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

Co to jest ZIT WrOF i co dzięki niemu osiągnęliśmy

Ścieżki rowerowe
Już w drugiej połowie roku pojedziemy nową 6 km ścieżką
rowerową!
Rozpoczynają się prace dotyczące budowy dróg rowerowych
i parkingów Parkuj i Jedź (P&R),
na które Gmina Oborniki Śląskie
otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt zrealizowany jest w Partnerstwie Agencji
Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej
SA – Lidera Projektu oraz gmin:
Oborniki Śląskie, Wisznia Mała,
Oleśnica i Miasta Oleśnica – Partnerów Projektu.
Projekt rozpoczął się z opóźnieniem, ponieważ jeden z Partnerów Projektu – Gmina Oleśnica
zaraz po podpisaniu umowy o dofinansowanie postanowiła wycofać się z realizacji projektu. Po uzyskaniu akceptacji Urzędu Marszałkowskiego pozostali partnerzy ze
wzmożonymi siłami rozpoczęli realizację projektu.
Przedmiotem całego projektu
jest budowa dróg dla rowerów, parkingów „Bike & Ride” oraz „Parkuj
i jedź”, w celu zapewnienia ciągłości
komunikacyjnej z drogami rowerowymi na terenie gmin uczestniczą-

cych w partnerstwie oraz odciążenia komunikacyjnego Wrocławia.
Park & Ride inaczej Parkuj i Jedź
– to parking zlokalizowany w pobliżu przystanków przeznaczony dla
osób korzystających z publicznego transportu zbiorowego PKS lub
PKP. Kierowcy pozostawiają swoje pojazdy w wyznaczonych miejscach, przesiadają się do komunikacji zbiorowej i w ten sposób kontynuują podróż. Na parkingach
przewiduje się również zamontowanie stojaków na rowery.
Obecnie trwają prace budowlane na parkingu w Osoli, natomiast
nad parkingiem w Obornikach Śląskich trwają prace przygotowawcze a 12 lutego został rozstrzygnięty
przetarg dotyczący budowy parkingu w Pęgowie.
Również w tym roku zakończą
się prace dotyczące budowy ponad
6 km dróg rowerowych na odcinku Pęgów – Golędzinów – Oborniki Śląskie.
W ramach zadania Gmina Wisznia Mała zrealizuje drogi rowerowe
o długości 1,8 km. Wartość inwestycji w Gminie Wisznia Mała wynosi 1 926 722,46 zł, a dofinansowanie

Rzeczpospolita
Polska

z UE i budżetu państwa wyniesie
1 637 714,09 zł.
Partnerzy projektu otrzymali
również dofinansowanie na realizację zadań:

•
•

Budowa dróg rowerowych
z Wiszni Małej do Strzeszowa
Budowa dróg rowerowych oraz
parkingów rowerowych i parkingu „Bike&Ride” na terenie
miasta Oleśnica.

Wartość inwestycji w Gminie
Oborniki Śląskie to kwota ponad
6,5 miliona zł. Dofinansowanie wyniesie z Unii to 85% wydatków kwalifikowalnych.

Pozyskiwanie środków unijnych to obowiązek włodarzy
gmin, miast i powiatów, bez
tych środków samorządy nie
byłyby w stanie zrealizować
tak dużo inwestycji. Dofinansowanie jakie mogą otrzymać
niektóre projekty sięgają nawet
100 %.
JST pozyskują środki na różne
zadania, my jako gmina pozyskaliśmy dofinansowanie z Funduszy
Europejskich w takich obszarach
jak: ochrona środowiska, edukacja,
kultura, bezpieczeństwo, rewitalizacja zdegradowanych obszarów, poprawa dostępności transportowej,
pomoc społeczna czy gospodarka niskoemisyjna – podkreśla Arkadiusz Poprawa Burmistrz Gminy
Oborniki Śląskie. Większość środków, po które sięgamy, pochodzą
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach
tzw. ZIT WrOF
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowość w obecnej perspektywie finansowej 20142020. Narzędzie to wprowadzono
w celu zwiększenia roli regionów
i zaangażowania samorządów w budowę spójności terytorialnej, gospodarczej i społecznej danego obszaru funkcjonalnego.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru
Funkcjonalnego (ZIT WrOF) zostały utworzone na podstawie porozumienia międzygminnego w 2013 r.
W skład ZIT WrOF wchodzi 15
gmin: Gmina Wrocław jako Lider
Porozumienia oraz 14 gmin w tym
Gmina Oborniki Śląskie. Środki
z RPO WD 2014-2020, na realizację
projektów ZIT WrOF w ramach 10
obszarów tematycznych (Osi Priorytetowych) to 278,75 mln EUR
mówi Justyna Wieczorkiewicz-Molendo – Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami
Urzędu Miejskiego Wrocławia ds.
ZIT WrOF

Od września 2015 r. do końca
2017 r. ogłoszono 63 nabory w ramach 10 obszarów na łączną kwotę 1,02 mld PLN. Do 31 stycznia 2018 r. podpisano 262 umowy o dofinansowanie na kwotę 608
mln PLN.
Pierwsze nabory w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych ogłoszono pod koniec 2015 r.
a już w 2016 r. złożyliśmy samodzielnie lub w partnerstwie aż 7
projektów! Każdy z nich otrzymał
dofinansowanie – mówi Dominika Łasica Z-ca Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, Koordynator działań ZIT WrOF na
terenie gminy Oborniki Śląskie.
Ocena złożonych wniosków trwa
od 6 do nawet 12 miesięcy. Projekty, które otrzymały wsparcie to:
„Poprawa warunków nauczania
w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Oborniki Śląskie poprzez wyposażenie w sprzęt
i materiały dydaktyczne pracowni
szkolnych”; „Wsparcie jednostek ratowniczych z terenu Gminy Oborniki Śląskie”; „Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie,
Czernica oraz Wisznia Mała”; „Akcja Integracja!”; „Promocja wybranych gmin WrOF w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod
względem gospodarczym i inwestycyjnym”; „Poprawa dostępności
transportowej dróg wojewódzkich
nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie” (projekt pozakonkursowy); „Edukacja i partnerstwo bez barier – upowszechnienie
i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania
przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla
dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”.
Kolejny 2017 rok również okazał się bardzo pracowity, udało nam
się pozyskać dofinansowanie do ko-

lejnych 6 projektów. „Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gmin Oborniki Śląskie, Wisznia
Mała, Oleśnica i miasta Oleśnica”;
„Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Golędzinowie”; „Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie
i Wisznia Mała”; „Rewitalizacja
(modernizacja) byłego budynku
kina w Obornikach Śląskich oraz
nadanie mu nowych funkcji kulturalnych”; „Rewitalizacja obiektów
rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich oraz
ulicy Krótkiej i Licealnej”; „Projekt grantowy – wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych
w Gminie Prusice, Gminie Malczyce i Gminie Oborniki Śląskie”.
Ostatnie trzy projekty oczekują na

podpisanie Umowy o dofinansowanie. W tym roku planujemy składać
kolejne wnioski, niektóre oczekują
jeszcze na ocenę.
Zgodnie z aktualnym harmonogramem naboru wniosków w ramach ZIT WrOF, w tym roku planowanych do ogłoszenia jest 8
naborów z łączna alokacją w wysokości 162 mln PLN, które będą
dotyczyć wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, wdrażania strategii
niskoemisyjnych (m.in. drogi rowerowe, P&R, B&R, wymiana źródeł ciepła), wsparcia działań edukacyjnych oraz inwestycji przeciwpowodziowych, w tym związanych
z małą retencją – podkreśla Justyna Wieczorkiewicz-Molendo – Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia ds. ZIT WrOF.
Gmina Oborniki śląskie stara się
realizować projekty w partnerstwie,
są to projekty trudne i wymagające ale dające bardzo dużą satysfakcję. Projekty takie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych są dodatkowo punktowane.

W ostatnich dwóch latach aż 8 razy zawiązaliśmy partnerstwo – podkreśla Burmistrz Arkadiusz Poprawa. O roli partnerstwa międzygminnego wspomina również pani
Justyna Wieczorkiewicz-Molendo
– „Bardzo istotnym jest, aby gminy
wchodzące w skład danego obszaru
funkcjonalnego rzeczywiście ze sobą współpracowały. Najlepszym dowodem na to jest realizacja wspólnych projektów. Cieszy fakt, że na
terenie Wrocławskiego Obszaru
Funkcjonalnego takie partnerstwa
się zawiązują i to nie tylko w przypadku projektów „miękkich”, dotyczących np. edukacji czy promocji
gospodarczej w kraju i za granicą.
Jeżeli jest chęć i wola można działać
w wielu aspektach – również przy
realizacji projektów infrastrukturalnych, dotyczących m.in. budowy
czy przebudowy dróg rowerowych,
termomodernizacji czy modernizacji infrastruktury kolejowej. Wiem,
że można z powodzeniem realizować projekty partnerskie, czego dowodem są projekty Gminy Oborniki Śląskie oraz innych gmin z naszego obszaru”.
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Remont OOK

Już za kilka tygodni ruszy
nowy żłobek „Pod Grzybkiem”
W nowym Żłobku Integracyjnym „Pod grzybkiem” wykonywane są ostatnie szlify!
Budynek jest już skończony, 22
lutego uzyskaliśmy pozwolenie na
użytkowanie. Obiekt jest bardzo
nowoczesny, robi imponujące wrażenie. Wejście do żłobka znajduje się od strony ul. Kasztanowej,

gdzie również znajduje się parking,
na którym zostały przeznaczone 4
miejsca dla osób niepełnosprawnych. Wkrótce na patio zamontowany zostanie plac zabaw. Każda sala ma osobną łazienkę, a także duże
pomieszczenia leżakowni. Wszystkie sale mają swój bezpieczny, ogrodzony ogródek. W każdej z nich będzie ciepło, gdyż zapewni to ogrze-

z pierwszej ręki

marzec 2018 r.

Remont w Obornickim Ośrodku
Kultury idzie pełną parą!
Prace remontowe postępują
w błyskawicznym tempie. W ramach zadania zostanie wykonana wentylacja mechaniczna sali widowiskowej, zostaną zamontowane nowe okładziny stropu i ścian

wanie podłogowe. W głównym
holu zamontowane zostały szafki na ubrania dzieci. Łazienki będą przystosowane do wszelkich potrzeb dzieci. Wielkim atutem żłobka
będzie bardzo nowoczesna kuchnia w której będą przygotowywane
posiłki dla dzieci. W kwietniu rozpoczniemy procedurę przenoszenia
dzieci do nowej placówki.

oraz zostanie wymieniony parkiet
sali widowiskowej i sceny. Ponadto
zmieni się układ komunikacyjny na
balkonie, zostaną poszerzone schody oraz zostaną wymienione drzwi
wejściowe do budynku oraz sali widowiskowej. Całkowita wartość zadania to 1 033 000 zł.
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Przebudowa ulicy Parkowej
dobiega końca!
W ramach zadania w tym momencie wykonane zostało 160 metrów chodnika z kostki betonowej,
powierzchnia ulicy została już sfre-

zowana i w najbliższym czasie położona zostanie nowa nawierzchnia
asfaltowa na długości 300 metrów.
W końcowym odcinku drogi wyko-

nano plac z kostki betonowej. Całkowity koszt robót to 490 000 złotych w całości sfinansowany z budżetu Gminy Oborniki Śląskie.

Kotowice – Paniowice
Prace budowlane w Kotowicach
postępują zgodnie z planem.
W ramach zadania właśnie powstaje 203 m chodnika pieszego
wraz z wjazdami i kanalizacją deszczową. W ramach tego samego zadania nowy chodnik wraz z wjazdami i kanalizacją deszczową zyska-

ją Paniowice. Budowę chodników
przy drogach powiatowych realizuje
Gmina Oborniki Śląskie w ramach
zastępstwa inwestorskiego zgodnie z porozumieniem z Powiatem
Trzebnickim przy współfinansowaniu 50 %/50 %. Całkowita wartość
zadania – 751 692,61 zł

Rzeczpospolita
Polska

Bezpłatne miejsca w Żłobku

Remont szkoły w Osolinie

Rzeczpospolita
Polska

dla powracających na rynek pracy
Gmina Oborniki Śląskie wybudowała jeden z nowocześniejszych
Żłobków na Dolnym Śląsku!
Teraz, część rodziców będzie
mogła skorzystać z jego usług
bezpłatnie. Jak to możliwe?
Gmina otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.4. Godzenie życia
zawodowego i prywatnego. W ramach projektu „Stworzenie miejsc
opieki nad dziećmi w Integracyjnym Żłobku Miejskim „Pod Grzybkiem” szansą na powrót do pracy”,
który wybrany został do dofinansowania (etap podpisywania umowy)
przewidujemy:
• utworzenie 51 miejsc opieki dla
dzieci do 3 roku życia, w tym zakup
i montaż wyposażenia, zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych,
• sfinansowanie kosztów działalności bieżącej nowo utworzonych
miejsc opieki,
• pokrycie kosztów opłat za pobyt
dzieci w żłobku dla 40 istniejących
miejsc opieki. W ramach projektu
zakłada się rekrutację 91 uczestników projektu. Projekt zakłada, że, co
najmniej 50% uczestników projektu zamieszkiwały będą obszary wiejski. Uczestnikami projektu będą mogli być mieszkańcy Gminy Oborniki

Śląskie oraz gmin ościennych o statusie na rynku pracy:
• osoby bezrobotne lub osoby
bierne zawodowo pozostające poza
rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat
3, w tym do osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na
urodzenie dziecka lub przebywające
na urlopie wychowawczym,
• osoby opiekujące się dzieckiem
do lat 3, którym w okresie opieki
nad dzieckiem kończy się umowa
o pracę, osoby zatrudnione na czas
określony, pracujące będące w trakcie przerwy związanej z urlopem
macierzyńskim, rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – KP (Dz. U. Z 2014 r. Poz
1662 z późn. zm).
Sam Żłobek będzie bardzo nowocześnie wyposażony. W ramach
projektu zostanie zakupione m.in.
wyposażenie do Sali Integracji Sensorycznej, Sali do Fizjoterapii, sali do zajęć ruchowych i relaksacyjnych, gabinet logopedy / pedagoga.
Powstanie pokój dla matek karmiących. Cały budynek będzie dostosowany do osób niepełnosprawnych. W ramach projektu otrzymamy również dofinansowanie do
pozostałych niezbędnych pomieszczeń, m.in. biur, kuchni, warsztatu
konserwatora, magazynów. Projekt
trwać będzie od kwietnia 2018 r.
do sierpnia 2019 r. Dofinansowanie
na utworzenie i funkcjonowanie 91

Rozpoczęliśmy remont Szkoły
Podstawowej w Osolinie.
W ramach termomodernizacji zostanie wymieniona stolarka
okienna i drzwiowa a także instalacja c.o. (grzejniki). Modernizacją obejmiemy również kotłownię.

Rzeczpospolita
Polska

miejsc opieki przewidziane jest na
11 miesięcy. Kwota dofinansowani
z UE wyniesie ponad 600 tys. zł.
Ponadto otrzymaliśmy kolejną
dotację, tym razem w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3 „MALUCH+”. W tym przypadku dofinansowanie wynosi 88 000 zł
i przeznaczone będzie na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy z udziałem programu „MALUCH” 2017. Dotacja
przeznaczona jest na rok 2018 i obniży koszty funkcjonowania żłobka.
Planowana rekrutacja do projektu odbędzie się w kwietniu br. Więcej informacji dotyczących samego projektu jak i rekrutacji do Żłobka będzie można znaleźć na stronie
internetowej gminy www.oborniki-slaskie.pl, FB oraz stronie internetowej Żłobka. Do żłobka będzie można również przyjąć dzieci, które nie
zakwalifikują się do projektu. Rodzice będą wtedy ponosić koszty utrzymania, opieki i wyżywienia – jak dotychczas. Nowy Żłobek „Pod Grzybkiem” pomieści w sumie 135 pociech.

Nowe oświetlenie
w „Dwójce”

Prace termomodernizacyjne
w Szkole Podstawowej nr 2
w Obornikach Śląskich trwają!

1 lutego b.r. nastąpił odbiór kolejnego etapu prac. Wymienione zostało oświetlenie budynku na oprawy LED. Całkowita wartość prac
to 32 386,37 złotych. Ponadto w sali komputerowej znajdującej się na

ostatniej kondygnacji budynku zamontowana została instalacja klimatyzacji, której koszt wyniósł 4 428
złotych. Całkowite zakończenie prac
nastąpi po wykonaniu nowej kotłowni w szkole. W trybie przetargowym wyłoniony został wykonawca prac, które rozpoczną się zaraz po
zakończeniu sezonu grzewczego.

Zakres prac polegać będzie na wymianie palników do kotłów na palniki pelet.
W ramach zadania zostanie
dokonana wymiana opraw oświetleniowych na LED. Całkowity
koszt inwestycji to około 850 000
złotych.

Zarówno inwestycja dotycząca
wymiany oświetlenia na energooszczędne w Szkole Podstawowej
nr 2 i prace termomodernizacyjne
w Osolinie dofinasowane są z Regionalnego Programu operacyjnego 2014-2020

6

Magazyn Informacyjny
Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich

z pierwszej ręki

Rok 28 Nr 2 (160)

Rekreacja w Pęgowie Ulica Wierzbowa w Pęgowie
W Pęgowie na ulicy Wierzbowej
prace budowlane idą według
planów.
Celem inwestycji jest budowa nawierzchni z kostki betonowej, budowa kanalizacji deszczo-

Dzięki dotacji otrzymanej
z Lokalnej Grupy Działania Kraina
Wzgórz Trzebnickich w wysokości
25 000 zł Stowarzyszenie Rozwoju Pęgowa w partnerstwie z Gminą
Oborniki Śląskie stworzyło „Pęgowskie miejsce rekreacji w Krainie
Wzgórz Trzebnickich”. W ramach

wej oraz montaż oznakowania drogowego.
Zaprojektowana ulica będzie
miała długość 240 metrów i szerokość 5 metrów. Dokumentację techniczną sfinansowali mieszkańcy uli-

cy Wierzbowej, których przedstawiciele uczestniczyli w przekazaniu
placu budowy.
Całkowity koszt inwestycji to
551 147,93 zł.

z pierwszej ręki

marzec 2018 r.

Kolumbarium
Gmina Oborniki Śląskie przystąpiła do realizacji zadania pn.
„Budowa zespołu kolumbariów
K1 na cmentarzu komunalnym
w Obornikach Śląskich”.
Koszt zadania wynosi ok. 171
000 złotych. Wykonywane kolumbarium K1 będzie zlokalizowane po
prawej stronie od wejścia na ostatnio wybudowanym cmentarzu, na
narożniku, wzdłuż ogrodzenia. Złożone będzie z trzech ścian w całości
przeznaczone do pochówków urnowych i w sumie będzie miał pojem-

ność 75 komór urnowych. W każdej
komorze można będzie złożyć od 3
do 4 urn. Wykonywane kolumbarium K1 to pierwszy etap realizowanego obecnie projektu. Posiadamy także dokumentację projektową na wykonanie również zespołu
kolumbariów K2 i K3 oraz kaplic
rodowych. Przewidywany termin
realizacji to maj 2018 r. Planujemy również rozbudowę nowego
cmentarza usytuowanego za kaplicą, całkowity koszt tego zadania to
200 000 złotych.

przedmiotowego zadania wybudowano siłownię zewnętrzną oraz
wiatę na sprzęt sportowy. Inwestycja zrealizowana ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 została wykonana przy boisku sportowym
w Pęgowie.

Nowy sprzęt dla OSP
Rzeczpospolita
Polska

Doposażymy trzy place zabaw:
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy pozyskały nowy sprzęt zakupiony w ramach projektu pn.: „Poprawa
bezpieczeństwa w Gminie Oborniki Śląskie”, realizowanego przez Gminę Oborniki Śląskie ze środków własnych oraz otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego. Burmistrz Obornik
Śląskich Arkadiusz Poprawa przeka-

zał nowoczesny sprzęt do ratowania
życia i zdrowia mieszkańców Gminy
Oborniki Śląskie m.in.: motopompę pływającą, kamerę termowizyjną,
najaśnice, sprężarkę spalinową, detektor gazu, bosak teleskopowy, detektor prądu, prądnice, a ponadto
węże tłoczone oraz ubrania specjalne. Sprzęty zostały rozdysponowane
pomiędzy wszystkie jednostki OSP
z Gminy Oborniki Śląskie.

Przetargi
Gmina Oborniki Śląskie w bieżącym roku realizować będzie
wiele inwestycji.

w ramach zadania pod nazwą
„Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich oraz
Dużo z nich obecnie jest na ukoń
ulicy Krótkiej i Licealnej”
czeniu lub w trakcie realizacji, a spo- – Przebudowa drogi gminnej
ra ilość jest obecnie przygotowywaOsola – Osolin
na i czeka na rozpoczęcie procedur – Przebudowa Punktu Selektywprzetargowych. W tej chwili na stronego Zbierania Odpadów Konie internetowej Gminy Oborniki
munalnych w Golędzinowie
Śląskie w BIP-ie ogłoszone zostały
przetargi na poniższe zadania:
Wkrótce ogłoszone zostaną również przetargi na realizację zadań:
– Remont budynku komunalne- – Budowa chodnika przy ul. Łogo przy ul. Wyszyńskiego 31
kietka i Grunwaldzkiej w Oborw Obornikach Śląskich
nikach Śląskich
– Przebudowa istniejącej kotłow- – Budowa ciągu pieszego w Roni opalanej paliwem stałym na
ścisławicach
kotłownię opalana paliwem ga- – Modernizacja kina „Astra” oraz
zowym w budynku niepubliczbasenu w Obornikach Śląskich
nego zakładu opieki zdrowotnej
w ramach zadania realizowanego
z częścią mieszkalną w Pęgowie
z dofinansowania z Regionalne– Przebudowa ulicy Krótkiej i Ligo Programu Operacyjnego na
cealnej w Obornikach Śląskich
lata 2014-2020

w Bagnie, Osolinie
i Morzęcinie Wielkim :)

8 lutego b.r. została podpisana
umowa z Urzędem Mars zał
kowskim Województwa Dol
nośląskiego, którego beneficjentem jest Stowarzyszenie
Wiejskie Okolice we współpracy z Gminą Oborniki Śląskie.

W ramach projektu planujemy
stworzyć miejsce integracji i rekreacji dla mieszkańców wsi Bagno,
Osolin oraz Morzęcin Wielki. Dodatkowo w ramach projektu wydana zostanie mapka promująca walory przyrodnicze, historyczne oraz

kulturowe regionu. Całkowita wartość projektu to 59 914,04 zł. Dofinansowanie otrzymaliśmy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Obecnie
trwają procedury przygotowania
przetargu.

Dobra szkoła

– lepsza przyszłość
Już na początku lutego ruszył
program „Dobra szkoła – lepsza przyszłość” realizowany
przez Fundację „W Drogę”
w partnerstwie z Gminą Oborniki Śląskie współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Programem zostały objęte
Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Obornikach
Śląskich i skorzystają z niego zarówno uczniowie, jaki i nauczyciele, a nawet rodzice dzieci uczęszczających do obu szkół. Szkoły te
zostaną doposażone w sprzęt Technologii Informacyjno Komunikacyjnych (TIK), a ich pracownie
przedmiotowe w nowoczesne pomoce dydaktyczne umożliwiające
prowadzenie zajęć w formie eksperymentu oraz w sposób fascynujący i zaciekawiający omawianie poszczególnych zagadnień świata nauki.
W celu jeszcze większego
wzmocnienia oddziaływań dydaktycznych zaplanowano również
szereg zajęć dodatkowych w postaci lekcji dodatkowych skierowanych w części do uczniów zdolnych a w części do tych, mających
kłopot z danym przedmiotem. Poza ćwiczeniami związanymi z danym przedmiotem szkolnym pro-

wadzone będą również zajęcia
mające na celu wzbudzenia zainteresowania oraz naukę w sposób
naturalny, takie jak pokazy fizyczno-chemiczne w szkołach, eksperymentalne zajęcia z fizyki, chemii
czy biologii, a także wyjazdy edukacyjne w miejsca, gdzie uczniowie mogą doświadczać bezpośrednio omawianych w szkole zagadnień.
W ramach projektu nie zapomniano również o dzieciach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. Dla nich przeznaczone są zajęcia specjalistyczne
i o charakterze terapeutycznym.
Dzięki udziałowi dzieci w tej grupie
aktywności, będą one mogły w sposób efektywny rozwijać swoje zdolności i talenty, jednocześnie niwelując swoje trudności, które nie pozwalają im na realizowanie swojego
potencjału.
Wierzymy, że realizacja programu „Dobra szkoła – lepsza przyszłość” spełni swoje tytułowe założenie i realnie przyczyni się do
rozwoju dzieci na wielu płaszczyznach, a dzięki temu wpłynie na
lepszą przyszłość dla nich oraz lepsze możliwości zawodowe w przyszłości, czego wszystkim uczestnikom projektu życzymy.
Weronika Adamus
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Wnioski o wydanie Karty Seniora

będą przyjmowane od 3 kwietnia 2018 roku!
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Rekultywacja
W dniu 7 marca 2018 roku w ramach Dolnośląskiego Projektu
Rekultywacji został przekazany teren działki zamkniętego
składowiska odpadów innych
niż niebezpieczne i obojętne
w Golędzinowie wykonawcy
prac polegających na rekultywacji składowiska.
W wyniku przeprowadzonej
procedury przetargowej wyłonione zostało Przedsiębiorstwo Obrotu

Surowcami Wtórnymi ZŁOMPOL
Jończyk, Nowak sp.j. przy ul. Żyznej
11 L, 42-202 Częstochowa, a funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnić będzie Przedsiębiorstwo Ekologiczne BUDEKO Joanna Przybyłowska z siedzibą przy ul.
Klonowej 25, 62-070 Dopiewo.

wywozu odcieków ze składowiska
oraz prace związane z pielęgnacją
nasadzeń w okresie gwarancji i rękojmi. Łączna wartość umowy to
1 000 050,00 zł z czego 50 % warności zadania zostanie sfinansowane
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

W ramach prac wykonane zostanie techniczne zamknięcie składowiska i rekultywacja biologiczna.
Zadanie obejmie również realizację

O postępie i zakończeniu prac
będziemy Państwa informować na
bieżąco.

Rok 28 Nr 2 (160)

Usuwamy azbest
Gmina Oborniki Śląskie już piąty raz uczestniczy w konkursie
ogłoszonym przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu na dofinansowanie
przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2018.
W wyznaczonym terminie do
udziału w przedsięwzięciu zgłoszono 28 deklaracji dotyczących
usunięcia wyrobów zawierających
azbest – zarówno z terenów wiej-

skich jak i miasta Oborniki Śląskie,
tj. z miejscowości Bagno – 1 sztuka, Golędzinów – 4 sztuki, Jary – 2
sztuki, Kotowice – 1 sztuka, Lubnów – 1 sztuka, Morzęcin Wielki
– 1 sztuka, Nowosielce – 2 sztuki,
Osola – 4 sztuki, Osolin – 2 sztuki,
Pęgów– 1 sztuka, Piekary– 1 sztuka,
Raków – 1 sztuka, Rościsławice – 1
sztuka, Siemianice – 1 sztuka, Uraz
– 1 sztuka, Zajączków – 1 sztuka
i miasto Oborniki Śląskie – 3 sztuki.
Łącznie do usunięcia zadeklarowano ponad 55 ton odpadów azbestowych.
W chwili obecnej oczekujemy na
ogłoszenie wyników konkursu.
O dalszych etapach realizacji zadania będziemy informować
uczestników indywidualnie.

marzec 2018 r.

z pierwszej ręki
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Zajęcia dydaktyczne dla najmłodszych
Zajęcia dydaktyczne dla najmłodszych z terenu naszej
Gminy w ramach projektu edukacji ekologicznej dotyczącej
działań służącym ochronie
przyrody.
Gmina Oborniki Śląskie, uzyskała dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
na projekt pt. „Z przyrodą na Ty”.
Z myślą o najmłodszych z terenu naszej Gminy zostały przygotowane zajęcia dydaktyczne z zakresu ochrony przyrody. Tematyka zajęć została tak dobrana, aby każde

dziecko chętnie uczestniczyło w zajęciach oraz z ochotą podejmowało
rozmowę z prowadzącym.
W miesiącu lutym i marcu odwiedziliśmy Szkołę Podstawową nr
3 w Obornikach Śląskich, Szkołę
Podstawową w Osolinie oraz Żłobek
i Mini Przedszkole Językowe Gaduła, Przedszkole Niepubliczne Zielona Żabka, Przedszkole Niepubliczne Żabka.
W najbliższym czasie odwiedzimy Publiczne Przedszkole w Obornikach Śląskich, Szkolę Podstawową
nr 1 w Obornikach Śląskich, Szkolę Podstawową nr 2 w Obornikach
Śląskich.

W ramach zajęć omawiane są zagadnienia, dotyczące, m.in. co to
jest przyroda, następnie przedstawiona jest tematyka, dotycząca jaka
jest rola lasów, co nam dają drzewa,
dlaczego drzewa są dla nas ważne?
Podczas lekcji rozmawiamy o tym
jaką rolę w przyrodzie odgrywają owady zapylające, a także dlaczego warto je chronić. Ważnym i nowym tematami dla dzieci świat ptaków jerzyków i nietoperzy, które są
ssakami.
Szanowni Mieszkańcy!

Afrykański pomór świń
Burmistrz Obornik Śląskich
informuje, iż od 1 marca 2018
roku wchodzą w życie nowe zapisy Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia
6 maja 2015 r., w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.
Wprowadzona nowelizacja była
konieczna ze względu na zagrożenie dalszego rozprzestrzeniana się
choroby na terytorium Polski. Konieczne stało się zatem zabezpieczenie gospodarstw przed ewentualnym przeniesieniem wirusa ASF.
Wprowadzane przepisu mają za
zadanie podnieść poziom zabezpieczenia gospodarstw, a tym samym zmniejszyć ryzyko wystąpienia choroby.
Dla posiadaczy świń wprowadzono w całym kraju następujące
obowiązki:
– karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt
wolno żyjących,
– prowadzenie rejestru środków
transportu do przewozu świń
wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób
do pomieszczeń, w których są
utrzymywane świnie,
– zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie,
przed dostępem zwierząt wolno
żyjących oraz domowych,

– utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających
oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia
do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,
– wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują
te czynności tylko w danym gospodarstwie,
– stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane
z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków
higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym
mycie i odkażanie rąk oraz
oczyszczanie i odkażanie obuwia,
– bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,
– używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej
oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,
– wyłożenie mat dezynfekcyjnych
przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość
wyłożonych mat powinna być

nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m,
a także stałe utrzymywanie tych
mat w stanie zapewniającym
utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,
– sporządzenie przez posiadaczy
świń spisu posiadanych świń,
z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki,
knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,
– zabezpieczenie wybiegu dla
świń podwójnym ogrodzeniem
o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem – w przypadku
utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym.
W w/w rozporządzeniu zakazano:
– wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są
utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików i produktów
ubocznych pochodzenia zwierzęcego, pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego
pomoru świń,
– wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez
osoby, które w ciągu ostatnich
72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub
odłowie takich zwierząt.

W związku z zakończeniem realizacji umowy na usługę odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych, wykonywanej
przez ZGK Sp. z o. o. w Obornikach
Śląskich oraz podwykonawcę – firmę „LECHMET” Sylwester Lech ze
Żmigrodu informujemy, iż na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego powyższą usługę, od 1

Oprócz tego przedstawione są też
ptaki m.in. sikory, dzięcioły, wróble,
szpaki, które widzimy na co dzień
w najbliższym nam otoczeniu. Podczas zajęć dzieci dowiadują się jak
powstają dziuple, jakie jest ich znaczenie i jakie gatunki ptaków je ro-

marca 2018 roku, wykonywać będzie Konsorcjum WPO ALBA S.A.
oraz ZGK Oborniki Śląskie Sp. z o.o.
Pomimo tej zmiany harmonogram, sposób odbioru oraz wysokość opłaty nie ulegają zmianie.
Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji usługi należy zgłaszać
pod numer telefonu 71 310 35 19
wew. 434 lub adres e-mail: odpady@oborniki-slaskie.pl.
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Zmiany nazw ulic
Informujemy, że na podstawie
przepisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek
organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej
oraz pomniki (Dz. U. z 2016 r. poz.
744 ze zm.) Wojewoda Dolnośląski zarządzeniami zastępczymi dokonał zmian w nazwach następujących ulic w Obornikach Śląskich:
– ulica Leona Kruczkowskiego na ulicę Tadeusza Gajcego — zarządzenie nr NK-N.4131.93.14.2017.MC2 opublikowane w Dz. Urz. Woj.
Dolnośląskiego z 13.12.2017 r.
poz. 5305,
– ulica 9-go Maja na ulicę Ułańską — zarządzenie nr NK-N.4131.93.17.2017.MC2 opublikowane w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 09.01.2018r. poz.
121,
– ulica II Armii Wojska Polskiego
na ulicę Generała Stanisława
Maczka — zarządzenie nr NK-N.4131.93.16.2017.MC2 opublikowane w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 22.02.2018 r. poz.
891.
Z uzasadnieniami do podjętych
rozstrzygnięć Wojewody można zapoznać się korzystając z internetowej
przeglądarki Dzienników Urzędo-

wych Województwa Dolnośląskiego
http://edzienniki.duw.pl/duw.
Zmiany w ewidencji gruntów
oraz w księgach wieczystych odnośnie adresu poszczególnych nieruchomości położonych przy wyżej
wymienionych ulicach będą dokonane z urzędu na podstawie zawiadomienia jakie tutejszy urząd
wystosował do Starostwa Powiatowego.
Jeśli jednak chodzi o dane adresowe właścicieli bądź użytkowników wieczystych zawarte w ewidencji gruntów to zgodnie z art.
22 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne są oni obowiązani do
zgłoszenia Staroście Trzebnickiemu
zmiany adresu zamieszkania, w celu aktualizacji danych rejestru ewidencji gruntów i budynków w terminie 30 dni licząc od dnia powstania zmiany.
Zgodnie z art. 5 cytowanej na
wstępie ustawy, pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz
uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej
na podstawie ustawy są wolne od
opłat, zaś zmiana nazwy dokonana
na postawie ustawy nie ma wpływu
na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.
przygotowała
Aneta Łochańska-Czerkas

bią. Wyjaśniamy też dlaczego owady
zapylające są pożyteczne dla człowieka i przyrody, jakie są zagrożenia
życia owadów zapylających.
Dzieci dowiadują się, że wiedzą
ze trzmiele to bąki, których nie leży się bać, a osy i szerszenie nie zapylają kwiatów. Wiedzą, że nietoperze są jedynymi ssakami, które potrafią latać, nie wplątują się we włosy
i że w ciągu jednej nocy zjadają 700
sztuk komarów. Wiewiórki mają
problem z zapamiętywaniem gdzie
ukryły swoje zapasy w przeciwieństwie do sójek, które mają doskonałą pamięć.
Dzieci po zajęciach wiedzą jakie znaczenie mają stare, spróchniałe drzewa w lesie i wiedzą, że

nie tylko sowy korzystają z dziupli,
a orzeł gniazduje. Zajęcia są prowadzone z użyciem akcesoriów tematycznych, tj. budek lęgowych dla sikor, szpaków, wiewiórek, jerzyków,
nietoperzy oraz budek dla trzmieli oraz ula. Uczestnicy zapoznają się
z budową budek lęgowych, karmników oraz ich funkcją, rolą, dowiadują się jak zwierzęta z nich korzystają oraz jak je montować i w jakich
miejscach.
W ramach zajęć wszystkie dzieci
otrzymują linijki starannie wykonane z drewna bukowego przedstawiające gatunki drzew, wizerunki ptaków oraz kredki świecowe i kredki ołówkowe z nadrukiem ptaków
i ssaków.

Wymiana źródeł ciepła
Od dnia 6 kwietnia 2018 r. rusza
program na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych
W dniach 6–18 kwietnia 2018 r.
będą przyjmowane wnioski od osób
zainteresowanych wzięciem udziału w programie na dofinansowanie
inwestycji polegających na wymianie bezklasowych kotłów na paliwo
stałe (źródeł ciepła) na nowe źródła
ciepła o zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Dofinansowaniem objęte będą wyłącznie inwestycje polegające na likwidacji
lokalnych źródeł ciepła zasilanych
paliwami stałymi (piece bezklasowe) i zmianie na ogrzewanie gazowe,
elektryczne oraz oparte o paliwa stałe lub pellet (wyłącznie kotły charakteryzujące się parametrami kotłów 5.
klasy wg PN-EN 3003-5:2012).
Dotacja będzie przydzielona
w wysokości nie więcej niż:
– 55% kosztów kwalifikowanych,
jednak nie więcej niż 5 500 zł
– w przypadku wymiany na
ogrzewanie gazowe, elektryczne
oraz oparte o pellet (wyłącznie
kotły charakteryzujące się parametrami kotłów 5. klasy wg PN-EN 3003-5:2012),
– 45 % kosztów kwalifikowanych,
jednak nie więcej niż 4 500 zł
– w przypadku wymiany na
ogrzewanie oparte o paliwa stałe – węgiel (wyłącznie kotły
charakteryzujące się parametrami kotłów 5. klasy wg PN-EN 3003-5:2012).

Nabór wniosków planuje się rozpocząć w dniu 6 kwietnia 2018 r. od
godziny 9:00 i potrwa on do dnia 18
kwietnia 2018 r. do godziny 15:00.
Wnioski przyjmowane będą wyłącznie w pokoju nr 7 w Urzędzie
Miejskim w Obornikach Śląskich.
Obowiązywać będzie kolejność
zgłoszeń. Druki złożone przed i po
wskazanym terminie nie zostaną
rozpatrzone.
W związku z zaplanowaniem
w budżecie gminy Oborniki Śląskie na
ten cel środków finansowych w wysokość 500 000 zł, dofinansowanie zostanie udzielone dla określonej ilości nieruchomości aż do wyczerpania zaplanowanych środków.
Regulamin, jak również wymagane druki można znaleźć od dnia
22 marca 2018 r. na stronie www.

oborniki-slaskie.pl oraz w Urzędzie
Miejskim w Obornikach Śląskich.
Jednocześnie informujemy, że
deklaracje, które Państwo składali na początku 2017 r. były przyjmowane w celu rozpoznania zapotrzebowania wśród mieszkańców
na wymianę kotłów, a ponadto dotyczyły one dofinansowania w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020. Uruchomienie tego programu niestety w dalszym ciągu jest przesuwane
i aktualnie wskazano, że rozpocznie się on w dniu 4 września 2018 r.
Gmina Oborniki Śląskie nadal jest
zainteresowana udziałem w nim,
a w przypadku uzyskania nowych
informacji będziemy Państwa informować na bieżąco.

Sprzątajmy
po swoich pupilach
Na terenach zieleni w Obornikach Śląskich regularnie montowane są pojemniki z tzw. psimi pakietami. Pomimo tego nadal część właścicieli psów z nich
nie korzysta i często można „wdepnąć” w nieprzyjemną „niespodziankę”. W takich odchodach znajdują się niebezpieczne drobnoustroje,
które mogą stanowić źródło groźnych chorób zakaźnych oraz paso-

żytniczych u ludzi. Często natrafiają na nie również dzieci beztrosko biegające po parku. Dlatego też,
zwracamy się do wszystkich właścicieli „czworonogów”: sprzątajcie po swoich pupilach! Pamiętajcie, że niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez
zwierzę jest Waszym obowiązkiem,
a za niewywiązanie się z niego grozi
kara grzywny.

Magazyn Informacyjny
Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich
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z pierwszej ręki

Gminne nieruchomości

na sprzedaż

Rok 28 Nr 2 (160)

Działki zbywane są na własność.
Przetargi odbędą się w budynku „A” Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1. Datę i godzinę przetargu podano w tabelach.
Zarządzenia Burmistrza Obornik Śląskich w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości opisanych w tabelach zamieszczone zostały na stronie internetowej Gminy Oborniki Śląskie w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.oborniki-slaskie.pl w zakładce Nieruchomości – Oferowane nieruchomości oraz wywieszone na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1.
Szczegółowych informacji o warunkach przetargów oraz działkach gruntu będących
przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Wydziale Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, pok. nr 3 oraz telefonicznie pod nr 71 310-35-19 i stronie internetowej: bip.oborniki-slaskie.pl.

Oborniki Śląskie, ul. Piłsudskiego dzona stosownie do przepisów ustawy z dnia
Informacja o ogłoszeniu trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną
wywoławczą na sprzedaż niezabudowanych
działek gruntu położonych w Obornikach
Śląskich przy ul. Piłsudskiego stanowiących
własność gminy Oborniki Śląskie sporząAdres i oznaczenie geodezyjne nieruchomości
numer księgi wieczystej
1

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

21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147
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. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm).

Przeznaczenie w MPZP

Cena
wywoławcza

Data
i godz.
przetargu

Wysokość
wadium
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 i rekreacji,
obsługa turystyki, terenowe urządzenia
sportowe, usługi drobne, zdrowie i opieka
społeczna, zieleń parkowa;
z przeznaczeniem uzupełniającym: infrastruktura drogowa i techniczna.

800 000,00 zł
+ 23% VAT

23.04.2018
godz.
10:00

80 000,00 zł
18.04.2018

Środki Finansowe dla stowarzyszeń zostały przyznane
Obornickie stowarzyszenia działają bardzo prężnie! Z roku na rok
wzrasta ilość składanych wniosków
i pozyskanych środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć,
które wpływają na poprawę jakości
i poziomu życia mieszkańców.
Stowarzyszenia z terenu naszej
gminy chętnie składają oferty w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert
z pożytku publicznego, który co roku ogłasza Gmina Oborniki Śląskie. W 2018 roku złożonych zostało 57 wniosków z zakresu kultury
i sztuki, edukacji, turystyki, ochrony środowiska, pomocy społecznej
oraz zdrowia oraz 30 ofert z zakresu
kultury fizycznej i sportu. Komisja
konkursowa oceniła wszystkie oferty, a Burmistrz Obornik Śląskich
Arkadiusz Poprawa przyznał dotacje poszczególnym organizacjom
pozarządowym na realizację ciekawych inicjatyw i projektów.
W okresie od lutego do maja
Burmistrz Obornik Śląskich podpisze umowy o wsparcie realizacji zadań publicznych z przedstawicielami
stowarzyszeń i klubów sportowych,
na podstawie których zorganizowane zostaną imprezy, szkolenia,
warsztaty, zawody oraz zabiegi rehabilitacyjne, z których skorzystać będą mogli mieszkańcy gminy.
Już dzisiaj zapraszamy na wydarzenia realizowane ze środków
otrzymanych z dotacji z Gminy
Oborniki Śląskie: Święto Truskawki w Pęgowie, Lipówka w Wielkiej
Lipie, Plener Malarski w Bagnie,
Igrzyska Sołtysów w Kuraszkowie,
Święto Chleba i Ziół w Bagnie Siemianicki Festiwal, Biesiada w Osoli
oraz wiele innych pikników, rajdów
i zawodów sportowych. Terminy
wszystkich imprez można sprawdzić w kalendarzu imprez znajdującym się na stronie internetowej
gminy: www.oborniki-slaskie.pl

II. Zadania z zakresu polityki społecznej, pomocy społecznej 10 000,00 zł
tytuł zadania

kwota
dotacji

Zabytkowo i klockowo! Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Obornikach
Śląskich – Warsztaty zabytkowej architektury
sakralnej gminy Oborniki Śląskie

0,00

14

Fundacja F-XXI

15

Stowarzyszenie
„Boduszki z Siemianic”

III Przegląd Kapel Ludowych

2 000,00

Biesiada w Osoli

1 000,00

lp.

nazwa organizacji

1

Stowarzyszenie Rodzin
Abstynenckich „AURA”

Muzyczny Piknik 2018

2

Społeczne Stowarzyszenie
Wiejskie „OKOLICE”

„Jarmark Bożonarodzeniowy
– Wigilia dla Ciebie

3 000,00

16

Stowarzyszenie
Mieszkańców Osoli

3

ZHP Chorągiew
Dolnośląska

Aktywizacja seniorów harcerskich
i wychowanie międzypokoleniowe

1 500,00

17

Stowarzyszenie
„Cztery Owoce”

Piknik Owocowy

4

Trzebnickie Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka

Dotyk natury III integracyjny
plener ceramiczny

1 000,00

18

Stowarzyszenie
„Nasze Zacisze

Organizacja VI kameralnego koncertu muzyki poważnej w kościele parafialnym w Urazie

1 000,00

Razem

5 500,00

Rezerwa

4 500,00

19

Stowarzyszenie
Razem dla Bagna

VIII Cykliczny piknik rodzinny „Święto
chleba i ziół” oraz III zlot Miłośników Starej
Motoryzacji w Bagnie – wsi ziołowej

2 000,00

20

Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej, Sportu
i Rekreacji „Tramp”

Piknik rodzinny „Ja i mój pupil”
Oborniki Śląskie 2018

21

Stowarzyszenie Edukacji
Artystycznej „Con Passione”

Polska w dźwiękach gitary

22

Klub Miłośników
Starej Techniki
RETROTRAKTOR

Wystawa RetroMOTO

23

Fundacja Żaczek

Dzieci świętują Dni Obornik Śląskich

24

Stowarzyszenie Mieszkańców Zajączkowa „Razem”

Wieczór Seniora

1 000,00

25

Społeczne Stowarzyszenie
Wiejskie „OKOLICE”

X Obornicka Wystawa Tradycyjnych
Stołów Wielkanocnych

26

ZHP Chorągiew
Dolnośląska

2018 rokiem harcerstwa
i 100-lecia niepodległości

27

Stowarzyszenie
„PORTAS TEMPORIS”

Polskie Termopile

28

Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci

Wycieczka do Warszawy

29

Stowarzyszenie
Społeczności Lokalnej
Nasze Kotowice

Święto Niepodległości
– Wieczernica słowno-muzyczna

30

OSP w Urazie

Wsparcie działalności zespołów tanecznych
Iskra i Iskierka z Urazu

31

Towarzystwo
im. Ferenca Liszta

Cykl koncertowy „Wieczory lisztowskie”
w Obornikach Śląskich w roku 2018

32

Stowarzyszenie
Miłośników Wilczyna

Ścieżka historyczna – Mój Wilczyn

33

Fundacja Kresowa
„Semper Fidelis”

XXI Polonijny plener malarski
„Oborniki Śląskie 2018”

0,00

III. Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia 40 000,00 zł
lp.
5
6

nazwa organizacji
Stowarzyszenie Rodzin
Abstynenckich „AURA”

tytuł zadania
„Lato z aurą” – Żyj trzeźwo i bądź wolny
od środków odurzających

Fundacja WINMED

Walczymy z bólem

7

Fundacja Żaczek

Promujemy zdrowie
na Gminnym Dniu Dziecka

8

Stowarzyszenie
Mieszkańców Osoli

Aktywni Seniorzy dbający
o zdrowie fizyczne i psychiczne
Razem
Rezerwa

kwota
dotacji
0,00
35000,00
500,00
1 000,00
36 500,00
3 500,00

IV. Zadania z zakresu kultury i sztuki 40 000 zł
lp.

nazwa organizacji

tytuł zadania

kwota
dotacji

9

Stowarzyszenie
Rozwoju Pęgowa

Festyn „Święto Truskawki”

5 000,00

10

Siemianicki Klub
Sportowy „Plażowicze”

VII Festiwal Siemianicki

1 000,00

Stowarzyszenie Rodzin
Abstynenckich „AURA”

Plener rzeźbiarski – warsztaty

12

Stowarzyszenie Lipówka

Festyn Lipówka

13

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku
„ATENA” w Obornikach
Śląskich

11

Doskonalenie talentów artystycznych
seniorów

0,00
1 000,00
4 000,00

34

Stowarzyszenie Rościsławice LEŚNA OAZA

750-lecie wsi Rościsławice

35

Stowarzyszenie
Ośrodek Kultur Świata

Spotkania za Kulturami Świata
Razem

3

3/19/2018/1

LKS Paniowice

Rozgrywki piłkarskie 2018

6 000,00

500,00

4

4/20/2018/1

LKS „ROSA”
Rościsławice

Rozgrywki klasy B DZPN

6 000,00

5

5/28/2018/1

LKKS „DĄB” Kuraszków

LKKS „DĄB” Kuraszków
w piłkarskiej klasie B DZPN

6 000,00

6

6/33/2018/1

KP „BÓR”
Oborniki Śląskie

Wsparcie i rozwój kultury
fizycznej u dzieci i młodzieży
z Gminy Oborniki Śląskie

45 000,00

0,00

7

7/36/2018/1

LZS „ODRA” URAZ

Piłka nożna dla każdego

8

8/37/2018/1

LKS Sokół
w Wielkiej Lipie

Szkolenie dzieci i młodzieży
oraz organizacja rozgrywek
piłki nożnej w Gminie
Oborniki Śląskie

20 000,00

Razem

129000,00

40000,00

kwota
dotacji

lp.

nazwa organizacji

tytuł zadania

36

Stowarzyszenie
Rozwoju Pęgowa

Konkurs na
„Najaktywniejszy zespół szkolny”

37

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku
„ATENA” w Obornikach
Śląskich

Edukacja seniorów – sposobem
na zachowanie sprawności intelektualnej

2 000,00

38

Fundacja Znajdź Cel

Kreator ekoinnowacji

1 000,00

39

Stowarzyszenie
Morzęcin jest Wielki

Morzęcińskie smaki i Dzień latawca

1 000,00

40

Stowarzyszenie
Razem dla Bagna

Cykliczne spotkania „Okruchy tradycji”
wraz z koncertem „Tonacja Bagno”

1 000,00

41

Fundacja Żaczek

Online? Offline? – problem nadużywania
internetu przez dzieci i młodzież

1 000,00

42

Fundacja Raban

Manufaktura Dobrych Pomysłów.
Warsztaty rękodzieła artystycznego

1 000,00

43

Stowarzyszenie
Mieszkańców Osoli

Gospodarowanie domowym budżetem –
warsztaty edukacji finansowej dla mieszkańców gminy Oborniki Śląskie

44

ZHP Chorągiew
Dolnośląska

III Harcerski Rajd Rodzinny

1 000,00

45

Stowarzyszenie
Społeczności Lokalnej
Nasze Kotowice

Piknik rodzice dzieciom – dzieci rodzicom

1 000,00

46

Fundacja Blisko Wsi

Nordic walking świadomym wyborem
wychowania i edukacji zdrowych postaw

47

Stowarzyszenie „Razem
Lubnów i Nowosielce”

III Święto Dyni
– Zabawy animacyjne dla dzieci

48

Stowarzyszenie
Miłośników Wilczyna

Integracja poprzez tradycyjne
rodzinne potrawy domowe

49

Fundacja „Drzewo”

Obornicki Festiwal Nauki

0,00

Razem

11500,00

Rezerwa

8 500,00

lp.

nazwa organizacji

tytuł zadania

50

Dolnośląski Związek
Pszczelarzy we Wrocławiu

Profilaktyka dla pszczół

3 500,00

Popularyzacja sportu wędkarskiego
wśród dzieci do lat 14-tu

3 000,00

52

53

Koło Łowieckie „Leśnik”
Oborniki Śląskie

0,00

Zarybianie wód

nr oferty

nazwa organizacji

tytuł zadania

9

9/13/2018/1

Stowarzyszenie Rodzin
Abstynenckich AURA

Obornickie biegi przełajowe–
Grzybek 2018

10

10/15/2018/1

Klub Sportowy
ARKADIA

11

11/21/2018/1

Gminny Szkolny
Związek Sportowy

12

12/30/2018/1

SPR „BÓR”
Oborniki Śląskie

13
14

3 500,00

Razem

10000,00

VII. Zadania z zakresu turystyki 10 000,00 zł

15 000,00

14/35/2018/1 UKS Spartakus

Promocja zdrowego stylu życia
Razem

nr oferty

nazwa organizacji

tytuł zadania

dotacja
2018 rok

15

15/1/2018/1

Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki „OLIMP”

Piłka Siatkowa
– Sport dla Wszystkich

14 000,00

16

16/31/2018/1

SPR „BÓR”
Oborniki Śląskie

Gramy dla Was

30 000,00

Razem

44 000,00

4) Działania popularyzujące inne sporty w tym sporty lotnicze i motorowe
lp.

nr oferty

17

17/6/2018/1

18

18/7/2018/1

19

19/8/2018/1

20

nazwa organizacji
Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku
„ATENA” w Obornikach
Śląskich
Stowarzyszenie na rzecz
rozwoju Paniowic
„Moje Paniowice”

Zumba uczy i wychowuje
na pikniku występuje

500,00

Klub Szachowy
WIEŻA Pęgów

Szachiści grają dla Gminy
Oborniki Śląskie
– Zagrajmy razem

4 000,00

20/14/2018/1

Stowarzyszenie Miłośników Sportu ELIT

Ogólnopolski Turniej Żołnierzy Wyklętych MMA K1 i BJJ

5 000,00

21

21/16/2018/1

Obornicki Klub
Rowerowy

Piknik Rowerowy połączony
z wyścigiem im. Zbyszka
Strzałkowskiego

5 000,00

22

22/17/2018/1 LKS ZORZA PĘGÓW

Turystyka niewidomych

3 000,00

55

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku
„ATENA” w Obornikach
Śląskich

IV Marsz Nordic Walking Studentów UTW
– Poznaj Ziemię Obornicką

2 000,00

5 000,00

56

ZHP Chorągiew
Dolnośląska

Jamboree On The Trail – JOTT 2018

1 000,00

23

23/22/2018/1

500,00

57

Trzebnickie Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka

Śladami Neptuna – wycieczka do Gdańska

2 000,00

24

24/23/2018/1 Fundacja Blisko Wsi

Razem

8 000,00

Rezerwa

2 000,00

25

25/24/2018/1

26

Stowarzyszenie Kultury
26/25/2018/1 Fizycznej, Sportu i Rekreacji „Tramp”

27

27/26/2018/1

2 000,00

1) Upowszechnianie amatorskiego sportu w zakresie piłki nożnej – organizacja szkolenia
sportowego i rozgrywek

5 000,00

dotacja
2018 rok

lp.

nr oferty

nazwa organizacji

tytuł zadania

500,00

1

1/9/2018/1

UKS ZORZA PĘGÓW

Iść w ślady mistrzyń – szkolenia piłkarskie dziewcząt

2 000,00

2

2/18/2018/1

LKS ZORZA PĘGÓW

Piłka nożna – moja pasja

dotacja
2018 rok
500,00

54

0,00

tytuł zadania
Działania sportowe seniorów

Polski Związek
Niewidomych

I. Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
(całkowita kwota wsparcia planowana w 2018 roku – 240 000,-zł)

44 000,00

lp.

kwota
dotacji

0,00

1 000,00

3) Upowszechnianie amatorskiego sportu w zakresie piłki ręcznej oraz piłki siatkowej –
organizacja szkolenia i rozgrywek sportowych.

tytuł zadania

3 000,00

11 000,00

UKS RELAKS – uczy i wychowuje

nazwa organizacji

500,00

1 000,00

13/32/2018/1 UKS RELAKS

lp.

1 000,00

0,00

16 000,00

0,00

Kontynuacja i dalszy rozwój współpracy
KŁ „Leśnik” z Jagerschaft Rehau – Selb
w ramach partnerstwa miast Oborniki
Śląskie – Rehau

Narodowy Projekt Rozwoju
Kolarstwa – Poziom Pierwszy
Upowszechnianie Sportu
w Szkółkach Kolarskich –
kontynuacja
Działania popularyzujące
sport masowy i szkolny –
organizacja szkolenia i rozgrywek sportowych

dotacja
2018 rok

Kształtujemy charaktery

1 000,00

kwota
dotacji

Polski Związek Wędkarski
– Koło nr 13
w Obornikach Śląskich
Polski Związek Wędkarski, Okręg we Wrocławiu,
Koło nr 72

lp.

500,00

0,00

6 000,00

2) Działania popularyzujące sport masowy i szkolny – organizacja szkolenia i rozgrywek
sportowych

1 000,00

VI. Zadania z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa, łowiectwa 10 000,00 zł

500,00

0,00

1 500,00

V. Zadania z zakresu oświaty i wychowania 20 000,00 zł
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28

6 000,00

29

34 000,00

30

ZHP Chorągiew
Dolnośląska

Stowarzyszenie „Grupa
Biegowa Oborygeni”

Stowarzyszenie
Razem dla Bagna

Stowarzyszenie
28/27/2018/1 Przyjaciół Kuraszkowa
„LIPOWA DOLINA”
Stowarzyszenie INVIC29/29/2018/1 TUS Brazylian Jiu Jitsu
Oborniki Śląskie
30/34/2018/1

Klub Taekwon-do Namu
Oborniki Śląskie

Pęgowski rajd na orientację
Popularyzacja wspinaczki
linowej młodzieży
Sport i TY– cykliczne zajęcia
sportowe na terenie gminy
Oborniki Śląskie
Działalność „Stowarzyszenia
Grupa Biegowa OBORYGENI”
VI Dolnośląskie Mistrzostwa
Judo dla dzieci „Okami Cup”
Leśna Olimpiada w Bagnie

500,00
0,00
0,00
1 500,00
2 000,00
0,00

VIII Igrzyska sołtysów i Rad
Sołeckich wsi Powiatu
Trzebnickiego

1 000,00

Ciężka praca popłaca

2 000,00

Wywalczyć marzenia
w taekwon-do

1 000,00

Razem

23 000,00

11
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Wynajem
Zarządzenie nr 45/2018 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia
2 marca 2018 roku, w sprawie przeznaczenia do wynajęcia oraz
ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do wynajęcia na cele usługowe lub prowadzenie działalności gospodarczej znajdującego się na terenie Gminy Oborniki Śląskie będącego własnością Gminy Oborniki Śląskie
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3, ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1875 ze zm./, art. 25 ust 1
i 2 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm./, uchwały nr
0150/XL/291/09 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 kwietnia 2009 roku, w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Oborniki Śląskie, zarządza się co następuje:
§ 1 Przeznacza się do wynajmu następujący lokal użytkowy z zasobu
nieruchomości Gminy Oborniki Śląskie:
Oznaczenie
nieruchomości według
księgi
wieczystej

Oborniki Śl. 30/2 AM –
ul. Trzebnic- 19 WR1W/
00016509/3
ka 1

Rok 28 Nr 2 (160)

Aktywni seniorzy

AG. 0050.5.2018

Położenie
nieruchomości

z pierwszej ręki

Powierzchnia lokalu

Kwota
czynszu
netto

Opis
lokalu

Okres
wynajmu

Usługi
preferowane

258,26 m²

28,00 zł/m²
(podlegający
corocznej
waloryzacji),

parter

do
10 lat

Usługi:
bankowe

Czynsz za najem płatny jest miesięcznie zgodnie z wystawioną fakturą. Czynsz za najem podlega waloryzacji o średnioroczny wskaźnik
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany przez
GUS w przypadku gdy wynosi on powyżej 100. Waloryzacja dokonywana będzie automatycznie z początkiem każdego roku kalendarzowego.
Oprócz czynszu najemca zobowiązany jest uiszczać opłaty za korzystanie z centralnego ogrzewania, wody i odprowadzanie ścieków na podstawie wystawionych faktur a obliczanych procentowo na podstawie poniesionych kosztów w całym budynku: 12,18% (woda i ścieki) 13,18%
(ogrzewanie). Najemca zobowiązany jest do opłacania podatku od nieruchomości od przedmiotu najmu.
§ 2 Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 2 marca 2018 r. do
dnia 22 marca 2018 r.
§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Obornikach Śląskich.
§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Dodatkowe informacje dotyczące sprawy zamieszczonej w wykazie
można uzyskać w Wydziale Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, tel. 71 / 310 35 19, wew. 448.
Zastępca Burmistrza
Henryk Cymerman

Społeczne Stowarzyszenie
Wiejskie Okolice w partnerstwie z Gminą Oborniki Śląskie realizowało ze środków
z otrzymanej dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt pn.:
„Okolice aktywnego i zdrowego seniora”.
Przez osiem miesięcy mieszkańcy z terenu Gminy Oborniki Śląskie uczestniczyli w warsztatach kulinarnych, artystycznych, szkoleniach oraz wyjazdach kulturalnych
do teatru. Dodatkowo w tym okresie odbywały się cotygodniowe wyjazdy na basen do Trzebnicy oraz
zajęcia sportowe i informatyczne.
Największym
zainteresowaniem
cieszyły się spotkania z dietetykiem,
lekarzem oraz wizażystą. Na zakończenie projektu w świetlicy w Wilczynie zorganizowana został kon-
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Szkolenie rolników
20 lutego 2018 r. w Urzędzie
Miejskim w Obornikach Śląskich odbyło się szkolenie dla
rolników z terenu Gminy Oborniki Śląskie.

ferencja, w której uczestniczyli: Zastępca Burmistrza Obornik Śląskich
Henryk Cymerman, Przewodniczą-

ca Rady Miejskiej Agnieszka Zakęś,
Dyrektor Obornickiego Ośrodka
Kultury Halina Muszak, Przewodniczący Stowarzyszenia „Okolice”
Lech Nowacki, uczestnicy projektu oraz zaproszeni goście. Wszyscy
uczestnicy projektu otrzymali zaświadczenia o ukończeniu projektu
oraz drobne upominki.
Po części oficjalnej przeprowadzone zostały dwa wykłady z fotografii i dietetyki. Następnie prowadzący zajęcia kulinarne Bartłomiej Bykowski wykonał pokaz pt.
„jak zrobić smaczne i zdrowe napoje”. Podczas spotkania występ artystyczny zapewnił „Teatr na Walizkach”, który wystąpił z przedstawieniem pn.: „Wieczór Bardzo
Komediowy”.
Na zakończenie konferencji na
wszystkich czekał poczęstunek oraz
zabawa do późnych godzin nocnych.

Jubileusz państwa Kowalczyk

Sporządziła: Joanna Jastrzębska, tel: 71 310 35 19 w. 448

Stypendia przyznane zostały
w trzech dziedzinach: naukowe,
artystyczne i sportowe.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!

W ramach szkolenia m.in. omówione zostały zagadnienia: działania w ramach PROW 2014-2020,
zasady ochrony gospodarstw przed
ASF (afrykański pomór świń) postępowanie w przypadku ptasiej
grypy, przepisy dotyczące obejmowania ubezpieczeniem społecznym
rolników.
6 marca odbyło się drugie szkolenie z przedstawicielem KOWR-u
dotyczące wypełnianie e-wniosków
przez internet w 2018 r.

Spotkanie sołtysów

Dialog krok po kroku
Już po raz kolejny Stowarzyszenie Semper Avanti zaprosiło
naszą młodzież do współpracy.
Tym razem bierzemy udział
w projekcie „Dialog krok po kroku”. Projektem objętych zostało
30 młodych ludzi w wieku 15-21
lat mieszkających w Żmigrodzie,
Obornikach Śląskich, Malczycach i Dobromierzu, posiadających aspiracje by zostać aktywnymi członkami społeczeństwa, zarówno poprzez wolontariat, jak
i uczestnictwo w procesach demokratycznym.
Naszą gminę w tym projekcie reprezentują następujące osoby :Aurelia Wasiak, Marta Ratajczak, Zu-

Odprawa policji

Stypendia
Burmistrz Arkadiusz Poprawa wręczył uroczyście 23 lutego b.r. w sali Urzędu Stanu Cywilnego stypendia 20 najlepszym
uczniom szkół podstawowych
w naszej gminie!

Szkolenie zorganizowane zostało przez Urząd Miejski w Obornikach Śląskich oraz DODR – Oddział Terenowy w Trzebnicy – przy
współpracy z KOWR-em OT we
Wrocławiu, Krusem w Trzebnicy i Państwowym Powiatowym Inspektorem Weterynaryjnym.
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zia Przybylska, Marta Żuber, Klaudia Kozłowska, Anna Merder,
Martyna Matraszek, Kordian Matusiak, Mateusz Sokołowski, Jakub
Matuszczak.
Projekt ma na celu wyposażenie młodych ludzi w nowe metody zbiorowego podejmowania decyzji i planowania działań. By osiągnąć powyższy cel przeprowadzane
zostały warsztaty metodologiczne,
następnie młodzi ludzi nabyli doświadczenie w zakresie mobilności w Bolanos de Calatravas (Hiszpania).
W chwili obecnej nasza młodzież szykuje się do końcowej fazy
projektu, polegającej na pogłębia-

niu dialogu z władzami lokalnymi
i decydentami.

12 stycznia 2018 roku w restauracji „Gospoda” odbyło się spotkanie Sołtysów, Radnych Rady Miejskiej oraz Radnych Powiatowych
z terenu Gminy Oborniki Śląskie.
W spotkaniu udział wziął także Je-

rzy Michalak Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz Tytus Czartoryski Radny Wojewódzki. Spotkanie uświetnił występ
artystyczny Tadeusza Boguckiego.

Rezultatem projektu będą zarówno plany przyszłej współpracy
pomiędzy młodzieżą i decydentami
jak i działania dotyczące konkretnych zagadnień. Rozwinięte zostaną również zdolności uczestników
w zakresie komunikacji, umiejętności językowych, świadomości siebie,
pracy zespołowej, planowania działań, myślenia kryzysowego, umiejętności rozwiązywania problemów
przedsiębiorczości oraz odporności, a także poszerzona zostanie ich
wiedzy o znajomość mechanizmów
decyzyjnych oraz zasad programu
ERASMUS +.
Bożena Magnowska

Umiem pływać
21 lutego 2018 roku uruchomiony został program powszechnej nauki pływania
„Umiem pływać”, który jest
adresowany do uczniów szkół
podstawowych z klas I – III.

W Urzędzie Stanu Cywilnego
odbyła się odprawa Komisariatu Policji z Obornik Śląskich.
Spotkanie było okazją do przedstawienia raportu pracy obornickich policjantów. Na odprawie
obecny był odchodzący na zasłużoną emeryturę Komendant KPP
w Trzebnicy nadkom. Sławomir Ga-

jewski, któremu Burmistrz Obornik
Śląskich Arkadiusz Poprawa podziękował za wieloletnią pracę na
rzecz mieszkańców naszej gminy.
Spotkanie było również okazją do
zaprezentowania nowego radiowozu, którego zakup został współfinansowany z budżetu Gminy Oborniki Śląskie. Kwota dofinansowania
to 35 000 zł.

W sali Urzędu Stanu Cywilnego w Obornikach Śląskich 17
lutego 2018 roku odbyło się
uroczyste wręczenie medali
przyznanych przez Prezydenta
RP z okazji jubileuszu 50-lecia
pożycia małżeńskiego Państwa Edwarda i Wiesławy
Kowalczyk.

Uroczystość rozpoczęła się od
przywitania Jubilatów przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, po
czym Państwo Kowalczyk w obecności rodziny odnowili przyrzeczenie małżeńskie. Kierownik USC Pani
Izabela Freus odczytała podziękowania i gratulacje za długoletnie pożycie małżeńskie. Uroczystego wrę-

czenia medali dokonał Burmistrz
Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa, który również przekazał Jubilatom pamiątkowy list gratulacyjny
oraz kwiaty, dziękując za wspaniały
przykład trwałości małżeństwa. Serdecznie gratulujemy imponującego
stażu małżeńskiego i życzymy kolejnych wielu radosnych lat!

Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci
w pozalekcyjnych i pozaszkolnych
zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Z Gminy Oborniki
Śląskie w programie bierze udział
150 dzieci z wszystkich szkół podstawowych – 10 grup po 15 osób,
które będą uczyły się nauki pływania na basenach w Trzebnicy
i Brzegu Dolnym. Realizatorem
projektu „Umiem pływać”, którego regionalna nazwa to – „Dolnoślązaczek Umie Pływać 2018”
jest Dolnośląska Federacja Spor-

tu przy współudziale naszej gminy.
W ramach zadania pokryte będą
wydatki: wejścia na basen, opłaty
za pracę instruktora, ubezpieczenia uczestników, koszty transportu dzieci dojeżdżających na basen
oraz opieka nad dziećmi w czasie
transportu i zajęć na pływalniach.
Od uczestników nie będą pobierane opłaty.
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Oj, działo się! W niedzielę 14
stycznia 2018 roku całe Oborniki Śląskie grały w rytm Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
We wspólnym graniu pomogli
nam wspaniali artyści i grupy, którzy wystąpili na scenie finałowej
mieszczącej się w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Trzebnickiej.

mila Zawistowskiego, Chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Atena”,
Street Workout-u, wystąpienia grup
wokalnych, tanecznych i zespołów,
aukcja oraz zamykający finał występ
zespołu „Bethel” – różnorodność
występujących była ogromna. Cała
sala przyozdobiona była kolorowymi latawcami – motywem przewodnim 26 finału WOŚP.

Piosenki zuchowe zaśpiewane
przez 11 Gromadę Zuchową „Bractwa Leśnych Elfów” z 5 Szczepu
Harcerskiego „Gniazdo”, pokaz grup
tanecznych Obornickiego Ośrodka Kultury, sztuk walki taekwondo klubu „Namu”, pięknego tańca
towarzyskiego Kingi Szemiel i Ka-

Atrakcji nie było końca – mieszkańcy mogli zjeść pyszne WOŚP-owe pierogi, zrobić zdjęcie w fotobudce, rzeźbić w lodzie, obejrzeć
piękne maszyny należące do grupy „Retrotraktor”, stworzyć własny
WOŚP-owy latawiec oraz – jako,
że w tym dniu w Obornikach trwa-

ło u nas „lato w środku zimy” pogrillować na świeżym powietrzu!
Bardzo realistyczny był także pokaz
wypadku z udziałem służb ratunkowych! W mieście gorących serc
nigdy nie jest zimno. W tym dniu
o zmroku również nie było mowy
– tuż po zachodzie, o godzinie 20,
niebo rozświetliło światełko do nieba, a nasze serca świeciły jeszcze jaśniej.
W ten dzień uzbieraliśmy ponad
87 841,42 złotych, pobijając rekord
z zeszłego roku – jest moc!
Widzimy się w przyszłym roku
i czekamy na kolejny rekord – SIEMA!
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Międzypokoleniowy
Koncert Kolęd

Orszak
6 stycznia 2018 roku, pod hasłem „Bóg jest dla wszystkich”,
Orszak Trzech Króli przeszedł
ulicami 644 miejscowości
w Polsce i 16 poza jej granicami. Gmina Oborniki Śląskie od
trzech lat również należy do
grona miejscowości, w których
jest on organizowany.

7 stycznia 2018 roku w kościele
NSPJ odbył się IX Międzypokoleniowy Koncert Kolęd i Pastorałek „Pokłon oddawajmy”.
Występy rozpoczął Chór UTW
„Atena”, który zaprezentował kolędy
czterogłosowe a capella. Następnie
zaśpiewali uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej nr 1, a uczennica Amelia Kulik zagrała na skrzypcach. Następnie przyszedł czas na
Przedszkola z Pęgowa oraz Obornik
Śląskich. Piękny występ wykonała
Szkoła Podstawowa z Urazu, w której wystąpiła solistka Anna Żyniewicz, oraz tercet w składzie Adela
Głowacka, Milena Kasperkiewicz,
Łukasz Olczyk. Szkołę Podstawową w Osolinie reprezentował kwartet grający na flażoletach, śpiewający duet Julia Kopeć i Paulina Malec, a także Gracjan Kauch zagrał
na waltorni kolędę „Anioł pasterzom mówił”. Szkoła Podstawowa
nr 3 wystąpiła z chórem szkolnym,

który zaśpiewał dwie kolędy w dwugłosie. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 zaśpiewali pastorałkę
„Hola, hola, pasterze z pola” oraz
zagrali na takich instrumentach
jak: bum, bum rurki, dzwonki, fle-

ty oraz dzwoneczek a chórek zaśpiewał utwór „Gore gwiazda”. Szkołę
Podstawową w Pęgowie reprezentowała solistka Kornelia Pera, która akompaniowała sama na gitarze
oraz Zuzanna Przybylska, która wy-

marzec 2018 r.

konała utwór „Mario czy Ty wiesz”.
Następnie wystąpili uczniowie z Powiatowego Zespołu Szkół z Obornik Śląskich. Był to chór mieszany wraz z akompaniamentem gitary oraz cajon. Później występ dało
Studio Piosenka z Obornickiego
Ośrodka Kultury, Chór „Vox cordis” działający przy kościele NSPJ
w Obornikach Śląskich a na zakończenie jako gość specjalny wystąpiła Magdalena Marszałek absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
Koncert był bardzo urozmaicony
i cieszył się dużym uznaniem. Zarówno dzieci jak i młodzież, aż po
osoby dorosłe pokazały, jak istotną
sprawą są dla nas rozwijanie swoich
pasji, radość płynąca ze wspólnego

z pierwszej ręki
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Trzech Króli
wodach, władców i poddanych, ludzi wykształconych i prostych,
o różnych charakterach, na różnym
etapie drogi do Boga, młodych, osoby w sile wieku i starców.”
Zaraz po zakończeniu Mszy Świętej w Kościele Najświętszego Serca
Pana Jezusa przy ulicy Wyszyńskiego o godz. 13.30 obornic-

cy wolontariusze rozdali wszystkim
zebranym tradycyjne już papierowe korony. Gwiazda Betlejemska
i Trzej Królowie poprowadzili przemarsz spod kościoła na plac targowy „Mój rynek”, gdzie królowie oddali pokłon i złożyli dary Dzieciątku Jezus. Dzieci z parafialnej scholi
i zuchy zaśpiewały kolędy.

Pokłon, zwieńczenie Orszaku, pokazywał różnorodność wśród ludzi
wędrujących do Boga. W organizację włączyły się Szkoły Podstawowe
nr 1, 2, 3 z Obornik Śląskich. Czynny udział wzięły w nim dzieci, młodzież, rodzice i nauczyciele. Dziewczynki przebrane za dwórki oraz
chłopcy przebrani za rycerzy ubarwili całe przedsięwzięcie.
Na placu targowym dla zmarzniętych uczestników czekał gorący
barszcz i bigos.
W tym roku w barwnych jasełkach udział wzięło ponad tysiąc
osób, a każda następna edycja gromadzi coraz większą liczbę mieszkańcy naszej gminy.
Orszak Trzech Króli przygotowali mieszkańcy Obornik Śląskich.
Wsparły instytucje publiczne oraz
lokalne firmy. Wydarzeniu patronowały władze Obornik Śląskich. Organizatorem Orszaku i pomysłodawcą jest mieszkaniec Obornik Ślą-

kolędowania i przeżywania na nowo Bożego Narodzenia w kolędach
i pieśniach bożonarodzeniowych.
Przy tej okazji chciałabym bardzo podziękować wszystkim opiekunom wyżej wymienionych placówek za wysiłek w przygotowanie
do występów, a także Dyrektorowi Obornickiego Ośrodka Kultury pani Halinie Muszak oraz akustykowi Pawłowi Asztemborskiemu
za pomoc w nagłośnieniu imprezy,
uczennicom SP nr 3 za prowadzenie, a także Burmistrzowi Obornik
Śląskich Arkadiuszowi Poprawie
oraz Proboszczowi Parafii NSPJ ks.
Arturowi Kochmańskiemu za objęcie patronatu nad imprezą.
Kierownik muzyczny
Ewa Skubisz

skich Hubert Ozimina oraz Parafia
Najświętszego Serca Pana Jezusa.
ORGANIZATORZY DZIĘKUJĄ SPONSOROM I PARTNEROM
Orszaku Trzech Króli: Zakład Gospodarki Komunalnej, Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich,
Gmina i Miasto Oborniki Śląskie,
Trzebnickie Stowarzyszenie Jazdy Historycznej, Obornicki Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich, Pacon – opakowania, tektura, kartony,
Hufiec ZHP Powiatu Trzebnickiego,
5 Szczep Harcerski Gniazdo, Wolontariat Oborniki Śląskie, Schola i Chór Parafii NSPJ, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa
nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, Restauracja BAJKA, Cukiernia BEZA,
Akcja Katolicka, Parafialny Oddział
w Obornikach Śląskich, DLS – Departament Likwidacji Szkód – Piotr
Łukasiak, Sołectwo Rościsławice –
słonecznikowa wieś.

Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie „Orszaku Trzech Króli”: „Tegoroczny Orszak był jedną
z największych imprez w roku świętowania 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości, dlatego orszakowy śpiewnik również był wyjątkowy. Zawierał 14 polskich kolęd wraz
z ich rysem historycznym autorstwa
p. Jacka Kowalskiego. Motywem
przewodnim było przypomnienie
jego uczestnikom, że Bóg przyszedł,
aby odkupić każdego człowieka
i czeka na wszystkich ludzi na najróżniejszym poziomie życia, bogatych i biednych, ludzi o różnych za-

Koncert w Urazie
4 lutego 2018 roku w Urazie odbył się Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych.
W koncercie uczestniczył Burmistrz Arkadiusz Poprawa, Zastęp-

ca Henryk Cymerman, radni i sołtysi naszej gminy, a także mieszkańcy Urazu i okolicznych wsi.
Zgromadzeni w kościele wysłuchali
przepięknych aranżacji kolęd i pieśni patriotycznych.

Opłatek Związku Niewidomych
W restauracji „Gospoda”
w Oborn ikach Śląskich 10
stycznia 2018 roku odbyło się
coroczne spotkanie opłatkowe Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Trzebnica.

Rajd na orientację
Pęgowska Grupa Rowerowa 3
marca w Kuraszkowie zorganizowała pierwszy w tym sezonie
rajd na orientację po Wzgórzach Trzebnickich.
Mimo ujemnych temperatur
znaleźli się chętni, którzy nocą od-

Podczas spotkania wręczone zostały medale dla osób wspierających
niewidomych. Odznaczenia otrzymały następujące osoby z terenu
Gminy Oborniki Śląskie: Burmistrz
Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa, Zastępca Burmistrza Henryk

Cymerman, Adam Kosowski. Uroczystość uświetnił występ muzyczny w wykonaniu Tadeusza Boguckiego oraz podopiecznej Związku
Niewidomych Magdaleny Rychlewskiej.

krywali uroki regionu. Tego dnia
Gminę Oborniki Śląskie odwiedziła
Telewizja Wrocław, która relacjonowała kolejną imprezę współfinansowaną ze środków otrzymanych
z dotacji z programu „Aktywny
Dolny Śląsk”.

Spotkanie noworoczne w Pęgowie
Stowarzyszenie Rozwoju Pę
gow a 17 lutego 2018 roku
po raz ósmy zorganizowało
w Szkole Podstawowej w Pęgowie spotkanie noworoczne
połączone z koncertem oraz
imprezą integracyjną.
W spotkaniu uczestniczyli
członkowie stowarzyszenia, mieszkańcy Pęgowa oraz osoby wspierające wieś. Prezes Stowarzyszeni Rozwoju Pęgowa Pan Maciej
Borowski razem z Panią Sołtys
Martą Rogalą wręczyli podziękowania wszystkim osobom, które
przyczyniły się do tego, aby w Pęgowie żyło się lepiej.
Podziękowania za dotychczasowe wsparcie działań na terenie Pęgowa otrzymała Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich Agnieszka Zakęś oraz Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa.
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Społecznik roku

Do IV edycji Konkursu „Społecznik Roku 2017 Gminy
Oborniki Śląskie” zgłoszonych
zostało 16 osób, które angażują się w życie społeczne oraz
przyczyniają się do rozwoju Naszej Gminy.

siak z Kuraszkowa, 10. Jolanta Borowska z Pęgowa, 11. Tomasz Żelazny z Rościsławic, 12. Irena Kowalska z Obornik Śląskich. W dniu 4

z pierwszej ręki

lutego 2018 roku w świetlicy wiejskiej w Wilczynie odbyła się Gala
Finału Konkursu Społecznik Roku
2017 Gminy Oborniki Śląskie. Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz
Poprawa razem z Przewodniczącym Społecznego Stowarzyszenia
Wiejskiego OKOLICE wręczył pamiątkowe dyplomy, statuetki oraz
upominki wszystkim uczestnikom
konkursu. Tegoroczną galę „Społecznika Roku” uświetnił występ artystyczny w wykonaniu artystów:
Doroty Ujda – Jankiewicz, Andrzeja Jankiewicza i Anny Jankiewicz
zapewniony przez Obornicki Ośrodek Kultury.
Pierwsze miejsce oraz tytuł
„Społecznika Roku 2017” otrzymał
Mateusz Jaskólski, drugie miejsce
przypadło Irenie Kowalskiej, a trzecie miejsce zdobył Zbigniew Gałuszka. Wyróżnienie otrzymał Tomasz Żelazny oraz Monika Bień.
Wszystkim kandydatkom gratulujemy sukcesów i życzymy wytrwałości w pracy na rzecz społeczności
lokalnej Gminy Oborniki Śląskie.
Jednocześnie zachęcamy do realizacji kolejnych projektów na terenie
wsi i miasta oraz uczestnictwa w V
edycji Konkursu Społecznik Roku
2018 Gminy Oborniki Śląskie.

Bal karnawałowy
u „Krasnali” w Osoli
Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą. Bal
karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykły, często
wyczekiwany przez wiele tygodni.
Jest atrakcją bardzo lubianą
przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Tak też było
u nas. W dniu 11.01.2018 r. w na-

Świetlica w Osoli

szym przedszkolu odbył się bal karnawałowy. Sala przedszkolna wyglądała bajecznie i kolorowo, przystrojona kolorowymi łańcuchami,
serpentynami i balonami.
Tego dnia już od rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za
bohaterów znanych bajek. Przedszkolaki przyszły pięknie przebrane w wymarzone przez siebie stro-

je. Spotkać można było wróżki, królewny, delikatne motylki, rycerzy,
policjantów, Spider-Mana. W kolorowych strojach, przy rytmicznej
muzyce i w super nastrojach wszyscy bawiliśmy się całe przedpołudnie.
Na sali podczas pląsów robiło się
kolorowo, wszyscy bawili się wesoło, uśmiech nie znikał z twarzy mimo chwilowego zmęczenia. Po kilku chwilach wypoczynku muzyka
znowu porywała wszystkich do tańca w rytm Kaczuch, czy Labado.
W trakcie karnawałowych szaleństw można było posilić się
słodką przekąską i napić soczku.
W trakcie zabawy – obok tańców
„wywijańców” – odbyły się też różne zabawy ruchowe, a także pokaz
mody. Dzieci dumnie prezentowały
swoje karnawałowe kreacje. Maluchy otrzymały słodkie upominki za
piękne przebrania. Po pokazie każdy miał możliwość pozowania do
zdjęcia grupowego oraz zdjęć indywidualnych. Kiedy czas zabawy dobiegł końca przedszkolaki z żalem
opuszczały salę balową. Wspólna
zabawa przyniosła wiele radości naszym Krasnalom.
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Artystyczny Świat Malucha
Wdniach 24-25 kwietnia 2018r.
odbędzie się 23. edycja „Artystycznego Świata Malucha”
– gminnego przeglądu dziecięcych programów artystycznych.

W Osoli działa świetlica środowiskowa dla dzieci szkolnych.
Dzieci spędzają czas na zajęciach sportowych, zabawie,
rozwijają swoje zainteresowania.
Prowadzone są również zajęcia socjoterapeutyczne. Wszystko
pod czujnym okiem Pana Andrzeja Brzegowskiego. Zajęcia w świetlicy cieszą się dużym zainteresowaniem uczęszczających na nie dzieci. Grupa bardzo szybko wypełniła
się do maksimum. Zapewnia ona
młodym ludziom organizację czasu wolnego w sposób interesujący
w oparciu o indywidualne potrzeby i zdolności, pomoc w nauce, organizację zabaw i zajęć sportowych.
Prowadzone zajęcia i konkursy oraz
zajęcia tematyczne ukierunkowane
są na profilaktykę i pomoc dziecku
w radzeniu sobie z życiowymi problemami i kryzysami związanymi

Z przyczyn formalnych cztery
osoby zostały odrzucone, ponieważ nie spełniały wymogów określonych w regulaminie. Zgłoszone osoby do Konkursu organizowanego przez Gminę Oborniki
Śląskie i Społeczne Stowarzyszenie Wiejskie – „Okolice”: 1. Krystyna Więckowska z Kuraszkowa, 2.
Jolanta Pendel z Urazu, 3. Gabriela Raducka z Urazu, 4. Mateusz Jaskólski z Obornik Śląskich, 5. Zbigniew Gałuszka z Obornik Śląskich,
6. Monika Bień z Pęgowa, 7. Teresa Cieplińska z Siemianic, 8. Jacek
Lewandowski z Osoli, 9. Jerzy Grze-
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z relacjami z rówieśnikami, szkolnymi i rodzinnymi. W czasie zajęć zwracana jest szczególna uwaga na kształtowanie prawidłowych
postaw koleżeńskich, szacunku dla
osób starszych i wzajemnej pomocy i współpracy.
W świetlicy odbywają się też wydarzenia okolicznościowe. W grudniu dzieci uczęszczające na zajęcia odwiedził Mikołaj, natomiast
w styczniu odbyła się zabawa karnawałowa. Zgodnie z tradycją podopieczni świetlicy świętowali też
Tłusty Czwartek. Wyborne pączki znikały szybko ze stołów. Oprócz
jedzenia pączków dzieci dowiedziały się trochę o zwyczajach związanych z tym tłustym dniem i historii samego pączka. Cieszymy się, że
świetlica środowiskowa w Osoli zapewnia dzieciom tak ciekawą organizację czasu wolnego.
Opr.
Marzena Matusiak-Kucharska

Spotkanie
„Dawne Oborniki”

Po raz kolejny mieszkańcy Obornik Śląskich mieli możliwość zapoznania się z dawnymi dziejami naszego miasta podczas trzeciego spotkania z cyklu „Poznajmy Dawne
Oborniki Śląskie”, które odbyło się
23 lutego w Biurze Pełnomocnika
Burmistrza ds. Uzależnień. Część
historyczną przeprowadził dawny mieszkaniec Obornik Śląskich
Henryk Gierlik, natomiast o gene-

alogii opowiedział Jacek Tomczyk
Prezes Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej. Dodatkową atrakcją podczas wydarzenia była wystawa starych widokówek Obornik Śląskich z kolekcji
Pana Macieja Borowskiego. W spotkaniu uczestniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Zakęś
oraz Burmistrz Obornik Śląskich
Arkadiusz Poprawa.

W 2017 r. Biblioteka im. Jarosława Iwaszkiewicza dodatkowo
włączyła do swoich zbiorów
254 nowe książki kupione za
5500 zł, które wpłacili w formie
10-złotowych cegiełek sami
Czytelnicy.

W tym roku, w którym przypada setna rocznica odzyskania przez
nasz kraj niepodległości, organizator – Obornicki Ośrodek Kultury
zaprosił dzieci do przedstawienia
swojej wizji kraju marzeń.
Jesteśmy pewni, że podobnie, jak
w latach ubiegłych, dzięki wspaniałej współpracy z placówkami oświatowymi, uda się stworzyć barwne tematyczne widowisko, bogate
w treści edukacyjne i zróżnicowane pod względem formy prezentacji. Przegląd cieszy się dużym zainteresowaniem. Każdego roku bierze
w nim udział ok. 400 dzieci w wieku
od 3 – 10 lat. Jego celem jest kształtowanie aktywnej, wrażliwej i ciekawej świata postawy, budowanie poczucia własnej wartości, kształtowa-

Książki za cegiełki

Także w tym roku przyjmowane
są dobrowolne wpłaty od miesz-

nie kompetencji komunikacyjnych,
wymiana pomysłów i doświadczeń
w zakresie pracy z dziećmi, integracja środowiska. W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować
się z Justyną Asztemborską. Więcej
informacji, regulamin i kartę zgłoszenia udziału można znaleźć na

kańców na utworzony przy bibliotece fundusz. Cała zebrana w ten
sposób suma zostanie przeznaczona na dodatkowe zakupy książkowych nowości. Biblioteka zaprasza
wszystkich tych, którzy chcą i mogą powiększyć fundusz o kolejne
cegiełki!
Tekst i fot. (AB)

stronie internetowej www.kultura-oborniki.pl.
Z powodu trwającego remontu sali widowiskowej, na tegoroczną edycję przeglądu zapraszamy do
Szkoły Podstawowej nr 1 w Obornikach Śląskich.
Obornicki Ośrodek Kultury

Rozwój przez zabawę
– ferie zimowe 2018 w OOK
W tym roku dzieci z naszego województwa bardzo wcześnie, bo
już od 15 do 28 stycznia, korzystały z wypoczynku feryjnego.

MAK+ w naszej
Bibliotece
Biblioteka im. Jarosława Iwaszkiewicza przechodzi na nowy
program komputerowy.

Obornicki Ośrodek Kultury
przygotował na ferie zimowe bardzo bogaty program, w którym
znalazło się wiele zupełnie nowych
działań. Na naszą ofertę dla najmłodszych składało się 59 warsztatów oraz spektakl „Szydełkowa
Szopka Babci Klary” w wykonaniu
Teatru Małe Mi. Dla dzieci w wieku od lat 4 oraz dla młodzieży przygotowaliśmy warsztaty: plastyczne,
taneczne, wokalne, teatralne, fotograficzne, chemiczne oraz animacji poklatkowej. Dzieci miały okazję poznać tradycyjne rzemiosło, ludowe przyśpiewki i zabawy, ale też
korzystać z nowoczesnych technologii np. podczas tworzenia filmu
animowanego. Najmłodsi tańczyli
przy muzyce ludowej granej na żywo, poznali gorące rytmy flamenco
i spróbowali swoich sił w hip-hipie
i tańcu współczesnym. Dzieci rozwijały swoją wrażliwość i wyobraźnię podczas zajęć plastycznych,
a wiedzę z zakresu przedmiotów
ścisłych na warsztatach chemicznych. W sumie w zajęciach wzięło
udział ok 120 dzieci w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach,
ale każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Było dużo zabawy, ale zabawy
która uczy i rozwija!
Obornicki Ośrodek Kultury

Oprogramowanie, którym posługiwała się dotychczas (od
2004 r.), przez kilkanaście lat zdążyło się zestarzeć – jest zawodne
i niefunkcjonalne. Ponadto przepisy i technologia wymuszają uaktualnienie danych osobowych czytelników na podstawie ich dowodów
tożsamości, a to wiąże się z koniecznością osobistego zgłoszenia się do
biblioteki każdego użytkownika.
Wymagana jest zgoda i akceptacja
nowego regulaminu przez czytelników, dlatego biblioteka zaprasza
wszystkich do wypełnienia tej prostej formalności.
Nowy program o nazwie
MAK+, który właśnie jest wdrażany, usprawnia obsługę, ale przede
wszystkim ułatwia czytelnikom
dostęp do biblioteki i jej zbiorów.
Stwarza możliwość zdalnego –
przez Internet – zamawiania książek, automatycznego powiadamiania o terminie zwrotu materiałów
lub o realizacji zamówienia i – co
bardzo ważne – umożliwia dostęp
każdemu czytelnikowi do własnego konta.
Na stronie internetowej Biblioteki im. J. Iwaszkiewicza (www.kultura-oborniki.pl/biblio/) znajduje się
już nowy katalog, który daje sposobność każdemu czytelnikowi re-

jestracji na indywidualnym koncie.
Do zarejestrowania się tą drogą potrzebne są tylko: numer karty czytelnika, jego PESEL i konto e-mail.
Podczas rejestracji czytelnik sam
wybiera sobie login i hasło.
Instytut Książki, który jako narodowa instytucja kultury związana z Ministerstwem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego jest dysponentem programu MAK+, gwarantuje, że dane osobowe czytelników będą bezpieczne w sieci internetowej.
To nowy etap rozwoju biblioteki.
Początkowo czas obsługi może się
wydłużyć, jednak pozytywne skutki metamorfozy oborniczanie korzystający z biblioteki odczują od
razu. Całej operacji na pewno będzie sprzyjać wyrozumiałość i cierpliwość odwiedzających bibliotekę
przy ul. Dworcowej 4.
Tekst i fot. (AB)
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W progach Galerii OOK

Księżycowe
opowieści
Za nami darmowy spektakl dla
dzieci zorganizowany dzięki współpracy Obornickiego
Ośrodka Kultury oraz TechniSatu.
Obornicki Ośrodek Kultury
oraz firma TechniSat zorganizowały wspólnie przedstawienie teatralne dla najmłodszych. Spektakl
„Księżycowe opowieści”, w wykonaniu Wędrownego Teatru Lalek Małe Mi, odbył się 3. marca w Szkole Podstawowej nr 1 w Obornikach
Śl. „Księżycowe Opowieści” to pięć
pięknych historii, przypowieści, bajek filozoficznych z różnych stron

6 IV

piątek
18.30

13 IV
piątek
18.30

19 IV

czwartek
8.20, 9.20

sjonatkę natury i jednocześnie specjalistkę ds. badan klinicznych. Pani
Kasia zdradziła nam tajniki zastosowania produktów spożywczych, jak
oleje czy zioła, w kosmetyce.
Uczestniczki spotkania przekonały się jak łatwo wykonać produkty pielęgnacyjny we własnej kuchni.
Na pożegnanie każda pani otrzymała drobny podarunek w postaci
miniatury pachnącego balsamu do
dłoni wykonanego w czasie pokazu.

świata. Każda historia zilustrowana
była niebanalną scenografią i oryginalnymi lalkami.
Wstęp na przedstawienie, dzięki
wsparciu TechniSatu, był bezpłatny, ale ze względu na ograniczoną
ilość miejsc, konieczne było wcześniejsze odebranie darmowego biletu. Zainteresowanie wydarzeniem
było ogromne i w spektaklu wzięło
udział około 130 osób.
Dziękujemy firmie TechniSat za
współpracę, a Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 za gościnę.

otwarta 16. lutego. Asamblaż, forma artystyczna którą zajmuje się ten
wrocławski artysta, jest odmianą kolażu, tworzeniem trójwymiarowych
kompozycji z różnych przedmiotów.
Czasami są to całe elementy, innym
razem fragmenty. Są formą pewnego rodzaju artystycznego recyklingu, któremu artysta nadaje nowe
znaczenie. Sam twórca uważa się za
postmodernistycznego dadaistę, ponieważ realizuje ideę „wszystko jest
sztuką”. W czasie spotkania z cyklu
„Otwarte Drzwi Galerii”, opowiedział o różnorodnych możliwościach
wypowiedzi artystycznej, o tym co
wpłynęło na tworzenie przez niego asamblaży, a następnie poprowadził warsztaty, na których młodzież
tworzyła kolaże. Wystawę asamblaży można było zwiedzać do 9. marca.
Kolejna wystawa -„Ziemia Święta – Jordania, Izrael, Palestyna”, to
z kolei prezentacja fotografii po-

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

cały
kwiecień

Do połowy lutego oglądać można
było obrazy autorstwa oborniczanki Katarzyny Łońskiej-Szmigiel. Artystka stosuje w swojej twórczości
różne techniki malarskie. O swoich
inspiracjach opowiedziała nie tylko
podczas wernisażu, ale też poprowadziła spotkanie z młodzieżą w ramach „Otwartych Drzwi Galerii”.
Drugą wystawą prezentowaną
w tym roku były asamblaże Jerzego Kozierasa. Wystawa zatytułowana „Zaułek kamienny łez” została

W miłej atmosferze i przy słodkim poczęstunku, zebrało się ponad
dwadzieścia Pań w różnym wieku.
Główną atrakcją wieczoru był pokaz wykonania kosmetyków naturalnych przeprowadzony przez Katarzynę Majewską, założycielkę
Makutu Kuchnia Kosmetyczna, pa-

Salonik Czterech Muz
Repertuar kwiecień 2018

Pierwszy kwartał 2018 roku
obfitował w wystawy w Galerii
Obornickiego Ośrodka Kultury.

Z okazji Dnia Kobiet, Obornicki
Ośrodek Kultury zorganizował
8. marca spotkanie pn. „Naturalna pielęgnacja”.

z pierwszej ręki

marzec 2018 r.

dróżniczej Bolesława Grabowskiego z Nowej Rudy. Wernisaż odbył się
21. marca o godz. 18. O swojej pasji tak mówi sam artysta: „Podró-

że wiele mnie nauczyły, m.in. pokory. Zachwyca mnie wielka różnorodność świata, fascynują mnie miejsca,
ale przede wszystkim spotkani tam
ludzie. Przed każdą podróżą dużo czytam o nowym kraju, jednak
najważniejsze są pierwsze godziny i dni spędzone na miejscu. Uczę
się wszystkimi zmysłami – poznaję
smaki i zapachy, obserwuję zwyczaje.” Wystawę prac Grabowskiego będzie można oglądać do 4. maja.
Wizyta w Galerii OOK to dobra okazja do kontaktu z różnymi formami sztuki i do spotkania
z artystami zarówno lokalnymi, jaki i spoza regionu. Przypominamy,
iż galeria jest otwarta dla zwiedzających nie tylko w dniu wernisażu.
Wystawiane prace można oglądać
przez cały tydzień w godzinach pracy Obornickiego Ośrodka Kultury.
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Wśród zajęć zwiększających wiedzę i umiejętności dzieci, już od
pięciu semestrów, ogromnym zainteresowaniem cieszy się Kurs Robotyki, który rozwija zainteresowanie nauką przedmiotów ścisłych jak
matematyka czy fizyka. Podczas zajęć trwających 2 lub 3 godziny lekcyjne, dzieci w wieku od 5 do 13 lat,
budują i wprawiają w ruch fascynujące konstrukcje. W tym semestrze najmłodsze dzieci tworzą: turbinę wiatrową, muzykalną małpę,
armatkę z tarczą, projekt własnego samochodzika, czy giganta Gu-

rych uczestnicy uczą się pisać programy w środowisku graficzno-tekstowym oraz odkrywają podstawowe prawa mechaniki, budując takie
konstrukcje jak skuter śnieżny, mini golf, projekt pojazdu na gąsienicach, czy inteligentny pająk. Najstarsze dzieci budują złożone konstrukcje jak: żuraw budowlany,
projekt robota Wally, katapulta oraz
łaziki kosmiczne. Do 10-12-latków
kierowane są dodoatkowo warsztaty programowania gier komputerowych. W sumie 60-ciu uczestników i uczestniczek zajęć spotykaja
się w pięciu grupach. Po wakacjach
planowany jest nowy nabór na zajęcia robotyki, więc kolejne dzieci będą mogły zasilić szeregi młodych obornickich konstruktorów
i programistów! Zajęcia realizowane są we współpracy z firmą Brainy
z Wrocławia.

Tańczą, skaczą, podśpiewują,
W Żłobku wszyscy dziś balują.
Trochę dzieci oniemiały,
Gdy ich panie się przebrały.

PoraNKi muzyczNE dla szKół. Prowadzenie
koncertów aleksandra Żminkowska.
(Bilety: 7 zł)

Jednak szybko rozpoznały,
I swych pań już się nie bały.
Bal karnawałowy dzieci
najpiękniejszy jest na świecie!

KoNcErt szwedzkiego wokalisty i gitarzysty Gusa riNGa,
promującego nowa płytę „Hypnoseas”. Magiczne śpiewanie
pełne serca w łagodnej tonacji i delikanym brzmieniu.
(Bilety: 20 zł, mł. 15 zł)

Kowalczyk Joanna

Pomyśl o innych…
Jaka roślinę uważasz za najważniejszą? Czy ona jest też tak samo
ważna dla twoich przyjaciół?

Spotkanie
sprawozdawcze ATENY
Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze Słuchaczy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku „Atena” przeszło do historii.

gminy. Burmistrz Obornik Śląskich
Arkadiusz Poprawa dziękując pani prezes za dotychczasową kadencję poinformował, że już od kwietnia zacznie obowiązywać Obornicka
Karta Seniora, co zostało pozytywnie odebrane przez zebranych. Pod
koniec spotkania zostały zorganizowane wybory nowego zarządu, którego prezesem na kolejną kadencję
ponownie została Pani Ewa Materny.

Jak przystało na karnawał
W Żłobku wielka jest zabawa.
Sale dziećmi wypełnione,
Balonami przystrojone,

Elfy, skrzaty, zwierzowaci,
Nikt nie zliczy tych postaci.
Wszyscy przebierańcy mali
Na parkiecie się spotkali.

wiEczór lisztowsKi. Z recitalem pianistycznym wystąpi sofya Gulyak (obecnie jedna z najwybitniejszych współczesnych pianistek na świecie). Autorskie słowo o muzyce
(Bilety: 20 zł, mł. 15 zł)
Juliusz adamowski.

KoNcErt KarstENa troyKE z bErliNa,
niemieckiego barda, śpiewającego pieśni żydowskie i inne,
wydał około 20 płyt.
(Bilety: 25 zł, mł. 15 zł)
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Cały żłobek kolorowy,
Oto Bal Karnawałowy!
Spidermani i księżniczki,
Dobre wróżki i króliczki,

KoNcErt zNaNych PiosENEK: Nory Jons, Stevie
Wandera, Erica Claptona i innych w wykonaniu:
marzeny słowik (wokal), Janusza Konefała (gitara),
tomasza wilczyńskiego (kontrabas)
(Bilety: 20 zł, mł. 15 zł)

Podczas zebrania, które odbyło
się 22 lutego przedstawione zostało sprawozdanie za 2017 rok. Spotkanie było okazją do podziękowania za dotychczasową pracę Zarządu UTW na rzecz seniorów z naszej

liwera. Dzieci 7-8 letnie odkrywają nie tylko tajniki robotyki, ale także ciekawostki z otaczającego nas
świata– budując bramę przeciwpowodziową, helikopter strażacki, pojazd badawczy, czy kijankę przeistaczającą się w żabę. Dla 8-9-latków
przeznaczone są warsztaty, na któ-

Żłobkowy bal

wystawa malarstwa lVa stErNa (architekta,
rzeźbiarza, malarza)

Jeżeli jeździcie miejskim autobusem, to wiecie jak wyglądają
przystanki autobusowe.
– zwykle jakiś daszek. Takie zadaszenie, pod którym może kilka osób czekać na autobus nawet
w deszcz.
Na pewnym przystanku, obok
zadaszenia stał metalowy słupek,
na którym była okrągła tablica ze
znakiem, iż to jest przystanek autobusowy.
Różne osoby w różnych porach
oczekiwały na swój autobus.
Ktoś kiedyś zauważył, że tuż
przy słupku od tablicy – jest roślinka. Pokazał ją innym czekającym.
Wszyscy się zdziwili, że jakaś nieznana roślinka znalazła akurat takie
miejsce, gdzie nic innego nie rosło,
bo wokół był betonowy bruk.
Kilka osób, które codziennie
jeździły z tego przystanku, z ciekawości obserwowało roślinkę. Nie-

którzy naprawdę znali się na roślinach, ale nikt nie wiedział jak ta się
nazywa. Czekali aż będzie większa.
– Gdy tak patrzę na to ziele, co
tutaj rośnie – to przyjemnie się
czuję, że zastanawiam się, czy mam
jechać najbliższym autobusem, czy
czekać na następny – powiedziała
starsza pani.
Usłyszał to mężczyzna. Zdziwił
się, że ktoś coś takiego mógł powiedzieć.
Spojrzał kątem oka na pnącą się
roślinkę po słupku. Nie chciał o niej
myśleć, ale coś mu mówiło, aby
znowu spojrzeć na to ziele. Spojrzał
– poczuł się nagle lepiej. Jak by ono
zabrało mu wszelkie problemy.
Wiele ludzi stało na przystanku.
Już nie wiadomo – skąd tak dużo
osób dowiedziało się o tej roślinie,
na którą tylko ktoś spojrzał – zaraz
zapominał o wszystkich troskach.
Z dnia na dzień przybywało ludzi na przystanku. Po jakimś czasie
był tam taki wielki tłum, że autobus nie mógł właściwie podjechać.
Tłum wylewał się na jezdnię!

Osoby przeciskały się, aby przybliżyć się i spojrzeć na nieznaną
a tak osobliwą roślinę, która spowodowała tak wielką ulgę, tak wielu osobom.
Pewnego poranka ludzie, którzy
udali się na przystanek, aby pozbyć
się trosk… zauważyli dół obok
słupka autobusowego. Nie było rośliny! Ktoś w nocy ją ukradł…
Może ktoś chciał ją mieć we
własnym ogrodzie? Może chciał
pobierać od ludzi pieniądze za
spojrzenie na tę tak pożyteczną roślinę? Może przygotowywał jej według zaleceń ziemię torfową?
A przecież rosła sobie w bardzo
piaszczystej ziemi? Nic nie rosło
oprócz niej!
– Nikt nic nie wie! Nie wiadomo, co stało się z tą cudowną, nikomu nieznaną rośliną.
Nie staraj się być osobą zachłanną. Nie staraj się wydzierać
tylko dla siebie, to co może służyć
ogółowi.
Tadeusz Emil Gołębiewicz

Dziadkowie w Golędzinowie

Kolejny semestr Kursu Robotyki
W Obornickim Ośrodku Kultury odbywają się głównie
wydarzenia o charakterze artystycznym, ale rozwijanie pasji,
zainteresowań możliwe jest
na bardzo wielu polach i OOK
stara się stale poszerzać ofertę
spotkań i warsztatów.
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waniu za miłość i okazywaną codzienną troskę goście otrzymali wspaniałe kalendarze ścienne ze
zdjęciami swoich pociech. Uwieńczeniem tego dnia był słodki poczęstunek.

Jarski Tłusty Czwartek
Tradycyjnie, jak co roku, mieszkańcy wsi Jary mogli uczestniczyć we wspólnym spotkaniu
z okazji tłustego czwartku.
Późnym popołudniem wszyscy
zasiedli do wspólnego poczęstunku
– kawy, herbaty oraz ogromnej ilości przepysznych i jeszcze ciepłych
pączków z cukierni „Beza” w Obornikach Śląskich. Trzaskający ogień
w kominku, miła atmosfera, kilka
godzin wspólnych rozmów i przepyszne pączki, które zniknęły co do
jednego, to przepis na kolejne udane spotkanie w Jarach.
Sołtys wsi Jary-Beata Trumpiel

21 i 22 stycznia w kalendarzu
widnieje jako Dzień Babci i Dziadka. Jednak w Małym Przedszkolu w Golędzinowie maluchy postanowiły świętować te dni troszkę wcześniej. W tych szczególnym
dniu przedszkolaki zaprosiły Bab-

cie i Dziadków do obejrzenia przygotowanego programu artystycznych. Swoją miłość, dzieci wyraziły poprzez piękne piosenki i tańce.
Wspaniałe występy wywołały na
twarzach bliskich uśmiech jak również łzy wzruszenia. W podzięko-
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Rok 28 Nr 2 (160)

Przed 100 laty prasa donosi

Wyszukane i przetłumaczone przez dr hab. Janusza Stopyrę artykuły pochodzą z gazetki „Bote” („Posłaniec”). Rocznik 25, nr 10-17, luty 1918
Oborniki (Obernigk), 2. lutego 1918: Dyrektywa zbożowa. Starosta Trzebnicki wzywa
rolników do wymłócenia zgromadzonych zapasów zboża i roślin strączkowych najpóźniej do
15 lutego 1918. Wymłócone zapasy, o ile nie zostaną użyte we
własnym zakresie, należy niezwłocznie oddać do punktu skupu. Zapasy nieprawnie zatrzymane podlegają konfiskacie. Od
dnia 1 marca 1918 ceny skupu obniża się o 5 marek za cetnar. Obowiązek wymłócenia będą egzekwować specjalne komisje rewizyjne.
Oborniki (Obernigk), 2. lutego 1918: Plaga gąsienic. Obserwowana w ostatnich latach plaga gąsienic na drzewach owocowych skłania do podjęcia również
w tym roku zdecydowanych kroków zapobiegawczych. Usuwanie
gąsienic odbywa się w ten sposób,
że po opadnięciu liści dobrze widoczne ich kokony zostają wycinane i spalane. Czynności te należy wykonać najpóźniej do końca lutego.
Oborniki (Obernigk), 2. lutego 1918: Przebiśniegi i skowronki. Z terenów położonych w środkowej części Niemiec donoszą,
że ciepło ostatnich dni wywołało kwitnienie przebiśniegów. Pojawiły się także już szpaki. Z okolic Münsteru nadeszła wiadomość
o śpiewających tam już skowronkach. Słyszano już też śpiew kosów, pąki puszcza dziki bez. Rolnicy nie są zadowoleni z tego
stanu rzeczy przytaczając przysłowie: “Jak długo skowronek przed
świętem Matki Boskiej Gromnicznej śpiewa, tak długo potem
milczenie rozbrzmiewa” – i najczęściej się to zgadza. W ubiegłym
roku mróz nadszedł 19 stycznia
i trzymał do 11 lutego – największy mróz przypadł na dzień 4 lutego – minus 18 stopni.
Oborniki (Obernigk), 6. lutego 1918: Szkoły śpieszą z pomocą. Wobec zarządzenia ministra dotyczącego pomocy dzieci
szkolnych przy zwalczaniu plagi
myszy, chomików i gąsienic Inspektorat Oświaty w Trzebnicy
prosi szkoły o stosowny odzew
w tej sprawie.
Prusice (Prausnitz), 6. lutego 1918: Odgłosy zimy. Od
pewnego czasu wszystko pokrywa warstwa szronu, nadającego przyrodzie piękny wygląd,
jednocześnie powodując jednak
odłamywanie się gałęzi drzew.
Dotyczy to również przewodów
elektrycznych. W efekcie wiele okolicznych miejscowości nie
ma prądu.
Oborniki (Obernigk), 9. lutego 1918: 150 lat Kolonii Ko-

helma Krause, od dnia 1 kwietnia 1918 przechodzi na własność
Wilhelma Gebela. Majątek Golędzinów (Kunzendorf) sprzedano
panu Cäsarowi Sachsowi z Pęgowa (Hennigsdorf), a majątek Morzęcin Wielki (Groß Muritsch)
nabył wrocławski fabrykant kapitan Theodor Scholz.

kotów. Już 150 lat minęło od momentu założenia kolonii Kokotów
(Hahnswalde), położonej pomiędzy Morzęcinem Wielkim (Groß
Muritsch) a Morzęcinem Małym
(Klein Muritsch) koło Obornik.
Starania o powstanie Kolonii są
odpowiedzią na odzew Fryderyka Wielkiego, aby Śląsk zasiedlać
we wszystkich możliwych miejscach. W ówczesnych czasach majątek Morzęcin Wielki należał do
Eleonory von Hahn. W odpowiedzi na apel ze strony władz sprzedała ona część swojego lasu drobnym ogrodnikom, którzy z kolei
wykarczowali tamtejszą część lasu i utworzyli kolonię, którą nazwali Hahnswalde. Jako kupujący
wystąpili nie samodzielni właściciele gospodarstw, lecz – według
ówczesnych realiów – przynależni do dworu pańskiego według
reguły poddaństwa dziedzicznego. W umowie kupna-sprzedaży zostało wyraźnie określone,
w które dni gospodarze mieli udawać się do prac w obrębie dworu,
ile miar zboża, ile kop jaj oraz jaką ilość lnu mieli wyprodukować
w trakcie zimy. Inaczej niż drobni
gospodarze innych okolic, mieszkańcy Kolonii Kokotów posiadali większe przywileje. Przykładowo
nie byli oni zobowiązani do zasięgania zgody dworu przy sprzedaży gospodarstwa, ani “odsprzedawania” dzieci chcących rozpocząć
naukę jakiegoś rzemiosła, toteż
w wielu kontekstach byli “wolnymi właścicielami ziemskimi”. Dzięki troskliwej rękojmi Fryderyka Wielkiego skłonieni zostali do
znalezienia sobie dodatkowej pracy zarobkowej w postaci hodowli
jedwabników. Kilka drzew i krzewów morwowych, które jeszcze teraz tam rosną, są śladami tych zarządzeń. Czy mieszkańcy Kolonii
Kokotów zajmowali się także produkcją wina – czego również wymagały ówczesne władze – trudno
już teraz określić, ale z całym zapałem oddawali się uprawom owoców. Położenie Kokotowa, osłoniętego od niekorzystnych warunków
pogodowych, na dobrych glebach,
sprzyjało również i tym rodzajom
działalności, których podejmowali się później ich potomkowie. Stąd
też obecnie sprzedawane najlepsze
owoce na wrocławskim rynku pochodzą z Kokotowa. Po przeprowadzonych przez barona von Steina reformach wojny 1806/1807,
w wyniku których gminy wiejskie
otrzymały własne samorządy, Ko-

kotów uznano za kolonię Morzęcina Wielkiego. Przynależność tę
ugruntowały późniejsze uchwały
rad gmin. Zgodnie z nimi Kokotów
miał jednego ławnika w Zarządzie
Gminy Morzęcin Wielki, natomiast był zwolniony z zatrudniania
specjalnego stróża. O ile Kokotów
nie rozwinął się w sposób spektakularny na zewnątrz, to położone tam pola stanowią dobre kultury upraw, a mieszkańcy wioski żyją w swoim odosobnieniu w ciszy
i spokoju, wesoło wypełniając swoje codzienne obowiązki.
Prusice (Prausnitz), 9. lutego
1918: Nowe seminarium nauczycielskie. Minister finansów i minister ds. kultury wydali zezwolenie
na założenie od Wielkanocy nowego seminarium nauczycielskiego.
Zgłoszenia do pierwszej klasy należy kierować do nauczyciela Lindnera. Egzamin wstępny odbędzie się
dnia 12. marca. Seminarzyści mogą liczyć na silne wsparcie ze strony Państwa.
Prusice (Prausnitz), 9. lutego
1918: Jarmarki w Prusicach. Tegoroczne prusickie jarmarki wyznaczone zostały na następujące dni: 21
lutego i 6 czerwca: zwierzęta domowe; 25 kwietnia, 25 lipca, 26 września i 28 listopada: zwierzęta domowe i pchli targ.
Prusice (Prausnitz), 9. lutego 1918: Ostatki karnawału. Bez
hucznych obchodów upłynie zbliżający się ostatni wtorek karnawału. Już czwarty rok z rzędu świętowanie przypada na czas wojny.
W roku 1918 Środa Popielcowa
przypada już w dniu 18 lutego.
Wielkanoc przypada w ostatnim
dniu marca.
Brześć / Litowsk, 10. lutego
1918: Koniec wojny z Rosją i Ukrainą. Przewodniczący delegacji Federacji Rosyjskiej oznajmił, że Rosja rezygnując z podpisania formalnego traktatu pokojowego ogłasza
zakończenie stanu wojny z Niemcami, Austro-Węgrami, Turcją i Bułgarią wydając jednocześnie rozkaz
całkowitej demobilizacji wojsk rosyjskich na wszystkich frontach.
Dzień wcześniej ogłoszono także podpisanie traktatu pokojowego
z Ukrainą.

Prusice (Prausnitz), 13. lutego 1918: Dzierżawa trawników.
W czwartek, 21 lutego 1918 o godz.
3 po południu w sali prusickiego
Ratusza podpisane zostaną dokumenty dzierżawy okolicznych trawników, biegnących wzdłuż dróg
i promenad.
Prusice (Prausnitz), 16. lutego 1918: Dłuższe dni. Czas trwania dnia jest obecnie coraz dłuższy. W porównaniu z najkrótszym
dniem mierzonym z początkiem
zimy obecnie dzień rozpoczyna
się o kwadrans wcześniej a kończy o ok. pół godziny później. To
wydłużenie czasu dnia odczuwalne jest nie tylko dla człowieka, lecz
także dla innych istot żywych, również żądnych światła i cieszących
się na słońce. Życie natury pogrążone jest wciąż jeszcze w letargu, ale
coraz większe porcje słońca pozwalają weselej i z nadzieją patrzeć na
przyszłość.
Prusice (Prausnitz), 16. lutego 1918: Telefony z pól bitewnych. Ostatnio pojawiła się możliwość techniczna, aby każdy żołnierz mógł w nagłych przypadkach
z pola bitwy zatelefonować do domu. Jedna rozmowa może trwać
najdłużej 9 minut i kosztuje 1,50
marek. Płatnikiem jest rodzinna
miejscowość żołnierza. Urządzenie
to zostało na razie skonstruowane
na próbę.
Oborniki (Obernigk), 20. lutego 1918: Wieczór poetycki. Uroczysty wieczór poetycki odbył się
w ostatnią niedzielę z udziałem
znanego śląskiego poety Rößlera
i publiczności licznie zgromadzonej
w gospodzie “U Cesarza Niemiec”.
Wieczór wypełniły recytacje wierszy samego Rößlera, ale też Holteia i innych poetów śląskich. Nowym punktem programu był występ pana Rößlera jako piosenkarza
z gitarą. Musiał na niej grać lewą ręką, gdyż na placu boju utracił prawy kciuk. Mimo to grał i śpiewał
po mistrzowsku zbierając gromki
aplauz publiczności.
Oborniki (Obernigk), 20. lutego 1918: Zmiana właścicieli. Obornicka willa “Heimgarten” z powodu
ciężkich ran odniesionych przez dotychczasowego jej właściciela Wil-
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Muzyka łączy pokolenia
Już po raz siódmy pokolenia
w Urazie połączyła muzyka.
Połączyła nie tylko swoim tytułem. Obecność tak dużej widowni i w tak różnym wieku była dowodem na to, że przy dobrej muzyce bawić się mogą uczniowie, ich
rodzice, dziadkowie, nauczyciele i znajomi. Swoją obecnością zaszczycili również: burmistrz Obor-

nik Śląskich p. Henryk Cymerman,
dyrektor OOK Halina Muszak, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku
p. Ewa Materny, sołtys Urazu p. Natalia Kwasek – Elsebay, radny Maciej Wolny, komendant OSP w Urazie p. Stanisław Hurkasiewicz.
Wieczór był popisem tanecznego kunsztu uczniów należący do zespołów tanecznych „Iskra”, „Iskierka”, koła tanecznego w Szkole

Podstawowej w Urazie oraz absolwentów Szkoły. Inspiratorką całego
przedsięwzięcia była wice dyrektor
Szkoły p. Wanda Górna, która jest
również choreografem wszystkich
tańców.
Tego wieczoru rządziła muzyka i taniec, a cała uwaga skierowana
była na wspaniałych, małych i dużych tancerzy, którzy z roku na rok
rozwijają się i dojrzewają w tańcu,

Oborniki (Obernigk), 23. lutego 1918: Silne mrozy. Szron
powstay na skutek panujących
ostatnio u nas silnych mrozów
spowodował poważne szkody
w drzewostanie. Grubsze drzewa
musiały utrzymywać kolosalny
ciężar, co można poznać po tym,
że przykładowo przy szosie do
Nowosielc (Sorgau) stare zmrożone czereśnie popękały wzdłuż
pni, jakby je trafił piorun – do tego stopnia, że dookoła rozsypały się drzazgi. Poodłamywały się
też wszystkie gałęzie. Na ich miejsce musiano posadzić nowe drzewa. To samo spotkało drzewa rosnące wzdłuż szosy do Wilczyna
(Heidewilxen) i Droszowa (Droschen). O wielkim ciężarze lodu
świadczy również fakt, że drzewa,
które oparły się na metalowych
wspornikach izolatorów przewodów telegraficznych, powyginały je, wskutek czego przewody zostały zerwane.
Oborniki (Obernigk), 23. lutego 1918: Dostawa żywności.
W miesiącu lutym na kartki na
chleb będzie można nabyć m. in.
kaszę, grysik, sago, zupę w kostkach, dla gospodarstw domowych
także marmoladę; dla dzieci, chorych, kobiet w ciąży, matek karmiących i osób powyżej 70 roku
życia również ryż, keksy i budyń
w proszku.
Oborniki (Obernigk), 27. lutego 1918: Wydarzenie teatralne.
Rzadko spotykaną okazją dla teatromanów będzie organizowany
w czwartek w gospodzie “U Cesarza Niemiec” spektakl Operetki Wiedeńskiej z udziałem znanej już pięcioletniej śpiewaczki
Klein-Gerdy. W programie m. in.
“Księżniczka Czardasza” i “Czerwony Kapturek”. Bliższe informacje na ulotkach.
Oborniki (Obernigk), 27.
lutego 1918: Wczesna wiosna?
O tym, że w roku 1918 możemy oczekiwać wczesnej wiosny, świadczy przybycie do nas
pierwszych szpaków i kosów.
W sobotę o godzinie 6 rano dostrzeżono już także klucz przelatujących nad Obornikami dzikich kaczek. Część z nich zatrzymała się nad stawem przy ul.
Wołowskiej (Riemberger Straße). Dzikie kaczki jak wiadomo nie należą do ptaków, które
przybywają do nas przedwcześnie aby zaraz potem zginąć – są
więc one pewnymi zwiastunami
wiosny.
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czego dowodem były nowe tańce takie jak: polka warszawska i bolero.
Dużo uśmiechu wywołała na widzach inscenizacja taneczna „KUCHENNE REWOLUCJE”, która była jednocześnie zaproszeniem na
słodki poczęstunek. A było co jeść!
Wspaniałe mamy cudownych tancerzy i tancerek przygotowały do
zjedzenia same słodkie pyszności.
Dla tancerzy był to czas na mały oddech i oczywiście na zmianę garderoby. I w tym miejscu należy dodać
kilka słów na temat tej garderoby.
Otóż dzięki wsparciu Urzędu Gminy Oborniki Śląskie, dzięki sponsorom, którymi są rodzice małych artystów zespoły z roku na rok wzbogacają się o nowe stroje do każdego
tańca.
Druga część widowiska było
prawdziwym show! Artyści popisywali się umiejętnościami tanecznymi i akrobatycznymi. Publiczność
podziwiała ich w różnych stylach

tańca nowoczesnego m.in.: hip-hop, jazz, modern jazz czy show-dance.
Finałem wieczoru była inscenizacja taneczna „Dziwny jest ten
świat” – odwieczna walka dobra ze
złem niosła w sobie przesłanie skierowane do wszystkich – „Bądźmy dobrzy, to będziemy szczęśliwi”.
Przesłanie, które niosły ze sobą taniec z muzyką było tak mocne, że
na moment wprowadziło wszystkich widzów w stan hipnozy. I dopiero po chwili tancerze otrzymali
owacje na stojąco.
Wieczór „Muzyka łączy pokolenia” był wspaniałym akcentem
na zakończenie karnawału, wielką ucztą dla duszy i po raz kolejny
udowodnił nam, że muzyka rzeczywiście łączy pokolenia, a kolejne ich
łączenie odbędzie się już za rok.
„ O tańcu nie da się pisać. Taniec
trzeba tańczyć”.
Wanda Górna

Kochane Babcie i Kochani Dziadkowie ZŁOTO W POWIECIE!
w Szkole Podstawowej w Osolinie
SP 2 Oborniki Śląskie
Jak co roku przedszkolaki ze
Szkoły Podstawowej w Osolinie
gościły w szkole swoje kochane Babcie i kochanych Dziadków.
Tym razem Ich dzień wypadł 2
lutego 2018 roku. Wraz z wychowawczyniami i panią od rytmiki
przygotowaliśmy i przedstawiliśmy
bogaty w wiersze, piosenki i tańce

program artystyczny. Licznie przybyli goście ze wzruszeniem oglądali popisy wnucząt. Po występie wraz
z życzeniami dziadkowie otrzymali, oprócz buziaków, własnoręcznie
zrobione prezenty, a każdej Babci
wręczono kwiatek.
Niektórzy dziadkowie przybyli
na zaproszenie swoich ulubieńców
z odległych miast, będąc u nas po
raz pierwszy. Po występie z ochotą

zwiedzili szkołę i sale przedszkolaków.
Podziękowaniom i zachwytom
za pięknie przygotowany program
nie było końca. Dziękujemy Babciom i Dziadkom za tak liczne przybycie. Kochamy Was bardzo.
Anna Piotrowicz,
Mirosława Sobków,
SP w Osolinie.

Rozgrywki w mini-piłce siatkowej dziewcząt klas szóstych,
w ramach Igrzysk Młodzieży
Szkolnej już za nami.
Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Obornikach Śląskich
pokonały w gminie szkoły z Urazu,
Pęgowa, Osolina i SP nr 3 w Obornikach Śląskich. Prezentowały bardzo wysoki poziom gry. Zdobywając I miejsce reprezentowały
naszą gminę na zawodach powiatowych, które odbyły się w Trzebnicy
w Szkole Podstawowej nr 3.
Do powiatowego turnieju zgłosiły się zespoły dziewcząt z Zawoni, Szewc, SP3 Trzebnicy i Żmigrodu. Gra toczyła się do dwóch
wygranych setów. Spotkania przebiegały zgodnie z zasadami fa-

ir play, a o dyscyplinę i przestrzeganie przepisów na boisku dbali sędziowie i trenerzy drużyn. W walce
o pierwsze miejsce przyszło nam się
zmierzyć z drużyną z Szewc. Dzięki dużemu zaangażowaniu naszych
siatkarek i zaciętej grze zespół pokonał przeciwników w tie-breku
(15:7), zdobywając I MIEJSCE.
Zawody przebiegały w miłej atmosferze, a nasze dziewczęta pokazały swoje siatkarskie umiejętności
i ducha walki na najwyższym poziomie.
Skład szkolnej drużyny SP2:
W. Neuman, M. Kowalczyk, W. Bednarska, M. Rychlewska, P.Mroczek,
J. Zdaniak, A. Szyszko, O. Kielar,
P. Liszka, K. Toporek, drużyna prowadzona przez A. Grodzińską
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„Prawie bajki”

– spotkanie z prawnikiem w SP 2
Wiesz, kiedy zawiera się umowę? Czy „ignorantia iuris nocet” to tajemnicze zaklęcie?
Kim jest mecenas? Co znaczy
łacińskie „Dura lex, sed lex”?
Kto odpowiada za wyrządzenie
szkody – dziecko czy rodzice?
Kiedy nie wystarczy powiedzieć „przepraszam”? Czy „polisa” i „policja” to to samo?
Na te i inne pytania uczniowie
z klasy 3a i 3 c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śl. poznali
odpowiedzi podczas spotkań z panią
prawnik Agnieszką Osowiecką. Pani Agnieszka w oparciu o dwie książki Jakuba Skworza „Prawie bajki” –
„Nieznajomość prawa szkodzi” oraz
„Twarde prawo, ale prawo” wprowadziła dzieci w tajniki zagadnień
prawniczych, przedstawiając sytu-

acje z życia codziennego bohaterów,
uwikłanych w różnorodne problemy prawne. Historie opowiedziane
w książkach uczą dzieci, że nieprzemyślane decyzje mogą oznaczać poważne konsekwencje, i że za popełnione czyny czy określone zachowania ponosi się odpowiedzialność.
Nasz gość w jasny i zrozumiały spo-

sób, językiem prostym i dostosowanym do wieku odbiorców wyjaśniał
i tłumaczył terminy prawnicze. Pani Agnieszka ubrana w togę zadawała dzieciom wiele pytań dotyczących
ich praw i obowiązków. Opowiedziała im o różnych sytuacjach z życia
wziętych, w których jak się okazało
znajomość prawa była bardzo ważna. Uczniowie w skupieniu słuchali ciekawych treści bajek, chętnie odpowiadali na zadawane przez gościa
pytania i z zaangażowaniem włączyli się w tworzenie kodeksu swoich
praw i obowiązków oraz z radością
rozwiązywali prawnicze łamigłówki:
krzyżówki i labirynty. Podczas tych
spotkań dzieci mogły lepiej poznać
i zrozumieć zagadnienia prawnicze
z jakimi ludzie „mali i duzi” borykają się na co dzień a także włożyć na
siebie sądowniczą togę i zrobić sobie
pamiątkowe zdjęcia.
Każde dziecko na koniec spotkania dostało mini książeczkę z Konwencjami Praw Dziecka, a każda
z obecnych klas komplet „Prawie
bajek”.
Bardzo serdecznie dziękujemy
Pani Agnieszce Osowieckiej za
przyjęcie zaproszenia i zorganizowanie bardzo ciekawych i pouczających spotkań.
Z niecierpliwością czekamy na
3 część „Prawie bajek” i mamy nadzieję, że niebawem spotkamy się
ponownie.

Rok 28 Nr 2 (160)

Sudoku
W dniach 13 i 14 lutego 2018 r.
odbyły się w Szkole Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich
eliminacje do VII Mistrzostw
Dolnego Śląska w SUDOKU organizowanego przez Politechnikę Wrocławską.
Sudoku to najpopularniejsza
japońska łamigłówka świata –
jest oparte na bardzo prostych
zasadach. Jest to kwadratowa tablica
złożona z 9 kwadratów, z których
każdy podzielony jest także na 9
kwadratów. W niektóre pola wpisane są cyfry od 1 do 9. Pozostałe pola należy uzupełnić, tak aby każda
cyfra pojawiła się tylko raz w każdym wierszu, w każdej kolumnie
i w każdym z 9 dużych kwadratów.
Z pozoru zadanie wydaje się łatwe,
lecz w rzeczywistości stopień trudności tej łamigłówki może być bardzo zróżnicowany. Oczywiście rozwiązanie nie wymaga wykonywania
żadnych rachunków, ale bez logicznego myślenia jego odkrycie jest
niemożliwe. Są też dużo łatwiejsze
wersje dla początkujących np. kwadraty 2x2 gdzie należy wpisać cyfry
od 1do 4 oraz prostokąty 3x2, gdzie
muszą znaleźć się cyfry od 1 do 6.

Trzeba przyznać, że 45 minut jakie
organizatorzy przeznaczyli na ten
etap minęło błyskawicznie.
Najwyższe wyniki w szkole uzyskali w kategoriach:
KLAS 1–3
I miejsce – Zofia Jakacka
II miejsce – Maciej Bagiński
III miejsce – Mikołaj Borowiak
i Karolina Koszowska
KLAS 4 -6
I miejsce – Marcel Koszyka
II miejsce – Aleksandra Szyszko
i Wojciech Kowalczyk
III miejsce – Natalia Mikołajczak

Niezwykłe dni, nie tylko dla
dzieci, ale przede wszystkim dla
Babć i Dziadków. To dzień pełen
uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. W połowie lutego uczniowie
klasy 1a z obornickiej „dwójki” zaprosili do szkoły swoje ukochane babcie i kochanych dziadków,
aby udowodnić im, że mają super
moc i są czarodziejami. Podczas
przedstawienia okazało się, że Babcie i Dziadkowie są nadzwyczajni
i bardzo nowocześni…, bo grają na
komputerze, chodzą na potańcówkę, ćwiczą z Ewą Chodakowską, no
i świetnie gotują. Nie zabrakło piosenek, tańców oraz wspólnych zabaw. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a zaproszeni goście ze wzruszeniem odbierali czułe
słowa kierowane pod ich adresem.
Niejednej babci i dziadkowi łezka
kręciła się w oku. Dzieci obdarowały swoich ukochanych gości własnoręcznie przygotowanymi upominkami. Były to piękne anioły.
To był naprawdę wyjątkowy czas
pełen uśmiechu, radości i dumy.
Szczęśliwe i rozpromienione twarze
babć i dziadków po raz kolejny pokazały, jak ważne są takie spotkania
i chwile wspólnie spędzone z wnukami.
SP nr 2 w Obornikach Śląskich
mputerze, chodzą na potańców-

kę, ćwiczą z Ewą Chodakowską, no
i świetnie gotują. Nie zabrakło piosenek, tańców oraz wspólnych zabaw. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a zaproszeni goście ze wzruszeniem odbierali czułe
słowa kierowane pod ich adresem.
Niejednej babci i dziadkowi łezka
kręciła się w oku. Dzieci obdarowały swoich ukochanych gości własnoręcznie przygotowanymi upominkami. Były to piękne anioły.
To był naprawdę wyjątkowy czas
pełen uśmiechu, radości i dumy.
Szczęśliwe i rozpromienione twarze
babć i dziadków po raz kolejny pokazały, jak ważne są takie spotkania
i chwile wspólnie spędzone z wnukami.

W konkursie wzięło udział ponad 50 uczniów. Eliminacje odbyły się w 3 kategoriach wiekowych:
klasy I-III, IV-VI oraz VII/GIM/
LIC.
Oprócz Sudoku klasycznego
uczniowie musieli zmierzyć się
z Sudoku Nieregularnym, Sudoku
Diagonalnym i Sudoku Po Kolei.

to już tylko finał w Warszawie, czego naszym uczniom serdecznie życzymy i trzymamy kciuki.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i gratulujemy!!!
Koordynatorki konkursu:
Katarzyna Mackiewicz
i Katarzyna Raduchowska

Srebro dla „Dwójki”
23 lutego w Szkole Podstawowej nr 1 w Obornikach Śl. odbyły się mistrzostwa dziewcząt
w piłce ręcznej.
Nasza reprezentacja wygrała 3
mecze. Mecz z SP nr 3 był najtrudniejszy, ostatecznie przegrałyśmy
4:2.
Skład naszego zespołu: Weronika Neuman, Martyna Kowalczyk,
Wiktoria Bednarska, Klaudia Toporek, Patrycja Liszka, Joanna Borowska, Michalina Choroś, Antonina
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Upowszechniamy
turystykę

W ramach tygodnia Bezpiecznego Internetu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Obornikach
Śląskich, który przypadł w tym
roku w dniach od 5 do 9 lutego
2018 roku podjęto szereg działań, które miały na celu uświadomienie: uczniom, rodzicom
i pedagogom dobrych i złych
stron korzystania z szeroko pojętej SIECI.

W piątek 1 grudnia 2017 roku
podczas „Turystycznych wspomnień” w Prudnickim Ośrodku
Kultury (Prudnik, woj. opolskie) dyplomy Zarządu Oddziału PTTK w Prudniku „za
upowszechnianie turystyki
i krajoznawstwa” otrzymali:
Sławomir Langert, Grzegorz
Polak, Łukasz Polak, Wojciech
Żurakowski.

tworzymy kulturę szacunku w sieci
sad Bezpiecznej Sieci. Pod koniec
tygodnia kodeksy klasowe zostały
przekazane do Samorządu Szkolnego, którego zadaniem było ich ujednolicenie i umieszczenie w widocznym miejscu.
Na godzinach wychowawczych
i podczas zajęć informatycznych
przez cały tydzień była poruszana
tematyka dotycząca zagrożeń i bez-

tematycznych. Najmłodsi uczniowie w klasach I-IV konkurowali w grach komputerowych Laboratorium wirusów i Napraw robota, znajdujących się na stronie
sieciaki.pl, a nieco starsi uczniowie
w klasach V-VII tworzyli konkursowe animacje za pomocą programu
PIVOT ANIMATOR lub gry komputerowe w programie SCRATCH.
Inicjatywa ta spotkała się z dużym entuzjazmem, zainteresowaniem i zaangażowaniem ze strony
zarówno uczniów, jak i nauczycieli.
Równocześnie warto wspomnieć, że Szkoła Podstawowa Nr
2 realizuje projekt „Cyfrowobezpieczni.pl” w ramach ogólnopolskiego ministerialnego programu
„Bezpieczna+”.

Tydzień rozpoczął się przygotowywaniem klasowych plakatów
poświęconych tej tematyce, które 6 lutego 2018 roku – w Dniu
Bezpiecznego Internetu – zostały umieszczone na drzwiach sal lekcyjnych.

piecznych zachowań w sieci Internet. Największą popularnością cieszyły się prezentowane podczas zajęć cykle krótkich, edukacyjnych
filmików zatytułowanych „Owce
w Sieci” pochodzących z portalu Internetowego: saferinternet.pl.

Kolejnym krokiem było współtworzenie przez całą społeczność
uczniowską Szkolnego Kodeksu Za-

W czasie Tygodnia Bezpiecznego Internetu trwała rywalizacja w różnego rodzaju konkursach

Tradycyjny Sad
Na początku października 2017
uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 2 w Obornikach Śląskich
zgłosili swój udział w projekcie
edukacyjnym, prowadzonym
przez Fundację Banku Ochrony Środowiska, którego celem
jest upowszechnienie wiedzy
na temat starych odmian drzew
owocowych oraz sposobu ich
pielęgnacji niepowodującej
negatywnego wpływu na środowisko.

Projekt ten jest częścią prozdrowotnego programu edukacyjnego
„Aktywnie po zdrowie”.

Mimo iż systematycznie propagujemy działania na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu
podczas różnorodnych zajęć prowadzonych w szkole i poza nią,
z pewnością podjęte przez nas inicjatywy uświadomiły uczniom, że
decyzje podejmowane w świecie
wirtualnym mają wpływ na ich realne życie. Mamy nadzieję, że nasi
uczniowie unikną wielu niebezpieczeństw związanych z surfowaniem
po Internecie. Poprzez aktywny
udział w zajęciach skłoniliśmy młodych internautów do refleksji nad
problemem uzależnienia od sieci.
Wierzymy, że nasi uczniowie będą z głową korzystać z internetowej
pajęczyny.

Przygotowanie zawodniczek:
Anna Grodzińska i Agnieszka Łysoń.

Grupa ta to zaprawieni wędrowcy, mający za sobą jednorazowe przejścia m.in. Głównego Szlaku Sudeckiego i Głównego Szlaku
Świętokrzyskiego. Panowie nie tylko przeszli te trasy, ale i popularyzowali zarówno oddział PTTK „Sudetów Wschodnich” w Prudniku,
jak i samą ideę przemierzenia polskich gór.
Łukasz Polak nauczyciel wychowania fizycznego w SP3 od
września 2014 roku prowadzi zajęcia z turystyki aktywnej w klasach szóstych w ramach czwartej
godziny WF – zajęcia do wyboru.
W ten sposób promuje, popularyzuje i upowszechnia turystykę górską oraz pieszą. Sam należy do nieformalnej grupy „Dzikusy z Pogranicza”, z którą przemierza górskie

i nizinne szlaki. Na swoim koncie
ma już ponad 2800 km pieszych wędrówek. Pan Łukasz do PTTK należy od 1991 roku. Posiada również
uprawnienia Kadry Kwalifikowanej
PTTK: Przodownik Turystyki Górskiej na rejon Sudety Znakarz Szlaków Turystycznych. Dodatkowo jako drugi kierunek studiów skończył
z wyróżnieniem studia licencjackie
z Turystyki Rekreacji na Wydziale
Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej.

Szkolni Koordynatorzy
Tygodnia Bezpiecznego Internetu:
Jolanta Olejniczak oraz
Magdalena Kozłowska-Szewczyk

Zespół „Obornickich Papierówek” składa się z dziesięciu uczniów
klas piątych i szóstej, których opiekunem jest nauczyciel przyrody –
Karolina Wierdak-Choroś. Wszystkie działania podejmowane przez
zespół zapisywane są w formie księgi pamiątkowej, prowadzonej przez
uczniów.

Przedmiotem projektu jest promocja starych, nieprzemysłowych
odmian drzew owocowych i założenie mini sadu składającego się z co
najmniej 5 drzew na ogólnodostępnym społecznie terenie. Konkurs
o zasięgu ogólnopolskim prowadzony jest w formie międzyszkolnej
rywalizacji zespołowej.

Choroś, Aleksandra Neuman, Julia
Zdaniak, Karolina Galas, Aleksandra Szyszko.
Klasyfikacja szkół:
I miejsce – SP nr 3 Oborniki Śl
II miejsce – SP nr 2 Oborniki Śl
III miejsce – SP Pęgów
IV miejsce – SP Osolin
V miejsce – SP Uraz
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Dzień Bezpiecznego Internetu:

Należy nadmienić, że nasi najmłodsi uczestnicy z klasy I – Zofia Tracz i Karol Kołowski zaprezentowali się wspaniale i zajęli miejsca
tuż za podium.
Najlepsi zawodnicy z całego regionu będą mieli kolejną szansę zmierzyć się z diagramami 25
marca we Wrocławiu w finale Mistrzostw Dolnego Śląska, a potem

Pierwszaki świętują Dzień Babci i Dziadka
kę, ćwiczą z Ewą Chodakowską, no
i świetnie gotują. Nie zabrakło piosenek, tańców oraz wspólnych zabaw. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a zaproszeni goście ze wzruszeniem odbierali czułe
słowa kierowane pod ich adresem.
Niejednej babci i dziadkowi łezka
kręciła się w oku. Dzieci obdarowały swoich ukochanych gości własnoręcznie przygotowanymi upominkami. Były to piękne anioły. To
był naprawdę wyjątkowy czas pełen
uśmiechu, radości i dumy. Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć
i dziadków po raz kolejny pokazały,
jak ważne są takie spotkania i chwile wspólnie spędzone z wnukami.
mputerze, chodzą na potańców-

z pierwszej ręki

KLAS 7
I miejsce – Karolina Nowacka
i Juliusz Wojewódka

Uczniowie i wychowawczynie p.
Beata Olbert,
p. Katarzyna Raduchowska

21 i 22 stycznia to takie dwa dni
w roku, kiedy każdemu robi się
cieplej na sercu.

marzec 2018 r.

W pierwszym etapie projektu
uczniowie zdobywali wiedzę na temat starych odmian drzew owocowych i sposobów ich pielęgnacji.
Zajęcia odbywały się w formie pogadanek, wykładów i co szczególnie

ważne w formie zajęć indywidualnych. W efekcie tych zajęć uczniowie przygotowali prezentację multimedialną, w której przedstawili swój pomysł na sad. Uczniowie
włożyli wiele pracy w stworzenie
kosztorysu założenia sadu w oparciu o badania warunków fizycznych terenu, dobranie najbardziej
korzystnych odmian drzew owocowych i roślin towarzyszących. Projekt został zaakceptowany przez Panią Dyrektor Renatę Machnik.
Apel był zwieńczeniem pracy
„Obornickich Papierówek” w pierwszym etapie konkursu– Rozmawiamy o sadzie. Podczas apelu ucznio-

wie zaprezentowali działania, które do tej pory podjęli. Spotkało się
to z aprobatą środowiska szkolnego.
Raporty wykonane przez „Obornickie Papierówki” zostały pozytywnie ocenione przez sędziów.
Praca naszego zespołu zdobyła
528.67 punktów na 600 punktów
możliwych. Przed „Obornickimi
Papierówkami” drugi etap zmagań–
Zakładamy sad, w którym marzenia
o sadzie zostaną zmienione w rzeczywistość. W etapie tym chcemy
rozpropagować idee tradycyjnego sadu i założyć sad w wybranym
przez nas miejscu.
Opiekun projektu:
Karolina Wierdak-Choroś
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Fascynujący
świat pszczół

z pierwszej ręki

„Był karnawał. W karnawale
wszyscy urządzają bale”
W Przedszkolu Publicznym
w Obornikach Śląskich również
odbył się bal karnawałowy.
W piątek 9 lutego bawiły się
przedszkolaki z ulicy Kasztanowej a we wtorek 13 lutego z ulicy
Sikorskiego. W tych dniach w naszym przedszkolu zrobiło się kolorowo i bardzo wyjątkowo. W salach
przedszkolnych można było spotkać królewny, księżniczki, wróżki, rycerzy, batmanów i policjantów. Aż trudno było rozpoznać
przebrane dzieci, które dumnie pre-

Dnia 8.02.2018 roku w Szkole
Podstawowej w Osolinie mieliśmy niezwykłych gości.
Odwiedził nas pan Albert
z pszczelą rodziną. W niemal teatralnym otoczeniu mogliśmy spróbować słodkiego miodu oraz poznać wiele ciekawych historii
z życia pszczół. Za pomocą podstawowych narzędzi pszczelarskich

Nagrodzona fotografia Michaliny – Wodne parabole

Łukasz Polak wychowawca.
O konkursie dowiedziałam się
od pani Małgorzaty Krupskiej,
nauczycielki matematyki. Ponieważ
interesuję się matematyką i bardzo
lubię robić zdjęcia, z chęcią wzięłam
w nim udział. Wysłałam sześć zdjęć,
które w jakiś sposób kojarzyły mi

czynek i słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Były pamiątkowe zdjęcia w przedszkolnej
foto – budce przygotowanej przez
panie nauczycielki. Dzieci opuszczały przedszkole w bardzo radosnych nastrojach, dumne i szczęśliwe, że mogły przez ten dzień pobyć
kimś innym, kimś kogo uwielbiają.
Dziękujemy rodzicom za wspaniałe zaangażowanie w przygotowanie
pięknych i niepowtarzalnych strojów dla swoich dzieci. Kolejny bal
już za rok.
E.K.

się z matematyką. Jedno z nich, zatytułowane „Wodne parabole”, zostało zakwalifikowane do wystaw
krajowych i zagranicznych, dzięki
czemu zostałam zaproszona na galę wręczenia nagród, która odbyła
się 8 grudnia 2017 roku w Muzeum
Narodowym w Szczecinie.
Konkurs organizowany jest
przez Uniwersytet Szczeciński od
ośmiu lat. W tym roku nadesłano 15 tyś. 817 prac z całego świata.
Najciekawsze zdjęcia zaprezentowano podczas ceremonii wręczenia
nagród. Było mi bardzo miło, gdyż
wśród nich znalazła się nadesłana
przeze mnie fotografia.
Następnie wysłuchaliśmy wykładu dr Agnieszki Hermy O matematycznych aspektach twórczości Jana Sebastiana Bacha, który był
przeplatany koncertami muzycznymi i krótkimi filmikami o matematyce w muzyce. To był pierwszy wykład w moim życiu i bardzo mi się
podobał.
Michalina Wdowiak

Do Obornik Śląskich przybyli młodzi adepci Taekwon-do ITF
z Dolnego Śląska zrzeszeni w Ogólnopolskiej Organizacji Taekwon-Do ITF. Zawody były organizowane przez Klub Taekwon-Do ITF
„NAMU” z Obornik Śląskich w ramach programu „Aktywna Gmina
Oborniki Śląskie”. Zawody rozpoczęły się punktualnie o godzinie
9.00 przywitaniem wszystkich zawodników przez koordynatora federacji na Dolnym Śląsku Trenera Krzysztofa Machałę V DAN.
Rywalizacja rozpoczęła się od konkurencji dla najmłodszych. Młodzi
adepci Taekwon-Do mieli okazję
zmierzyć się na „torze przeszkód”
który oprócz prostych zadań zawierał również przeszkody związane
z elementami Taekwon-do. W sumie w konkurencji udział wzięło
około 20 zawodników. Kolejną,
równie ciekawą konkurencją były
„techniki szybkościowe”. Polegała
ona na wykonaniu jak największej
ilości kopnięć w tarczę w przeciągu 30 sekund. Tu również rywalizacja podzielona była na najmłodszych i trochę starszych. W okolicach godziny 12.00 rozpoczęła się
rywalizacja na macie w „układach
formalnych”. Na pierwszy ogień poszli taekwondowcy posiadający 10
CUP (białe pasy). Układy formalne są jedną z ciekawszych dyscyplin

Bardzo serdecznie dziękujemy
za pomoc w organizacji zawodów
Lokalnej Grupie Działania „Kraina
Wzgórz Trzebnickich”, Urzędowi
Marszałkowskiemu Województwa
Dolnośląskiego, Gminie Oborniki
Śląskie, Dyrekcji Publicznego Gimnazjum w Obornikach Śląskich im.
Polskich Laureatów Nagrody Nobla,
Kompleksowi Hotelowo Sportowemu „ROKITA” z Brzegu Dolnego,

Puchar Europy WAKO
Kickboxing Karlovac
W dniach 9-11.02 we Włoszech
odbyły się jedne z największych i najbardziej prestiżowych zawodów Puchar Europy
WAKO Kickboxing Karlovac
Open 2018.

Zawody odbywały z podziałem na
kategorie i właśnie w jednej z nich
po 3 ekscytujących i pełnych emocji walkach Michał zajął III miejsce
i do Polski dumnie wrócił z brązowym medalem na szyi.
Ten wyjazd nie odbył by się gdyby nie ludzie dobrej woli którzy nam
pomogli: Siłownia Hektor, BMW-KRZYSIAKU Prusice oraz Piotr
Żak. Bardzo dziękujemy za pomoc!
Łukasz Borowski

W dniach 24-25.02 w Luboniu koło Poznania odbyły się jedne
z największych zawodów w naszym
kraju i w Europie – VIII Mistrzostwa Polski No Gi Jiu Jitsu. W tym
roku na matach pojawiło się ponad
1400 zawodników i zawodniczek

3-go marca rozegrano – po raz
pierwszy – ATLAS Drużynowe
Mistrzostwa Polski w szachach
szybkich z udziałem 42 drużyn.

wszystkim zaangażowanym rodzicom oraz trenerom, firmom: ADAMA MANUFACTURING POLAND S.A., ELWI z Wielkiej Lipy
(sklep spożywczo – przemysłowy),
Vag4You Serwis Samochodowy,
Sklepowi MASTERMET z Obornik Śląskich, Sklepowi Auto Części
z Obornik Śląskich, Pani Magdalenie Olczyk – FOTOMAG – pracownia fotograficzna.
Tekst i zdjęcia: NaMU

Remont Ośrodka Sportu
i Rekreacji dobiega końca!
Prace wykończeniowe z zakresu remontu oraz termomodernizacji obiektu są na ukończeniu.
Do wykonania pozostały jeszcze
sufit podwieszany w holu, wyłożenie wykładziny na korytarzu przy
hali, wymiana barierek na łączniku do miejsc noclegowych, zamontowanie drzwi oddzielających część
sportową od części rehabilitacyjnej,
montaż barierek, położenie płytek
na balkonach i schodach ewakuacyjnych oraz uporządkowanie terenu wokół obiektu.
Ponadto wyremontowano również dwa sanitariaty w części rehabilitacyjnej, wymieniono tapczany
oraz częściowo meble i telewizory
w pokojach gościnnych przy hali.
Pomimo trwających nadal prac,
planujemy częściowe udostępnienie obiektu dla grup sportowych od
04 marca 2018 r. Stęsknione dzieci ze szkoły podstawowej nr 2, korzystają z obiektu już od 23 lutego
pod szczególnym nadzorem Pań
nauczycielek.

Przerwa trwająca w pracach remontowych pozwoliła Ośrodkowi
na przyjęcie 2 zgrupowań sportowych od 03 do 10 lutego 2018 r. – 30
osób oraz w terminie 10 – 17 lutego 2018r. – 70 osób. Uzyskane przychody pozwolą Ośrodkowi na częściowe odrobienie straty z 2017 roku, kiedy to przez 4 miesiące obiekt

z całego kraju. W imprezie wziął
udział trener klubu Elitarni MMA
Oborniki Śląskie Łukasz Borowski.
Po trzech walkach zakończonych
sukcesem zdobył Mistrzostwo Polski w niebieskich pasach w wadze
królewskiej +97 kg.

Szachy szybkie

ważne. I tak najmłodsi rozpoczęli rywalizację od elementu ustawione na wysokości 126 cm aby potem
starsi mogli kopać ją na wysokości
prawie 2 metrów nad ziemią. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali piękne szklane medale oraz dyplomy. Zwycięzcy poszczególnych
konkurencji otrzymali dodatkowo
packi treningowe. Zawody zakończyły się w okolicach godziny 15.00
wspólnym zdjęciem oraz poczęstunkiem (pizza).
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Zapraszamy do Ośrodka Sportu i Rekreacji

Zawody w Taekwon-do ITF
w Taekwon-Do. Wymagają od zawodnika bardzo dobrej koordynacji
i wykonywania układu najlepiej jak
potrafi. Trzeba wspomnieć, że każde zawody są zwieńczeniem wielu godzin treningu, czasem bardzo
monotonnego. Następną konkurencją były techniki specjalne, polegające na kopnięciu packi umieszczanej coraz wyżej. Odpowiednie
wybicie się w górę jest tu bardzo
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Poziom zawodów jak co roku
był bardzo wysoki. Jednym z tysięcy biorących w nich udział był Michał Borowski podopieczny klubu Elitarni MMA Oborniki Śląskie.

20 stycznia 2018 r. w Obornikach Śląskich w Hali Publicznego Gimnazjum im. Polskich
Laureatów Nagrody Nobla odbyły się zawody w Taekwon-do
ITF.

Michasia, jak zazwyczaj do niej
mówię, jest jedną z najlepszych
uczennic naszej szkoły i jednocześnie jedną z najskromniejszych.
Praktycznie nigdy nie chwali się swoimi osiągnięciami a ma ich trochę na
swoim koncie. O jej udziale w tym
konkursie dowiedziałem się zupełnie
przypadkowo i gdybym sam nie spytał, myślę, że niewiele osób by o sukcesie Michasi się dowiedziało. Ale
o tym niech już Ona sama opowie.

zentowały swoich ukochanych bohaterów. Po uroczystej prezentacji
strojów rozpoczęły się tańce przy
znanych i lubianych utworach z repertuaru dziecięcego ale nie zabrakło także znanych i lubianych hitów Sławomira czy Luisa Fonsi Despacito. Śpiewy i tańce były
przeplatane zabawami muzycznymi
i korowodami prowadzonymi przez
Panią Magdalenę Marszałek, która sprawiła dzieciom ogromną
przyjemność swoimi pomysłami
i niespodzianką jaką było kolorowe
konfetti. Były także chwile na odpo-

poznaliśmy fascynujący świat owadów. Najważniejszym elementem
zajęć był szklany ul zamieszkany
przez pszczelą rodzinę, którą oglądaliśmy przy pracy. Na zakończenie tego spotkania każdy uczestnik
otrzymał słodki prezencik, wykonał samodzielnie świeczkę z wosku
pszczelego oraz uzyskał Certyfikat
Przyjaciela Pszczół.

Ogromny sukces uczennicy
w Ogólnopolskim konkursie
„Matematyka w obiektywie”

Michalina Wdowiak jest uczennicą klasy 5 c w PSP nr 3 im.
Jana Pawła II w Obornikach
Śląskich.
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Tempo gry wynosiło 10 minut na partię + 5 sekund za każde
posunięcie. Drużyny składały się
z czteroosobowych zespołów, a na
czwartej szachownicy musiała wystąpić kobieta. Drużyna Wieży Pęgów w składzie Wojciech Moranda, Piotr Nguyen, Paweł Kowalczyk
i Joanna Majdan po rozegraniu 9
meczy zdobyła pierwszy historyczny brązowy medal. Wielkie brawa
i gratulacje dla zespołu. W pierwszej „10” na miejscu 6 zameldował
się I zespół Biełego Króla Wisznia
Mała, a na 10 miejscu II zespół Białego Króla Wisznia Mała. W niedzielę 4 marca odbyły Indywidualne Mistrzostwa Polski w Szachach
Szybkich. Brązowy medale zdobyli nasi zawodnicy Wojciech Moranda i Joanna Majdan. Brawa i gratulacje dla nich.
Tekst i zdjęcia:
Przemysław Lichwa

nie przyniósł żadnych przychodów,
ze względu na trwające prace remontowe.
W chwili obecnej Ośrodek przygotowuje się do Indywidualnych
i Drużynowych Mistrzostw Polski
Młodzieżowców w szpadzie i we florecie, które odbędą się 10 i 11 marca oraz 22 i 23 marca 2018r. Tegoroczny VI już Turniej Judo „Okami
Cup” planowany jest na 22 kwietnia
2018r., natomiast uroczyste otwarcie obiektu po pracach remontowo-termomodernizacyjnych planowane jest na 21 kwietnia 2018r.
Jesteśmy dumni, iż dzięki Panu Burmistrzowi możemy zaprosić Państwa na pachnący nowością
obiekt.
Ze sportowym pozdrowieniem
Dyrektor Ośrodka
Sportu i Rekreacji
Aleksandra Durkalec-Rzepka
Zdjęcia: Arkadiusz Kucharski

Invictus
Początek sezonu startowego
na niezwyciężonych jest bardzo dobry.
Począwszy od startów na ogólnopolskich zawodach w Dzierżoniowie, gdzie złoty medal wywalczył Mateusz Kusztal niebieskie pasy, a Mateusz Tiuchty i Kacprem
Gawdą zdobyli srebrne medale.
Kolejnymi zawodami były Mistrzostwa Polski No Gi w brazylijskim Jiu-Jitsu,.. tam klub Invictus
BJJ Oborniki Śląskie zaprezentował
się również bardzo dobrze. Jest to
największa impreza w naszym kraju, a świadczy o tym ilość zawodników która przyjechała, aby sprawdzić swoje umiejętności. Organizatorzy informują, że przybyło ponad
1400 zawodników ( został pobity
rekord z poprzedniego roku o 200
zawodników). Oborniccy graplerzy przywieźli dwa medale. Kacper
Gawda junior wywalczył tytuł vice

Mistrza Polski 2018 r. w kat. junior
i Michał Chudy vice-mistrza Polski w kat. wag -92 kg niebieskie pasy. Jestem bardzo dumny z postawy,
waleczności i charakteru moich zawodników i wiem, że to dopiero początek naszych sukcesów. My oczywiście nie zwalniamy tempa i już 25
marca, będziemy próbowali swoich sił na międzynarodowej imprezie Internatioenal Open Championship BJJ w Luboniu. Dzięki zgromadzonym pieniądzom na organizacji

zeszłorocznego turnieju Stowarzyszenie Invictus może dofinansowywać swoich zawodników w startach
na zawodach rangi światowej, a także zakupić sprzęt do podnoszenia
naszej formy startowej.
Dziękujemy naszym partnerom
którzy nas wspierają w dążeniu do
wymierzonych celów Lampy2, Brave Design, Stepmed Stelmaszczyk
Paweł.
Miłosz Borowski
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