopram)

(Bilety: 15 zł, młodzież 10 zł)

KONCERT I’m KINGFISHER (Szwecja)

(Bilety: 15 zł, młodzież 10 zł)
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Mistrzostwa Polski Juniorów
w warcabach 64-polowych
W dniach 17-20 marca 2016r.
w Lipnie odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów w warcabach 64-polowych.
W zawodach wzięło udział 12
zespołów z całej Polski. Dwunastoosobowa kadra Uczniowskiego
Klubu Sportowego PITAGORAS
z Pęgowa udała się do Lipna by
zmierzyć się z najlepszymi zawodnikami i drużynami w Polsce.
Członkami UKS PITAGORAS są
uczniowie Szkoły Podstawowej
oraz Gimnazjum w Pęgowie oraz
ich absolwenci, a trenerem zespołu
jest Pan Eligiusz Jankowski. Nasi
zawodnicy zagrali w koszulkach
podarowanych przez Urząd Miejski
w Obornikach Śląskich, za co pięknie dziękujemy.

Drużyna z Pęgowa.

Zmagania naszych mistrzów.

W ramach Mistrzostw zorganizowano:
VIII Drużynowe Mistrzostwa
Polski Juniorów pod Honorowym
Patronatem Starosty Leszczyńskiego. Wzięły w nich udział 3 nasze
drużyny, które po zaciętych i niezwykle trudnych technicznie rundach uplasowały się na następujących, wysokich miejscach:
– Blanka Machnik, Wiktoria Kozina – kategoria dziewcząt do lat
10 – 6 miejsce;
– Michał Góralski, Adrian Loba,
Tomasz Woźniak – kategoria
chłopców do lat 10 – 7 miejsce;
– Maciej Flasza, Jan Górecki, Kamil Mazij – kategoria chłopców
do lat 13 – 5 miejsce.

XX Mistrzostwa Polski Juniorów
(Indywidualne) pod Honorowym
Patronatem Wójta Gminy Lipno,
w których wzięli udział: Blanka
Machnik, Wiktoria Kozina, Michał
Góralski, Maciej Flasza, Jan Górecki, Kamil Mazij, Krzysztof Gołąbek,
Emilia Stala, Filip Kszypa, Filip Puć.
Mistrzostwa Polski Juniorów
(Indywidualne) w warcabach błyskawicznych tzw. Blitz, w których
wzięli udział wszyscy nasi zawodnicy.
Wśród wymienionych uczestników XX Mistrzostw Polski Juniorów (Indywidualnych) należy
wyróżnić Filipa Pucia, który zajął
wysokie 3 miejsce, a tym samym
zdobył brązowy medal i stanął na
podium, w kategorii wiekowej do
lat 19.
Należy podkreślić, że do Lipna
zjechali czołowi warcabiści z całej Polski, a nasi zawodnicy mieli
okazję poznać wielu swoich rówieśników z różnych zakątków kraju, a przez prowadzone rozgrywki
szlifować swoje umiejętności, by
móc osiągać coraz lepsze wyniki na
warcabnicach. Wszystkim zawodnikom gratulujemy!!!Trzymajmy za
nich kciuki w nadchodzącym Ogólnopolskim Turnieju Młodzików
i Juniorów w warcabach 64 i 100 –
polowych w Białym Dunajcu oraz
w Drużynowych Mistrzostwach
Polski Juniorów w warcabach 100 –
polowych w Dąbkach!!
Małgorzata Machnik
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Dolnośląska
Złota Wieża
dla Wieży Pęgów

W imprezie uczestniczyli zawodnicy Klubu Sportów Walki
„AVASATARE” Brzeg Dolny sekcja

Oborniki Śląskie. Około dwustu zawodników z całej Polski przez cały
dzień pokazywała swoje umiejętności na trzech matach, rywalizując
w układach formalnych, technikach
specjalnych i walkach.
Oborniki Śląskie reprezentowało
ośmiu zawodników z czego dwóch
zajęło miejsca na podium. Michał
Sapijaszko oraz Daniel Kasperkiewicz zdobyli srebrne medale. Michał w układach formalnych a Daniel w technikach specjalnych.
Już teraz sekcja będzie przygotowywać się do zawodów w Nałęczowie, które odbędą się w czerwcu.
Dzieci i rodziców zainteresowanych trenowaniem taekwondo
zapraszamy w poniedziałki o 17.00
i czwartki o 19.00 do Głównej
Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Obornikach Śląskich oraz na facebooka https://www.facebook.
com/taekwondoBrzegDolny.

Grupa z Obornik Śląskich.

Bartosz Malec
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Zapraszamy do Ośrodka Sportu i Rekreacji
Puchar Dolnego
Śląska MMA i BJJ

ekipa medyczna, która kilkukrotnie
udzielała niezbędnej pomocy. Warto podkreślić, że w zawodach wzięli udział przedstawiciele z terenu
Obornik Śląskich Michał Chudy,
Sebastian Sawlewicz, Maciej Jankowski i Piotr Kuczkowski z czego
brąz wywalczyli Piotr Kuczkowski
i Maciej Jankowski w brazylijskim

W sobotę 16 kwietnia 2016 r. na
obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich
odbyły się zawody o Puchar
Dolnego Śląska w Amatorskiej
Lidze MMA i BJJ.
Zawodnicy Wieży Pęgów jako
obrońcy tytułu 16 kwietnia wystartowali w finale powiatowym
w Żmigrodzie pewnie wygrywając 5 meczy awansowaliśmy do
Dolnośląskiego Finału Igrzysk
LZS Złota Wieża finału wojewódzkiego, który w dniach 2224 kwietnia odbył się w Nowej
Bystrzycy.

cze i pewnie obroniła tytuł zdobyty
w tamtym roku. W czerwcu jedziemy do Mielna na Finał Ogólnopolski. Chcemy powalczyć o podium.
Trzymajcie za nas kciuki. (Poszukujemy sponsora wyjazdu w zamian
oferujemy reklamę na koszulkach
meczowych podczas turnieju jak
również rozgrywek II ligi szachowej. Kontakt 608 841 613 )

Po rozegraniu 9 rund bezkonkurencyjna okazała się drużyna Wieży
Pęgów, która wygrała wszystkie me-

Skład zwycięskiej drużyny: Aneta Korościel, Jakub Żeberski, Filip
Dowgird, Krzysztof Mądrawski.

Piłkarki Zorzy Pęgów
mistrzyniami
Dolnego Śląska

Reprezentacja Obornik Śląskich
na zawodach Taekwon-do ITF
w Kołobrzegu
W dniu 2 kwietnia odbył się
w Kołobrzegu Puchar Pomorza
w Taekwon-do ITF.

z pierwszej ręki

Maj 2016 r.

3 kwietnia w Oleśnicy odbył się
ostatni turniej w ramach Dolnośląskiej Ligi Młodziczek.
Nasze zawodniczki w pierwszym meczu pokonały UKS Bierutów 8:0 i w kolejnym meczu walczyły z AZS II Wrocław stawką meczu
był tytuł Mistrzyń Dolnego Śląska.
Dziewczyny walczyły z całych sił
i po pierwszej połowie był remis.
Na początku 2 połowy wychodzimy
na prowadzenie 1:0, które straciliśmy w ostatniej minucie i mecz zakończył się wynikiem 1:1 dającym
na tytuł Mistrza Dolnego Śląska.
Na pożegnanie rozgrywek spotkaliśmy się z gospodyniami drużyną ŻAP Gmina Sukces Oleśnica.
Strzelając po bramce w każdej
połowie wygraliśmy 2:0. Nagrodą
był awans do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski Młodziczek, które
odbyły się 17 kwietnia w Częstochowie. W pierwszym meczu spotykamy się tam z Dalią Popielów
(V-ce Mistrzem Opolskiego) pewnie wygrywając 5:0. W następnym
meczu czeka na nas Kaja Opoczno

(V-ce Mistrz Łódzkiego) wygrywamy to spotkanie 1:0. Dzięki temu
przed ostatnim meczem, który zakończył się remisem 0:0 z Golem
Częstochowa (Mistrzem Śląskiego)
jesteśmy pewni awansu po półfinałów Mistrzostw Polski (najlepsza
16 drużyn w kraju). W niedzielę
22 maja udajemy się do Łodzi na
półfinały z udziałem: SMS Łódź
(Mistrz Łódzkiego), AZS Wrocław
(V-ce Mistrz Dolnośląskiego) oraz
Golem Częstochowa (Mistrz Śląskiego). Dwie najlepsze drużyny
awansują do turnieju finałowego.
Mamy nadzieję, że będziemy wśród
tej dwójki.
Skład Mistrzyń Dolnego Śląska:
Gil Dobromiła, Golonka Honorata, Jankowska Urszula, Kaczor
Weronika, Lichwa Małgorzata,
Lulkowska Pola, Mogilska Zuzanna, Niedzielska Amelia, Osowiecka
Emila, Szczepanik Alicja , Śliwińska
Wiktoria, Tetela Marcjanny, Radzis
Nikola, Wołczok Paulina Kadra trenerska: Pawlak Alicja, Burak Dorota , Jankowski Paweł Dziękujemy
Dziękujemy Dziękujemy

W zawodach zorganizowanych
przez Stowarzyszenie Miłośników
Sportu „ELIT” wzięło udział blisko
120 zawodników, nie tylko z Dolnego Śląska. Zawody zorganizowane
na obiektach OSiR -u cieszyły się
naprawdę dużym zainteresowaniem mieszkańców Obornik Śląskich i pobliskich miejscowości.
Szacunkowo w ciągu kilku godzin
zmaganiom zawodników przyglądało się blisko 600 osób. Nad bezpieczeństwem zawodów oprócz doświadczonych sędziów czuwała też

Zwycięzcy zawodów.

Zmagania uczestników zawodów.

Ju-jitsu. Zawody MMA, które odbyły się po raz czwarty na tak szeroką
skalę w Obornikach Śląskich śmiało
można określić jako sukces organizacyjny i promocyjny miasta jak
i Ośrodka Sportu i Rekreacji. Kolejne zawody MMA planowane są
na rok następny chociaż uczestnicy

zawodów prosili organizatorów aby
zorganizować taką imprezę jeszcze
raz jesienią bieżącego roku. Zawody
MMA to jedna z większych imprez
zaplanowanych na ten rok w Ośrodku Sportu i Rekreacji.

o najwyższe trofea. Jednakże widać
w naszych zawodnikach olbrzymi
progres techniczny i wysoką skuteczność w egzekwowaniu założeń
sportowych. Nasze dzieciaki mają
coraz lepszą technikę, którą szlifujemy na zajęciach w klubie (OSIR
Oborniki Śląskie oraz SP w Pęgowie) oraz podczas obozów sportowych (w tym roku wyjeżdżamy na
3 zgrupowania). Widać również
efekty pracy z dziećmi w obornickich przedszkolach. Mając solidne
podłoże gimnastyczne i sprawnościowe dzieciaki rozpoczynające
treningi w klubie, dużo szybciej nabierają odpowiednich umiejętności,
by startować w zawodach i stawać
dumnie na podium z upragnionymi
medalami. Gratulujemy oczywiście
wszystkim Wilkom, ale na szczególne słowa uznania zasłużyli: Alex
Matusiak, który jeszcze chodzi do

Przedszkola Publicznego, Bartek
Salandyk, który jako niepokonany
w 4 walkach wskoczył na najwyższy stopień podium oraz Karolina
Nowacka, która z niebywałą konsekwencją realizowała założenia
i zwyciężyła w swojej kategorii wagowej.” Piotr Nowak
Jeśli chcecie, żeby Wasze dziecko poznało smak zwycięstwa, było
sprawne i zdrowe oraz zyskało coś
najważniejszego w życiu człowieka
– pasję – zapraszamy do Klubu Judo
Wilki. Wraz z dzieckiem dowiecie
się, czym jest „łagodna droga”, „ippon”, a przede wszystkim dacie swoim pociechom najlepszy prezent
z możliwych – dobrą zabawę i ruch
w gronie przyjaciół, a z doświadczenia wiem, że są to przyjaźnie na całe
życie!

Tekst i fot. Arkadiusz Kucharski

Turniej Okami CUP
Turniej Okami Cup odbył się
w obornickim Ośrodku Sportu i Rekreacji po raz czwarty,
gromadząc niemal 350 zawodników z 23 klubów z Dolnego
Śląska.
Zawody rozgrywane były na 4
matach w 4 kategoriach wiekowych.
Od rocznika 2002 do 2009. Sędziami turnieju byli czołowi zawodnicy
Gwardii Wrocław, medaliści Mistrzostw Polski oraz imprez międzynarodowych: Arek Kisielewicz,
Rafał Kozłowski, Bartek Waśniewski, Kuba Rajtar i Adam Zamęcki.
Nasz turniej został przez trenerów okrzyknięty jednym z najlepiej zorganizowanych turniejów
w naszym województwie. Wszyscy

Zdrowa, sportowa rywalizacja.

uczestnicy otrzymali ciekawe nagrody, medale (specjalnie wybite na
tę okazję) oraz dyplomy.
Okami Cup IV powstał z inicjatywy Klubu Judo Wilki i organizowany jest wspólnie z Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji oraz Stowarzyszeniem Kultury, Sportu i Rekreacji „Tramp”. Bardzo mocno wspierają nas przy tym przedsięwzięciu
pani dyrektor Aleksandra Durkalec-Rzepka, pan Arkadiusz Kucharski oraz pracownicy OSiR’u.
Bardzo dużą rolę w rozwoju judo
w powiecie trzebnickim odgrywa
Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa, który nie dość
że sam kiedyś trenował judo, to
umożliwia rozwój sportowy naszym zawodnikom.

Dekoracja najlepszych zawodników.
Dzięki pomocy sponsorów i sympatyków Judo zobaczyliśmy na wilczych zawodach mnóstwo uśmiechniętych twarzy młodych adeptów
naszej dyscypliny, w tym 33 reprezentantów Klubu Judo Wilki.
Słowa uznania za wkład w sukces
organizacyjny należą się Nadleśnictwom: Oborniki Śląskie, Żmigród,
firmom: Bahntechnik Wrocław, Agahaste, Centrum Medyczne Sella, Kalmex, Iterate, Autogaz Tomasz Garbacz. Za pomocną dłoń i duży udział
w organizacji oraz obsłudze turnieju
dziękujemy pani Magdzie Kowalskiej, panu Bartkowi Furmanowi,
panu Arkowi Gan, panu Witkowi
Korcie oraz panu Rafałowi Werszko.
„Wspólnie z trenerem Michałem
Pańko jesteśmy dumni z postępów
naszych podopiecznych. Wiadomą sprawą jest, że „ściany pomagają” i na własnym terenie łatwiej

Tekst: Piotr Nowak
Fot. Arkadiusz Kucharski
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