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

Wielkanoc coraz bliżej
Z okazji Świąt Wielkanocnych
składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowych, wesołych
oraz spokojnych świąt
spędzonych w gronie rodzinnym.
Niech ten wiosenny, świąteczny czas
upłynie w atmosferze życzliwości
oraz optymizmu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Zakęś

Burmistrz Obornik Śląskich
Arkadiusz Poprawa

– VII Obornicka Wystawa
Tradycyjnych Stołów
Wielkanocnych już za nami!

W okresie przedświątecznym
chętnie uczestniczymy w kiermaszach, targach oraz spotkaniach, podczas których istnieje
możliwość zaprezentowania
twórczości lokalnych artystów
oraz producentów.
Podczas tego typu wydarzeń, każdy znajdzie coś dla siebie. Miłośnicy
dobrego jedzenia mają do dyspozycji
uginające się pod ciężarem smakołyków stoły, na których królują baby
wielkanocne, baranki, mazurki oraz
swojskie szynki i kiełbasy. Amatorzy
ozdób świątecznych mogą zakupić
przepiękne pisanki, palmy, serwetki oraz inne dekoracje wykonane
własnoręcznie przez uzdolnionych
mieszkańców Naszej gminy.
W sobotę 21 marca 2015 roku
już po raz siódmy w Ośrodku
Sportu i Rekreacji w Obornikach
Śląskich odbyła się Obornicka Wystawa Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych...
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Wywiad
Marta Rogala
z Burmistrzem Sołtysem Roku 2014!
Po stu dniach kadencji Burmistrza Obornik Śląskich Arkadiusza Poprawy, rozmawiamy
o pierwszych wrażeniach po
objęciu stanowiska oraz o planach i potrzebach dotyczących
Gminy Oborniki Śląskie.
Minęły trzy miesiące kadencji,
jak Pan ocenia ten czas?
To czas bardzo intensywnej pracy. W wielu dziedzinach gmina nie
działała dobrze. Trzeba to poprawiać, ale jesteśmy na dobrej drodze.
Mam w zdecydowanej większości
dobry zespół pracowników, którym trzeba dać większą swobodę
w działaniu, doszkolić, dopuścić
do procesu podejmowania decyzji
-wręcz usamodzielnić. Spotykam

się z wieloma problemami mieszkańców, staram się je rozwiązywać
jak najlepiej potrafię. Przygotowuję z zespołem współpracowników
projekty rozwojowe naszej gminy.
Uczestniczę w wielu spotkaniach.
Pracuję intensywnie od rana do
nocy. Czego chcieć więcej?
Co według Pana jest priorytetem, który należałoby zrealizować w Gminie Oborniki Śląskie
w pierwszej kolejności.
Nie ma jednej najważniejszej
rzeczy. W sferze inwestycji to kompleksowa modernizacja Ośrodka
Sportu i Rekreacji...
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Pęgów w 2012 roku zdobył tytuł
„Najpiękniejszej Wsi Dolnego
Śląska” za aktywność mieszkańców oraz zrealizowane
projekty ze środków zewnętrznych. Długo nie było trzeba
czekać, aby sukces powtórzyć.
Tym razem pani Marta Rogala, sołtys Pęgowa, zajęła I miejsce
w konkursie „Sołtys Roku 2014”.
Pani Marta została zgłoszona do
konkursu przez Gminę Oborniki
Śląskie.
11 marca 2015 roku w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim
odbyła się gala finałowa konkursu
„Sołtys Roku 2014”.
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Biblioteka
w Obornikach
Śląskich
na Dworcu PKP
już wkrótce!
O to, kiedy obornicka biblioteka będzie przeniesiona na miejscowy dworzec,
dopytywał się ostatnio
niemal każdy mieszkaniec
gminy, odwiedzający Bibliotekę im. J. Iwaszkiewicza.
W poniedziałek, 9 marca br., burmistrz Arkadiusz
Poprawa podpisał stosowną
umowę z przedstawicielami kolei i od razu zaczęły się
przygotowania do przeprowadzki.
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ZIT czyli szansa dla Obornik
Śląskich na unijne miliony
Czym jest ZIT?

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT to nowy instrument
finansowania, który Komisja Europejska zaplanowała na lata 2014
-2020. W ramach tego instrumentu,
partnerstwa jednostek samorządu
terytorialnego miast i obszarów
powiązanych z nimi funkcjonalnie
(miasto i samorządy znajdujące
się w jego oddziaływaniu) mogą
realizować wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.
Pieniądze w ramach ZIT-u uruchomione będą z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014
– 2020.

Kto należy do
wrocławskiego ZIT-u
Porozumienie o współpracy
w ramach Wrocławskiego Obszaru
Funkcjonowania ZIT – podpisano
10 lipca 2013 r. W skład ZIT WrOF
wchodzi 15 samorządów: Gmina
Wrocław, Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Miasto i Gmina Siechnice,
Miasto i Gmina Trzebnica, Miasto
i Gmina Oborniki Śląskie, Miasto
i Gmina Sobótka, Miasto Oleśnica,
Gmina Oleśnica, Gmina Długołęka,
Gmina Czernica, Gmina Żórawina,
Gmina Kobierzyce, Gmina Miękinia i Gmina Wisznia Mała.

Strategia i projekty
ważne dla regionu
Strategia ZIT to dokument stanowiący podstawę do wdrażania
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Wrocławskiego
Obszaru Funkcjonalnego. Prace
nad tym dokumentem są już na
ukończeniu. Jeszcze w tym roku
planowane są pierwsze konkursy
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa
Dolnośląskiego.

Fundusze w ramach ZIT przeznaczone zostaną przede wszystkim na:
– rozwój zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny
(np. wprowadzenie zintegrowanych kart miejskich, budowa systemów „parkuj i jedź”, parkingów i ścieżek rowerowych);
– przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów miejskiego – tzw.
rewitalizacja (projekty łączące
działania typowo inwestycyjne
z miękkimi – np. przebudowa
lub adaptacja budynków w zaniedbanej dzielnicy oraz aktywizacja zamieszkujących ją osób,
które są zagrożone wykluczeniem
społecznym – osoby pozostające
długo bez pracy, rodziny wielodzietne, osoby niepełnosprawne);
– poprawę stanu środowiska przyrodniczego na obszarze funkcjonalnym miasta (np. usuwanie
azbestu, ochrona istniejących
terenów zielonych w miastach,
wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne);
– wspieranie efektywności energetycznej (kompleksowa modernizacja energetyczna w budynkach
mieszkaniowych i budynkach
użyteczności publicznej, polegająca np. na ocieplaniu budynków,
wymianie okien i oświetlenia na
energooszczędne, przebudowie
systemów grzewczych);
– wzmacnianie badań, rozwoju
technologicznego oraz innowacji (np. rozwój usług oferowanych przez Instytucje Otoczenia
Biznesu).

Finansowanie ZIT
ZIT realizowane będą w ramach
Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) dofinansowanie
projektów inwestycyjnych może
sięgnąć nawet 85 % kosztów kwalifikowanych.

Co dla Gminy
Oborniki Śląskie?
Strategia ZIT zawierać będzie listę projektów kluczowych dla regionu. Oborniki Śląskie walczą o to aby
aż 8 naszych projektów znalazło się
na tej liście. – informuje Burmistrz
Obornik Śl. Arkadiusz Poprawa.
„Zależy nam na tym, aby na liście tych projektów znalazły się
ważne dla Obornik Śląskich inwestycje np. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
(Szkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach Śląskich, Stare Kino, Obornicki Ośrodek Kultury, budynek przy
ul. Parkowej w Obornikach Śląskich, Żłobek Miejski), przebudowa
skrzyżowania przy Urzędzie Miejskim czy budowa nowych ścieżek
rowerowych i miejsc postojowych
typu Park & Drive w Obornikach,
Pęgowie i Osoli. Chcielibyśmy, aby
znalazły się tam również projekty
z zakresu rewitalizacji przestrzeni
miejskiej m.in. parków miejskich
oraz Wzgórza Grzybek. Budowa
Centrum Aktywności Społecznej
w Pęgowie czy remont i wyposażenie Przedszkola przy ul. Sikorskiego
w Obornikach Śląskich oraz zakup
pracowni tematycznych do wszystkich szkół na terenie Gminy Oborniki Śląskich”.
Jeśli te projekty znajda się w strategii, zwiększy to nasze szanse na
otrzymanie dofinansowania do ich
realizacji.
Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski
poinformował nas, że pierwsze
konkursy w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego 2014 –
2020 będą ogłoszone już na jesień
tego roku. Gmina jest na etapie
przygotowywania
dokumentów
technicznych, audytów, projektów
budowlanych, pozwoleń na budowę
i studiów wykonalności na projekty
inwestycyjne – tak, aby gdy konkursy zostaną już ogłoszone być gotową
do złożenia wniosków.
Dominika Łasica
Koordynator Działań ZIT
UM Oborniki Śl.

Wystawa powojennych,
kultowych pamiątek
Poszukiwane są wszelkie
przedmioty i pamiątki związane
z powojenną historią Obornik
Śląskich. W tym roku mija siedemdziesiąta rocznica nadania
praw miejskich Obornikom Śląskim. Zawiązała się społeczna
inicjatywa, aby z tej okazji przygotować specjalną wystawę.
Wystawa ma być sentymentalnym powrotem do Obornik Śląskich
przełomu XX i XXI wieku. To będzie
ekspozycja czasowa, a eksponaty zostaną wypożyczone od właścicieli.
Pomysłodawcy chcą młodemu
pokoleniu pokazać kultowe przedmioty dawnych Obornik, a osobom starszym przypomnieć lata ich
młodości. Historię ostatnich siedemdziesięciu lat powinni poznać
również nowi mieszkańcy, którzy

w Obornikach są od kilku lub kilkunastu lat.
Jeśli posiadacie Państwo w piwnicach, na strychach, w szafach lub
w pawlaczach coś co można było
w Obornikach kupić, coś co w Obornikach było produkowane, coś co jest
charakterystyczne dla naszego miasta, prosimy o informację. Może Wasi
znajomi, krewni lub sąsiedzi posiadają jakąś pamiątkę lub rzecz z tamtych
czasów. Poproście o wypożyczenie.
Potrzebne są przedmioty z lat
1945–2015 na przykład: tablice z nazwami ulic, dawne stroje sportowe
zawodników Boru, meble i kosmetyki Haste, gazety „Bez Układów”,
„Okolice”, „Z Pierwszej Ręki”, pierwsze wydania „Naszej parafii”, gazetki szkolne, ubrania produkowane
w Kodimie, zabawki z Plecionki,
maszyny produkowane w POMie,

opakowania po słodyczach z Misia,
tarcze szkolne, pocztówki, bilety kolejowe, bilety autobusowe, meble ze
stolarni, butelki z rozlewni, bilet do
kina ASTRA, jeansy OSCAR i wiele, wiele innych. Niezwykle cenna
będzie również najstarsza fotografia
przedstawiająca miasto wykonana
w Obornikach Śląskich po 1945 roku.
Informacje należy przekazywać
do Biura Promocji Urzędu Miejskiego, pokój 22, telefon 71 310 35
19 w. 424, e-mail: redakcja@oborniki-slaskie.pl. Po pewnym czasie
organizatorzy wystawy skontaktują się, by omówić termin i sposób
osobistego odbioru i wypożyczenia
przedmiotu. Będzie sporządzony
odpowiedni dokument wypożyczenia eksponatu.
Otwarcie wystawy zaplanowano
w maju 2015 roku.
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Nie każdy musi wymieniać dowód osobisty na nowy po dniu 1
marca. Obowiązek ten dotyczy tylko osób, którym kończy się ważność dowodu osobistego, poprzedni dokument uległ zniszczeniu bądź
został utracony lub gdy zmieniły się
dane dot. nazwiska np. po zawarciu
związku małżeńskiego.
Nowy dokument nie będzie
zawierał informacji o adresie zameldowania. Co ważne jeżeli ktoś
zmieni adres zameldowania, nie będzie musiał, tak jak dotychczas, wymieniać dowodu. Nowy dokument
zgodnie z ustawą będzie zawierał
imię (imiona) i nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę
i miejsce urodzenia, płeć, wizerunek twarzy, numer PESEL, obywatelstwo oraz dane dotyczące dowodu osobistego serię i numer, datę
wydania, datę ważności, oznaczenie
organu wydającego dowód osobisty.
Dowód osobisty ma służyć tylko
do potwierdzenia tożsamości oraz
obywatelstwa polskiego.

Od 1 marca nowością będzie
możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w dowolnej gminie w kraju lub drogą
elektroniczną. Wniosek składany
w gminie będziemy musieli podpisać własnoręcznie, ale formularz
będzie mógł wypełnić za nas pracownik urzędu w oparciu o nasze
dane w rejestrze PESEL oraz informacje, które mu podamy. Elektroniczny wniosek o wydanie dowodu
osobistego będziemy musieli uwierzytelnić podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem
zaufanym ePUAP.
Wydanie i wymiana dowodu
osobistego pozostają bezpłatne.
Wymogi techniczne fotografii
do nowego dowodu osobistego są
analogiczne jak fotografii do paszportu. Istotną zmianą jest wymóg
w zakresie terminu wykonania fotografii, nie może ona być starsza
niż 6 miesięcy.
Wzór fotografii:

WAŻNE!!!
Stare dowody osobiste (wydane
według dotychczasowego wzoru)
nie tracą swojej ważności do upływu terminu wykazanego w dokumencie.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych:
https://www.msw.gov.pl
Wydział Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich Urzędu
Miejskiego w Obornikach Śląskich
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Wywiad z Burmistrzem
Obornik Śląskich

Nowe
dowody osobiste
Od 1 marca 2015 r. w związku
z wejściem w życie nowych
przepisów z zakresu wydawania dowodów osobistych,
następują zmiany dotyczące
m.in. nowego wzoru dowodu
osobistego, zasad wydawania,
a także rodzaju fotografii.

z pierwszej ręki

Po stu dniach kadencji Burmistrza Obornik Śląskich Arkadiusza
Poprawy, rozmawiamy o pierwszych wrażeniach po objęciu stanowiska oraz o planach i potrzebach
dotyczących Gminy Oborniki Śląskie.
Minęły trzy miesiące kadencji,
jak Pan ocenia ten czas?
To czas bardzo intensywnej pracy. W wielu dziedzinach gmina nie
działała dobrze. Trzeba to poprawiać, ale jesteśmy na dobrej drodze.
Mam w zdecydowanej większości
dobry zespół pracowników, którym trzeba dać większą swobodę
w działaniu, doszkolić, dopuścić
do procesu podejmowania decyzji
-wręcz usamodzielnić. Spotykam
się z wieloma problemami mieszkańców, staram się je rozwiązywać
jak najlepiej potrafię. Przygotowuję z zespołem współpracowników
projekty rozwojowe naszej gminy.
Uczestniczę w wielu spotkaniach.
Pracuję intensywnie od rana do
nocy. Czego chcieć więcej?

pleksowa modernizacja Ośrodka
Sportu i Rekreacji, remont kina,
Obornickiego Ośrodka Kultury,
zagospodarowanie
rekreacyjne
„Grzybka”, poprawienie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu obok
budynku Urzędu Miejskiego, naprawa dróg, rozbudowa oświetlenia, modernizacja i rozbudowa kanalizacji. Wiele osób ma problemy
z płatnościami podatków lokalnych
czy z opłatami za mieszkania komunalne. Przygotowujemy program
pomocy, który pomoże wyjść ze
spirali zadłużenia wykonując roboty publiczne. Chcę także poprawić
wizerunek naszych miejscowości.
Niedawno została uchwalona przez
Sejm RP tzw. „ustawa krajobrazowa”, która ułatwi nam to zadanie.
Myślę, że Radni Rady Miejskiej zaakceptują te wszystkie propozycje.
Jakie są Pańskie cele na najbliższy rok?

Jak wyżej wspomniałem, największe środki będą pochodzić
z Unii Europejskiej. Istnieją też inne
środki pomocowe np. z funduszy
norweskich, z Ministerstwa Sportu
i Ministerstwa Kultury, w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego
(PPP) itp. Zatrudniłem dodatkową
osobę do pozyskiwania środków
zewnętrznych. Oczywiście musimy
mieć środki własne, aby sięgnąć po
fundusze zewnętrzne. Własne mogą
pochodzić z zaciąganych zobowiązań, ale tu nie mamy dużych możliwości ponieważ gmina jest dość
mocno zadłużoną– na poziomie
ok. 51%. Liczę na dobrą sprzedaż
nieruchomości gminnych, mamy
kilka atrakcyjnie zlokalizowanych
działek.
Który z zamierzonych celów
uważa Pan za najtrudniejszy i dlaczego?

Co według Pana jest priorytetem, który należałoby zrealizować w Gminie Oborniki Śląskie
w pierwszej kolejności.

Przygotować dokumentacje techniczne wraz z pozwoleniami na budowę zamierzeń inwestycyjnych.
Bez tego nie mamy szans na środki
zewnętrzne. Zreorganizować Urząd
Miejski do obecnych wymagań. Nie
możemy zaprzepaścić szansy na ostatnie pieniądze z Unii Europejskiej.

Najtrudniejsza będzie kompleksowa modernizacja Ośrodka Sportu
i Rekreacji. Jest to największe i najdroższe zadanie, na które niestety nie ma możliwości pozyskania
środków unijnych z Regionalnego
Programu Operacyjnego. Ale możliwy jest dobry montaż finansowy.
Wierzę, że się nam uda.

Nie ma jednej najważniejszej
rzeczy. W sferze inwestycji to kom-

Skąd zamierza Pan pozyskać
środki na zamierzone inwestycje?

Wiemy, że niebawem zostanie
otwarta nowa biblioteka miejska,

Rozlicz PIT
w Obornikach!

Drodzy Mieszkańcy Gminy
Oborniki Śląskie!
W związku z nadchodzącym
okresem rozliczeń podatkowych,
zwracamy się z prośbą do osób
zamieszkałych na terenie Gminy
Oborniki Śląskie, aby rozliczały się
w Urzędzie Skarbowym w Trzebnicy i wskazały, jako miejsce zamieszkania teren Naszej Gminy, tj. Gminę Oborniki Śląskie, niezależnie od
miejsca zameldowania.
Obecnie wiele osób zamieszkałych na Naszym terenie zameldowanych jest w innych gminach
i rozlicza się zgodnie z miejscem
zameldowania, a nie zamieszkania.
Dlatego też część zapłaconego podatku dochodowego zasila budżet
innej gminy, a nie Naszej, gdzie rzeczywiście Państwo mieszkacie.
Pieniądze z podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli
z rozliczeń rocznych wskazanych
w PIT, trafiają w około 37% do
budżetów gmin. Dzięki temu, takie
przedsięwzięcia jak: drogi dojazdowe, chodniki, oświetlenie uliczne,
zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz utrzymywanie
budynków użyteczności publicznej,
etc. jest i będzie mogło liczyć na
dodatkowe wsparcie. Dzięki takim
działaniom każdy z Nas może czuć
się inwestorem w Naszą wspólną
przestrzeń życiową.
Przy okazji informujemy, iż nie
ma już obowiązku przekazywania
do Urzędu Skarbowego w Trzebnicy informacji aktualizacyjnych na
drukach NIP-3 oraz ZAP-3. Roczne zeznanie podatkowe złożone
w Urzędzie Skarbowym w Trzebnicy traktowane będzie jako aktualizacyjne.
Burmistrz Obornik Śląskich
Arkadiusz Poprawa

czy to początek działań na rzecz
kultury w Obornikach Śląskich?
Jakie ma Pan plany dotyczące tej
dziedziny?
Nasza gmina zawsze była postrzegana na zewnątrz jako miejsce
przyjazne szeroko pojętej kulturze. Jest to zasługa naszych mieszkańców, którzy aktywnie tworzą
i uczestniczą w życiu kulturalnym.
Chyba nie ma na Dolnym Śląsku tylu ludzi kultury na m2 co
w Gminie Oborniki Śląskie. Te
zasoby trzeba wykorzystać. Biblioteka w budynku Dworca PKP to
jeden z elementów materialnych.
Oprócz części typowo bibliotecznej
mamy do dyspozycji piękne piwnice w których można np. organizować wernisaże czy różne spotkania.
Generalnego remontu wymaga
kino „ASTRA” i sala widowiskowa
OOK. Przypomnę, że utrzymujemy kultowy już „Salonik Czterech
Muz”. Dysponujemy także wieloma
świetlicami wiejskimi, w których
odbywa się bogate życie kulturalne.
W najbliższych latach planujemy
wybudować kilka nowych świetlic,
które będą pełniły funkcję Wiejskich Domów Kultury. Jak na małą
gminę to chyba ewenement.
Dla wielu mieszkańców naszej
Gminy ważny jest sport. Mamy
wiele stowarzyszeń i klubów spor-

3

towych, widać także coraz większe
zainteresowanie aktywnym wypoczynkiem u mieszkańców zarówno wsi jaki miasta m.in. jazda na
rowerze czy bieganie. Czy planuje
Pan jakieś działania na rzecz sportu w naszej gminie?
Wspomniałem wyżej o modernizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Na ukończeniu jest projekt budowy
ścieżek rowerowych, wyznaczone
są już ścieżki konne. Planujemy
sukcesywne podnoszenie standardu boisk sportowych. Tak jak zapowiadałem, kluby sportowe szkolące
dzieci i młodzież dostały na ten rok
większe środki z Budżetu Gminy
w ramach Pożytku Publicznego. Na
wniosek młodzieży będziemy budować siłownię zewnętrzną (street
workout) w Obornikach Śląskich.
Na terenie naszej Gminy działa
szereg Stowarzyszeń, jakie działania chciałby Pan podjąć na rzecz
organizacji pozarządowych w tej
kadencji?
Jest ich ok 120! To kolejny rekord,
ale tym razem w skali kraju. Ta ilość
świadczy o potencjale tkwiącym
w naszym społeczeństwie. Najciekawsze zamierzenia stowarzyszeń
dofinansowujemy w konkursach
z pożytku publicznego. Pomagamy
stowarzyszeniom w pisaniu wniosków o środki zewnętrzne, udostępniamy lokale na działalność oraz
wspieramy merytorycznie wszystkie przedsięwzięcia podejmowane
przez organizacje pozarządowe.
Współpraca układa się bardzo dobrze. Myślę, że tak pozostanie.
P. S.

Świętujmy wspólnie!
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Nieruchomości gminy Oborniki Śląskie oferowane
do sprzedaży w 2015 roku

Wydział Urbanistyki, Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami

Lp.

na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie
sporządzona stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(tj. Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm).

OBORNIKI ŚLĄSKIE
działki nr 40 i 39/2
pow. łączna 6739 m²,
AM-29 WR1W/00017444/6

Przeznaczenie w MPZP

Cena
wywoławcza

2

3

MN/10(16)
zabudowa mieszkaniowa o niskiej
intensywności wolnostojąca lub
bliźniacza.

445.000,00 zł
+23% VAT

Wadium
Data
i termin wpłai godz. przetargu
ty wadium
4
5
22.05.2015
godz. 11:00

44.500,00 zł
18.05.2015

Działki zbywane są na własność.
Przetarg odbędzie się w budynku „A” Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1,
sala 12. Datę i godzinę przetargu
podano w kolumnie nr 4 powyższej
tabeli.
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 38/2015 z dnia
12.03.2015 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
niezabudowanych działek gruntu
opisanych w powyższej tabeli zamieszczone zostało na stronie in-

ternetowej Gminy Oborniki Śląskie
w Biuletynie Informacji Publicznej:
bip.oborniki-slaskie.pl w zakładce
Nieruchomości – Oferowane nieruchomości oraz wywieszone na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Obornikach Śląskich
przy ul. Trzebnickiej 1.
Szczegółowych
informacji
o warunkach przetargu oraz dział-

kach gruntu będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać
w Wydziale Urbanistyki, Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Obornikach
Śląskich ul. Trzebnicka 1, pok.
nr 3 oraz telefonicznie pod nr 71
310-35-19, strona internetowa: bip.
oborniki-slaskie.pl.

Informacja o ogłoszeniu
drugich przetargów ustnych nieograniczonych
z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie
sporządzona stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 518z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm).

l.p.
1
1.
2.
3.
4.
5.

Adres i oznaczenie geodezyjne
nieruchomości
numer księgi wieczystej
2
PĘGÓW ul. Jarzębinowa 23
działka nr 737/17, AM-1
pow. 1327 m², WR1W/00020164/3
PĘGÓW ul. Jarzębinowa 25
działka nr 737/16, AM-1
pow. 1327 m², WR1W/00020164/3
PĘGÓW ul. Jarzębinowa 27
działka nr 737/15, AM-1
pow. 1327 m², WR1W/00020164/3
PĘGÓW ul. Jarzębinowa 29
działka nr 737/14, AM-1
pow. 1337 m², WR1W/00020164/3
PĘGÓW ul. Jarzębinowa 33
działka nr 737/12, AM-1
pow. 1516 m², WR1W/00020164/3

Działki zbywane są na własność.
Przetargi odbędą się w budynku
„A” Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, sala
12. Datę i godzinę przetargu podano w kolumnie nr 5 powyższej tabeli.
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 26/2015 z dnia
18.03.2015 r. w sprawie ogłoszenia
drugich przetargów ustnych nieograniczonych z obniżoną ceną
wywoławczą na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu wymienionych w powyższej tabeli
zamieszczone zostały na stronie internetowej Gminy Oborniki Śląskie

Przeznaczenie w MPZP

Cena wywoławcza
w zł

Data
i godz. przetargu

Wadium
i termin wpłaty
wadium
w zł

3

4

5

6

84.000,00
+23% VAT

30.03.2015
godz. 9:30

8.400,00
25.03.2015

84.000,00
+23% VAT

30.03.2015
godz. 9:45

8.400,00
25.03.2015

84.000,00
+23% VAT

30.03.2015
godz. 10:00

8.400,00
25.03.2015

MNU/7
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
z dopuszczeniem usług.

85.000,00
+23% VAT

30.03.2015
godz. 10:15

8.500,00
25.03.2015

95.000,00
+23% VAT

30.03.2015
godz. 10:30

9.500,00
25.03.2015

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Miejscowość
Oborniki Śląskie
Oborniki Śląskie
Oborniki Śląskie
Oborniki Śląskie
Oborniki Śląskie
Oborniki Śląskie
Oborniki Śląskie
Oborniki Śląskie
Oborniki Śląskie
Oborniki Śląskie
Oborniki Śląskie
Oborniki Śląskie
Oborniki Śląskie
Oborniki Śląskie
Oborniki Śląskie
Oborniki Śląskie
Oborniki Śląskie
Oborniki Śląskie
Oborniki Śląskie
Oborniki Śląskie
Oborniki Śląskie
Oborniki Śląskie
Oborniki Śląskie
Oborniki Śląskie
Oborniki Śląskie
Oborniki Śląskie
Oborniki Śląskie
Oborniki Śląskie
Oborniki Śląskie
Oborniki Śląskie
Osolin
Osolin
Uraz
Uraz
Siemianice
Golędzinów
Pęgów
Pęgów
Pęgów
Pęgów
Pęgów

Adres

Nr działki

ul. Wrocławska
ul.Fredry
ul.Fredry
ul.Fredry
ul.Fredry
ul.Fredry
ul.Ofiar Katynia 27
ul.Ofiar Katynia 25
ul.Ofiar Katynia 23
ul. Jagiellończyka 28
ul. Jagiellończyka 26
ul. Jagiellończyka 24
ul. Jagiellończyka 22
ul. Jagiellończyka 20
ul. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego
ul.Mała Ogrodowa
ul. Miłosza
ul. Szymborskiej
ul. Szymborskiej
ul. Szymborskiej
ul.Probusa
ul.Probusa
ul.Energetyczna
ul.Energetyczna
ul.Energetyczna
ul.Energetyczna
ul.Wołowska
ul.Makuszyńskiego
ul.Piłsudskiego
ul.Piłsudskiego
ul.Wrocławska
ul.Modrzewiowa
ul.Graniczna
1/17
ul. Jarzębinowa 23
ul. Jarzębinowa 25
ul. Jarzębinowa 27
ul. Jarzębinowa 29
ul. Jarzębinowa 33

39/2 i 40
221
222
223
224
225
88
120
128
20/11
20/10
20/9
20/8
20/7
2/3
2/6
2/7
3 działki z podziału 74/39
214/1
214/2
214/3
214/4
82/66
82/88
82/78
82/79
82/80
82/81
59
2 działki z podziału dz.2/1
40/3, 40/5, 40/7
49/4
968/2
344/4
182/8
1
737/17
737/16
737/15
737/14
737/12

AM

Pow. [m2]

Przeznaczenie w MPZP

29
26
26
26
26
26
10
10
10
16
16
16
16
16
16
16
16
13
38
38
38
38
27
27
27
27
27
27
2
26
1
1
1
1
1
42873
1
1
1
1
1

6739
903
903
903
903
903
490
459
473
1341
1312
1278
1242
1217
2140
1500
1500
8353
1022
900
900
1023
900
1277
1036
1006
1014
1016
4257
2000
802
900
974
1050
7352
PU
1327
1327
1327
1337
1516

AG
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MW
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
KS
MN
MNU
MN
MN
MN
AG

INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO

MNU
MNU
MNU
MNU
MNU

MIEJSCE
REALIZACJI
Wyspiańskiego, Kraszewskiego

„Czysta woda”
Z początkiem marca minęła
połowa przewidzianego czasu
na realizację zadania – Budowa
Kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Obornikach Śląskich
w ramach projektu „Czysta
woda w gminie Oborniki Śląskie – Etap I”.
Warunki pogodowe pozwoliły Wykonawcy nie wstrzymywać
robót w okresie zimowym. Do tej
pory wykonano około 35% planowanych robót zlokalizowanych
w ulicach Spółdzielczej, Licealnej,
Parkowej, Poniatowskiego, Ofiar
Katynia, Orkana, Kopernika oraz
na terenie Szkoły Podstawowej.
Od wykonanych kolektorów na
bieżąco są wykonywane przyłącza
do posesji mieszkańców. Obecnie
na terenie budowy pracuje około 40

pracowników, 10 jednostek sprzętowych oraz 7 samochodów samowyładowczych.
Pod koniec marca rozpoczną
się równolegle prace drogowe oraz
związane z mikrotunelingiem pod
nasypem kolejowym linii nr 271
Wrocław Główny – Poznań Główny.
Wiosną będą prowadzone roboty w ulicach Kopernika, Reja,
Broniewskiego, Miłej, Orzeszkowej,
Wyspiańskiego, Kraszewskiego, Wyszyńskiego oraz w zbiorniku retencyjnym w okolicy ulicy Licealnej.
W maju planuje się rozpoczęcie
prac w centrum w ulicach Dworcowej, Skłodowskiej, Mickiewicza
i Orkana oraz przewiert pod drogą
wojewódzką nr 340.
Wydział Inwestycji i Remontów
Urzędu Miejskiego
w Obornikach Śląskich

L.p. Miejscowość

Zbiorniki retencyjne
przy ul. Licealnej
1–11

Kopernika, Broniewskiego
Pod linią kolejową nr 271,
ul. Piłsudskiego

Bagno

13 – 15 IV

2

Borkowice

17 – 19 VI

3

Golędzinów

23 – 25 III

4

Jary

20 – 22 IV

5

Kotowice

25 – 27 III

6

Kowale

15 – 17 IV

7

Kuraszków

16 – 18 III

8

Lubnów / Nowosielce

18 – 20 III

9

Morzęcin Mały

22 – 24 VI

10

Morzęcin Wielki

10 – 12 VI

11

Osola

22 – 25 IV

12

Osolin / Brzeźno

27 – 29 IV

13

Paniowice

27 – 29 V

14

Pęgów

13 – 16 III

15

Piekary

29 – 01 VI

16

Przecławice

11 – 13 V

17

Raków

18 – 20 V

18

Rościsławice

24 – 26 VI

19

Siemianice

1 – 3 VII

20

Uraz / Niziny

8 – 10 VI

21

Wielka Lipa

13 – 16 V

22

Wilczyn

25 – 27 V

23

Zajączków

15 – 17 VI

24

Oborniki Śląskie Fredry

6 – 8 VII

25

Oborniki Śląskie Powstańców Wlkp

15 – 17 VII

26

Oborniki Śląskie II Armii W.P.

8 – 10 VII

27

Oborniki Śląskie Dino

13 – 15 VII

Mikrotuneling pod nasypem kolejowym
Roboty drogowe
Roboty brukarskie

Kopernika
Pod linią kolejową nr 271,
ul. Piłsudskiego

Kontynuacja budowy kanalizacji
deszczowej wraz z przyłączami
Kontynuacja prac monterskich
oraz robót ziemnych
Roboty monterskie kan. Sanitarnej
i deszczowej
Mikrotuneling pod nasypem kolejowym

Ofiar Katynia

Roboty drogowe

Koło szkoły podstawowej

Roboty brukarskie

Zbiorniki retencyjne przy ul.
Licealnej

Rozpoczęcie prac budowy kanalizacji
sanitarnej i deszczowej
Roboty monterskie kan. Sanitarnej
i deszczowej
Kontynuacja budowy kanalizacji
deszczowej wraz z przyłączami
Kontynuacja prac monterskich
oraz robót ziemnych

Ofiar Katynia

Roboty drogowe

Spółdzielcza

Roboty drogowe

Wyszyńskiego
Kopernika, Miła
Wyspiańskiego, Kraszewskiego
20–30

Rozpoczęcie budowy kanalizacji
deszczowej wraz z przyłączami
Rozpoczęcie prac monterskich
oraz robót ziemnych
Roboty monterskie kan. Sanitarnej
i deszczowej

Koło szkoły podstawowej
Zbiorniki retencyjne
przy ul. Licealnej
13–18

PLANOWANE
ROBOTY

Poniatowskiego

Wyspiańskiego, Kraszewskiego

Wyszyńskiego
Mickiewicza

Data

1

Harmonogram prac na kwiecień 2015
KWIECIEŃ
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Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych
z terenu Gminy Oborniki Śląskie

W trybie przetargów ustnych nieograniczonychnieruchomości Gminy Oborniki Śląskie oferowane do sprzedaży w 2015 roku w trybie przetargów ustnych nieograniczonych

Informacja o ogłoszeniu pierwszego przetargu
ustnego nieograniczonego

Adres i oznaczenie geodezyjne
nieruchomości
numer księgi wieczystej
1

Magazyn Informacyjny
Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich

z pierwszej ręki

Marzec 2015 r.

Kontynuacja prac budowy kanalizacji
sanitarnej i deszczowej
Rozpoczęcie prac budowy kanalizacji
sanitarnej i deszczowej

Zbiórka
ZSEE
W dniu 14 marca 2015r. odbyła
się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pomimo niesprzyjającej pogody akcja
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Została zebrana rekordowa ilość odpadów – 3,4 tony.
Dziękujemy mieszkańcom za aktywny udział w akcji proekologicznej i zapraszamy na kolejne. Informacje o kolejnych akcjach zostaną
umieszczone na tablicach ogłoszeń,
facebook-u oraz na stronie internetowej.
Sporządziła
mgr Małgorzata Jewiarz
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Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich
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z pierwszej ręki

Zmiany stawek opłaty za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych
W dniu 23 marca 2015 r. weszły
w życie nowe stawki opłaty za
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie
Oborniki Śląskie (Uchwała nr VI
/32/ 15 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty).
Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
właścicieli nieruchomości wyniesie
23 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Ustalono niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami zbieranymi
i odbieranymi w sposób selektywny, w wysokości 11,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną
nieruchomość.
W porównaniu z 2013 r. widać
znaczący wzrost ilości wysegregowanych odpadów przez mieszkańców
naszej Gminy. W przypadku odpadów biodegradowalnych (głównie
trawy oraz liści) ilość wysegregowanych frakcji wzrosła o ponad 200%.
Jednak w dalszym ciągu na wysokim poziomie utrzymuje się ilość
odpadów zmieszanych (4 412,5 Mg).
Biorąc pod uwagę całkowity koszt
wszystkich odebranych od mieszkańców śmieci koszt transportu
i zagospodarowania tych odpadów
stanowi największy udział w całkowitych kosztach ponoszonych przez
Gminę, czyli ok. 580 zł/ za każdą zebraną tonę odpadu o kodzie 20 03 01.


Ilość odpadów
zebranych na terenie
Gminy w 2013r [Mg]

Rodzaj odpadu
Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02

170,7

Opakowania ze szkła 15 01 07
Opakowania z papieru i tektury 15 0101
Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01
Odpady wielkogabarytowe 20 03 07
Inne odpady nieulegające biodegradacji 20 02 03
Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne 20 03 01

Ilość odpadów
zebranych na
terenie Gminy
w 2014r [Mg]
225,14

202,9
61,7 (w tym odpady
20 01 01)
459,1

246,58

26,3
44,9

154,82
132,68

4 777,9

412,5

144,73
1137,9

Tab. 1 Ilość wybranych odpadów zebranych na terenie Gminy Oborniki
Śląskie w 2013 r. i 2014 r.
W 2014 r. z opłat za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych wpływy do budżetu
wyniosły 2 307 792,48 zł, natomiast
koszty jakie poniosła Gmina to
3 729 843,05 zł. W związku z powyższym deficyt w nowym systemie
gospodarowania odpadami wyniósł
1 692 050,57 zł/rok. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina
pokrywa w całości koszty odbierania, transportu, odzysku, unieszkodliwiania odpadów komunalnych
oraz tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Wszystkie elementy składające
się na system gospodarowania odpadami komunalnymi, czyli stawka
opłaty oraz koszt jego obsługi ponoszony przez Gminę, w zamierzeniu

nowej ustawy maja się bilansować.
Straty ponoszone w trakcie działania
nowego systemu odbioru odpadów
komunalnych nie mogą być uzupełniane z budżetu. Dlatego podjęto
trudną decyzję o podniesieniu stawek opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Segregacja odpadów
W 2013 r. Gmina Oborniki Śląskie spełniła poziom ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania odpadów
biodegradowalnych został osiągnięty i wyniósł 16%.
Również poziom recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów z plastiku,
szkła, metali oraz papieru został spełniony i wyniósł on 22%. Nadal ilość
wysegregowanych w/w odpadów jest

mała w stosunku do ilości wytwarzanych odpadów przez mieszkańców.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 29 maja 2012 r.
każda gmina ma obowiązek spełnić
odpowiednie poziomy wysegregowania plastiku, szkła, metali oraz papieru, który w 2020 r. powinien wynieść
50% (odpowiednio 16% w 2015 r.,
18% w 2016 r., 20% w 2017 r., 30%
w 2018 r. 40% w 2019 r.).
Dbając o nasze środowisko
w którym funkcjonujemy zachęcamy do segregacji odpadów komunalnych.
Najważniejsze zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Oborniki Śląskie.
Z dniem 01 lipca 2014 r. wszedł
w życie nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Oborniki Śląskie (uchwała
NR XLIV/373/14 Rady Miejskiej
w Obornikach Śląskich z dnia 27
lutego 2014 r.).
Każdy właściciel nieruchomości,
na której powstają odpady komunalne zobowiązany jest do wyposażenia
jej w pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych,
posiadający stosowny atest.
Przypominamy, iż ilość oraz
wielkość pojemników musi być dostosowana do ilości wytwarzanych
odpadów. Zabrania się gromadzenia
odpadów komunalnych zmieszanych w inny sposób niż w pojemnikach na odpady komunalne. Odpady gromadzone wokół pojemnika
nie będą odbierane przez Wykonawcę usługi. W przypadku krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów
właściciel lub zarządca nieruchomości może dostarczyć je na swój koszt
do Gminnego Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Zgłoszenia o wszelkich nieprawidłowościach związanych z odbio-
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rem odpadów komunalnych należy
przekazywać pod numerem 071 310
35 19 w. 422, w. 446 lub na adres
e-mail odpady@oborniki-slaskie.pl.
Apelujemy do mieszkańców
Gminy Oborniki Śląskie, aby nie
spalali odpadów w domowych paleniskach oraz na terenach swoich
posesji. Takie działanie jest niezgodne ustawą o odpadach oraz
regulaminem utrzymania czystości
i porządku. Niestosowanie się do
nich jest traktowane jako wykroczenie. Paląc odpady poza instalacjami do tego przystosowanymi
narażamy nie tylko siebie na utratę
zdrowia, ale również dzieci, osoby
starsze oraz chore na astmę i inne
schorzenia układu oddechowego.
W ramach wnoszonej opłaty Gmina ma obowiązek odebrać wszystkie
odpady od mieszkańca (zarówno
u źródła jak i w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz podczas organizowanych
zbiórek na terenie całej Gminy).
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi dofinansowania
przydomowych oczyszczalni ścieków informujemy, że Gmina Oborniki Śląskie na chwilę obecną nie
prowadzi naboru wniosków na dofinansowanie tego typu inwestycji.
W przypadku możliwości pozyskania środków zewnętrznych, zawiadomimy o tym Państwa w sposób
zwyczajowo przyjęty tj. na tablicach
ogłoszeń, na stronie internetowej
bądź przez Sołtysów.
Sporządziła:
mgr Małgorzata Jewiarz
Podinspektor ds. gospodarki
odpadami i ochrony środowiska
Wydziału Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Ochrony Środowiska

 butelki i opakowania z zawartością,
 butelki i opakowania po olejach spożywczych
i niespożywczych (silnikowych, chłodniczych),
po wyrobach garmażeryjnych, medykamentach,
po aerozolach, po środkach chwastoi owadobójczych,
 naczynia jednorazowe,
 puszki i pojemniki po farbach oraz lakierach,
 styropian,
 zabawki,
 sprzęt AGD i RTV

worek BRĄZOWY

NIE
NIEwrzucamy
WRZUCAMY

Wrzucamy
WRZUCAMY

odpady zielone








gazety, czasopisma, ulotki, katalogi,
książki (bez okładek), zeszyty.
zgniecione kartonowe i tekturowe pudełka,
tekturę falistą,
torby i worki papierowe,
ścinki drukarskie

Wrzucamy
WRZUCAMY

 zgniecione, puste butelki i kartony napojach
(np. kartony po mleku, soku), kosmetykach
i środkach czystości (np. po szamponach, płynach
do mycia naczyń),
 plastikowe opakowania po żywności
(np. kubeczki po jogurtach, margarynach)
 folie i torebki z tworzyw sztucznych,
 czyste karnistry plastikowe,
 opakowania stalowe i aluminiowe (np. puszki
po napojach, konserwach)

Wrzucamy
WRZUCAMY

szkło kolorowe i bezbarwne

NIENIE
wrzucamy
WRZUCAMY

pojemnik/worek ZIELONY

papier i tektura

Wrzucamy
WRZUCAMY

pojemnik/worek NIEBIESKI

NIENIE
wrzucamy
WRZUCAMY

pojemnik/worek ŻÓŁTY
tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe

NIE
wrzucamy
NIE WRZUCAMY

opakowania z zawartością
zabrudzony, wilgotny, tłusty papier,
lakierowany lub foliowany papier,
tapety,
kalki,
pieluch i inne artykułów higienicznych,
materiały budowlane tj. worki po gipsie,
cemencie,
 papier przebitkowy (rachunki, faktury).








szkło płaskie (szyby okienne i samochodowe),
szkło zbrojone,
lustra,
szkło kryształowe,
naczynia żaroodporne,
szklanki, kieliszki, ceramika (fajans, porcelana,
doniczki, miski, talerze),
 żarówki, świetlówki,
 kineskopy, szklane opakowania farmaceutyczne
i chemiczne pozostałością zawartości,
 termometry.

Pamiętaj!
 Przed wrzuceniem odpadów z papieru i tektury do pojemników, należy usunąć wszelkie elementy

z innych tworzyw, takich jak spinacze biurowe, zszywki, płócienne okładki, foliowe okienka z kopert itp.








skorupki jajek, łupiny orzechów,
części roślinne (kwiaty cięte i doniczkowe),
liście, ścięta trawa
połamane gałęzie drzew i krzewów

resztki mięsa i kości,
obierki i resztki warzyw i owoców,
fusy po kawie i herbacie,
resztki jedzenia pochodzenia roślinnego,
odchody zwierzęce,
piasek i sorbenty dla kotów, zanieczyszczone
trociny po zwierzętach,
 popiół z pieca, niedopałki papierosów,
 rośliny zaatakowane chorobami,
 pełne papierowe worki odkurzacza.

pojemnika.
 Popiół należy wrzucać do pojemników na zmieszane odpady komunalne, pod warunkiem, że nie jest gorący.
 Właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne zobowiązani są do wyposażenia
nieruchomości w pojemniki o wielkości dostosowanej do ilości i rodzaju produkowanych odpadów.
 Jeżeli w granicy nieruchomości nie ma wydzielonego i dostępnego miejsca do gromadzenia stałych odpadów
komunalnych, pojemnik i/lub worek powinien być wystawiony przed nieruchomość, w dniu poprzedzającym
wywóz, zgodnie z harmonogramem.
 Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Golędzinowie można bezpłatnie oddać
następujące selektywnie zebrane odpady komunalne: opakowania z papieru i tektury, opakowania
wielomateriałowe oraz z tworzyw sztucznych, opakowania z drewna, opakowania z metalu, opakowania ze szkła
odpady zielone, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory,
opakowania po olejach silnikowych, farbach, klejach, odpady wielkogabarytowe, odpady remontowe i budowlane
(gruz betonowy i ceglany).
Koszt za transport, załadunek, jak i rozładunek leży po stronie mieszkańca.
Godziny otwarcia PSZOKU od 01.04.2015r.: Wtorek, czwartek, piątek 8:00 - 14:00; środa 9:00 -16:30
Wyznaczone soboty: 9:00 - 14:00 : 11.04., 09.05., 06.06., 04.07., 01.08., 05.09., 03.10., 07.11., 05.12.
 PSZOK w Golędzinowie przyjmuje wyłącznie odpady komunalne od mieszkańców gminy Oborniki Śląskie.
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Biblioteka w Obornikach Śląskich na Dworcu PKP już wkrótce!

Pociąg do książki

O to, kiedy obornicka biblioteka będzie przeniesiona na miejscowy dworzec, dopytywał się
ostatnio niemal każdy mieszkaniec gminy, odwiedzający
Bibliotekę im. J. Iwaszkiewicza.
W poniedziałek, 9 marca br.,
burmistrz Arkadiusz Poprawa podpisał stosowną umowę z przedstawicielami kolei i od razu zaczęły się
przygotowania do przeprowadzki.
13 lutego br., gdy trwały jeszcze
prace wykończeniowe, do Obornik Śląskich z delegacją przyjechał
dyrektor Dolnośląskiej Biblioteki
Publicznej Andrzej Tyws. M.in.
z wiceburmistrzem Henrykiem
Cymermanem i dyrektor Obornickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki
im. J. Iwaszkiewicza Haliną Muszak
obejrzał mieszczące się na parterze:
wypożyczalnię dla dorosłych (największa i najwyższa sala z pięknymi
witrażami) i czytelnią internetową
na antresoli, dział dziecięcy, dział
opracowania i biuro oraz znajdujące się w piwnicy salę edukacyjno-widowiskową i cyfrowe archiwum
tradycji lokalnej (umowa o współpracy z DBP jest już podpisana).

itp.), których zakupienie biblioteka
już planuje. Kto nie ma dostępu
do Internetu, odwiedza czytelnię
internetową, gdzie bez żadnych
opłat na indywidualnych zajęciach
„Internet bez stresu” może poznać
obsługę komputera i wykorzystanie
przeglądarek. Na miejscu skanowane bądź kopiowane są teksty i inne
dokumenty potrzebne czytelnikom.

Społeczeństwo
informacyjne

Ciągłe
przeprowadzki
W rejonie Obornik Śląskich
książki zaczęto wypożyczać po
wojnie już w 1945 r. we wsi Osola;
w 1949 r. biblioteka publiczna powstała w samych Obornikach. Po
licznych zmianach miejsc w 1980
r. uzyskała siedzibę – wydawało się,
że stałą – w nowym budynku obok
urzędu gminy. Cztery lata później
otrzymała imię Jarosława Iwaszkiewicza. Po transformacjach ustrojowych, gdy rozwijający się samorząd

potrzebne są jeszcze odpowiednie
technologie, urządzenia i sprzęty,
wykwalifikowana kadra i mądre
zarządzanie, odpowiadające potrzebom środowiska. Teraz część z tych
warunków biblioteka już spełnia.
Po zmianach Oborniki Śląskie
pod względem upowszechniania kultury, udostępniania wiedzy
i informacji, promocji czytelnictwa mają szansę znaleźć się wśród
najnowocześniejszych gmin (po
sąsiedzku przemianę przechodzą
m.in. Wołów, Prusice, Żmigród,
Wisznia Mała).

Biblioteka przystąpiła do Programu Rozwoju Bibliotek Fundacji
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Billa i Melindy Gatesów.
PRB finansował dostęp do nowych technologii, sprzęty i urządzenia elektroniczne oraz szkolenia. Obornicka placówka, biorąca
udział i w innych projektach (m.in.
ministerialnym zakupie nowości do
bibliotek, Instytutu Książki: Kraszewski – komputery dla bibliotek),
która stała się beneficjentem PRB,
tylko w ciągu minionych dwóch lat
pozyskała ponad 55,5 tys. zł środków zewnętrznych. Bibliotekarki
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Razem można więcej
Biblioteka współdziała przede
wszystkim ze szkołami, przedszkolami, stowarzyszeniami, parafiami,
przedsiębiorstwami, bibliotekami
i innymi instytucjami. Współpraca ta polega głównie na przygotowywaniu wspólnych imprez,
przedstawień, wystaw, spektakli,
kiermaszów. Wszelkich różnorodnych form działalności nawet
nie sposób wymienić. Szczególnie udane to comiesięczne zajęcia
z wszystkimi najstarszymi grupami
dzieci z przedszkola publicznego
i odbywające się również co miesiąc spotkania Dyskusyjnego Klubu
Książki. Jednak jak na rozwojową
instytucję przystało, zadań do wykonania jest jeszcze więcej niż tych
sfinalizowanych. Teraz będzie miejsce i lepsze perspektywy.

Na dobrych torach
Karol Wolfgang Schaubert, założyciel uzdrowiska w Obornikach
w XIX wieku, w kolei widział szansę na rozwój Bad Obernig. Przebieg
linii Wrocław–Poznań przez Obor-

Tu zaszły zmiany…

Zrobiło się ciasno








z pierwszej ręki

 butelki i słoiki ze szkła bez zacisków gumowych,
uszczelek i części metalowych,
 szklane butelki po napojach i innych produktach
spożywczych,
 szklane opakowania po kosmetykach

 Plastikowe butelki, opakowania należy zgniatać. Nie należy tłuc szklanych opakowań przed wrzuceniem do





Marzec 2015 r.

Biblioteka ze 130 metrów kwadratowych przeniesie się na nieco
ponad 400 metrów powierzchni.
Od 16 marca jest zamknięta dla
czytelników, którzy tuż przed tą
datą mogli zaopatrzyć się w większą
niż zwykle (w ramach rozsądku)
liczbę książek. Od tego momentu
nastąpił szturm czytelników na wypożyczalnię. – To świetny pomysł,
my sami przeniesiemy książki na
dworzec – stwierdziła na chwilę
przed zamknięciem biblioteki, gdy
półki były wyraźnie przerzedzone,
jedna pani. Miejsce zajmowane na
parterze OOK to od dawna za mało
jak na potrzeby środowiska. Tylko w ub.r. z księgozbioru liczącego
44421 woluminów, zgromadzonego
przy ul. Dworcowej 26, stale korzystało 3705 czytelników (niemal
jedna czwarta mieszkańców całej
gminy), a okazjonalnie z różnych
form działalności i usług 8821 użytkowników. Samych wypożyczeń
książek odnotowano 41511. W dotychczasowej siedzibie było już tak
ciasno, że jak – żartowali niektórzy
– trudno było znaleźć miejsce na
odłożenie książki na półkę i karty
na biurko.

potrzebował większej przestrzeni
na działalność, w 1992 r. z powodów technicznych biblioteka została połączona z Obornickim Ośrodkiem Kultury i usytuowana na jego
parterze w mniejszych, niż uprzednio zajmowane, pomieszczeniach.
Dyrektorem obu połączonych placówek została dyrektor ośrodka
Halina Muszak.

Przyjazne miejsce
i nowoczesność
Miarą nowoczesności, przydatności i funkcjonalności biblioteki nie jest jednak w żadnym razie
powierzchnia jej przypisana, ale
przede wszystkim to, że zyskała
przychylność czytelników. W ostatnim pięcioleciu liczba wypożyczających wzrosła o jedną trzecią,
osiągając bez mała 4 tys. Obecnie
niemal jedna piąta mieszkańców
tej niespełna 20-tysięcznej gminy
regularnie odwiedza bibliotekę.
W dni robocze średnio 70 – 100
osób, w soboty 40 – 70.
Sytuacja lokalowa, choć niezmiernie istotna, to jednak nie
wszystko. Do tego, by jakąkolwiek
instytucję uznać za nowoczesną,

Biblioteka im. J. Iwaszkiewicza
postawiła przede wszystkim na zakup poszukiwanych nowości książkowych. Powstał m.in. fundusz
czytelniczy na dodatkowy zakup
książek. Przy obsłudze czytelników
przez sześć dni w tygodniu, cztery
pracujące w Obornikach bibliotekarki skomputeryzowały ponad 80
proc. zbiorów. Wypożyczanie jest
zautomatyzowane; katalog on-line
informuje o zbiorach, a dzięki dostępowi do Dolnośląskiego Zasobu
Bibliotecznego możliwe są wypożyczenia międzybiblioteczne, pomocne głównie uczącej się młodzieży.
Pokaźny zbiór multimediów: filmów, dokumentów elektronicznych
i audiobuków składa się prawie
z samych nowości. Dzięki wykupieniu licencji w konsorcjum bibliotek
dolnośląskich biblioteka uzyskała
dla użytkowników bezpłatny dostęp do książek elektronicznych do
odtwarzania na prywatnych nośnikach. Żeby użytkownicy mogli
poznać nowe technologie bez konieczności kupowania nietaniego
sprzętu, będą mogli wypożyczać
czytniki elektroniczne w formie e-papieru (to co innego niż tablety

skorzystały z każdej możliwości
podnoszenia kwalifikacji na szkoleniach, m.in. z zakresu technologii
komunikacyjnych i informacyjnych, na kursach internetowych
(m.in. finansowany przez Departament Informatyzacji Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych); w dziedzinie multimediów i nowoczesnej
komunikacji; obsługi seniorów
i osób z niepełnosprawnością; skutecznego prowadzenia rzecznictwa;
planowania rozwoju biblioteki;
gromadzenia i upowszechniania
informacji lokalnych; ochrony danych osobowych; organizowania
udanych spotkań.
Szczególnie ważne dla zachowania świadomości historycznej
obornickiej społeczności jest cyfrowe archiwum tradycji lokalnej,
stwarzające szansę uratowania unikatowych dokumentów i udostępniania ich z poszanowaniem prawa
w formie cyfrowej.

niki, otwartej w 1856 r., jak i budowę stacji ukończonej dwa lata
później, miejscowość zawdzięcza
właśnie jego zabiegom i determinacji. Wtedy kolej to był znak postępu,
warunek rozwoju i nowoczesności. Obecnie linia E-59 przechodzi
gruntowną modernizację, a stacja,
wpisana na listę zabytków, otrzymała szansę renowacji. 4,5 mln
kosztów rewitalizacji zaniedbanego
przez lata i zdewastowanego dworca poniosła PKP. Projekt adaptacji
części budynku na bibliotekę został
skonsultowany z przyszłym użytkownikiem. Remont przebiegł terminowo i bez zakłóceń. Na 26 marca zaplanowano uroczyste otwarcie
stacji. Biblioteka powinna wznowi
wypożyczenia przed wakacjami,
a pełną działalność rozwinąć od
września.
Agnieszka Buryło
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Umiem pływać
rywalizacji powoduje, że młodzież
chętnie uczestniczy w różnych formach zajęć pozalekcyjnych.

Projekt ten realizowany jest ze
środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, a zaangażowane są trzy podmioty: Ministerstwo
Sportu i Turystyki, Wojewódzki
Urząd Marszałkowski i Gmina
Oborniki Śl. Zajęcia odbywają się
w Trzebnickim Parku Wodnym
„Zdrój”, a prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, adresowany jest do uczniów klas III szkół
podstawowych w całej Polsce.
Zakłada on systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach
sportowych z zakresu „nauki pływania”.

podstawowych w całym kraju, bez
selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych
ruchowo uczniów.
Metodycznie zorganizowane
i powszechnie dostępne zajęcia „na-

Zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pływania to przede
wszystkim propozycja skorzystania
z możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływania, ale
również możliwość rozwijania
i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcanie do systematycznego
uprawiania sportu w czasie wolnym
od nauki oraz zachęcanie i wdrażanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Dzieci bardzo
chętnie uczestniczą w zajęciach
prowadzonych na basenie, bez
względu na poziom umiejętności
i sprawności fizycznej.
Warto podkreślić, że pływanie
jest postrzegane jako sport najbardziej wszechstronny i bezpieczny,
doskonale wpływa na sprawność
wszystkich układów anatomicznych człowieka i przyczynia się do
podnoszenia ogólnej wydolności
organizmu. W sposób szczególny
wpływa na ogólny rozwój i sprawność dzieci. Liczne badania wyraźnie wskazują, że „mali pływacy”

mają lepszą koordynację ruchową,
są bardziej sprawni, wykazują większą odwagą od „niepływających”
rówieśników. Wykazano również,
że ćwiczenia w wodzie i pływanie
to jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i korygowania
wad postawy.
Równie istotna jest kwestia zapobiegania wypadkom. Co roku

Iwona Parus, Elżbieta Kowalczyk, Marta Poddębniak

Dzieci ze Szkoły Podstawowej
nr. 3, im. Jana Pawła II, należące
do Koła Twórczości Literackiej
pod opieką Zdzisławy Zając,
wzięły udział w dolnośląskim
konkursie ,,Zimowa opowieść’’
ogłoszonym przez Radio Wrocław, Akademię Młodego Radiowca, Stowarzyszenie Gmin
i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej.

Głównymi celami projektu są:
– upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
– nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
– profilaktyka przeciwdziałania
i korygowanie wad postawy,
– zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację
zajęć sportowych dla uczniów,
– efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
– wyrównywanie szans w dostępie
do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych
w miejscowościach, w których
nie wybudowano krytej pływalni,
– edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.
Projekt powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestniczenia w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą
podejmować aktywność fizyczną
również poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Projekt będzie kierowany do wszystkich dzieci – uczniów klas III szkół

uki pływania”, będą również stanowić atrakcyjną propozycję zagospodarowania wolnego czasu uczniów,
w kontekście profilaktyki zapobiegania zjawiskom patologii społecznych.
Upowszechnianie aktywności
fizycznej, usportowienie dzieci,
popularyzacja sportu, to bardzo
istotne i skuteczne elementy procesu edukacji i wychowania młodego
pokolenia. W pierwszych latach
życia każdego dziecka kształtują
się jego cechy psychomotoryczne,
a rozpoczęcie szkolnej edukacji
jest okresem, w którym procesy
te są szczególnie intensywne. Potwierdzają to wyniki badań prezentowane w wielu naukowych
publikacjach. Jest oczywiste, że
wychowanie fizyczne realizowane
w ramach obowiązkowych zajęć
szkolnych, nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych
dzieci i rozwijać w pełni ich różnorodnych sportowych zainteresowań. Jedną z dodatkowych form
wzbogacających zakres aktywności
i umiejętności ruchowych dzieci są
pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia
sportowe. Naturalna potrzeba ruchu, a także atrakcyjność sportowej

Stypendia otrzymali:
– Sara Kolasa (Gimnazjum
w Obornikach Śląskich)
– Nicoll Muller (Gimnazjum
w Obornikach Śląskich)

– Aleksandra Mazij
(Gimnazjum w Pęgowie)
– Apolonia Miążek
(Gimnazjum w Pęgowie)
– Aleksandra Krystyniak
(SP nr 3 w Obornikach Śląskich)
– Zofia Wojciechowska
(SP nr 3 w Obornikach Śląskich)
– Milena Olszewska
(SP nr 3 w Obornikach Śląskich)
– Aleksandra Forsztęga
(SP nr 3 w Obornikach Śląskich)
– Karolina Nowacka
(SP nr 2 w Obornikach Śląskich)

Magazyn Informacyjny
Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Pęgowie w tym roku
bardzo często reprezentowali naszą gminę na zawodach
sportowych o randze powiatowej, między powiatowej a nawet wojewódzkiej.

w Polsce dochodzi do wielu wypadków nad wodą, czego skutkiem
są utonięcia. Skuteczną metodą
zapobiegania zdarzeniom, których
skutkiem są utonięcia, jest posiadanie umiejętności pływania, a także świadomość zagrożeń, na jakie
narażone są osoby korzystające
z otwartych akwenów wodnych.

Stypendia burmistrza
12 lutego 2015 roku w Sali Urzędu Stanu Cywilnego odbyło
się uroczyste wręczenie „Stypendiów Burmistrza” uczniom
Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy Oborniki
Śląskie. Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!

z pierwszej ręki

Konkurs
Sport w SP Pęgów
,,Zimowa opowieść’’

Projekt powszechnej nauki pływania

Uczniowie klas trzecich ze
Szkoł y Podstawowej nr 2
w Obornikach Śl. systematycznie uczestniczą w zajęciach nauki pływania w ramach projektu
powszechnej nauki pływania
„Umiem pływać”.

Marzec 2015 r.

– Katarzyna Leszczynowicz
(SP nr 2 w Obornikach Śląskich)
– Dominika Kołowrotkiewicz
(SP w Osolinie)
– Zuznanna Gerszendorf
(SP w Pęgowie)
– Mikołaj Miążek
(SP w Pęgowie)
– Dominika Kubicka
(SP w Pęgowie)
– Malwina Kudyba
(SP w Urazie)
– Olga Bernat
(SP w Urazie)

Był to konkurs na napisanie
krótkiego opowiadania, którego
akcja rozgrywa się zimą w Naszej
miejscowości lub niedalekiej okolicy. „Zimowa opowieść” mogła być
rzeczywista lub zupełnie nieprawdopodobna. Wszyscy członkowie
koła z wielkim zapałem zabrali się
do pisania opowiadań. Na konkurs
zostało wysłanych 18 prac, których
autorami byli: Bianka Barabaś,
Nina Bober, Mikołaj Dumas, Monka Górecka, Alicja Grajewska, Julia
Kasperkiewicz, Lena Małkiewicz,
Filip Lichtarski, Hanna Nyk, Ola
Ośmiałowska, Nikodem Stanaszek,

Martyna Przybyła, Jakub Śliwiński,
Jakub Trocki, Karol Urbanek, Adrian Wilman, Kamila Ostrowska
i Emilia Woźniak. Dzieci w pięknej
scenerii Obornik Śląskich i okolic
opisały swoje przygody. Ze wszystkich nadesłanych prac z całego
województwa, komisja wybrała 10
najładniejszych opowiadań. Wśród
zwycięzców znalazła się uczennica kl. 3c Lena Małkiewicz. Oprócz
Leny laureatkami z naszej szkoły
zostały Michalina Wdowiak z kl.
2c – opiekun Barbara Pałka i Maja
Adamek z kl. IVa – opiekun Jadwiga
Domerecka. Nagrodą w konkursie
były tygodniowe Ferie z Radiem
Wrocław. Laureatki konkursu w ramach Ferii z Radiem miały zajęcia
w studiach radiowych, nagrywały słuchowisko radiowe, pt. „Psie
budy’’. Pozostali uczestnicy konkursu wraz z opiekunami otrzymali imienne dyplomy uczestnictwa w konkursie z gratulacjami za
udział i za piękne opowiadania. Dołączamy się do gratulacji.

W październiku chłopcy po wygranej w zawodach powiatowych
w Żmigrodzie po raz drugi z rzędu
pojechali na turniej wojewódzki do
Olszyny. Skład drużyny to: Piotrek
Michalewski, Kacper Długołęcki,
Jakub Kozłowski, Kacper Żuk, Miłosz Kowalski, Kamil Mazij, Bartek
Pajęcki, Maciek Markowicz, Oliwier Szczygielski, Jakub Śliwiński,
Adam Skowron.
Kolejne turnieje to kolejne
sukcesy. Tym razem dziewczyny
pozazdrościły złotych medali swoim kolegom i pewnie wygrywały
kolejne etapy w zawodach koszykarskich dochodząc do strefy wrocławskiej.
Naszą szkołę i gminę reprezentowały: Dominika Kubicka, Justyna
Faltyn, Amelia Bagińska, Julia Góralska, Zuzanna Pyrzak, Martyna
Żeleźniak, Zuzanna Genszendorf,

Emilka Osowiecka, Dominika Musiała, Hania Woźniak, Wiktoria
Śliwińska, Gosia Lichwa. Te same
zawodniczki miesiąc później zdobyły kolejny złoty medal na turnieju powiatowym w piłce ręcznej.
Gosia Lichwa i Dominika Kubicka
w międzyczasie wygrały na szczeblu
powiatowym turniej w tenisie stoło-

Pola nadziei
Uczniowie Szkoły Podstawowej
im. A. Mickiewicza w Pęgowie wraz z rozpoczęciem roku
szkolnego po raz drugi przystąpili do programu „Pola Nadziei”.

Na klombie przed szkołą zasadzili żonkile. Ten delikatny kwiat
jest symbolem międzynarodowego
programu „Pola Nadziei”, który jest
realizowany wyłącznie przez hospicja. Został zapoczątkowany przez

Zdzisława Zając

„Trójka” w ogólnopolskiej
kampanii ,,ja czytam’’
Uczniowie klasy 3c ze Szkoły
Podstawowej Nr. 3, im Jana
Pawła II pod opieką wychowawczyni Zdzisławy Zając, przystąpili do Ogólnopolskiej Kampanii „Ja czytam!” największego
wydarzenia edukacyjnego 2015
roku!
Pomysłodawcą jest wydawnictwo Operon, które koordynują
działania, wysyłają potrzebne materiały, do nich też wysyła się sprawozdania z podjętych działań. Radiowa Trójka, która od lat aktywnie
wspiera rozwój czytelnictwa w Polsce, propagując najciekawsze inicjatywy, objęła swoim patronatem
kampanię „Ja czytam!” Oprócz radia temu przedsięwzięciu patronują
aktorzy, dziennikarze,pisarze. Celem kampanii jest rozwijanie kompetencji czytania, co MEN uznaje
za kluczowe zadanie szkoły. Kompetencja czytania jest niezbędna na
wszystkich przedmiotach, dlatego
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wym. Chłopcy Piotrek Michalewski
Jakub Kozłowski i Jakub Zieliński
na tej samej imprezie zdobyli drugie miejsce.
Do końca roku szkolnego zostało jeszcze kilka ważnych imprez
sportowych, ale patrząc na pracę,
zaangażowanie i radość jaką nasi
uczniowie czerpią z reprezentowania szkoły możemy być pewni, że
przed nami jeszcze wiele emocjonujących chwil.

Fundację Marie Curie Cancer Care
z Edynburga w Wielkiej Brytani
w latach czterdziestych ubiegłego
stulecia. Obecnie zadaniem akcji jest pozyskiwanie pieniędzy na
rzecz hospicjum oraz rozpowszechnianie bezinteresownej pomocy.
Ta akcja, wspierająca podopiecznych Wrocławskiego Hospicjum
dla Dzieci, została objęta patronatem honorowym Marszałka Województwa Dolnośląskiego. W dniu
15 października uczniowie klasy
IV a i V a wraz z wychowawcami,
paniami Magdaleną Jóźwiakowską i Małgorzatą Furmanek, pod
czujnym okiem dyrekcji, zasadzili
prawie 200 cebulek żonkili. Dzięki
takim działaniom przypominamy
o ludziach chorych i cierpiących,
którym możemy bezinteresownie
pomóc. Staramy się uwrażliwiać
uczniów i społeczeństwo na potrzeby innych, propagujemy opiekę paliatywną oraz wolontariat.
A kiedy nastanie wiosna, żółte
kwiaty nie tylko będą ozdobą naszego szkolnego klombu, ale przede
wszystkim będą nam przypominały,
że TU ROZKWITA DOBRO.
Magdalena Jóźwiakowska

za jej rozwój odpowiadają wszyscy
nauczyciele. Kampania „Ja czytam!” pozwala realizować zadania
konieczne w sposób niekonwencjonalny i nieschematyczny. Jednym
z zadań Kampanii jest organizacja
w szkołach Dyskusyjnych Klubów
Edukacyjnych. W ramach Koła
Twórczości Literackiej powstał
taki Dyskusyjny Klub Edukacyjny
podczas którego, raz w miesiącu
uczniowie czytają książki i poddają je analizie podczas dyskusji.
Uczniowie bardzo skrupulatnie
zaangażowali się do tego przedsięwzięcia. Za nami już dwa spotkanie,
podczas którego ustalone zostały
zasady dobrej dyskusji i a także analiza książki z kanonu zaproponowanego przez Kampanię. Następne
spotkanie w Dyskusyjnym Klubie
Edukacyjnym już niedługo. Kampania „Ja czytam!” to niezwykle
wzniosła inicjatywa promująca czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.
Zdzisława Zając

Razem w pełni sprawni
Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Pęgowie od kilku lat
realizuje projekt „Razem w pełni sprawni”, który ma na celu
stworzyć szkołę przyjazną dla
niepełnosprawnych.
W związku z realizacją zadań nawiązaliśmy kontakt z Fundacją L’Arche z Wrocławia, która od ponad 30
lat na terenie całej Polski wspiera
osoby z niepełnosprawnością intelektualną w domach pomocy.
Prowadzi również edukację dzieci i młodzieży z wykorzystaniem
nowatorskich metod. 13 listopada
2014 roku uczniowie klas czwartych
gościli Teatr Lalek z niepełnosprawnością, który wystąpił ze spekta-

klem w ramach projektu „Zmieniamy świat serce po sercu”. Jedną
z lalek był Tomek, chłopiec z MPD,
który chętnie opowiadał o swoim
życiu, zainteresowaniach, jednocześnie uświadamiając młodej widowni, że nie należy się bać czy unikać
niepełnosprawnych. Uczniowie
chętnie zadawali Tomkowi pytania,
a kiedy nasz bohater „musiał pójść
do szkoły” wraz z terapeutkami
uczyli się języka migowego.
Z niecierpliwością czekamy na
kolejny etap projektu, wtedy będziemy mogli kolejny raz zaprosić
Teatr Lalek z niepełnosprawnością
i poznamy nowych bohaterów.
Magdalena Jóźwiakowska
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Jak się leczyć w Obornikach Śląskich?
Objawy, schorzenie,
recepta…

Do napisania tego artykuły
skłoniły mnie informacje wpływające do Urzędu Miejskiego. Część
z nich dotyczyła problemów z dostaniem się do lekarza w Obornikach Śląskich, systemem rejestracji, szczegółowością, terminami
i oczekiwaniem na wizytę. Druga
część związana była z pracą samych
lekarzy, którzy informowali Urząd
o problemach z posiadanymi możliwościami przyjęć i podjęciu działań
mających na celu skrócenie kolejek,
terminów oraz zwiększenia dostępności samych lekarzy dla mieszkańców Naszej gminy. W styczniu
i lutym spadła na Polskę olbrzymia
zachorowalność na grypę i różne
infekcje wirusowe. Mieszanka wydawała się być wybuchową a znalezienie recepty mogło okazać się
trudne. Chcąc bliżej przyjrzeć się
tematowi wyruszyłem do przychodni przy ul. Trzebnickiej, aby
porozmawiać z naszymi Lekarzami.
Na samym początku można przyjąć
tezę, że pacjenci i lekarze swoją rację mają. Pacjent chce być zdrowy.
Lekarz chce pracować w godnych
warunkach wykonując swój zawód
w możliwe jak najlepszy sposób. Jak
pogodzić obie strony i wytłumaczyć
zawiłości systemu świadczeń zdrowotnych…
Każdy mieszkaniec Polski może
liczyć na bezpłatne świadczenia
medyczne. Zdecydowana większość podlega pod system związany
z Narodowym Funduszem Zdrowia
i bezpośrednio z Ministerstwem
Zdrowia. Za pierwszy kontakt z pacjentem w momencie jego choroby
miał odpowiadać Lekarz Rodzinny.
Coś się jednak zmieniło. Niestety liczne działania biurokratyczne
i narzucony system rozliczeń systematycznie dementują ideę Lekarza
Rodzinnego, który miał odpowiadać na potrzeby swoich pacjentów
w sposób łatwy, prosty i bezproblemowy. W 2004 roku ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej,
rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych i ustawa
o działalności leczniczej z 2012
roku, dały zmiany systemowe likwi-

dujące niepubliczne zakłady opieki
zdrowotnej – praktyki lekarzy rodzinnych. Obecnie przyjmujący nas
lekarze to przedsiębiorstwa lecznicze świadczące usługi zdrowotne
gwarantowane w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
w oparciu o kontrakt z NFZ.

A co to oznacza
dla zwykłego
Kowalskiego
i dlaczego od stycznia
2015 r. trudniej
zarejestrować
się do lekarza?

Procedura rejestracji oparta jest
o konieczność weryfikacji w systemie EWUŚ(Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców). Każdy pacjent podając numer
pesel jest identyfikowany przez
pryzmat posiadanego ubezpieczenia. W sumie brzmi to rozsądnie.
Przychodzimy do rejestracji, podajemy numer pesel i już… zadowolony pacjent ma umówioną wizytę do
Lekarza POZ z krótkim terminem
oczekiwania. Niestety taki obraz
możemy oglądać tylko w serialu pokazującym działania lekarzy
w Leśnej Górze. Zasady rejestracji
wprowadzone przez NFZ w oparciu
o nie do końca działający EWUŚ
znacznie wydłużyły czas rejestracji.
Często zdarza się, że po podaniu
numeru pesel, pacjent „zapala się
w systemie na czerwono”. Oznacza
to, że system nie posiada informacji
na temat naszego aktualnego ubezpieczenia. Wtedy pacjent proszony
jest o wypełnienie oświadczenia
o posiadanym ubezpieczeniu oraz
o zkserowanie dowodu ubezpieczenia. Oba te dokumenty warunkują nasze przyjęcie do lekarza
i w znacznym stopniu zwiększają
czas rejestracji i oczekiwania do
lekarza. Jednocześnie pojawiają się
niepotrzebne nerwy…
Od stycznia pojawiło się jeszcze
kilka innych problemów. Praktyki
lekarskie przy ulicy Trzebnickiej
zanotowały duży przyrost zachorowań na grypę (liczba przyjmo-

Modelarz,

ciekawy człowiek…
Na spotkanie z Panem Piotrem
wybrałem się do Kotowic. Wiedziałem jedynie, że zajmuje się
modelarstwem. Nie wiedziałem
do końca czy chodzi o modele
samolotów, statków czy może
pojazdów i z czego są wykonane.
Na miejscu dowiedziałem się, że
chodzi o modele kartonowe. Modele, które niekoniecznie muszą
być kupione w sklepie czy kiosku.
Okazało się, że Pan Piotr tak jak
i jego znajomi wykonują modele
sami. Korzystają przy tym ze zdjęć
i projektów dostępnych w Internecie. Moją uwagę przyciągnęła też
opowieść o problemach z wysta-

wianiem modeli w konkursach i zasadach jakie panują na niektórych
wystawach. Okazało się bowiem,
że są takie imprezy, które w przepisach posiadają dosyć kłopotliwe
i mocno ograniczające możliwości
i wyobraźnię modelarza. Zakazuje
się bowiem wychodzenia poza pewne ramy. Modele na wystawy przyjmowane są tylko w momencie kiedy pochodzą z wydawnictwa, czyli
zostały wydrukowane jako szablony
do wycięcia. Nie wolno przy ich
budowie używać farb, pianek czy
innych wypełniaczy. Największym
problemem jest jednak brak możliwości uzupełniania modeli o detale
z innych materiałów.

ponad 60 tys. zł. co pozwala w czasie oczekiwania i pobytu przebywać
w miłej i przyjaznej atmosferze.

Dostępność nocą,
w weekendy i święta

wanych pacjentów wzrosła 3-krotnie). Ostre infekcje wirusowe miały
pierwszeństwo w rejestracji, co powodowało, że pozostali pacjenci
mogli mieć trudność z dostaniem
się do lekarza. Nie dziwmy się zatem, że przy rejestracji zostaniemy
zapytani o objawy i dolegliwości. Po
prostu jest możliwe, że ktoś potrzebuje pomocy szybciej niż my sami.
Oczywiście Lekarze podkreślają,
że każdy pacjent zostanie przyjęty,
kwestią pozostaje tylko pierwszeństwo ze względu na objawy. Kolejnym tematem są wizyty u niektórych specjalistów. Aktualnie aby
wybrać się do okulisty i dermatologa musimy posiadać skierowanie,
co wiąże się z umówieniem wizyty.
Kolejna sprawa to lista leków refundowanych, która zmienia się raz na
3 miesiące a pacjenci z lekami wypisanymi na schorzenia przewlekłe
wracają z receptami, które wymagają w związku z tym korekt i każdorazowo umówionej wizyty. Od
stycznia pojawiła się także kwestia
pakietu onkologicznego, która od
pracowników rejestracji i lekarza
wymaga wystawienia karty DILO
w specjalnym serwisie centralnym
co średnio trwa od 20–30 minut.
Istnieje także spora grupa pacjentów, którzy odwiedzają lekarzy
bardzo często, zajmując kolejkę bardziej potrzebującym. Rekordziści
odwiedzają lekarza nawet 17 razy
w miesiącu. Ostatnim, lecz jednak
sporym problemem jest odsyłanie
Zaskoczyło mnie to… wydawałoby się, że modelarstwo kieruje
się kreatywnością, cierpliwością,
wytrwałością oraz dobrym okiem
i sprawną ręką. Ograniczenia, które były nie do przyjęcia przez Pana
Piotra i jego znajomych doprowadziły do powstania Grupy WAK
(Wrocławska Anarchia Kartonowa). Nazwa dosyć przewrotna ale
oddaje ducha prawdziwych modelarzy, którzy bez skrępowania
mogą budować piękne i niesamowite modele. Grupa od 10 lat organizuje we wrocławskim MDK przy
ul. Kołłątaja wystawę (zlot forumowiczów), która przyciąga około tysiąca zwiedzających i około
pięciuset modeli. Niektóre z nich
zaskakują szczegółowością. Pamiętajmy, że modele wykonywane
są w określonej skali. Na mnie olbrzymie wrażenie zrobiły elementy
statku o wymiarach 0,10 mm wykonane z papieru!!!
W tym roku wystawa odbędzie
się w dniach 13–14 czerwca i wstęp
na nią będzie bezpłatny. Wystawa

pacjentów przez lekarzy specjalistów z powrotem do POZ w sprawach recept, skierowań na badania,
skierowań do innych specjalistów
i szpitali oraz zleceń do gabinetów
POZ. Jest to o tyle dziwne, że sami
posiadają kontrakty umożliwiające
im te działania i bez problemu powinni je wykonywać – robią jednak inaczej przez co POZ pękają
w szwach…

Dostępność
lekarzy POZ
przy Trzebnickiej.

Kontrakt z NFZ na usługi zdrowotne gwarantowane, obliguje
każdą z praktyk do zabezpieczenia
świadczeń od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 18.00. Panie
prowadzące praktyki (Małgorzata
Brant, Alina Grocka-Wlaźlak, Jadwiga Hryniewiecka-Ropij i Irena
Żukrowska) wyszły naprzeciw potrzebom pacjentów i od godziny
7.00 uruchomiły możliwość rejestracji osobiście i od 7.30 telefonicznie. Kolejnym udogodnieniem było
zwiększenie obsady lekarskiej, zarówno w poradni dla dorosłych jak
i dla dzieci, dzięki czemu pacjent
może liczyć na dostęp do lekarza
przez 9-10 godzin dziennie. Panie
postawiły też na komfort pacjentów
oczekujących w poczekalni i przyjmowanych w gabinetach. W remonty w 2014 roku zainwestowały
jest aktualnie imprezą międzynarodową gdzie każdy modelarz znajdzie
swoje miejsce. Co ciekawe w czasie
wystawy są wybierane najpiękniejsze modele według uczestników jak
i publiczności. Na nagrody zrzucają

Sporo osób pyta się o porady
w godzinach nocnych, weekendową oraz świąteczną opiekę medyczną. Jeżeli chodzi o porady nocne,
weekendowe i świąteczne (18.008.00 rano dnia następnego)są one
zapewniane przez Szpital im Św.
Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, tel.
3120125. W nagłych wypadkach
możemy wezwać Pogotowie Ratunkowe dzwoniąc pod numer 112 lub
999.
Na koniec kilka liczb pokazujących ilość przyjmowanych pacjentów. W 2014 r. praktyki lekarskie
POZ przy ulicy Trzebnickiej przyjęły około 2 tyś pacjentów więcej niż
w 2013 r. Na każdą przypadało około 13-14 tyś wizyt. Jeśli praktyka ma
około 3000-3200 pacjentów zapisanych do pobierania świadczeń w tej
praktyce to daje to obraz jak bardzo
obciążony jest personel, który tych
pacjentów musi przyjąć. Według
tych przeliczników wychodzi na to,
że ilość odbytych wizyt w miesiącu
kształtuje się na poziomie od 8001200 (czyli 40–55 dziennie, przyjmując, że w miesiącu mamy średnio
22 dni robocze).

z pierwszej ręki

Marzec 2015 r.
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Wielkanoc coraz bliżej

– VII Obornicka Wystawa Tradycyjnych
Stołów Wielkanocnych już za nami!
W okresie przedświątecznym
chętnie uczestniczymy w kiermaszach, targach oraz spotkaniach, podczas których istnieje
możliwość zaprezentowania
twórczości lokalnych artystów
oraz producentów.
Podczas tego typu wydarzeń,
każdy znajdzie coś dla siebie. Miłośnicy dobrego jedzenia mają do
dyspozycji uginające się pod ciężarem smakołyków stoły, na których
królują baby wielkanocne, baranki,
mazurki oraz swojskie szynki i kiełbasy. Amatorzy ozdób świątecznych
mogą zakupić przepiękne pisanki,
palmy, serwetki oraz inne dekoracje wykonane własnoręcznie przez
uzdolnionych mieszkańców Naszej
gminy.
W sobotę 21 marca 2015 roku już
po raz siódmy w Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Obornikach Śląskich
odbyła się Obornicka Wystawa Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych
zorganizowana przez Społeczne
Stowarzyszenie Wiejskie Okolice,
Szkołę Podstawową w Osolinie,
Panią Krystynę Maśkiewicz z Oso-

Gminy Oborniki Śląskie, Prusice
oraz Żmigród. Dodatkową atrakcją
podczas obornickiego wydarzenia
były występy zespołów ludowych:
Malwy z Kuraszkowa, Marciny
z Marcinowa, Boduszki z Siemianic
oraz Chóru Uniwersytetu Trzeciego
Wieku „Atena” z Obornik Śląskich.

lina, Obornicki Ośrodek Kultury
ze środków otrzymanych z dotacji
z Gminy Oborniki Śląskie oraz Powiatu Trzebnickiego.
Partnerem wystawy, jak co roku
było Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich. Podczas tegorocznej edycji imprezy wystawionych zostało
siedemnaście tradycyjnych stołów
wielkanocnych
przygotowanych
przez przedstawicieli Sołectw, Stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskiej
oraz innych podmiotów z terenu

Po rozmowie z Paniami Małgorzatą Brant, Aliną Grocką-Wlaźlak, Jadwigą Hryniewiecką – Ropij
i Ireną Żukrowską prowadzącymi
praktyki lekarskie przy ulicy Trzebnickiej można stwierdzić, że na
praktyki zostało zrzuconych bardzo
dużo obowiązków co przekłada się
na możliwe problemy w procesie
rejestracji pacjenta. Miejmy to na
uwadze, przy kolejnym zgłoszeniu
się do lekarza POZ. Szanujmy także
personel przyjmujący nasze zgłoszenia bo jak widać ilość podejmowanych działań jest bardzo duża.

Podczas wystawy Komisja Konkursowa w składzie: Janusz Drzewiecki, Anita Misiorek, Agnieszka
Szepetiuk-Barańska oceniła wszystkie stoły, biorąc pod uwagę: nawiązanie do tradycji, wygląd stołu i smak
potraw. Walka była zacięta, a wybór
bardzo trudny, bowiem z roku na rok
poziom wystawy rośnie, a uczestnicy
wymyślają coraz piękniejsze dekoracje i przygotowują smakowitsze
potrawy. Zwycięzcami konkursu na
najpiękniejszy stół zostali: Sołectwo
Wilczyn, Zespół Śpiewaczy Malwy
z Kuraszkowa oraz Koło Łowieckie
„Krzyżówka” z Obornik Śląskich.
Specjalną nagrodę Lidii Geringer de
Oedenberg wyjazd do Brukseli komisja konkursowa przyznała Sołectwu Lubnów za walory artystyczne
przygotowanej ekspozycji. Dodatkowo przyznane zostały nagrody dla
wystawców od przedstawicieli Alior
Bank odziała w Obornikach Śląskich
oraz Rady Powiatowej Dolnośląskiej
Izby Rolniczej. Wyróżnione stoły:
Stowarzyszenie Koniczyna, Stowarzyszenie Rościsławice „Leśna Oaza”,
Sołectwo Kuraszków, Szkoła Podstawowa w Osolinie, KGW Łapczyce,
Sołectwo Raków.
Podczas tegorocznej edycji Wystawy zaprezentowali się następujący
wystawcy:
– Stowarzyszenie
„Koniczyna”
z Morzęcina Małego,
– Stowarzyszenie
Rościsławice
„Leśna Oaza”,
– Stowarzyszenie Morzęcin jest
Wielki”,

Bartosz Malec

się sami organizatorzy bez wsparcia
dużych firm czy sponsorów. Kolejną
dobrą zasadą jest udział organizatorów w wystawie. Pokazać swój model mogą, nie biorą jednak udziału
w zmaganiach konkursowych.
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Po naszej rozmowie Pan Piotr
pokazał mi też swój warsztat pracy
(zwany modelarnią), gdzie razem
z synem poświęcają się swojej pasji. Na stole można było zobaczyć
modele statków z papieru ale także piękny plastikowy model Rolls
Roysa. Syn Pana Piotra zajmuje się
bowiem modelarstwem z elementów plastikowych. Grupa do której
należą obaj Panowie jest skupiona
wokół forum http://www.konradus.
com/ gdzie możemy znaleźć dużo
ciekawych informacji. Oprócz tego
w każdą ostatnią sobotę miesiąca
modelarze spotykają się w „W Barze
u Misia” przy ulicy Bogusławskiego
o godzinie 17.00–18.00. Tak więc
jeżeli zajmujesz się modelarstwem
i chciałbyś poszerzyć swoje doświadczenie zapraszamy na forum,
pod adres podany powyżej.
Serdeczne podziękowania za
miły wywiad kieruję do Pana Piotra
Tengli z Kotowic.
Bartek Malec

– Szkoła Podstawowa z Osolina
i przyjaciele,
– Sołectwo Osolin,
– Zespół Śpiewaczy Malwy z Kuraszkowa,
– Sołectwo Raków,
– Dom
Pomocy
Społecznej
w Obornikach Śląskich i Rościsławicach oraz Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy,
– Koło Łowieckie „Krzyżówka”
z Obornik Śląskich,
– Żłobek Miejski i Stowarzyszenie
„Dla Siemianic”,
– Stowarzyszenie „Cztery Owoce”
z Kowal,
– Koło Gospodyń Wiejskich Łapczyce – Gmina Żmigród,
– Sołectwo Wilczyn,
– Sołectwo Lubnów,
– Sołectwo Kuraszków,
– Sołectwo Wielka Lipa,
– Partnerstwo „Wspólnie dla Gminy Prusice”.
Wszystkim wystawcom gratulujemy przepięknych kompozycji
świątecznych oraz pysznych potraw
wielkanocnych, w przygotowanie
których włożono bardzo wiele pracy

Osola krzewi tradycję
Być kobietą,
być kobietą…
Panie w Osoli – jak każdego roku
– 8 marca w świetlicy obchodziły

Dzień Kobiet. Wspólne świętowanie mieszkanek sołectwa jest już na
stałe wpisane w kalendarz. Na tegoroczne spotkanie nielicznie przybyli także mężczyźni, którzy wznieśli
toast lampką szampana i zaśpiewali

zgromadzonym kobietom tradycyjne STO LAT. Niedzielne popołudnie upłynęło w miłej atmosferze
przy ciastku, kawie i herbacie. Była
to doskonała okazja, aby porozmawiać i oderwać się od codziennych
obowiązków.
Wspaniała atmosfera sprawiła,
że panie opuściły świetlicę w wyśmienitym humorze. Niech trwa on
cały rok !

W wielkanocnym
nastroju
22 marca odbył się w świetlicy
mini kiermasz wielkanocny. Wystawiły się na nim mieszkanki Osoli,
które specjalizują się w rękodziele.
Wykonane przez nie wielkanoc-

i pieniędzy.
Podczas Wystawy Tradycyjnych
Stołów Wielkanocnych Komisja Konkursowa oceniła również trzynaście
palm wielkanocnych zgłoszonych do
konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania. Najpiękniejsze
palmy zgłoszone w tegorocznej edycji konkursu wykonane zostały przez
Sołectwo Wiczyn, Wielka Lipa oraz
Koło Gospodyń Wiejskich z Łapczyc.
Nagrody w konkursie na najpiękniejszą palmę wielkanocną ufundowało
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich ze
środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Tegoroczną edycję Wystawy
można zaliczy do bardzo udanych –
kto był ten widział, a kto nie dotarł
do Obornik Śląskich niech żałuje!
Wszystkich mieszkańców Gminy
Oborniki Śląskie oraz całego Powiatu Trzebnickiego zapraszamy do
Obornik Śląskich na VIII Wystawę
Stołów Wielkanocnych już za rok!!!
Katarzyna Jarczewska

ne ozdoby i dekoracje zachwycały
swoim urokiem. Były piękne pisanki, stroiki oraz palmy wielkanocne.
Kiermasz licznie odwiedzili mieszkańcy sołectwa. Każdy uczestnik
mógł, poza zakupem wielkanocnego upominku, poczęstować się filiżanką kawy lub herbaty oraz drobną słodyczą.
Inicjatywa ta była kolejną świetną okazją do spotkania, rozmowy,
a także podzielenia się swoimi pomysłami na uświetnienie zbliżających się świąt w domowym zaciszu.
Pozostając w radosnym, wiosennym nastroju życzymy wszystkim
zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary nadziei
i miłości oraz serdecznych spotkań
w gronie rodziny i przyjaciół.
Sołtys i Rada Sołecka Osoli
Tekst: Marzena
Matusiak-Kucharska
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich

Projekt pn. „Centrum Smaku
i Tradycji w Morzęcinie Małym”
został sfinansowany ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007
– 2013 w ramach działania:
„Wdrażanie Lokalnych Strategii
Rozwoju” i polegał na budowie
obiektu służącego mieszkańcom Kocich Gór na cele produkcji i wytwarzania produktów
i potraw lokalnych.
Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach naboru na Małe
Projekty ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich.
Wartość dotacji z Unii Europejskiej
to ok. 50 000 zł. Pozostała część pochodzi z dotacji z Gminy Oborniki
Śląskie oraz od prywatnych sponsorów.
14 lutego 2015 roku Burmistrz
Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa, Prezes Stowarzyszenia
Koniczyna Pani Grażyna Mazur
oraz właściciel firmy budowlanej
Adam Stążka dokonali uroczystego otwarcia Centrum Smaku

i Tradycji w Morzęcinie Małym.
W uroczystości wzięło udział wielu
zaproszonych gości z terenu Gminy Oborniki Śląskie oraz Powiatu
Trzebnickiego, bowiem Centrum
ma służyć wszystkim mieszkańcom
obszaru działania Stowarzyszenia
LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich.

Stowarzyszenie
„Lipówka”,
Sołtys oraz Rada Sołecka 7
marca 2015 roku w świetlicy
wiejskiej w Wielkiej Lipie zorganizowało Dzień Kobiet w stylu
RETRO.

na oraz oferta wioski tematycznej:
Morzęcin Mały – wioska smaku ze
szpinaku. Następnie czas wypełniły występy zespołu ludowego „Ale
Babki” z Czeszowa i „My we Dwoje” z Warzęgowa. Wszyscy przybyli
goście mieli możliwość skosztowania potraw szpinakowych, takich
jak: pasztet z królika ze szpinakiem,
naleśniki ze szpinakiem, sakiewki
ze szpinakiem, ciastko szpinakowe
oraz wiele innych pyszności nie tylko ze szpinakiem.

Przy okazji wszystkich miłośników dobrego jedzenia i aktywnego
wypoczynku zapraszamy do Morzęcina Małego, gdzie na każdego czeka coś ciekawego: ścieżka edukacyjna w parku, wyprawa odkrywców
„Zapomniane gry i zabawy”, ścieżka
kulinarna oraz warsztaty kulinarne
i artystyczne. Te i inne atrakcje powodują, iż Morzęcin Mały mimo,
iż liczy zaledwie 150 mieszkańców
znany jest na całym Dolnym Śląsku.
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W wydarzeniu uczestniczyli
członkowie stowarzyszenia, mieszkańcy Pęgowa oraz osoby, które
wspierają wszystkie inicjatywy
i pomysły realizowane w „Najpiękniejszej Wsi Dolnego Śląska w 2012
roku”. Prezes Stowarzyszeni Rozwoju Pęgowa Pan Maciej Borowski
wręczył podziękowania wszystkim
osobom, które przyczyniły się do
tego, aby w Pęgowie żyło się lepiej.
Oto osoby, które otrzymały podziękowania: Burmistrz Obornik

Śląskich Arkadiusz Poprawa, Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani
Agnieszka Zakęś, Sołtys Pęgowa
Marta Rogala, Prezes OSP Pegów,
Zarząd Klubu Sportowego Zorza
Pęgów, Prezes LGD Kraina Wzgórz
Trzebnickich Katarzyna Jarczewska
oraz wiele innych osób z terenu całej Gminy Oborniki Śląskie.
Podczas uroczystości wręczony
został dyplom oraz kwiaty jubilatce
Pani Marii Gibalskiej, która 14 lutego obchodziła 80 urodziny. Pani
Maria od wielu lat jest animatorem
kultury na terenie Gminy Oborniki
Śląskie i całego Powiatu Trzebnickiego.
Katarzyna Jarczewska

Katarzyna Jarczewska
czas konferencji zaprezentowali
swoje stadniny oraz ośrodki jeździeckie.
Prezes Zarządu LGD Katarzyna
Jarczewska oraz Wojciech Osiński
przedstawili założenia oraz osiągnięte rezultaty projektu polegającego na wytyczeniu 600 km szlaku
konnego na terenie trzech LGD:
Dobrej Widawy, Doliny Baryczy
oraz Wzgórz Trzebnickich.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich

Konno obszarami natury
– przez wzgórza i doliny

Głównym celem projektu był
wzrost atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozwój oferty
związanej z turystyką konną obszarów Doliny Baryczy, Doliny Dobrej
Widawy i Wzgórz Trzebnickich. Ze

fundatorem było Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania Kraina
Wzgórz Trzebnickich:
– I miejsce – Marta Piwowarczyk
z Osolina
– II miejsce – Mariola Walczak
z Osolina
– III miejsce – Krystyna Osińska
z Wielkiej Lipy
– IV miejsce – Joanna Zgierska
z Wielkiej Lipy
– V miejsce – Małgorzata Jasińska
z Wielkiej Lipy
Oprócz konkursu i zabawy do
samego rana na panie czekało wiele atrakcji: tort, sesja fotograficzna,
drobne upominki oraz występ mężczyzn z Wielkiej Lipy.
Już dzisiaj zapraszamy do Wielkiej Lipy na Dzień Kobiet w 2016
roku – dobra zabawa gwarantowana!!!

Podczas uroczystości poświecenia nowo wybudowanego obiektu dokonał Ksiądz Proboszcz
Grzegorz Skałecki. Po ceremonii
otwarcia i przecięciu wstęgi zaprezentowana została w formie
prezentacji multimedialnej działalność Stowarzyszenia Koniczy-
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środków z otrzymanej dotacji wykonane zostały następujące działania na terenie Kocich Gór:
– oznakowanie szlaku – 167 km
(znaki malowane na nośnikach
naturalnych, słupki, zmiana organizacji ruchu na drogach powiatowych)

Stowarzyszenie Rozwoju Pęgowa 31 stycznia 2015 roku po raz
piąty zorganizowało Spotkanie
Noworoczne połączone z koncertem muzyki poważnej oraz
imprezą integracyjną.

Podczas tego wydarzenia nie zabrakło atrakcji oraz niespodzianek
dla wszystkich pań, które bardzo
licznie uczestniczyły w zabawie.
Podczas imprezy zorganizowany
został konkurs na najładniejsze
przebranie, do którego zgłosiło się
ponad dwadzieścia kobiet z terenu
całej Gminy Oborniki Śląskie. Konkurencja była duża, walka zacięta
jednak komisji konkursowej udało
się wybrać zwycięzców. Komisja
przyznała pięć nagród, których

Katarzyna Jarczewska

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
KRAINA WZGÓRZ TRZEBNICKICH

13 marca 2015 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Kraina Wzgórz Trzebnickich
w Centrum Smaku i Tradycji
w Morzęcinie Małym zorganizowało konferencję podsumowującą projekt pt.: „Konno obszarami natury – przez wzgórza
i doliny”, który realizowany był
ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 w ramach działania 4.21 Wdrażanie projektów
współpracy.
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Spotkanie
Dzień Kobiet w Wielkiej Lipie
Noworoczne
w Pęgowie

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
KRAINA WZGÓRZ TRZEBNICKICH

Centrum Smaku i Tradycji
w Morzęcinie Małym
już otwarte!

Marzec 2015 r.

– 12 tablic informacyjnych z mapą
obszaru i regulaminem poruszania się po szlaku konnym,
– budowa dwóch wiat na szlaku konnym, na terenie stadnin
w Pierwoszowie i w Morzęcinie
Wielkim,
– działania promocyjne (strona
www, mapy drukowane, film
promocyjny szlaku, Hubertus
2013, konferencja podsumowująca),
– administracyjna obsługa projektu.
W spotkaniu w Morzęcinie Małym uczestniczyli przedstawiciele
stadnin, gospodarstw agroturystycznych oraz miłośnicy turystyki
aktywnej z terenu Gminy Oborniki
Śląskie i całego LGD, którzy pod-

Dodatkowo podczas wydarzenia
zaprezentowane zostały działania
Klastra Produktu Lokalnego Doliny Baryczy i Wzgórz Trzebnickich,
w ramach którego promowani są
lokalni twórcy oraz przedsiębiorcy z terenu Powiatu Trzebnickiego
i Milickiego. Zinwentaryzowane
szlaki turystyczne na terenie całego LGD zaprezentował Wiceprezes
Klubu Sportowego Zorza Pęgów
Artur Fedeczko, który razem z Pęgowską Grupą Rowerową w 2014
roku przejechał wszystkie szlaki
piesze oraz rowerowe celem wytyczenia nowych przebiegów oraz
wskazania błędnego znakowania
szlaków.
Wszystkich miłośników turystyki w siodle oraz aktywnego wypoczynku na łonie natury zapraszamy
do Gminy Oborniki Śląskie, gdzie
każdy znajdzie coś dla siebie i swojej rodziny :-).
Tekst Katarzyna Jarczewska
Foto Dorota Jerczyńska

Konkurs
Sesje
„Przedsięwzięcia
Rady Miejskiej promujące ideę odnowy wsi”
miesiąc

data

godzina

Dzień tygodnia

Styczeń

30.01.2015

17.00

piątek

Luty

26.02.2015

17.00

czwartek

Marzec

31.03.2015

17.00

wtorek

Kwiecień

28.04.2015

17.00

wtorek

Maj

28.05.2015

17.00

czwartek

Czerwiec

30.06.2015

17.00

wtorek

Lipiec

30.07.2015

17.00

czwartek

Sierpień

Przerwa wakacyjna

Wrzesień

30.09.2015

17.00

środa

Październik

29.10.2015

17.00

czwartek

Listopad

26.11.2015

17.00

czwartek

Grudzień

30.12.2015

17.00

środa

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkursu ofert z zakresu działalności
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2015
roku.
Celem konkursu jest wsparcie
społeczności lokalnych, działających w „Odnowie Wsi Dolnośląskiej”, w realizacji projektów
mających na celu pomoc grupom
odnowy wsi, pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnej
pracy na rzecz swojej miejscowości
oraz rozwój tożsamości wiejskiej,
zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.
Maksymalna kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego,
o jaką mogą ubiegać się organizacje
pozarządowe na wykonanie tablic
informacyjnych, witaczy, materiałów promocyjnych, stron internetowych i organizację imprez sołeckich

to 5 000,00 zł. Termin naboru: 30
marca – 30 kwietnia 2015 r.
Więcej i informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://
www.umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/aktualnosci/artykul/
przedsiewziecia-promujace-ideeodnowy-wsi-otwarty-konkursofert-2/
Katarzyna Jarczewska
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Nowi sołtysi
W lutym na ternie Gminy Oborniki Śląskie odbyły się wybory
Sołtysów oraz Rad Sołeckich. W kolejnych numerach
„Z pierwszej Ręki” przedstawimy sylwetki osób, które objęły
funkcję sołtysa po raz pierwszy
a także osoby, które pełnią tą
funkcję już od wielu lat.
W tym numerze prezentujemy
sylwetki nowych sołtysów: pani
Grażyny Mazur – Sołtysa Morzęcina Małego, pana Dawida Stawiaka – Sołtysa Siemianic oraz pani
Martyny Ostaszewskiej – Sołtysa
Rościsławic.

Dawid Stawiak

Mam 32 lata. Od urodzenia
mieszkam w Siemianicach. Prowadzę wraz z rodzicami gospodarstwo
rolne. Jestem absolwentem Wyższej
Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu. W swoich działaniach na rzecz
wsi postawiłem głównie na młodzież. Wiem, że tu w Siemianicach
w młodych ludziach drzemie olbrzymi niewykorzystany potencjał.
Chciałbym swoją pracą umożliwić
im rozwój swoich zainteresowań ale
także dać szansę na większy kontakt
z szerokorozumianą kulturą. Młodzi ludzie w Siemianicach wykazują
bardzo dużą chęć do pomocy i działań. Wiem, ze przy ich współpracy
uda nam się zrealizować wspólne
cele. Chciałbym także zmodernizować plac zabaw dla najmłodszych,
odremontować świetlicę wiejską
oraz poprawić stan dróg. Większość
z założonych celów chce zrealizować dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych oraz z budżetu gminy.

Grażyna Mazur

Na co dzień jestem prezesem
Stowarzyszenia „Koniczyna” z Morzęcina Małego, z którym aktywnie
działamy na terenie Gminy oraz
Powiatu. Moim hobby jest czytanie książek i oczywiście gotowanie.
Obejmując funkcję Sołtysa postawiłam sobie dość ambitne cele. Zależy mi głównie na wypromowaniu
wsi zgodnie z naszym hasłem „wioski smaku ze szpinaku”, poprzez nasze umiejętności kulinarne. Ważną
inwestycją, którą chce zrealizować
to dokończenie naszej świetlicy

z pierwszej ręki
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Martyna
Ostaszewska

Jestem rodowitą mieszkanką Rościsławic. Ukończyłam dwa kierunki studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu: Biologię
i Ochronę Środowiska, a także studium pedagogiczne we Wrocławiu.
Na co dzień pracuję w Urzędzie
Miejskim w Obornikach Śląskich
oraz udzielam się w lokalnych stowarzyszeniach, m.in. Stowarzyszeniu Rościsławice Leśna Oaza, którego jestem prezesem. W wolnym
czasie lubię angażować się w działalność społeczną, pozyskuję środki
zewnętrzne na rozwój i promocję
swojej miejscowości, organizuję imprezy, realizuję projekty zewnętrzne. Od dzieciństwa moją prawdziwą
pasją był śpiew i muzyka. Największą bolączką wsi jest brak kanalizacji i fatalny stan drogi wojewódzkiej, jednak będąc realistką liczę się
z tym, że na realizację tak drogich
inwestycji będziemy musieli jeszcze
poczekać. Ważnym dla mnie i dla
mieszkańców wsi zadaniem jest
dokończenie remontu chodnika,
który wpłynie głównie na poprawę
bezpieczeństwa, ale i estetyki wsi.
Kolejnym wyzwaniem, które chciałabym zrealizować w najbliższym
czasie jest dokończenie remontu
oraz doposażenie świetlicy wiejskiej. Stawiam także na poprawę
bezpieczeństwa wsi poprzez rozbudowanie sieci monitoringowej,
rozwój turystki i promocję słonecznikowej wsi poprzez m.in. organizację imprez, a także zagospodarowanie boiska sportowego i poprawę
bazy sportowej. Chciałabym wyjść
naprzeciw problemom mieszkańców i zaangażować ich do czynnego
udziału w życiu społecznym wsi,
organizować czas wolny, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, poprzez
mi.in. uczestnictwo w warsztatach
i imprezach, ale przede wszystkim
zadbać o ich zdrowy styl życia.
Zamierzone cele będę realizować
poprzez pracę społeczną, pozyskiwanie środków zewnętrznych z różnych źródeł, współpracę z lokalnymi samorządami oraz pozyskiwanie
sponsorów.
P.S.

Gminy Oborniki Śląskie kadencji 2014-2018
Lp.

Miejscowość

Imię i nazwisko sołtysa

Adres

Kontakt

1.

Bagno

Joanna Jastrzębska

Bagno

tel. 71/310 63 44

2.

Borkowice

Małgorzata Garlińska

Borkowice

tel. 692 233 285

3.

Golędzinów

Janusz Jaworski

Golędzinów

tel. 71/ 310 67 22

4.

Jary

Beata Trumpiel

Jary

tel. 665 003 833

5.

Kotowice

Barbara Konieczna

Kotowice

tel. 71/ 310 75 51, 605 859 885

6.

Kowale

Anna Gruszka

Kowale

tel. 71/ 310 35 77, 693 431 527

7.

Kuraszków

Andrzej Jaros

Kuraszków

tel. 071/ 310 25 62, 691 700 223

8.

Lubnów

Ryszard Szymański

Lubnów

tel. 696 062 305

9.

Morzęcin Mały

Grażyna Mazur

Morzęcin Mały

tel. 71/310 62 51, 500 438 921

10.

Morzęcin Wielki

Renata Kusztelak

Morzęcin Wielki

tel. 71/310 31 19

11.

Osola

Janina Janeczko

Osola

tel. 71/310 60 99

12.

Osolin

Mariola Walczak

Osolin

tel. 71/310 62 62, 605 242 239

13.

Paniowice

Joanna Musiał

Paniowice

tel. 71/310 66 17, 696 825 362

14.

Pęgów

Marta Rogala

Pęgów

tel. 71/310 72 43, 663 674 835

15.

Piekary

Arkadiusz Winter

Piekary

tel. 71/310 46 43, 795 512 546

16.

Przecławice

Paulina Nazary

Przecławice

tel. 71/310 46 71, 609 227 202

17.

Raków

Mieczysław Czarny

Raków

tel. 71/310 81 94, 783 617 907

18.

Rościsławice

Martyna Ostaszewska

Rościsławice

tel. 725 107 453

19.

Siemianice

Dawid Stawiak

Siemianice

tel. 71/310 19 45, 781 634 635

20.

Uraz

Natalia Kwasek Elsebaey

Uraz

tel. 663 222 085

21.

Wielka Lipa

Wojciech Osiński

Wielka Lipa

tel. 71/310 62 91, 500 268 751

22.

Wilczyn

Jolanta Łojkuc

Wilczyn

tel. 71/310 27 70

23.

Zajączków

Monika Mączka

Zajączków

tel. 71/ 310 74 73, 517 506 028

Pęgów ponownie wśród
najlepszych na Dolnym Śląsku!
Pęgów w 2012 roku zdobył tytuł
„Najpiękniejszej Wsi Dolnego
Śląska” za aktywność mieszkańców oraz zrealizowane
projekty ze środków zewnętrznych. Długo nie było trzeba
czekać, aby sukces powtórzyć.
Tym razem Pani Marta Rogala Sołtys Pęgowa zajęła I miejsce
w konkursie „Sołtys Roku 2014”,
która została zgłoszona przez Gminę Oborniki Śląskie do konkursu

z pierwszej ręki
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5-lecie Małego Przedszkola

Wykaz sołtysów

wiejskiej, wyposażenie jej w sprzęty, zagospodarowanie przestrzeni
dookoła budynku, zniwelowanie
terenu, nasadzenie zieleni oraz wybudowanie ogrodzenia. W dalekiej
perspektywie chciałabym także
zająć się parkiem, o który obecnie
dbają sami mieszańcy wsi oraz wybudować piec, który przyda się do
gotowania. Na pewno chciałabym
aby nasze potrawy ze szpinaku były
produktem lokalnym, który można
sprzedawać. Fundusze na realizację
tych założeń chce pozyskać z pisania projektów oraz środków gminy.

Marzec 2015 r.

organizowanego przez Dolnośląski
Urząd Wojewódzki.
11 marca 2015 roku w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim
odbyła się gala finałowa konkursu „Sołtys Roku 2014”. Wśród
96 nominowanych osób z całego
województwa dolnośląskiego znaleźli się przedstawiciele z terenu
Gminy Oborniki Śląskie: Sołtys Golędzinowa Janusz Jaworski
oraz Sołtys Pęgowa Marta Rogala.

W gronie trzech najlepszych
Sołtysów Dolnego Śląska znalazła
się Pani Marta Rogala, która z rąk
Wojewody Pana Tomasza Smolarza
odebrała dyplom i pamiątkową statuetkę. W uroczystej gali konkursu
oprócz Naszych Sołtysów uczestniczył również Burmistrz Obornik
Śląskich Arkadiusz Poprawa, który podczas tego tak ważnego dnia
wspierał swoich Sołtysów.
Katarzyna Jarczewska

Czas biegnie szybko, to już
pięć lat od momentu, kiedy
pierwsze maluchy przekroczyły
progi przedszkola w Golędzinowie. Jak wszędzie początki były
trudne.
Przed pięciu laty projekt powstania placówki zrodził się w społeczności lokalnej, której przewodniczył
sołtys Janusz Jaworski. Model Małego
Przedszkola wdrażany był przez Fundację Edukacji Przedszkolnej w oparciu o potrzeby dzieci i ich rodziców,
dlatego w jednej grupie jest 15 maluchów mieszkających w tej samej
lub w sąsiednich miejscowościach,
a w zajęciach biorą udział dzieci
w wieku 3-5 lat, dzięki temu młodsi
mogą naśladować starszych kolegów,
a starsi uczą się odpowiedzialności
i opieki nad młodszymi. Edukacja
jest oparta na programie nauczania
zgodnymi z wymogami MEN.
Placówka w Golędzinowie od
początku była mocno zakorzeniona
w społeczności lokalnej, która jest
współodpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie. Docelowo ta
właśnie społeczność lokalna– rodzice, liderzy społeczni, przedstawiciele jednostek samorządu
terytorialnego – jako Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Golędzinów
przejęli rolę organu prowadzącego placówkę. Projekt powstania
przedszkola dał rodzicom i całej
społeczności lokalnej bardzo dużo
dobrego. Przedszkole jest świetnie
usytuowane, choć jest to mała wieś,
spełnia funkcję zarówno kulturalną jak i oświatową, można śmiało

powiedzieć, że oświata trafiła pod
strzechy. Przedszkole jest jedynym
punktem we wsi w którym rodzice mają możliwość skorzystania
z pierwszego etapu nauki dla swoich dzieci. Małe przedszkole jest fajne, dlatego, że dzieci mają większą
możliwość współpracy ze sobą, oraz
większa możliwość nauki poprzez
zabawę. Grupę kilkuosobową można łatwiej opanować, każde dziecko
objąć indywidualną zabawą i nauką.
Należy też zaakcentować, że dzięki
staraniom Pana sołtysa Janusza Jaworskiego w pierwszej fazie działalności placówka nabrała rozpędu.
Zaś ze strony działań pedagogicznych koło zamachowe wprowadziła w ruch swoim zaangażowaniem
merytorycznym Pani dr Kamila
Kamińska, która jako pracownik
naukowy Uniwersytetu Wrocław-

skiego niejednokrotnie służyła dobrą radą lub pomysłem w sprawach
dydaktycznych. Warto też podkreślić, że przygotowanie pomieszczeń
przedszkola można zawdzięczać
całej społeczności Golędzinowa
w szczególności rodzicom dzieci.
Ponadto dzięki uprzejmości Pani
dyrektor Halinki Muszak, dzieci
jeżdżą do Obornickiego Ośrodka
Kultury, który ma bardzo szeroką
ofertę skierowaną dla najmłodszych. Ogromną rolę oraz wkład
w prawidłowe działanie przedszkola ma Pan Prezes Adam Mazij za co
wszyscy są mu wdzięczni. W tym
też miejscu duże podziękowanie
należy przekazać Panu sołtysowi
Januszowi Jaworskiemu, który to
niestrudzenie działa na rzecz Małego Przedszkola i maluchów, które
go uwielbiają. Przy tej okazji warto

Czas na „plenery”!
Wkrótce słoneczko mocniej zagrzeje, na dworze zrobi się cieplej,
nastanie czas „plenerów” ( takim
skrótem myślowym niektórzy nazywają imprezy organizowane na
świeżym powietrzu). Zaczną się
dni miast i wsi, święta szarlotek,
truskawek, szpinaku, a nawet lilaka
(czyli bzu pospolitego, na którym to
święcie grałem przed laty w Mietkowie). Każde miasto, każda wioska
chce być dzisiaj kojarzona z jakimś
logo, z przypisanym symbolem
wyróżniającym je spośród innych
miejscowości. Nie wszyscy czekają
do maja. W Stroniu Śląskim już pod
koniec kwietnia organizowana jest
„Kwietniówka”, coroczny przegląd
muzycznych zespołów w uroczym
miejskim parku. Najczęściej jednak
plenery zaczynają się w dniach 1-3
maja i ciągną się do początku złotej
polskiej jesieni. Typowy, schematyczny „plener” to profesjonalnie
nagłośniona i oświetlona (rampy
świateł, efekty specjalne, „zadymiarki”, skanery) estrada, na której
popisują się najpierw lokalne zespoły muzyczne i taneczne, uczniowie
z miejscowych szkół, kapele ludowe, grupy o niszowej proweniencji:
bluesowe, jazzowe, metalowe.
Wszyscy ci wyżej wymienieni
mniej znani okoliczni artyści „robią” za support, czyli występują
przed wyczekiwanym koncertem
głównej gwiazdy wieczoru, rozgrzewają niejako publikę, wypełniają czas pozostały do występu

zespołu/wykonawcy, który na plakacie jest wyróżniony największą,
złotą czcionką. W moim dość długim muzycznym życiu „supportowałem” wiele prawdziwych gwiazd
czy gwiazdeczek jednego sezonu.
Grając z „Blues Menu” w pięknych
„okolicznościach” przyrody byłem
dumny poprzedzając koncert Tadeusza Nalepy, mniej dumny występując przed królową „disco z pola”
– Shazzą. Jako „przedskoczek” (inaczej: „zapchajdziura”, wypełniacz)
czułem bardzo często dyskomfort
prezentując chicagowskiego bluesa
o godzinie 16-ej na scenie zalanej
słońcem. To nie ta pora, nie ten klimat do „czucia” bluesa. Moi muzycy nabłyszczeni, polakierowani od
potu, z rozstrajającymi się od gorąca strunami gitar, zdegustowani
brakiem należytego odbioru, czuli

się zdruzgotani widokiem facetów
z piwem w plastykowych kubkach
paradujących z miną znużenia
przed estradą i krzykiem dzieciaków z cukrową watą ciągnących
swoje mamy do stoisk z zabawkową
chińszczyzną. Ciężko jest zespołom
z rodowodem bluesowym grać na
masowej imprezie dla widzów przybyłych specjalnie dla zaproszonej
gwiazdy. Niekiedy jednak w tłumie
przypadkowych odbiorców można
było dostrzec osobników, którzy
po każdym numerze klaskali, nie
odchodzili, byli z nami do końca
naszego występu. I dla nich warto
było dać z siebie wszystko, zatrzymać ich, zaintrygować naszą muzą.
No i w końcu po nas, po supportujących bluesmanach, czas na główne danie czyli gwiazda wieczoru –
„heble” stołu mikserskiego od siły

bardzo podziękować Włodarzom
Miasta Oborniki Śląskie i powiedzieć, że dziękują nie tylko rodzice
ale i wdzięczne za wszystko przedszkolaki wraz z wychowawcą Krystyną Kornecką za 5-letni wkład solidnej współpracy. Drodzy Rodzice

placówka prowadzi obecnie rekrutację na kolejny rok przedszkolny,
chętni mogą się już zgłaszać tel.
kontaktowy 511-486-175
Z A P R A S Z A M Y.

głosu i instrumentów – w górę !
Ruchome światła zaczynają szalony taniec w rytm prezentowanej
muzyki. Dobrze jest jak gwiazda
wieczoru jest tzw. strzałem w dziesiątkę, gorzej jak zawiedzie zmasowaną publikę, pozostaje wtedy
zawód, rozgoryczenie, obelgi pod
adresem organizatorów. Z autopsji znam wiele przypadków, gdzie
uwielbiany przez wszystkich „podmiot wykonawczy” zawodził ( nie
tylko pod względem wokalnym).
Paru artystów oszczędzę nie wymieniając ich nazwisk. Po gwieździe na deser – zabawa taneczna.
Rozbawiony muzyką, rozochocony festynowym piwem tłum wyżywa się teraz w tańcu na dechach,
asfalcie czy na trawie. Coraz częściej zamiast zespołu muzycznego,
(„doborowej orkiestry”), na scenie
instaluje się DJ (didżej). I jak zapowiada, ze zaraz „zagra” hit z pierwszej dziesiątki listy przebojów to
ja cały się gotuję. On może puścić
nagranie z płyty czy z komputerowej playlisty, ale nie zagrać ! Gra
muzyk i szafa może być grająca (
stały kiedyś w knajpach takie urządzenia z singlowymi szlagierami na
„winylach”). DJ jest jak kataryniarz,
który nie gra tylko kręci korbką katarynki. Smutne to, ale prawdziwe
– wysyp didżejów spycha z estrady
muzyków, którzy na żywo potrafią
zaśpiewać i zagrać.
Przed laty ( a pamiętam jeszcze festyny z lat pięćdziesiątych)
na boisku podstawówki „orkiestra doborowa” na przyczepie od
traktora grała unplugged (bez prądu, akustycznie). Dwa saksofony,
akordeon i bębny walczykami,
fokstrotami i tangami zapełniały
do białego rana uginające się od

tańczących par ( kiedyś tańczono tylko parami) dechy. „Bufet
obficie zaopatrzony” sprzedawał
czystą „strażacką” (tą z czerwona
etykietą), mętne piwo i landrynkowatą oranżadę. Dorośli gnieździli
się w ciasnych, szkolnych ławkach
z pochyłym blatem. W miejscu
dziury na kałamarz stała najczęściej
musztardówka z „czyściochą”. Jedyną pozamuzyczną atrakcją takiej
PRL-owskiej masówki była loteria
fantowa, w której obok szklanej
ryby (obowiązkowo musiała stać
na telewizorze) można było wygrać
żywą świnię. Dziś plenery miejskie
czy wiejskie zachwycają swoim
rozmachem. Dobór odpowiednich
artystów, las kolorowych parasoli,
biesiadne stoły, stoiska z grillami,
budki z ciastami, różnorodność napitków, bajeczna scena – wszystko
to zachęca do uczestnictwa w „plenerze”, w bezpośrednim kontakcie
z naturą, na świeżym powietrzu,
na otwartej przestrzeni pod gołym
niebem (tylko wykonawcy są „zadaszeni”). Bierzmy więc udział we
wszelakich plenerach, tych „imprezowych”, malarskich, rzeźbiarskich,
ślubnych, itd. (oprócz ustawek
w plenerze) ciesząc się obcowaniem
z naszą „czterosezonową” przyrodą.
A na koniec zostawiam oczywiste
stwierdzenie: gwarancją udanego„pleneru” jest przede wszystkim
pogoda, ona jest najważniejsza !
I takiej pogody, ciepłej, słonecznej
w dzień, księżycowej i gwieździstej
w nocy, bezchmurnego, bezdeszczowego nieba, życzę organizatorom i uczestnikom nadchodzących
„plenerów” w naszej gminie.

Małe Przedszkole
w Golędzinowie

Tadeusz Bogucki
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z pierwszej ręki

Przed 100 laty prasa donosi
Wyszukane i przetłumaczone przez dr hab. Janusza Stopyrę artykuły pochodzą z gazetki „Bote” („Posłaniec”).
Rocznik 22. nr 18-25 marzec 1915

w swoich szeregach orkiestrę. Na
początek powstała kapela doboszy
na czele z tamburmajorem Pautschem z Oleśnicy (Oels). Ponieważ
w kompanii jest wielu melomanów,
orkiestra na pewno już wkrótce powstanie. Gdy przemarszom wojsk
towarzyszy muzyka, robi to na
wszystkich pokrzepiające wrażenie,
zwłaszcza w czasie wojny.
Oborniki (Obernigk), 13.
marca 1915: Zebranie Związku
Nauczycielstwa. Miejscowy Związek Nauczycielstwa zorganizował
w sobotę, 6. marca 1915 zebranie,
podczas którego nauczyciel Galisch
z Obornik wygłosił referat na temat
pedagogiki wojny.

Oborniki (Obernigk), 3. marca 1915: Śmiertelny wypadek.
Nieubłagana śmierć znowu dotknęła jednego z naszych najbardziej znanych przedsiębiorców –
właściciela drogerii Adlera, Pana
Gustava Kerkera, który pełnił
służbę wojskową w kraju nieprzyjaciela. Zmarł w Metz w wyniku
ciężkiego postrzału głowy. Zwłoki
będącego w kwiecie wieku człowieka zostały sprowadzone do
Obornik. Pogrzeb odbędzie się
na cmentarzu katolickim. Zmarły
pozostawił wdowę i czworo dzieci.
Cześć Jego Pamięci!
Oborniki (Obernigk), 3. marca 1915: Krzyże żelazne. Krzyże
żelazne otrzymali zastępcy oficera Harry Kuveke i Adamy Woide,
a także wice-kapral Willy Woide
z Obornik.
Oborniki (Obernigk), 3.
marca 1915: Oczyszczanie stawu
w Wilczynie. Właściciel majątku w Wilczynie Heppner zlecił
oczyszczenie dużego na 1,5 morga stawu w Wilczynie (Heidewilxen). Zlecenie to dostał studniarz z Obornik Oswald Viertel.
Wraz z 12 rosyjskimi robotnikami podjął się usunięcia ze stawu

ok. 3-metrowej warstwy szlamu.
Z uwagi na dobre warunki pogodowe trwające od kilku tygodni prace
powinny już niedługo dobiec końca, aby przywrócić opłacalność hodowli karpia.
Oborniki (Obernigk), 6. marca
1915: Zebrane datki. Łączna suma
datków zebranych na powiatowy
Związek Kobiet w Trzebnicy wynosi ponad 20 tys. marek. Kwesta trwa
nadal.
Oborniki (Obernigk), 6. marca 1915: Organizacja zwózki zbóż.
Pod względem organizacji zwózki
zbóż powiat trzebnicki został podzielony na 67 okręgów, kontrolowanych przez wyznaczonych do
tego celu mieszkańców naszego regionu, m. in. Pana Schauberta, Pana
Vogta, oraz Pana Kolei – dla okręgu
Oborniki.
Oborniki (Obernigk), 6. marca
1915: Lekcje szycia. Jedna z członkiń Ojczyźnianego Związku Kobiet, aptekarka Nithack, podjęła
się ostatnio zorganizowania lekcji
szycia. Lekcje odbywać się będą
w hotelu „U Cesarza Niemiec” we
wtorki i soboty w godzinach od
3 po południu do 10 wieczorem.

Celem tej działalności jest dostarczenie naszym żołnierzom na froncie przydatnych dla nich rzeczy.
Przyjmowane są wszelkie materiały,
szczególnie wełna. Kilka pań zgłosiło się już swój udział w tym przedsięwzięciu.
Oborniki (Obernigk), 6. marca 1915: Działalność gospodarcza
pana Pfenniga. Pan Pfennig, prowadzący w Obornikach działalność
gospodarczą związaną z rozlewnią
wód mineralnych, planuje jej rozszerzenie o produkcję spirytusu.
Aby ułatwić handel spirytusem, na
który zarówno w Obornikach, jak
i w okolicznych miejscowościach
panuje duży popyt, Pan Pfennig
założył na miejscu stosowną hurtownię.
Oborniki (Obernigk), 10. marca 1915: Zmiana administratora.
Administrowanie okręgu Wielka
Lipa (Groß Leipe) powierza się
tymczasowo Panu von Schaubertowi z Obornik.
Oborniki (Obernigk), 10. marca 1915: Kapela wojskowa. Kompania szturmowa kwaterująca obecnie w Obornikach, podobnie jak
poprzednia, postanowiła utworzyć

Oborniki (Obernigk), 13. marca 1915: Obornicki tor saneczkowy.
Obfite ostatnio opady śniegu znacznie ożywiły obornicki tor saneczkowy. Na tor przyjeżdżają pociągami
całe grupy amatorów sanek. Nowością jest u nas widok jeżdżących
na nartach, którzy z nadzwyczajną
zręcznością uprawiają ten sport.
Wygląda to naprawdę bardzo niebezpiecznie, gdy patrzy się na zjeżdżających w dół narciarzy na swoich trzymetrowych „butach”. Jednak
tym zręcznym młodym ludziom
sprawia to ogromną przyjemność.
Nikt też na szczęście nie uległ wypadkowi. Obornicki tor saneczkowy przyczynił się bez wątpienia do
znacznego zwiększenia ruchu turystycznego w naszej miejscowości.
Oborniki (Obernigk), 20. marca 1915: Srebrne wesele. Jubileusz
25-lecia obchodził dnia 11 marca
1915 wraz ze swoją żoną maszynista Jahnke. Pan Jahnke otrzymał
ostatnio także odznaczenie za 25 lat
służby zawodowej. Pośród składających życzenia znalazł się m. in. żeński chór „Sangeslust”, który zadbał
o oprawę muzyczną uroczystości.
Oborniki (Obernigk), 20. marca 1915: Zasiedziała mieszkanka.
Wdowa Christiane Krause mieszka w domu przy ul. Dworcowej 11

bakalie (rodzynki, suszona żurawina, skórka pomarańczowa i cytrynowa, migdały)
Sposób przyrządzania:
Bakalie drobno pokroić, (jeżeli
są suche, to wcześniej je namoczyć,
a następnie osuszyć). Jajka roztrzepać ze śmietaną. Mleko zagotować
z cukrem wanilinowym.

Mój dziadek zawsze wspominał
Pasche, jako coś w rodzaju słodkiego chlebka – chałki. Ciężko mi było
znaleźć przepis na tamtą Pasche,
ale znalazłam przepis na to pyszne
ciasto.
Składniki:
2 litry mleka
cukier wanilinowy
0,5 l kwaśnej śmietany
6 jajek
250 g miękkiego masła
3/4 szklanki cukru pudru

Do wrzącego mleka powoli wlewać roztrzepane ze śmietaną jajka.
Gotować, mieszając, aż cały płyn
w garnku podzieli się na ser i serwatkę. Ostudzić.
Cedzak wyłożyć podwójną warstwą gazy i odcedzić ser. Dobrze go
odcisnąć, najlepiej zostawić na noc
na cedzaku, a rano docisnąć. Serek
powinien być sypki.
Masło zmiksować z cukrem pudrem. Do miski wrzucić ser, stopniowo dodawać masło i ucierać, aż
powstanie krem o dość jednolitej

konsystencji. Do masy dodać bakalie, wymieszać.
Miskę wyłożyć gazą, a następnie napełnić kremem i wstawić do
lodówki. Kiedy stężeje, przewrócić
miskę na talerz do góry dnem, zdjąć
gazę i udekorować.
Smacznego!
Przepis według Katarzyny Strzałkowskiej, Stowarzyszenie „Razem
dla Bagna”, Bagno 36, 55-120 Oborniki Śląski

Barszcz Biały
Staropolski
Składniki:
mąka żytnia lub otręby
czosnek

spieczona skórka chleba
woda letnia
chrzan
Sposób przyrządzania:
To wszystko mieszamy, odstawiamy na pięć dni w zaciemnionym
miejscu, aby uzyskać zakwas smakowy.
Dnia piątego gospodarz z obecności rodziny zdejmował z zapiecka garnek z barszczem i próbował
smak. Pierwszą łyżeczkę jadła gospodyni. Najczęściej barszcz jest
podawany z ziemniakami.
Przyrządzaniem barszczu zajmowała się gospodyni trzymając
przepis w tajemnicy przed sąsiadami, a spożywanie jego w piątym
dniu tygodnia dodawało sytości
przez sobotę i niedzielę.
Bogusław Grzesiak
i Halina Przybyła
z Kuraszkowa

Marzec 2015 r.

Oborniki (Obernigk), 24.
marca 1915: Zbiórka złomu na
potrzeby wojny. Uczniowie miejscowej szkoły ewangelickiej do
dnia 12. marca 1915 zebrali aż
7 cetnarów i 30 funtów złomu –
z tego 2 cetnary czystej miedzi.
Złom mógł zaraz zostać wysłany
do punktu skupu. Tytułem zbiórki
na potrzeby wojny została wysłana łączna suma 3626 marek.
Oborniki (Obernigk), 24.
marca 1915: Spotkanie ojca
i syna. Musiała to być podniosła
chwila, gdy podoficer Landwery
Karl Kloske spotkał w kraju nieprzyjaciela swojego 19-letniego
syna, który zgłosił się na ochotnika do 51. pułku piechoty. Syn
był wprawdzie ranny, ale już wracał do zdrowia. Oborniki, znane
skądinąd jako cicha miejscowość,
wysłały na tę ciężką wojnę sporą
część swoich obywateli.
Oborniki (Obernigk), 24.
marca 1915: Trutka na króliki.
Podaje się do publicznej wiadomości, że wyłożona została trutka
na dzikie króliki. Związek Hodowców Królików optuje jednak
za możliwie jak największą liczbą
królików objętych hodowlą, gdyż
mogłoby to zapobiec wzrastającemu zapotrzebowaniu na mięso,
którego coraz bardziej brakuje.
Powstaje więc pytanie, czy nie lepiej byłoby odłowić wspomniane
króliki.
Oborniki (Obernigk), 27.
marca 1915: Dziwne świniobicie.
Rzadkie zdarzenie miało miejsce
podczas świniobicia w Willa Rosa.
Prawe odnóże jednej ze świń miało narośl przypominającą ludzką
dłoń z pięcioma palcami podobnymi do ludzkich. Taki wybryk
natury należałoby przechować
i odnotować. Niestety, nietypowe
odnóże zauważono, gdy świnię już
ubito, w przeciwnym razie byłaby
ona pokazywana jako cud natury.

Składniki:
mąka
drożdże
jajka
konfitury
margaryna
smalec

Zagnieść ciasto, następnie owinąć w lniany ręcznik i wrzucić do
zimnej wody tzn. „utopić”. Potem
czekać aż wypłynie na powierzchnię
(ok.15 min). Tłuszcz rozgrzewamy
w odpowiedniej temperaturze, tu
trzeba zaznaczyć, że ciasto przed wypiekiem ładnie pachnie. Na pieczenie ciasta musi być piękny słoneczny
dzień, po godzinie 14.00, a przed domem na płocie nie może być starych
garnków, ponieważ ciasto się nie przyrumieni. Ciasto różkowe, już uformowane w różki wstawić do pieca. Piec na
drzewie brzozowym lub owocowym.
Po upływie godziny wyjąć z pieca i odstawić do wystygnięcia. Smacznego!
Krystyna Więckowska
z Kuraszkowa
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Zajęcia w OOK
Warsztaty filmowe
„MIASTOHISTORIE”
poniedziałki godz.16.30-18.00
dzieci od 10 lat, młodzież
prowadzi – mgr Urszula Pelc
Warsztaty filmowe mają formę
cotygodniowych spotkań, są skierowane do dzieci (od 10 lat) i młodzieży. Głównym celem warsztatów
jest zapoznanie młodych odbiorców z językiem i historią kina i różnymi formami twórczości filmowej,
przygotowanie ich do świadomego
odbioru filmów oraz odkrywanie
radości w realizacji własnych pomysłów. Tematyka zajęć jest różnorodna, łączy w sobie elementy teorii
filmu z praktycznymi zadaniami.
W oparciu o zdobyte informacje
uczestnicy przygotowują własne
realizacje, dzięki czemu poznają
materię filmową „od kuchni” i przekonują się, że kinematografia to nie
tylko ogromny i z pozoru niedostępny przemysł, wymagający wielkich nakładów finansowych. Przy
współczesnym dostępie do multimediów świat filmu jest na wyciągnięcie ręki, wystarczy pomysł
i trochę wiedzy. Nieodłącznym elementem warsztatów jest też dobra
zabawa.
oplata-5 zł za spotkanie

Studio Piosenki
poniedziałki: 17.00 – 21.00
środy: 17.00 – 21.00
prowadzi: Aneta Góral – absolwentka wydziału wokalnego
i pedagogiki wokalnej Akademii
Muzycznej im. K. Lipińskiego we
Wrocławiu.
Dzieci – 10-16 lat
Młodzież – od 16 lat wzwyż
Zajęcia obejmują:

Sposób przyrządzania:

z pierwszej ręki

O bornicki ośrodek kultury

(Bahnhofsstraße) już od 25 lat.

Rożek
wielkanocny

Kącik kulinarny –
Obornickie Smaki
Pascha

Rok 25 Nr 1 (147)

–
–
–
–

ćwiczenia oddechowe
ćwiczenia dykcyjne
ćwiczenia z zakresu emisji głosu
kształcenie wrażliwości słuchowej, poczucia rytmu oraz pamięci muzycznej
– nauka pracy z mikrofonem
– śpiew solowy i na glosy
z towarzyszeniem fortepianu lub
z aranżem muzycznym
– praca nad interpretacją wykonywanych utworów i obyciem scenicznym
Cel:
– rozwijanie i kształcenie talentów
muzycznych
– opanowywanie tremy podczas
występów publicznych
– rozwijanie umiejętności śpiewu
solowego jak i śpiewu w zespole
z podziałem na głosy
– poszerzenie wyobraźni muzycznej

– przygotowanie muzyczne interpretacyjne i sceniczne do udziału w imprezach muzycznych,
koncertach, festynach oraz festiwalach muzycznych.
opłata miesięczna 20zł

Koło Małego Plastyka
wtorki: godz. 13.00 – 17.00
środy: godz. 13.00 – 16.30
prowadzi – mgr Bożena Przybylska
Zajęcia z rysunku i malarstwa
dla dzieci i młodzieży w wieku od
7 do 15 lat. Celem jest uwrażliwienie na piękno otaczającej rzeczywistości, rozwijanie wyobraźni oraz
spostrzeganie tego co przeciętny
człowiek nie zauważy, budzenie
wrażliwości na kształty i barwy,
poznanie różnych technik plastycznych. Realizacja wielu konkursów
plastycznych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Uczestnicy koła od wielu
lat uzyskują wiele nagród w prestiżowych konkursach plastycznych
promując zarówno Ośrodek Kultury jak i swoje miasto. Wystawa
wykonana przez uczestników Koła
pt. Impresje drezdeńskie jest eksponowana w Muzeum im. J. Kraszewskiego w Dreźnie. Uczestnicy
koła brali udział w wakacyjnych
plenerach plastycznych w Polanicy,
Kudowie Zdroju, Lwówku Śląskim,
Trzebnicy, Wrocławiu i Obornikach Śląskich, organizowanych
przez OOK. Przesłaniem instruktora jest – Nie marnuj swojego talentu. Twórczość uczestników koła
jest prezentowana na kolorowych
wspaniałych wystawach przygotowywanych pieczołowicie przez instruktora.
opłata miesięczna 20 zł

Dziecięcy Teatrzyk
„Bajeczka” i Teatrałki
Stałe formy zajęć dla dzieci prowadzone przez Justynę Asztemborską – instruktorkę Obornickiego
Ośrodka Kultury
Zajęcia teatralne dla dzieci
w wieku 7-9 lat: „TEATRAŁKI” we
wtorki w godz. 16.00-17.30
Na zajęcia zapraszam również
wszystkie chętne dzieci w przedziale wiekowym od 10 – 12 lat:
Dziecięcy Teatrzyk „Bajeczka” –
piątki w godz. 16.00 – 17.30.
Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach (10-12osób). W przyjaznej atmosferze dzieci biorą udział
w kreatywnej zabawie w teatr, która
zapewnia im rozwój intelektualny
i emocjonalny. Zajęcia polegają na
wizualizacji bajek, improwizacji,
wprowadzeniu elementów dramy
i pantomimy. Istotnym elementem tych zajęć jest „sztuka słowa”

i uwrażliwienie na piękno literatury. Dzieci uczą się słuchania i budowania swobodnych wypowiedzi,
poprawnej dykcji, rozumienia i interpretacji tekstów, a także próbują tworzenia własnych. Rozwijają
koncentrację uwagi, pracują nad
ruchem scenicznym. Wyrażają swoje emocje i ekspresję ciała poprzez
ćwiczenia ruchowe i głosowe. Nabywają umiejętności nawiązywania
właściwych relacji z rówieśnikami
i komunikowania się z otoczeniem.
Współdziałają w grupie. Atutem
wyżej wymienionych zajęć jest
możliwość prezentacji etiud teatralnych, programów poetyckich, spektakli, przygotowanych przez dzieci
na prawdziwej scenie, w świetle
reflektorów i atrakcyjnej oprawie
scenograficzno-muzycznej. W ramach edukacji teatralnej proponuję
również cykl wyjazdów pod nazwą
„Bliżej teatru” na przedstawienia
do wrocławskich teatrów. Oprócz
możliwości obejrzenia spektakli
(lalkowych, operowych, baletowych, musicalowych itp.) dzieci
oswajają się z nowymi, ważnymi
dla nich miejscami, jak teatr, opera,
operetka, do których chcą powracać. Mają też niebywałą okazję, po
przedstawieniu, spotkać się z aktorami w otoczeniu niezwykłych rekwizytów teatralnych, poznania
technik animacji lalek, odkrywać
magiczny świat teatru.
Zapraszam więc do pobudzającej dziecięcą wyobraźnię wspólnej
przygody z teatrem.
opłata miesięczna 20zł

Spotkania literacko-teatralne
piątki, w godz. 18.30 – 20.00
prowadzi Justyna Asztemborska
W ramach spotkań odbywają się:
– grupowe i indywidualne konsultacje recytatorskie (przygotowanie młodzieży do przeglądów,
konkursów oraz włączenie jej do
projektów słowno – muzycznych
o różnej tematyce)
– warsztaty literacko-teatralne
– próby akustyczne na scenie
OOK
– prezentacje programów literackich, montaży poetycko-muzycznych, spektakli teatralnych
realizowanych na podstawie
autorskich scenariuszy, które
wspólnie opracowujemy
Zapraszamy młodzież wrażliwą
na piękno słowa i muzyki do udziału w naszych spotkaniach
oplata-20 zł miesięcznie

Warsztaty Ceramiczne
(dla dzieci już od 6 lat)
poniedziałki:
17.00-19.00 (luty)
16.00-18.00 (od marca)
Warsztaty ceramiczne prowadzi:
mgr Grażyna Magdalena Drzewiec-

ka, absolwentka Akademii Sztuk
Pięknych we Wrocławiu Wydziału
Ceramiki i Szkła.
Podczas pracy z dziećmi instruktor się poznać psychikę swoich
podopiecznych ich potrzeby i możliwości twórcze. Stara się przyjąć
postawę refleksyjnego nauczyciela
aby realizowany autorski program
był jak najlepiej dostosowany do
zainteresowań i możliwości uczestników zajęć. Kładzie duży nacisk na
indywidualny rozwój jednostki mając na względzie różnice wiekowe.
Stara się wspierać i poszerzać świat
przeżyć i wyobraźni uczestników,
zwiększać potencjał wrażliwości,
zachęcać je do pracy twórczej, stwarzając najkorzystniejsze warunki
rozwoju. Pragnie aby poprzez pracę w glinie rozwijała się w młodym
człowieku wrażliwość, spostrzegawczość i wyobraźnia. Dokłada starań
aby wykształcić nowe zainteresowania i doznania a także pozytywne
cechy charakteru takie jak: wytrwałość, cierpliwość, wiarę we własne
siły. Głównym zadaniem i celem na
zajęciach z ceramiki jest stwarzanie atmosfery korzystnej do samodzielnej pracy twórczej. Obopólna
współpraca owocuje pięknymi pracami i wystawami. Warsztaty realizowane są w ramach grantu Urzędu
Miejskiego Obornikach Śląskich.
opłata miesięczna 25 zł

Grupy Taneczne
piątki:
godz.15.15-16.00– przedszkolaki
godz.16.00-17.00– dzieci 7-13 lat
godz.17.00-19.00– Grupa Taneczna
APLAUZ
prowadzi: Sonia Baran
Celem zajęć jest nauka tańca
nowoczesnego w stylu modern,
jazz, hip hop, funki, elementy latino. Twórcze i aktywne spędzanie
wolnego czasu, rozwijanie talentów
i pasji, współtworzenie oryginalnych układów choreograficznych,
Pokazy taneczne uświetniają wiele imprez zarówno w Ośrodku jak
i regionie. Udział w zespołach daje

szansę na nawiązywanie przyjaźni,
współudział w programach artystycznych przygotowywanych przez
instruktorów Ośrodka Kultury.
opłata miesięczna
– przedszkolaki, dzieci początkujące 25 zł,
– dzieci starsze, grupa „APLAUZ”
(2 godz. zajęć) 40 zł

Dziecięce fantazje
plastyczne
czwartki w godz. 15.00-16.00 prowadzi mgr Monika Materny
W zajęciach mogą uczestniczyć
dzieci w wieku od 6 do 12 lat, które
podczas cotygodniowych spotkań
poznają różne techniki plastyczne,
zachęcane są do twórczego myślenia, rozwijają swoją spostrzegawczość, sprawność manualną,
a przede wszystkim wyobraźnię.
Samodzielna twórczość plastyczna
wzbogaca dziecko, uwrażliwia je.
Zabawa kolorem, formą podczas
pracy twórczej w pewien sposób zaspokaja ciekawość, a przede wszystkim sprawia największą radość.
oplata 20 zł miesięcznie

Klub Wesołej Zabawy
dla dzieci w wieku od 5 -7 lat
czwartki w godz. 16.00 – 17.00.
prowadzi Justyna Asztemborska
Dzieci korzystające z tej propozycji spędzą wolny czas miło
i pożytecznie. Proponowane działania animacyjne będą dla dzieci
atrakcyjną zabawą, bogatą w treści
edukacyjne, pobudzającą do twórczego myślenia i rozwijającą manualne zdolności. Dzieci uczestniczące
w zajęciach zapraszają swoich rówieśników do zabawy wierszykiem,
który same wymyśliły: „Kiedy się
nudzimy, do Ośrodka Kultury przychodzimy i wesoło się bawimy!”
opłata– 5 zł (za jednorazowe zajęcia)
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Zapraszamy do biblioteki

Dyskusyjny Klub
Książki 11•12•13

Co nas zachwyca, a co zniechęca w książkach? – to temat
ostatniego spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki w Bibliotece im. J. Iwaszkiewicza przy ul.
Dworcowej 26.
Nie ma bardziej odpowiedniego miejsca do rozmów o książkach
jak biblioteka. Potrzebę podzielenia się opinią o lekturze odczuwa
niemal każdy aktywny czytelnik.
Spontaniczne rozmowy podczas
wypożyczeń i zwrotów książek nabrały bardziej formalnego charakteru przeszło rok temu, gdy w bibliotece powstał klub dyskusyjny.
Wcześniej trzy bibliotekarki odbyły
szkolenie specjalistyczne, jak prowadzić spotkania, aby były udane:
zarówno konkretne, jak i satysfakcjonujące uczestników. Klub za
pośrednictwem Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej został zgłoszony do ogólnokrajowej sieci klubów
bibliotecznych, opiekę nad którymi
sprawuje Instytut Książki – narodowa instytucja kultury, powołana
przez ministra kultury do promocji
polskiej literatury na świecie oraz
popularyzacji książek i czytelnictwa
w kraju.

Pierwsze spotkanie klubowiczów
odbyło się 11 grudnia 2013 r. i od tej
daty obornicka grupa miłośników
książek przyjęła nazwę: 11•12•13.
W zajęciach bierze udział od kilku
do kilkunastu osób. Od początku
wieczory z książką prowadzi mgr
Małgorzata Wietecha, bibliotekoznawca, starszy kustosz obornickiej
biblioteki.
Odbyło się już 13 spotkań – po
jednym w miesiącu, z przerwą wakacyjną. Tematy dyskusji określają
sami uczestnicy, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Rozważane kwestie, to m.in.: osobowości
w dziennikach i pamiętnikach,
książka a film, zwyczaje bożonarodzeniowe, tradycje wielkanocne w kulturach świata, inspiracje
w poezji, realizm magiczny, kobiety
o kobietach. Indywidualnymi bohaterami byli też pisarze: Joanna Bator, Sławomir Koper, Marek Hłasko
i Alice Munro.
Na kolejne spotkania zapraszamy do nowej siedziby biblioteki,
która mieścić się będzie w budynku
Dworca PKP.
Agnieszka Buryło

Obornicki
Ośrodek Kultury

Obornicki
Ośrodek Kultury

zaprasza

zaprasza

18.04 2015 o godz.18.00

29.04.2015 godz.18.00

na koncert pt.

na wystawę prac

„Akordeon
moja miłość”

Klaudii Kwietniewskiej
i Juli Laskowskiej

Wykonawcy:
Aleksander Susłow – akordeon
Anna Wilczyńska – wokal
Marta Iwankiewicz – pianino

wykonanych
w Kole Małego Plastyka

Miejsce
– Szkoła Podstawowa
w Pęgowie
www.kultura-oborniki.pl

z pierwszej ręki
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Dla dzieci na wsi
Obornicki Ośrodek Kultury
zrealizował cykl przedsięwzięć
kulturalnych dla dzieci w środowiskach wiejskich.

jemy sołtysom wsi za współpracę,
dzięki której mogliśmy umilić czas
dzieciom. Zespół OOK jest nadal

otwarty na współpracę z sołtysami z
terenu gminy Oborniki Śląskie.
Halina Muszak

pod kierunkiem
Bożeny Przybylskiej

www.kultura-oborniki.pl

XII Obornicka Liga Halowej
Piłki Nożnej w sezonie
2014/2015 już za nami…

W czasie warsztatów rękodzielniczych dzieci zapoznają się zarówno z tradycyjnym rzemiosłem
artystycznym, jak i z coraz popularniejszym art-recyklingiem. Zdobywając wiedzę, uczestnicy warsztatów uczą się także, jak przekazywać
ją dalej. Służą temu filmy instruktażowe tzw. tutoriale, które dzieci kręcą podczas zajęć. Następnie, w trakcie warsztatów medialnych, filmy
zostają przez dzieci zmontowane
i umieszczone na blogu.

Był to mecz barażowy pomiędzy
drugim zespołem II ligi „Browar
Sqad” a „Soca Warriors” – przedostatnim w I lidze. Soca Warriors
po zaciętej walce pokonała rywala
12: 6.

Mamy za sobą już miesiąc
warsztatów na których dzieci zrobiły m.in. tkane kubeczki, portfeliki
z kartonika po soku, kolorowe notesiki czy biżuterię i koszyczki z papierowej wikliny. W sieci dostępny
jest już redagowany przez dzieci
blog – www.akademiamlodegoinstruktora.blogspot.com. Lada chwila pojawią się tam także pierwsze
tutoriale.
Zajęcia odbywają się w Szkole
Podstawowej nr 2 w Obornikach
Śląskich, która jest partnerem
w tym projekcie, ale uczestniczą
w nich także dzieci z innych szkół.
Grupa warsztatowa liczy ponad 30
osób.
Zajęcia będą realizowane do
końca maja, a na ich zakończenie
planowana jest impreza z okazji
Dnia Dziecka. W czasie tego wydarzenia młodzi instruktorzy zaprezentują wykonane przez siebie
prace i poprowadzą warsztaty dla
swoich rówieśników. Impreza odbędzie się dzięki wsparciu finansowemu i merytorycznemu drugiego
z partnerów projektu- Stowarzyszenia LGD “Kraina Wzgórz Trzebnickich”.

Zwycięzcą turnieju zostali „Gladiatorzy”, drugie miejsce zajął zespół „Green Team” a trzecie po raz
kolejny „Boca Juniors.” Najlepszym
strzelcem okazał się Piotr Konopacki z zespołu „Boca Juniors”. Najlepszym bramkarzem po raz kolejny
wybrano Grzegorza Gawłowskiego
z drużyny „Gladiatorzy”.

strzelcem został Andrzej Adamczyk
– reprezentant drużyny „KOBE”.

W II Lidze najlepszym zespołem
została drużyna „Sto Twarzy Grzybiarzy” awansująca do I ligi. Tytuł
najlepszego bramkarza II ligi zdobył Patryk Kalinowski a najlepszym

Obornicki Futsal jest jedną
z większych imprez sportowych
organizowanych na terenie naszej
Gminy, która przez dwa i pół miesiąca zgromadziła około 4 tysiące

Sezon 2014/2015 Dolnośląskiej
III Ligi Kobiet dobiegł końca.

zaprasza na otwarcie
wystaw:

malarstwa
Lidii Zarzecznej-Szkwerko

„Przejścia”
oraz fotografii
Sylwiusza Godynia

„Po drugiej stronie lustra”
15.04.2015 godz.18.00
www.kultura-oborniki.pl

zawodników i publiczności. Organizatorami Halowego Turnieju
Piłki Nożnej jest Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Obornikach Śląskich.
Ze strony Ośrodka imprezę obsługiwał – Arkadiusz Kucharski,
sędziowali Panowie – Marcin Wojciów oraz Artur Przystarz. Z ciekawostek łącznie zostało rozegranych
144 czterdziestominutowych meczy
w których padło 770 bramek.
Podczas uroczystego zakończenia lig burmistrz Obornik Śl.
Arkadiusz Poprawa pogratulował
zwycięzcom i podziękował organizatorom za przeprowadzenie imprezy. Zwycięzcy otrzymali puchary, statuetki i dyplomy ufundowane
przez Burmistrza Obornik Ślaskich
oraz Dyrektora Ośrodka Sportu
i Rekreacji, które wręczyli Burmistrz Pan Arkadiusz Poprawa oraz
Pani Dyrektor Ośrodka Aleksandra
Durkalec-Rzepka. Na kolejną edycję obornickiego futsalu zapraszamy już w listopadzie tego roku.
Tekst: Arkadiusz Kucharski

Projekt realizowany w ramach
programu Fundacji Orange.

Obornicki
Ośrodek Kultury

Mecz godny finału!

W niedzielę 1 lutego 2015 r.
w Ośrodku Sportu i Rekreacji
rozegrano ostanie mecze XII
Edycji Halowego Turnieju Piłki
Nożnej.

Akademia
Młodego Instruktora

Od połowy lutego trwają warsztaty w ramach projektu ”Akademia
Młodego Instruktora”. Są to bezpłatne zajęcia rękodzielnicze i medialne skierowane do dzieci w wieku 8-12 lat.
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Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich

W świetlicy w Lubnowie odbył
się spektakl teatralny „Księżniczka
na ziarnku grochu” w wykonaniu
Teatru w Drodze oraz warsztaty
cyrkowe prowadzone przez aktorów
obornickiego Teatru Na Walizkach.
Instruktorzy OOK Justyna
Asztemborska i Monika Materny
przeprowadziły animacje dla dzieci w Jarach, Zajączkowie,Wielkiej
Lipie i Wilczynie. Na tle bajkowych
scenografii instruktorzy przeprowadzili kreatywne zabawy poruszające dziecięcą wyobraźnię. Dzięku-

Fundacja Raban, znana oborniczanom głównie za sprawą
Międzynarodowego Festiwalu
Samby Raban Festival i towarzyszącej mu kolorowej parady,
tym razem przygotowała coś
dla najmłodszych.
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Marzec 2015 r.

Półkolonie
w OSiRze
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Obornikach Śląskich wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom rodziców informuje o proponowanych
terminach wakacyjnych półkolonii
dla dzieci ze szkół podstawowych
w terminach:

I turnus:
06-10 lipiec 2015 r. pod hasłem
„Wakacyjna przygoda ze sportem”
II turnus:
27-31 lipiec 2015 r. pod hasłem
„Nie ma czasu na nudę”

III turnus:
03-08 sierpień 2015 r. pod hasłem „Letnie wakacje – sportowe
atrakcje”
IV turnus:
10-14 sierpień 2015r. pod hasłem
„Wakacje na sportowo u nas jest odlotowo”
Przewidywany koszt udziału
w półkolonii to 300 zł. Wszelkie
sugestie i pytania dotyczące wypoczynku mile widziane pod adresem:
osiros@op.pl lub telefonicznie pod
nr 71/310 12 70. Warunkiem uruchomienia turnusu jest uzbieranie
grupy 15 osób.

Ostatnia, 14 kolejka zaowocowała w spore emocje dzięki pojedynkowi na szczycie z AZS’em UP
Wrocław, który odbył się 7 marca
2015 roku.
Po pierwszym spotkaniu w rundzie zasadniczej, zdecydowanym
faworytem były Wrocławianki. Nikt
więc nie spodziewał się takiego początku meczu. Żądny rewanżu Nasz
Team zaczął koncertowo, dlatego
pierwszy i drugi set wygrałyśmy do
24 i do 18. Kiedy na tablicy wyników w trzeciej partii widniał wynik
12:4, a później 24:20 nikt nawet
przez chwilę nie pomyślał, że możemy tego meczu nie wygrać. Przyjezdne po kilku udanych akcjach
w kontrze i znakomitych zagrywkach uwierzyły, że jeszcze mogą powalczyć w tym spotkaniu – i tak też
się stało. Wygrywając trzeciego seta
zapewniły sobie pierwsze miejsce
w tabeli i zaczęły grać z większym
luzem. Dodatkowo My zaczęłyśmy
popełniać błędy w polu serwisowym, a także spadła skuteczność

w ataku, co AZS wykorzystał natychmiastowo. Mecz zakończył się
wynikiem 2:3 (26:24, 25:18, 24:26,
25:27, 10:15). Pomimo wypełnionej po brzegi hali i fantastycznego
dopingu nie udało się przełamać
klątwy przegranych spotkań z wrocławskim zespołem i jeszcze długo
po zakończeniu meczu analizowane były przyczyny porażki. Nie ma
jednak co płakać nad rozlanym
mlekiem. Vice Mistrzostwo Dolnego Śląska jest przecież sukcesem
i jednocześnie progresem w porównaniu do zeszłego sezonu.
Cieszymy się z drugiego miejsca,
choć do pierwszego zabrakło nie
wiele...
Teraz większa część Naszego zespołu z zapałem zacznie przygotowania do sezonu plażowego, ponieważ pierwszy obornicki turniej już
w połowie maja.
Dziękujemy, że z Nami byliście
przez te pół roku i śledziliście Nasze dokonania. Jesteśmy dumni, że
mamy takich kibiców SMS!
Paulina Gryguć
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