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Nowy żłobek
w Obornikach Śląskich!

W związku z przeprowadzoną
kontrolą z Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej, która
wykonała przegląd obecnego
żłobka pod kątem zabezpieczeń pożarowych wydany został protokół, w którym Gmina
Oborniki Śląskie zobowiązana
została do dostosowania obiektu do nowych przepisów pożarowych.
Dlatego też pracownicy Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego
w Obornikach Śląskich wykonali analizę dotyczącą opłacalności

adaptacji obecnego budynku żłobka w celu dostosowania jego do
obecnie obowiązujących przepisów
i poprawy jego funkcjonalności.
Po przeanalizowaniu wszystkich
wymienionych zagadnień wprost
wynikało, że przebudowa i modernizacja obecnego budynku będzie
mocno utrudniona, pracochłonna
i nie opłacalna ekonomicznie. Ze
względu na konieczność dostosowania obiektu do obecnie obowiązujących przepisów w tym sanitarno-epidemiologicznych a także
ochrony przeciwpożarowej ewentualna przebudowa wymagałaby

znacznych nakładów finansowych,
a biorąc pod uwagę charakter
obiektu nie uzyskała by takich parametrów technicznych, funkcjonalnych i estetycznych jak przy budowie nowego obiektu. Ze względu na
zapisy MPZP brak jest możliwości
rozbudowy, nadbudowy obiektu,
co wiązało by się z adaptacją i modernizacją w ramach istniejącej już
kubatury (bez zmian gabarytów).
Zapisy te wynikają z zabytkowego charakteru obiektu jak i samej
działki.

st r. 4

Inwestycje
Gmina Oborniki Śląskie w bieżącym roku zrealizuje wiele
znaczących inwestycji. Zakres
realizowanych zadań jest bardzo szeroki. Wszystkie zadania związane są ściśle z poprawą jakości życia mieszkańców
gminy.

Remont drogi do Jar!
Otrzymaliśmy dotację na realizację zadania drogowego pn.:
„Przebudowa odcinka drogi gminnej do miejscowości Jary”. Całkowity koszt przedsięwzięcia to
816 527,11 zł, z czego 408 263,00 zł
to dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Nadleśnictwo
w Obornikach Śląskich jako partner
projektu zapewni część wkładu własnego w wysokości 205 000,00 zł.
Zadanie obejmuje remont wraz
z przebudową drogi gminnej publicznej na odcinku 990 metrów
łączącego drogę wojewódzką nr 340
z Jarami. Remont drogi do Jar rozpocznie się w maju 2017 roku.

Remont Ośrodka
Sportu i Rekreacji!
Udało się nam pozyskać środki
na remont wnętrz budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Poniatowskiego. Wniosek o wartości ok.
760 000 złotych otrzymał dofinan-

Wielka Orkiestra

Świątecznej Pomocy

sowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 50%.
Remont rozpoczęto 20 lipca
2016 r. Prace modernizacyjne są na
zaawansowanym etapie. Obecnie
remontowane są pomieszczenia dla
trenerów, szatnie wraz z zapleczem
sanitarnym, pomieszczenie na fitness oraz saunę, a w najbliższym
czasie rozpocznie się modernizacja
sali konferencyjnej. Wymienione
zostaną także wszystkie drzwi do
szatni. Prace podzielone zostały na
2 etapy i powinny zakończyć się
w maju tego roku.

st r. 2

Powstanie najdłuższa trasa
rowerowa na Dolnym Śląsku!

15 stycznia 2017 roku po raz 25
świętowaliśmy Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po
raz kolejny Orkiestra grała dla
„ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewniania
godnej opieki seniorów”.
W tym roku na terenie Gminy
pieniądze kwestowało 82 wolontariuszy! Jednocześnie graliśmy
w Obornikach Śląskich i w Pęgowie.
Specjalnie na ten wyjątkowy
dzień Sztab z Obornik Śląskich
przygotował dla mieszkańców Gminy wiele atrakcji. Start imprezy rozpoczął się Halowym Turniejem Piłki Nożnej w Obornickim Ośrodku
Sportu i Rekreacji, w którym udział
wzięło sześć drużyn.

st r. 17

W związku z rozpoczynającą
się budową ścieżek rowerowych
łączących Wrocław z Obornikami, Wołowem, Prusicami, Żmigrodem, Trzebnicą i Miliczem
Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa 4 lutego 2017
roku uczestniczył w spotkaniu
wraz z Marszałkiem Cezarym
Przybylskim oraz samorządowcami z powiatu trzebnickiego
i milickiego, na którym został
omówiony jej przebieg.

Dzięki pozyskanym środkom
unijnym w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego powstanie
najdłuższa trasa rowerowa na Dolnym Śląsku.
Wzdłuż rzeki Widawy Samorząd
Województwa umacnia wały, budując na ich koronie drogę dostępną
dla rowerzystów. 150 kilometrowa
trasa pozwoli na przedłużenie trasy
rowerowej, budowanej przez Oborniki Śląskie, Pęgów do Widawy.

st r. 4

2

Magazyn Informacyjny
Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich

z pierwszej ręki

Rok 27 Nr 1 (155)

Inwestycje realizowane w 2017 roku…
Gmina Oborniki Śląskie w bieżącym roku zrealizuje wiele
znaczących inwestycji. Zakres
realizowanych zadań jest bardzo szeroki. Wszystkie zadania związane są ściśle z poprawą jakości życia mieszkańców
gminy.

Remont drogi do Jar!
Otrzymaliśmy dotację na realizację zadania drogowego pn.:
„Przebudowa odcinka drogi gminnej do miejscowości Jary”. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 816
527,11 zł, z czego 408 263,00 zł to
dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Nadleśnictwo w Obornikach Śląskich jako
partner projektu zapewni część
wkładu własnego w wysokości 205
000,00 zł. Zadanie obejmuje remont
wraz z przebudową drogi gminnej
publicznej na odcinku 990 metrów
łączącego drogę wojewódzką nr 340
z Jarami. Remont drogi do Jar rozpocznie się w maju 2017 roku.

Remont Ośrodek Sportu
i Rekreacji!
Udało się nam pozyskać środki
na remont wnętrz budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Poniatowskiego. Wniosek o wartości ok.
760 000 złotych otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 50%.
Remont rozpoczęto 20 lipca
2016r. Prace modernizacyjne są na
zaawansowanym etapie. Obecnie
remontowane są pomieszczenia dla
trenerów, szatnie wraz z zapleczem
sanitarnym, pomieszczenie na fitness oraz saunę, a w najbliższym
czasie rozpocznie się modernizacja
sali konferencyjnej. Wymienione
zostaną także wszystkie drzwi do
szatni. Prace podzielone zostały na
2 etapy i powinny zakończyć się
w maju tego roku. Termin może
ulec zmianie z uwagi na trwającą
ocenę wniosku termomodernizacyjnego, którego zakres robót ściśle
wiąże się z wykonywanymi pracami - dotyczy to dużej sali sportowej
(wymiana dachu i stolarki okiennej
oraz instalacji centralnego ogrzewania i oświetlenia).

Szkoły otrzymają
dodatkowe materiały
dydaktyczne i nowy
sprzęt!
W dniu 31 stycznia 2017 r. Burmistrz Arkadiusz Poprawa podpisał
umowę z Urzędem Marszałkowskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
Działanie 7.1 Inwestycje w edukację
przedszkolną, podstawową i gimnazjalną. O dofinansowanie projektu na doposażenie w nowoczesny
sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych starało się 5 szkół
podstawowych i 2 szkół gimnazjalnych zlokalizowane na terenie Gminy Oborniki Śląskie:

•
•
•
•
•
•
•

Szkoła Podstawowa nr 2
w Obornikach Śląskich
Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 3 w Obornikach Śląskich
Szkoła Podstawowa im. Jana
Brzechwy w Osolinie
Szkoła Podstawowa im. Adama
Mickiewicza w Pęgowie
Szkoła Podstawowa w Urazie
Publiczne Gimnazjum im.
Polskich Laureatów Nagrody
Nobla w Obornikach Śląskich
Publiczne Gimnazjum im. Polskich Profesorów Lwowskich
w Pęgowie

Konieczność realizacji Projektu wynika ze zdiagnozowanych
braków w podstawowym wyposażeniu dydaktycznym koniecznym
do realizacji oferty programowej
w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych. Założenia projektu były konsultowane
przez dyrektorów szkół i organy
prowadzące.
Projekt otrzymał dofinansowanie i zrealizowany zostanie w tym
roku, a jego wartość wyniesie 491
370,55 PLN.

Jednostki Ochotniczych
Straży Pożarnych
otrzymają nowy sprzęt!

27 stycznia 2017 roku Burmistrz
Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Wsparcie jednostek ratowniczych z terenu Gminy
Oborniki Śląskie”, który realizowany będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego w ramach poddziałania 4.5.2 Bezpieczeństwo – ZIT
WrOF. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 205 101,32 zł, z czego 151
774,98 zł to kwota otrzymanej dotacji.
Zadanie, na które Gmina Oborniki
Śląskie otrzymała dotację dotyczy
wsparcia jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych włączonych do
Krajowego Systemu Ratowniczo –
Gaśniczego. Dzięki środkom otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
zakupiony zostanie specjalistyczny
sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk
katastrofalnych dla Ochotniczych
Straży Pożarnych w Obornikach
Śląskich, Rościsławicach oraz
w Urazie.

Przedszkole Publiczne
otrzyma nowy sprzęt
i materiały dydaktyczne
oraz otrzyma środki na
dodatkowe zajęcia dla
dzieci!

realizację projektu partnerskiego.
Projekt „Edukacja bez barier –
upowszechnianie i zapewnianie
wysokiej jakości edukacji w przedszkolach obszaru ZIT WrOF” planowany jest do realizacji w Przedszkolu Publicznym w Obornikach
Śląskich w latach 2016/2017. Dzięki jego realizacji planujemy utworzyć nowe miejsca w przedszkolu, wyposażyć sale w niezbędne
sprzęty oraz dodatkowe materiały
do ćwiczeń z dziećmi. W ramach
projektu około 250 dzieci będzie
mogło skorzystać z dodatkowych
zajęć specjalistycznych i edukacyjnych m.in. stymulujących rozwój
psychoruchowy, gimnastyki korekcyjnej, zajęć teatralno-musicalowych, czy terapii ruchu. Dodatkowo wsparcie otrzymają również
nauczyciele, którzy będą mogli
podnieść swoje kwalifikacje. Szacunkowa wartość projektu to 240
tyś. zł z czego dofinansowanie wynosi 85 %.

Obecnie trwają prace projektowe dotyczące realizacji zadania
„Budowa drogi asfaltowej wraz
z chodnikiem z kostki betonowej”.
Budowa dotyczy nieutwardzonej części ulicy Parkowej. Po za
nową nawierzchnią zamontowane
zostanie także nowe oświetlenie
drogowe. Zadanie wykonane zostanie do końca bieżącego roku.
Całkowita wartość zadania wyniesie 220 000 złotych.

jako obszaru atrakcyjnego pod
względem gospodarczym i inwestycyjnym”.
Agencja Rozwoju Aglomeracji
Wrocławskiej S.A. w partnerstwie
z kilkoma gminami m.in. Gminą
Oborniki śląskie realizuje projekt,
którego całkowita wartość wynosi
ponad 3 miliony 600 tys. zł. Wkład
własny Gminy to kwota zaledwie
około 14 000 zł.
Celem głównym projektu jest:
Poprawa rozpoznawalności i wizerunku wybranych gmin Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego
(WrOF) jako miejsca o wysokiej
atrakcyjności gospodarczej i in-

Budowa chodnika przy
ul. Brzeskiej w Urazie!
Wybudujemy w Urazie nowy
chodnik wzdłuż ulicy Brzeskiej. Do
końca marca b.r. wycięte zostaną
wszystkie drzewa, które bezpośrednio kolidują z budową chodnika.
W drugim kwartale 2017 r. Gmina
planuje rozpoczęcie robót budowlanych. Chodnik o długości 1070
metrów wyłożony zostanie w całości z kostki betonowej. Zadanie
zrealizowane będzie w 50% ze środków Gminy oraz w 50 % ze środków Dolnośląskiej Służby Dróg
i Kolei. Całkowita wartość zadania
to 1 200 000 złotych.

Modernizacja wraz
z przebudową budynku
przy ulicy Parkowej
w Obornikach Śląskich!

W drugim kwartale b.r. przystąpimy do modernizacji budynku
komunalnego przy ulicy Parkowej
w Obornikach Śląskich, w którym
przebudujemy również pomieszczenia sanitarne. Całkowita wartość zamówienia to 190 000 złotych.

Budowa chodnika
w Kotowicach
i Paniowicach!

Wyłoniliśmy wykonawcę na budowę chodnika wzdłuż ulicy Fredry
w Obornikach Śląskich. Zakres robót obejmuje wykonanie 654 metrów chodnika z kostki betonowej
o powierzchni 880 m2 w tym 35 m2
zjazdów. Termin rozpoczęcia prac
to marzec 2017 r., a całkowita wartość zadania to 118 000 złotych.

westycyjnej na szczeblu krajowym
i międzynarodowym oraz wsparcie
procesu inwestycyjnego w regionie.
Dzięki realizacji zostanie stworzony i uruchomiony zintegrowany
systemu informacji gospodarczej
dotyczącej WrOF - prezentacja walorów i ofert inwestycyjnych WrOF
oraz jego przewag konkurencyjnych. Strefy aktywności gospodarczej wybranych gmin zostaną zaprezentowane na międzynarodowych
targach branżowych i innych wydarzeniach o charakterze gospodarczym, powstanie również kampania
promująca atrakcyjność inwestycyjną i gospodarczą wybranych gmin
WrOF w kraju i za granicą.
Odbiorcami projektu są potencjalni inwestorzy, którzy mogą
ulokować swoje zasoby na terenach
WrOF. Ponadto kampania promocyjna będzie obejmować min. studentów, mieszkańców i turystów
przedstawiając gminy partnerskie
jako dogodne miejsce do życia, pracy i wypoczynku.
W ramach projektu promujemy
tereny inwestycyjne, które zamierzamy sprzedać, znajdujące się na
terenie naszej gminy.
Gmina Oborniki Śląskie planuje
wiele ważnych w realizacji zadań,
których wykonanie uzależnione jest
od otrzymania środków zewnętrznych. Obecnie złożyliśmy wiele
wniosków, na których rozstrzygnięcie czekamy. A wiele projektów jest
jeszcze przed nami.
Liczymy, że przy rozstrzygnięciach
konkursów otrzymamy dofinansowania, które pozwolą nam na realizacje poniższych zadań:

Gmina Oborniki Śląskie wraz ze
Starostwem Powiatowym zrealizuje
drugi etap inwestycji, tj. budowę
chodników asfaltowych w miejscowościach Kotowice i Paniowice.
Planowany termin prac to drugi
kwartał 2017 roku. Całkowita zwartość zadania to 923 846,00 złotych,
dofinansowana w 50 % przez Starostwo Powiatowe.

Budowa chodnika przy
ul. Fredry w Obornikach
Gmina Oborniki Śląskie wspól- Śląskich!

nie z Gminami: Wrocław, Sobótka,
Miękinia oraz Kobierzyce realizują
projekt z Regionalnego Programu
Operacyjnego, w ramach Poddziałania 10.1.2 Zapewnienie równego
dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT WrOF. Burmistrz Arkadiusz Poprawa podpisał umowę o dofinansowanie oraz

Budowa drogi asfaltowej
wraz z chodnikiem
przy ul. Parkowej
w Obornikach Śląskich!

Promujemy nasze tereny
jako obszary atrakcyjne
pod względem
gospodarczym
i inwestycyjnym!
Rozpoczęliśmy realizacje projektu pt. „ Promocja wybranych
gmin WrOF w kraju i za granicą

Złożymy wniosek
o dofinansowanie
na rewitalizację basenu
oraz kina…
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020, ogłoszony został konkurs na
rewitalizacje zdegradowanych obszarów – działanie 6.3. W ramach
tego działania będzie można starać

marzec 2017 r.
się o dofinansowanie na remonty, dostosowanie czy rozbudowę
zdegradowanych (zaniedbanych)
obszarów miejskich w celu przywrócenia im funkcji społecznych,
kulturalnych lub rekreacyjnych.
Gmina planuje zgłosić do tego konkursu obornicki basen oraz kino.
W projekcie basenu znalazł się
basen zewnętrzny i rekreacyjny wyposażony m.in. w huśtawkę wodną,
ściankę wodną, gejzer powietrzny,
masażery karku, grzybek wodny,
zjeżdżalnię rodzinną trójtorową,
zjeżdżalnię anakonda oraz podgrzewany brodzik dla dzieci wyposażony min. w jeż wodny, dzwonek
i stołek wodny. Kolejnym miejscem
będzie wodny plac zabaw dla dzieci
z przykładowym wyposażeniem w :
liść, wulkan, stołek, tunel wodny.
Część basenowa rekreacyjna będzie oddzielona terenem zielonym
od basenu pływackiego. Na terenie
basenu planowana jest również budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej.
Całkowita wartość zadania to
6 900 000 złotych. Termin oceny
wniosku to październik 2017 roku.

Złożyliśmy wniosek
o dofinansowanie
na zadanie
„Termomodernizacja
budynków użyteczności
publicznej w Gminie
Oborniki Śląskie”…
W dniu 18 lutego br. Burmistrz
Arkadiusz Poprawa wraz z Wójtem
Gminy Czernica – Włodzimierzem
Chleboszem oraz Wójtem Gminy
Wisznia Mała – Jakubem Bronowickim podpisał Umowę Partnerską dotyczącą przygotowania
projektu pn. „Termomodernizacja
Budynków Użyteczności Publicznej
Gminy Oborniki Śląskie, Czernica
oraz Wisznia Mała”.
Gmina Oborniki Śląskie będzie
Liderem projektu partnerskiego
pomiędzy Gminami Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała.
Samorządowcy wspólnie aplikują
o środki w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata
2014-2020, działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach
użyteczności publicznej i sektorze
mieszkaniowym.
Procesowi kompleksowej termomodernizacji w Gminie Oborniki
Śląskie zostaną objęte 3 budynki
użyteczności publicznej : Budynek
Ośrodka Sportu i Rekreacji, Szkoły
Podstawowej nr 2 w Obornikach
Śląskich oraz Budynku Szkoły Podstawowej w Osolinie. Budynki do
projektu zostały wytypowane na
podstawie Audytów Efektywności
Ekologicznej, które zostały przeprowadzone w kilku naszych obiektach i te które osiągnęły najwyższy
wskaźnik redukcji CO2 zostały zakwalifikowane do projektu.
Szacowany koszt inwestycji wynieść może nawet 4 miliony złotych.
Wniosek jest aktualnie w ocenie
merytorycznej, która może zakończyć się w marcu b.r.

Złożyliśmy wniosek
o dofinansowanie
przebudowy Gminnego
Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów
Komunalnych…

Przebudowa istniejącego Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
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w Golędzinowie polegać będzie na
budowie budynku socjalno-biurowego, wiaty pod którą będą kontenery i pojemniki z przeznaczeniem
na poszczególne rodzaje zbieranych
odpadów. Drogi dojazdowe będą
utwardzone asfaltem natomiast
podstawowy plac PSZOK-u – teren
komunikacyjny, na którym będą
znajdowały się kontenery, w tym
pod wiatą będzie wykonany jako
nawierzchnia betonowa powierzchniowo utwardzona. Cały teren będzie w całości ogrodzony. Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych będzie przyjmować
odpady tj. papier, szkło, tworzywa
sztuczne i opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki,
chemikalia, zużyte baterie, zużyte
akumulatory, które będą magazynowane w EKOSKŁADZIE, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny
(RTV-AGD), meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, gruz, odpady
z budowy, remontów i demontażu
obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.
Całkowita wartość zadania to
1 900 000 złotych. Planowany ter-

min wszczęcia postępowania to
kwiecień 2017 r., po pozytywnej
weryfikacji wniosku.

Złożyliśmy wniosek
o dofinansowanie
modernizacji
i wyposażenia
sali widowiskowej
Obornickiego Ośrodka
Kultury…
Gmina
Oborniki
Śląskie
z Obornickim Ośrodkiem Kultury złożyła wniosek o dofinansowanie modernizacji i wyposażenia sali widowiskowej OOK
w ramach konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego na
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa
4 Środowisko i zasoby, działanie 4.3. Dziedzictwo kulturowe.
Przewidywana wartość zadania to
1 056 000,00 zł, zaś wnioskowane dofinansowanie to kwota 715
000,00 zł.
Projekt „Modernizacja i wyposażenie sali widowiskowej Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach Śląskich” jest planowany do
realizacji przez samorządową instytucje kultury - Obornicki Ośrodek
Kultury, ponieważ to on opracował
wniosek o dofinansowanie.
Celem Projektu jest zwiększenie
potencjału kulturotwórczego Obornickiego Ośrodka Kultury, poprzez
modernizację i wyposażenie sali widowiskowej.
Nowoczesna sala widowiskowa
Obornickiego Ośrodka Kultury
wzmocni jego pozycję, jako wielofunkcyjnego ośrodka kultury, który

będzie realizować zadania:
– centrum kulturotwórczego miasta,
– instytucji kulturalnej o randze
lokalnej i ponadlokalnej,
– ośrodka animacji amatorskiego
ruchu artystycznego.
Wsparcie zamierzeń inwestycyjnych instytucji kultury, jaką jest
Obornicki Ośrodek Kultury przyczyni się do rozwoju i promocji wydarzeń kulturalnych w regionie, co
pozytywnie wpłynie na wizerunek
WrOF, jako miejsca o wysokiej jakości życia społecznego. Atrakcyjna
oferta kulturalna prezentowana
w nowocześnie wyposażonej sali
widowiskowej wpłynie na wzrost
atrakcyjności turystycznej regionu.
Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu i wybrania projektów do dofinansowania to marzec-kwiecień 2017 roku.

Złożyliśmy wniosek
o dofinansowanie na
modernizację stadionu
miejskiego przy ul.
Wolności w Obornikach
Śląskich…

28 lutego 2017 roku Gmina
Oborniki Śląskie złożyła wniosek
w ramach Programu Modernizacji
Infrastruktury Sportowej do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie
na modernizację stadionu miejskiego przy ul. Wolności w Obornikach
Śląskich. Projekt zakłada wybudowanie dwóch płyt o nawierzchni z trawy naturalnej z systemem
nawadniania i drenażu. Całkowita
wartość zadania to 550 000 złotych.

Złożyliśmy wniosek
o dofinansowanie na
przebudowę drogi
gminnej Osola - Osolin…
Ubiegamy się o środki zewnętrzne na przebudowę drogi gminnej
w miejscowości Osola – Osolin.
Projekt zakłada przebudowę drogi
asfaltowej od przejazdu kolejowego do drogi wojewódzkiej w stronę
Brzezna (kierunek Strupina – Wielka Lipa). Całkowita wartość zadania to 2 000 000 złotych.

Złożymy wniosek
o dofinansowanie
budowy świetlicy
wiejskiej w Bagnie
i Pęgowie…
W drugim kwartale 2017
roku złożymy wniosek do PROW-u o dofinansowanie na budowę
świetlic wiejskich w miejscowościach Bagno i Pęgów. Całkowita
wartość projektu to 800 000 złotych
dla każdej ze świetlic.
Redakcja
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Remont drogi 342!
Gmina Oborniki Śląskie we
współpracy z Dolnośląską Służbą
Dróg i Kolei zrealizuje projekt pt.
„Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343,
nr 342, nr 340 w miejscowości
Oborniki Śląskie”, który znalazł
się na liście projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
Wartość
tego
zadania
to
10 000 000 złotych, w partnerstwie z Dolnośląską Służbą Dróg
i Kolei przy 85% udziale środków
zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 29 września 2015
r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję w sprawie pozytywnego zaopiniowania Strategii
ZIT Aglomeracji Wrocławskiego
Obszaru Funkcjonalnego w zakresie możliwości finansowania z RPO
WD 2014-2020, a miesiąc później

podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia wykazu projektów transportowych w priorytecie inwestycyjnym 5.1 Drogowa dostępność
transportowa, wskazanych do realizacji w Strategii Województwa
Dolnośląskiego 2020. Na tej liście
znalazł się właśnie projekt złożony
przez nas.
Całość zadania przewiduje przebudowę ciągu komunikacyjnego
wiążącego kilka dróg wojewódzkich. Ma na celu przebudowę odcinka dr. woj. 342 od skrzyżowania
z ul. Ciecholowicką – poprzez dr.
woj. 340, aż do skrzyżowania z dr.
gminną z ul. Spółdzielczą - około
3,8 km. Niniejszy projekt w ramach
jednego ciągu przewiduje również
przebudowę skrzyżowania dr. woj.
342 z droga woj. nr 343 (ulicą Łokietka, Dworcową). Ponadto przebudowany zostanie parking przy
dworcu PKP, wybudowane zostaną
chodniki, ścieżki rowerowe oraz
zmodernizowane zostanie oświetlenie drogowe.

Otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę
dróg rowerowych oraz parkingów

„Parkuj i jedź”

w wysokości 5 584 152 złotych!!!
Gmina Oborniki Śląskie otrzymała dofinansowanie projektu
w zakresie którego wybudujemy
3 parkingi typu „Parkuj i jedź”
w Obornikach Śląskich, Osoli
i Pęgowie oraz 6,65 km dróg rowerowych na odcinku Pęgów – Golędzinów – Oborniki Śląskie.
Projekt zrealizowany zostanie
w Partnerstwie Agencji Rozwoju
Aglomeracji Wrocławskiej S.A. –
Lidera Projektu oraz Gmin: Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Oleśnica i Miasta Oleśnica – Partnerów
Projektu.
Przedmiotem całego projektu jest budowa dróg dla rowerów
oraz parkingów „Bike & Ride” oraz
„Parkuj i jedź”, w celu zapewnienia
ciągłości komunikacyjnej z drogami rowerowymi na terenie gmin
uczestniczących w partnerstwie
oraz odciążenia komunikacyjnego
Wrocławia.

Park & Ride inaczej Parkuj i Jedź
- to parking zlokalizowany w pobliżu przystanków przeznaczony dla
osób korzystających z publicznego transportu zbiorowego PKS lub
PKP. Kierowcy pozostawiają swoje
pojazdy w wyznaczonych miejscach, przesiadają się do komunikacji zbiorowej i w ten sposób
kontynuują podróż. Na parkingach
przewiduje się również zamontowanie stojaków na rowery.
Inwestycja zrealizowana zostanie w latach 2017-2018, a jej koszt
całkowity wynosi 14 193 940,20 zł.
w tym wartość inwestycji w Gminie
Oborniki Śląskie to 6 569 590,00 zł.
a dofinansowanie wyniesie 85%.
Ponadto w projekcie nasi partnerzy otrzymali dofinansowanie na
realizację poniższych zadań:
• Budowy dróg rowerowych na
obszarze Gminy Wisznia Mała,
• Budowy dróg rowerowych na
obszarze Gminy Oleśnica,
• Budowy dróg rowerowych oraz
parkingów rowerowych i parkingu „Bike&Ride” na terenie
Miasta Oleśnica
Wniosek obecnie jest w ocenie
merytorycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Całkowita
wartość zadania szacowana jest na
6 700 000 złotych.
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Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich

Nowy żłobek
w Obornikach Śląskich!
W związku z przeprowadzoną
kontrolą z Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej, która
wykonała przegląd obecnego
żłobka pod kątem zabezpieczeń pożarowych wydany został protokół, w którym Gmina
Oborniki Śląskie zobowiązana
została do dostosowania obiektu do nowych przepisów pożarowych.
Dlatego też pracownicy Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego
w Obornikach Śląskich wykonali
analizę dotyczącą opłacalności adaptacji obecnego budynku żłobka
w celu dostosowania jego do obecnie
obowiązujących przepisów i poprawy jego funkcjonalności. Po przeanalizowaniu wszystkich wymienionych zagadnień wprost wynikało, że
przebudowa i modernizacja obecnego budynku będzie mocno utrudniona, pracochłonna i nie opłacalna
ekonomicznie. Ze względu na konieczność dostosowania obiektu do
obecnie obowiązujących przepisów
w tym sanitarno-epidemiologicznych a także ochrony przeciwpo-

żarowej ewentualna przebudowa
wymagałaby znacznych nakładów
finansowych, a biorąc pod uwagę
charakter obiektu nie uzyskała by
takich parametrów technicznych,
funkcjonalnych i estetycznych jak
przy budowie nowego obiektu. Ze
względu na zapisy MPZP brak jest
możliwości rozbudowy, nadbudowy
obiektu, co wiązało by się z adaptacją
i modernizacją w ramach istniejącej
już kubatury (bez zmian gabarytów). Zapisy te wynikają z zabytkowego charakteru obiektu jak i samej
działki. Należy również podkreślić,
że w trakcie wykonywania przedmiotowych robót budynek Żłobka
Miejskiego musiałby być zamknięty
na okres od 1 roku do 2 lat.

z pierwszej ręki

Budynek jest niepodpiwniczony, parterowy z płaskim dachem
okolonym attyką. Elewacje urozmaicone poprzez wnęki w których
znajdują się zadaszone tarasy przy
salach zabaw oraz akcenty w postaci brył nawiązujących wyglądem do
kostki sześciennej do gry z charakterystycznymi, okrągłymi wgłębieniami. Niektóre z okrągłych wgłębień będą pełniły funkcję okien
doświetlających łazienki dzieci.
Ze względu na przeznaczenie na
elewacjach budynku planuje się
wprowadzić kolorystykę pastelową
w delikatnych, ciepłych odcieniach
beżu, „zielonego groszku” oraz białą. Część elewacji będzie w kolorystyce naturalnego, jasnego drewna.
Nad częścią pomieszczeń planuje
się wykonanie świetlików dachowych pełniących funkcję doświetlającą.
Celem funkcjonowania żłobka
jest sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku rozwojowym do lat
3, ze szczególnym uwzględnieniem
wspomagania indywidualnego rozwoju oraz wspomagania rodziny
w wychowaniu dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych
– ze szczególnym uwzględnieniem
rodzaju niepełnosprawności (niepełnosprawność ruchowa, intelektualna, niepełnosprawności sprzę-

tych tarasach zaprojektowano miejsca przeznaczone na plac zabaw.
Część środkową budynku zajmuje
duża sala wielofunkcyjna z wejściami z korytarza i możliwością wyjścia na patio. Patio będzie stanowić
miejsce do wypoczynku zabaw na
świeżym powietrzu. Zaraz za salą
wielofunkcyjną
zaprojektowano
dwie sale do rehabilitacji indywidualnej.
Od strony północnej zaprojektowano główne wejście dla personelu.
W tej części budynku znajdować
się będzie warsztat, kuchnia z zapleczem, kotłownia, magazyn środków czystości, część biurowa, część
socjalna dla personelu, pralnia,
magazyn brudnej bielizny, magazyn na sprzęt. W tej części budynku również zaprojektowano toaletę
dla osób niepełnosprawnych. Do
warsztatu, kuchni oraz kotłowni
będą prowadzić osobne wejścia
z zewnątrz budynku. Powierzchnia
użytkowa budynku wynosić będzie
1460,82 m2.
Całość zadania wyniesie około
5 000 000 złotych, w tym 1 350 000
z dofinansowania z Ministerstwa
Polityki Społecznej z Programu
„Maluch”.
Przetarg na wyłonienie wykonawcy ogłoszony został 20 lutego
2017.

W tej sytuacji, Gmina Oborniki
Śląskie rozpoczęła poszukiwanie terenu pod nowy żłobek przeprowadziła postępowanie przetargowe na
wykonanie dokumentacji projektowej żłobka.
Projektowany budynek oparty
jest na rzucie regularnego prostokąta z prostokątnym patio w środku.

Dzięki pozyskanym środkom
unijnym w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego powstanie
najdłuższa trasa rowerowa na Dolnym Śląsku.
Wzdłuż rzeki Widawy Samorząd
Województwa umacnia wały, budując na ich koronie drogę dostępną
dla rowerzystów. 150 kilometrowa
trasa pozwoli na przedłużenie trasy
rowerowej, budowanej przez Oborniki Śląskie, Pęgów do Widawy. To
rozwiązanie pozwoli na bezpieczny

Spotkanie
w sprawie wdrożenia
systemu rowerowego

przejazd mieszkańcom Obornik
Śląskich, aż do centrum Wrocławia
po koronie wału.
Jak możemy przeczytać na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: „Docelowo na Dolnym
Śląsku ma powstać szeroka i funkcjonalna sieć ścieżek rowerowych
budowanych przez zaangażowane
w projekt gminy. Trasy będą łączyć
ciekawe pod względem turystycznym miejscowości i atrakcje turystyczne. Jednym z takich projektów
jest powstanie Odrzańskiej Drogi
Rowerowej. Ta niemal czterystu
kilometrowa trasa przebiegać będzie przez teren 25 gmin po obu
stronach Odry. Do niej mogą „wpinać się” kolejne odcinki budowanych tras rozszerzając sieć ścieżek
na Dolnym Śląsku.

Reforma Oświaty
W dniu 28 lutego 2017
roku na podstawie art.
206 ustawy przepisy
wprowadzające ustawę
prawo oświatowe Rada
Miejska w Obornikach
Śląskich podjęła uchwałę w spawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego. Uchwała podejmowana jest w dwustopniowej procedurze.
1) Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do
podjęcia uchwały w sprawie
projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju
szkolnego. Uchwała ta będzie
podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach
Śląskich oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

Trasy rowerowe mają powstawać
również m.in. na terenie polsko-czeskiego i polsko-niemieckiego
pogranicza, dając dodatkowy impuls dla rozwoju turystyki w tych
rejonach.”
Zdjęcie: Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego

Obecnie wszystkie miasta rozwijają transport rowerowy, ponieważ
w bardzo dużym stopniu ułatwia on
przemieszczanie się mieszkańców
nie tylko do atrakcyjnych punktów
turystycznych, ale również do pra-

cy. Dla naszej Gminy jest to również
bardzo ważny aspekt, ponieważ jest
on spójny ze strategią rozwoju Województwa Dolnośląskiego i jego
aglomeracji. Firma Larq zaprezentowała zintegrowany aglomeracyjny system wypożyczalni rowerów
miejskich i trekingowych, jaki
obecnie dostępny jest w wielu miastach Polski, np. we Wrocławiu.
Celem projektu jest poprawa
jakości transportu publicznego,
wsparcie rozwoju markowych produktów turystycznych, ochrona
środowiska, zdrowie i kultura fizyczna oraz promocja regionu –
aglomeracji.

obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
3) Kurator oświaty opinię musi wydać w przeciągu
21 dni od dnia otrzymania
uchwały w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół do
nowego ustroju szkolnego.
Opinia kuratora jest wiążąca
dla jednostki samorządu terytorialnego i nie przysługuje
na nią zażalenie. Od decyzji
kuratora można się odwołać
do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
4) Po otrzymaniu pozytywnej opinii kuratora
oświaty organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 marca
2017 r. podejmuje uchwałę
w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju
szkolnego.
Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci
szkół do nowego ustroju
szkolnego podlega również
zaopiniowaniu przez organizacje związkowe zrzeszające
nauczycieli. Tak jak w przypadku kuratora oświaty, organizacje związkowe mają
21 dni na wyrażenie opinii,
z tym że opinia ta nie ma
charakteru wiążącego.

W Gminie Oborniki Śląskie proponuje się następującą strukturę dostosowania
sieci szkół podstawowych
i gimnazjów.
1. Dotychczasowe Gimnazjum w Obornikach Śląskich włączyć do (ośmioletniej) Szkoły Podstawowej Nr
2 w Obornikach Śląskich.
2. Dotychczasowe Gimnazjum w Pęgowie włączyć
do (ośmioletniej) Szkoły
Podstawowej w Pęgowie.
3. Po zmianach, w Gminie
Oborniki Śląskie będą funkcjonowały ośmioklasowe
szkoły podstawowe: Szkoła
Podstawowa Nr 2 w Obornikach Śląskich, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Obornikach
Śląskich, Szkoła Podstawowa
w Pęgowie, Szkoła Podstawowa w Osolinie, Szkoła Podstawowa w Urazie.
Aby utworzyć miejsca dla
trzylatków w przedszkolach,
konieczna jest zmiana sieci
oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Oborniki
Śląskie.
Sieć oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Oborniki Ślą-

skie zaproponowana została
w następujący sposób:
1. Szkoła Podstawowa Nr
2 im. ppor. Józefa Krysińskiego w Obornikach Śląskich,
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 24,
2. Szkoła Podstawowa im.
Jana Brzechwy w Osolinie, ul.
Piłsudskiego 5,
3. Szkoła Podstawowa im.
Adama Mickiewicza w Pęgowie, ul. Główna 101,
4. Szkoła Podstawowa im.
Unii Europejskiej w Urazie,
ul. Wołowska 55.
Po zmianach placówki
oświatowe będą zorganizowane w następujący sposób:
1. Szkoła Podstawowa
Nr 2 będzie szkołą o strukturze I–VIII z oddziałami
przedszkolnymi. Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone
w dwóch budynkach. W budynku szkolnym na ul. Wyszyńskiego będą klasy I–III
oraz oddziały przedszkolne,
natomiast na ul. Kownackiego klasy IV–VIII. Planowane jest utworzenie czterech
oddziałów przedszkolnych.
Placówka ta posiada najlepsze warunki do utworzenia
grup przedszkolnych. Przy
szkole funkcjonuje kuchnia,
szkoła dysponuje dużym

i bezpiecznym terenem, posiada również plac zabaw,
istnieje możliwość wybudowania przy szkole parkingu
dla rodziców. Umieszczenie
dzieci z klas I–III i oddziałów
przedszkolnych w oddzielnym budynku zapewni bezpieczeństwo, pozwoli stworzyć szkołę bez dzwonków,
w której wszystkie oddziały
młodsze będą pracowały
w rytmie dostosowanym do
rzeczywistych potrzeb konkretnej grupy, a nie przerw
niezbędnych w edukacji klas
starszych. Rozwiązanie takie
ograniczy również wydatki. Niezbędne będzie tylko dostosowanie budynku
dla potrzeb dzieci w wieku
przedszkolnym, dla starszych
uczniów nie będzie potrzebne tworzenie i wyposażanie
pracowni przedmiotowych
(historycznej, geograficznej,
biologicznej i fizyko-chemicznej) w dyspozycji szkoły będzie pełnowymiarowa
sala sportowa z siłownią oraz
cały kompleks boisk. W roku
2017 planowany jest remont
toalet, które będzie można
dostosować dla potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym.
Organizacja wychowania
przedszkolnego w szkole
prowadzona będzie na takich samych zasadach jak
w przedszkolu. Będą realizowane cele i zadania określone w ustawie o systemie
oświaty oraz w przepisach
wydanych na jej podstawie,
a w szczególności podstawie
programowej wychowania
przedszkolnego. W oddziałach przedszkolnych będą
realizowane zadania przed-

5

szkola z uwzględnieniem
indywidualnego rozwoju
dziecka oraz przygotowania go do nauki w szkole.
W placówce będzie możliwe
zorganizowanie przygotowywania i wydawania posiłków
zgodnie z zasadami żywienia
oraz możliwościami technicznymi kuchni. Szczegółowe zasady pobytu dziecka
w placówce, zasady przyprowadzania i odbierania dzieci
przez rodziców lub prawnych
opiekunów lub osoby upoważnione zostaną określone
w statucie i będą takie same
jak w przedszkolu.
2. Szkoła Podstawowa
Nr 3 będzie szkołą o strukturze I–VIII. Konieczne będzie wyposażenie pracowni
przedmiotowych. W szkole
nie będą tworzone oddziały
przedszkolne.
3. Szkoła Podstawowa
w Pęgowie będzie szkołą o strukturze 0–VIII. Do
szkoły włączone zostanie
wygaszane gimnazjum. Nie
będzie konieczności wyposażania pracowni przedmiotowych.
4. Szkoła Podstawowa
w Osolinie będzie szkołą
o strukturze 0–VIII. Konieczne będzie wyposażenie
pracowni przedmiotowych.
5. Szkoła Podstawowa w Urazie będzie szkołą
o strukturze 0–VIII. Konieczne będzie wyposażenie
pracowni przedmiotowych.
Krzysztof Rudzki

Projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Oborniki Śląskie, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Oborniki Śląskie, od dnia 1 września 2019 r.
(obwody dla klas pierwszych obowiązują od 1 września 2017 roku)
Nazwa szkoły

1 marca Burmistrz Obornik
Śląskich Arkadiusz Poprawa
spotkał się z Burmistrzami
i przedstawicielami Gmin Żmigród, Prusice, Wisznia Mała,
Wołów, Milicz oraz z firmą Larq
w sprawie wdrożenia kompatybilnego systemu rowerowego,
jako wspólnego projektu dla
wszystkich Gmin.
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marzec 2017 r.

2) Urząd Miejski przedłoży uchwałę kuratorowi
oświaty w celu uzyskania
pozytywnej opinii w zakresie zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych
w uchwale oraz zapewnienia
wszystkim dzieciom i młodzieży możliwości realizacji

Powstanie najdłuższa trasa
rowerowa na Dolnym Śląsku!
W związku z rozpoczynającą się
budową ścieżek rowerowych
śladem kolei wąskotorowej
łączącej Wrocław z Obornikami, Wołowem, Prusicami, Żmigrodem, Trzebnicą i Miliczem
Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa 4 lutego 2017
roku uczestniczył w spotkaniu
wraz z Marszałkiem Cezarym
Przybylskim oraz samorządowcami z powiatu trzebnickiego
i milickiego, na którym został
omówiony jej przebieg.

żone).
Projekt przewiduje wybudowanie budynku żłobka ośmiodziałowego przeznaczonego dla około 135 dzieci. Przewiduje się trzy
grupy maluchów, trzy grupy średniaków i dwie grupy starszaków.
Układ budynku jest symetryczny
względem osi północ-południe. Od
strony południowej, na osi budynku znajduje się główne wejście dla
rodziców z dziećmi. Przy wejściu
zlokalizowana będzie wózkownia,
pokój do karmienia dzieci oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Wewnętrzny układ komunikacyjny
to korytarz obiegający wewnętrzne
patio budynku. Szafki dla dzieci zostaną ustawione na korytarzu przy
wejściach do sal. Z korytarza można
będzie dostać się do każdego modułu dla poszczególnych grup dzieci,
można wejść na patio oraz dojść
do części administracyjno-technicznej. Każda grupa dzieci będzie
miała osobny moduł, na który składać się będzie sala zabaw, łazienka
z toaletami oraz sala do wypoczynku. Przewiduje się, że dzieci będą
wypoczywać w sali wypoczynku
na dwie tury. Z każdej sali zabaw
będzie bezpośrednie wyjście na zewnętrzny, zadaszony taras. Układ
sal rozplanowano tak by tarasy zewnętrzne dla dwóch sąsiednich sal
były połączone. Bezpośrednio przy
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Adres siedziby szkoły, adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzeProjekt granic obwodu szkoły od dnia 1 września 2019 r.
nia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. ppor. Józefa
Krysińskiego w Obornikach
Śląskich

Siedziba główna szkoły:
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 24
55-120 Oborniki Śląskie

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II
w Obornikach Śląskich

Siedziba szkoły:
ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie

Wsie: Borkowice, Wilczyn,
Oborniki Śl. ulice: Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, Aleksandra Fredry, Aleksandra Gierymskiego, Bolesława Chrobrego, Bolesława
Krzywoustego, Czesława Miłosza, Energetyczna, Fryderyka Chopina, Henryka Brodatego, Henryka Pobożnego, Henryka Sienkiewicza,
Ignacego Paderewskiego, II Armii Wojska Polskiego, Jacka Malczewskiego, Jana Styki, Jarosława Dąbrowskiego, Józefa Chełmońskiego,
Józefa Konrada Korzeniowskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Leona Kruczkowskiego, Łąkowa, Marii Skłodowskiej-Curie (nieparzyste), Mała, Na Przejściu, Piastów Śląskich, Pl. Zwycięstwa, Podzamcze, Polna, Powstańców Śląskich, Ptasia, Reymonta, Piotra Skargi,
Stanisława Moniuszki, Stanisława Staszica, Trzebnicka, Wincentego Witosa, Wita Stwosza, Wojciecha Kossaka, Zapolskiej, Zbigniewa
Herberta.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza
w Pęgowie

Siedziba szkoły:
ul. Główna 101
55-120 Pęgów

Pęgów, Golędzinów, Zajączków, Paniowice, Kotowice

Publiczna Szkoła Podstawowa im Jana Brzechwy
w Osolinie.

Siedziba szkoły:
ul. Piłsudskiego 5
55-120 Osolin

Osolin, Osola, Bagno, Brzezno Małe, Morzęcin Mały, Wielka Lipa

Publiczna Szkoła Podstawowa im Unii Europejskiej
w Urazie

Siedziba szkoły:
ul. Wołowska 55
55-120 Oborniki Śląskie

Uraz, Rościsławice, Niziny, Lubnów, Raków

Inna lokalizacja prowadzenia zajęć:
ul. Kownackiego 4
55-120 Oborniki Śląskie

Wsie: Jary, Kowale, Kuraszków, Morzęcin Wielki, Piekary, Przecławice, Siemianice, Nowosielce,
Oborniki Śl. ulice: 9 Maja, Bolesława Prusa, Borowikowa, Bukowa, Cicha, Ciecholowicka, Dębowa, Dworcowa, Dwóch Mieczy, Elizy
Orzeszkowej, Golędzinowska, Górna, Grunwaldzka, Grzybowa, Jana Kochanowskiego, Jana Matejki, Jana Sobieskiego, Jana Włodkowica,
Jodłowa, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Józefa Poniatowskiego, Juliusza Słowackiego, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Kasztanowa, Kazimierza Jagiellończyka, Kownackiego, Kazimierza Wielkiego, Komuny Paryskiej, Królowej Jadwigi, Krótka, Ksawerego Dunikowskiego,
Księcia Witolda, Leśna, Licealna, Lipowa, Mała Ogrodowa, Marii Konopnickiej, Marsz. Józefa Piłsudskiego, Marii Skłodowskiej-Curie
(parzyste), Mieszka Pierwszego, Mikołaja Kopernika, Mikołaja Reja, Miła, Modrzewiowa, Montwiłła, Niecała, Nowowiejska, Ofiar Katynia, Parkowa, Piękna, Powstańców Warszawy, Powstańców Wielkopolskich, Prusicka, Przemysłowa, Rycerska, Siemianicka, Spółdzielcza,
Stefana Batorego, Tadeusza Kościuszki, Tulipanowa, Tuwima, Wąska, Władysława Broniewskiego, Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Władysława Orkana, Władysława Sikorskiego, Władysława Warneńczyka, Wolności, Wołowska, Wrocławska, Wzgórze Magdaleny, Wzgórze Partyzantów, Zagórskiego, Zawiszy Czarnego, Zielona, Zygmunta Augusta, Żeromskiego, Żwirki i Wigury
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Gminne nieruchomości

Działki zbywane są na własność.
Przetargi odbędą się w budynku „A” Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1. Datę i godzinę przetargu podano w tabelach.
Zarządzenia Burmistrza Obornik Śląskich w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości opisanych w tabelach zamieszczone zostały na stronie internetowej Gminy Oborniki Śląskie w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.oborniki-slaskie.pl w zakładce Nieruchomości – Oferowane nieruchomości oraz wywieszone na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1.

na sprzedaż
Oborniki Śl., ul. Mała ogrodowa

Informacja o ogłoszeniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie sporządzona stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj.
Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm).
Adres i oznaczenie geodezyjne
nieruchomości
numer księgi wieczystej
1

Oborniki Śląskie rejon ulicy Małej
Ogrodowej
działka nr 74/43, AM-13
o pow. 4052 m²,
WR1W/00017445/3

Przeznaczenie w MPZP
2
MW1
przeznaczenie podstawowe:
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
przeznaczenie uzupełniające:
usługi z zakresu administracji, handlu
detalicznego, gastronomii, obsługi
ludności lub przedsiębiorstw, kultury,
oświaty, turystyki, zdrowia i opieki
społecznej, urządzenia komunikacji
– drogi wewnętrzne, parkingi, sieci infrastruktury technicznej oraz związane
z nimi urządzenia.

Cena wywoławcza
w zł

Data
i godz.
przetargu

3

4

880.000,00
+23% VAT

1

2

Oborniki Śląskie ul. Przemysłowa
działka nr 18/1 o pow. 1,5018 ha,
AM-36
WR1W/00017444/6

AG/11
przeznaczenie podstawowe:
tereny aktywności gospodarczej
(w tym handel hurtowy
i półhurtowy
o powierzchni sprzedażowej
nie przekraczającej 1000 m²)

Cena wywoławcza

Data
i godz.
przetargu

Wysokość
wadium
i termin
wpłaty
wadium

3

4

5

855.000,00 zł
+ 23% VAT

23.03.2017
godz. 10:00

85.500,00 zł
20.03.2017

Oborniki Śl., ul. Poniatowskiego
Informacja o ogłoszeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej własność gminy Oborniki Śląskie sporządzona stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj.
Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm).

Adres i oznaczenie geodezyjne
nieruchomości
numer księgi wieczystej
1

Oborniki Śląskie ulica Poniatowskiego
działka nr 152/4, AM-10 o pow. 7538
m²,
WR1W/00017445/3

Przeznaczenie w MPZP
2
MW1 z przeznaczeniem
podstawowym: zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności
Działka leży w strefie „B”
ochrony konserwatorskiej,
strefie „OW” ochrony
zabytków archeologicznych
oraz strefie „K” ochrony
krajobrazu kulturowego.

Cena wywoławcza

Data
i godz.
przetargu

Wysokość
wadium
i termin
wpłaty
wadium

3

4

5

1.700.00,00 zł
+ 23% VAT

siemianice, ul. Graniczna
Informacja o ogłoszeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu połozonej w Siemianicach przy ul. Granicznej stanowiącej własność gminy Oborniki Śląskie sporządzona stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.1774 z późn. zm.) oraz
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. Nr 207, poz. 2108
z późn. zm).
Adres i oznaczenie geodezyjne
nieruchomości
numer księgi wieczystej
1
Siemianice ul. Graniczna
działka nr 182/11 o pow. 0,9791 ha,
AM-1
WR1W/00016252/6

Przeznaczenie w MPZP

Cena wywoławcza

Data
i godz.
przetargu

Wysokość
wadium
i termin
wpłaty
wadium

2

3

4

5

465.000,00 zł
+ 23% VAT

27.04.2017
godz.
10:00

AG/1
z przeznaczeniem podstawowym:
magazyny, składy, bazy,
przemysł, biura, usługi
handlu.

46.500,00 zł
21.04.2017

24.03.2017 88.000,00
godz. 10:00 20.03.2017

Informacja o ogłoszeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w Obornikach Śląskich przy ul. Przemysłowej stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie sporządzona stosownie do przepisów ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.1774 z późn.
zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. Nr 207, poz.
2108 z późn. zm).

Przeznaczenie w MPZP

Szczegółowych informacji o warunkach przetargów oraz działkach gruntu będących
przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Wydziale Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, pok. nr 3 oraz telefonicznie pod nr 71 310-35-19 i stronie internetowej: bip.oborniki-slaskie.pl.
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Wadium
i termin
wpłaty
wadium
w zł
5

Oborniki Śl., ul. Przemysłowa

Adres i oznaczenie geodezyjne
nieruchomości
numer księgi wieczystej
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12.05.2017
1.700.00,00 zł
godz.
20.03.2017
10:00

Stawki podatku od
nieruchomości na rok 2017
Rada Miejska w Obornikach Śląskich w dniu 29
listopada 2016 r. podjęła
uchwałę nr XXXV/231/16
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości.
W związku z powyższym,
stawki podatku od nieruchomości na rok 2017 są następujące:
1) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych: 0,72 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności
gospodarczej: 21,50 zł od
powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym:10,50 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń: 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku
publicznego: 7,00 zł od
1 m2 pow. użytkowej,
2) od budowli: 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust.

3-7 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych,
3) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków: 0,85 zł od 1 m2
powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub
wodami płynącymi jezior
i zbiorników sztucznych:
4,54 zł od 1 ha pow.,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku
publicznego: 0,42 zł od 1
m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa
w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1777), i położonych
na terenach, dla których
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę
mieszkaniową, usługową
albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym
obejmującym wyłącznie
te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie
tego planu w odniesieniu
do tych gruntów upłynął
okres 4 lat, a w tym czasie
nie zakończono budowy
zgodnie z przepisami prawa budowlanego: 2,98 zł
od 1 m2 powierzchni.

Podatek rolny
na rok 2017:
Zgodnie z Komunikatem
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
18.10.2016 r. średnia cena
skupu żyta, która jest podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017
wynosi 52,44 zł. za 1 dt.
W związku z powyższym:
– dla gruntów gospodarstw rolnych podatek rolny wynosi 131,10 zł od 1 ha
przeliczeniowego (52,44 zł x
2,5q żyta)
– dla pozostałych gruntów podatek rolny wynosi
262,20 zł od 1 ha fizycznego
(52,44 zł x 5q żyta)

Podatek leśny
na rok 2017:
Zgodnie z Komunikatem
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2016 r.
średnia cena sprzedaży drewna, z której wyliczany jest podatek leśny na 2017 r. wynosi
191,01 zł za 1 m3.
W związku z powyższym:
– podatek leśny od 1ha
wynosi 42,02 zł. (191,01 zł x
0,220 m3 drewna).

Podatek od środków
transportowych
na rok 2017:
Obowiązują stawki podatkowe z roku 2016.
przygotowała:
Grażyna Nowak
Główny specjalista
ds. podatków

7
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rownik Placówki Terenowej z Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Trzebnicy przybliżył uczestnikom spotkania przepisy dotyczące obejmowania ubezpieczeniem
społecznym rolników.

Gości przywitał Zastępca Burmistrza Obornik Śląskich Pan Henryk Cymerman.

Na zakończenie szkolenia Pani
Katarzyna Jarczewska z Urzędu
Miejskiego w Obornikach Śląskich
przedstawiała zagadnienia dotyczące produktów lokalnych w sprzedaży bezpośredniej. Za udział w spotkaniu i miłą atmosferę serdecznie
dziękuję wszystkim obecnym.

Podczas szkolenia zostały przedstawione zagadnienia dotyczące
Restrukturyzacji Małych Gospodarstw przedstawione przez Pana
Mariana Kuczyńskiego z Powiatowego Zespołu Doradców Rolniczych w Trzebnicy, natomiast Pan
Krzysztof Bulzacki omówił zasady
przestrzegania obowiązków związanych z wirusem wysoce zjadliwej
grypy ptaków i zasady ochrony gospodarstw przez afrykańskim pomorem świń, Pan Józef Mnich kie-

Teraz czas na kotły
W dniach 3–20 stycznia 2017 r.
Gmina Oborniki Śląskie przyjmowała ankiety od osób zainteresowanych przystąpieniem
do projektu dofinansowania
montażu instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach
zabudowanych budynkami jednorodzinnymi.

Mamy nadzieję, że niebawem
będziemy mieli okazję spotkać
się podczas organizacji kolejnych,
równie udanych szkoleń oraz że
wiedza zdobyta przez uczestników
w czasie konferencji okaże się cenna i pożyteczna.
Magdalena Zatońska

Targi w Krzyżowej
24 przedstawicieli Gminy
Oborniki Śląskie uczestniczyło w Targach Organizacji
Pozarządowych, które odbyły się 26 listopada 2016 roku
w Krzyżowej.
Podczas Targów NGO zaprezentowało się kilka organizacji z Naszego terenu: Gmina Oborniki Śląskie,
Stowarzyszenie Ładny Widok, Stowarzyszenie Razem dla Bagna, Stowarzyszenie Atena, Stowarzyszenie
Rozwoju Pęgowa, Zespół Śpiewaczy
Malwy z Kuraszkowa oraz Fundacja
Ludzie Jesieni.

Edukacja

ekologiczna
W związku z potrzebą edukowania mieszkańców gminy
Oborniki Śląskie w zakresie
szkodliwości zanieczyszczeń powietrza na środowisko i organizm ludzki, Gmina
uzyskała dofinansowanie na
realizacje zadania pn. „Edukacja ekologiczna dotycząca
działań służącym ochronie
powietrza”.

z pierwszej ręki

Wnioski na montaż instalacji
fotowoltaicznych złożone

Szkolenie dla rolników
W dniu 23 stycznia 2017 r.,
w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich w Sali Urzędu
Stanu Cywilnego odbyło się
szkolenie dla rolników z terenu
naszej Gminy.

marzec 2017 r.

Pozyskane środki przeznaczono
na opracowanie i wyprodukowanie
15 000 ulotek, 200 plakatów oraz
3 000 zakładek.
Materiały zostały przekazane
do szkół oraz są ogólnodostępne
w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich. Plakaty wywieszono
na terenie miasta oraz przekazano
Sołtysom w celu ich zamieszczenia
na miejscowych tablicach ogłoszeń.

Powyższe zadanie realizowane jest we współpracy Gminy
Oborniki Śląskie, Gminy Malczyce oraz spółki PRUSICE PS
ENERGETYKA ODNAWIALNA
Sp. z o. o. Z wnioskiem o dofinansowanie zadania pn. „Projekt grantowy – wsparcie produkcji energii
ze źródeł odnawialnych w Gminie
Prusice, Gminie Malczyce i Gminie
Oborniki Śląskie” wystąpiono do
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
na lata 2014–2020, działanie 3.1 C
Produkcja i dystrybucja energii ze
źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny – Projekty grantowe.
Ostatecznie z terenu Gminy
Oborniki Śląskie we wniosku ujęto
30 nieruchomości, których właściciele zadeklarowali chęć udziału
w konkursie - według kolejności
zgłoszeń.
Zgodnie z informacją przekazaną przez RPO WD wpłynęło łącznie
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Społecznik Roku
8. Krystyna Maśkiewicz z Osolina
9. Agnieszka Pańszczyk-Natanek
z Wilczyna
10. Lesław Czarnecki z Wilczyna
11. Hubert Ozimina z Obornik Śląskich

25 wniosków z terenu województwa dolnośląskiego na łączną
kwotę 118 937 257,58 zł (przy
czym środki dostępne wynoszą
29 469 979,48 zł). O rozstrzygnięciu będziemy informować Państwa
na bieżąco.
Ponadto, w dniach 28
grudnia 2016 r. – 20 stycznia
2017 r. prowadzono również nabór
deklaracji udziału w projekcie na
dofinansowanie wymiany kotłów
na instalacje opierające się o odnawialne źródła energii, piece na biomasę lub gaz dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, w związku
z planowanym złożeniem wniosku
o dotację do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014–2020,
działanie 3.4 B Ograniczona niska
emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych. Do rozdysponowania jest
25 364 742 zł.
Projekt ten spotkał się z bardzo wysokim zainteresowaniem
naszych mieszkańców. Łącznie
wpłynęło 501 deklaracji. Aktualnie
są one weryfikowane. O dalszych
krokach będziemy Państwa informować.
Tekst: M. Spurgiasz

Społecznik to osoba pracująca
aktywnie na rzecz wspólnoty
obywatelskiej, aktywista, aktywny członek stowarzyszeń,
fundacji oraz organizacji społecznych i samorządowych.
W dzisiejszych czasach coraz
trudniej znaleźć w swoim otoczeniu
ludzi robiących coś bezinteresownie, poświęcających własny czas
i pieniądze. Dlatego tak ważne jest
docenienie zaangażowania i pracy społecznej mieszkańców Naszej
Gminy, którzy mimo posiadania rodziny, pracy zawodowej oraz wielu
obowiązków znajdują czas i ochotę
na społecznikostwo oraz bezinteresowną pomoc innym.

Do III edycji Konkursu „Społecznik Roku 2016 Gminy Oborniki
Śląskie” zgłoszonych zostało 11 osób,
które angażują się w życie społeczne
oraz przyczyniają się do rozwoju
Naszej Gminy. Zgłoszone osoby do
Konkursu organizowanego przez
Gminę Oborniki Śląskie, Społeczne
Stowarzyszenie Wiejskie Okolice
oraz Klaster Organizacji Lokalnych:
1.
2.
3.
4.
5.

Aneta Merder z Siemianic
Stanisław Hurkasiewicz z Urazu
Piotr Łukasiak z Jar
Paulina Nowak z Obornik Śl.
Ryszard Chwaliński z Obornik
Śląskich
6. Andrzej Milian z Pęgowa
7. Jerzy Abrycki z Kuraszkowa

Szkolenie NGO

Tekst: Redakcja

Jabłka

20 stycznia 2017 roku do Obornik Śląskich przyjechały dwa
tiry pysznych i darmowych jabłek.
Pracownicy Urzędu Miejskiego rozdawali mieszkańcom Gminy
Oborniki Śląskie 40 ton polskich
jabłek.
Dostawa darmowych owoców
została zorganizowana przy wsparciu Stowarzyszenia Rozwoju Pęgowa.

Dziękujemy za pomoc w rozdawaniu jabłek pracownikom Ośrodka Sportu i Rekreacji w Obornikach
Śląskich, Zakładowi Gospodarki
Komunalnej w Obornikach Śląskich oraz firmie „Kobe” i Hurtowni Materiałów Budowlanych „Szo-

W dniu 21 stycznia 2017 roku
w świetlicy wiejskiej w Wilczynie
odbyła się Gala Finału Konkursu
Społecznik Roku 2016 Gminy Oborniki Śląskie. Burmistrz Obornik
Śląskich Arkadiusz Poprawa razem
z Przewodniczącym Społecznego
Stowarzyszenia Wiejskiego OKOLICE wręczył pamiątkowe dyplomy,
statuetki oraz upominki wszystkim
uczestnikom konkursu. Tegoroczna
Galę „Społecznika Roku” uświetnił
recital Wioli Malinowskiej pt. „Myśli
białe jak śnieg” zorganizowany przez
Obornicki Ośrodek Kultury. Społecznikiem Roku 2016 została Paulina Nowak z Obornik Śląskich. Drugie miejsce zajął Hubert Ozimina,
trzecie Krystyna Maśkiewicz z Osolina. Tytuł Honorowego Społecznika
Gminy otrzymał Jerzy Abrycki oraz
Ryszard Chwaliński.
Wszystkim kandydatkom gratulujemy sukcesów i życzymy wytrwałości w pracy na rzecz społeczności
lokalnej Gminy Oborniki Śląskie.
Jednocześnie zachęcamy do realizacji kolejnych projektów na terenie
wsi i miasta oraz uczestnictwa w IV
edycji Konkursu Społecznik Roku
2017 Gminy Oborniki Śląskie.
Tekst: K. Jarczewska

W związku ze zmianą wzoru
formularza oferty realizacji zadania
publicznego 28 listopada 2016 roku
pracownicy Wydziału Promocji
i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich przeprowadzili szkolenie
z zasad wypełniania wniosku.
Dodatkowo podczas spotkania Pani Krystyna Rajzer przedstawiła zasady prowadzenia księgowości w stowarzyszeniach oraz
w małych firmach.

stak” za udostępnienie potrzebnego
sprzętu.
W ciągu dwóch miesięcy w Gminie Oborniki Śląskie rozdano 80 ton
jabłek.
Tekst: Redakcja
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Tekst: K. Jarczewska

Aktywna Gmina
Oborniki Śląskie!
Stowarzyszenie Koniczyna
z Morzęcina Małego dzięki
otrzymanej dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich w okresie od
1 sierpnia do 31 grudnia 2016
roku przeprowadziło szereg
działań mających na celu promocję przedsiębiorczości, zachęcenie mieszkańców Gminy
Oborniki Śląskie do rozwijania
swoich pasji i zainteresowań
oraz zakładania działalności
gospodarczej.

Stowarzyszenie Koniczyna wspólnie z Gminą Oborniki Śląskie oraz
Stowarzyszeniem Lokalna Grupa
Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich w ramach projektu „Wsparcie
przedsiębiorczości na terenie Kocich
Gór” zorganizowało szereg szkoleń,
warsztatów oraz wyjazdów studyjnych. W projekcie udział wzięło 50
mieszkańców Kocich Gór, którzy
zwiększyli swoją wiedzę oraz umiejętności z zakresu prawa, ekonomii,
kulinariów, kultury oraz ogólnej
wiedzy o regionie.
Przeprowadzone działania w ramach projektu:

– warsztaty kulinarne, artystyczne, animacji czasu wolnego,
– warsztaty z tworzenia oferty wsi,
– zajęcia z marketingu, wiedzy
o regionie,
– doradztwo prawne, księgowe.
Dodatkowo w ramach projektu przeprowadzony został konkurs

na najlepszą ofertę turystyczną
wsi, w którym nagrody finansowe
w wysokości po 2000 zł otrzymały
miejscowości: Uraz, Morzęcin Mały
oraz Państwo Ewa i Lech Nowaccy
z Osoli. Ważnym przedsięwzięciem,
które zrealizowane zostało ze środków z otrzymanej dotacji było założenie platformy internetowej, na

której promowane i sprzedawane
będą produkty i usługi z Naszego
regionu. Dla dzieci ze Szkoły Podstawowej z Osolina zorganizowane zostały trzy wyjazdy do wiosek
tematycznych: Pęgów, Kuraszków
oraz Morzęcin Mały. Liderzy odnowy wsi, sołtysi, członkowie stowarzyszeń odwiedzili Najpiękniejszą
Wieś Dolnego Śląska 2016 roku –
Chełmsko Śląskie oraz spółdzielnię
socjalną Szklany Świat w Krośnicach. Zwieńczeniem projektu było
VI Powiatowe Forum Organizacji
Pozarządowych, które odbyło się 21
grudnia 2016 roku w Wilczynie.
Podczas konferencji 80 przedstawicieli organizacji pozarządowych
z terenu Powiatu Trzebnickiego
uczestniczyło w licznych wykładach, prelekcjach oraz warsztatach.
Tekst: K. Jarczewska
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Goniec Obornicki
Tygodnik, Numery 1-30, Breslau 1822, Druk: Gratz, Barth i Comp.

Goniec Obornicki
(Der Obernigker Bote)
Nr 1, 4.03.1822
Autor: Karl von Holtei
Objaśnienia
Ten mężczyzna to ja. Ten kościół to kościół, z którego wyszedłem o 11-tej. Tam gdzie są
wieże, leży Wrocław. Moja laska
podróżna służy mi do odstraszania psów wiejskich i innych.
A ta gazeta to mój tygodnik,
który niosę do Wrocławia. Pozdrawiam Was serdecznie, moi
drodzy słuchacze! Serdecznie
pozdrawiam mojego korektora
i proszę, aby od czasu do czasu
przymknął oko na to i owo. Pozdrawiam piękne kobiety i obiecuję, że będę grzeczny i skromny.
Pozdrawiam kochane dziewczęta
i obiecuję przynieść im wszystkie
kwiaty, jakie znajdę po drodze.
Pozdrawiam szanowne dzieci,
które od czasu do czasu dostaną
ode mnie jabłka lub czereśnie.
Pozdrawiam mężczyzn i obiecuję być poważnym. Pozdrawiam
chłopców i obiecuję być wesoły.
Pozdrawiam sąsiada, mego szanownego Kolegę, z nadzieją, że
będę do zniesienia. Pozdrawiam
recenzentów, szczególnie tych
piszących o naszej sztuce w zagranicznych pismach. Chętnie
nazwałbym ich po nazwisku,
gdyby takowe już mieli. Oni jednak się nie podpisują, a nazywa
się to pisaniem anonimów. Proszę ich, aby w ogóle o mnie nie
pisali. Ani nazbyt śmiało, ani elegancko, ani w jakikolwiek inny
sposób. W przeciwnym razie ja
napiszę coś o nich i wymienię
ich nazwiska przed całym światem, gdyż ja je znam. Dziś jest 4.
marca. 11. Znów dostaniecie gazetkę. I gdy wyjdę dalej za miasto, gdzie lepsi poeci i mądrzejsi
ludzie mi coś do gazetki podeślą,
to to przyjmę – i wydrukuję!
Cmentarz w Obornikach
Wychodząc z kościoła przechodzi się przez mały cmentarz,
który go otacza. Jest tam niejeden drogi mi grób. Leży tam też
w piasku moja niania, ze wszystkimi swymi radościami i smutkami i z osiemdziesięcioma latami, które przetrzymała.
Drogi czytelniku, nie jestem
jeszcze stary. Mimo to często my-

ślałem już o tym, że mógłbym wnet
umrzeć. W takich chwilach wszystko na ziemi wydaje mi się śmieszne. Pochwały i zaszczyty, bogactwo
i bieda, nienawiść i – jedno tylko
nie – tylko nie miłość. Nie chodzi tu
o miłość, jaka jest opisywana w powieściach o tym, że dwoje ludzi nie
chce się rozstać aż po grób, gdyż jest
wtedy czasem też śmieszna. Chodzi o miłość do wszystkich ludzi,
a przez to także do wszystkich zwierząt, roślin, gór itp.
Tak jak już powiedziałem, wszystko inne wydaje mi się śmieszne, myślałem sobie bowiem: gdy umrzesz,
co zabierzesz ze sobą? Czułem się.
jakby ukłonił mi się pierwszy napotkany kwiatek, albo jakby zaśpiewał
mi wróbel: Nic, tylko miłość! Stąd
też nie bierz mi tego za złe, że od
czas do czasu zapomnę, że jestem
tylko wieśniakiem, podczas gdy Ty
jesteś Czytelnikiem. A także tego,
że droga przemierzana przez gońca, moja gazetka, a nawet Ty, drogi
czytelniku, wydajesz mi się śmieszny. Gdyż także ja wydaję się sobie
śmieszny! Pamiętaj, że przechodzę
przez cmentarz, który mijam wychodząc z kościoła.
Dwóch współpracowników
We Wrocławiu mam przyjaciela
obeznanego w literaturze. Chciałby
mi pomóc w odczytywaniu wiadomości o wszystkim, co się zwie estetycznym. Żeby czytelnik wiedział,
z kim ma do czynienia, wyjaśniam
więc, że cytując ludzi obcych wymieniam ich nazwiska. Gdzie ich
nie ma, autorem jest Goniec. To,
że nie ma nic, oznacza mnie. Gdzie
zaś jest pytajnik, tam wkracza mój
przyjaciel z Wrocławia. Ponieważ
bowiem każdy chciałby wypowiadać się o sztuce, musi zapytać, czy
mu wolno. Inny przyjaciel będzie
mi póki co sprzedawał opowiadania, które z ciekawością i przyjemnością będzie można przeczytać.
Także i on więc zawoła: Uważajcie! Tak więc pytajnik i wykrzyknik będą moimi zdeklarowanymi
współpracownikami.
Kobietka. Opowiadanie.
Ernestyna wyrwała się z płaczem
z ramion Augusta. Wiesz, mówiła,
co stanęło na drodze naszego związku, a jesteś na tyle okrutny, że wykorzystując moją słabość, czarem
swoim codziennie na nowo wzbu-

dzasz we mnie namiętność, która
dla ciebie płonie w moim sercu? Idź
i więcej nie wracaj. Pozostaw mnie
z moją samotnością, pozostaw
mnie mi samej, i chociaż nie mogłabym Cię zapomnieć, to spróbuj
zapomnieć mnie w wirze wielkiego
świata, który stoi przed tobą otworem. Po tych słowach zniknęła,
a August pozostał sam na długim,
bezludnym moście, sam ze swoimi
uczuciami. Nie był w stanie za nią
podążyć. – Ona ma rację, pomyślał, nie będziemy mogli nigdy być
parą. Ona jest biedna i bez pochodzenia. Rodzice chcą, abym moją
przyszłość wsparł na wspaniałym
związku – a ja nie miałbym być do
tego stworzony? Spuścił wzrok na
poręcz i przejrzyste fale strumienia
i popatrzył na siebie, oświetlonego
blaskiem księżyca, jak na jakiś obcy
ciemny portret. Nie chcę zostać
uwodzicielem Ernestyny, ciągnął
dalej. Jest nazbyt szlachetna, a ja
nazbyt ją szanuję. Ma więc rację żądając rozstania. – Niech się tak stanie! Kilka łez spadło z jego wielkich
oczu. Odchodząc zawołał: Żegnaj,
piękne miejsce, księżycu, jesteś
świadkiem, że nigdy nie zapomnę
Ernestyny.
W domu rodziców panowała
cisza. Ojciec, matka i rodzeństwo
obchodzili wielkie święto i zostawili dla niego kartkę z prośbą, aby
za nimi poszedł. August porwał ją
w prawdziwym zachwycie i co prędzej pognał na zabawę. Ciche, skrywane uczucie do Ernestyny oderwało Augusta od wyższych sfer.
Akurat trwała przerwa dla orkiestry, gdy przez dwudzielne drzwi
wszedł do pięknej sali. Oczy i serca
zewsząd ku niemu zapałały. – Baron August! – wołała jedna strojna
dziewczyna do drugiej, a August,
między jednym z drugim tańcem,
przy zmysłowo ubranych partnerkach, zapomniał księżyc, most
i pożegnanie. Ze wszystkich, którzy liczyli się w wyższych sferach,
najbardziej pociągała go Antonina
von Rothelm. Ona – będąc córką
bogatego posiadacza ziemskiego,
który rocznie spędzał w mieście jedynie kilka tygodni, a gdy już tam
był, nie szczędził jej żadnej uciechy
– przewyższała, nosząc na sobie
dzierżawców ojcowskiej miłości,
wszystkie pozostałe w przepychu,
a co było w tym najdziwniejsze,
w gustownym ubieraniu się. Mała,
ale dobrze zbudowana, w delikatnym wyważeniu weszła, nie, wpły-

nęła na parkiet. Jej istota wydawała
się być jak najbardziej pewna swego, więc August czuł mocne bicie
serca, gdy zauważył, że spośród
wszystkich „chwalebnych rycerzy”
żaden nie zdołał przykuć jej wzroku bardziej niż on. Gdy w tańcu
przypadkiem znalazł się koło niej,
szepnął ku niej jedno odważne słowo, po czym niemalże się przeraził,
gdy ona, której niechęć spodziewał
się już ku sobie zwrócić, nie odpowiedziała mu niczym innym, tylko melancholijnym spojrzeniem.
W tym momencie wydawało mu
się, że jego serce gwałtownie się od
niej odwraca, toteż unikał zbliżenia
się do niej w jakikolwiek sposób.
Dziwny taniec, stworzony po to, aby
ludzkie życzenia i namiętności wystawić na pośmiewisko w szybkim
walcu, zwany kotylionem, przyciągnął już do siebie większą część
sali. Damy przepływały z miejsca na
miejsce, szczęśliwe w rzadkim przywileju tańca, dającym możliwość
samodzielnego wyboru partnera na
dwie minuty, podczas gdy w życiu
musiałyby mu z całą wytrwałością
towarzyszyć. August, który, nie wiedząc o tym, był królem balu, prawie
że nie tańczył z przydzieloną mu
partnerką i przechodził z jednych
rąk kobiecych do drugich. W końcu stanęła przed nim i Antonina.
Nie wiedział, dlaczego nagle przeszło go dreszczem. W rozmowie
z sąsiadką udawał, że jej nie widzi
i miał nadzieję, że Antonina zwróci
się do stojącego obok niej tancerza.
Dobrze umiała dokonywać takich
rzeczy, jednak po tym, jak zwróciła się ku tamtemu, nagle rzuciła się
z krzykiem ku Augustowi.
(Ciąg dalszy nastąpi)
Poranna rozmowa
Starsza Pani: Dzień dobry.
Ksiądz: Dzień dobry, Mateczko!
Starsza Pani: Ach, wielebny księże,
jakże się cieszę, że nie żyjemy w Starym Testamencie, jak na księdza
patrzę.
Ksiądz: Rzeczywiście, ma Pani się
z czego cieszyć. Ale dlaczego akurat,
gdy Pani na mnie patrzy?
Starsza Pani: Gdyż wówczas zawsze
się mówiło: i ubili mu młode cielę1.
Ksiądz: (śmiejąc się) Tego nie należy tak rozumieć.
Starsza Pani: Dlaczego nie ubijano
raczej starych?
List do „Gońca”
Nasza ukochany redaktor „Gońca” nie omieszkał ogłosić w innych
gazetach, że nie będzie stronić od
drukowania tygodnika, jeśli znajdą się nabywcy, dzięki którym będzie się mógł utrzymać. Posyłam
mu więc 18 groszy opłaty z prośbą
o pokwitowanie. Czy ‘Goniec’ aby
na pewno wie, czego się podejmuje?
Chyba zupełnie zapomniał o tym,
że od śmierci ś. p. Fülleborna wiele
tego rodzaju przedsięwzięć w Jego
dobrym mieście Wrocławiu upadło? To nie takie proste, wydawać
tygodnik. Bo jak ludzie w całych
Niemczech naczytają się do syta
lepszych lub gorszych gazet, to im
się taka szmira w końcu znudzi.
Poza tym musi zwrócić uwagę na to,
że będzie miał do czynienia z bardzo różnymi czytelnikami, dostojnymi i maluczkimi, uczonymi i prostymi. Jak więc chce w tak małej
1 Cielę: ‘Farre’, wyraz podobnie brzmiący do ‘Pfarrer’ – ‘ksiądz’

Rok 27 Nr 1 (155)

gazetce dogodzić im wszystkim? Ja
też kiedyś byłem gońcem. Gdy zaczynałem, byłem jednak po pierwsze o wiele bardziej uczony niż On,
a także byłem w każdym calu kimś.
Po drugie wtedy to były inne czasy. Po trzecie zleciłem druk wydań
mojej gazetki w zbiorowym tomiku,
a nie tak lekkomyślnie jak On, na
pojedynczych kartkach. Życzę Mu
zresztą wszystkiego dobrego. Nie
gniewam się też z tego powodu, że
powołał się On na mnie w swoim
ogłoszeniu. Niech ma Boga przed
oczyma i w sercu i niech mu się
wiedzie!
Mathias Claudius
były homme de lettres á Wandsbeck obecnie lepiej usytuowany
Odpowiedź „Gońca”
Ach, drogi Panie Mathias! Chyba ma Pan rację. Sam się tym nawet przejąłem. Jednak myślę, że ku
temu, czego sam nie zdołam osiągnąć, pomogą mi moi przyjaciele
z Wrocławia i z całego Śląska. Tak
wielu z nich wysyła swoje prace za
granicę. Może cokolwiek przypadnie więc też i ich rodakowi? Adé,
drogi Panie! Na pewno będę się
trzymał i pilnował.
Goniec
Niepokoje poety
Na Wschodzie i Zachodzie, kiedyś
i teraz, poeci skarżyli się na zazdrość,
niełaskę i brak uznania ich zasług,
a filozofowie, prawnicy i inni prozaicy
obarczali swoich korektorów licznymi marnymi wierszydłami. Oto kilka
takowych miernot z XVII w., które
nie brzmią aż tak źle. Zaczerpnąłem
je z M. Georg Michael Pfefferkorns,
Poetens von Issta, aus Hessen, Poetischer und Philologischer Fest–
und Wochenlust. Altenb. 1667.
Wiersz dnia
Zasmucona Kalioppe
Leżała raz Kalioppe, księżniczka
księżniczek
Tu nad rzeką Lispel, pogrążona
w myślach.
Nasz pasterz Musofil, jego nie
uświadczysz,
Jak w szlachetnej chmarze rusałek z wiankami
Szybko k’niej podąża, szuka życia oznak.
W odpowiedzi słowo pada, zazdrości kolcem rażące:
Pośród mądrych mych rusałek,
nic jeno niechęć się kryje,
Tenże bowiem tylko karci, kto
sam nic nie uwije.
Poeci, jak mądry powiada, nie aż
tyle już są warci,
Dziś ta sztuka jest szlachetna, jak
za Hebrajczyków czasów,
Mojżesz ją, z wody wyszedłszy,
porozgłaszał wszystkim wszem,
Jak niektórzy hańbę cierpią z razów poetyckich żądz,
Jak żaby skrzeczących na niedźwiedzia kłąb,
To, mówi Kalioppe, rzuca zmysły
w kąt.
Wydawca Pfefferkorn (w czym
zresztą tkwi jego „filologiczna wena”2) sam zamieścił do powyższego
wiersza komentarz, jak zresztą także do wszystkich innych utworów
w źródłowym tomiku: „wymienione w wierszu żaby są z pewnością
2 Por. tytuł dzieła „Poetischer und
Philologischer Fest– und Wochenlust”
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aluzją do dobrej rady, jaką dano
papieżowi Adrianowi VI., aby
poety nie wrzucać do Tybru, ‘ten
bowiem tworząc na łonie natury pisze wiersze w dzień, będąc
żabą musiałby to jednak czynić
w nocy, przez co ani w dzień, ani
w nocy nikt nie miałby świętego
spokoju’”.
(ciąg dalszy nastąpi)
(Co by się stało, gdyby naszego wrocławskiego poetę wrzucić
do Odry? Czy ten marny gość
chciałby wtedy jeszcze zamienić
się w żabę? Nie sądzę. Nie jest
bowiem dostatecznie sprawny,
nie umie skakać ani tworząc dowcipne myśli, ani rytmiczne strofy.
Wydaje mi się on raczej mieć zadatki na opieszałą, niezdarną ropuchę. Uwaga autora Bote).
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Krąg Seniorów Harcerskich
Czas świąteczno-noworoczny
to czas nie tylko podsumowań
i rozliczeń. To także czas wspomnień i refleksji.

w Obornikach Śląskich. Inicjatorem spotkania był druh phm Ryszard Nakonieczny, były komendant hufca ZHP Oborniki Śląskie.

Dlatego właśnie 27 grudnia odbyło się spotkanie instruktorów
Związku Harcerstwa Polskiego

Oprócz obecnych instruktorów
działających w 5 Szczepie Harcerskim Gniazdo na spotkanie przybyli

Rozmowa w teatrze 25 lutego
Jak się Panu podobało?
B. Niezbyt.
A. Pan chyba żartuje? Ten
człowiek to niezwykły skrzypek.
B. Niezwykły? To znaczy poza
wszelkim zwyczajem. Myślałem
sobie, że musiał był Pana zachwycić, gdyż tak głośno Pan wiwatował.
A. Tak, jeśli o to chodzi, aby
uhonorować dobry gust wrocławian, nie jestem chyba ostatni.
Berlińczycy uważaliby nas za
kanibali, gdybyśmy nie byli tak
urzeczeni jak oni. Ale jak Pan
zareagował? Nie widziałem Pana
jeszcze tak chłodnego wobec
tego rodzaju wielkiej sztuki?
B. Muszę Panu wyznać, że ów
słynny skrzypek wywarł na mnie
smutne wrażenie. Gdyż gdy muszę patrzeć, jak tak znakomity
talent, odbierając sobie możność
uciech i doznań wyższego rzędu,
koncentruje się tylko na tym, aby
igrając zadowolić masy, i gdy widzę, jak duża część ludzi, którzy
uzurpują sobie prawo do wygłaszania na ten temat sądów, chałę
tę uważa za wspaniałą – to nie
jest to pocieszający widok.
A. Czy zaprzecza Pan, że posiada on znakomitą sprawność
i opanowanie instrumentu, jak
mało kto albo wręcz nikt inny?
B. To musi mu przyznać każdy jego przeciwnik. A ja przyznaję mu jeszcze więcej. Osiąga
on wysoki stopień artystycznego
uduchowienia, jaki dostrzegamy u wielkich mistrzów. Ale czy
nie jest także i tak, że przykrość
sprawiałby mu fakt, że w pełni dorównywałby wymaganiom
sztuki. Czyż nie drapie, szarpie
i ciągnie tak, jakby chciał parodiować puzony, flety i cokolwiek
jeszcze? Czyż w swojej pysze nie
wychodzi wciąż poza charakter
swojego instrumentu? Musi to
czuć każdy laik, a gdy się to czuje, to czyż nie powinno to zostać
przemilczane, choćby dlatego, że
dał on 17 koncertów w Berlinie?
A. Większa część aplauzu odnosiła się chyba do jego żony.
B. Być może. I ona na niego,
jako szanowana artystka, w pełni zasługuje. Gdy jednak nosi się
jeszcze w sercu pamięć Lipińskiego, to z tego pana Hiszpano-Francuza Don X trzeba by się
tylko śmiać i potrząsać głową.
A. A gdy się jest błaznem, jak
Pan – to się złościć.
B. Życzę Panu spokojnej nocy.
Ma Pan całkowitą rację.
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instruktorzy byłego hufca Oborniki
Śląskie. Kiedyś czynni działacze,
twarze kojarzone i z sympatią wspominane przez swoich podopiecznych. Dziś już w stanie spoczynku
i zasłużonej emeryturze, ale sercem
cały czas przy harcerzach. Podczas
spotkania nie odbyło się bez wspomnień, tych wzruszających, wesołych i czasem sprawiających dreszczyk grozy, bo takie właśnie było
i jest harcerstwo. Każdy z przybyłych opowiedział kilka słów o sobie,
swojej służbie harcerskiej i działaniu. Następnie zaprezentowane zostały obecne działania ZHP w naszej gminie. Spotkanie poprowadził
dh pwd Adam Nowak – komendant
5 Szczepu Harcerskiego Gniazdo.
Wśród zaproszonych gości na spotkaniu pojawił się Pan Henryk Cymerman Z-ca Burmistrza Obornik
Śląskich oraz komendant Hufca

ZHP Powiatu Trzebnickiego dh hm
Mirosław Uruski.
Spotkanie było wyjątkowe pod
jeszcze jednym względem. Przybyli
instruktorzy wyrazili chęć utworzenia przy szczepie Kręgu Seniorów
ZHP. Przewodniczącym kręgu wybrano phm Ryszarda Nakoniecznego. Wszystkim przybyłym instruktorom-seniorom bardzo dziękujemy
za przybycie i mamy nadzieję, że
działanie w Kręgu Seniorów pozwoli
Wam znowu poczuć atmosferę harcerskiej przygody.
Za gościnę i możliwość zorganizowania spotkania kierujemy podziękowania dla Biura Pełnomocnika Burmistrza ds. Uzależnień.
Phm Paulina Nowak
5 Szczep Harcerski Gniazdo

Wyjątkowe spotkanie

w Przedszkolu na Sikorskiego
9 grudnia 2016 roku w Przedszkolu Publicznym przy ul.
Sikorskiego w Obornikach Śląskich odbył się kiermasz świąteczny.
Jego celem było uzyskanie środków na zakup nowych zabawek
dla przedszkolaków. W wyjątkowo bogatej, kiermaszowej ofercie
zaprezentowano stroiki, bombki,
aniołki, mikołaje, choinki, kartki
świąteczne, świeczki. Powstały one
z różnorodnych materiałów typu:

soków i opakowań jednorazowych.
Szczególnym zaangażowaniem
wykazała się pomysłodawczyni imprezy Pani Olga Kowalska z Bistro
44, która dodatkowo przy wsparciu
Rady Rodziców przygotowała catering – bo za symboliczną opłatą
można było także spróbować kulinarnych wspaniałości. Punktem
kulminacyjnym kiermaszu była licytacja tortu. I tu ponownie dzięki
inicjatywie rodziców, którzy wspólnie licytowali i sfinansowali tę cukierniczą wspaniałość, mogliśmy
go wszyscy skosztować gdyż został
przeznaczony na słodki poczęstunek dla wszystkich biorących udział
w kiermaszu rodziców i dzieci.
Duże brawa dla pomysłodawców.
W kiermaszu wziął udział również Burmistrz Miasta i Gminy
Oborniki Śląskie Pan Arkadiusz Poprawa i choć występował na tu jako
osoba prywatna to również zaznaczył swój udział w imprezie stosownym zakupem ozdób choinkowych.
Dyrektor Przedszkola Pani Jadwiga Dobosz serdecznie dziękuje
wszystkim rodzicom za pomoc przy
organizacji kiermaszu, który odbył się
po raz pierwszy w naszej placówce.
D. Ż.

makaron, piórka, szyszki, waciki,
ryż, kasza, kolorowa pasmanteria,
cekiny i wiele innych. Oryginalność, pomysłowość, talent oraz chęci do stworzenia tych przepięknych
ozdób świątecznych nie miały granic. Pozwoliło to podziwiać te małe
dzieła sztuki, a te które najbardziej
przypadły nam do gustu mogliśmy
zabrać do domu za symboliczną
sumę. Ozdoby zostały wykonane
przez rodziców, dzieci i nauczycielki z przedszkola. Rodzice również
zaangażowali się w pieczenie ciast,
ciasteczek, pasztecików czy zakup
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Co słychać
w Jarach?
Odnowa wsi
Sołectwa Raków i Przecławice
przystąpiły do Programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi.
W celu opracowania Sołeckiej
Strategii Rozwoju 17 grudnia 2016
roku odbyła się wizja w terenie,
podczas której moderatorzy, którzy będą pracować z mieszkańcami
w trakcie tworzenia strategii poznali całą wieś. W wizji w Rakowie
uczestniczyła Moderator Odnowy
Wsi Aleksandra Łuszczyńska, Sołtys Rakowa Mieczysław Czarny,
Gminny Koordynator Katarzyna
Jarczewska oraz członkowie Grupy
Odnowy Wsi, a z Przecławic – Sołtys

Przecławic Paulina Nazary, Gminny
Koordynator Katarzyna Jarczewska
oraz członkowie Grupy Odnowy
Wsi. W celu opracowania sołeckich
Strategii Rozwoju w dniach 20-21
stycznia 2017 r. odbyły się warsztaty
z Moderatorami Odnowy Wsi, którzy wspólnie z mieszkańcami obu
miejscowości opracowali analizę
SWOT, program krótkoterminowy
oraz długoterminowy.
W spotkaniu uczestniczyły Moderatorki, Sołtysi, Gminny Koordynator oraz członkowie Grup Odnowy Wsi.
Tekst: K. Jarczewska

Forum Organizacji
Pozarządowych
21 grudnia 2016 roku w Wilczynie odbyło się VI Powiatowe
Forum Organizacji Pozarządowych.
Uczestniczyło w nim 80 przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Oborniki
Śląskie, Trzebnica, Wisznia Mała,
Zawonia, Prusice oraz Żmigród.
Głównym tematem forum było
przedstawienie działań jakie podejmowane są przez samorządy wspólnie ze stowarzyszeniami.
Przeprowadzone zostały również
warsztaty artystyczne. Spotkanie
otworzył Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa.
Tekst: K. Jarczewska

Sprzątanie

Na wstępie chciałabym wszyst
ki m c z y t e lni ko m g a z e t y
„Z pierwszej ręki” złożyć serdeczne życzenia noworoczne,
zdrowia, pomyślności i szczęścia w rozpoczynającym roku
2017, a redakcji chciałabym podziękować za możliwość przedstawienia na łamach pisma naszego Stowarzyszenia.
Katolickie Stowarzyszenie „Ecclesia” tworzą osoby w różnym wieku i należące do różnych środowisk.
Stowarzyszenie nasze powstało
jesienią 2011 roku jako stowarzyszenie zwykłe, założone przez 19
członków, a siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Oborniki Śląskie.
Celami Stowarzyszenia są min.:
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pomoc Polakom i Polonii za granicą i inne cele
zapisane w Statucie Stowarzyszenia.
Przez pierwsze trzy lata, będąc
stowarzyszeniem zwykłym, organizowaliśmy akcje charytatywne, których celem było zdobywanie funduszy na działalność statutową. Były
one również wymagane, ustawą
o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie, do uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego, aby móc korzystać z odpisu
1%. Taki wpis do KRS uzyskaliśmy
w 2014 roku.
Zarząd Stowarzyszenia tworzą:
Zbigniew Małkiewicz – prezes,
Marcelina Domerecka-Puszczyk –
wiceprezes, Roman Głowaczewski
– wiceprezes, oraz członkowie Zarządu – Adam Kosowski i Adam
Kopyra.
Komisję Rewizyjną tworzą: Henryk Janiak – przewodniczący, oraz
członkowie Komisji Rewizyjnej –
Kazimierz Raczyński i Tomasz Sokołowski.
Na przestrzeni minionych pięciu lat działalności stowarzyszenia
wspieraliśmy finansowo remont kościoła pw. Judy Tadeusza i Antoniego Padewskiego przy ul. Trzebnickiej w Obornikach Śl., który pilnie
tego wymagał. I tak partycypowaliśmy w kosztach: remontu dachu,
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Bal

w Jarach
W styczniu Sołtys zorganizował
w świetlicy wiejskiej w Jarach
bal przebierańców dla dzieci,
które przybyły na spotkanie
w przepięknych przebraniach.
Wspólnie z rodzicami został
przygotowany słodki poczęstunek
dla dzieci.
Wspólne gry i zabawy zostały
prowadzone przez animatora, który
potrafił zaangażować w to zarówno
dzieci jak i rodziców. Wszyscy chęt-

W listopadzie 2016 roku odbyła się kolejna akcja sprzątania
terenu wokół świetlicy oraz na
placu zabaw w Jarach.
Sołtys wspólnie z mieszkańcami sami zadbali o porządki w swojej miejscowości i w kilka godzin
udało nam się uprzątnąć wszystkie
liście oraz śmieci. Dzięki takiemu
wsparciu mieszkańców teren został
uprzątnięty przed zimą. Była to kolejna okazja do wspólnego spędze-

instalacji elektrycznej, malowaniu
kościoła. Dofinansowaliśmy wykonanie trzech obrazów do prezbiterium kościoła: Anioły adorujące
Najświętszy Sakrament (na zdjęciu
obrazy Aniołów) i postać Św. Jana
Pawła II, zakup projektora multimedialnego i nowego nagłośnienia
w kościele.

O wszystkich naszych przedsięwzięciach przeczytać można na
naszej stronie internetowej: www.
stowarzyszenieecclesia.pl, znajdują się tam sprawozdania merytoryczne za rok 2014 i za 2015, zdjęcia
z organizowanych przez nas imprez,
a także gdzie zapoznać się można
z naszym statutem, szczególnymi

Bombki

Wraz z Burmistrzem Miasta
i Gminy Oborniki Śl. współfinansowaliśmy transport paczek świątecznych na Ukrainę, do Husiatyna, dla
dzieci uczących się w Nadzbruczańskim Towarzystwie Kultury i Języka
Polskiego (na zdjęciach przekazanie
paczek oraz podziękowanie Proboszcza z Husiatyna), zorganizowanych przez Obornickie Centrum
Wolontariatu.
Razem z Radą Parafialną zorganizowaliśmy Parafialne Pikniki
Rodzinne, z racji uroczystości Św.
Antoniego Padewskiego.
W tym roku, już po raz szósty,
organizujemy również karnawałową zabawę charytatywną.

celami i gdzie można pobrać deklarację członkowską, aby do nas
dołączyć, do czego serdecznie zachęcamy.
W związku z tym, że Katolickie Stowarzyszenie Ecclesia jest
organizacją pożytku publicznego,
już trzeci raz można przekazać 1%
podatku, podczas rozliczania PIT.
Wystarczy wpisać w odpowiednim
miejscu nasz KRS 0000 40 23 04.
Za każdy dar serdecznie dziękujemy, pozwoli on nam na realizowanie kolejnych celów i podejmowanie nowych przedsięwzięć.
Wiceprezes Zarządu
Marcelina Domerecka-Puszczyk

nie uczestniczyli we wspólnych tańcach i zawodach min. w skakaniu
w workach i wyścigach z dziećmi
na plecach. Atmosfera był bardzo

radosna. Najwięcej uciechy sprawiła zabawa w „rekina” i zabawa śniegiem z papieru a pokaz żonglerki
zrobił na nas ogromne wrażenie.
Dzieci były szczęśliwe kiedy udało
im się wykonać sztuczkę kręcenia
talerzem na długim patyku tak jak
to robią profesjonalni artyści w cyrku.
W trakcie balu urządziliśmy
zbiórkę karmy, koców i smyczy
oraz innych artykułów dla zwierząt z wrocławskiego schroniska.
W imieniu obdarowanych dziękujemy wszystkim darczyńcom!

nia czasu. Akcja porządkowa zakończyła się wspólnym ogniskiem
i pieczoną kiełbaską. Serdeczne
podziękowania dla Gminy Oborniki Śląskie oraz dla mieszkańców
Jar: Małgosi, Wojtkowi, Kubusiowi,
Mariuszowi, Mikołajowi, Teresce,
Panu Irkowi, Małgosi, Marcinowi,
Jędrkowi, Oldze, Pani Małgosi, Mateuszowi, Piotrkowi, Oli i Mai.

Bal tak bardzo wszystkim się
podobał, że mamy nadzieję na takie spotkanie karnawałowe w przyszłym roku.
Tekst: Sołtys Jar
– Beata Trumpiel
Zdjęcia: Rafał Robert Dudek

Tekst i zdjęcia:
Sołtys Beata Trumpiel

Mikołaj

Dary lasu

29 listopada 2016 roku po raz
kolejny w Jarach zostały zorganizowane przez Sołtysa bezpłatne warsztaty malowania
bombek.

Sołtys Jar wraz ze Stowarzyszeniem Klub Seniora Dziarskie
Bractwo po raz kolejny zorganizowali warsztaty z „Darów
Lasu”.

Jak zwykle frekwencja dopisała
i chętnych do stworzenia własnych
bombek nie brakowało. Pomysły
na własne wzory i ozdoby co roku
są coraz bardziej zaskakujące, a nasze Jarskie dzieła coraz piękniejsze.
W miłej atmosferze przy kominku
i smacznym poczęstunku mogliśmy
spędzić czas.

Warsztaty podczas któr ych
tworzymy swoje ozdoby i stroiki
świąteczne stały się już tradycją
w Jarach. Wspólnie przygotowujemy się do tego spotkania, każdy
stara się przynieść coś co pomoże
nam w tworzeniu przepięknych
dekoracji świątecznych. Pomysły
na ozdoby są z roku na rok coraz
ciekawsze i coraz więcej materiałów
potrafimy wykorzystać. Frekwencja
z roku na rok jest coraz liczniejsza.

Tekst i zdjęcia:
Sołtys Beata Trumpiel
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Mamy okazję w miłym towarzystwie przy smacznym poczęstunku,
wsłuchując się w trzaskający ogień
w kominku dać upust swoim zdolnościom plastycznym tworząc niepowtarzalne ozdoby świąteczne.
Tekst i zdjęcia:
Sołtys Beata Trumpiel

Zgodnie z tradycją 6 grudnia do
grzecznych dzieci w Jarach zawitał Mikołaj.
Przed spotkaniem z Mikołajem były wspólne zabawy, tańce
i śpiew.y Pani Małgosia wspólnie
z dziećmi tworzyła ozdoby choinkowe oraz przepiękne gwiazdy z papieru. Dzieci zadowolone z zabawy
przy słodkim poczęstunku niecierpliwie oczekiwały najważniejszego
gościa wieczoru.
Mikołaj odwiedził Jarskie dzieci, a dzięki uprzejmości Burmistrza
Obornik Śląskich Arkadiusza Poprawy rozdał wszystkim dzieciom
prezenty. Mikołaj wspólnie z dziećmi pobawił się, potańczył i obiecał
że wróci za rok.
Tekst i zdjęcia:
Sołtys Beata Trumpiel
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Jasełka w przedszkolu

Zastępca Burmistrza
Obornik Śląskich Henryk
Cymerman 20 stycznia
2017 roku uczestniczył
w obchodach Dnia Babci
i Dziadka, które przygotowały dzieci z Przedszkola
Krasnal z Osoli. Pięknie
przebrane przedszkolaki
przygotowały jasełka, które zachwyciły wszystkich
dziadków i przybyłych
gości dostarczając wielu
chwil pełnych wzruszeń.

w Obornikach Śl.

Tak dzieci zainicjowały uroczystości jasełkowe w Przedszkolu Publicznym w Obornikach Śl.
w placówkach przy ul. Sikorskiego
i Kasztanowej integrując w ten sposób dom rodzinny i przedszkole.
Od wielu lat Jasełka są wpisane do
kalendarza uroczystości organizowanych w naszej jednostce.
Przedstawienia
odbywały
się w poszczególnych grupach
w dniach od 19 do 23 grudnia.
Dzieci zaprezentowały swoje możliwości artystyczne śpiewając pastorałki, kolędy oraz recytując
długo pozostaną w pamięci i będą
źródłem niepokonanej woli czynienia życia piękniejszym.

Dzieci zaprezentowały swoje
umiejętności grając kolędy na
instrumentach perkusyjnych. Na
spotkanie licznie przybyli rodzice
oraz zaproszeni goście w osobach
Zastępcy Burmistrza Henryka Cymermana oraz byłego Burmistrza
Pawła Misiorka.
W uroczystości wzięli również
udział Panowie Prezesi Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Golędzinów
Adam Mazij oraz Janusz Jaworski,
którzy podzielili się z wszystkimi
obecnymi opłatkiem.
Nie zabrakło w tej niezwykłej
chwili wielu wzruszeń, które na

Na zakończenie Jasełek Panowie
Burmistrzowie przekazali dzieciom
ich ulubione słodkości życząc wielu
radości, spokoju i miłości najbliższych. Przy tej okazji, każdy z gości
otrzymał ręcznie robione stroiki
świąteczne.

*Troska miotlarza*
wierszyki nawiązujące w swoich
treściach do zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia. W przygotowanych przez rodziców strojach
przedstawiły sceny nawiązujące do
narodzin Jezusa wprowadzając tym
wszystkich w świąteczną atmosferę. Rodzice mieli okazję zobaczyć
swoje pociechy, a mali aktorzy
z przejęciem i poświęceniem odtwarzali swoje role. Było mnóstwo
pamiątkowych zdjęć do rodzinnych
albumów, podziękowań, wzruszeń
i wspólne śpiewanie kolęd. Dzieci
wspólnie z nauczycielkami złożyły
życzenia świąteczne swoim najbliższym. W oddziale Przedszkola przy
ulicy Kasztanowej rodzice mieli
okazję uczestniczyć w cieszącym się
ogromnym zainteresowaniem kiermaszu świątecznym.

Tekst: Krystyna Kornecka

D.Ż.

Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą,
gdzie ważnym elementem tego
okresu są bale karnawałowe.
Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykły,
często wyczekiwany przez wiele tygodni.
Jest atrakcją bardzo lubianą
przez dzieci, dostarczającą im wielu
przeżyć i radości. Tak też było u nas.
W dniu 24 i 25 stycznia 2017r.
w Przedszkolu Publicznym w Obornikach Śląskich odbył się bal karnawałowy.
Tego dnia już od rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za
bohaterów znanych bajek, w salach
przedszkolnych można było spotkać wróżki, królewny, motylki,
rycerzy, piratów, policjantów, Spider-Mana, Batmana,... nie sposób
zliczyć i wymienić tych wszystkich
postaci. Rozpoznać dzieci było bardzo trudno.
Wystrój sali wprowadził w radosny nastrój oraz zachęcał wszystkich do wesołej zabawy.

Na tą wyjątkową okazję zaprosiliśmy do prowadzenia balu
Panią Magdalenę Marszałek (ul.
Sikorskiego) i Stanisława Kulik
(ul. Kasztanowa), którzy zachęcali
wszystkich do tańca przygotowaną muzyką. Hitem tegorocznego
balu okazała się piosenka ,,Idziemy
do zoo”. Dzieci świetnie się bawiły
uczestnicząc wspólnie ze swoimi
paniami w zabawach. Na sali podczas pląsów robiło się kolorowo,
wszyscy bawili się wesoło, uśmiech
nie znikał z twarzy mimo chwilowego zmęczenia.
Po odpoczynku w sali przy małym poczęstunku muzyka znowu porwała wszystkich do tańca
w rytm samby, disco i kaczuch.
Kiedy czas zabawy dobiegł końca
dzieci z żalem opuszczały salę balową. Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych balowych strojów.
Kolejny bal karnawałowy już za
rok.
Natalia Węgierek

Wesołe bale w karnawale

w Przedszkolu Publicznym w Pęgowie
Od wielu wieków w Polsce
w okresie karnawału odbywają się bale, zabawy, prywatki
i duże przyjęcia z tańcami. Jest
to okres od 6 stycznia, będącego świętem Trzech Króli do
Środy Popielcowej, od której to
zaczyna się Wielki Post.
Dawniej okres ten nazywany był
w Polsce zapustami i charakteryzował się nie tylko często odbywającymi się zabawami, ale też wesołymi
kuligami, czy miejskimi maskaradami.
Mając na uwadze tę miłą przecież, mającą ogromny zasięg tradycję także w naszym przedszkolu w Pęgowie co roku urządzamy
dzieciom bal przebierańców, niecierpliwie przez nich wyczekiwany.
Stanowi on nie tylko element kultywowania tradycji, ale też stwarza
dzieciom niepowtarzalną okazję
wyzwolenia różnego rodzaju aktywności, wcielenia się w różne
kochane przez dzieci postacie, wyrabiania pewności siebie i pokonywania nieśmiałości. Bal, który
odbył się w tym roku 25 stycznia
przebiegł w bardzo miłej i radosnej
atmosferze i dostarczył wychowankom naszego przedszkola wielu wy-

jątkowych i przyjemnych doznań.
Dzieci, dzięki dużemu zaangażowaniu rodziców posiadały przepiękne
i ciekawe stroje, dające możliwość
„bycia” choć przez chwilę postacią
z ulubionej bajki, czy filmu. Nie
brakowało w związku z tym księżniczek z „Krainy lodu” (Elsy i Anny),
Vadera, Szturmowca i Obi-Wan
Kenobi’ego z „Gwiezdnych wojen”,
Strażaka Sama, czy wojowniczych
Żółwi Ninja. Obok nich świetnie
bawili się także „piłkarze Lewandowscy”, wróżki, czarownice, piraci
i nadal modni Spidermani.

Pomysłów na tańce i zabawy
dostarczał dzieciom (wspomagany
przez wszystkie panie) zaproszony
do przedszkola na tę okazję wodzirej, który zadbał również o odpowiednio dobrany zestaw przebojów
muzycznych, takich chociażby jak:
„Mam tę moc”, czy „Ona tańczy dla
mnie”.
Zdjęcia wykonywane podczas
balu przez profesjonalnego fotografa pozwolą na długo zachować
dzieciom w pamięci te miłe przedszkolne przeżycia.
Tekst: Krystyna Deckert

Było zimno, wiał wiatr. Na jarmarku stał zmarznięty miotlarz.
Z nosa mu kapało – czuł się źle.
A jednak stał i próbował sprzedać
choć jedną miotłę, bo w domu nie
było co do garnka włożyć. Ludzie
przechodzili obok, szukali innych
towarów – nikt nie zwracał uwagi
na człowieka, który miał kilka mioteł do sprzedania.
– Miotły! Miotły! – zaczął w końcu wołać miotlarz.
– Taką, jak ma czarownica, na
której można latać, chętnie bym kupił – zażartował przechodzień.
Nagle jedna z mioteł się ruszyła!
– popatrzył na nią właściciel i pomyślał: wyglądasz jak miotła czarownicy, przecież jesteś normalną
miotłą, którą można tylko pozamiatać, ale też się komuś przydasz, gdy
cię kupi. Zerkał na nią i myślał – to
naprawdę dziwne, że tak bez niczego sama się ruszyła … Nagle miotła
stanęła! – jakby niewidzialna ręka
trzymała ją za trzonek. Miotlarz
stanął jak wryty! Przecież położył
wszystkie miotły – i wszystkie leżały, tylko ta jedna stała! Ktoś zobaczył stojącą miotłę.
– Kupię ją – palcem pokazał właśnie tę. Może sama będzie zamiatać
podwórze – całkiem poważnie dodał.
– Tej ci nie sprzedam! – Stoisz
na jarmarku. Po co pokazujesz ją do
sprzedania!
– Tej nie sprzedam! – wrzasnął
właściciel mioteł. Chwycił ją i przycisnął do siebie.
Zrobiło się zbiegowisko wokół
miotlarza. Patrzyli, jak ten przyciska miotłę do siebie. Patrzyli też
na inne leżące obok. Niejeden z gapiów pomyślał, że przecież miotła
w domu jest zawsze przydatna.
– W kilka chwil miotlarz sprzedał wszystkie, poza tą, którą przyciskał do siebie.
Był rad! Udało mu się sprzedać wszystkie miotły! Miał pieniądze! Cieszył się, że tym razem nikt
w domu nie będzie głodny.
– Zawdzięczam to tylko tej „stojącej”! Patrzył na nią, ale niczego
nadzwyczajnego nie widział. Była
taka sama jak tamte. Miała tyle
samo gałązek, wiązana była w ten
sam sposób co i tamte. A że przyniosła mu szczęście, postanowił jej
nie sprzedawać.
– Przyniosłaś mi dzisiaj szczęście. Może powinienem ciebie zawsze zabierać na jarmark – może
znowu nagonisz mi kupców.
W domu opowiedział, jak miotła
stanęła na placu. Domownicy nie
chcieli wierzyć, aby ta miotła była
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Święto szkoły
w Pęgowie
28 listopada w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza
w Pęgowie po raz 61. odbyła się
uroczystość poświęcona patronowi.

Tekst: D. Bernadek

Również wychowawca Grupy
Krystyna Kornecka życzyła wszystkim, aby bliskość wyjątkowych
osób z którymi spędza się święta
dostarczyła siły na podjęcie wyzwań
Nowego Roku 2017.

Wszyscy bawią się wspaniale,
jak co roku w karnawale

z pierwszej ręki

W przedszkolu w Osoli

„Patrzcie, patrzcie jaka szopka!
Cała w białych śnieżnych kropkach!
Nad nią gwiazdka jak ze szkiełka!
No to zróbmy dziś jasełka!”

16 grudnia 2016 r. w Małym
Przedszkolu w Golędzinowie
odbyło się spotkanie jasełkowe.

marzec 2017 r.

jakaś niezwykła. Żona i dzieci obejrzeli ją, ale niczego nie zauważyli.
Na następny jarmark miotlarz
przyniósł wiązkę mioteł. Osobno
niósł tę niezwykłą, aby przez nieuwagę jej nie sprzedać.
– Miotło, spraw, abym sprzedał
wszystkie jak poprzednio – powiedział do miotły.
Tym razem miotła stanęła na
trzonku, ale wychylała się jak drzewo podczas podmuchu wiatru – raz
w jedną, raz w drugą stronę. Miotlarz jeszcze bardziej zaczął zachęcać do kupna. Ludzie dziwili się,
że miotła tak potrafi. Niektórzy
myśleli, że to jakaś sztuczka, że to
miotlarz ma miotłę przywiązaną do
gałęzi drzewa. Znowu zrobiło się
zbiegowisko. Znowu interes był dobry … Następnym razem miotlarz
przyniósł naprawdę dużo mioteł.
Teraz tłum czekał na widowisko.
– Co nam dzisiaj miotła pokaże?
– ktoś zapytał. Miotlarz nie potrafił
odpowiedzieć, bo przecież sam nie
wiedział. To miotła sama robiła to
co zechciała.
Znowu sprzedał wszystkie. Tym
razem miotła nie pokazywała żadnych sztuczek. Jednak miotlarz był
pewien, że jej nie zamienił i nie
sprzedał. W drodze do domu, niósł
miotłę na ramieniu. Nagle usłyszał
głos. Wiedział, że to miotła mówiła
do niego.
– Nie chciałam rozgłosu, bo
jedna osoba chciała mnie chwycić
i uciec z jarmarku. Ta osoba wie,
że jestem inna i mam moc. Tobie
pomogłam – przecież dzisiaj sprzedałeś też wszystkie miotły. Nie mów
nikomu, że słyszysz mój głos. Będę
pomagała ci, bo widzę, jak bardzo
się starasz uczciwie zapracować na
życie dla siebie i całej rodziny.
– A jak to się stało, że akurat
chcesz mi pomagać, przecież jest
wielu innych uczciwych, którzy też
chcieliby mieć kogoś, kto im pomoże?
– Teraz ci odpowiem, ale więcej
– nigdy już nie zadawaj mi żadnych
pytań! Inni też kiedyś trafią na kogoś, kto im pomoże. Z całą pewnością zawsze ktoś się znajdzie, kto
pomoże temu, kto tej pomocy potrzebuje.
Miotlarzowi zrobiło się lżej, bo
bardzo współczuł innym również
biednym jak i on. Ty też możesz liczyć na kogoś, gdy będziesz w wielkiej potrzebie… A jak jest ci dobrze, staraj się zauważyć kogoś, kto
pomocy potrzebuje… Zobaczysz,
że pomaganie innym daje wielką
satysfakcję
Tadeusz Emil Gołębiewicz

Zaproszeni goście i cała społeczność szkolna zebrała się pod pomnikiem Wieszcza, by złożyć hołd
wielkiemu romantykowi. Obecni zaśpiewali hymny – narodowy
i szkolny, złożyli kwiaty i zaproszeni przez dyrektora szkoły, Wojciecha Wróbla, udali się na dalszą
część uroczystości do auli szkolnej.
W przepięknej scenografii stworzonej przez panią plastyk, Halinę
Maślej, uczestnicy mogli zobaczyć
inscenizacje ballad Mickiewicza.
Uczniowie doskonale odczytali przesłanie tych utworów. Chór
szkolny, prowadzony przez panią
muzyk, Katarzynę Lasek, rozpoczął
subtelnym śpiewem „Świtezianki”,
wprowadzając widzów w klimat
przedstawienia.

wego zakończenia podkreślił pełen
temperamenty taniec ludowy w wykonaniu uczniów klasy 3, przygotowanych przez panią Jolantę Marko.

Kolejnym punktem był brawurowo zagrany „Powrót taty”. Młodzi aktorzy w kolorowych strojach
prawdziwie odegrali tęsknotę rodziny za ojcem, radość z jego powrotu i żywiołową napaść zbójców,
która jednak skończyła się dobrze
dzięki wzruszeniu starszego zbójcy
modlitwą dzieci. Radość ze szczęśli-

Zabawę młodych artystów przerwał przyjazd objazdowego teatru.
Na scenę weszli żonglerzy, muzykanci i ekwilibryści. Rozstawiono
kukiełkowy teatrzyk i oczom widzów ukazała się kolejna sztuka
– tym razem przedstawiona za pomocą kukiełek – „Pani Twardowska”. Kukiełki animowane przez

uczniów uszyły nauczycielki, Maria
Markowicz i Małgorzata Furmanek. Głowy wykonał uczeń klasy 6,
Patryk Żuk pod opieką bibliotekarki, Doroty Walas. Ta część przedstawienia szczególnie podobała się
najmłodszym dzieciom, które z zapartym tchem oglądały perypetie
pana Twardowskiego, który podpisał pakt z diabłem, a który za wszelką cenę chciał się z niego wyzwolić.
Udało się to dopiero dzięki „pomocy” pani Twardowskiej, której przeląkł się Mefistofel. Jego ucieczkę
dzieci przywitały śmiechem.
Nauczycielka nauczania początkowego, Patrycja Zapotoczna,
omówiła w zakończeniu występów
znaczenie ballad, ich przesłanie
i mądrość, z której każdy jest zaproszony korzystać. Ostatnim punktem był polonez – polski taniec
przyjaźni, którym dzieci zaprosiły
uczestników na poczęstunek.
Ta szkolna impreza co roku mobilizuje wszystkich pracowników
pęgowskiej podstawówki i przyciąga wielu przyjaciół, którzy wiernie
uczestniczą w obchodach święta
szkoły od wielu lat. Na kolejne takie
wydarzenie zapraszamy za rok.
Tekst: Sylwia Górecka
Zdjęcia: D. Barnadek
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Jarmark Bożonarodzeniowy
Jak co roku w drugi weekend
grudnia na placu targowym
„Mój Rynek” w Obornikach Śląskich dla mieszkańców Gminy
Oborniki Śląskie zorganizowano Jarmark Bożonarodzeniowy.

z pierwszej ręki

W tym roku na terenie Gminy
pieniądze kwestowało 82 wolontariuszy! Jednocześnie graliśmy
w Obornikach Śląskich i w Pęgowie.
Specjalnie na ten wyjątkowy
dzień Sztab z Obornik Śląskich
przygotował dla mieszkańców
Gminy wiele atrakcji. Start imprezy
rozpoczął się Halowym Turniejem
Piłki Nożnej w Obornickim Ośrodku Sportu i Rekreacji, w którym
udział wzięło sześć drużyn. Równolegle z zaułka przy Obornickim
Ośrodku Kultury ruszył V Obornicki Bieg „Policz się z cukrzycą”.
Pierwsze 28 osób otrzymało specjalnie przygotowane na tę okazję
koszulki. Tegoroczną trasę liczącą
3800 metrów przebiegło 45 osób
(30 mężczyzn i 15 kobiet).

O godzinie 15.00 nastąpiło oficjalne otwarcie Jarmarku przez
Burmistrza Obornik Śląskich Arkadiusza Poprawę, który przywitał
przybyłych mieszkańców i złożył
wszystkim życzenia świąteczne.
W trakcie Jarmarku Wolontariusze rozdawali kartki świąteczne

z życzeniami od Burmistrza oraz
pyszne cukierki. Po części oficjalnej z koncertem kolęd wystąpiły
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr
2 w Obornikach Śląskich, Studio
Piosenki Obornickiego Ośrodka Kultury, dzieci ze Szkoły Muzycznej oraz zespół Big Band.
W trakcie imprezy odbył się „Bieg
do Mikołaja” oraz „Oborygen po
ciemku” zorganizowany przez
grupę „Oborygen”. Biegi dla dzieci
były okazją dla nich do świetnej
zabawy i przyniosły wiele uśmiechu na twarzy. Nie lada atrakcją
były animacje przygotowane dla
wszystkich zgromadzonych przez
Krakowski Teatr Uliczny. W trakcie imprezy wręczono nagrody
zwycięzcom za najlepszy piernik
i najsmaczniejsze pierniczki oraz
za najładniejszą kartkę świąteczną.
Wszystkich przybyłych poże-

gnał zespół „Szmer” przepięknym
koncertem kolęd.
Całe przedsięwzięcie zrealizowane zostało przez Gminę Oborniki
Śląskie przy wsparciu Społecznego
Stowarzyszenia Wiejskiego „Okolice”, Obornickiego Ośrodka Kultury, Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Obornikach Śląskich, Zakładowi
Gospodarki Komunalnej, Nadleśnictwu Oborniki Śląskie oraz wielu osobom, które zaangażowały się
w pomoc przy realizacji tej wspaniałej imprezy.
Tekst: Redakcja

Magazyn Informacyjny
Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich

17

Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy
15 stycznia 2017 roku po raz 25
świętowaliśmy Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Po raz kolejny Orkiestra grała
dla „ratowania życia i zdrowia
dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewniania godnej opieki seniorów”.

Jak co roku świąteczna atmosfera, smaczne jedzenie, wielu wystawców i ciekawy program artystyczny
przyciągnął wielu mieszkańców
na plac targowy. W trakcie imprezy można było zaopatrzyć się we
wszystkie artykuły, jakie potrzebne
są do przygotowania Świąt.
Na stoiskach można było kupić ozdoby choinkowe, biżuterię, świąteczne wypieki, miody,

wędzone ryby i wędliny własnego
wyrobu. Łącznie wystawiło się
około 70 wystawców z terenu
Gminy, ale również z innych
województw. W trakcie „Wigilii dla
Ciebie” Kuchnia „Kresowa” serwowała tradycyjne świąteczne potrawy
takie jak: barszcz, bigos oraz pierogi.

marzec 2017 r.

konał Burmistrz Obornik Śląskich
Arkadiusz Poprawa oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka
Zakęś wraz z członkami Sztabu
WOŚP. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był Pan Bogdan Sapkowski, który z Wielką Orkiestrą zwią-

Główne atrakcje rozpoczęły się
o godzinie 15.00 w Obornickim
Ośrodku Kultury. Dla miłośników
muzyki przygotowano szereg koncertów, m.in.: Magdalena Marszałek i Damian Ciosek, 11 Gromada
Zuchowa Bractwo Leśnych Elfów
z 5 Szczepu Harcerskiego Gniazdo,
Studio Piosenki OOK oraz dzieci
ze Szkoły Muzycznej. Z pokazem
tanecznym wystąpiły przedszkolaki
z grupy tanecznej Aplauz. Zabawę
plastyczną dla dzieci pt. „Dzieci
grają w Orkiestrze” przeprowadzili
instruktorzy OOK, a warsztaty zdobienia serduszek i aniołków m. in.
metodą decoupage przeprowadziły
przedstawicielki Fundacji Raban.
Kolorowe serduszka, które przygotowały dzieci zachwycały dorosłych.
Pokaz Taekwondo przygotował
Klub Sportów Walki AVASATARE,
a przedstawiciele Street Workout
zachwycali sprawnością fizyczną.
Bardzo ciekawą atrakcją był koncert Chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Atena” i zespołu Kefir
Band. Obie formacje zagrały w nowym rockowym stylu. Jubileuszową niespodzianką było oficjalnego
otwarcia Zaułku „Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy”, którego do-

W budynku Dworca PKP można było posilić się pysznymi naleśnikami przygotowanymi przez
„Degustacje”, a opłatę za nie umieścić w znanej wszystkim puszcze
WOŚP-u.
Tradycyjnie o godzinie 20.00
odbył się pokaz sztucznych ogni
„Światełko Do Nieba”.
XXV Finał WOŚP zakończył się
koncertem Sidneya Polaka, który skutecznie pobudził do zabawy
obornicką publiczność.
zany jest już wiele lat. Niecodzienną
atrakcją, która przyniosła wiele
uśmiechu były drużynowe wyścigi
wersalek i kanap wypoczynkowych.

W trakcie występów odbywały się
aukcje, podczas których zlicytowane zostały przedmioty przekazane
przez mieszkańców Gminy na rzecz
Orkiestry. Jak co roku przepiękny
i smaczny tort na licytację ufundowali Elżbieta i Adam Kosowscy
właściciele Cukierni „Beza”.
Przez cały dzień towarzyszyły Orkiestrze dodatkowe atrakcje:
kiermasz książki przygotowany
przez Bibliotekę im. J. Iwaszkiewicza, rzeźbienie w lodzie oraz przepyszne pierogi przygotowane przez
Szkolę Podstawową w Osolinie
i Przyjaciół wraz z Pizzerią Milana.
Orkiestrowe granie towarzyszyło
też Pracowni Fryzur Aleksandry
Czajkowskiej i Salonowi Dolce Vita
z Pęgowa, którzy w tym szczególnym dniu strzygli mieszkańców
Gminy, a opłaty za swoją pracę
przekazywali do orkiestrowych puszek. Łącznie udało im się zebrać
około 10 000 złotych.

Ostatecznie padł REKORDOWY wynik zebranych pieniędzy!
Suma kwestowanych pieniędzy to
71 764 złote!
DZIĘKUJEMY wszystkim, którzy pomogli w organizacji tego
przedsięwzięcia, ponieważ dzięki
Waszym chęciom i gorącym sercom mogliśmy grać z WOŚPEM po
raz 25!
Szczególne podziękowania kierujemy do Wolontariuszy, którzy
pomimo zimna i śniegu z uśmiechem na ustach przemierzali kilometry ulicami miasta zbierając pieniądze na ten piękny i szczytny cel!
DO ZOBACZENIA ZA ROK! 
Tekst: Monika Salwirak
Zdjęcia: Gmina Oborniki
Śląskie, Oborygen, Jarek Gawlik,
Joanna Lewandowska
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Dzień wolontariusza

marzec 2017 r.

Mikołajki
na sportowo
Jak co roku o tej szczególnej
porze spotkaliśmy się na hali
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Obornikach Śląskich, by bawić się w ruchu w towarzystwie
Bałwanka i Świętego Mikołaja.

„Kolędowy czas” w SP 2
w Obornikach Śląskich

5 grudnia 2016 r. wolontariusze
z całego świata obchodzili swoje święto – Międzynarodowy
Dzień Wolontariusza.

Magnowska – koordynator Obornickiego Centrum Wolontariatu
opowiedziała o działalności obornickich wolontariuszy.

Z tej okazji na uroczystość, która odbyła się w Publicznym Gimnazjum w Obornikach Śląskich
zostali zaproszeni Dyrektorzy
Szkół i Przedszkoli, Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz
najważniejsi czyli Wolontariusze.
Uczniowie przygotowali piękny
program artystyczny, a Pani Bożena

Znalazł się również czas na podziękowania i wspólne zdjęcia.

Mali artyści przygotowani przez
swoje wychowawczynie p. Katarzynę Raduchowską i p. Beatę Olbert
zaśpiewali pełne ciepła i miłości kolędy i pastorałki. Uczniowie rozpoczęli swój występ od piosenki „Już

Zabawa odbyła się we współpracy z Osir-em. Do sportowej walki
stanęły klasy 4-6.
W pierwszej kolejności klasy 4
rywalizowały w zabawach zimowych, np. rzuty śnieżnymi kulami
do celu, czy toczenie śnieżek po
podłożu. W klasach piątych było
nieco trudniej, uczniowie na sankach jechali po śniegu, przechodzili

Celem koncertu było kultywowanie polskiej tradycji śpiewania
kolęd w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Jak wspominał ks. Jan
Twardowski: „Dlaczego śpiewamy
kolędy? Dlatego, żeby uczyć się miłości od Pana Jezusa. Dlatego, żeby
podawać sobie ręce. Dlatego, żeby

z zachwytem podziwiali swoich
rodziców. Mimo mrozu za oknem
podczas spotkania panowała sympatyczna i ciepła atmosfera pełna życzliwości i uśmiechu. Koncert kolęd
zakończył się pięknymi życzeniami
na zbliżające się święta oraz kolędą
„Przybieżeli do Betlejem”.
Na zakończenie spotkania w każdej z klas uczestnicy koncertu obdarowali się drobnymi własnoręcznie
wykonanymi upominkami.
Beata Olbert,
Katarzyna Raduchowska
fot. Z. Lewandowski
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W-F z witaminką
i szczęśliwie żyjemy”( klasa 6b)
„W zdrowych jabłkach zdrowy
duch, a więc gram i ćwiczę za dwóch”(klasa 5a)
„Jabłka zjadamy w badmintona
super gramy”( klasa 6a)
„Czerwone jabłka wcinamy
i w piłkę nożną wszystkie klasy
ogrywamy”( klasa 6a)
„Kto na wf ćwiczyć chce ten jabłuszko chętnie zje”(klasa 4a)
„Gdy na wf wspominam o jabłuszku burczy mi w brzuszku”(klasa 4a)
Agnieszka Łysoń
Anna Grodzińska
Od 12-16 grudnia 2016 roku na
lekcjach w-fu w klasach 4-6
dopingowani byliśmy przez panie nauczycielki witaminkami
w postaci jabłek. Każde zajęcia
kończyły się porcją świeżego
jabłka.
Spodobało nam się to bardzo
i już na kolejnej lekcji dopytywaliśmy o nie. Niektórzy z nas nawet
stworzyli ciekawe rymy i wierszyki
powiązane z w-fem i jabłkiem. Prezentujemy część z nich:
„Choć różne owoce mnóstwo
walorów zdrowotnych mają to u nas
w szkole dzieci jabłuszka najbardziej kochają”(klasa 6b)
„Na wf jabłka jemy, zdrowo

Kolejny
sukces w SP 2
w Obornikach
Śląskich

Celem Programu była promocja edukacji w zakresie higieny
oraz promocja estetycznej aranżacji szkolnych łazienek. Realizacja
Programu przebiegała w 2 etapach.
I etap obejmował zgłoszenie szkoły
do udziału w konkursie w ramach
Programu „Wzorowa łazienka”.
II etap to wysyłanie prac konkursowych – projektów graficznych
naszych uczniów pod hasłem:
„Przyjazna łazienka szkolna” oraz
głosowanie na stronie www.wzorowalazienka.pl przez uczniów, rodziców, nauczycieli i przyjaciół na
Galerię naszej szkoły.
W konkursie przewidziano nagrodę główną – remont i aranżacja/dekoracja łazienek na terenie

Śniadanie daje moc 2016!
Nasza szkoła, w ramach Europejskiego Dnia Zdrowego
Jedzenia i Gotowania, wzięła
udział w ogólnopolskiej akcji
„Śniadanie daje moc!”
I tak w listopadzie uczniowie
klas II a i II c wraz z wychowawczyniami najpierw przygotowali,
a potem wspólnie spożywali drugie
śniadanie.
Uczniowie zaprosili na śniadanie
specjalnych gości: panie dyrektorki,
panią pedagog i panią sekretarkę.
Najważniejszy posiłek został przy-

B.O., K.R.
Od września br. nasza szkoła
brała udział w ogólnopolskim
programie społeczno-edukacyjnym „Wzorowa łazienka”.

się uśmiechać do siebie. Dlatego,
żeby sobie przebaczać.” Wolfgang
Goethe powiedział: „Gdzie słyszysz
śpiew tam wstąp, tam ludzie dobre
serca mają. Bo ludzie źli, ach wierzaj
mi, Ci nigdy nie śpiewają...”
Uroczysty wieczór rozpoczęli
uczniowie śpiewając zimową piosenkę „Już blisko kolęda”. Następnie
kolejno prezentowali swoje umiejętności rodzice czytając wiersze pełne
ciepła i zadumy, które przeplatane
były wspólnym śpiewem kolęd i pastorałek. Młodsi uczestnicy siedzący w półokręgu na snopach siana

Organizatorzy:
OSIR Oborniki Śl
Nauczycielki w-f Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich

Tekst: D. Bernadek

blisko kolęda”. W repertuarze nie
zabrakło wzruszających kolęd i pastorałek takich jak „Nie było miejsca” i „Przy żłóbku Pana”. Z wielką
radością dzieci zaśpiewały „Z narodzenia Pana” oraz „Świeć gwiazdeczko”.
Następnie grupa taneczna pod
kierunkiem p. Agaty Krasuckiej zaprezentowała się w trzech tańcach.
Po występach nasi artyści wzięli
udział w „Biegu do Mikołaja”.
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przez śnieżny tunel i musieli pokonać zaspy śnieżne.
Klasy 6 miały najcięższe zadania,
np. jazda na sankach przy pomocy
sznura, jazda na saniach z reniferami.
Najważniejsze, że uczniowie
doskonale się bawili. Dla każdego
przewidziany był zdrowy i słodki
upominek. A niespodzianką było
spotkanie z Panem Choinką.
Zapraszamy za rok!

Chcielibyśmy życzyć wszystkim
wolontariuszom, aby ich działania
przynosiły jak najwięcej uśmiechu
i radości!

Kolędowanie
w czasie Jarmarku
Bożonarodzeniowego
10 grudnia podczas gminnego
Jarmarku Bożonarodzeniowego uczniowie klasy 2 a i 2 c ze
Szkoły Podstawowej nr 2 zaprezentowali się w świątecznym
koncercie.

20 grudnia 2016 r. w naszej
szkole odbyły się wzruszające,
pełne świątecznego nastroju
„Koncerty kolęd i pastorałek”
w wykonaniu uczniów i rodziców klas 2a i 2c.

z pierwszej ręki

zwycięskiej szkoły o wartości
30 000 zł oraz 200 nagród dodatkowych w postaci rocznego zapasu
produktów marki Domestos. Od
września do końca listopada cała
społeczność szkolna (i nie tylko)
systematycznie głosowała na naszą
placówkę. Dzięki zaangażowaniu
tak wielu życzliwych osób szkoła
wygrała roczny zapas produktów
marki Domestos.
Korzystając z okazji chciałabym
podziękować wszystkim osobom,
które przyczyniły się do tego sukcesu. Bez Waszej pomocy byłoby to
niemożliwe! DZIĘKUJEMY!
Koordynator konkursu
WZOROWA ŁAZIENKA
Beata Olbert

gotowany w stołówce szkolnej. Na
naszych szkolnych przystrojonych
stolikach śniadaniowych znalazły
się kolorowe kanapki, wędliny, warzywa, jogurty, zdrowe i świeże pieczywo oraz soki.
W ramach akcji została przeprowadzona pogadanka na temat roli
śniadania, jako najważniejszego
posiłku w ciągu dnia. Uczniowie
dowiedzieli się również, że zdrowe odżywianie to nie tylko zdrowa
żywność. Ważne jest też, by jeść
pięć posiłków w ciągu dnia o stałych porach i bez pośpiechu, sys-

tematycznie sięgać po nabiał, ryby,
mięsa i ciemny chleb zamiast bułek,
a także pić wodę czy soki, zamiast
szkodliwych napojów gazowanych.
Mowa była też o niezbędnym ruchu
oraz o unikaniu słodyczy i chipsów,
które nie są zbyt zdrowe.
Mamy nadzieję, że podjęte działania przyczyniły się do utrwalenia
zdrowych nawyków żywieniowych
naszych uczniów oraz integracji
klas.
Katarzyna Raduchowska
Beata Olbert
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AIESEC w PZS

Oborniki Śląskie

My, Polacy, lubimy szczycić się
swoją gościnnością. Chcę, żebyście
mówiły szczerze – czy naprawdę nas
za takich uważacie?
FC: Tak, zgadzam się z tym
stwierdzeniem. Robicie wszystko,
by uczynić nasz pobyt jak najlepszym i zapewnić nam jak najlepsze
wrażenia.
DK: Spodobało mi się to, że ludzie na dworcach i w pociągach
zawsze pomagali nam z naszymi

W dniach od 30 stycznia do 3
lutego 2017 gościliśmy w naszej szkole trzy praktykantki
międzynarodowej organizacji
AIESEC – Michelle Bong z Malezji, Kim Dawoon z Korei Południowej oraz Fernandę Cortez
z Brazylii.
AIESEC był pierwotnie skrótem
od słów “Association Internationale
des étudiants en Sciences économiques et Commerciales”. Obecnie
AIESEC nie stosuje się jako skrót,
ale po prostu jako nazwę organizacji. Organizacja powstała w 1948
roku a w Polsce działa od 1971. Jej
misją jest dążenie do osiągnięcia
pokoju i pełne wykorzystanie potencjału ludzkiego poprzez udział
w wymianach międzynarodowych
i zwiększaniu świadomości międzykulturowej.
Nasza szkoła współpracuje
z AISEC od 2004 roku. Tegoroczne
wolontariuszki odbyły 26 godzin
praktyk z naszymi uczniami w formie prezentacji swoich krajów oraz
zajęć integracyjnych. W towarzystwie naszych uczniów zwiedziły
Oborniki Śląskie, Trzebnicę i Wrocław. W czasie swojego 6 dniowego
pobytu dziewczęta mieszkały w domach uczniów klasy 3 GD : Lidii
Sikory, Adama Duszaka i Grzegorza
Raczyńskiego

WYWIAD
FC – Fernanda Cortez
MB – Michelle Bong
DK – Dawoon Kim
Na początku powiedzcie coś nam
o sobie. Jak się nazywacie, skąd pochodzicie i czym się zajmujecie na co
dzień?
MB: Nazywam się Michelle Bong
i mam 20 lat. Pochodzę z Malezji,
obecnie drugi rok studiuję chemię inżynieryjną na uniwersytecie
w Miri.
DK: Mam na imię Dawoon Kim,
również mam 20 lat. Mieszkam
w Korei Południowej i studiuję germanistykę na uniwersytecie w Pusanie.
FC: Na imię mi Fernanda, pochodzę z Brazylii. Mam 21 lat i studiuję historię sztuki na uniwersytecie w Sao Paolo (UNIFESP)
Dlaczego zdecydowałyście się
wziąć udział w programie AIESEC?
Czy uczestniczyłyście w tym projekcie wcześniej?
FC: Nie, to mój pierwszy raz.
Dlaczego wzięłam udział? Głównie
z powodu mojego brata, który kilka lat temu pracował w AIESEC-u i opowiedział mi o organizacji.
Gdzie odbywał wolontariat?
FC: W Czechach. Program ten
bardzo mnie zainteresował i też
chciałam wziąć w nim udział. Lubię
poznawać ludzi i odwiedzać nowe
miejsca.

Rok 27 Nr 1 (155)
Jestem ciekaw, co sądzicie o naszej szkole i uczniach?
FD: Są bardzo mili i uprzejmi,
wykazują zainteresowanie tematem.
MB: Poza tym dobrze mówią po
angielsku i komunikacja nie sprawia im problemów. Są chętni do
współpracy i wykonują nasze polecenia. Tutejsi uczniowie potrafią
być skupieni na nas i tylko na nas,
praca z nimi to czysta przyjemność.
Ich umiejętności językowe były dla
nas zaskoczeniem – podczas pobytu
w szkole w Lubaniu nikt nie umiał
porozumieć się z nami w j. angielskim!
I ostatnie pytanie: czy odwiedziłybyście Polskę jeszcze raz?
FD,MB,DK: Oczywiście!
FD: Chciałabym tu przyjechać
w lecie. Widziałam mnóstwo zdjęć
w Internecie, macie tu śliczne parki,
lasy i krajobrazy.
DK: Z całą pewnością – chociażby by po to, by spotkać się jeszcze
raz z niesamowitymi ludźmi, których tu spotkałam.
To by było na tyle, dziękuję wam
bardzo. Powodzenia w waszej dalszej podróży i mam nadzieję, że nas
zapamiętacie.

MB: To również mój pierwszy
raz. Zdecydowałam się na udział,
ponieważ nigdy nie podróżowałam
sama i nigdy przedtem nie byłam
w Europie.
Więc AIESEC był dla Ciebie pewnego rodzaju szansą?
MB: Dokładnie tak. Poza tym
podczas tutejszego pobytu, podczas przebywania u polskich rodzin
i w waszych szkołach, mogłam dowiedzieć się co nieco o Polakach
i tutejszej kulturze.
DK: Pierwszy raz jestem wolontariuszką w ramach programu
AIESEC. Zawsze chciałam przyjechać do Europy. Lubię dzieci i pracę z nimi, a właśnie to oferował mi
projekt.
Czy kiedykolwiek wcześniej byłyście w Polsce? Jak długo tu jesteście?
Gdzie przebywałyście przed przybyciem do Obornik Śl.?
FC: To mój pierwszy raz w Polsce
i w Europie. Jestem tu już czwarty
tydzień, a wcześniej odwiedziłyśmy
Wrocław, Oleśnicę i Lubań.
I które z nich najbardziej przypadło Ci do gustu?
FC: Definitywnie Wrocław.
MB: W Polsce jestem pierwszy
raz. Byłam w tych samych miejscach, co Fernanda
DK: To również moja pierwsza
wizyta w tym kraju. Poza Wrocławiem, Oleśnicą i Lubaniem, podczas pierwszego tygodnia projektu
byłam w Sycowie koło Oleśnicy.
Wrocław spodobał mi się najbardziej, jednak jeśli chodzi o najlepsze zajęcia w szkole, to z pewnością
wybrałabym tą w Oleśnicy(szkoła
podstawowa).
Czy doświadczyłyście „szoku kulturowego”, kiedy tu przyjechałyście?
Mieliście jakieś żenujące lub dziwne
dla was sytuacje?
FC: Największym zdziwieniem dla
mnie był fakt, że Polacy podczas witania się zazwyczaj tylko mówią „cześć”
i nic więcej. W Brazylii natomiast ludzie są bardziej otwarci, a przytulanie
się w ramach powitania jest czymś

normalnym i powszechnym.
MB: Nie doznałam szoku kulturowego, gdyż byłam przygotowana
na przyjazd do Polski.

walizkami.
Co sądzicie o polskiej modzie i jak
różni się ona od mody w waszym
kraju?

Szukałaś informacji o Polsce
w Internecie?

FD: Nie zauważyłam znaczących
różnic – ubieramy się prawie tak
samo.
MB: Jedyna różnica polega na
tym, że w Malezji nie mamy zimy –
nie zobaczysz więc u nas grubych,
ciepłych ubrań.
DK: Myślę, że nie ma żadnych
różnic – my również mamy 4 pory
roku, więc nasz styl ubierania się
nie odbiega od waszego.

MB: Tak, obejrzałam kilka filmików w serwisie YouTube na temat Polski i tutejszych zwyczajów.
Miałam jednak jedną „wpadkę”.
Jechałam tramwajem we Wrocławiu i kiedy miałam wysiąść na swoim przystanku, okazało się, że nie
mam pojęcia jak otworzyć drzwi.
Wszyscy się na mnie patrzyli, to
było takie dziwne! W ostateczności
wysiadłam przystanek dalej.
DK: Rzeczą, która pozytywnie
mnie zaskoczyła, jest zachowanie
polskich kierowców. Tutaj pieszy ma pierwszeństwo na pasach,
a w Korei nikt normalny nie zatrzymuje się przed przejściem dla
pieszych. Nie uważam tego zachowania za dziwne; wręcz przeciwnie, bardzo mi się podoba. Drugą
dziwną rzeczą dla mnie jest wasza
dieta: jecie co najmniej 5 posiłków
dziennie, podczas gdy w Korei spożywamy zazwyczaj 3.
Jakie jest wasze zdanie na temat
Polaków?
FC: Ludzie, których tu poznałam, byli pomocni i przyjacielscy.
Jest jednak różnica między wami
a Brazylijczykami. Zauważyłam , że
ludzie w Polsce są bardzo poważni.
Nie uśmiechają się zbyt często i nie
należą do osób rozmownych, są
chłodni w obejściu.
MB: Myślę, że Polacy zachowują
się dość podobnie do Malezyjczyków. Tam, skąd pochodzę, ludzie
również są dość poważni. Podoba
mi się w was to, że jeżeli jakaś osoba
potrzebuje pomocy, to wy zrobicie
wszystko (często więcej, niż potrzeba), by tej pomocy udzielić.
DK: W Korei rzeczą bardzo
ważną jest uprzejmość i dobre wychowanie. Przed przyjazdem tutaj
obawiałam się, że zachowanie tutejszych ludzi będzie aroganckie
i niezbyt miłe. Na szczęście były to
tylko pozory – szybko przekonałam
się, że jesteście uprzejmi i pomocni.

Jaką macie opinię na temat polskiej kuchni i jak wypada ona w porównaniu z waszą?
FC: Zarówno w Brazylii, jak
i w Polsce ludzie jedzą dużo mięsa.
Najbardziej spodobały mi się jednak barszcz i pierogi. Jedzenie tutaj
jest bardzo słone i ostrzejsze od naszego.
MB: W Malezji prawie każdy
posiłek składa się z ryżu. Zauważyłam, że jecie tu bardzo mało
ryżu – znacznie chętniej spożywacie ziemniaki. Zarówno tutaj, jak
i w Malezji, je się kapustę kiszoną.
DK: Najbardziej tutaj smakował
mi rosół. Czymś zupełnie nowym
dla mnie był kompot. Wasze posiłki zawierają dużo soli, lecz jedzenie
azjatyckie jest znacznie ostrzejsze
w porównaniu z waszym.
Czy słyszałyście o jakiejś słynnej
polskiej osobie?
FC,MB,DK: Tak, o Szopenie.
Oraz o waszym papieżu, Janie Pawle II.
Co wam się podoba, a co nie
w Polsce?
FC: Głównie wasza architektura
i tutejsi ludzie – jesteście bardzo pomocni. Co mi się nie podoba? Myślę, że niska temperatura. Dla mnie
jest tu za zimno!
MB: Najbardziej podoba mi się
śnieg i krajobraz – wszystko jest
białe. Nie mamy tego w Malezji. Nie
spodobał mi się stan waszych dróg
i chodników. Są popękane i ciężko
toczyć po nich walizki.

Z praktykantkami rozmawiał:
Jan Komorowskikl IIb
„Przez ten tydzień gościłam Koreankę i bardzo się cieszę, że mogłam ją przyjąć. Było to dla mnie
rozwijającym doświadczeniem, dowiedziałam się dużo rzeczy o tym
kraju. Świetnie spędziłyśmy ten
czas i myślę, że będziemy go dobrze
wspominać”
Lidia Sikora, 3 GD
„Miałem przyjemność gościć
Brazylijkę z Sao Paolo. Bardzo
spodobał mi się spędzony z nią
tydzień – była to okazja do użycia
języka angielskiego w codziennym
życiu, poznałem jej kulturę i obyczaje, oraz dowiedziałem się co nieco o brazylijskich smakach i kuchni.”
Adam Duszak, 3 GD
„To już drugi raz, kiedy biorę
udział w projekcie AIESEC. I o ile
za pierwszym razem było to coś ciekawego, nowego, tak teraz ASIESEC
dał mi dużo jako człowiekowi. Możliwość goszczenia Michelle Bong
pokazała mi, że w życiu nie liczy się
tak bardzo pośpiech, że w innych
częściach świata ludzie potrafią żyć
spokojnie i po prostu cieszyć się
życiem oraz czerpać przyjemność
z nowych doświadczeń. Dużo czerpię z tego doświadczenia, było to
dla mnie coś niesamowitego.”
Grzegorz Raczyński, 3 GD
„Praktyki studentek AIESEC
umożliwiają naszym uczniom nie
tylko rozwijać swe kompetencje językowe, ale uczą także otwartości
wobec różnych kultur, pozwalają
na wymianę doświadczeń, zachęcają do pogłębiania wiedzy o innych,
odległych krajach, rozwijają tolerancję i empatię. Nasi uczniowie
od lat uczestniczą w projektach
międzynarodowych i wymianach.
Bez wahania przyjmują do swych
domów młodzież z różnych stron
świata. Świadczy to o ogromnej
życzliwości, gościnności a jednocześnie ciekawości świata, co na
pewno powinno charakteryzować
młodzież w dzisiejszych czasach.”
Lila Komorowska, szkolny
koordynator AIESEC, n-l języka
angielskiego
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Xiv Dolnośląski Konkurs

Zdolny Ślązaczek

W tym roku, podobnie jak
w ubiegłych latach, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3
im. Jana Pawła II wzięli udział
w Dolnośląskim Konkursie
„zDolny Ślązaczek”.
W etapie powiatowym w zakresie wiedzy interdyscyplinarnej
szkołę reprezentowali uczniowie:
Katarzyna Olejniczak
Anna Olejniczak
Maja Adamek
Mateusz Olszewski
Dwoje z nich, Maja Adamek
i Mateusz Olszewski, zakwalifikowało się do finału tego konkursu

zarówno z j. polskiego jak i z matematyki.
Natomiast w tym samym konkursie, ale z j. angielskiego w etapie
powiatowym reprezentowało nas
czworo uczniów. Byli to:
Beata Klejner
Lena Małkiewicz
Mateusz Olszewski
Julia Wdowiak.
Wszystkim w/w uczniom gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze
sukcesy.
Tekst: Szkoła Podstawowa nr 3
w Obornikach Śląskich
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Sukces ucznia
z Obornickiej Trójki
Z wielką radością informujemy,
że nasz uczeń Mateusz Olszewski zajął II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym BÓBR.
Konkurs Bóbr jest międzynarodowym konkursem zainicjowanym
w 2004 roku na Litwie. W Polsce organizatorami konkursu są: Wydział
Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz firma Learnetic z Gdańska.
Celem konkursu BÓBR jest rozwijanie i kształcenie myślenia algorytmicznego oraz popularyzowanie
posługiwaniem się technologią informacyjną. Zadania konkursowe
nie należą do najłatwiejszych. Polegają na rozwiązywaniu różnych pro-

blemów, przy których trzeba wykazać się umiejętnościami logicznego
i algorytmicznego myślenia. Należy
nie tylko dobrze znać budowę czy
oprogramowania
komputerowe
lecz również przejawiać umiejętności z różnych przedmiotów, wśród
których dominuje matematyka.
Mateusz Olszewski ma bardzo
szeroki zakres zainteresowań. Jest
uczniem, który charakteryzuje wysoki poziom zdolności matematycznych oraz informatycznych. Wysoki
potencjał i zdolności ucznia przełożyły się na Jego sukces w konkursie.
Serdecznie gratulujemy również
rodzicom chłopca. Szczegółowe
wyniki można zobaczyć na stronie

http://www.bobr.edu.pl/
Przygotowała Angelika Rozpara
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KRUSnal
W dniu 8 listopada 2016 r. odbył się konkurs „Bezpieczna Praca
w Gospodarstwie Rolnym – BEZPIECZNY KRUSnal”. Celem konkursu jest upowszechnianie podstawowych zasad bezpiecznej pracy
w gospodarstwie rolnym, uświadomienie zagrożeń chorobowych i wypadkowych występujących w określonych warunkach. Uczestnikami
konkursu byli uczniowie z 15 szkół
podstawowych z powiatu trzebnickiego i milickiego. Szkołę Podstawową nr 3 w Obornikach Śląskich
reprezentowało troje uczniów z klasy szóstej – Amelia Adamczak, Michał Luty i Filip Słomski. Pierwsze miejsce w etapie powiatowym
zdobył Michał Luty, a Amelia
Adamczak czwarte. Reprezentowali oni gminę Oborniki Śl. w etapie
wojewódzkim 9 grudnia 2016 r. Michał Luty zajął I miejsce, a Amelia
Adamczak otrzymała wyróżnienie.
Serdecznie gratulujemy!
Tekst: Szkoła Podstawowa nr 3
w Obornikach Śląskich

Jarmark Bożonarodzeniowy Muzeum Dziecięce

w Pęgowie

Świąteczny Jarmark Bożonarodzeniowy w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II wpisał się już na stałe w tradycje
szkoły.

W Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Pęgowie, od
września do grudnia 2016 r., realizowany był projekt o nazwie
„Wiejskie Muzea Dziecięce”.

W tym roku odbył się 11 grudnia. W przygotowaniach uczestniczyli zarówno rodzice, uczniowie
jak i nauczyciele. Całością kierowała Rada Rodziców wraz z przewodniczącą panią Dorotą Czają.
Podczas jarmarku można było
nabyć rękodzieła specjalnie przygotowane na tę okazję: śliczne gwiazdki, aniołki, kartki świąteczne, ozdoby choinkowe, stroiki oraz inne
kojarzące się ze świętami akcesoria.
Każdy mógł zakupić pyszne ciasteczka, a nawet różnego gatunku
miód. Działała kawiarenka z gorącymi napojami, czekoladą, pierogami, bigosem i barszczykiem.
W świąteczną atmosferę wprowadził wszystkich zespół muzyków,
który wykonał najbardziej znane
nam, piękne kolendy. Bardzo miłym momentem było spotkanie ze

świętym Mikołajem. Można było
z nim porozmawiać i zrobić sobie
zdjęcie. Dzieci miały również okazję do udziału w wesołych zabawach i konkursach.
Ciekawym momentem jarmarku była prezentacja podróżnika,
pana Roberta Maciąga na temat
obchodów Świąt Bożego Narodzenia w różnych krajach na świecie.
Chętne osoby zostały nabywcami
talonów z rabatem na usługi lub ar-

tykuły spożywcze od obornickich
firm i sklepów. Ogromną radość
uczestnikom sprawił taneczny występ artystyczny utalentowanych
dziewczynek. Cały kiermasz przepłynął w miłej i świątecznej atmosferze. Rada Rodziców dziękuje
przybyłym gościom oraz wszystkim, dzięki którym ten kiermasz
mógł się odbyć.
Tekst: Szkoła Podstawowa nr 3
w Obornikach Śląskich

Ideą przedsięwzięcia jest zaciekawienie osób mieszkających
w małych miejscowościach na Dolnym Śląsku ofertą muzealną, umożliwienie dostępu do kultury, a także
łamanie stereotypów kultury obecnej tylko w miastach.
Projektem zostały objęte szkoły znajdujące się na terenie trzech
powiatów: trzebnickiego, wałbrzyskiego oraz kłodzkiego. W projekcie wzięła udział klasa 2 a, której
wychowawczynią jest pani Izabela
Kobos.
Dzieci uczestniczyły w warsztatach, które odbywały się raz
w miesiącu i prowadzone były
przez animatorów ze Stowarzyszenia Edukacji Krytycznej – Karolinę
Kobos, Katarzynę Honczaruk oraz
Mariusza Gaja.
Podczas tych zajęć dzieci nauczyły się, co to jest muzeum, jakie
są rodzaje muzeów, czym jest eksponat, a także jakie zasady obowiązują podczas zwiedzania.
Zadaniem młodych podopiecznych było gromadzenie przedmiotów, które według nich nadają się do
muzeum i ostatecznie stworzenie
z nich wystawy, czyli ich własnego
muzeum.
Uczniowie systematycznie przynosili wyszukane w rodzinnych
zbiorach eksponaty, o których opowiadali podczas kolejnych warsztatów. Oprócz zajęć w szkole dzieci
jeździły także na wycieczki do różnych muzeów. Odwiedziły wrocławskie Muzeum Współczesne,

Muzeum Miejskie, Muzeum Techniki mieszczące się na barce, a także
Starą Kopalnię w Wałbrzychu.
Finałem projektu był oczywiście
wernisaż wystawy, którą uczniowie
nazwali „Wehikuł czasu”. Odbył się
on 10 grudnia 2016 roku w auli
szkoły podstawowej w Pęgowie,
która została zamieniona na trzy
pomieszczenia: stary pokój, pokój
dziecięcy i kuchnię.
W starym pokoju pojawiły się
dawne meble, stanął telewizor, radioadapter na stoliku położono
kasety VHS. W pokoju dziecięcym
można było znaleźć drewniany,
tapicerowany chodzik, tornister,
stare świadectwa, a także zabawki.
W kuchni zgromadzono sprzęty
pomocne niegdyś w gotowaniu.
Szczególne
zainteresowanie
wzbudziła stara maszynka gazowa.
Aula szkolna wypełniła się sprzętami, które jeszcze niedawno można
było spotkać w polskich domach,
a które dziś wyparły nowoczesne
urządzenia.
Odwiedzający wystawę z wielkim zainteresowaniem pochylali się
nad starymi telefonami, aparatami
fotograficznymi, zdjęciami, medalami, książkami i instrumentami
muzycznymi.
Organizowanie tego typu projektów to wielka szansa, aby kolejne
pokolenia uczyć, jaką wartością są
muzea. Gwarantuje również uwrażliwianie dzieci i młodzieży na wartość tradycji i kultury.
Wystawa, w którą zostały zaangażowane dzieci pokazuje, jak
kultura i sztuka widziana jest ich
oczami.
Karolina Kobos
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Gimnazjalistów

i Kościół Świętego Krzyża. Oglądaliśmy piękne obrazy namalowane
na kafelkach przedstawiające królów niemieckich.
Atrakcją tego wyjazdu był również Jarmark Bożonarodzeniowy.
Tutaj dostaliśmy czas wolny, który
spędziliśmy na podziwianiu świątecznych ozdób, na smakowaniu
niemieckich specjałów i robieniu
zakupów.
Po dniu pełnym wrażeń, zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy
do domu.

podróże małe i duże
O tym, że podróże kształcą, nie
trzeba nikogo przekonywać.
Wiemy o tym i my, uczniowie
Publicznego Gimnazjum im.
Polskich Profesorów Lwowskich w Pęgowie.

chaliśmy do studia, gdzie kręcono
filmy na podstawie powieści J. K.
Rowling. Było tam naprawdę ciekawie i nikt nie wyszedł stamtąd znudzony. Odwiedziliśmy także Zamek
królewski w Windsorze (ang. Windsor Castle). Jest to zimowa rezydencja królowej Elżbiety, więc musieliśmy przejść dokładną kontrolę.
Ostatniego dnia Wybraliśmy się
do Greenwich, a wcześniej podziwialiśmy Londyn z lotu ptaka. Nie
mogło nas przecież zabraknąć na
kole zwanym London Eye...
I znowu byliśmy w Dover i wsiadaliśmy na pokład statku płynącego
po kanale La Manche. Do Polski
wróciliśmy późnym czwartkowym
popołudniem. Dziękujemy Pani
Joannie Oleszczyk, która zorganizowała nam ten atrakcyjny wyjazd.

Dlatego, gdy tylko nadarzy się
okazja, wyruszamy w podróż. Gdzie
byliśmy, co widzieliśmy, czego się
nauczyliśmy? Przeczytajcie sami.

Ahoj przygodo!
W dniach od 14 do 23 października 2016 roku sześcioro uczniów
klas trzecich, w ramach projektu
Erasmus+, pt. „Inside Out”, pod
czułą opieką Pani Małgorzaty Antoszczyszyn-Gryz oraz Pani Anny
Pukacz-Górnikowskiej, wzięło
udział w międzynarodowym obozie
w Austrii.
Głównym celem projektu było
zachęcenie młodzieży do spędzania
aktywnego czasu na świeżym powietrzu i odciągnięcie od „komputerowego świata”. Do miejscowości
Trofaiach wyjechaliśmy z naszego
rodzinnego Pęgowa bardzo wcześnie w piątek. Gdy dotarliśmy na
miejsce, krajobraz zaparł nam dech
w piersiach. Miasteczko leży w Alpach, więc widok gór był nieziemski.
Na początku braliśmy udział
w zabawach, dzięki którym mogliśmy poznać reprezentantów innych
krajów. Z każdym dniem, spędzonym w tym cudownym miejscu,
przybywało nam coraz więcej nowych umiejętności. Codziennie
rano mieliśmy zajęcia yogi, które
bardzo dobrze rozwijają umysł.
Oprócz tego nie zabrakło „energizerów”, czyli zajęć rozgrzewających.
To dzięki nim mieliśmy pozytywną
energię przez cały dzień. Mogliśmy
wypróbować swoich sił, składając

M. Milian, kl. 3a

rowery, rozkładając namiot czy rozpalając ognisko. Pojechaliśmy też
do Leoben (pobliskiego miasta),
w którym rozdawaliśmy przechodniom malowane wcześniej opaski
na głowę, własnoręczne przygotowane błotniki do rowerów oraz
ulotki dotyczące zbiórki jednośladów.
Sporą atrakcją były „międzynarodowe kolacje”. Uczestnicy przygotowywali charakterystyczne dla
swojego kraju potrawy oraz przedstawiali tradycje i zwyczaje. My
przyrządziliśmy gołąbki, a na deser
szarlotkę, która, jak się później okazało, smakowała najbardziej. Nie
zabrakło również innych polskich
smakołyków (cukierków, ciastek).
Wszystkim bardzo się podobał nasz
narodowy taniec – polonez.
Niestety, to co piękne, szybko się
kończy. Nadszedł dzień powrotu do
domu. Spakowaliśmy się i pożegna-

liśmy z zagranicznymi koleżankami
i kolegami. Wróciliśmy z niezapomnianymi wrażeniami, ten wyjazd
nie tylko nauczył nas lepszej komunikacji w języku angielskim, ale
przede wszystkim pozwolił poznać
nowe kultury, tradycje i zwyczaje
innych krajów.
Agata Cerkowniak, kl. 3b

Za białymi klifami
To już kolejna na przestrzeni lat
nasza wyprawa do Anglii.
W piątek – 4 listopada 2016r. –
o godzinie 9.00 rozpoczęła się nasza
wyprawa Trasa wiodła przez Niemcy, Holandię, Belgię i Francję. Tam
właśnie, w Kale, wjechaliśmy na pokład promu płynącego przez kanał
Manche. Kiedy zajaśniały pierwsze
promienie słońca w dniu piątego
listopada, wpłynęliśmy do portu

w Dover. Stamtąd autobusem dotarliśmy do Londynu.
Pierwszego dnia zwiedzaliśmy
stolicę Wielkiej Brytanii na piechotę oraz komunikacją miejską.
Pojechaliśmy także do teatru szekspirowskiego, Glob i do Tower of
London. Pod koniec dnia dotarliśmy do rodzin, z którymi przyszło
nam mieszkać.
Kolejny dzień także byliśmy
w bezustannym ruchu. Na początek powróciliśmy do Dover, aby
zobaczyć znajdujący się tam XII –
wieczny zamek, który majestatycznie rozpościera się nad miastem
i portem. Następnie pojechaliśmy
do Canterbury w celu zwiedzenia znajdującego się tam opactwa.
Katedra w Canterbury w Wielkiej
Brytanii, wpisana została do księgi
Światowego Dziedzictwa UNESCO
Na tę chwilę czekali wszyscy fani
Harry’ego Pottera. Tego dnia poje-

Wrocław czy Drezno –
gdzie na jarmark?
Grudzień. Wszyscy już czujemy
zbliżające się święta. Czekamy na
niecierpliwie. Ale przed nami jeszcze jedna duża atrakcja. Jak co roku
o tej porze Pani Anna Chelińska zabiera nas na wycieczkę do Niemiec.
Tym razem jest to Drezno.
Z Pęgowa wyjechaliśmy bardzo
wcześnie. W czasie podróży Pani
przewodnik opowiadała nam ciekawe historie na temat Niemiec i Polski, dzięki temu droga nam się nie
dłużyła. Zwiedzanie zaczęliśmy od
fabryki samochodów Volkswagen.
Oglądając wspaniałe auta, dowiedzieliśmy się, że już w 2017 r. będą
tam produkowane samochody hybrydowe i elektryczne. Z nowoczesnej fabryki samochodów udaliśmy
się do kościoła luterańskiego, z wieży którego podziwialiśmy wspaniałe widoki Drezna. Następnie zwiedziliśmy Katedrę Świętej Trójcy

w partnerskim Rehau,

Tym razem, mieszkańcy Rehau
mogli skosztować świątecznych
dań przygotowanych przez mieszkanki z Lubnowa. Był tradycyjny
bigos, pierogi, śledzie, karp, itd.
Szczególne zainteresowanie wzbudziła, nieznana w Bawarii, kutia.

15 grudnia my, uczniowie klas
1, pojechaliśmy na dwudniową wycieczkę do Myśliborza. Szlaki mieliśmy już przetarte, bo uczniowie
naszego gimnazjum jeżdżą tam od
wielu lat.
Po dotarciu na miejsce zostaliśmy podzieleni na trzy grupy i od
razu poszliśmy na różne zajęcia, bo
nasza wycieczka miała charakter
dydaktyczno-krajoznawczo-integracyjny. Najpierw sami robiliśmy
mydło i było to bardzo ciekawe
doświadczenie. Podobały nam się
również zajęcia dotyczące fotosyntezy oraz zmysłów. Po smacznym obiadku poszliśmy na spacer
ścieżkami Parku Krajobrazowego
„Chełmy”, na terenie którego znajdował się nasz ośrodek. Zmęczeni
wróciliśmy do hotelu i udaliśmy
się na krótki odpoczynek do pokoi,
które jednak nie wszystkim się podobały, bo były wieloosobowe i bez
łazienek. Wieczorem czekały na
nas kolejne atrakcje: grill, pieczone
kiełbaski, tańce, hulanki i swawole.
Następnego dnia, po śniadaniu, które sami przygotowaliśmy,
poszliśmy na zajęcia o drzewach,
muszę przyznać niezbyt ciekawe,
przynajmniej dla mnie. Aby zastosować zdobytą wiedzę w praktyce,
po zajęciach w sali udaliśmy się na
spacer. Kiedy wróciliśmy, autokar
już na nas czekał. Po posiłku nastał
czas powrotu o domu.
To był udany wyjazd, spędziliśmy dwa miłe dni, wzięliśmy udział
w ciekawych zajęciach, lepiej się
poznaliśmy i zintegrowaliśmy.

Entuzjazmem cieszyły się też, nasze
domowe nalewki, a szczególnie ta –
przygotowana specjalnie przez Ks.
Sobótkę. Mieszkańcy Rehau podziwiali świąteczne ozdoby i dekoracje
wykonane przez naszą lubnowską
artystkę – Renatę.
Obok świątecznego straganu
z Lubnowa, reprezentowali nas

oborniccy myśliwi. Tu można było
skosztować wyrobów z dziczyzny,
oraz jedynych w swoim rodzaju
nalewek Pana Pawła Misiorka –
honorowego obywatela Rehau. To
stoisko zorganizowało obornickie
stowarzyszenie „GAJ” przy udziale
lokalnych Kół Łowieckich „Leśnik”
i „Krzyżówka”.
Wieczorem, wokół naszych sto-
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Drugi Orszak Trzech Króli
w Obornikach Śląskich
tradycji jasełek. W naszym przemarszu wzięło udział ponad 1000
mieszkańców miasta i gminy. Obornicki Orszak był podobny do tych
organizowanych w innych miastach.
Każdy uczestnik dostał tekturową
koronę. Za trzema królami maszerowały dzieci przebrane za dwórki
i wojowników.

Po mydło… do
Myśliborza

W organizację Orszaku Trzech
Króli zaangażowali się mieszkańcy
Obornik Śląskich, instytucje publiczne oraz lokalne firmy. Wydarzeniu patronowały władze Obornik
Śląskich. Organizatorem Orszaku

W barwnych jasełkach przeszliśmy w Obornikach Śląskich
drugi raz. Orszak Trzech Króli
poprowadziła najpiękniejsza
w Polsce Gwiazda Betlejemska.
Obornicka gwiazda, wykonana
przez harcerzy, wygrała bowiem
ogólnopolski konkurs Orszaku
2016. Nasze miasto było jedną

z pięciuset miejscowości w Polsce
i na świecie, w której 6 stycznia odbył się tradycyjny przemarsz.
Orszak Trzech Króli wyruszył
spod kościoła przy ulicy Wyszyńskiego. Przeszedł ulicami miasta.
Zakończył się jasełkami na placu
„Mój rynek”. Trzej Królowie – Kacper, Melchior i Baltazar oddali po-

Kamil Mazij, kl.1b

Tekst i zdjęcia: Andrzej Nowak

w Bawarii...

Magazyn Informacyjny
Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich

Agata Mrożek, kl.3b

isk licznie zgromadziła się lokalna
„Polonia”. Przybyło również wielu
mieszkających tam naszych pobratymców – Białorusinów i Ukraińców. Razem z nimi i Niemcami
śpiewaliśmy kolędy ciesząc się
wspólnie Bożym Narodzeniem….

Na Świątecznym Jarmarku

Tradycyjnie już, na Świątecznym Jarmarku, w partnerskim
mieście Rehau, pojawiły się wigilijne potrawy z Polski, a ściślej mówiąc, z naszej Gminy.

z pierwszej ręki

marzec 2017 r.

kłon i złożyli dary małemu Dzieciątku, a dzieci ze scholi parafialnej
i zuchy śpiewały kolędy. Dla zmarzniętych mieszkańców był gorący
barszcz i bigos.
Orszak Trzech Króli to społeczna impreza, która nawiązuje do

Trzech Króli w Obornikach Śląskich była Parafia Najświętszego
Serca Pana Jezusa.
Hubert Ozimina, koordynator
OTK Oborniki Śląskie

z pierwszej ręki

Zespół Pieśni i Tańca
Wrocławskie
kolędowanie 2016

W radosnym i podniosłym nastroju wracaliśmy do Obornik Śląskich, aby kontynuować przygotowania do Świąt.
Jadwiga Borowska
chórzystka

Spotkanie
niewidomych
W Restauracji Gospoda 11
stycznia 2017 roku odbyło się spotkanie opłatkowe Polskiego Związku Niewidomych Okręg Trzebnica.
Podczas spotkania dzieci ze Szkoły

Podstawowej nr 2 w Obornikach
Śląskich przedstawiły jasełka. Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz
Poprawa złożył wszystkich zgromadzonym życzenia noworoczne.

Autor: Michał Specylak
Sekretarz, Reprezentacyjny
Dolnośląski Zespół Pieśni i Tańca
„Wrocław”

Na widowni zasiedli uczniowie
obornickich szkół podstawowych –
SP 2 i SP 3. Celem koncertów było
zaznajomienie dzieci z kulturą ludową i polskim folklorem regionu
Śląska i Wielkopolski oraz niektórymi tańcami narodowymi. Grupy
dziecięce (6-13 lat) zaprezentowały się w tańcach i przyśpiewkach
dolno- i górnośląskich, natomiast
grupa młodzieżowa zatańczyła poloneza, krakowiaka (znane i lubiane
tańce narodowe), wiązankę tańców
rzeszowskich, wielkopolskich oraz
stylizowaną, wesołą, i wzbudzającą
najwięcej braw obornickiej publiczności – polkę górniczą.

PONIEDZIAŁEK
02.01., 16.01., 30.01., 13.02., 27.02.,
13.03., 27.03., 10.04., 24.04., 08.05.,
22.05., 05.06., 19.06., 03.07., 17.07.,
31.07., 14.08., 28.08., 11.09., 25.09.,
09.10., 23.10., 06.11., 20.11., 04.12.,
18.12.

Bagno, Osolin

WTOREK
03.01., 17.01., 31.01., 14.02., 28.02.,
14.03., 28.03., 11.04., 25.04., 09.05.,
23.05., 06.06., 20.06., 04.07., 18.07.,
01.08., 16.08., 29.08., 12.09., 26.09.,
10.10., 24.10., 07.11., 21.11., 05.12.,
19.12.

Osola, Brzeźno Małe, Morzęcin Mały, Wielka Lipa,Kuraszków za stadionem (ul.Lazurowa)

Spotkanie
sołtysów
Dnia 13 stycznia 2017 r. odbyło
się Spotkanie Noworoczne, na
które przybyli sołtysi z terenu
całej gminy Oborniki Śląskie
oraz kierownicy wydziałów
Urzędu Miejskiego.

PONIEDZIAŁEK
02.01., 16.01., 30.01., 13.02., 27.02.,
13.03., 27.03., 10.04., 24.04., 08.05.,
22.05., 05.06., 19.06., 03.07., 17.07.,
31.07., 14.08., 28.08., 11.09., 25.09.,
09.10., 23.10., 06.11., 20.11., 04.12.,
18.12.
WTOREK
03.01., 17.01., 31.01., 14.02., 28.02.,
14.03., 28.03., 11.04., 25.04., 09.05.,
23.05., 06.06., 20.06., 04.07., 18.07.,
01.08., 14.08., 29.08., 12.09., 26.09.,
10.10., 24.10., 07.11., 21.11., 05.12.,
19.12.
ŚRODA
04.01., 18.01., 01.02., 15.02., 01.03.,
15.03., 29.03., 12.04., 26.04., 10.05.,
24.05., 07.06., 21.06., 05.07., 19.07.,
02.08., 16.08., 30.08., 13.09., 27.09.,
11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12.,
20.12.

Rościsławice, Jary, Morzęcin Wielki

cZWaRTEK
05.01., 19.01., 02.02., 16.02., 02.03.,
16.03., 30.03., 13.04., 27.04., 11.05.,
25.05., 08.06., 22.06., 06.07., 20.07.,
03.08., 17.08., 31.08., 14.09., 28.09.,
12.10., 26.10., 09.11., 23.11., 07.12.,
21.12.
PONIEDZIAŁEK
09.01., 23.01., 06.02., 20.02., 06.03.,
20.03., 03.04., 14.04., 28.04., 15.05.,
29.05., 12.06., 26.06., 10.07., 24.07.,
07.08., 21.08., 04.09., 18.09., 02.10.,
16.10., 30.10., 13.11., 27.11., 11.12.,
22.12.

Siemianice, Kuraszków, Wilczyn Osiedle

Wilczyn, Kowale, Przecławice, Piekary, Borkowice, Golędzinów

Pęgów A - prawa strona jadąc ul.Główną do Wrocławia

WTOREK
10.01., 24.01., 07.02., 21.02., 07.03.,
21.03., 04.04., 18.04., 02.05., 16.05.,
30.05., 13.06., 27.06., 11.07., 25.07.,
08.08., 22.08., 05.09., 19.09., 03.10.,
17.10., 31.10., 14.11., 28.11., 12.12.,
27.12.

Pęgów B - lewa strona jadąc ul.Główną do Wrocławia

ŚRODA
11.01., 25.01., 08.02., 22.02., 08.03.,
22.03., 05.04., 19.04., 04.05., 17.05.,
31.05., 14.06., 28.06., 12.07., 26.07.,
09.08., 23.08., 06.09., 20.09., 04.10.,
18.10., 31.10., 15.11., 29.11., 13.12.,
27.12.

Zajączków, Kotowice, Paniowice

cZWaRTEK
12.01., 26.01., 09.02., 23.02., 09.03.,
23.03., 06.04., 20.04., 04.05., 18.05.,
01.06., 16.06., 29.06., 13.07., 27.07.,
10.08., 24.08., 07.09., 21.09., 05.10.,
19.10., 02.11., 16.11., 30.11., 14.12.,
28.12.

Raków, Lubnów, Nowosielce, Niziny, Kolonia Golędzinów

PIĄTEK
13.01., 27.01., 10.02., 24.02., 10.03.,
24.03., 07.04., 21.07., 05.05., 19.05.,
02.06., 16.06., 30.06., 14.07., 28.07.,
11.08., 25.08., 08.09., 22.09., 06.10.,
20.10., 03.11., 17.11., 01.12., 15.12.,
29.12.

Uraz

Dunikowskiego, Wołowska, Żwirki i Wigury, Zagórskiego, Montwiłły, Powst. Wielkopolskich, Powst. Warszawy,
Zielona, Poniatowskiego, Sikorskiego, Krótka, Broniewskiego, Żeromskiego, Tuwima, Prusa, Jagiełły, Lipowa,
Zawiszy Czarnego, Sobieskiego, Mieszka I, Bloki Skłodowska, Gmina, Dębowa, Zygmunta Augusta, Boya
Żeleńskiego

Dworcowa do ronda, Wyszyńskiego, Siemianicka, Parkowa, Kopernika, Ofiar Katynia, Batorego, Konopnickiej,
Miła, Reja, Kochanowskiego, Wyspiańskiego, Kraszewskiego, Licealna, Orzeszkowej, Rycerska, Wolności,
Kuraszków za stadionem (ul.Lazurowa)

Piękna, Wrocławska, Sienkiewicza, Łokietka, Słowackiego, Spółdzielcza, Mała Ogrodowa, Księcia Witolda,
Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Wieniawskiego, Niecała, Grunwaldzka, Włodkowica, Dwóch Mieczy,
Dworcowa od ronda do PKP, Grzybowa, Kazimierza Wielkiego, Golędzinowska, Jagodowa, Zielonego Wzgórza,
Kurkowa

Witosa, Chopina, Ptasia, Dąbrowskiego, Powst. Śląskich, Piastów Śląskich, H.Pobożnego, Paderewskiego,
H.Brodatego, Piotra Skargi, B.Krzywoustego, S.Moniuszki, Orkana, Kasztanowa, Mickiewicza, Reymonta,
Chrobrego

Miłosza, Makuszyńskiego, Plac Zwycięstwa, Wita Stwosza, Staszica, Łąkowa, Energetyczna, Fredry, Polna,
Chełmońskiego, Kruczkowskiego, Baczyńskiego, Jana Styki, Herberta, Na Przejściu, II Armii W.P., Asnyka,
Kownackiego, Matejki, Górna, Prusicka, Bloki Skłodowska, Wąska, Bukowa

WTOREK
10.01., 24.01., 07.02., 21.02., 07.03.,
21.03., 04.04., 18.04., 02.05., 16.05.,
30.05., 13.06., 27.06., 11.07., 25.07.,
08.08., 22.08., 05.09., 19.09., 03.10.,
17.10., 31.10., 14.11., 28.11., 12.12.,
23.12.

Kościuszki, Trzebnicka, Podzamcze, Kossaka, Korzeniowskiego, Malczewskiego, Gierymskiego, Cicha,
Komuny Paryskiej, Mała, Piłsudskiego, M.C.Skłodowskiej, Zapolska

ŚRODA
11.01., 25.01., 08.02., 22.02., 08.03.,
22.03., 05.04., 19.04., 02.05., 17.05.,
31.05., 14.06., 28.06., 12.07., 26.07.,
09.08., 23.08., 06.09., 20.09., 04.10.,
18.10., 02.11., 15.11., 29.11., 13.12.,
27.12.

Wspólnoty Mieszkaniowe, Nowowiejska, Wzg. Magdaleny, Modrzewiowa, Jodłowa, Wzg. Partyzantów, Leśna

cZWaRTEK
12.01., 26.01., 09.02., 23.02., 09.03.,
23.03., 06.04., 20.04., 04.05., 18.05.,
01.06., 16.06., 29.06., 13.07., 27.07.,
10.08., 24.08., 07.09., 21.09., 05.10.,
19.10., 02.11., 16.11., 30.11., 14.12.,
28.12.

Wspólnoty Mieszkaniowe, ul.Ciecholowicka, ul.9-go Maja, ul.Tulipanowa

UWaGa !
01.04. - 30.11. Odpady biodegradowalne będą odbierane co dwa tygodnie według harmonogramu wywozu nieczystości stałych.
01.12. - 31.03. Odpady biodegradowalne będą odbierane raz w miesiącu według harmonogramu wywozu nieczystości stałych w pierwszej połowie
miesiąca.
Pamiętaj, że pojemniki i worki z odpadami należy wystawiać przed posesję na 1 dzień przed planowanym terminem odbioru, w miejscu widocznym i
dostępnym dla firmy odbierającej odpady.

UWaGa !
01.04. - 30.11. Odpady biodegradowalne będą odbierane co dwa tygodnie według harmonogramu wywozu nieczystości stałych.
01.12. - 31.03. Odpady biodegradowalne będą odbierane raz w miesiącu według harmonogramu wywozu nieczystości stałych w pierwszej połowie
miesiąca.

Spotkanie rozpoczął Burmistrz
Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa witając przybyłych gości
i składając wszystkim noworoczne
życzenia. Miłym akcentem podczas
uroczystości był występ dzieci ze
Szkoły Muzycznej w Obornikach
Śląskich.

Teren Miasta Oborniki Śląskie

data

PIĄTEK
09.01., 20.01., 03.02., 17.02., 03.03.,
17.03., 31.03., 14.04., 28.04., 12.05.,
26.05., 09.06., 23.06., 07.07., 21.07.,
04.08., 18.08., 01.09., 15.09., 29.09.,
13.10., 27.10., 10.11., 24.11., 08.12.,
22.12.
PONIEDZIAŁEK
09.01., 23.01., 06.02., 20.02., 06.03.,
20.03., 03.04., 18.04., 29.04., 15.05.,
29.05., 12.06., 26.06., 10.07., 24.07.,
07.08., 21.08., 04.09., 18.09., 02.10.,
16.10., 30.10., 13.11., 27.11., 11.12.,
23.12.
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH ORAZ ODPADÓW
BIODEGRADOWALNYCH STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2017r.

Tereny Wiejskie

ŚRODA
04.01., 18.01., 01.02., 15.02., 01.03.,
15.03., 29.03., 12.04., 26.04., 10.05.,
24.05., 07.06., 21.06., 05.07., 19.07.,
02.08., 16.08., 30.08., 13.09., 27.09.,
11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12.,
20.12.
cZWaRTEK
05.01., 19.01., 02.02., 16.02., 02.03.,
16.03., 30.03., 13.04., 27.04., 11.05.,
25.05., 08.06., 22.06., 06.07., 20.07.,
03.08., 17.08., 31.08., 14.09., 28.09.,
12.10., 26.10., 09.11., 23.11., 07.12.,
21.12.

Koncerty prowadziła Katarzyna
Piasecka-Bagińska, instruktor tańca
w RDZPiT Wrocław. Mali artyści to
uczniowie obornickich i wrocław-

WPO alBa S.a. * tel 71 33 75 100, 48 71 75 111 * e-mail: gminaobornikislaskie.wpo@alba.com.pl

Pamiętaj, że pojemniki i worki z odpadami należy wystawiać przed posesję na 1 dzień przed planowanym terminem odbioru, w miejscu widocznym i
dostępnym dla firmy odbierającej odpady.
WPO alBa S.a. * tel 71 33 75 100, 48 71 75 111 * e-mail: gminaobornikislaskie.wpo@alba.com.pl

10 lat Młodzieżowej Rady Miejskiej

MIEJSCOWOŚĆ

JARY, KOTOWICE,
LUBNÓW, NIZINY,
NOWOSIELCE,
GOLĘDZINÓW - KOLONIA,
RAKÓW, ROŚCISŁAWICE,
URAZ

BAGNO, BRZEŹNO MAŁE,
MORZĘCIN MAŁY, OSOLA,
OSOLIN, WIELKA LIPA

DATA WYWOZU
styczeń

luty

m arzec

kw iecień

m aj

czerw iec

lipiec

sierpień

plastik

9, 23

6, 20

6, 20

3, 15*, 29*

15, 29

12, 26

10, 24

7, 21

4, 18

makulatura

2, 30

27

27

24

22

19

17

14

11

9

6

4

szkło

16

13

13

10

8

5

3, 31

28

25

23

20

18

styczeń

luty

m arzec

kw iecień

m aj

czerw iec

lipiec

sierpień

listopad

grudzień

plastik

10, 24

7, 21

7, 21

4, 18

2, 16, 30

13,27

11, 25

8, 22

5, 19

3, 17, 31

14, 28

12, 30*

makulatura

3, 31

28

28

25
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PANIOWICE, PĘGÓW,
ZAJĄCZKÓW

upieczonego na tę okazję – tortu jubileuszowego.
Monika Salwirak
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Dynia oraz Monika Bojaś – przedstawicielka Stowarzyszenia Semper
Avanti. Na końcu wszyscy przybyli
mieli okazję spróbować specjalnie

Przeter–
minowane

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH SEGREGOWANYCH
Z TERENU GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE
STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2017 r.
BORKOWICE,
GOLĘDZINÓW,
KURASZKÓW, KOWALE,
MORZĘCIN WIELKI,
PIEKARY, PRZECŁAWICE,
SIEMIANICE, WILCZYN

28 grudnia 2016 roku odbyła się
uroczystość z okazji 10 rocznicy powstania w Obornikach
Śląskich Młodzieżowej Rady
Miejskiej.
Przybyło wielu gości, którzy od
początku powołania Rady, aż po
dzień dzisiejszy wspierają jej działania całym sercem. Po oficjalnym
rozpoczęciu i przywitaniu wszystkich przybyłych, minutą ciszy
uczczono pamięć Radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej – Konrada Brzegowskiego. Wyświetlono również film podsumowujący
działalność Rady na przestrzeni 10
lat oraz wręczono podziękowania.
Wiele ciepłych słów o działalności
Rady powiedzieli: Zastępca Burmistrza Obornik Śląskich Pan Henryk
Cymerman, Przewodnicząca Rady
Miejskiej Pani Agnieszka Zakęś,
Dyrektor Obornickiego Ośrodka
Kultury Pani Halina Muszak oraz
byli Przewodniczący Rady – Kuba

data

PONIEDZIAŁEK

Chór „Atena” zaśpiewał kolędy: „Bracia patrzcie jeno”, „Jezusek
czuwa” i „Przylecieli Aniołkowie”,
a nasz kolega-solista Emil Sołtyński wykonał pastorałkę „Oj Maluśki, Maluśki”. Wszyscy wykonawcy
otrzymali w podziękowaniu dyplomy uczestnictwa.

Koncert cieszył się dużym powodzeniem wśród słuchaczy. Nie
zabrakło wspólnego kolędowania
chórów, solistów i widowni. Na
zakończenie Pani Barbara Szarejko– inicjatorka tego wydarzenia
podziękowała wszystkim za udział
i życzyła zdrowych i szczęśliwych
Świąt Bożego Narodzenia.

RDZPiT „Wrocław” dziękuje
ww. instytucjom za współfinansowanie i współorganizację przedsięwzięcia.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH ORAZ ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH
STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2017r.

WTOREK

Ze świątecznym repertuarem
wystąpiło 6 chórów i kilku solistów.
Wszystkich połączyła pasja śpiewania i dzielenia się radością ze
spotkań, by na chwilę wyłączyć się
z domowej krzątaniny i przypomnieć o uroku oczekiwanych Świąt
Bożego Narodzenia.

Po prezentacji chórów i solistów wystąpili uczestnicy warsztatów chóralnych, a następnie-jako
gwiazda wieczoru– swój repertuar
przedstawił Górniczy Chór Męski
z Lubina. Panowie urzekli zgromadzonych swoim repertuarem i piękną interpretacją kilku kolęd.

skich szkół, którzy przygotowywali
się do występów podczas lekcji prowadzonych przez RDZPiT „Wrocław” w Obornikach Śl. i we Wrocławiu. Zajęcia i koncerty odbyły
się dzięki dofinansowaniu Ośrodka
Kultury i Sztuki we Wrocławiu (instytucji kultury samorządu woje-

wództwa dolnośląskiego) w ramach
dolnośląskiego programu MikroWsparcie ESK 2016. Współorganizatorem koncertów był Obornicki
Ośrodek Kultury.
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ŚRODA

Na zaproszenie Fundacji „Angelus” chórzyści obornickiej
„Ateny” wraz z Dyrygentką
Panią Ewą Skubisz w dniu 19
grudnia 2016 roku wzięli udział
w koncercie kolęd, który odbył
się w Centrum Sztuki Impart
we Wrocławiu przy ulicy Mazowieckiej.

W dniu 2 listopada 2016 r.
w Obornickim Ośrodku Kultury
wystąpiły na dwóch koncertach pt. „Mały folklor” grupy
dziecięce i młodzieżowe Reprezentacyjnego Dolnośląskiego
Zespołu Pieśni i Tańca „Wrocław”.
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LEKI

SZANOWNI MIESZKAŃCY
Informujemy, iż od 1 lutego
2017 r. nie ma możliwości pozostawiania przeterminowanych leków
w budynku Urzędu Miejskiego
w Obornikach Śląskich.
Zmieniając lokalizację zwiększamy jednocześnie ilość pojemników
na te odpady.
Zostały one ustawione w następujących aptekach na terenie miasta
Oborniki Śląskie:
– Apteka „Materia Medica”,
ul. Podzamcze 2A,
– Apteka „Sanus”
ul. Dworcowa 42,
– Apteka „Wratislavia”,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1.
Burmistrz Obornik Śląskich
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Wystawa fotografii dokumentująca konkurs

„Najpiękniejszy ogród oraz taras”
Znany francuski malarz, Claude
Monet w swoich dziełach często inspirował się naturą i tym
co go otacza, sam też zafascynowany przyrodą przyznał, że
„mój ogród jest mym najpiękniejszym arcydziełem…”.
Warto jest obcować z naturą i dostrzegać jej piękno. Kierując się tym
przesłaniem w czerwcu 2016 roku
Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa ogłosił drugą edycję
konkursu na „Najpiękniejszy ogród
oraz taras”, do którego zgłaszane
mogły być posesje z terenu całej
Gminy Oborniki Śląskie. Pierwsza
edycja konkursu cieszyła się bardzo
dużym zainteresowaniem, co zachęciło pracowników Urzędu, aby
wpisać go do kalendarza wydarzeń
organizowanych przez Urząd Miejski. Do drugiej edycji konkursu
zgłoszonych zostało 13 posesji.
Piękne krzewy, kwiaty, aranżacje, altany czy oczka wodne, to tylko niektóre z elementów pięknych
ogrodów w Gminie Oborniki Śląskie. Komisja konkursowa w trak-

cie wizytacji oceniała je pod kątem
ogólnego wrażenia i utrzymania
w czystości, ciekawych rozwiązań
zagospodarowania przestrzeni posesji, różnorodności roślin, obiektów małej architektury, rozwiązań
ekologicznych i technicznych oraz
elementów regionalnych i oryginalności.
Przepiękne, zadbane i ukwiecone ogrody stanowiły wyzwanie dla
komisji konkursowej. Ostatecznie
nagrody przyznano następującym
mieszkańcom :
Miejsce I – Ewa Łazowska z Nizin
Miejsce II – Renata Stachowicz
z Kuraszkowa
Miejsce III – Małgorzata Machnik z Pęgowa
Wyróżnienie – Mirosław Maciejewski z Osoli
Wręczenie nagród zwycięzcom
przez Burmistrza Obornik Śląskich
Arkadiusza Poprawę odbyło się 3
września 2016 roku w trakcie Dożynek Gminnych.
Warto prezentować swoje dokonania i dzielić się doświadczeniami,
ponieważ otaczanie się roślinami jest
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Wyniki konkursu
pn. „Fotobombka”

Monika Salwirak

O b ornicki ośrod e k k u l t u r y

kultura-oborniki. pl

Obornicki Ośrodek Kultury * Biblioteka im. J. Iwaszkiewicza * Salonik Czterech Muz

Szmer na scenie
Nierzadkim widokiem na stronie internetowej Gminy Oborniki Śląskie są konkursy.
Właśnie zakończył się kolejny
konkurs fotograficzny zorganizowany przez Gminę Oborniki Śląskie. Tym razem był to konkurs pn.
FOTOBombka. Poniżej przedsta-

W Obornickim Ośrodku Kultury w wyjątkowej świątecznej scenerii wśród gwiazdek,
pięknej dużej choinki goście
noworocznego koncertu mogli
wysłuchać programu w wykonaniu obornickiej grupy Szmer.

wiamy trzy pierwsze miejsca.
1. Paulina Czarna
2. Katarzyna Szymczak
3. Agata Kamińska
Zwycięzcom gratulujemy oraz
zachęcamy do udziału w następnych konkursach!

27 stycznia 2017 roku w Obornikach Śląskich odbył się wspaniały koncert gitarowy.

ściej. Publiczność nagrodziła grupę
owacyjnie.
Pozwolę sobie na przestawienie
składu zespołu: Monika Słomska

– śpiew, Bartosz Świtalski – instrumenty klawiszowe, Eliasz Nakonieczny – gitara akustyczna, Dawid Szachniewicz– gitara basowa,
Krzysztof Żukrowski – perkusja.
Dziękujemy za piękny koncert
i chwile wzruszeń.

Grupa jest już bardzo znana
i bardzo przez naszą publiczność
lubiana.
Wysłuchaliśmy
nastrojowych
kolęd, a także utworów rozrywkowych. Grupa urzekła nas piosenką
zatytułowaną „Marzenie”, której
słowa napisała Monika Słomska,
a autorem muzyki jest Krzysztof
Kowalik. Tą piosenką grupa dwukrotnie bisowała. Słowa piosenki
cyt. „bo najpiękniejsze są w życiu
marzenia, bajkowy kolorowy świat”
stworzyły wyjątkowy klimat. Oby te
słowa spełniały się nam jak najczę-

Tekst: Redakcja

Koncert gitarowy
Podczas spotkania swoje umiejętności zaprezentowała uczennice
mgr Bartłomieja Helwinga z Zespołu Szkół nr 20 we Wrocławiu,

uczennica mgr Kamila Bartnika
z Państwowej Szkoły Muzycznej
I st. im. Jadwigi Szajny-Lewandowskiej w Oławie oraz studentka Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu.
Tekst: D. Bernadek

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

Repertuar marzec 2017
Salonik Czterech Muz
Patronat Gminy Oborniki Śląskie
55-120 Oborniki Śl. ul. Piłsudskiego 13
tel. 669 346 544, www. kultura-oborniki.pl

Koncert

„Rejda z GRzechem”

„Pokłon oddawajmy”

cały
marzec

3.03

piątek
18.30

10.03.
piątek
18.30

17.03

piątek
18.30

22 stycznia 2017 r. pod kierownictwem muzycznym Pani Ewy
Skubisz w obornickim Kościele
p.w. Najświętszego Serca Pana
Jezusa VIII odbył się Międzypokoleniowy Koncert Kolęd i Pastorałek.
Prowadzenie i narracja w wykonaniu uczennicy Gimnazjum w Pęgowie Wiktorii Służalec. Wydarzenie
to swoim patronatem objęli Burmistrz Obornik Śląskich Pan Arkadiusz Poprawa i Proboszcz tutejszej
parafii ks. Artur Kochmański.
W wypełnionym wiernymi
Kościele wystąpiły chóry, zespoły
i soliści, czyli dzieci z pobliskich
żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych oraz młodzież gimnazjalna.
Dorosłych reprezentowały 2 chóry
tj. „Vox Cordis” z Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i „Atena”
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku

23.03

czwartek

24.03

z Obornik Śląskich.
Każdy z przybyłych wykonał 1
utwór: kolędę lub pastorałkę. Chór
„Atena” zaśpiewał kolędę „Ato

komu”. Koncert przebiegał w radosnej i pobożnej atmosferze, gdyż
każdy wykonawca chciał ujawnić
talent do śpiewania i przekazać

27

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

naturalną potrzebą człowieka. Poprzez nasz konkurs chcieliśmy pokazać, jak mieszkańcy dbają o swoje
podwórka, a tym samym upiększają
nie tylko swoje miejsce zamieszkania, ale także całą okolicę.
Wystawa prac „Najpiękniejszy
ogród oraz taras” przygotowana
przez Obornicki Ośrodek Kultury
we współpracy z Wydziałem Promocji i Organizacji Pozarządowych
Urzędu Miejskiego w Obornikach
Śląskich przedstawiała najlepsze
ujęcia wszystkich zgłoszonych posesji. Zdjęcia oglądać można było
w Obornickim Ośrodku Kultury
od 19 grudnia 2016 roku do końca
stycznia 2017 roku. Mamy nadzieję, że wystawa chociaż w pewnym
stopniu przybliżyła Państwu piękno
jakim otaczają się mieszkańcy Gminy Oborniki Śląskie.
Autorami prac są pracownicy
Wydziału Promocji i Organizacji
Pozarządowych Urzędu Miejskiego
w Obornikach Śląskich.
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swoją miłość Bożemu Dzieciątku. Największe brawa otrzymali
najmłodsi wykonawcy za odwagę
i piękny śpiew. Jako gość wieczoru
z koncertem gitarowym kolęd wystąpił Pan Grzegorz Dąbrowski ps.
dr Grzechu.
Następnie Pani Ewa Skubisz zachęciła do wspólnego zaśpiewania
kolędy: „Bóg się rodzi”.
Na zakończenie koncertu słowa
podziękowania do wszystkich obec-

nych skierował Proboszcz tutejszej
parafii Ks. Artur Kochmański, który dziękował dziadkom, rodzicom
i nauczycielom za przygotowanie
dzieci i za wpajanie im miłości do
śpiewu kolęd, a także dziękował wykonawcom za uświetnienie swoim
śpiewem tego Koncertu. Następnie
udzielił wszystkim Bożego Błogosławieństwa.
Jadwiga Borowska

Wystąpią:
Piotr Rejda (autor piosenek, gitara, śpiew),
Grzegorz dąbrowski (gitara elektryczna).

10.03.2017 piątek, godz. 18.30
bilety: 15 zł, młodzież 10 zł

piątek
18.30

30.03

czwartek
18.30

WYSTAWA PLAKATU Tomasza Pietrka, ucznia Geta
Stankiewicza, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych
we Wrocławiu, obecnie adiunkta.
KONCERT ZESPOŁU „BLUES QVERDUES” w wykonaniu Andrzeja Jaskóły (kontrabas), Pawła Cecnory (gitara)
oraz Łukasza „Gustawa” Hęćka (śpiew, gitara).
(Bilety: 15 zł, mł. 10 zł)

KONCERT „REJDA Z GRZECHEM”. Wystąpią: Piotr
Rejda (autor piosenek, gitara, śpiew) i Grzegorz Dąbrowski
(Bilety: 15 zł, mł. 10 zł)
(gitara elektryczna).
WIECZÓR LISZTOWSKI. Recital pianistyczny Anny
Lipiak (studentki AM w Bydgoszczy), laureatki międzynarodowych i krajowych konkursów pianistycznych.
Autorskie słowo o muzyce – Juliusz Adamowski.
(Bilety: 15 zł, mł. 10 zł)
PORANKI MUZYCZNE DLA SZKÓŁ „MUZYKA
BUŁGARSKA” w wykonaniu Ewgenija Genewa (akordeon
i śpiew), Jacek Lech (kontrabas elektryczny).
(Bilety: 7 zł)

RECITAL PIOSENEK PRZEDWOJENNYCH PT.
„OPOWIEŚCI Z POŻÓŁKŁYCH POCZTÓWEK”.
Wystapią: Robert Delegiewicz (wokal i skrzypce)
i Bartosz Warkoczyński (fortepian).
(Bilety: 15 zł, mł. 10 zł)
KONCERT CHRISTIANY MARTIN (Kanada). Piosenkarka, własne teksty, porusza się na granicy gatunków folk,
pop, country. Koncertowała na terenie całej Ameryki
i w wielu krajach europejskich, w Polsce pierwszy raz.
Bilety: 15 zł, mł. 10 zł)

Halina Muszak
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Twoje dokumenty

w SUTW „Atena”

mogą przejść do historii
Często są to rzeczy związane
z historią rodzinnej miejscowości.
Opisują i dokumentują ludzi, miejsca i ważne wydarzenia, które tworzą lokalną tradycję. Niestety, czas
jest nieubłagany, z biegiem lat wiele
z tych pamiątek ulega zapomnieniu.
Dzięki nowoczesnej technologii informatycznej nie potrzeba jednak
wielkich przestrzeni do przechowywania cennych zbiorów.
Od grudnia ub. roku w Bibliotece im. Jarosława Iwaszkiewicza
w Obornikach Śląskich funkcjonuje
cyfrowe archiwum tradycji lokalnej. Pierwsze zbiory już dziś można
oglądać w Internecie na platformie
Cyfrowy Dolny Śląsk.
W naszym archiwum tradycji
dokumenty są opisywane, skanowane i w postaci cyfrowej przechowywane na dyskach komputerów
Biblioteki Narodowej, Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej i biblioteki w Obornikach Śląskich. Dzięki
temu mogą stać się obiektem badań
historycznych, być pomocą naukową dla szkół, zainteresować hobbystów, promować region. Za pomocą Internetu stają się dostępne dla
wszystkich, są włączane w dziedzictwo narodowe i europejskie.
Obornicki Ośrodek Kultury przystąpił z końcem listopada
2016 r. do realizacji zadania „Cyfrowe archiwum tradycji mieszkańców
Obornik Śląskich w Bibliotece im.
Jarosława Iwaszkiewicza”. Biblioteka uzyskała na ten cel dotację
w wysokości 48 tys. zł ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, co stanowi 80
proc. środków jakie zostaną wydane
na rozruch archiwum. Inicjatorką
stworzenia archiwum cyfrowego
w naszej gminie w oparciu o struktury biblioteczne i autorką wniosku
na dofinansowanie jest Agnieszka
Buryło, instruktor i starszy kustosz
w bibliotece. Razem z Anną Kuczyńską, także starszym kustoszem,
już w 2011 r. sporządziła „Plan rozwoju Biblioteki im. J. Iwaszkiewicza

na lata 2012-2016”, którego zasadniczym elementem jest stworzenie
cyfrowego archiwum dla Obornik
Śląskich.
W roku 2013, dyrektor OOK
Halina Muszak i dyrektor Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej
Andrzej Tyws podpisali umowę,
na mocy której zebrane i zdigitalizowane u nas dokumenty DBP
zobowiązała się upubliczniać nieodpłatnie na platformie internetowej Cyfrowy Dolny Śląsk. Warunki
lokalowe i techniczne obornickiej
placówki nie pozwalały wówczas
na rozpoczęcie działalności. W nowej siedzibie znalazło się miejsce na
archiwum tradycji i dzięki dotacji
ministerialnej udało się rozpocząć
pracę.
Jako pierwsze digitalizacji zostały poddane roczniki wychodzącego w latach 1997-2005 Magazynu
Trzebnickiego, tygodniowego dodatku do Gazety Wrocławskiej. Dodajmy, że pierwsza redakcja tygodnika miała siedzibę w Obornikach
Śląskich, dokładnie w gościnnych
murach OOK.
Po przeprowadzce do budynku dworca kolejowego obornicka
biblioteka stała się modnym miejscem, otwartym na różne potrzeby
mieszkańców. Można tu wypożyczać książki, zarówno w wersji tradycyjnej, jak i audiobooki i ebooki,
a także filmy. Jest dostęp do prasy
codziennej i atrakcyjnych czasopism. Tu odbywa się wiele wystaw
i imprez, podczas których oborniczanie wymieniają poglądy, dzielą
się doświadczeniami, biorą udział
w inicjatywach artystycznych związanych z literaturą. A teraz staje się
również ważnym ogniwem w pracy na rzecz powiększania zbiorów
archiwalnych, pamiątek historycznych związanych z regionem i jego
tradycją.
Jeśli ktoś z Państwa chce się
z nami podzielić swoimi zbiorami,
prosimy o kontakt z Andrzejem
Buryłą, biblioteka, ul. Dworcowa 4
(dworzec kolejowy,) tel. 717 172 237
wewn. 36, e-mail 16archiwum.cyfrowe@gmail.com.

Jakich materiałów oczekujemy?
Wszystkich, które dokumentują życie kulturalne, społeczne, pracę zawodową i życie prywatne: fotografie, dokumenty urzędowe, dyplomy,
legitymacje, bilety, ulotki, zaproszenia, czasopisma, które ukazywały
się na terenie gminy, świadectwa
pracy, plakaty, ogłoszenia, życiorysy, listy, kartki pocztowe, kroniki,
biografie, plakietki, sprawozdania,
informatory, mapy, plany, broszury, zaświadczenia, pamiętniki, regulaminy, wspomnienia, rękopisy
ważnych dla miejscowości postaci...
Będziemy przekształcać na wersję
cyfrową także dokumenty audiowizualne – stare nagrania VHS oraz
magnetofonowe.
Digitalizacja dokumentów życia
społecznego jest wpisana w strategię rozwoju gminy Oborniki Śląskie. Jest także zadaniem bibliotek
publicznych.
AnB

Dnia 15 grudnia 2016  r.
w przepięknie udekorowanej
sali widowiskowej Obornickiego Ośrodka Kultury zebrała
się 200-osobowa reprezentacja Studentów UTW „Atena”,
by wziąć udział w tradycyjnym
Spotkaniu Opłatkowym.
Na Spotkanie przybyli zaproszeni Goście: Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa, Wiceburmistrz Henryk Cymerman, Członek
Zarządu Powiatu Trzebnickiego

razem
cyfrowe
archiwum
tradycji
lokalnej

Sławomir Błażewski, Proboszcz Parafii NSPJ w Obornikach Śl. ks.Artur Kochmański SDS, Dyrektor
OOK Halina Muszak, Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Polskich
Profesorów Lwowskich w Pęgowie
Marta Michalkiewicz wraz z Wicedyrektor Teresą Maciejewską i Pedagogiem Katarzyną Wawrzyniak,
Prezes Związku Nauczycielstwa
Polskiego i Koordynator Centrum
Obornickiego Wolontariatu Bożena
Magnowska oraz Właścicielka Lady
Fitness Class Violetta Kaczmarek.

TWORZYMY
Prosimy o przekazywanie na stałe lub udostępnianie na krótko: rękopisów,
kronik, fotografii, filmów na kasetach VHS, afiszów, plakatów, ulotek,
regulaminów, gazetek, obwieszczeń itp. dokumentów, które stanowią cenne
źródło informacji i są świadectwem naszej wspólnej przeszłości.
Materiały te wzbogacą zbiór, który po cyfrowym zarchiwizowaniu
będzie dostępny w bibliotece lub przez internet.
W Bibliotece im. J. Iwaszkiewicza w Obornikach Śląskich czekamy
na materiały archiwalne i dokumenty, które należą do Państwa,
a są ważne dla gminnej społeczności!
Obornicki Ośrodek Kultury
Biblioteka im. Jarosława Iwaszkiewicza
ul. Dworcowa 4 (dworzec kolejowy), 55-120 Oborniki Śląskie
Tel. 717 172 237, wewn. 36
e-mail: 16archiwum.cyfrowe@gmail.com
www.kultura-oborniki.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nowe nagłośnienie

Spotkanie rozpoczęli uczniowie
Publicznego Gimnazjum im. Polskich Profesorów Lwowskich w Pęgowie, którzy przedstawili spektakl,
pt. „Święta mają sens, gdy jesteśmy
wszyscy razem”. Młodzi aktorzy
skradli serca uczestników spotkania, a wzruszająca treść z optymistycznym zakończeniem, na długo
pozostanie w pamięci wielu Słuchaczy. Składamy serdeczne podziękowanie Pani Katarzynie Wawrzyniak, która była twórcą i reżyserem
spektaklu oraz wspaniałej, utalentowanej młodzieży za artystyczną
oprawę spotkania.
W dalszej części spotkania po
wspólnej modlitwie, prowadzonej przez ks. A. Kochmańskiego,
nastąpiło tradycyjne łamanie się
opłatkiem i składanie życzeń świątecznych.
Koleżanki z Sekcji Piosenki
Biesiadnej zachęciły zebranych do
śpiewania kolęd. Na stołach znalazły się tradycyjne potrawy wigilijne,
przygotowane przez Restaurację”Bajka” oraz różnego rodzaju ciasta,
upieczone przez członkinie Sekcji
Kulinarnej i słuchaczki SUTW.
Na sali „królowała” piękna,świąteczna choinka, ofiarowana przez
Państwa T. i E. Baranieckich, przystrojona w ozdoby wykonane przez
członkinie Sekcji Rękodzieła, a nad
prawidłowym przebiegiem uroczystości czuwały członkinie Sekcji
Wzajemnej Pomocy Koleżeńskiej.
Spotkanie upłynęło w życzliwej,
koleżeńskiej atmosferze i wprowadziło wszystkich jego uczestników
w magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia.
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Wielki sukces
mieszkanki
naszej Gminy!

8 stycznia 2017 roku okazał się
historycznym dniem dla klubu
szachowego Wieża Pęgów. Dzięki
wspaniałej grze Joanna Majdan-

-Gajewska zdobyła brązowy medal Mistrzostw Polski w Szachach
Szybkich. Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!
Tekst i zdjęcie:
Przemysław Lichwa

Prezes Stowarzyszenia
Ewa Materny

Dobry Rok 2016
dla Obornickiego
Klubu Rowerowego

Obornicki Ośrodek Kultury
w latach 2016–2017 realizuje
kolejny etap zadania w ramach
projektu pn. „Modernizacja
i wyposażenie sali widowiskowej Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach Śląskich – II
etap” z Programu: Rozwój infrastruktury kultury – priorytet
Infrastruktura domów kultury.
Po napisaniu i złożeniu projektu
o dofinansowanie do Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymał dotację w wysokości
333 000,00 zł w trybie 2-letnim. /
autor wniosku – Karolina Katan /
Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym w roku 2016 wykonano:
– kanalizację deszczową na terenie ośrodka kultury (osuszanie
budynku);
– dokumentację inwentaryzacji
architektoniczno-budowlanej
oraz projektowo-kosztorysowej
piwnicy Obornickiego Ośrodka
Kultury wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę z przeznaczeniem na galerię;
– zakup sprzętu nagłośnieniowego do sali widowiskowej.
W materii zakupu nagłośnienia
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z pierwszej ręki

Spotkanie opłatkowe

Cyfrowe archiwum tradycji mieszkańców Obornik Śląskich

Nasze domowe szafy i szuflady
skrywają wiele skarbów, jakimi
są rodzinne pamiątki.

marzec 2017 r.

zaangażowany był akustyk OOK –
Paweł Asztemborski.
Wkład własny do realizacji projektu wyniósł 132 94,51 zł. Dotacja
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyniosła
151 000,00 zł.
Realizacja zadania jest kolejnym
bardzo ważnym etapem wieloletniego procesu modernizacji Obornickiego Ośrodka Kultury.
Pragniemy podkreślić, iż otrzymane środki są kolejnym bardzo
ważnym etapem prowadzącym do
finalnych prac modernizacyjnych.
Jesteśmy bardzo wdzięczni za przy-

Zaułek WOŚP

znane środki, gdyż pozwolą nam
one wykonać II etap zadania modernizacji sali widowiskowej stanowiącej centrum życia kulturalnego
gminy Oborniki Śląskie według
nowoczesnych standardów dla instytucji kultury XXI wieku. Projekt
realizujemy wspólnie z pracownikami Urzędu Miejskiego.Wspiera nas
w działaniach Burmistrz Obornik
Śląskich Arkadiusz Poprawa i Rada
Miejska Obornik Śląskich.Wszystkim osobom współpracującym
z nami w zakresie realizacji projektu dziękujemy.
Halina Muszak
W dniu 29 grudnia 2016 r.
Rada Miejska podjęła uchwałę
o nadaniu nazwy jednej z ulic
naszego miasta, która znajduje
się przy Pizzerii Milana.
Od tego dnia jest to Zaułek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Uchwała została podjęta na wniosek Sztabu WOŚP Oborniki Śląskie
z okazji 25-lecia istnienia Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Tekst: Redakcja

W minionym roku klub rozszerzył swoją działalność. Mogliśmy to zauważyć czytając
różne artykuły o osiągnięciach
naszych zawodników.

wodnikom startować w rekordowej
liczbie startów w wyścigach. Głównym celem dla większości naszych
zawodników w sezonie 2016 było
jak najlepiej pokazać się na Super
Maratonach Szosowych, które są
Pucharem Polski w kolarstwie szosowym dla amatorów. Dzięki bardzo dobrej formie prezentowanej
przez zawodników Mateusz Kowalczyk zdobył Puchar Polski w M2
w kategorii rowerów szosowych,
a Małgorzata Maśkiewicz drugie
i Katarzyna Koczwara 4 miejsce
w kategorii K2-rower inny.

Obfitował w wiele sukcesów na
arenie ogólnopolskiej jak i regionalnej. Zawodnicy naszego klubu specjalizują się w kolarstwie górskim
oraz szosowym.
W kolarstwie górskim możemy
pochwalić się osiągnięciami Pawła
Garczyka, licencjonowanego zawodnika, który w 2016 r wywalczył
na Mistrzostwach Polski brązowy
medal, zdobył wice mistrzostwo
Dolnego Śląska, zajął 6 miejsce
w klasyfikacji generalnej Pucharu
Polski, wygrał 6 edycji Bike Maratonów. Zawodnik zajął również
4 miejsce w Międzynarodowym
Wyścigu Mai Włoszczowskiej w Jeleniej Górze, był uczestnikiem Mistrzostw Europy. Startował w 23
wyścigach, 17 razy był na podium,
7 wyścigów wygrał. Są to historyczne wydarzenia dla naszego klubu,
bo jak dotąd nie mieliśmy osiągnięć
w kolarstwie górskim na arenie

ogólnopolskiej i międzynarodowej.
Bardzo dobrze spisywali się również zawodnicy jeżdżący na szosie.
W 2016 roku ekipa szosowa OŚ
Racing Team była zdecydowanie
najliczniejsza w porównaniu do lat
ubiegłych. Pozwoliło to naszym za-

Ponadto nasi zawodnicy starali
się startować we wszystkich okolicznych zawodach odbywających
się w Powiecie Trzebnickim, oraz
w sąsiednich powiatach. Po raz
pierwszy w historii klubu nasz zawodnik – Dominik Janeczko, wystartował w Szosowym Pucharze
Polski dla zawodników z licencją.
W sezonie 2016 także po raz pierwszy mieliśmy przyjemność wziąć
udział w wyścigu poza granicami
naszego kraju, gdzie wśród osób
startujących można było znaleźć
nazwiska z zawodowego peletonu.

W 2016 roku zawodnicy Obornickiego Klubu łącznie wystartowali w 51 wyścigach 27 szosowych i 24
górskich 37 raz staliśmy na podium
14 wyścigów wygraliśmy. Łącznie
startowało 19 zawodników.

Naszym celem będą też największe zawody dla amatorów w kraju
z Szosowym Klasykiem na czele.
Pomiędzy głównymi startami planujemy także brać udział w różnych
mniejszych imprezach.

W 2017 chcielibyśmy kontynuować starty przez zawodników licencjonowanych jak również w kategoriach dla amatorów.

Kolarstwo szosowe jak i górskie
jest sportem bardzo kosztownym
dlatego też bez pomocy ludzi dobrej
woli nie byłoby tylu wspaniałych
chwil, jakie mięliśmy możliwość
przeżywać podziękowania tutaj kierujemy dla Urzędu Miasta i Gminy
w Obornikach Śląskich, Restauracji
Bajka w Obornikach Śląskich, Domart bis, EXPERT Agencja Opłat,
Nadleśnictwo Oborniki Śląskie, dit
bicykles – sklep rowerowy Domaluks Professional, Kobe. Jeszcze raz
bardzo dziękujemy i prosimy o dalszą pomoc.

Kolarstwo górskie starty zawodnicy licencjonowani: Puchar Polski
XCO, Mistrzostwa Polski XCO, Mistrzostwa Polski w maratonie, Puchar Czech XCO, Bundeslidze niemieckiej XCO, Mistrzostwa Europu
XCO w Turcji, UCI Junior Series /
Puchar Świata XCO dla Juniorów
Kolarstwo szosowe – przede
wszystkim w Super Maratonach
Szosowych, dla amatorów aby
po raz kolejny walczyć o medale w Rankingu Pucharu Polski.

Prezes Obornickiego Klubu
Kazimierz Garczyk
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Worek medali

Klubu Sportów Walki

„avasatare”
w Taekwondo itf

z pierwszej ręki

Śląskie reprezentowało 6 zawodników. Alicja Sapijaszko i Natalia Kamińska – kategoria Kadetów (10 lat
pasy zielone z niebieską belką), Michał Sapijaszko i Mateusz Kamiński – kategoria Juniorzy Młodsi (13
lat pasy niebieske), Filip Krzemianowski – kategoria Kadetów (10
lat pasy zielone z niebieską belką)
i Daniel Kasperkiewicz – kategoria
Młodzicy (10 lat pasy żółte zieloną
belką), którzy pokazali, że trenują
ciężko i gotowi są na starcie w różnych konkurencjach. Zaowocowało to workiem medali.

Brzeg Dolny:

38 medali Avasatare na Pucharze Polski Taekwon-do ITF
w Strzelcach Krajeńskich!
Super sezon Taekwondo`ków
z Avasatare został zwieńczony II
miejscem w klasyfikacji generalnej
Pucharu Polski Dragon Cup 2016
w Strzelcach Krajeńskich. Fighterzy z Brzegu Dolnego i Obornik
Śląskich zdeklasowali konkurencje
w układach kilkukrotnie zajmu-

jąc wszystkie miejsca na podium
w swoich kategoriach! W rozegranym w miniony weekend turnieju
wystartowało ponad 411 zawodników z kilkunastu klubów. Ponownie, jak zresztą w całym mijającym roku, zawodnicy Avasatare
nie zawiedli i ze Strzelec powrócili
z 38 medalami! Zawody toczyły się
w konkurencjach walk semi i light
contact, układach formalnych oraz
technikach specjalnych. Oborniki

Skocznia w Trójce
24 listopada 2016 roku odebrano skocznie w dal wybudowaną przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Obornikach
Śląskich.
Powstała z inicjatywy nauczycieli wychowania fizycznego: pana
Łukasza Polaka, pani Anny Jeż
oraz Rady Rodziców działającej
przy szkole (wielkie podziękowania dla pana Sebastiana Spexarda,
Mariusza Świtalskiego i pani Anety
Czarneckiej). Po kilku latach starań, dzięki dużemu zaangażowaniu
Rady Rodziców udało się zebrać

odpowiednią kwotę i przystąpić
do działań. Wszystko zaczęło się
w czerwcu 2016 roku, a zakończyło
się w październiku. Ogólny koszt
skoczni wyniósł 7000 złotych. Rozbieżnia skoczni to 15 m, natomiast
długość zeskoczni wypełnionej piaskiem to 6 metrów. Wszystko oczywiście posiada odpowiedni atest.
W maju 2017 roku planowane są
Mistrzostwa Gminy w Czwórboju
Lekkoatletycznym i jedna z konkurencji, czyli skok w dal odbędzie się
właśnie na tej skoczni.
Tekst: Łukasz Polak
Zdjęcia: Monika Salwirak

Mateusz Krzyś – 2 miejsce w walkach semi contact
Malwina Szpyra – 2 miejsce w układach formalnych młodziczek
Stanisław Banaszek 3 miejsce
w układach formalnych seniorów
Kamil Uchnast 3 miejsce w walkach
light contact seniorów

Oborniki Śląskie:
Daniel Kasperkiewicz – 2 miejsce
w układach formalnych młodzików
Filip Krzemianowski – 3 miejsce
w układach formalnych młodzików i 2 miejsce w technikach specjalnych
Natalia Kamińska – 1 miejsce
w układach formalnych młodziczek
Alicja Sapijaszko – 3 miejsce
w technikach specjalnych
Michał Sapijaszko – 2 miejsce
w układach formalnych juniorów młodszych

Antonina Godlewska wywalczyła 3
miejsce w układach formalnych
kadetów
Patryk Wodejko – 3 miejsce w technikach specjalnych młodzików
Emilia Solarewicz – 2 miejsce w układach formalnych kadetów
Emilia Jeziorna – 1 miejsce w układach kadetów
Justyna Skoczek – 1 miejsce układy
formalne, 1 miejsce walki light
contact, 2 miejce semi contact
Tomasz Salasa – 2 miejsce w technikach specjalnych młodzików
Kuba Kwiatkowski – 3 miejsce
w technikach specjalnych młodzików
Marta Żak – 3 miejsce układy formalne, 3 miejsce walki semi-hogo
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Krzysztof Skoczek – 1 miejsce walki
light contact seniorów i 2 miejsce układy formalne
Marek Sendyka – 1 miejsce układy
formalne masters, brąz techniki
specjalne
Gabriela Kaznowska – 1 miejsce układy formalne juniorek
młodszych, 1 miejsce walki
light contact, 2 miejsce walki
semi contact
Gabriel Juszczyk – 3 miejsce
w układach formalnych juniorów młodszych
Szymon Drozda – 2 miejsce
w układach formalnych juniorów młodszych

W całym sezonie 2016 zawodnicy Avasatare wywalczyli ponad
100 medali. Rywalizowali zarówno
w turniejach krajowych jak również
w 3 międzynarodowych między innymi Czech Open, Moravia Open,
Piramida Mistrzów oraz Pucharze
czeskiego związku. Najlepszym
podsumowaniem bardzo udanego
sezonu jest II miejsce w klasyfikacji generalnej na Pucharze Polski.
Najbliższe starty zawodników Avasatare to początek marca. Wtedy też
staną przeciwko najlepszym zawodnikom z całej europy w międzynarodowym turnieju Czech Open. Są
one głównym sprawdzianem przed
Mistrzostwami Europy!
Dzieci i rodziców zainteresowanych trenowaniem Taekwondo klub zaprasza w środy i piątki
o godz. 17.30 do hali Powiatowego
Zespołu Szkół przy ulicy Parkowej
8 w Obornikach Śląskich.

1. miejsce – powiat oławski – 537
punktów
2. miejsce – powiat lwówecki – 491
punktów
3. miejsce – powiat trzebnicki – 484
punktów.
Trzecie miejsce naszego powiatu
jest bardzo wysoką lokatą.
Jeśli chodzi o punktację gmin, to
końcowa klasyfikacja przedstawia
się następująco:
1. miejsce – gmina Oława – 509
punktów.
2. miejsce – gmina Zgorzelec –

Invictus
Miło nam poinformować, że
w mieście Oborniki Ślaskie powstał nowy klub sportów walki
Invictus Brazylian Jiu-jitsu.
Zajęcia odbywają się w Ośrodku
Sportu i Rekreacji przy ul. Poniatowskiego. Nasz harmonogram treningów można znaleźć na facebooku „INVICTUS BJJ OBORINIKI
ŚL”
Jiu-Jitsu jest sportem, a także
sztuką samoobrony jest to połącze-

nie zapasów i judo, które wyróżnia
nacisk na walkę w parterze. BJJ
obejmuję walkę w stójce, zwarciu
i parterze. Podstawowe dwie formuły walki w BJJ to:
– walka w gi (kimonie)
– walka bez gi (submisionfighting)
Walka w brazylijskim jiu-jitsu odbywa się głównie w parterze.
Taktyka polega na sprowadzeniu
przeciwnika do parteru, unieruchomieniu go i wykonaniu techniki

kończącej– dźwigni bądź duszenia,
zmuszając przeciwnika do poddania. Ten sport walki opiera się na
chwytach, a swoją popularność zawdzięcza bardzo dużej skuteczność
w realnych warunkach zagrożenia.
Każdy może trenować ten sport
niezależnie od wieku czy płci. Na
nasze zajęcia uczęszczają zarówno
kobiety jak i mężczyźni. Niektórzy
nasi podopieczni trenują po to by
czuć się pewnie inni żeby wypróbować nauczone umiejętności na
zawodach. Chcesz poprawić sprawność fizyczną, poczuć się bezpiecznie ucz się brazylijskiego JiuJitsu.
Nowy nabór trwa, każdy może
przyjść i ćwiczyć z nami zapraszam.

Turniej mikołajkowy

Miłosz Borowski

3 grudnia 2016 r. w Publicznym
Gimnazjum w Obornikach Śląskich odbył się „I Mikołajkowy
Turniej Piłki Nożnej”.

XIV Obornicka Liga
Halowej Piłki Nożnej

w sezonie 2016/2017 już za nami…
W sobotę 28 stycznia 2017r.
w Ośrodku Sportu i Rekreacji
rozegrano ostanie mecze XIV
Edycji Halowego Turnieju Piłki
Nożnej.

406,5 punktów.
3. miejsce – gmina Lubin – 402
punktów.
4. miejsce – gmina Świdnica – 389,5
punktów.
5. miejsce – gmina Środa Śląska –
385 punktów.
8. Miejsce – gmina Żmigród – 280
punktów
16. miejsce – gmina Oborniki Śląskie – 158 punktów
35. miejsce – gmina Prusice – 62
punktów.
42. miejsce–gmina Trzebnica – 43
punktów.
56. miejsce – gmina Wisznia Mała –
24 punktów.
57. miejsce – gmina Zawonia – 24
punktów.

LZS brało udział 81 gmin. Punkty
dla Gminy Oborniki Śląskie zdobyły następujące Stowarzyszenia
Sportowe:
– Klub Szachowy „Wieża” Pęgów
(szachy indywidualne -8 pkt
i drużynowe 27 punktów)
– UKS „Zorza” Pęgów (kobiety 15
punktów)
– Biegi Jesienne (Szkoła Podstawowa nr 3 – 13 punktów)
– Pitagoras (Szkoła Podstawowa
w Pęgowie – warcaby 30 pkt)
– SMS OLIMP (siatkarze 27 pkt)
– SMS OLIMP (siatkarki 38 pkt)
Więcej informacji na stronie internetowej www.lzs.info.pl/punktacja.igrzysk/

W Dolnośląskich Igrzyskach

Borowski Józef
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Zapraszamy do Ośrodka Sportu i Rekreacji

Organizatorem był Klub Piłkarski „Bór” Oborniki Śląskie.
W turnieju uczestniczyło 100 dzieci w wieku 4-10 lat z Obornik Śląskich, Pęgowa i Trzebnicy. Dzieci
rywalizowały w kategoriach skrzat,
żak i orlik. Wszystkie mecze były
bardzo zacięte i każda z drużyn była
zwycięska. Drużyny otrzymały pa-

Mieszkańców
Wsi i Miast 2016

Najwyższe miejsca wśród powiatów zdobyli:

Magazyn Informacyjny
Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich

Tekst: Kamil Uchnast,
Bartek Malec
foto: archiwum klubu Avasatare
i Monika Kasperkiewicz

Dolnośląskie
Igrzyska LZS
Punktacja Powiatów:

z pierwszej ręki

marzec 2017 r.

Była to ostatnia i bardzo emocjonująca kolejka halowego turnieju.
Zwycięzcą ligi zostali „Gladia-

torzy”, drugie miejsce zajął zespół
„Rosa Rościsławice” a trzecie „100
Twarzy Grzybiarzy.” Najlepszym
strzelcem okazał się Sylwester Bednarski reprezentant „Galdiatorów”
strzelając 38 bramek, 2 miejsce
zapewnił sobie Szymon Sołtyński
z zespołu „100 Twarzy Grzybiarzy” a 3 miejsce wywalczyli Kamil

Ramiączek (Rosa Rościsławice)
i Mateusz Chatys (Soca Worriors).
Najlepszym bramkarzem po raz
kolejny został Grzegorz Gawłowski
również ze zwycięskich „Gladiatorów”.
Obornicki Futsal jest jedną
z większych imprez sportowych
organizowanych na terenie naszej
Gminy, która przez dwa miesiące
zgromadziła około 3 tysiące zawodników i publiczności. Organizatorami Halowego Turnieju Piłki
Nożnej jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich. Ze
strony Ośrodka imprezę obsługiwał
– Arkadiusz Kucharski, sędziował
Pan – Artur Przystarz. Od samego
początku zmagania i wyniki z tegorocznej ligi można było śledzić na
bieżąco na profilu facebookowym
Ośrodka. Z ciekawostek łącznie
zostało rozegranych 30 czterdziestominutowych meczy w których
padło 318 bramek. Mimo pierwotnych zamiarów odwołania tegorocznej ligi ze względu na trwający

remont, Ośrodek Sportu i Rekreacji
zdecydował się na jej przeprowadzenie, przepraszając jednocześnie
zawodników i kibiców za wszelkie
niedogodności z tym związane.
Podczas uroczystego zakończenia ligi Burmistrz Obornik Śl.
Arkadiusz Poprawa pogratulował
zwycięzcom i podziękował organizatorom za przeprowadzenie
imprezy. Zwycięzcy otrzymali puchary, statuetki i dyplomy ufundo-

miątkowe puchary, medale i piłki do
gry, które wręczył Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa.
Każdy uczestnik dostał też paczkę
od Mikołaja. Nad rywalizacją czuwał sędzia Michał Jankowiak. Dziękujemy za pomoc w przygotowaniu turnieju trenerom – Piotrowi
Adamczykowi, Adrianowi Bergier
oraz Rafałowi Drożdżowskiemu.
Jacek Rudzki – Prezes
Klubu Piłkarskiego „Bór”
Oborniki Śląskie

wane i wręczone przez Burmistrza
Obornik Śl. oraz Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji Panią Aleksandrę Durkalec – Rzepka. Podczas
uroczystego zakończenia padło
wiele konstruktywnych słów, które
z pewnością wpłyną na kształt kolejnego turnieju. Na kolejną edycję
obornickiego futsalu zapraszamy
już w listopadzie tego już roku.
Tekst: A. Durkalec-Rzepka
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