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

Rewitalizacja Obornickiego Basenu
Trwają prace nad przygotowaniem koncepcji rewitalizacji
obornickiego basenu.
Jeszcze w tym roku zostanie rozstrzygnięty przetarg na remont toalet,

a w przyszłym roku Gmina zamierza
starać się o dofinansowanie gruntownego remontu całego obszaru.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020, we wrześniu przyszłego roku

ogłoszony zostanie konkurs na
„Rewitalizacje zdegradowanych obszarów – działanie 6.3”. W ramach
tego działania będzie można starać
się o dofinansowanie na remonty, dostosowanie czy rozbudowę

zdegradowanych (zaniedbanych)
obszarów miejskich w celu przywrócenia im funkcji społecznych,
kulturalnych lub rekreacyjnych.
Obornicki basen nadaje się do tego
znakomicie.

Bagno
nadal
„wciąga”
– Gmina Oborniki
Śląskie liderem
Programu Odnowy
Wsi w województwie
dolnośląskim!
Gmina Oborniki Śląskie od
2009 roku realizuje Program
Odnowy Dolnośląskiej Wsi,
który jest siłą napędową do
działań, mających na celu
rozwój województwa dolnośląskiego.
W tym czasie Stowarzyszenia
z terenu Naszej Gminy pozyskały ponad 2 miliony złotych na
ważne przedsięwzięcia poprawiające warunki życia mieszkańców oraz odniosły wiele
sukcesów w konkursach organizowanych na terenie całej Polski.
Przypominamy, iż wieś Kuraszków i Osolin zajęły w 2010 i 2011
roku II miejsce w konkursie
„Piękna Wieś Dolnośląska”, natomiast Pęgów został ogłoszony
„Najpiękniejszą Wsią” w 2012
roku. Bagno w 2012 roku zajęło
I miejsce w konkursie, w kategorii „Najlepszy Start w Odnowie
Dolnośląskiej Wsi”.

st r. 3

Jest już nowa strategia Wykopki muzyczne
– reaktywacja
Rozwoju Gminy
Gmina Oborniki Śląskie w kwietniu br. rozpoczęła prace nad
przygotowaniem nowej Strategii
Rozwoju Gminy.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na
lata 2016–2022, jest instrumentem
pozwalającym na nakreślenie kierunków długofalowego i zrównoważonego rozwoju gminy Oborniki
Śląskie. Posiadanie przez samorząd

strategicznych dokumentów jakimi
są strategia rozwoju, plan rewitalizacji czy plan gospodarki niskoemisyjnej są niezbędnymi dokumentami

gminnymi, pozwalającymi na ubieganie się o środki finansowe m.in.:
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
na lata 2014–2020 oraz z innych funduszy unijnych.

st r. 2

Przed laty mi, bluesmanowi
i bluesfanowi, zamarzyło się takie
muzyczne wydarzenie w moich rodzinnych Obornikach: przegląd
zespołów z wyraźnie wpisanym
bluesem w C.V. Po letnich, ogólnopolskich, plenerowych festiwalach
z bluesem w tytule, postanowiłem
jesienią wprowadzić bluesa pod go-

ścinny dach Obornickiego Ośrodka Kultury i nazwać ten projekt
adekwatnie do sezonowych prac
polowych wykonywanych o tej porze roku. W ten sposób powstały
Obornickie Wykopki Bluesowe,
a pierwsza ich odsłona miała miejsce w OOK w październiku 2002
roku. Tak w tym pamiętnym roku
(inaugurującym ten muzyczny
meeting) zwierzałem się „Gazecie
Wrocławskiej” w artykule „Standardowe wykopki”: – Gramy bluesa,
bo to lubimy, ćwiczymy w OOK, bo
tu są najlepsze warunki. A że jest to
muzyka od siebie, bardzo osobista,
więc łatwo trafia do słuchacza. A tak
dziennikarz z GW podsumował
pierwsze „koty za płoty” w podejściu do bluesa w naszym mieście:
Choć wykopki nie są znane każdemu
oborniczaninowi, stały się już ucztą
dla wytrawnych koneserów.

st r. 24

st r. 6
Zakończono
program
usuwania azbestu
na terenie Gminy
Oborniki Śląskie
Na terenie gminy Oborniki Śląskie zakończono prace
polegające na demontażu,
zbieraniu, transporcie oraz
unieszkodliwieniu wyrobów
zawierających azbest z posesji, które zostały zgłoszone
do dnia 13 lutego 2015 roku
do udziału w konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu przy udziale środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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Trwają rozmowy Burmistrza Arkadiusza Poprawy z Nadleśniczym Kazimierzem Pakulskim
(Nadleśnictwo Oborniki Śląskie) w sprawie wspólnej realizacji projektu budowy ścieżek
rowerowych na terenie Gminy
Oborniki Śląskie.

Zagospodarowanie „Grzybka”
będzie polegało na: wytyczeniu i wykonaniu kilku tras spacerowo-rowerowych, wykonaniu tzw. „Pitstopu” czyli wiaty widokowej pełniącej
funkcję wypoczynkową i rekreacyjną oraz montażu tablic informacyjnych, koszy na śmieci oraz stojaków
na rowery.
Gmina Oborniki Śląskie posiada
już dokumentację projektową ścieżki
rowerowej Oborniki Śląskie – Pęgów.
Dokumentacja wykonana została

w ramach projektu pt. „Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei
wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim”. Długość trasy to ok
7 kilometrów, trasa częściowo przebiegać będzie po gruntach leśnych.
Gmina Oborniki Śląskie wspólnie
z Nadleśnictwem zamierza zlecić
opracowanie koncepcji zagospodarowania Wzgórza „Grzybek”.

Nadleśnictwa Oborniki Śląskie.
Podczas spotkania zastanawiano
się nad przebiegiem tras spacerowo-rowerowych na terenie Wzgórza „Grzybek”.

W dniu 17 września br. odbyła
się wizja w terenie, w której brali udział pracownicy Gminy oraz

Dominika Łasica
Z-ca Kierownika Wydziału
Inwestycji i Remontów

Przewidywana wartość projektu
to około 6–7 milionów złotych. Na
jego realizację można pozyskać dofinansowanie w wysokości do 85 %.

Jest już nowa strategia
Rozwoju Gminy
Gmina Oborniki Śląskie w kwietniu br. rozpoczęła prace nad
przygotowaniem nowej Strategii
Rozwoju Gminy.

Prace badawcze odbyły się
w maju 2015 r. i trwały 30 dni.
Ankiety z 12 pytaniami otwartymi
i zamkniętymi, dla mieszkańców

tegię Rozwoju Gminy i poddano
ją procesowi konsultacji społecznych. Konsultacje zakończyły się
w miesiącu wrześniu, natomiast

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na
lata 2016–2022, jest instrumentem
pozwalającym na nakreślenie kierunków długofalowego i zrównoważonego rozwoju gminy Oborniki
Śląskie. Posiadanie przez samorząd
strategicznych dokumentów jakimi
są strategia rozwoju, plan rewitalizacji czy plan gospodarki niskoemisyjnej są niezbędnymi dokumentami gminnymi, pozwalającymi na
ubieganie się o środki finansowe
m.in.: z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020 oraz
z innych funduszy unijnych.
Metodologia opracowania Strategii opierała się na partycypacji
jak największej grupy mieszkańców gminy. W ramach prac nad
dokumentem w maju i czerwcu
2015 r. odbyły się otwarte warsztaty,
w których uczestniczyło ok. 60 osób
(mieszkańców, sołtysów, radnych,
przedsiębiorców, przedstawicieli
organizacji pozarządowych, dyrektorów jednostek organizacyjnych
gminy). Warsztaty miały na celu
wypracowanie analizy SWOT, zarysu priorytetów i działań. Jednocześnie przeprowadzono, trwające
miesiąc czasu – badanie ankietowe
społeczności gminy.

Zadaniem Komisji było m.in.
ustalenie poprzez lustrację na miejscu, zakresu i wysokości szkód
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej dotkniętych suszą, stanowiących zagrożenie dla dalszego ich
funkcjonowania. W okresie do 30
września 2015 r. prowadzone było
przez członków Komisji Gminnej
szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych na terenie naszej
Gminy. Na podstawie zarządzenia wytycznych szacowanie szkód
dotyczyło wyłącznie określonych
upraw oraz kategorii gleb, dla których monitoring suszy prowadzony
przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
– Państwowy Instytut Badawczy,
potwierdził wystąpienie tego zjawiska. Zgodnie z wymogami Obwieszczenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, IUNiG w Puławach
w trakcie raportowania potwierdził
zagrożenie występowania suszy rolniczej wśród upraw m.in. ziemniaka, warzyw gruntowych, krzewów
owocowych, drzew owocowych,

w październiku Strategia zostanie
uchwalona przez Radę Miejską.

Na podstawie zebranych materiałów opracowano nową Stra-

Dominika Łasica
Z-ca Kierownika
Wydziału Inwestycji i Remontów

Zapraszamy do zapoznania się
z ostateczną wersją strategii dostępną w zakładce aktualności na stronie www.oborniki-slaskie.pl

Magdalena Zatońska

Zakończono program
usuwania azbestu na terenie
Gminy Oborniki Śląskie
Na terenie gminy Oborniki Śląskie zakończono prace polegające na demontażu, zbieraniu,
transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z posesji, które
zostały zgłoszone do dnia 13
lutego 2015 roku do udziału
w konkursie ogłoszonym przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przy udziale
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

zamieszczono na portalu internetowym gminy, przekazano je do
jednostek oraz sołtysom. Ponadto
badania ankietowe przeprowadzono podczas Dni Obornik Śląskich
(22–23 maja 2015 r.). W sumie zebrano 306 ankiet.

roślin strączkowych, kukurydzy na
kiszonkę oraz buraka cukrowego.
Oszacowaniu podlegały też straty
występujące na trwałych użytkach
zielonych i pastwiskach. W niektórych gospodarstwach nastąpiły
również straty w produkcji towarowej zwierząt, spowodowane brakiem paszy w wyniku suszy, które
na terenie Gminy Oborniki Śląskie
także podlegały oszacowaniu przez
Komisję Gminną.
Do Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich wpłynęło 29 wniosków o szacowanie strat powstałych w wyniku niekorzystnego
zjawiska atmosferycznego w gospodarstwach rolnych. W wyniku
pracy Gminnej Komisji ustalono
szacunek strat obejmujący obniżenie przychodu przekraczające
30% u 17-stu producentów rolnych, w przypadku 5-ciu kolejnych
wniosków obniżenie przychodu
nie przekroczyło 30 %, a w dwóch
przypadkach nie stwierdzono
szkód. Ponadto u 5-ciu wnioskodawców oszacowaniu podlegały
straty rolników, którzy posiadali
grunty w kilku gminach. Wszystkie
sporządzone przez Komisję Gminną protokoły zawierające indywidualne szacunki strat oraz zbiorcze zestawienie strat w produkcji
rolnej w wyniku suszy na terenie
Gminy Oborniki Śląskie, zostały
zgodnie z wytycznymi przekazane
do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu celem
zatwierdzenia.

Zgodnie z założeniami regulaminu dofinansowanie do powyższych
prac wyniosło 85 %, a 15 % kosztów
stanowił wkład własny osoby deklarującej udział w przedsięwzięciu.
Dofinansowanie nie obejmowało
kosztów zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego.
W ostatecznym rozrachunku firma „EKO-MIX” Konstanty Spurek
z siedzibą przy ul. Grabiszyńskiej
163 we Wrocławiu, wyłoniona na
podstawie Prawa Zamówień Publicznych usunęła z ternu 78 posesji

łącznie 163,795 Mg płyt azbestowo-cementowych zarówno z budynków mieszkalnych, gospodarczych
oraz zgromadzonych „luzem” na
posesjach.
Zgodnie z Programem usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Oborniki Śląskie
oraz przeprowadzoną inwentaryzacją w roku 2014 oszacowano,
że na naszym terenie znajduje się
1129 Mg płyt azbestowo-cementowych stanowiących pokrycia
dachowe obiektów budowlanych.
Pomimo wyznaczenia terminu
wykorzystania wyrobów zawierających azbest w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska
i zdrowia ludzi do dnia 31 grudnia
2032 roku należy podjąć wszelkie
dostępne kroki, aby w sposób efektywny realizować cele określone
w Programie Oczyszczania Kraju
z Azbestu na lata 2009–2032, tj.
usuwać i unieszkodliwić wyroby
zawierające azbest, zminimalizować negatywne skutki zdrowotne
spowodowane jego obecnością
i zlikwidować szkodliwe oddziaływanie azbestu na środowisko.
Monika Wiszniowska
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Dążymy do poprawy jakości świadczonych
przez nas usług, bo priorytetem są mieszkańcy

Gminna Komisja do
spraw szacowania szkód
w gospodarstwach rolnych
W wrześniu br. zarządzeniem
Wojewody Dolnośląskiego nr
448 z dnia 3 września 2015 r.
została powołana Gminna Komisja do spraw szacowania
szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych
produkcji rolnej, znajdujących
się na obszarach dotkniętych
suszą na terenie Gminy Oborniki Śląskie.

W ramach projektu przewiduje
się złożenie wniosku partnerskiego
do Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 na budowę ścieżek rowerowych na odcinku
Oborniki Śląskie – Pęgów, budowy
3 parkingów przy dworcach kolejowych (Oborniki Śląskie, Pęgów, Osola) oraz długo wyczekiwanego zagospodarowania Wzgórza Grzybek.

Październik 2015 r.



„Grzybek” zyska nowy blask
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Administracja stanowi ważną
część organu władzy wykonawczej w państwie. Realizuje
zadania publiczne, które określają ustawy i inne akty prawne
w tym akty prawa miejscowego.

Rewitalizacja
Obornickiego
Basenu
Trwają prace nad przygotowaniem koncepcji rewitalizacji
obornickiego basenu.
Jeszcze w tym roku zostanie
rozstrzygnięty przetarg na remont
toalet, a w przyszłym roku Gmina
zamierza starać się o dofinansowanie gruntownego remontu całego
obszaru.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020, we wrześniu przyszłego roku
ogłoszony zostanie konkurs na
„Rewitalizacje zdegradowanych obszarów – działanie 6.3”. W ramach
tego działania będzie można starać
się o dofinansowanie na remonty, dostosowanie czy rozbudowę
zdegradowanych (zaniedbanych)
obszarów miejskich w celu przywrócenia im funkcji społecznych,
kulturalnych lub rekreacyjnych.
Obornicki basen nadaje się do tego
znakomicie.
We wstępnej koncepcji, którą
opracowuje Gmina znalazł się ba-

sen zewnętrzny, rekreacyjny wyposażony m.in. w huśtawkę wodną,
ściankę wodną, gejzer powietrzny,
masażery karku i grzybek wodny. Na terenie basenu znajdzie się:
zjeżdżalnia rodzinna – trójtorowa,
zjeżdżalnia anakonda, podgrzewany brodzik dla dzieci wyposażony
m.in. w jeż wodny, dzwonek i stołek
wodny. Kolejnym miejscem będzie
wodny plac zabaw dla dzieci, przykładowe wyposażenie: liść, wulkan,
stołek, pączek czy tunel wodny.
Część basenowa – rekreacyjna
będzie oddzielona terenem zielonym od basenu pływackiego, który zostanie skrócony. Na terenie
basenu planowana jest również
budowa placu zabaw oraz siłowni
zewnętrznej.
Szacowana wartość projektu to
koszt około 3 milionów złotych.
Dominika Łasica
Z-ca Kierownika Wydziału
Inwestycji i Remontów

Nowość w Urzędzie Miejskim
w Obornikach Śląskich
Burmistrz Obornik Śląskich
Arkadiusz Poprawa zachęca
do zakładania kont oraz potwierdzania profili zaufanych
na platformie ePUAP, która jest
nowoczesnym sposobem komunikacji obywatela z urzędem.
Dzięki takiemu profilowi, będziecie mogli Państwo załatwić
urzędowe sprawy (m.in. w Urzędzie

Administracja publiczna powinna stale przystosowywać się do
wyzwań cywilizacyjnych i społecznych, aby właściwie wykonywać
powierzone jej prawem zadania.
Takiemu właśnie wyzwaniu próbuje sprostać nasz Urząd Miejski,
poprzez rozwijanie w swych strukturach poczucia misji publicznej
i społecznej służby jaką pełnią dla
Państwa urzędnicy. Naszym celem
jest doskonalenie procesu świadczonych usług i podnoszenia jakości tych usług oraz jakości obsługi.
Rozumiemy konieczność uwzględnienia oczekiwań społecznych
w zakresie działania naszego urzędu
i stosowania przejrzystości procedur. Stałym elementem naszej pracy
jest analiza oczekiwań współczesnego odbiorcy oraz poszukiwanie
właściwych narzędzi zarządzania
jakością, które dadzą nam możliwość dostosowania naszych usług
do oczekiwań społecznych.
Jednym z narzędzi wspomagających realizację postawionych sobie przez nas celów jest wdrożenie
adekwatnej, skutecznej i efektywnej
kontroli zarządczej, która w swym
planie w roku 2015 uwzględnia
m.in. terminowe rozpatrywanie
i załatwianie skarg oraz indywidualnych spraw obywateli, jak również
weryfikację wdrożenia pokontrolnych zaleceń Najwyższej Izby Kontroli w zakresie „Świadczenia usług
publicznych w formie elektronicznej”. Wiemy jak ważny jest stały monitoring naszej pracy, wyłapywanie
błędów i wyciąganie z nich wniosków. Zależy nam na wysokiej jakości świadczonych usług administracyjnych i satysfakcji mieszkańców,
jednak aby sprostać oczekiwaniom,
musimy je poznać. W tym celu
opracowaliśmy ankietę. Wypełnioną ankietę należy wyciąć i wrzucić
do urny ustawionej w holu Urzędu
Miejskiego w Obornikach Śląskich
przy ul. Trzebnickiej 1 do dnia 30
listopada 2015 r. bądź wypełnić ją
na stronie Gminy Oborniki Śląskie
www.oborniki-slaskie.pl, klikając
na odpowiedni link. Wersja papierowa ankiety będzie również do odbioru w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim. Serdecznie
dziękujemy za poświęcony czas
przy wypełnianiu ankiety, mamy
nadzieję, że głęboka analiza przedstawionych problemów zaowocuje
w przyszłości Państwa satysfakcją
z jakości świadczonych przez nas
usług, a naszym zadowoleniem
z rzetelnie wykonywanej pracy.
Izabela Banach-Szymanek

1. Płeć

Badanie zadowolenia klienta zewnętrznego
Celem niniejszej ankiety jest poznanie Państwa opinii na temat jakości
usług świadczonych przez Urząd Miejski w Obornikach Śląskich. Ankieta
jest anonimowa. Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety i wrzucenie jej
do urny znajdującej się na parterze w budynku przy ul. Trzebnickiej 1. Ankieta jest również dostępna na stronie internetowej Urzędu www.oborniki-slaskie.pl oraz w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta do dnia
30.11.2015 r. Proszę wstawić znak „X” przy wybranej odpowiedzi.
1. W jakim czasie załatwiana
była przez Panią/Pana sprawa
w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich?
W ostatnim roku
W ostatnim miesiącu
Wcześniej
2. W jakim Wydziale Urzędu
Miejskiego w Obornikach Śląskich
załatwiał(a) Pani/Pan sprawę?
Burmistrz Obornik Śląskich
Wydział Budżetu i Finansów
Wydział Inwestycji i Remontów
Wydział Ochrony Środowiska
Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami
Wydział ds. Promocji i Organizacji Pozarządowych
Wydział Organizacyjny i Spraw
Obywatelskich
Pełnomocnik Burmistrza ds.
Uzależnień
3. Proszę o określenie formy
kontaktu z Urzędem:
wizyta w Urzędzie
rozmowa telefoniczna
korespondencja listowa
korespondencja e-mail
korespondencja fax.
Platforma Elektronicznych
Usług Publicznych Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich
4. Czy informacje udzielone
przez pracownika były dla Pani /
Pana zrozumiałe?
Tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Nie
5. Czy informacje udzielone
przez pracownika były dla Pani /
Pana wyczerpujące?
Tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Nie
6. Czy czas oczekiwania na załatwienie sprawy był zadawalający?
Tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Nie
7. Czy bez problemu trafił(a)
Pani/Pan do właściwego pracownika zajmującego się sprawą?
Tak
Raczej tak
Nie mam zdania

kobieta

8. Co według Pani /Pana ma wpływ
na jakość prowadzonych spraw?
Profesjonalizm pracownika
Umiejętność przekazywania
informacji przez pracownika
Uprzejmość i życzliwość pracownika
Komunikatywność pracownika
z klientem
inne.................................................................................
.........................................................

9. Czy jest Pani/Pan zdowolon(a)/(y) z jakości usług świadczonych przez Urząd Miejski w Obornikach Śląskich?
Tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Nie
10. Czy funkcjonujący w Urzędzie system informacji – Punkt
Obsługi Interesanta jest?
Bardzo dobry
Dobry
Zadowalający
Niezadowalający
inne.................................................................................
.......................................................

11. Czy funkcjonujący w Urzędzie system informacji – Strona
Internetowa jest ?
Bardzo dobry
Dobry
Zadowalający
Niezadowalający
inne.................................................................................
.......................................................

12. Czy funkcjonujący w Urzędzie system informacji – Biuletyn
Informacji Publicznej jest?
Bardzo dobry
Dobry
Zadowalający
Niezadowalający
inne.................................................................................
.......................................................

13. Czy korzysta Pani/Pan z informacji przekazywanych przez Urząd w:
Prasie
Na stronie internetowej
Na tablicach informacyjnych
Nie korzystam
Inne.................................................................................
.......................................................

METRYCZKA
Proszę zaznaczyć “X”
w odpowiednie pola

Wiek
18–24

Miejskim w Obornikach Śląskich)
bez wychodzenia z domu, bezpośrednio przez internet!
https://epuap.gov.pl/wps/portal/
rejestracja-konta

Raczej nie
Nie

mężczyzna
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55–64

65 i więcej

Wykształcenie
Podstawowe

Zawodowe

4.

Średnie

Wyższe

Aktywność zawodowa
Własna działalność
gospodarcza

Praca u pracodawcy

Rolnictwo

Uczę się
/ studiuję

Rencista
/ Emeryt

Bezrobotny

4

Magazyn Informacyjny
Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich

z pierwszej ręki

Gminne nieruchomości
na sprzedaż
Działki zbywane są na własność.
Przetargi odbędą się w budynku „A” Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1.
• Przetargi na sprzedaż działek
w Obornikach Śląskich przy ul.
Małej Ogrodowej odbędą się
20 listopada 2015 r.
• Przetarg na sprzedaż działki
w Golędzinowie odbędzie się
11 grudnia 2015 r.
Zarządzenia Burmistrza Obor-

nik Śląskich w sprawie ogłoszenia
przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości
opisanych w tabelach zamieszczone
zostały na stronie internetowej Gminy Oborniki Śląskie w Biuletynie
Informacji Publicznej: bip.oborniki-slaskie.pl w zakładce Nieruchomości – Oferowane nieruchomości
oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich przy ul.
Trzebnickiej 1.

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

GMINA OBORNIKI ŒL¥SKIE
NIERUCHOMOŒCI PRZEZNACZONE POD ZABUDOWÊ MIESZKANIOW¥ WIELORODZINN¥,
PO£O¯ONE W OBORNIKACH ŒL¥SKICH PRZY ULICY MA£EJ OGRODOWEJ

Rok 25 Nr 3 (149)

Zmiana w uchwale w sprawie
sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbioru
odpadów komunalnych
Zmiana w art. 6r. ust. 3a ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach dopuściła ograniczenie
ilości odpadów zielonych, zużytych
opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych
i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odbieranych lub
przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku z powyższym w dniu
30 września 2015 r. na Sesji Rady
Miejskiej w Obornikach Śląskich
została przyjęta zmiana w uchwale
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów.
Po wejściu w życie w/w uchwały
zostanie wprowadzony limit w ilości 300kg rocznie przyjmowanych
odpadów budowlanych i rozbiórkowych, czyli czysty gruz, odpady
z betonu, gruz betonowy z rozbiórek i remontów z niewielką ilością
gleby, ziemi, minerałów (np. piasku,
kamieni) dla każdej nieruchomości
zamieszkałej.
Wprowadzony limit podyktowany jest potrzebą dalszego procesu

uszczelniania systemu oraz ograniczenia przywożenia do PSZOK-u w Golędzinowie odpadów budowlanych i rozbiórkowych od firm
będących w posiadaniu odpadów
lub nie pochodzących z nieruchomości zamieszkałych.
Jednocześnie
przypominamy
mieszkańcom naszej gminy, iż
Punkt Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych nie przyjmuje
niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych, a jedynie
odpady komunalne wysegregowane
na frakcje określone w § 2 ust. 2 pkt
5 Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Oborniki
Śląskie (Uchwała nr XLIV/373/14
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 27 lutego 2014r.). Odpady wytworzone np. przez prowadzących działalność gospodarczą
na nieruchomościach zamieszkałych (np. wykonujących remont,
rozbudowę, pielęgnację terenów
zielonych itp.) powinny być przekazane do przedsiębiorcy – wytwórcy
odpadów, z którym właściciel nieruchomości powinien mieć zawartą
stosowną umowę na przekazanie
odpadów innych niż komunalne
(ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.).
Opracowała:
Małgorzata Jewiarz

Dane z katastru nieruchomoœci:
Dzia³ka nr 74/45 AM 13, obrêb Oborniki Œl¹skie, o pow. 2216 m2
Dzia³ka nr 74/44 AM 13, obrêb Oborniki Œl¹skie, o pow. 2110 m2
Dzia³ka nr 74/43 AM 13, obrêb Oborniki Œl¹skie, o pow. 4052 m2

Bardzo atrakcyjna lokalizacja – samo centrum miasta,
w pobli¿u Dworca PKP
Cena wywo³awcza ok 250 z³ / m2 netto

Gmina
Gmina Śląskie
Oborniki

Oborniki Śląskie

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
Harmonogram wywozu
komunalnych
segregowanych
z terenuodpadów
Gminy Oborniki
Śląskie
segregowanych
z terenu
Oborniki
październik
2015 r.Gminy
– marzec
2016 r.Śląskie

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Wydziale Urbanistyki, Geodezji i Gospodarki Nieruchomoœciami w Obornikach Œl¹skich
oraz na stronie www.bip.oborniki-slaskie.pl w zak³adce Nieruchomoœci/Oferowane nieruchomoœci.
Urz¹d Miejski w Obornikach Œl¹skich, ul. Trzebnicka 1, pokój nr 3 i 4, telefon 71 310 35 19, wew. 421 i 435

październik 2015 r. – marzec 2016 r.
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Dane z katastru nieruchomoœci:
Dzia³ka nr 1/17 AM 1, obrêb Golêdzinów, o pow. 4,2873 ha

Nieruchomoœæ po³o¿ona przy drodze wojewódzkiej

Cena wywo³awcza ok 28 z³ / m2 netto

nr 342 Wroc³aw - Oborniki Œl¹skie - ¯migród
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Urz¹d Miejski w Obornikach Œl¹skich, ul. Trzebnicka 1, pokój nr 3 i 4, telefon 71 310 35 19, wew. 421 i 435
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Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Wydziale Urbanistyki, Geodezji i Gospodarki Nieruchomoœciami w Obornikach Œl¹skich
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Październik 2015 r.

Finał IV edycji konkursu
„Czysta Gmina”
W dniu 12 czerwca 2015r. odbył się finał IV edycji konkursu
„Czysta Gmina” na terenie parku krajobrazowego Dolina Baryczy w nadleśnictwie Żmigród.
Jak co roku celem konkursu było
propagowanie wiedzy o ochronie
środowiska w najbliższym otoczeniu oraz zwiększenie świadomości
ekologicznej wśród uczniów szkół
oraz prezentacja osiągnięć uczestników konkursu. Przedsięwzięcie
odbyło się dzięki ofiarności i zaangażowaniu Zarządu oraz członków
Obornickiego Stowarzyszenia Ekologicznego „Gaj”. Prace nadesłane
przez młodzież zostały wykonane
z należytą starannością zachowując
przy tym oryginalne i świeże spojrzenie młodego człowieka. I miejsce
zdobyła Malwina Kudyba, II miejsce
otrzymał Mikołaj Miążek, III miejsca równorzędne zdobyli: Małgosia
Sawicka, Ewa Janikowska oraz Julia Wdowiak, a IV nagrodę zdobyli
Marysia Sawicka, Szymon Olszewski i Łukasz Stawiński. W tym roku
wyróżnienie w konkursie otrzymały
Dzieci z Małego Przedszkola w Golędzinowie pod opieką Krystyny

Korneckiej za swój wkład w ochronę swojego najbliższego otoczenia.
Tu też należy się podziękowanie nauczycielom: p. Małgosi Nehrebeckiej, p. Urszuli Mielniczuk, p. Ewie
Czechowicz, p. Reni Ortaszewskiej,
p. Ani Piotrowicz i p. Małgosi Furmanek za opiekę i poświęcenie czasu. Wszyscy nagrodzeni uczestnicy
konkursu otrzymali z rąk Zastępcy
Burmistrza pana Henryka Cymermana i przedstawiciela Nadleśnictwa pana Marcina Lipnickiego
pamiątkowe dyplomy, wartościowe książki, piękne gadżety oraz
sadzonki drzew ufundowane przez
p. Marcina Majewskiego który zaprosił dzieci i młodzież do tego
pięknego zakątka. Miłym akcentem
podczas trwania ogniska z poczęstunkiem, które zorganizował p.
leśnik Leszek Kraśniewski, okazały
się zabawy i konkursy prowadzone
przez p. Krystynę Kornecką. Mimo
letniego deszczu, który zaczął kropić na koniec, cała impreza była
udana, za co dziękują organizatorom oraz Panom Burmistrzom
Obornik Śląskich, którzy umożliwili i sponsorowali wyjazd.
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Gramy dla Konrada
W dniu 4 października 2015
roku w Szkole Podstawowej
w Osolinie odbył się Koncert
Charytatywny „Gramy dla
Konrada”.
Podczas koncertu zbierane
były pieniądze na bardzo kosztowne leczenie i rehabilitację,
chorego na nowotwór mózgu
Konrada Brzegowskiego.
Przybyli goście wysłuchali wielu utworów z różnych nurtów muzyki min: rap, grę na wiolonczeli,
puzonie, flecie.
Występowały również zespoły
muzyczne, soliści oraz chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku „ATE-

Krystyna Kornecka

Ładny Widok
Stowarzyszenie ŁADNY WIDOK w Gminie Oborniki Śląskie postawiło sobie za cel
wybudować wieżę widokową
i izbę pamięci. Taki cel mamy
zapisany w naszym statucie.
W Nowosielcach był mały pałac
z wieżą. Od osób, które przyjechały
w 1945/46 r. na teren naszej Gminy
dowiedzieliśmy się, że widok z pałacowej wieży w Nowosielcach był
naprawdę bardzo rozległy. Planujemy wybudowanie wieży widokowej
o całkowitej wysokości 33,5 m.
Projektodawca: Firma PROWBUD-EXPOL Sp. z o. o. zaprojektowała żelbetonową konstrukcję.
Podstawą wieży jest cylindryczne
pomieszczenie. Nad tym pomieszczeniem jest taras, z którego nie
zobaczymy za wiele, bo przysłaniają
drzewa. Aby zobaczyć rozległą panoramę trzeba wejść krętymi schodami na widokowy taras na wieży
(30 m). Jednocześnie na tarasie na
wieży będzie mogło być 5 osób.
Pierwotnie w planach zakładano, że
będzie mogło być 16 osób na wieży. Jednak wtedy koszy byłyby dużo
większe.
Stowarzyszenie bardzo dziękuje
projektantowi Firmy PROWBUD
za wykonanie koncepcji projektu.
PROWBUD ma duże doświadczenie w projektowaniu i budowaniu
wysokich obiektów. Według projektanta koszt wykonania naszej wieży
widokowej to około 650 tys. zł.(Inny projektant przewidywał koszy
wieży na 3,5 mln). O ostatecznej
wersji projektu zdecydują Lasy Państwowe, bo na ich terenie będzie budowana wieża.
Szanowni Czytelnicy gazety lokalnej „Z pierwszej ręki” teraz musicie uwierzyć, że sprawa budowy
wieży widokowej w Nowosielcach
ruszyła! Mając dokumentację wie-

NA”. Łącznie wystąpiło 17 wykonawców.
Zbiórkę pieniężną przeprowadzili członkowie Stowarzyszenia
„Razem dla Bagna”, którym udało
się zebrać ponad 7 tysięcy złotych.
Zdjęcia dzięki uprzejmości
Aleksandra Noordenbosa

ży widokowej będziemy zabiegać
o fundusze w rozmaitych instytucjach.
Prosimy również Was o wasze
wpłaty na konto bankowe Stowarzyszenia: BS w Obornikach Śląskich 44 9583 0009 0018 3989 2000
0001. Gdy wpłacicie jakieś pieniądze, wtedy będziecie mogli z satysfakcją powiedzieć: też mam udział
w budowie wieży! Gdy chcecie więcej dowiedzieć się o Stowarzyszeniu ŁADNY WIDOK – szukajcie
w internecie (wejdźcie na „Zabytki
w Nowosielcach” oraz „Promocja
Stowarzyszenia ŁADNY WIDOK”).
Tadeusz Emil Gołębiewicz
Prezes Stowarzyszenia
Fot. Prowbud-Expol Sp. z o.o.

Fundacja
Ludzi Jesieni
Drodzy Państwo,
chcielibyśmy
poinformować,
że Fundacja Imienia Św. Jadwigi
wkroczyła w nowy okres – nowy
czas. Sporo się działo ostatnio. Wraz
z nowym wiceprezesem Jerzym Piotrowiczem, doszliśmy do wniosku,
że podwaliny pod naszą działalność
zostały położone. Że to wszystko,
co mogliśmy osiągnąć dostępnymi
na teraz środkami – już osiągnęliśmy. Jest grunt pod budowę. Jest
na tym gruncie solidny budynek
do adaptacji. Fundacja działa, po-

wstała koncepcja przebudowy. Czas
więc na zmiany. Na przyspieszenie.
Na projekt budowlany, wykonawczy, na przebudowę. Chcieliśmy
wszystkim naszym sympatykom
zakomunikować, ze właśnie zmieniliśmy zarówno logo, jak i nazwę
Fundacji. Ta dotychczasowa nazwa
Fundacja Św. Jadwigi zostaje zastąpiona nazwą Fundacja Ludzie Jesieni. Celem tej decyzji nie jest zmiana
odwołań do idei św. Jadwigi. Celem
jest spopularyzowanie wśród określonej grupy ludzi starszych tego,

czym Fundacja już w niedalekiej
przyszłości będzie się zajmować.
Nie ukrywamy również, że chcemy
się wyróżniać. W świecie mediów
elektronicznych, gdzie informacja,
która obiega świat, opiera się głównie na wyszukiwarce Google, Fundacja, chcąc być bardziej widoczna,
musiała się wyróżnić.
Zapraszam do kontaktu z nami.
Wszelkie niezbędne informacje
o danych kontaktowych znajdziecie Państwo na naszej nowej stronie
pod adresem http://www.fundacjaludziejesieni.pl/
Fundatorka i prezeska Fundacji
Urszula Kielar
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Bagno nadal „wciąga”
– Gmina Oborniki Śląskie liderem Programu
Odnowy Wsi w województwie dolnośląskim!

Remont wejścia głównego do pałacu
Wyższego Seminarium Duchownego
Salwatorianów w Bagnie
Zabytkowy zespół pałacowo-parkowy w Bagnie jest niezwykle cennym obiektem na mapie
tras turystycznych Dolnego
Śląska. Chyba każdy, kto chociaż raz był w tym miejscu, wie
że wpisuje się on bardzo mocno w promocję Ziemi Obornickiej będąc zabytkową „perełką”
tej gminy i całego regionu. Odwiedzający to miejsce podkreślają najczęściej jego niezwykły klimat.

Pałac w Bagnie tętni życiem
przez cały rok. Jest on odwiedzany
przez turystów z Polski i z zagranicy. Prowadzone są tu także różne spotkania w ciągu całego roku:
sympozja, kursy, wykłady otwarte,
plenery malarskie, rekolekcje oraz
dni skupienia dla młodzieży itp. Ponadto pełni on rolę siedziby uczelni
naukowej jaką jest Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów.
Dzięki wsparciu różnych instytucji oraz sporym zaangażowaniu i wkładzie własnym Domu
Zakonnego Salwatorianów, udało
się w dużym stopniu odrestaurować ten obiekt. Prace te były prowadzone przez kilka ostatnich lat.
W ostatnim czasie, przy wsparciu
Gminy Oborniki Śląskie i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zrealizowano
z powodzeniem kolejny projekt: Remont wejścia głównego do pałacu
wraz z remontem stolarki drzwiowej. Przeprowadzenie tych prac
przyczyniło się do lepszego ukazania turystom oraz przybywającym
gościom cennych walorów zabytkowych tego obiektu oraz zachowania
dziedzictwa narodowego.

Gmina Oborniki Śląskie od 2009
roku realizuje Program Odnowy
Dolnośląskiej Wsi, który jest
siłą napędową do działań, mających na celu rozwój województwa dolnośląskiego.
W tym czasie Stowarzyszenia
z terenu Naszej Gminy pozyskały
ponad 2 miliony złotych na ważne przedsięwzięcia poprawiające
warunki życia mieszkańców oraz
odniosły wiele sukcesów w konkursach organizowanych na terenie
całej Polski. Przypominamy, iż wieś
Kuraszków i Osolin zajęły w 2010
i 2011 roku II miejsce w konkur-

sie „Piękna Wieś Dolnośląska”, natomiast Pęgów został ogłoszony
„Najpiękniejszą Wsią” w 2012 roku.
Bagno w 2012 roku zajęło I miejsce
w konkursie, w kategorii „Najlepszy
Start w Odnowie Dolnośląskiej Wsi”,
natomiast gospodarstwo rolne z Rościsławic zdobyło tytuł „Najpiękniejszej zagrody” w 2013 roku. Dodatkowo Kuraszków zajął III miejsce
w 2011 roku z projektem „Bawimy
się i uczymy w Kuraszkowie”, a Osola
zdobyła w 2013 roku wyróżnienie za
projekt „Okolice zdrowego i aktywnego człowieka”. W 2014 roku Morzęcin Mały zajął III miejsce za projekt: „Wioska smaku ze szpinaku”.

miejscowych ziół. Zajęcia, okazały się bardzo udane. Uczniowie i ich opiekunowie, żegnali
się z Bagnem zadowoleni, pytając o kolejne warsztaty, które być
może odbędą się za rok.
Transport uczestników i zajęcia zostały sfinansowane z dotacji przyznanej przez Gminę
Oborniki Śląskie na wniosek
Stowarzyszenia Razem dla Bagna.
Dzieci poznały również legendę o trzech „roztropnych”
siostrach oraz zapoznały się
z walorami architektonicznymi
miejscowości, która wciąga…
Stowarzyszenie
„Razem dla Bagna”

Opracowanie:
Katarzyna Jarczewska

Kolejne warsztaty
w wiosce chleba i ziół
W warsztatach, zorganizowanych przez mieszkańców Bagna,
członków stowarzyszenia, wzięły
udział dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Osolinie. Ze względu na skromne
warunki lokalowe zajęcia odbyły się
w remizie strażackiej.
W trakcie zajęć tematycznych,
uczestników podzielono na dwa zespoły i powierzono im zadania do
wykonania. Pierwszym elementem
były zabawy na świeżym powietrzu, dzieci zapoznały się z ziołami

jakie występują na terenie Bagna,
które przedstawione są na tablicy
edukacyjnej przy przykościelnym
parkingu. W dalszej części wizyty
dzieci szukały ziół rosnących na
trawnikach i przy drodze. Kolejnym zadaniem był Quest, wyprawa
odkrywców „Z dziejów klasztoru w Bagnie”, prowadząca wokół
zamku, w którym obecnie znajduje
się klasztor i Wyższe Seminarium
Duchowne Księży Salwatorianów.
W drugiej części zajęć odbyły się
warsztaty artystyczne polegające na
uszyciu „Potworka z Bagna” przy
użyciu filcu i innych pobudzających
wyobraźnię materiałów.
Na uczestników warsztatów
czekał poczęstunek: Bagieńskie

podpłomyki na słodko z powidłami śliwkowymi, ciasto ze śliwkami
oraz owocowy kompot z dodatkiem

z pierwszej ręki
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Spotkanie lokalnych liderów
z terenu Gminy Oborniki Śląskie
Działania podejmowane przez
Organizacje Pozarządowe
oraz Gminę Oborniki Śląskie
w ramach Klastra przyśpieszają i nabierają coraz bardziej
strategicznego i uporządkowanego charakteru.
23 września 2015 roku na terenie Gospodarstwa Kruczyna w Pęgowie odbyło się kolejne spotkanie
w sprawie zainicjowania wspólnych

działań organizacji pozarządowych,
przedsiębiorców oraz innych podmiotów w ramach Klastra Organizacji Lokalnych w Gminie Oborniki Śląskie oraz Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Kraina
Wzgórz Trzebnickich. Podczas
spotkania przedstawione zostały przykładowe projekty możliwe
do dofinansowania z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warsza-

wie, Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego oraz
innych instytucji przydzielających
dotacje. Dodatkowo podczas spotkania zaprezentowano możliwości wspólnej promocji i sprzedaży
produktów lokalnych na terenie
Polski i Wielkiej Brytanii oraz zainicjowano wydanie wspólnego
folderu z ofertą turystyczno – usługową podmiotów z terenu działania
Klastra. Omówiony został również
harmonogram wspólnego wyjazdu
na Finał Konkursu „Piękna Wieś
Dolnośląska” oraz działania w ramach nowej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania, która jest
w trakcie opracowania. W spotkaniu uczestniczyło blisko 40 przedstawicieli organizacji pozarządowych, firm oraz rolników którym
leży na sercu los Naszego regionu.
We wszystkich działaniach Klastra
uczestniczy Gmina Oborniki Śląskie poprzez wsparcie Pełnomocnika Organizacji Pozarządowych
oraz samego Burmistrza Arkadiusza Poprawę. Wszystkich chętnych
zapraszamy do zaangażowania się
w projekty i inicjatywy realizowane
przez Klaster Organizacji Lokalnych w Gminie Oborniki Śląskie.

Gmina Oborniki Śląskie
– Tu mi się podoba!
pn.: „Okruchy Tradycji”, dzięki któremu kultywowane są dawne tradycje i obyczaje oraz przekazywana
jest wiedza i doświadczenie najstarszych mieszkańców młodszym
pokoleniom. Do sukcesu Bagna
przyczyniły się również działania
podejmowane przez Stowarzyszenie Razem dla Bagna, Gminę, LGD
oraz mieszkańców, którzy swoją
aktywnością i pracą rozsławili wieś
i Gminę Oborniki Śląskie w całym
województwie. Hasło promocyjne
„Bagno wciąga!” znają wszyscy, którzy działają w Programie Odnowy
Dolnośląskiej Wsi.
Burmistrz Obornik Śląskich
Arkadiusz Poprawa, Sołtys Bagna
Joanna Jastrzębska, Prezes Stowarzyszenia „Razem dla Bagna”
Arkadiusz Kucharski, Gminny Koordynator Odnowy Dolnośląskiej
Wsi Katarzyna Jarczewska oraz
mieszkańcy Bagna odebrali z rąk
Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego oraz
Wicemarszałek Ewy Mańkowskiej
pamiątkowy dyplom oraz czek na
kwotę 3000 zł za wygraną w Konkursie.
„Bagniakom” gratulujemy kolejnego sukcesu, a mieszkańców
Gminy Oborniki Śląskie zachęcamy
do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu. Jesteśmy przekonani,
iż tytuł „najpiękniejszej wsi” trafi
w 2016 roku do miejscowości z terenu Naszej Gminy :-)

Ks. Aleksander Jasiński SDS

W dniu 29 września 2015 roku
w Bagnie odbyły się warsztaty
i zajęcia terenowe. Ich celem
było promowanie wsi tematycznej, czyli „Wioski Chleba i Ziół”.

10 października 2015 roku
w miejscowości Czaple w Gminie
Pielgrzymka odbył się finał konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska”
podczas, którego wręczone zostały
nagrody oraz wyróżnienia dla najpiękniejszych i najaktywniejszych
wsi w województwie dolnośląskim w 2015 roku. Z terenu Gminy Oborniki Śląskie w wydarzeniu
uczestniczyło ponad 40 osób, które
chciały zobaczyć dlaczego „Najpiękniejszą Wsią” w 2015 roku została wieś Czaple. W wydarzeniu
uczestniczył również Burmistrz
Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa, który w tym tak ważnym dniu
dla mieszkańców Naszej Gminy
wspólnie świętował sukces Bagna.
W tegorocznej edycji konkursu
z terenu Gminy Oborniki Śląskie
miejscowość Bagno zajęła I miejsce
w kategorii „Najlepsze Przedsięwzięcie Odnowy Wsi” za projekt

Październik 2015 r.

Podczas Dożynek Gminy Oborniki
Śląskie 22 sierpnia 2015 roku Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz
Poprawa razem z Posłem na Sejm
Panem Markiem Łapińskim wręczyli
nagrody oraz wyróżnienia uczestnikom Konkursu „Piękne Okolice
w Gminie Oborniki Śląskie”.
Najpiękniejszą wsią zostało ogłoszone Sołectwo Kuraszków, natomiast najładniejszy ogród znajduje się w Pęgowie
u Państwa Bruchajzerów.

Wyniki konkursu:
Kategoria najpiękniejsza posesja:
– I miejsce: Państwo Bruchajzer
z Pęgowa – 300 zł + huśtawka
ogrodowa
– II miejsce: Państwo Bonkowcy
z Obornik Śląskich – 200 zł +
piła do gałęzi
– III miejsce: Państwo Wronieccy
z Morzęcina Małego – 100 zł +
kosiarka elektryczna
Kategoria najpiękniejsza wieś:
I miejsce: Kuraszków – 1500 zł
II miejsce: Rościsławice – 1000 zł
III miejsce: Wilczyn – 500 zł
Wyróżnienie: Raków – dwa krzesła skórzane
– Wyróżnienie: Morzęcin Mały –
dwa krzesła skórzane
–
–
–
–

Mieszkańców Gminy Oborniki
Śląskie zachęcamy do udziału w Konkursie „Piękne Okolice w Gminie
Oborniki Śląskie” w przyszłym roku.
Opracowanie:
Katarzyna Jarczewska
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– konkurs na najlepsze danie, produkt z jarzębiny,
– konkurs wiedzy o Golędzinowie,
– stoiska lokalnych wystawców,
– zabawy i konkursy dla dzieci
i dorosłych,
– zabawa taneczna do samego rana.

Święto Jarzębiny
w Golędzinowie

Główną atrakcją wydarzenia
były konkursy z cennymi nagrodami ufundowanymi przez Sołtysa,
Radę Sołecką oraz Stowarzyszenie.
Konkursy cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko
wśród mieszkańców, ale przybyłych
gości i sympatyków miejscowości.

Hasło promocyjne „Golędzinów wieś pozytywnej energii!”
obrazuje to wszystko co czeka
na osoby, które zdecydują się
odwiedzić miejscowość położoną przy głównej drodze relacji Wrocław – Oborniki Śląskie
i uczestniczyć w wydarzeniach
organizowanych na terenie wsi.

Rok 25 Nr 3 (149)
Najpiękniejszy wianek wykonała
Pani Katarzyna Pałys z Golędzinowa. Największą znawczynią Golędzinowa okazała się Pani Grażyna
Kośmider, która po zaciętej dogrywce wygrała konkurs. Święto
Jarzębiny zostało sfinansowane ze
środków finansowych otrzymanych
z Gminy Oborniki Śląskie oraz
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Organizatorom pikniku rodzinnego gratulujemy pomysłu,
a wszystkich miłośników dobrej zabawy na wysokim poziomie zapraszamy do Golędzinowa za rok.

Październik 2015 r.

19 września 2015 r w Kotowicach odbył się kolejny Piknik
Rodzinny Pod Chmurką zorganizowany przez Sołtysa oraz
Stowarzyszenie Społeczności
Lokalnej „NASZE KOTOWICE”,
współfinansowany przez Gminę Oborniki Śląskie i Urząd
Marszałkowski we Wrocławiu.

Golędzinów to miejscowość,
która w regionie rozpoznawalna jest jako wioska tematyczna opierająca swoją ofertę na
jarzębinie i wszystkim co jest
z nią związane. Przetwory, nalewki, biżuteria, warsztaty oraz
impreza „Święto Jarzębiny” to
atrakcje, z których można skorzystać w Golędzinowie. Jednak
od ponad roku jarzębinowa wieś
promowana jest na terenie gminy, powiatu, a nawet całego województwa dzięki Panu Piotrowi
Czajkowskiemu, który wznowił
produkcję naturalnych wędlin
wyrabianych w oparciu o recepturę przekazaną przez teścia
dwadzieścia pięć lat temu.
Pan Piotr z wykształcenia jest
zootechnikiem, ukończył Akademię
Rolniczą we Wrocławiu, na której
to właśnie zrodziła się w nim pasja
wykonywania pysznych i zdrowych
wędlin wyłącznie z najwyższej jakości mięsa wieprzowego od szynki,
karkówki i boczku bez użycia konserwantów oraz środków chemicznych. Kiełbasy, szynki, balerony oraz
boczki, które oferowane są w sklepie „Pod Bukami” w Golędzinowie
to produkty dla klienta, który ceni
zdrowie swoje i rodziny. Wędliny
z Golędzinowa w porównaniu z tymi
ogólnodostępnymi w sklepach czy
marketach produkowane są w technologii tradycyjnej, bez użycia konserwantów, barwników, aromatów,
zagęstników oraz azotanów. Wędzenie odbywa się w tradycyjnej wędzarni z użyciem drzewa dębowego,
bukowego oraz olchowego. Ważnym

czynnikiem wpływającym na wyjątkowość wędlin produkowanych
przez Pana Piotra Czajkowskiego jest
użycie własnych kompozycji przyprawowych oraz możliwość przechowywania ich nawet do roku czasu.
W Zakładzie „Pod Bukami” można zakupić, aż 19 produktów takich
jak: szynka, baleron, polędwica, boczek, kiełbasa golędzinowska sucha,
golędzinowska parzona, żywiecka,
szynkowa, wiejska pieczona, parzo-

mięsne. Dodatkowo golędzinowska
sucha została ogłoszona Najlepszym
Smakiem Dolnego Śląska podczas
konkursu kulinarnego zorganizowanego podczas Festiwalu Europa na
Widelcu 2015. W komisji konkursowej, która jednogłośnie ogłosiła
kiełbasę z Golędzinowa najlepszą
wędliną w województwie zasiadał
znany kucharz Robert Makłowicz,
który bardzo wysoko ocenił walory
smakowe golędzinowskiej suchej.

„Tu mieszkam,
Tu zmieniam”
w Wilczynie
Stowarzyszenie Miłośników
Wilczyna jest w trakcie realizacji projektu pt. „Aranżacja
osady kultury, edukacji, rekreacji i wypoczynku w Wilczynie
– Wilczynówka”, na który otrzymało grant od Fundacji Banku
Zachodniego WBK w konkursie
„Tu mieszkam tu zmieniam”.
Projekt to odpowiedź na głosy
mieszkańców Wilczyna informujące o potrzebie utworzenia miejsca
kulturowo-edukacyjnego. „Wilczynówka” to miejsce, gdzie obok wypoczynku wśród pięknej przyrody,
wprowadzona zostanie forma aktywności intelektualnej i kulturowej, związana z poznawaniem
i poszerzaniem wiedzy dotyczącej
bogatego dziedzictwa kulturowo-historycznego oraz środowiska naturalnego wsi i okolic.

na, golędzinowska, kabanosy, kiełbasa biała, sardelki, kaszanka, salceson
oraz pasztet pieczony. Największą
popularnością wśród klientów cieszy
się kiełbasa golędzinowska sucha,
która w 2015 roku podczas imprezy kulinarnej zorganizowanej przez
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego oraz Dolnośląski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego we
Wrocławiu zdobyła I miejsce w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” w kategorii
konkursowej: produkty i przetwory

florystyczny (I-miejsce zdobyła Pani
Renata Kij), na najlepszy domowy
chleb (I-miejsce za chleb orkiszowy
przypadł Pani Barbarze Koniecznej),
oraz na najsmaczniejszą nalewkę
owocową (I-miejsce zdobyła nalewka
agrestowa Pana Romana Kunca). Nagrody wręczył Zastępca Burmistrza
Obornik Śląskich pan Henryk Cymerman. Po wielu latach milczenia,
podczas imprezy wystąpił Zespół Ludowy Kotowiczanki z Kotowic, który
nagrodzony został gromkimi brawami oraz drobnymi upominkami.
Atrakcje towarzyszące podczas pikni-

tyczną „Święto Jarzębiny”. Podczas
pikniku członkowie Stowarzyszenia
Rozwoju Wsi Golędzinów, Sołtys
oraz Rada Sołecka zapewnili wiele
atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych:
– konkurs na najładniejszy wianek
z jarzębiny,

Naturalne i zdrowe wędliny
z Gminy Oborniki Śląskie

Dane kontaktowe:
Wyrób Wędlin Naturalnych
Zakład „Pod Bukami”
– Piotr Czajkowski
Golędzinów, ul. Obornicka 19
55-120 Oborniki Śląskie
Tel. 504 952 145
Sklep czynny jest w czwartki
i piątki od godziny 10 do 18, natomiast w soboty od godziny 9 do 14.
Istnieje również możliwość wykonania wędlin na zamówienie.
Opracowanie:
Katarzyna Jarczewska

W Wilczynie mamy już miejsce
do wspólnych spotkań – świetlica
i przyległy jej teren. Obecnie wymaga on jeszcze aranżacji, aby w pełni
odpowiadał potrzebom mieszkańców. W tym celu zaplanowano:
– utworzenie miejsca pamięci
poprzez ustawienie w godnym
miejscu głazu, który jest w miejscowości od zawsze, z kamienną
tabliczką z sentencją wybraną
przez mieszkańców w drodze
głosowania,
– ustawienie tablic dydaktycznych

ku to dmuchańce, małpi gaj dla najmłodszych, można było przejechać
się konno, strzelnica, dzieci oblegały
stoiska z zabawkami, a rodziny mogły się zaopatrzyć w sadzonki i bulwy kwiatowe jak również przyprawy
ziołowe. Dużą atrakcją była obecność niezawodnej Ochotniczej Straży Pożarnej z Urazu, gdzie dzieciaki
mogły wszystko zobaczyć i wszystkiego dotknąć. Po zmaganiach sportowych i konkursach licznie przybyli
mieszkańcy Kotowic oraz z okolicznych miejscowości mogli skorzystać
z cateringu Restauracji „Gospoda”
oraz degustować lokalne smakołyki
typu: domowy chleb ze smalczykiem
ogórkiem i pomidorkiem, wyśmienite domowe ciasta przygotowane
przez mieszkańców oraz bigos sołtysowej. W trakcie imprezy organizatorzy kwestowali na leczenie Konrada. Po wielu atrakcjach nadszedł
wieczór, a z nim długie rozmowy
przy świetle księżyca do późnych godzin nocnych.
Sołtys wsi Kotowice oraz Stowarzyszenie Nasze Kotowice dziękuje
wszystkim mieszkańcom za pomoc
przy organizacji Pikniku Rodzinnego Pod Chmurką.

Czas na Przecławice! Owocowy Piknik w Kowalach!
Mimo, iż Przecławice są najmniejszą wsią w Gminie Oborniki Śląskie to aktywność społeczności lokalnej nie odbiega
od tej w miejscowościach dużych i bardziej znanych.

– zabawy i konkursy dla najmłodszych,
– pokaz Street Workout w wykonaniu Grupy z Trzebnicy,
– zabawa taneczna.
Jednak główną atrakcją wydarzenia było wspólne biesiadowanie
przy ognisku oraz pieczenie jabłek,
ziemniaków oraz kiełbasek. Piknik
Rodzinny w Przecławicach został
sfinansowany przez mieszkańców
Sołectwa oraz ze środków otrzymanych od sponsorów. Z rozmów
przeprowadzonych z uczestnikami
pikniku wiemy, że impreza była
strzałem w przysłowiową dziesiątkę,
o czym świadczą plany zorganizo-

o otaczającym wieś środowisku
naturalnym,
– zakup ławek,
– uporządkowanie i upiększenie
terenu.

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Wilczyna

9

Stowarzyszenie
„Nasze Kotowice”

Sołtys razem z mieszkańcami
wsi na zakończenie lata, 26 września 2015 roku zorganizowali Piknik Rodzinny w parku, który niedawno został uporządkowany przez
mieszkańców w czynie społecznym.
Podczas pikniku zapewnionych zostało wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

Niektórzy mieszkańcy już wzięli
czynny udział w tworzeniu osady
kultury i edukacji – część prac została już zrealizowana. Wszystkich
chętnych, którzy mieliby jeszcze
ochotę wspomóc nas w realizacji
tego projektu zachęcamy do kontaktu z Panią Sołtys.
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W Kotowicach
Pod Chmurką

Piknik został rozpoczęty blokiem
dla dzieci i rodziców nad którym
czuwały i przeprowadzały konkursy:
Pani Renia i Ania. W trakcie Pikniku zostały rozstrzygnięte konkursy:

Warto wspomnieć, iż miejscowość jest wioską tematyczną – jarzębinową, skąd pomysł na organizację imprezy „Święto Jarzębiny”
29 sierpnia 2015 roku w parku,
w centrum wsi Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Golędzinów zorganizowało po raz pierwszy imprezę tema-

z pierwszej ręki

Owocowy Piknik w Kowalach
okazał się wielkim sukcesem.
Stowarzyszenie Cztery Owoce,
Sołtys oraz Rada Sołecka przy
wsparciu z Gminy Oborniki Śląskie oraz dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego zorganizowali
I Owocowy Piknik, podczas którego dominowały owoce, przetwory oraz ciasta owocowe.
W imprezie uczestniczył Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz
Poprawa, który razem z pozostałymi członkami komisji oceniał pod
względem wyglądu i smaku ciasta
zgłoszone do konkursu na najlepsze
ciasto z owoców. Do konkursu zgłoszonych zostało 8 ciast wykonanych
przez mieszkanki Kowal. Najsmaczniejsze okazało się ciasto z grusz-

kami Pani Sołtys Anny Gruszki. II
miejsce zajęła Pani Ewelina Miłek
za sernik z brzoskwiniami. Natomiast na III miejscu uplasowała się
Pani Janina Wróbel ze swoim ciastem chałwowym. Kowalom gratulujemy ciekawego pomysłu na zorganizowanie tematycznej imprezy
na powitanie jesieni!
Opracowanie:
Katarzyna Jarczewska

–
–
–
–

pyszne produkty lokalne,
przejażdżki konne,
wystawa maszyn rolniczych,
warsztaty ceramiczne, malarskie
dla dzieci,

wania II edycji wydarzenia w 2016
roku. Organizatorom przedsięwzięcia gratulujemy pomysłu, a wszystkich miłośników dobrej zabawy zapraszamy do Przecławic za rok.
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Pęgów powitał jesień podczas
Jesiennego Jarmarku Osobliwości
W Pęgowie zawsze jest aktywnie, wesoło i bardzo kolorowo,
świadczy o tym między innymi
ilość organizowanych imprez
i wydarzeń na terenie miejscowości.
12 września 2015 roku po raz
kolejny Stowarzyszenie Rozwoju Pęgowa, Sołtys oraz Rada Sołecka zorganizowali „Jesienny Jarmark Osobliwości” połączony z główną atrakcją
wydarzenia „Pchlim Targiem”, który
był okazją do pozbycia się wielu zalegających i niepotrzebnych w domach
rzeczy. Podczas Jarmarku zapewnionych zostało wiele atrakcji dla dzieci,
młodzieży i dorosłych:

Październik 2015 r.
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Festiwal w Siemianicach
okazał się wielkim sukcesem
Siemianice mimo bliskiego położenia miasta Oborniki Śląskie
stawiają na kulturę, dlatego od
czterech lat na terenie wsi organizowany jest Festiwal podczas, którego dominuje dobra
muzyka, taniec i śpiew.

– stoiska lokalnych wystawców i artystów,
– pokazy w wykonaniu dzieci
z Przedszkola, Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum z Pęgowa,
– zabawy i konkursy dla dzieci,
młodzieży i dorosłych,
– pokaz fajerwerków,
– zabawa taneczna do samego rana.

29 sierpnia 2015 roku Siemianicki
Klub Sportowy „Plażowicze” razem
z Sołtysem i Radą Sołecką zorganizowali IV edycję Festiwalu w Siemianicach. Podczas imprezy zapewnione
zostały liczne atrakcje i niespodzianki dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

Jednak główną atrakcją wydarzenia było Pchli Targ oraz imprezy towarzyszące: Piknik Naukowy
„FRAKTALE”, Piknik Bezpieczeństwa, które przyciągają do Pęgowa
mieszkańców z terenu całej Gminy
Oborniki Śląskie. Dodatkowo podczas Jarmarku zorganizowany został

– animacje dla dzieci JoJo,
– pokaz OSP Oborniki Śląskie,
– zabawy i konkursy dla dzieci
i dorosłych,
– przejażdżki kucykiem,
– darmowe zjeżdżalnie, dmuchany zamek,
– występ Zespołu Śpiewaczego
Malwy z Kuraszkowa,
– zabawa taneczna do samego rana.

przez Pęgowską Grupę Rowerową
PGR Zorza Pęgów Rajd Rowerowy
po najciekawszych terenach Naszej
Gminy. Jesienny Jarmark Osobliwości zorganizowany został ze środków z dotacji z Gminy Oborniki
Śląskie, Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego oraz
od prywatnych sponsorów.
Organizatorom przedsięwzięcia
gratulujemy pomysłu, a wszystkich
amatorów dobrej zabawy zapraszamy do Pęgowa na Święto Truskawki
oraz inne imprezy organizowane
w 2016 roku.
Opracowanie:
Katarzyna Jarczewska

Jesienna Biesiada w Osoli

Jednak główną atrakcją wydarzenia był konkurs na najlepszą
szarlotkę z cennymi nagrodami
ufundowanymi przez sponsorów.
Konkurs cieszył się bardzo dużym
zainteresowaniem nie tylko wśród
mieszkańców Siemianic, ale przyby-

Wywiady z sołtysami

Osola w tym roku rozpoczęła
sezon imprez w miesiącu wrześniu. 5 września 2015 roku po
raz kolejny Sołtys oraz Rada
Sołecka Osoli zorganizował Jesienną Biesiadę, która na stałe
wpisała się w kalendarz wydarzeń w Gminie Oborniki Śląskie.
Podczas imprezy nie zabrakło
atrakcji dla dzieci, młodzieży oraz
dorosłych – na każdego czekało coś
ciekawego. Były zabawy z klaunem,
gry i konkursy dla najmłodszych,
wystawa Miłośników Starej Motoryzacji FUMKA, konkurs na najlepsze danie z grzybów, konkurs na
biesiadnika imprezy, zabawa przy
muzyce do samego rana oraz wiele
innych atrakcji. Wydarzenie mogło
zostać zorganizowane dzięki pomocy mieszkańców Osoli oraz wsparciu finansowemu lokalnych firm
i instytucji.
Opracowanie:
Katarzyna Jarczewska

Barbara Konieczna
sołtys wsi Kotowice
Jestem mieszkanką Kotowic od
30 lat. Z zawodu ekonomista, a z wyboru społecznik. W międzyczasie
ukończyłam wiele kursów i warsztatów. Moje hobby to rękodzielnictwo
a w wolnych chwilach lubię poczytać, obejrzeć dobry film a ponad
wszystko lubię podróże – zwiedzanie. Funkcję sołtysa pełnię czwartą
kadencję. Działałam i działam w Radzie Parafialnej. Z mojej inicjatywy
powstała Grupa Odnowy Wsi oraz
jestem współzałożycielką Stowarzyszenia Społeczności Lokalnej „Nasze Kotowice”, w których działam
społecznie, pozyskując środki finansowe zewnętrzne poprzez pisanie
projektów na rozwój i promocję naszej miejscowości. Organizuję lokalne imprezy i realizuję projekty. Przez
te wszystkie lata doprowadziłam do
zwodociągowania, telefonizacji, modernizacji linii energetycznej oraz
doświetlenie miejscowości poprzez
nowe punkty świetlne. Przyczyniłam
się również do remontu nawierzchni
drogi gminnej Kotowice-Zajączków,
który jest już na ukończeniu. A co

bym chciała, jakie mam zadania do
zrealizowania – marzeń jest wiele.
Ja stawiam na bezpieczeństwo i poprawę życia Mieszkańców Kotowic.
Priorytetem jest doprowadzenie do
budowy chodników w Kotowicach
i Paniowicach, o które staram się już
wiele lat, projekt gotowy, Starostwo
Powiatowe w Trzebnicy podjęło
uchwałę o dofinansowaniu inwestycji „budowa chodników w Kotowicach i Paniowicach”, środki finansowe w Gminie Oborniki Śląskie są
zabezpieczone, więc tylko przetarg
i do dzieła. Inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa oraz poprawi
estetykę wsi. By czuć się bezpiecznie
potrzebny jest remont i modernizacja wałów przeciwpowodziowych
w kierunku Urazu i o to będę się
starała, gdyż dopiero wtedy będziemy mieli poczucie bezpieczeństwa
(pamiętamy powódź 1997 – byłam
wtedy też sołtysem). Dopełnieniem
marzeń jest kanalizacja miejscowości – ale zdaję sobie sprawę, że na tę
inwestycję trzeba będzie trochę poczekać. Natomiast taką przyziemną
bolączką jest brak połączeń komunikacyjnych ze „światem”, co odczuwają mieszkańcy w podeszłym wieku
(dojazd np. do lekarza) oraz młodzież ponadgimnazjalna. Mam nadzieję, że Pan Burmistrz w nowym
budżecie znajdzie złoty środek by
temu zaradzić. Obecnie wyzwaniem
jest zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boisku i placu zabaw
(Fundusz Sołecki nie za duży, a prac
wiele do wykonania) i tu chciałabym
zaangażować mieszkańców do czynnego udziału w życiu społecznym

naszej Małej Ojczyzny jaką są Kotowice. Twój głos jest ważny, Twój pomysł się liczy – sama niewiele mogę,
a w jedności siła – razem możemy
więcej. Zadania, które już zostały
zrealizowane, to praca wielu ludzi,
którym dziękuję za pomoc i proszę
o dalszą współpracę. Natomiast zamierzone cele i zadania nadal będę
współrealizowała z mieszkańcami
Kotowic poprzez dalszą pracę społeczną, pozyskiwanie zewnętrznych
środków finansowych, sponsorów
oraz współpracę z lokalnymi samorządami.

Joanna Jastrzębska
sołtys wsi Bagno
Mieszkanką Bagna jestem od
ponad 22 lat, wcześniej mieszkałam
w Obornikach Śląskich. Funkcję
sołtysa pełnię już drugą kadencję.
Na co dzień jestem pracownikiem
Urzędu Miejskiego w Obornikach
Śląskich. Poza pracą zawodową oraz
funkcją sołtysa zajmuję się także
pracą społeczną. Działam aktywnie
w Stowarzyszeniu „Razem dla Bagna”, w którym wraz z mieszkańcami
realizujemy szereg ważnych dla naszej miejscowości projektów. Praca
sołtysa to przede wszystkim współpraca z mieszkańcami i to dzięki
Nim wszystko nabiera sensu. Każde
działanie to praca „sztabu ludzi”, do-

brze zorganizowanych i oddanych
również pracy społecznej. Efektem
tych działań są nagrody jakie zdobywa Bagno w różnych konkursach.
Zdecydowanie,
najważniejszym
ostatnio jest nagrodzony przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego projekt „Okruchy tradycji”, w którym przybliżamy dawne obrządki
oraz tradycje kultywowane niegdyś
na wsiach. Jest to „impreza”, której zadaniem jest łączyć pokolenia,
pokazywać dzisiejszej młodzieży
dawne (niekiedy bardzo ciężkie) życie na wsiach i krzewić w nich szacunek do osób starszych i tradycji.
Co roku organizujemy także jedną
z najważniejszych na terenie Naszej
Gminy imprezę plenerową „Święto
Chleba i Ziół”, podczas której odbywają się konkursy m.in. na najlepszy chleb wypieczony domowymi
metodami. Sama również jestem
wielką miłośniczką pieczenia chleba i w miarę możliwości czasu piekę
także w domu. Moim ulubionym zajęciem poza pracą zawodową i społeczną jest jazda na rowerze.
W obecnej chwili najbardziej
chciałabym, aby Bagno posiadało
świetlicę wiejską. Zabiegamy o tą
realizację od wielu lat i mam nadzieję, że niebawem się ona spełni.
Jako wieś, która aktywnie promuje
Naszą Gminę oraz gdzie mieszka
bardzo dużo zaangażowanych społecznie ludzi, bez wątpienia przydałoby się miejsce, gdzie wspólnie moglibyśmy realizować nasze
przedsięwzięcia. Nie ukrywam, że
dodatkową inwestycją, która poprawiłaby komfort życia oraz bezpieczeństwo mieszkańców, byłaby budowa chodnika. We wsi znajduje się
kilka newralgicznych miejsc, gdzie
o wypadki z udziałem pieszych jest
bardzo łatwo.

łych gości i sympatyków miejscowości. Komisja Konkursowa oceniająca
ciasta zgłoszone do konkursu przyznała trzy miejsca. Najsmaczniejszą
szarlotkę przygotowała Pani Jagoda
Garbacz z Siemianic. Drugie miejsce
w konkursie zajęła Pani Jadwiga Nowak, natomiast trzecie miejsce Pani
Agnieszka Osowiecka.
Festiwal w Siemianicach został
sfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego, Funduszu Sołeckiego Siemianic oraz od prywatnych
sponsorów. W związku z faktem,
iż wieniec dożynkowy Sołectwa
Siemianice zajął pierwsze miejsce
w Konkursie organizowanym przez
Gminę podczas Dożynek Gminnych Burmistrz Obornik Śląskich
Arkadiusz Poprawa wręczył Sołty-

Zjazd Sołtysów
w Kuraszkowie

sowi Siemianic Dawidowi Stawiakowi nagrodę ufundowaną przez
Firmę TechniSat. Sprzęt RTV, który
otrzymała wieś został zamontowany w świetlicy wiejskiej i służy
mieszkańcom Siemianic.
Po sukcesie IV edycji imprezy
zapraszamy już teraz do Siemianic na V Festiwal, który odbędzie
się w ostatnią sobotę sierpnia 2016
roku.

zajął I miejsce uplasowali się na trzecim miejscu. V Powiatowe Igrzyska
Sołtysów w Kuraszkowie zostały sfinansowane ze środków finansowych
otrzymanych z Gminy Oborniki Śląskie, Powiatu Trzebnickiego oraz od
prywatnych sponsorów.

25 lipca 2015 roku w Kuraszkowie Stowarzyszenie Przyjaciół
Kuraszkowa „Lipowa Dolina”
zorganizowało po raz piąty
Igrzyska Sołtysów i Rad Sołeckich z Powiatu Trzebnickiego, które na stałe wpisały się
w kalendarz imprez na terenie
Powiatu Trzebnickiego.
Podczas Igrzysk Stowarzyszenie,
Sołtys oraz Rada Sołecka z Kuraszkowa zapewnili wiele atrakcji dla
dzieci, młodzieży i dorosłych:
– zawody dla Sołtysów i Rad Sołeckich,
– wystawa zabytkowych maszyn rolniczych,
– zabawy i konkursy dla dzieci prowadzone przez Rycerzy z Byczyny,
– zabawa taneczna do samego rana.
Główną atrakcją wydarzenia były
Igrzyska, do których zgłoszonych

zostało 10 drużyn z terenu całego
Powiatu Trzebnickiego.
Zwycięzcami zmagań w Kuraszkowie została drużyna z miejscowości Rościsławice z Gminy Oborniki
Śląskie, drugie miejsce zajął Borówek z Gminy Prusice. Przedstawiciele Pęgowa, który z zeszłym roku

Organizatorom przedsięwzięcia
gratulujemy pomysłu, a wszystkich
miłośników dobrej zabawy zapraszamy do Kuraszkowa za rok.
Opracowanie:
Katarzyna Jarczewska
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I Rajd Nordic Walking Studentów
Uniwersytetów Trzeciego Wieku –
„Poznaj Ziemię Obornicką”

Klub RetroTRAKTOR
działa pełną parą!
Sezon 2015 był dla Klubu Miłośników Starej Techniki RetroTRAKTOR bardzo obfity we wszelkiego rodzaju wydarzenia. Oprócz
kilkunastu imprez lokalnych,
które członkowie stowarzyszenia współtworzyli lub w których
gościli, klub brał również udział
w prestiżowych zlotach, na które
zjeżdżają się kolekcjonerzy z różnych zakątków kraju i Europy.

mochodów i motocykli znalazł się
tylko jeden ciągnik rolniczy. Prezentowany przez członków RetroTRAKTORa pomarańczowy Dzik
21 został wywołany na prezentację,
a także stał się bohaterem realizowanego podczas zlotu programu
TVN Turbo.
W połowie sierpnia miała miejsce wyjątkowa impreza motory-

Międzynarodowy Zlot Pojazdów Zabytkowych w Oławie – Paweł Rychter
rozmawia z Patrykiem Mikiciukiem o konstrukcji Dzika 21.
Oławski zlot pojazdów zabytkowych przyciągnął w tym roku grubo
ponad 1000 pojazdów. Aż trudno
uwierzyć, że pośród tak wielu sa-

zacyjna organizowana w sercu
Dolnego Śląska – zlot starej motoryzacji MotoClassic Wrocław
2015. Szczególny klimat spotkania

to zasługa zarówno lokalizacji na
terenie Zamku Topacz, jak również
uczestników-pasjonatów. Co roku
prezentowanych na MotoClassic
jest ok. 250 wszelkiej maści pojazdów, z których większość to istne
perełki świata motoryzacji. Klub
RetroTRAKTOR prezentował ciągniki rolnicze już po raz drugi, tym
razem w nieco większej ilości. Skupiono się na czechosłowackich Zetorach, uzupełnionych o niezwykły
ciągnik polskiej produkcji – jednoosiowy Dzik 21.
Od kilku lat pasjonaci z naszej
Gminy biorą udział w Festiwalu
Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka w Wilkowicach k. Leszna. Święto wszystkich miłośników starej techniki
rolniczej uzyskało już miano imprezy międzynarodowej, ze względu
na obecność kolekcjonerów z kilku
krajów Europy. W tym roku również
na placu wystawowym dało się łatwo
zauważyć kilka powiewających flag
Obornik Śląskich, zawieszonych na
ciągnikach uratowanych od technicznej zagłady przez członków RetroTRAKTORa.
Na zakończenie sezonu odbyły się jeszcze II Mistrzostwa Wsi
Maszyn Rolniczych w Woli Jabłońskiej (woj. Wielkopolskie). Duch
sportowej rywalizacji nie ominął
także rolników, którzy w kilkuoso-

W Rajdzie uczestniczyło 70 studentów: z SUTW „Atena” w Obornikach Śląskich, z SUTW „Tęcza”
w Trzebnicy, z Uniwersytetu Dorosłego Człowieka w Wiszni Małej
i z Żmigrodzkiego UTW.
Celem Rajdu było popularyzowanie nordic walking jako zdrowego stylu życia, promocja wartości
turystyczno-przyrodniczo-historycznych Ziemi Obornickiej oraz
integracja studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Trasa Rajdu wiodła drogami
leśnymi z Obornik Śląskich przez
Osolę do Bagna, łącznie 11 km.
W Osoli uczestnicy Rajdu spotkali
się z przedstawicielkami Stowarzyszenia Wiejskiego „Okolice”, które przygotowały dla strudzonych
turystów miejsce do odpoczynku
i poczęstunek. Pani Sołtys Janina Janeczko opowiedziała o działaniach
jakie podejmuje Stowarzyszenie na
rzecz rozwoju wsi Osola i o historii
tej okolicy.

MotoClassic Wrocław 2015
– kolekcja zabytkowych ciągników Klubu RetroTRAKTOR.

Przedstawicielka Nadleśnictwa
Oborniki Śląskie – Pani Klaudia
Kolano zapoznała uczestników
z działaniami jakie są prowadzone
na rzecz rozwoju gospodarki leśnej

Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka
w Wilkowicach.
– czyli rzut widłami do tarczy namalowanej na słomianym balocie.
Wiekowe ciągniki pokazały klasę
zdobywając dla swoich właścicieli
statuetki i nagrody rzeczowe.
Poza prezentowaniem sprzętu
na wszelkiego rodzaju pokazach,
organizowaniu retro kącika dla
dzieci itp., członkowie Klubu RetroTRAKTOR cały czas starają się
ratować kolejne zabytki techniki.
W bieżącym roku od zapomnienia
udało im się ocalić: 4 zabytkowe
ciągniki rolnicze, 1 motocykl i kilkanaście maszyn rolniczych oraz
mnóstwo drobnych narzędzi i pamiątek z lat ubiegłych.
Wszystkie osoby zainteresowane
działalnością Klubu RetroTRAKTOR lub chcące do niego dołączyć
zapraszamy na stronę www.klub.
retrotraktor.pl oraz profil www.facebook.com/klubretrotraktor.

MotoClassic Wrocław 2015
– Ciągniki prezentowane przez Klub RetroTRAKTOR.

MotoClassic Wrocław 2015 – Zetory 25K.

Garecką, uczestnicy Rajdu zostali
zaproszeni przez studenta WSDS
do zwiedzenia zabytkowego pałacu
i parku przylegającego do niego.
W wyśmienitych humorach,
obdarowani przez organizatorów
i sponsorów pamiątkowymi gadżetami, słuchacze UTW odjechali autokarem do Obornik Śląskich.
Do zobaczenia w przyszłym roku!
Opracowała:Ewa Materny
Prezes SUTW „Atena”

W dniu 26 września 2015 r. Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku „ATENA” w Obornikach Śląskich zorganizowało
I Rajd Nordic Walking Studentów Uniwersytetów Trzeciego
Wieku – „Poznaj Ziemię Obornicką”. Patronat nad Rajdem
objął Burmistrz Obornik Śląskich – Arkadiusz Poprawa.

II Mistrzostwa Wsi Maszyn Rolniczych
– Nagrodzeni członkowie Klubu RetroTRAKTOR.

bowych ekipach zmierzyli się na
specjalnie do tego przygotowanym
torze. W przerwie przeprowadzono
również konkurencje pt. widłolotek
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i poradziła w jaki sposób należy postępować, gdy zdarzy się zabłądzić
w lesie, a także poinformowała o rodzajach drzew i zwierząt żyjących
w obornickich lasach.
Po odpoczynku uczestnicy Rajdu ruszyli w dalszą drogę, prowadzącą do Bagna, gdzie na placu
przed pałacem, należącym do Wyższego Seminarium Duchownego
Salwatorianów, uczestników powitały przedstawicielki Stowarzyszenia „Razem dla Bagna” Panie:
Irena Politowicz i Sołtys Wsi – Pani
Joanna Jastrzębska.
Pani I. Politowicz opowiedziała
o historii wsi i osadnictwa powojennego, a także o działaniach Stowarzyszenia na rzecz zachowania
„okruchów tradycji”.
Po pysznym obiedzie, przygotowanym przez Siostrę Anielę

Manufaktura dobrych pomysłów wraca do Obornik śląskich
Fundacja Raban oraz Obornicki Ośrodek Kultury wychodzą
naprzeciw potrzebom miłośników rękodzieła i tradycyjnego
rzemiosła, a także osób poszukujących ciekawych form spędzania wolnego czasu. Już od
połowy października startuje
cykl warsztatów w projekcie
Manufaktura Dobrych Pomysłów.
Manufaktura
gościła
już
w Obornickim Ośrodku Kultury
w 2012 roku, gdy Fundacja Raban otrzymała gminne wsparcie
na realizację cyklu bezpłatnych
warsztatów prezentujących rozma-

ite techniki rękodzielnicze. Propozycja spotkała się z bardzo dużym
i entuzjastycznym przyjęciem.
W kolejnych latach projekt zwiększył swój zasięg i zajęcia odbywały
się w Trzebnicy. Teraz Fundacja

Raban powraca w gościnne progi
Obornickiego Ośrodka Kultury.
Pierwsze spotkanie odbyło się
w sobotę 17 października. Tematem
był linoryt, czyli prosta i efektowna
technika druku. Uczestnicy zaprojektowali wzór, na podstawie którego samodzielnie przygotowali
matrycę, z której można wykonać
odbitki na papierze lub tkaninie.
Dzięki dotacji pozyskanej z Powiatu Trzebnickiego udział w warsztacie linorytu był darmowy, jednak
z ograniczoną liczbą miejsc!
Kolejne zajęcia odbywać się będą
za symboliczną opłatą w każdą środę w godzinach 18–20, począwszy
od 21 października.

Wśród proponowanych tematów znajdują się między innymi
tradycyjne ludowe wycinanki,
malowanie na szkle, recyklingowa
biżuteria, łapacze snów, świąteczne
ozdoby i wiele innych. Warsztaty
skierowane są do osób dorosłych
oraz młodzieży szkolnej.
Więcej informacji oraz zapisy
pod numerem telefonu 668359207
lub poprzez stronę www.fundacjaraban.org.
Biorąc pod uwagę zainteresowanie poprzednimi edycjami radzimy
nie zwlekać ze zgłoszeniami!
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IV RAJD CYSTERSKI ROŚCISŁAWICE
– Pętla Trzech Kamieni
Stowarzyszenie Rościsławice
Leśna Oaza 5 września 2015 r.
już po raz czwarty zorganizowało Rajd Cysterski, będący
ciekawą i aktywną formą rozrywki dla pasjonatów tras pieszych, rowerowych i konnych.

gnicy oferowała warsztaty bicia monet, Pan Piotr Oksanicz reprezentujący Pasiekę ZUZIA z Domaszkowa
przeprowadził ciekawe warsztaty
pszczelarskie, zaś pani Olga Fedak-Urda oferowała uczestnikom
warsztaty wyrobu biżuterii, które
cieszyły się dużym zainteresowaniem zwłaszcza wśród najmłodszych. 5 Szczep Harcerski „Gniazdo” będący współorganizatorem
rajdu urozmaicił imprezę poprzez
organizację gier sprawnościowych
i zabaw oraz przyśpiewki harcerskie
przy ognisku, zaś Ochotnicza Straż
Pożarna z Rościsławic przygotowała specjalny pokaz. Uwieńczeniem
imprezy był cieszący się dużym
zainteresowaniem pokaz fireshow
przygotowany przez Panią Renatę
Bogonos.

Podobnie jak w ubiegłym roku,
rajd prowadzony był w formie gry
terenowej. Na trasach rajdu na
uczestników czekało wiele ciekawych atrakcji, m.in. Głaz św. Jadwigi/Romera – największy na Dolnym
Śląsku, Krzyż Pokutny, a dla wielbicieli adrenaliny zadania sprawnościowe o zróżnicowanym poziomie
trudności. Uczestnicy musieli wykazać się sprytem, dobrym refleksem, pomysłowością, poczuciem
humoru, wiedzą oraz umiejętnością
pracy w zespole. Po otrzymaniu
map musieli dotrzeć do wyznaczonych punktów i wykonać zadania

Październik 2015 r.

z pierwszej ręki

waniem, a to z kolei mobilizuje nas
do dalszego działania! W celu pogłębienia doznań i zainteresowania
turystów planujemy trwałe oznakowanie szlaku cysterskiego na terenie
Gminy Oborniki Śląskie, będącego
znakomitą formą rozrywki, jak
i promocji naszego terenu.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które
przyczyniły się do organizacji rajdu,
w szczególności 5 Szczepowi Harcerskiemu „Gniazdo” oraz Obornickiemu Klubowi Rowerowemu
„OŚ” Oborniki Śląskie.

Jak co roku pod koniec sierpnia, na zakończenie sezonu
żniwnego odbyły się Dożynki
Gminne. Święto, kultywowane
w polskiej tradycji od dawien
dawna, wywodzi się z jeszcze
tradycji słowiańskich jako obrządek dziękczynny na zakończenie prac polowych. I choć
sposób jego obchodzenia na
przestrzeni wieków dość mocno ewoluował, to bez wątpienia
jest to nadal jedno z najważniejszych świąt dla większości
rolników.
W tym roku święto miało wyjątkowy charakter, gdyż po raz pierw-

Impreza była współfinansowana
z budżetu Gminy Oborniki Śląskie
oraz Powiatu Trzebnickiego.
Opracowanie: M. Ostaszewska

Nasza impreza z roku na rok cieszy się coraz większym zaintereso-

Uczestnicy imprezy mogli ponadto wziąć udział w warsztatach
ceramicznych prowadzonych przez
Państwo Wiśniowskich z gospodarstwa Kruczyna w Pęgowie, zabierając ze sobą własnoręcznie wykonane rękodzieło. Agencja Artystyczna
Przyłbica Tomasz Sokołowski z Le-

szy impreza odbyła się w Obornikach Śląskich, a nie jak dotąd
w jednym z okolicznych sołectw.
Uroczysta Msza Święta koncelebrowana przez księży z terenu
naszej gminy odbyła się 22.08.2015
roku o godz. 13.00 w Kościele pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Przed wejściem do kościoła ksiądz
proboszcz Artur Kochański wyszedł
powitać gospodarzy miasta, gości
oraz starostów Dożynek, a także delegacje 21 sołectw. Wszyscy goście
zostali udekorowani stosownymi
bukiecikami przez wolontariuszki
z Obornickiego Centrum Wolontariatu, nad którymi czuwała Bożena
Magnowska. Bukieciki zostały wykonane przez sołtysa wsi Morzęcin Mały, Rościsławic i starościnę
Dożynek. Mszę Świętą uświetniła
grupa muzyczna Bene oraz Kapela
Ludowa z Siemianic. Po Mszy strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Obornikach Śląskich pod czujnym okiem prezesa Zenona Łodygowskiego uformowali korowód.
Goście dożynkowi w korowodzie

Sukcesy Chóru UTW „Atena”
z Obornik Śląskich
Były to:
IV Wrocławski Przegląd Amatorskich Chórów Senioralnych,
który odbył się 1 października
2015 r. oraz Międzynarodowe Muzyczne Zmagania Seniorów, które
wydarzyły się w Szczecinie 10 i 11
października br.
Obie imprezy okazały się fascynujące, ale takich wrażeń, jakich
doznali chórzyści w Szczecinie,
z niczym nie da się porównać. Stało
się to dzięki wspaniałej organizacji
Festiwalu. Zanim przyjechaliśmy
na przegląd, otrzymaliśmy nuty
pieśni trzygłosowej „Na mojej
szczecińskiej ziemi” oraz kanon–
„Czar Szczecina”. Naszym zadaniem
było przygotowanie ich do wspólnego zaśpiewania podczas finału.
W przesłuchaniach wzięło udział
13 chórów i zespołów śpiewaczych.
Były to chóry z Warszawy, Szczecina, Poznania oraz z Grodna.

W pierwszym dniu odbyły się
przesłuchania, potem mieliśmy
możliwość występu w koncercie
towarzyszącym, który odbył się
na Wydziale Humanistycznym
Uniwersytetu Szczecińskiego. Następnie mogliśmy zwiedzić piękny
Szczecin, między innymi Zamek
Książąt Pomorskich, Wały Chrobrego oraz Katedrę. Wieczorem
uczestniczyliśmy w spotkaniu inte-

gracyjnym, na którym nie potrzebna
była muzyka z głośników. Uczestnicy imprezy sami świetnie bawili się
przy swoich na zmianę prezentowanych utworach.
Następnego dnia wszyscy spotkaliśmy się w przepięknej, nowej
Filharmonii Szczecińskiej. Tam
przybyło jeszcze pięć chórów, w tym
cztery dziecięce ze szkół podstawowych, razem rozśpiewaliśmy się

i wykonaliśmy próbę wspólnych
utworów. Dwie godziny później
cały hol budynku był wypełniony.
Uczestnicy wykonywali po jednym
utworze, aby w finale dać wspólny
koncert. Ci, którzy nie słyszeli tego
brzmienia, mogą tylko żałować.
Kilkaset osób śpiewało utwór trzygłosowy. Do tej pory czuję dreszcze
wspominając tę niezwykłą chwilę.
Na koniec nastąpiło wręczanie
nagród. Nasz Chór zajął III miejsce, z czego jesteśmy bardzo dumni i niezwykle szczęśliwi, ponieważ

15

Dożynki Gminne już za nami…

przygotowane przez organizatorów.
Co roku staramy się urozmaicać
i uatrakcyjniać przebieg trasy rajdu, dzięki czemu w uczestnictwo
w imprezę włącza się coraz więcej
osób. Po przebyciu całej trasy na
uczestników rajdu czekało ognisko
integracyjne z kiełbaskami i kawiarenka ze swojskim jadłem przygotowanym przez mieszkańców Słonecznikowej Wsi.

W miesiącu październiku br.
Chór wziął udział aż w dwóch
festiwalach piosenki.
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udało się nam pokonać wiele wspaniałych chórów, szczególnie, że poziom Festiwalu był bardzo wysoki.
Na Przeglądzie we Wrocławiu
Chór „Atena” zdobył jedno z trzech
wyróżnień, albowiem organizatorzy
nie przyznawali nagród. Odnotowaliśmy więc kolejny sukces, promując nasz Uniwersytet oraz miasto
Oborniki Śląskie.
Radością podzieliła się:
Ewa Skubisz – dyrygent Chóru

przeszli do targowiska „Mój Rynek”,
gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Piękne wieńce dożynkowe zostały przewiezione przez Klub
Miłośników Starej Techniki „RetroTRAKTOR” z Wielkiej Lipy pod
wodzą Pawła Rychtera.
Na wstępie w imieniu organizatorów prowadzący – aktor Mirosław Majcherek powitał gości, którymi byli m in. – poseł na Sejm RP
– Marek Łapiński, poseł na Sejm RP
– Aldona Młyńczak, wicewojewoda
dolnośląski – Joanna Bronowicka,
Dominik Fuch– przedstawiciel miasta partnerskiego Rehau, Tomasz
Szrama – Burmistrz Obornik. Następnie Kapela Ludowa z Siemianic
zaśpiewała utwór pt. „Plon niesiemy plon”, który zapoczątkował uroczyste wręczanie chleba i wieńców
dożynkowych gospodarzom miasta – pani Agnieszce Zakęś – przewodniczącej Rady Miejskiej i panu
Arkadiuszowi Poprawie – Burmistrzowi Obornik Śląskich przez
starostów Dożynek – Krystynę
Maśkiewicz i Józefa Puciłowskiego,

a później przez poszczególne delegacje sołectw. Po odebraniu dożynkowych darów gospodarze i goście
podziękowali w swoich wystąpieniach rolnikom za ich ciężką pracę
i trud. Gospodarze wraz z wolontariuszkami i pracownicami Urzędu
Miejskiego w pięknych kolorowych
wiankach oczywiście symbolicznie
częstowali uczestników dożynek
chlebem.
Dożynki uświetnił program
artystyczny w wykonaniu znakomitych kapel ludowych i zespołów
śpiewaczych z regionu Dolnego Śląska i naszej gminy (Zespół ludowy
„Radośni”, „Smolniczanie”, „Malwy‚
„Dobromierzanie”,
„Rozmaryn”,
„Kapela Ludowa” z Siemianic, Zespół Pieśni i Tańca „Kostrzanie”).
Wprawdzie dożynki odbywały
się w mieście, ale sołtysi wraz ze
swoimi mieszkańcami postarali się
o tematyczne dekoracje dożynkowe.
I tak powstały dekoracje u wjazdu
do miasta – od strony Kuraszkowa
wykonał sołtys Kuraszkowa wraz

z mieszkańcami. Od strony Trzebnicy – sołtysi wsi wraz z mieszkańcami Wilczyna, Przecławic, Borkowic, Kowal i Piekar. Od strony
wyjazdu do Wołowa wykonał sołtys
wraz z mieszkańcami Wielkiej Lipy.
W Siemianicach i Golędzinowie też
sołtysi wraz z mieszkańcami postawili oryginalne dekoracje. Przed samym miejscem realizacji Dożynek
powstała dekoracja wykonana przez
sołtys wsi Morzęcin Mały, starościnę dożynek i pracowników Obornickiego Ośrodka Kultury. Snopy
słomy zabezpieczył m in. starosta
dożynek łącznie z transportem i obsługą pracowników. Poza sceną na
dzieci czekało wiele atrakcji. Konkursy sportowe prowadzili instruk-

torzy Ośrodka Sportu i Rekreacji
obdarowując uczestników nagrodami, a także specjalnie wydanym
z tej okazji medalem dożynkowym,
wręczanym przez dyrektor OSiR,
Aleksandrę Durkalec-Rzepkę.
Dzieci mogły także pobawić się magicznymi kuleczkami w Zaczarowanym Autobusie oraz wziąć udział
w Otwartych Warsztatach Cyrkowych. Dodatkowo wolontariuszki
częstowały dzieci cukierkami.
Bogactwo ekspozycji urzekało
nas na stoiskach przygotowanych
przez Stowarzyszenia i instytucje, m.in.: Nadleśnictwo Oborniki
Śląskie, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Wzgórz
Trzebnickich, Związek Pszczelarski,
stoisko ze zdrową żywnością pana
Tomasza Śliwiaka-Orlickiego, Koło
Łowieckie „Krzyżówka”, Ochotniczą Straż Pożarną z Pęgowa oraz
stoiska poszczególnych sołectw. Po
raz pierwszy gościliśmy z tematyczną ekspozycją i oryginalnymi
przedmiotami Wiejskie Centrum
Edukacji Regionalnej w Mojęcicach
„Dwór Mojęcice’’. Swoje wyroby
także oferowała Gminna Spółdzielnia w Obornikach, która upiekła
małe chlebki do koszyczków, które
wręczane były przez wolontariuszki
zespołom ludowym. Wolontariuszki były przebrane w stroje udostępnione przez Reprezentacyjny Zespół

Pieśni i Tańca „Wrocław”, z którym
współpracujemy od wielu lat. Na
stoisku Nadleśnictwa można było
poznać różne rodzaje drzew. Swoją
ekspozycje także pokazał Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Koło Łowieckie „Krzyżówka’’
prezentowało trofea myśliwskie.
Wieńce dożynkowe zostały pięknie
wyeksponowane na wystawie. Każdy wieniec był piękny i oryginalny,
zboże złociste, przybrane dorodnymi owocami, kwiatami, różnorodne
kształty zachwycały zwiedzających.
Jesteśmy pełni uznania dla osób
specjalizujących się w wiciu wieńców, to wyjątkowy dar i kunszt. Z 21
wieńców jako najładniejszy został
wybrany wieniec z Siemianic przez

komisje składającą się sołtysów wsi.
Gratulujemy Siemianicom, a przede
wszystkim twórczyniom wieńca paniom Kamili Banaś oraz Danucie
Gnysińskiej. Zapewne dla komisji
był to trudny wybór, bo wszystkie
wieńce były piękne. Dziękujemy
wszystkim osobom z poszczególnych wsi za ogromny trud włożony
w ich wykonanie.
Po przeglądzie zespołów ludowych nastąpił moment wręczania
nagród za udział w konkursach,
które realizował Urząd Miejski
m.in. na Najładniejsze Stoisko Dożynkowe, w którym I miejsce zajął
Klub Miłośników Starej Motoryzacji „Fumka”, II miejsce przypadło
wsi Wielka Lipa, natomiast miejsce III uzyskała wieś Rościsławice. Zostały także wręczone nagrody w konkursie „Piękne Okolice
w Gminie Oborniki Śląskie”.
Dożynki uświetnił koncert grupy Bene, który porwał publiczność
do tańca przebojami muzyki włoskiej. Po koncercie odbyła się zabawa taneczna przy zespole Campari
Band.
Dożynki to współpraca wielu instytucji, stowarzyszeń i osób,
którym chcielibyśmy serdecznie
podziękować: Sołectwa Gminy
Oborniki Śląskie, Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Obornikach Śląskich,
Zakład Gospodarki Komunalnej, Ochotnicza Straż Pożarna,
Restauracja „Gospoda’’, Stowarzyszenia Gminy Oborniki Śląskie,
Klub Miłośników Starej Techniki
RetroTRAKTOR z Wielkiej Lipy,
Obornickie Centrum Wolontariatu, Komisariat Policji w Obornikach Śląskich, Bank Spółdzielczy
w Obornikach Śląskich, Gminna
Spółdzielnia w Obornikach Śląskich.
Koordynację organizacji Dożynek-imprezy masowej, Burmistrz
Obornik Śląskich powierzył Obornickiemu Ośrodkowi Kultury. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym
w realizację tego wyjątkowego święta wieńczącego całoroczny trud
pracy rolników gminy Oborniki
Śląskie.
Jest nam jednak bardzo przykro,
iż nad ranem wandale podpalili
dekoracje dożynkowe co przysporzyło dodatkowej pracy strażakom,
policji, pracownikom ZGK, ekipie
pana J. Puciłowskiego, sołtysom
i ich mieszkańcom wykonującym
dekoracje. Oczywiście dziękujemy
za pomoc i szybką reakcję, dzięki
której nie doszło do nieszczęścia.
Mamy jednak nadzieje, że Dożynki 2015 zapamiętamy jako
szczególne Święto Plonów, kolorowe, integrujące środowiska w pracy
i świętowaniu.
Halina Muszak
wraz z organizatorami imprezy
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To już 70 lat!

zapomnianych wrażeń dostarczyły
obornickie zespoły No To Myk oraz
Band’N’Roll’a.
Zadowoleni goście, dumne
i szczęśliwe uśmiechy na twarzach
nauczycieli, rodziców oraz uczniów
pozostaną w pamięci wszystkich. To
wielkie szkolne wydarzenie – jubileusz 70-lecia – jeszcze przez długi
czas z pewnością będzie okazją do
miłych wspomnień. Pozostaje tylko
żywić nadzieję, że SP2 będzie dalej
tak prężnie funkcjonowała, edukując kolejne pokolenia dzieci przez
następne 70 lat!

Jubileusz Szkoły Podstawowej
Nr 2 im. ppor. Józefa Krysińskiego
w Obornikach Śląskich
W piątek i sobotę, 2–3 października 2015 roku, miało miejsce
długo wyczekiwane przez całą
społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 wydarzenie. Odbyły się
uroczystości jubileuszowe.
Na obchody 70-lecia złożyły się
msza święta w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz
oddanie hołdu Pionierom Oświaty
poprzez odsłonięcie pamiątkowej
tablicy im poświęconej, uroczysta
gala oraz koncert.
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Szkoła Podstawowa nr 2

Przygotowania do jubileuszu
były bardzo intensywne i toczyły
się wielotorowo, m.in. pracowano
nad broszurą oraz filmem z rysem
historycznym szkoły, gromadzono
materiały do przygotowania wystaw poświęconych kolejnym dziesięcioleciom działalności placówki,
przeprowadzano próby do części
artystycznej, odtwarzano listy pracowników i nauczycieli SP2, organizowano konkursy dla uczniów
(poetycki, literacki i historyczny),
tworzono dekorację, upamiętniano budynek szkoły na rysunkach.
Kosztowało to wiele pracy, ale wysiłek się opłacił.

To dokładnie w 1945 roku, 70
lat temu, Kazimierz Bilewicz założył Szkołę Podstawową w Obornikach Śląskich w budynku dzisiejszej
„Dwójki”, zostając jednocześnie jej
pierwszym dyrektorem. Przez lata
szkoła przechodziła reformy, przybywało jej oddziałów kształcenia,
zmieniali się dyrektorzy, nauczyciele. Jednak szkoła szczęśliwie dotrwała do dnia dzisiejszego i mogła
obchodzić swoje święto.

W sobotę natomiast zaproponowano udział w przedsięwzięciu „Muzyczne spotkanie pokoleń
przy kawie”, podczas którego nie-

„CZYTAMY – WYGRYWAMY” w Szkole Podstawowej nr 2
Fundacja „Żaczek” na rzecz
Szkoły Podstawowej nr 2
w Obornikach Śląskich kolejny
rok realizowała projekt finansowany z budżetu gminy. Tym
razem zadania skoncentrowane były wokół ministerialnego
priorytetu w zakresie oświaty
i wychowania dzieci w niestandardowych formach.
CZYTAMY – WYGRYWAMY
miało na celu rozbudzić wśród
uczniów zamiłowanie do literatury, do spędzania wolnego czasu
z książką. Chcieliśmy przekonać
dzieci, że czytanie może rozwijać
ich wyobraźnię, poszerzać wiedzę
na temat ludzi i świata, wpływać na
to, że język, jakim się posługują, będzie bogatszy i piękniejszy, a przede
wszystkim, że książka to świetny
kompan chociażby na długie wieczory. W czasach, gdy 61% Polaków
przyznaje się do braku kontaktu

z książką w ciągu ostatniego roku*,
nie jest to zadanie łatwe. Jednak
warto podejmować tego typu zadania, aby nasi najmłodsi stali się
w przyszłości ludźmi czytającymi
i rozumiejącymi teksty pisane.
W ramach projektu zrealizowano kilka działań. Pierwszym była
akcja głośnego czytania dzieciom
ph. „Harcerze najmłodszym”. Wzięły w niej udział SP 2 i SP 3 z Obornik Śląskich oraz SP z Osolina.
Harcerze ze Związku Harcerstwa
Polskiego, Chorągwi Dolnośląskiej,
Hufca Powiatu Trzebnickiego zostali przyjęci niezwykle serdecznie
przez Dyrektorów oraz nauczycieli
świetlic szkolnych, w których odbywało się czytanie. Okazało się,
że najcieplejsze uczucia wzbudzili
w małoletnich lektorach ich odbiorcy, którzy z zainteresowaniem i skupieniem wsłuchiwali się w teksty
o przygodach Mikołajka**.

bibliotecznych. Mamy nadzieję,
że mieszkańcom naszej gminy
spodoba się taki sposób obcowania
z książkami.

Kolejnym wyzwaniem stało się
przeprowadzenie gminnej zbiórki
książek używanych dla dzieci. Dużą
pomocą wykazali się nauczyciele
SP2 oraz organizatorzy akcji „Wietrzenie szaf ” i harcerze. Dzięki zaangażowaniu tych osób udało się
zebrać ponad 600 pozycji. Zostały
one przekazane do świetlic szkół
biorących udział w akcji „Harcerze
najmłodszym”.
5 października natomiast zapisze się w historii naszej fundacji jako dzień spotkania uczniów
klas 1–6 z wybitną pisarką dla
dzieci, Panią Renatą Piątkowską.
Takie spotkanie to nie tylko
świetna rozrywka, ale i sposób na
poszerzenie wiedzy – można bowiem dowiedzieć się, co to jest
przesąd, zwyczaj, przysłowie (klasy
1–3) lub kim była i czego dokonała
Irena Sendlerowa (klasy 4–6).

Niesamowite spotkanie w SP2
5 października zawitała do
Obornik Śląskich wspaniała
postać – Szkołę Podstawową
nr 2 odwiedziła pisarka literatury dla dzieci i młodzieży,
pani Renata Piątkowska, aby
spotkać się z czytelnikami i porozmawiać o swojej twórczości.
Do naszego miasta zaproszona
została przez Fundację „Żaczek”
w ramach realizacji projektu „CZYTAMY – WYGRYWAMY”, finansowanego ze środków gminnych.

– Ile książek Pani napisała?
– Ponad trzydzieści.
– Skąd Pani bierze pomysły do
książek?
– Jedna książka jest pretekstem
do napisania kolejnej. Często
pomysły podsuwają mi młodzi
czytelnicy.
– Trudno się pisze?
– Ja bardzo lubię to robić, a kiedy
robi się coś z sercem, sprawia to
wielką przyjemność. To pozytywne nastawienie jest widoczne
w moich książkach.
– Czy ma Pani ulubioną swoją
książkę?
– Nie, nie mam ulubionej, chociaż
niektóre darzę szczególnym sentymentem.

odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Pionierom Oświaty Ziemi
Obornickiej. Następnie odbyła się
część oficjalna w sali gimnastycznej, podczas której nie zabrakło
przemówień, gratulacji, wspomnień i łez wzruszenia. Po niej
zaproszono wszystkich zebranych
na poczęstunek, a także zachęcono
do zwiedzania szkolnego budynku
i wystaw pełnych zdjęć, albumów,
kronik, będących skarbnicą wiedzy
na temat szkolnego życia, historycznych pamiątek i dokumentów,
sięgających dawnych lat istnienia
szkoły, słowem efektów działalności
„Dwójki”.

Podsumowując wszystkie działania projektowe, cieszymy się, że
spodobały się one zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Mamy nadzieję, że słowa Umberto Eco „Kto
czyta książki, ten żyje podwójnie”
staną się myślą przewodnią wszystkich oborniczan.
Przed fundacją ostatnie zadanie
projektowe – stworzenie na terenie
gminy półek bookcrossingowych,
czyli celowo utworzonych miejsc,
z których będzie można nieodpłatnie zabrać książkę, przeczytać ją
i przekazać dalej. Bookcrossing to
niekonwencjonalna forma popularyzowania książki i czytelnictwa,
ruchoma, wirtualna biblioteka –
bez własnej siedziby, regałów, kart

Beata Rybaczuk,
autor i koordynator projektu
* wg badań Biblioteki Narodowej
i TNS Polska z 2012r.
** W trakcie akcji wykorzystano
fragmenty książki „Mikołajek”
Sempe i Goscinny’ego.
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Uczniowie klas 4–6 (SP2
i SP3) uczestniczyli w spotkaniu pt.
„Wszystkie moje mamy, czyli śladami Ireny Sendlerowej”, podczas
którego pisarka przybliżyła postać
tytułowej bohaterki. Niezwykle obrazowo przedstawiła sytuację Żydów w czasie II wojny światowej,
szczególnie ich pełne cierpień życie
w warszawskim getcie. Słuchacze
dowiedzieli się, dlaczego pani Sendlerowa, pomimo iż nie była Żydówką, wyprowadziła z getta ponad
2,5 tys. dzieci i w jaki sposób tego
dokonała, a także jak bardzo ryzykowała swoim życiem, aby ratować

Bardzo podobało mi się to spotkanie. Pani Renata wzruszyła mnie
opowieścią o małym Szymku (bohater książki Wszystkie moje mamy).
W tym wszystkim najbardziej zachwyciło mnie, że zostało uratowanych tyle dzieci podobnych do
Szymka. Pani Irena nie musiała ich
ratować, jednak zrobiła to. Została
bohaterką.
Paulina, klasa 5
To spotkanie było dla mnie emocjonującym przeżyciem. Dzięki
niemu dowiedziałam się, jak dzieci
przeżywały wojnę. Gdy lektorka czytała fragmenty, poczułam się, jakbym tam była i odczuwała wszystko
razem z bohaterami.
Natalia, klasa 5
innych. Tym trudniej zrozumieć, iż
w Polsce jest zapomnianą postacią,
choć w innych krajach są nawet dni
poświęcone jej pamięci.

Pani Renata Piątkowska bardzo
dobrze zrobiła, że przypomniała
w swojej książce o tak ważnych wydarzeniach.

Obydwie grupy, oprócz opowieści pisarki, mogły posłuchać fragmentów książek pani Piątkowskiej
w wykonaniu profesjonalnej lektorki, pani Malwiny Kożurno, która zachwyciła wspaniałą umiejętnością
głośnego czytania. Na zakończenie
zachęciła wszystkich do czytania na
głos, mówiąc: Cudownie jest móc
usłyszeć siebie i swoją interpretację
utworu.

Dawid, klasa 5

Po spotkaniach czytelnicy podzielili się z organizatorami swoimi
wrażeniami, które stały się swoistym podsumowaniem projektu:

To było cudowne przeżycie.
Wzruszyłam się bardzo i zrozumiałam, że zawsze muszę pomagać innym. Nieważne, w jakiej sytuacji, po
prostu tak trzeba.
Oliwia, klasa 5
Spotkanie z panią Renatą Piątkowską zapamiętam na długo. Podobało mi się, jak pisarka z wielkim
uczuciem opowiadała o Irenie Sendlerowej. Podczas tej opowieści wyobrażałam sobie obraz getta i czułam się, jakbym tam była.
Julia, klasa 6
Poczułem bardzo duży szacunek
dla pani Sendlerowej. Gdyby nie
pani Piątkowska, nie dowiedziałbym
się o tej bohaterce.
Michał, klasa 6
Wszyscy chętni mogli zakupić książki pani Piątkowskiej oraz
otrzymać jej autograf lub dedykację.
Uczniowie i organizatorzy gorąco
podziękowali za to niezapomniane
spotkanie, wierząc, że nie jest ono
ostatnim tego typu przedsięwzięciem Fundacji „Żaczek”.
Beata Rybaczuk, koordynator
projektu z ramienia fundacji
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Obornicka Trójka
otrzymała Certyfikat
„Szkoły Dbającej
o Bezpieczeństwo”
Decyzją Komisji Konkursowej
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
w roku szkolnym 2014/2015 Certyfikat „Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo” otrzymało 47 szkół podstawowych, w tym po raz drugi Szkoła
Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II
w Obornikach Śl. Głównym celem
konkursu trwającego od kilkunastu
lat jest poprawa stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole
oraz w środowisku lokalnym.

Młodsi uczniowie z klas 1–3
(SP2 i SP Uraz) z zainteresowaniem
słuchali o różnicach między przesądem, zwyczajem a przysłowiem,
o których pani Renata mówiła na
podstawie swoich książek: „Z przysłowiami za pan brat”, „Mądra głowa zna przysłowia”, „Gdyby jajko
mogło mówić i inne opowieści”
oraz „Szczęście śpi na lewym boku”.
Dzieci dowiedziały się na przykład, w jaki sposób powstał przesąd
o czarnym kocie, który jest zwiastunem nieszczęścia. Pod koniec spotkania zadano gościowi wiele interesujących pytań, m.in.

W uroczystościach wzięli udział
przedstawiciele władz miasta, Kuratorium Oświaty, ZNP, dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne,
uczniowie, rodzice oraz zaproszeni
goście. Byli także nauczyciele i dyrektorzy z zaprzyjaźnionych szkół.
Po mszy świętej udano się do
budynku szkoły, gdzie uroczyście

Październik 2015 r.

Zgodnie z regulaminem komisja
konkursowa oceniała:
– szkolny Program „Bezpieczna
Szkoła”,
– współpracę z instytucjami
wspierającymi szkołę,
– edukację społeczno-prawną,
– efektywność działań – wnioski
z diagnozy końcowej.
W ramach tego konkursu obornicka Trójka podjęła wiele działań. Zadania, jakie wykonywali
uczniowie, ich rodzice oraz wszyscy
pracownicy szkoły, miały na celu
podniesienie świadomości społeczno – prawnej uczniów, wzrost kompetencji wychowawczych wśród
pracowników szkoły i rodziców,
polepszenie warunków bazowych
szkoły, rozszerzenie kontaktów
z innymi szkołami i instytucjami,
wzrost uznania w środowisku, poszerzenie wiedzy na temat źródeł

i prawnych skutków agresji oraz
niepełnosprawności. Szkoła zrealizowała projekt z EFS we współpracy ze stowarzyszeniem „Kolorowe
Słońce”. W ramach tego projektu
uczniowie z problemami w zachowaniu uczestniczyli w treningach
Biofeedbacku oraz innych zajęciach
pozalekcyjnych wspomagających
w nauce i rozwijających ich zainteresowania. Wiele uwagi szkoła
poświęciła komunikacji drogowej,
zdrowotnej, prawnej. Uczniowie
aktywnie uczestniczyli w ciekawych
projektach edukacyjnych poświęconych bezpieczeństwu na drodze,
zdrowemu stylowi życia, poznawaniu swoich praw i obowiązków.
Nabywali nowe umiejętności w zakresie dbałości o własne i innych
bezpieczeństwo. W szkole wzmożono opiekę nad dziećmi dojeżdżającymi autobusami szkolnymi a także
przechodzącymi po pasach w drodze do i ze szkoły. W rezultacie
system działań podejmowanych
w szkole na rzecz bezpieczeństwa, został oceniony i uznany
jako spełniający standardy jakości
i efektywności.
Szkoła otrzymanym Certfikatem
będzie cieszyć się przez trzy lata.
Gratulacje dla Szkoły i koordynatora konkursu pani Małgorzaty
Mnich.
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Uczniowie z Pęgowa na
Wrocławskim Festiwalu Krasnali
18.09.2015 uczniowie klas drugich Szkoły Podstawowej w Pęgowie uczestniczyły we Wrocławskim Festiwalu Krasnali.

neczka” oraz zestaw tablic magnetycznych dla każdej klasy (drugiej
po 8 szt.), by móc korzystać z nich
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Forum 2.0

w trakcie zajęć świetlicowych, czy
też przerw.

W projekcie biorą udział uczniowie z: Polski, Rumunii, Litwy, Grecji, Turcji i Włoch. Jego inauguracja
miała miejsce w naszej szkole i tutaj
całość się również zakończy.

Nasza Szkoła wzięła udział
w konkursie plastycznym na najpiękniej udekorowaną chatkę. Klasy
drugie w tym konkursie reprezentowało jedynie 25 osób. W tym samym czasie reszta grupy korzystała
z karuzeli i pobliskiego placu zabaw.
Jako szkoła zajęliśmy II miejsce
w konkursie na najpiękniej udekorowaną chatkę. Każde dziecko dostało upominek – balona, a Szkoła
w ramach nagrody 25 biletów do
teatru na przedstawienie pt.: „Cali-

Od ziarenka do bochenka…
Nauczanie metodą Projektowanej Okazji Edukacyjnej od wielu
lat jest wizytówką SP w Urazie.

re pięknie zdobiły naszą wystawę.
Takie narzędzia to już widok niecodzienny. Nasz gość specjalny –
mieszkanka Urazu pani Elżbieta
Owczarz opowiedziała dzieciom jak
dawniej wyrabiano chleb i z jakim
szacunkiem go traktowano. Natomiast przemiła pielęgniarka szkolna
pani Małgorzata Flasza opowiedziała dzieciom o różnych gatunkach
chleba i jaki jest najzdrowszy. Gościli również u nas uczniowie klasy
II ze SP z Osolina, którzy aktywnie
włączyli się do zajęć.
Warsztat „OD ZIARENKA
DO BOCHENKA…” był dla dzie-

ci wspaniałą okazją do poznania
drogi powstawania chleba. Dzieci
zobaczyły jaką drogę przemierza
ziarno zanim powstanie z niego
chleb. A zgromadzone eksponaty
były wspaniałą lekcją historii. Niesamowitą frajdę sprawiło dzieciom
mielenie ziarna na żarnach. Ale czy
miały tyle sił aby namleć tyle mąki
aby upiec chleb? Chyba z tej mąki
chleba nie będzie – wszyscy stwierdzili jednogłośnie.
Lecz prawdziwe wyzwania dopiero zaczęły się w klasach. Na
przykład samodzielne wypieki
chlebków i bułeczek. Potem należało odpowiednio je zareklamować, aby inni chcieli kupić właśnie
nasze wyroby. Wśród mieszkańców
Urazu przeprowadzono ankietę,
na temat chleba. Wynika z niej, że
większość mieszkańców kupuje
w sklepie chleb, a tylko w sytuacjach
wyjątkowych piecze go sama. Najbardziej popularnym chlebem jest
chleb pszenny. Mieszkańcy nie wyrzucają chleba. Niezjedzone resztki
suszą dla zwierząt.
Nie mogło także zabraknąć
warsztatów plastyczno – technicz-

W dniach 18–19.09.2015 młodzież z Publicznego Gimnazjum
w Obornikach Śląskich: Kornelia Matusiak, Julia Gajewska,
Zuzanna Umańska, Kamil Budziński, Borys Łukijaniuk wzięli
udział w konferencji „Forum
2.0” organizowanej przez Stowarzyszenie Semper Avanti
oraz Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego we
Wrocławiu.

Pierwszego dnia panele dyskusyjne były podzielone na trzy
główne wątki: „Młodzież i tolerancja”, „Młodzież i demokracja” oraz
„Młodzież i rynek pracy”.

W konferencji oprócz młodzieży uczestniczyli także eksperci: p.
Jarosław Duda – Senator RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy
i Polityki Społecznej, Pełnomocnik
Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych, p. Rafał Jurkowlaniec
– Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, p. Jacek Pilawa
były radny Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego, p. Wojciech Murdzek – zastępca Dyrektora WUP we
Wrocławiu, Redaktor Gazety Wyborczej i wiele, wiele innych ciekawych osób.

Dla naszych uczniów była to kolejna okazja do nauki jak być aktywnym, jak działać, jak tworzyć nasze
najbliższe otoczenie, ale także okazja do integracji z młodzieżą z Dolnego Śląska i Podlasia.

Podczas drugiego dnia forum
debatowaliśmy na tematy takie jak:
„Czemu służą Młodzieżowe Rady
Miast i Gmin oraz Sejmiki?”, „Młodzież i media”, „Organizacja eventów” itp.

Projekt polega na tworzeniu
swojego Portfolio Kariery poprzez
wykonywanie określonych zadań.
W nagrodę najbardziej aktywni
i pracowici uczniowie mogą wziąć
udział w wymianie z jednym z krajów partnerskich. Celem projektu
jest uświadomienie uczniom, jak
dużą rolę w przyszłej karierze pełnią umiejętności, zainteresowa-

Bożena Magnowska
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niczka wyjazdu do Turcji. Równie
przychylnie wypowiada się inny
uczestnik tego wyjazdu, Mateusz
Jaskólski: „Erasmus+ pomógł mi
spojrzeć szerzej na świat oraz zaczerpnąć nowych inspiracji i pomysłów na dalszą edukację, jak i życie
zawodowe”. Natomiast Michał Sewioł, który wziął udział w wyjeździe
na Litwę, zwrócił uwagę na bardzo
wysoki poziom tamtejszego nauczania – zarówno zawodowego, jak
i języków obcych. Opinie uczniów
są bardzo pozytywne, co tylko potwierdza słuszność funkcjonowania
projektów typu Erasmus+.

Wymiana młodzieży
w Liceum i Gimnazjum
w Obornikach Śląskich

Wieczór Seniora
w Zajączkowie
Śląskich –Arkadiuszem Poprawą
wręczyła wszystkim urodzinowe dyplomy oraz kwiaty. W tym
roku byli to: Rozalia Pleszewa
(90 –te urodziny), Irena Ulatowska (80-te urodziny) oraz Maria
i Franciszek Mączkowie, którzy
obchodzili 60-tą rocznicę ślubu.
Po części oficjalnej wystąpił zespół flamenco Centrum Flamenco, zaproszony przez Obornicki
Ośrodek Kultury.

19

Uczniowie i nauczyciele podczas wyjazdu na Litwę

Ogromną rolę w przebiegu całego projektu mają nauczyciele. To
oni opracowują plan działania dla
młodzieży, wyznaczają cele programu, ale przede wszystkim wspierają
wszystkich uczniów w poszukiwaniu swojej ścieżki zawodowej.

Inauguracja projektu

5.10.2015 r. w Liceum i Gimnazjum w PZS im. W. Reymonta
rozpoczęła się tygodniowa wymiana młodzieży.

W ostatnią sobotę września
w Centrum Aktywności Społecznej w Zajączkowie jak co roku
odbył się Wieczór Seniora. Uroczystość zorganizowana specjalnie dla starszego grona mieszańców wsi jest formą podziękowań
oraz okazją do złożenia życzeń
jubilatom obchodzącym urodziny. Spotkanie zorganizowała oraz
poprowadziła Pani Sołtys Zajączkowa – Monika Mączka, która
wraz z Burmistrzem Obornik

nia i predyspozycje, które już się
posiada oraz zaangażowanie w to,
co się robi. Prowadzenie portfolio
otwiera możliwość samopoznania,
a uczestnicząc w warsztatach i działaniach praktycznych, uczniowie
mają szansę zdobyć wiele nowych
doświadczeń, które pozostaną w ich
pamięci na długo. Zadania projektu mają w szczególności pogłębiać
samoświadomość oraz dostarczać
odpowiedniej wiedzy na temat planowania własnej, unikalnej ścieżki zawodowej. Dzięki funduszom
pozyskanym z programu, w szkole
odbywają się spotkania doradztwa
zawodowego, liczne wyjazdy na
uczelnie wyższe i spotkania z ludźmi sukcesu. W ramach projektu
odbyły się już trzy mobilności:
na Litwę, do Turcji i do Rumunii.
„Projekt Erasmus+ rozwija nie
tylko umiejętności językowe, ale
również światopogląd, uczy tolerancji i współpracy, akceptacji oraz
pomaga nawiązywać wiele przyjaźni» – twierdzi Maria Freus, uczest-

Dziękujemy serdecznie za zaproszenie Stowarzyszeniu Semper
Avanti oraz Młodzieżowemu Sejmikowi Województwa Dolnośląskiego

nych, w czasie których powstały
piękne: witraże, wiatraki, młyny,
piekarnie.
W tym dniu zapach chleba wydobywał się z każdego zakątka
szkoły i jeszcze długo będzie pobudzał nasze zmysły.
Wanda Górna
Koordynator warsztatu

z pierwszej ręki

ERASMUS+ w PZS w Obornikach Śląskich
Od września 2014r. w Liceum
i Gimnazjum Dwujęzycznym
w Obornikach Śląskich trwa
dwuletni projekt Erasmus+,
w ramach którego uczniowie
mają szansę poznać swoje
predyspozycje zawodowe oraz
wziąć udział w wielu przedsięwzięciach i wymianach międzynarodowych.

Festiwal rozpoczął się paradą
krasnoludków, która po godzinie
10.00 wyruszyła z Rynku do Parku
Staromiejskiego. To tam odbywały
się warsztaty, pokazy i konkursy dla
dzieci.

Początek września, to doskonały czas na przeprowadzenie tą metodą warsztatu podsumowującego
minione lato. Lato na wsi – to łany
zbóż, które dają ziarno. Z ziarna powstaje mąka, z mąki chleb. Dlatego
warsztat nazywał się „Od ziarenka
do bochenka”.
I dlatego 24 września cała społeczność szkolna w Urazie powitała
się chlebem. Do warsztatu przygotowywaliśmy się od początku
września, zbierając od mieszkańców stare narzędzia, które znalazły
się w naszym małym kąciku regionalnym. A trafiły tam: sierp, kosa,
babka, żarna, przetak, cepy, krosna
oraz stare naczynia kuchenne, któ-

Październik 2015 r.

Goście przyjechali z Clausthall-Zellerfeld z Niemiec. Grupa liczyła
po 10 uczniów ze szkoły z Niemiec
i Polski oraz 4 opiekunów.

Jak co roku mieliśmy ciekawy
program, który był możliwy do realizacji dzięki finansowemu wsparciu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (wszelkie informacje
dostępne są na stronie http://www.
pnwm.org/dotacje/) i zaangażowaniu wielu życzliwych ludzi ze
społeczności szkolnej, a w szczególności rodziców, którzy goszczą
uczniów z Niemiec.
Uczestnicy wymiany odwiedzili
fabrykę lodu w Prusicach i wzięli
udział w city game w Trzebnicy.
W programie były jeszcze takie
atrakcje jak: zwiedzanie Wrocławia
z przewodnikiem, wizyta w fabryce
bombek oraz rezerwacie bobrów.
Klaudia Pyrka
Rzecznik Prasowy SU
w Liceum w Obornikach Śląskich

Nauczyciele przedmiotów zostali
zaangażowani w uświadamianie
uczniom, jak wiedza z ich przedmiotów przygotowuje do konkretnych zawodów. Przy okazji każdy
wychowawca uczy się razem ze
swoimi podopiecznymi, przeprowadzając zajęcia High5. Erasmus+
to liczne konsultacje i spotkania nauczycieli, mające na celu optymalne
przygotowanie się do współpracy
z uczniami. Przy tej kwestii należy
szczególną uwagę zwrócić na rolę
państwa Anny i Grzegorza Matwiszyn. To dzięki nim Erasmus+ zawitał do Obornik Śląskich. Ich rola
jest nieoceniona. Jak mówi Pani
Anna, napisanie samego programu
nie wystarcza. Początkowo musiała
się dokształcać w kwestiach doradztwa zawodowego, następnie napisać
harmonogram, który – po wstępnym zaakceptowaniu – należało
opracować ponownie, tym razem

bardziej szczegółowo. Jednak na
tym nie poprzestało. Każdy miesiąc
obfituje w działania na rzecz High5,
co wiąże się z ogromem pracy, jaką
należy wykonać. Liczne rozmowy
z partnerami, nauczycielami, czy
uczniami to tylko część tego, co
leży w kwestii Państwa Matwiszyn.
Znakomitym
podsumowaniem
projektu Erasmus+ – Portfolio Kariery są słowa Pani Anny: «Poprzez
realizowanie działań osiągnęliśmy
i osiągamy wiele celów niemierzalnych, związanych z rozwijaniem
kompetencji osobowościowych zarówno uczniów, jak i nauczycieli, co
dostarcza nam satysfakcji i energii
do dalszej pracy nad projektem.”
Klaudia Pyrka
Rzecznik Prasowy SU
Liceum w Obornikach Śląskich

Bliżej Europy
21 września 2015r. troje uczniów
z Liceum Ogólnokształcącego im.
Karola Holteia w Obornikach Śląskich: Maria Freus (3a), Anna Słowińska (3a) oraz Bartosz Kondracki
(2a) wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Unii
Europejskiej „Bliżej Europy” zorganizowanym przez Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego.
W pierwszym etapie konkursu uczestnicy zmagali się z bardzo
szczegółowym testem, w drugim
odpowiadali na pytania jury złożonego z pracowników uniwersy-

teckich a w trzecim prezentowali
przygotowaną przez siebie wypowiedź na jedno z wylosowanych
zagadnień.
Uczniowie obornickiego LO
okazali się najlepsi i bezkonkurencyjni zajmując kolejno I miejsce
– ANNA SŁOWIŃSKA, II miejsce
BARTOSZ KONDRACKI oraz wygrywając indeks Instytutu Studiów
Międzynarodowych na kierunku
Stosunki Międzynarodowe.
Opiekunem
merytorycznym
uczniów była p. Justyna Kędziora.
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Festiwal Teatrów
Dziecięcych
W dniu 26 września w ramach III
Międzynarodowego Festiwalu
Teatrów Dziecięcych odbywających się w ramach programu teatralnego Europejskiej
Stolicy Kultury 2016 odbyły się
w Obornickim Ośrodku Kultury
działania animacyjne w wykonaniu aktora Stanisława Wolskiego i Teatru Lala, warsztaty
w wykonaniu grupy SZTUKiSZUM oraz spektakl teatralny
w wykonaniu Teatru Klinika
Lalek.
W sobotnie przedpołudnie teren
przed Ośrodkiem Kultury wypełnił
się mnóstwem dzieci i całych rodzin. Gościliśmy także 40 osobową
grupę dzieci z Gminnego Ośrodka
Kultury z Niechlowa (powiat górowski), która aktywnie brała udział
w warsztatach teatralnych, a na koniec spektaklu zaprezentowała się
na scenie. Dla pierwszych 20 widzów przedsięwzięcia przygotowaliśmy drobne upominki, a wszyscy
uczestnicy otrzymali gadżety festiwalowe (plany lekcji i smycze).
Dziękujemy wszystkim za pomoc
w reklamie i zaproszenie dzieci do
udziału w tym szczególnym prestiżowym wydarzeniu. Szczególnie

dyrektorom szkół i ich zespołom.
W realizację przedsięwzięcia byli
zaangażowani – Justyna Asztemborska, Urszula Pelc, Paweł Asztemborski i Andrzej Łabuz. Ta teatralna niespodzianka zdarzyła się
dzięki współpracy z pracownikiem
Centrum Sztuki Impart we Wrocławiu Barbarą Perczyńską.
Jest nam bardzo miło, iż po tej

pierwszej realizacji dyrektor Festiwalu – Wiktor Wiktorczyk zapowiada kontynuację współpracy
w przyszłym roku. Cieszymy się
z takiej propozycji, która przenosi
naszych milusińskich w teatralny
świat magii, uwrażliwia na sztukę,
pomaga w integracji, wpływa na
edukację i rozwój dziecka.

Modernizacja
Obornicki Ośrodek Kultury
w latach 2014-2015 wykonał prace
modernizacyjne w ramach projektu
pn. „Modernizacja i wyposażenie
sali widowiskowej Obornickiego
Ośrodka Kultury w Obornikach
Śląskich – I etap” z Programu: Rozwój infrastruktury kultury – priorytet Infrastruktura domów kultury.
Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymał
dotację w wysokości 200 000,00 zł
w trybie 2-letnim. Wkład własny
Obornickiego Ośrodka Kultury wyniósł 408 253,93 zł. Autorem wniosku była Karolina Katan.
Etap pierwszy obejmował następujące prace:
– osuszenie i izolacja piwnic wraz
ze wzmocnieniem fundamentów
budynku;
– dostosowanie obiektu dla osób
niepełnosprawnych – przebudowa sanitariatów (wraz z zakupem wyposażenia) i dostosowanie wejścia do budynku (zakup
i montaż platformy);
– dostosowanie dachu do NRO
i RI30;

– wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej;
– remont klatki schodowej;
– przebudowa pomieszczenia kuchennego wraz z zakupem wyposażenia
– przebudowa garderób dla artystów wraz z zakupem wyposażenia
Pragniemy podkreślić, iż otrzymane środki są kolejnym bardzo
ważnym etapem prowadzącym do
finalnych prac modernizacyjnych.
Jesteśmy bardzo wdzięczni za przyznane środki, gdyż pozwoliły nam
one wykonać I etap zadania modernizacji sali widowiskowej stanowiącej centrum życia kulturalnego
gminy Oborniki Śląskie według
nowoczesnych standardów dla instytucji kultury XXI wieku. Dziękujemy władzom samorządowym
Obornik Śląskich za wspieranie
poczynań w zakresie modernizacji obiektu Obornickiego Ośrodka
Kultury.

z pierwszej ręki
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Występ zespołu
WROCŁAW
W dniu 19 września b.r. w Obornickim Ośrodku Kultury odbył
się koncert Reprezentacyjnego
Dolnośląskiego Zespołu Pieśni
i Tańca „Wrocław’’ (grupa dziecięca i młodzieżowa) w ramach
projektu Europejskie Dni Dziedzictwa, których koordynatorem jest Muzeum Etnograficzne
– oddział Muzeum Narodowego
we Wrocławiu.
Była to 23. odsłona EDD pt.
„Utracone dziedzictwo” – temat
szeroki i uniwersalny, w który pięknie wpisał się program zespołu
„Wrocław’’. Kultywowanie pięknych
tradycji kultury ludowej, popularyzacja unikatowych strojów przez
dzieci i młodzież jest niezwykle
wartościowe i bezcenne. Instruktorami zespołu są Katarzyna Piasecka-Bagińska i Milena Będkowska.
Zespół zaprezentował tańce śląskie,
wielkopolskie i wiązankę krakowiaka.

Europejskie Dni Dziedzictwa
zostały zapoczątkowane 20 lat temu
przez Radę Europy.
Jest to największy społeczny
i edukacyjny projekt w Europie.
Nasza instytucja bierze udział
w projekcie od kilku lat. W tym
roku wzięło udział 49 miast Dolnego Śląska.
Dziękujemy zespołowi za przyjęcie naszego zaproszenia, gratulujemy wyjątkowej działalności.
Słowa uznania kierujemy także
do rodziców, którzy wspierają działalność zespołu.
Nie zawiodła nas także obornicka publiczność, która owacyjnie
przyjęła występ młodych artystów.
Program obejrzało ok 100 widzów.
Doceniamy możliwość współtworzenia tego co warto ocalić od zapomnienia. Dziękujemy pracownikom Muzeum Etnograficznego za
współpracę.
Halina Muszak Dyrektor
Obornickiego Ośrodka Kultury

Halina Muszak
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Koncert inauguracyjny xxii
Międzynarodowy Festiwalu Muzyki
Kameralnej i Organowej
30 sierpnia 2015 roku
w Kościele Św. Judy Tadeusza
i Św. Antoniego Padewskiego
w Obornikach Śląskich odbył
się koncert słowno-muzyczny
pt. „Emilii Matce mojej – Jan
Paweł II’’ inaugurujący XXII
Festiwal Muzyki Kameralnej
i Organowej pod honorowym
patronatem Cezarego Przybylskiego – Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz JE ks.
Józefa Kupnego – Arcybiskupa
Metropolity Wrocławskiego.
Patronat Regionalny objął Marek Łapiński – Poseł na Sejm
Rzeczpospolitej Polskiej.
Uczestników koncertu powitali:
Ksiądz proboszcz Jacek Wawrzyniak i Dyrektor Organizacyjny Festiwalu – Dominika Łasica. Wśród
zaproszonych gości był pomysłodawca i twórca Festiwalu – Jan Buczek. W tym ważnym wydarzeniu
wziął udział Burmistrz Obornik
Śląskich Arkadiusz Poprawa –
wchodzący w skład Kapituły Organizacyjnej Festiwalu.
Wykonawcami koncertu byli:

Halina Muszak

Europejska Stolica Kultury
W dniu 5 października w Obornickim Ośrodku Kultury odbyło
się otwarte spotkanie z Markiem
Sztarkiem – koordynatorem współpracy Europejskiej Stolicy Kultury
2016 z regionem Dolnego Śląska,
dr Kamilą Kamińską – autorką

i koordynatorką projektu „Czytanie
miasta” (wykładowczyni Uniwersytetu Wrocławskiego), Robertem
Skrzypczyńskim – liderem zespołu badawczego projektu „Czytanie
miasta” oraz gospodarzami miasta
– Burmistrzem Arkadiuszem Poprawą i jego zastępcą Henrykiem
Cymermanem. W spotkaniu udział
wzięli przedstawiciele środowiska
obornickiego – artyści, przedstawiciele organizacji: Akademia Pozytywka, Trzebnickie Stowarzyszenie
„Uśmiech Dziecka”, Uniwersytet
Trzeciego Wieku „Atena”, Funda-

cja „Raban”, pracownicy promocji
gminy Oborniki Śląskie, pracownicy Obornickiego Ośrodka Kultury,
Biblioteki im. J Iwaszkiewicza, Saloniku Czterech Muz.
Była to okazja do prezentacji programów realizowanych w ramach

ESK 2016 na Dolnym Śląsku, którą
przedstawił Marek Sztark.
Następnie dr K. Kamińska opisała swój projekt, do którego zostało
zaproszone nasze miasto.
Celem projektu jest rekonstrukcja tożsamości Dolnego Śląska poprzez analizę elementów wyłonionych podczas „czytania” małych
dolnośląskich miejscowości. Podczas pierwszego etapu projektu interdyscyplinarny zespół badawczy
poddaje analizie miasto, odkrywa
i wsłuchuje się w jego opowieści,
poznaje charakter miasta i poznaje

jego historię. W oparciu o uzyskane spostrzeżenia i wyniki w każdej
z objętych projektem miejscowości
zostaną przeprowadzone działania
animacyjne i artystyczne angażujące środowisko lokalne. Zwieńczeniem projektu będzie prezentacja
rezultatów badań i działań animacyjnych podczas Międzynarodowej
Konferencji Sieci Uniwersytetów
Europejskich Stolic Kultury. Oborniki Śląskie biorą udział w przedsięwzięciu obok 5 innych miast Dolnego Śląska: Dzierżoniowa, Bogatyni,
Boguszowa Gorce, Lwówka Śląskiego i Wołowa.
Na kolejne otwarte spotkanie
na temat CZYTANIA MIASTA
zapraszamy wszystkich zainteresowanych współpracą z ESK 2016,
a szczególnie tych, którzy mają
swoją, osobistą wizję miasta i istotną w nim rolę. Zapraszamy również animatorów kultury, artystów,
regionalistów, pasjonatów historii
Obornik, nauczycieli, którzy chcieliby realizować mikroprojekty w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.
Spotkanie pt. CZYTANIE MIASTA odbędzie się 4 listopada o godz.
18.00. Prosimy o potwierdzenie
uczestnictwa w terminie do 30 października br. pod adresem ula.ook@
gmail.com
Halina Muszak

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

Repertuar – listopad 2015
cały lisopad

WYSTAWA MALARSTWA Waldemara Kuczmy profesora
Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu

05.11.

KONCERT „PATRIO, OJCZYZNO MOJA”. Wystąpią:
Maria Zygmaniak-Lesiak – śpiew, Sergiusz Antoche(Bilety: 15 zł, mł. 10 zł, dzieci 5 zł)
wicz – fortepian.

czwartek
18.30

20.11.

piątek
18.30

26.11.
czwartek
18.30

27.11.

piątek
8.30, 9.30,
10.30

Obornicki Ośrodek Kultury
Biblioteka im. J. Iwaszkiewicza

zapraszają do obejrzenia
w bibliotece
(Dworzec PKP)

„Kolekcji malarstwa

Z KONCERTEM wystąpi TEDDY JR, holenderski songwriter, który z koncertami przemierzył pół Europy. Łączy
brzmienie folkowe z energią grunge’u lat 90-tych. Artyście
oryginalnie towarzyszy Paweł Cieplak – akordeon.
(Bilety: 15 zł, młodzież 10 zł, dzieci 5 zł)
PORANKI MUZYCZNE DLA SZKÓŁ pt. „Święto Niepodległości” . Wystąpią: Wojciech Ławnikowicz – śpiew,
Halina Rachwalik – fortepian, Aleksandra Żminkowska – prowadzenie koncertu.
(Bilety: 6 zł)

na jedwabiu”
prace wykonała młodzież
ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza
oraz Publicznego Gimnazjum w Pęgowie
pod kierunkiem Haliny Maślej

Recytacje – Halina Łabonarska
– wybitna polska aktorka, która
podjęła się roli matki Świętego Jana
Pawła II i wykonała ją po mistrzowsku w wielkim skupieniu i niesamowitej magii słowa.

Oprawa muzyczna: organy – Robert Grudzień (dyrektor artystyczny festiwalu, muzyk i kompozytor,
pomysłodawca koncertu, solista
Filharmonii Lubelskiej), pieśni sakralne – Monika Łyżwa-Wąsowicz
(śpiewaczka młodego pokolenia, absolwentka Akademii Muzycznej we
Wrocławiu, występująca na prestiżowych festiwalach Europy). Scenariusz koncertu przygotowała Anna
Drela. Obornicki Ośrodek Kultury
wystąpił w roli partnera Festiwalu.
Koncert był wzruszający i wyjątkowy. Czuliśmy razem z artystami
obecność Św. Jana Pawła II i jego
wyjątkowej Śp. Matki Emilii. Na
zakończenie koncertu nasza obornicka publiczność owacjami na
stojąco podziękowała razem z nami
i burmistrzem artystom za niepowtarzalny i wzruszający koncert.
Ten szczególny klimat wydarzenia
pozostanie na długo w naszych sercach i pamięci.
Halina Muszak

Pejzaże naszych okolic
Zapraszamy do Obornickiego
Ośrodka Kultury do zwiedzania
wystawy poplenerowej pt. „Pejzaże naszych okolic’’ zrealizowanej podczas wakacyjnego
dziecięcego pleneru plastycznego pod kierunkiem Bożeny
Przybylskiej.

WIECZÓR LISZTOWSKI. Recital fortepianowy Kateriny
Titowej, młodej pianistki ukraińskiej koncertującej i nagradzanej na całym świecie. Słowo o muzyce – Juliusz Ada(Bilety: 15 zł, mł. 10 zł, dzieci 5 zł)
mowski.
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Prace plastyczne uwieczniają
Mini Zoo w Golędzinowie, Port
Uraz, Pałac w Brzeźnie, Zespół Pałacowy w Żmigrodzie, Stadninę
Koni w Golędzinowie.
Plener był dofinansowany przez
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
w Obornikach Śląskich. Autorom
prac gratulujemy kolorowych, fantastycznych prac,a gospodarzom
miejsc dziękujemy za gościnę.
Halina Muszak
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Przed 100 laty prasa donosi
Wyszukane i przetłumaczone przez dr hab. Janusza Stopyrę artykuły pochodzą z gazetki „Bote” („Posłaniec”).
Rocznik 22, nr 79-87, październik 1915

Oborniki (Obernigk), 2.
październik 1915: Kradzież roweru. W sobotni wieczór o godzinie 8 przy restauracji należącej do browaru doszło u nas
do kradzieży roweru. Młody
człowiek wsiadł po prostu na
stojący tam rower i odjechał.
Zdarzenie to zauważył jednak
miejscowy listonosz i zuchwały złodziej został skłoniony do
zwrotu skradzionego roweru.
Złodziej powinien się cieszyć,
że dla okradzionego popełniony
czyn nie wiązał się z daleko idącymi skutkami.
Prusice (Prausnitz), 2. październik 1915: Pomoc dla ofiar
wojny. Członkowie rodzin żołnierzy poległych na froncie
wschodnim oraz tych, którzy
dostali się do niewoli rosyjskiej
mają możliwość zwrócenia się
do Centralnego Punktu Pomocy na rzecz Poległych na Wojnie
Niemców znajdującego się we
Wrocławiu (Breslau) przy ul.
Gartenstraße (Piłsudskiego) 91.
Oborniki (Obernigk), 6.
październik 1915: Ostatnie kursy autobusu. Ostatnie trasy autobusu kursującego między Obornikami a Prusicami (Prausnitz)
odbyły się dnia 30.września
1915. Autobusy kursujące dotąd na tej trasie zostały przejęte
przez władze wojskowe. Pasażerów podróżujących między tymi
miejscowościami będzie jak nie-

gdyś obsługiwał autobus pocztowy.
Oborniki (Obernigk), 9. październik 1915: Zbiórka gotowanych owoców dla wojska. Oficjalną
akcję zbierania gotowanych owoców i soków owocowych dla wojsk
walczących na froncie, a także dla
dotkniętych i poszkodowanych
przez wojnę, w tym też dla pensjonariuszy lazaretów w kraju przeprowadzi Ojczyźniany Związek
Kobiet wraz z wszystkimi swoimi
podjednostkami organizacyjnymi.
Stosowna kolekta przeprowadzona zostanie dnia 22. października
1915, tj. w dzień urodzin Cesarzowej. Do zarządu powiatu wpłynęło
w tej sprawie odpowiednie pismo.
Ojczyźniany Związek Kobiet wzywa
więc wszystkie niemieckie kobiety,
aby zrobione wcześniej przetwory
w sterylnie zamkniętych słoikach,
takie jak kompoty, marmolady,
galaretki, mus jabłkowy czy też
soki przekazały ze swoich kuchni
i piwnic do punktów zboru. Żadna
z niemieckich kobiet zapewne nie
odmówi Cesarzowej tego rodzaju
prezentu urodzinowego.
Prusice (Prausnitz), 9. październik 1915: Sprzedaż koni.
W ubiegły wtorek na placu przed
klasztorem w Trzebnicy (Trebnitz)
odbyła się akcja sprzedaży bezpańskich koni,w tym też tych zdobytych
na armii rosyjskiej. Pośród kupców
znalazła się spora liczba mieszczan
i chłopów. Do sprzedaży przeznaczono łącznie 66 koni w wieku od 2

do 12 lat, za które uzyskiwano sumy
od 250 do 1300 marek. Tym razem
nie była to sprzedaż aukcyjna. Konie oferowane były po uprzednio
ustalonych cenach. Kupujący zobowiązali się do końca wojny nie
sprzedawać koni osobom trzecim
i w razie wezwania ze strony armii
udostępnić je naszym wojskom.
Prusice (Prausnitz), 9. październik 1915: Odstrzał zajęcy. Tegoroczny sezon polowań na zające
zapowiada się dość dobrze. Miejmy
nadzieję, że w naszych okolicach
pozostała jeszcze dostatecznie duża
liczba strzelców, którzy mogliby
na nie polować. Wobec panującej
obecnie drożyzny na rynku mięsa
polowania te mają wyjątkowo duże
znaczenie.
Oborniki (Obernigk), 13. październik 1915: Komisja wojskowa.
Komisja wojskowa dla uznanych
za trwale niezdolnych do służby
wojskowej z roczników od 1876
do 1895 z okręgu Oborniki odbędzie się w najbliższą sobotę, 16.
października 1915 o godzinie 8
rano w hotelu “Zum Kronprinzen”
w Trzebnicy (Trebnitz).
Oborniki (Obernigk), 13. październik 1915: Blokada drogi. Z powodu prac przy budowie wiaduktu
cały ruch na odcinku od 6,4 do 6,5
km drogi powiatowej Oborniki –
Rościsławice (Riemberg) zostaje
zamknięty do odwołania. Ruch poprowadzony został ul. Spółdzielczą
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i dalej w kierunku Ciecholowic (Ze- mleka i masła zostają utrzychelwitz).
mane na dotychczasowym poziomie. Litr mleka kosztuje tu
Prusice (Prausnitz), 13. paź- obecnie 20 fenigów, a funt madziernik 1915: Udostępnienie mły- sła od 2,20 do 2,40 marek. Prunów. Starosta powiatu milickiego sice są w gorszej sytuacji w stopodaje do publicznej wiadomości, sunku do innych miast, gdzie
że osoby samodzielnie utrzymują- ceny analogicznych produktów
ce się mogą celem zmielenia ziarna są niższe.
korzystać z wszystkich młynów powiatu.
Prusice (Prausnitz), 27.
październik 1915: 500-lecie
Wilczyn (Heidewilxen), 13. Hohenzollernów. Z okazji obpaździernik 1915: Kontrola mięsa. chodów 500-lecia panowania
Do kontroli oddawanego do skupu Hohenzollernów w Marchii
mięsa dla obszaru Wilczyn, obej- Brandenburg w ostatnią niemującego miejscowości Wilczyn, dzielę w obu tutejszych kościoBorkowice (Burgwitz), Kowale łach zostały odprawione uro(Kawallen), Droszów (Droschen) czyste nabożeństwa,w których
i Malczów (Maltschawe), oddelego- wzięły udział lokalne organizawano właściciela miejscowej gospo- cje wojskowe.
dy Roberta Buchwalda.
Prusice (Prausnitz), 30.
Żmigród (Trachenberg), 16. październik 1915: Święto repaździernik 1915: Targ zwierząt formacji. W jutrzejszą niedzielę
hodowlanych. Na zwołany na środę kościół ewangelicki obchodzi
targ zwierząt hodowlanych przypę- święto reformacji. Od jutra kodzono 16 koni, 120 krów, 11 cieląt ściół będzie także ogrzewany.
oraz 533 świnie. Mimo deszczu Kościół katolicki w najbliższy
handel zwierzętami cieszył się du- poniedziałek obchodzi zaś dzień
żym powodzeniem.
Wszystkich Świętych.
Oborniki (Obernigk), 20. październik 1915: Datki dzieci na rzecz
wojny. Szkoły powiatu trzebnickiego oddały na rzecz drugiej i trzeciej
pożyczki wojennej łączną sumę 318
241,41 marek. Całą kwotę zebrano
w ramach Wojennej Kasy Oszczędności. Fakt ten zawdzięczamy dużemu zaangażowaniu nauczycieli
i uczniów. Starosta trzebnicki von
Scheliha za przeprowadzenie kolekty wszystkim składa wielkie podziękowania.

Prusice (Prausnitz), 30. październik 1915: Brak nauczycieli. Naszą pięcioklasową szkołę
ewangelicką prowadzi tylko
dwóch nauczycieli, pan Scholz
i pani Krauze, gdyż nauczyciel
Hamel walczy obecnie na froncie w Serbii.

Prusice (Prausnitz), 30.
październik 1915: Pierwszy
śnieg. W zeszłą środę spadł
u nas pierwszy śnieg, choć termometry wskazywały 3 stopnie
Oborniki (Obernigk), 23. Celsjusza. W czwartek rano
październik 1915: Odznaczenie było jeszcze chłodniej – 2 stopwojenne. Kierownik produkcji nie C.
w miejscowej fabryce konserw Hauschnera, Richard Karbe, obecny na
Prusice (Prausnitz), 23.
frontach już od rozpoczęcia wojny, październik 1915: Fałszywa
w uznaniu zasług jako noszowy pogłoska. Pragniemy niniejoraz sanitariusz transportujący ran- szym zdementować fałszywą
nych z pola walki mianowany został pogłoskę, zgodnie z którą tylszeregowym oraz otrzymał Krzyż ko w rodzinach ośmioosoboŻelazny drugiej klasy.
wych i większych dozwolone
jest świniobicie. Nieprawdziwa
Prusice (Prausnitz), 23. paź- jest także wiadomość, zgodnie
dziernik 1915: Ceny mleka i ma- z którą w najbliższym czasie odsła. Zgodnie z zarządzeniem za- będzie się świniobicie przymustępcy komendanta Generała von sowe. Osobom rozpowszechBackmeistera z dnia 21. paździer- niającym tego typu pogłoski
nika obecne wysokie u nas ceny grozi surowa kara.

Październik 2015 r.
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„Ramię, w ramię z nami wyjdź w tę trasę,
na której kompasem nam harcerski krzyż”
Obozy letnie, zimowiska, rajdy, warsztaty, biwaki, cotygodniowe zbiórki, udział i pomoc
przy realizacji przedsięwzięć to
przykładowe formy aktywności
drużyn harcerskich i gromad
zuchowych działających na terenie Gminy Oborniki Śląskie
przynależących do Hufca Powiatu Trzebnickiego.
Środowisko harcerskie na terenie Gminy Oborniki Śląskie tworzy
5 Szczep Harcerski „Gniazdo” do
którego przynależy, 2 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Elea”
im. Obrońców Wieży Spadochronowej, 47 Drużyna Harcerska „Białe Kruki”, 11 Gromada Zuchowa
„Bractwo Leśnych Elfów”, 71 Drużyna Wędrownicza „Grań” oraz 7
Gromada Zuchowa „Złote Smoki”
i 7 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Złote Smoki” działające samodzielnie przy szkole podstawowej w Osolinie.
W ramach tegorocznej Harcerskiej Akcji Letniej przez środowisko
instruktorskie z Gminy Oborniki
Śląskie przy współpracy z Komendą
Hufca Powiatu Trzebnickiego zorganizowany został obóz harcerski
w Stilo nad morzem w terminie od
03.07.2015 – do 18.07.2015 roku,
a także obóz dla dzieci i młodzieży
ze świetlic wiejskich od 11.07.2015
– 16.07.2015 roku na bazie obozo-

wej Hufca Powiatu Trzebnickiego
w miejscowości Lgiń.
Funkcję komendanta obozu
w miejscowości Stilo objął pwd.
Adam Nowak, który pełni w Huf-

cu funkcję komendanta 5. Szczepu
Harcerskiego „Gniazdo”. Uczestnicy
obozu, wcielili się w podróżników
rozbitków, którzy utknęli na bezludnej wyspie, co pozwoliło na realizację wielu ciekawych zajęć programowych związanych z tematyką,
a także przygotowaniu odpowiednich strojów i rekwizytów, które
stały się nieodzownym elementem
życia obozowego. Oprócz zajęć
związanych z tematyką w trakcie
trwania obozu realizowane były
również zajęcia harcerskie, a uczestnicy dodatkowo mieli okazję zwiedzić Westerplatte oraz fokarium
w Serbsku. Z wypoczynku zorganizowanego nad morzem skorzystało
55 osób przynależących do środowiska harcerskiego z terenu Gminy
Oborniki Śląskie.

50 osób, był okazją do przybliżenia
dzieciom i młodzieży niezrzeszonym w ZHP, czym jest harcerstwo,
a także okazją do aktywnego wypoczynku na łonie przyrody.

Obóz zorganizowany w miejscowość Lgiń, w którym uczestniczyło

Prace w środowisku realizuje
sześciu pełnoletnich instruktorów

Już po raz czwarty Hufiec ZHP
Powiatu Trzebnickiego wspólnie
z Biurem Pełnomocnika ds. uzależnień organizował wypoczynek i jak
w poprzednich latach współpraca ta
przebiegła wzorowo, której owocem
był obóz w Lginiu. Udział dzieci ze
świetlic wiejskich pokryty został ze
środków Gminy Oborniki Śląskie.
Oprócz Harcerskiej Akcji Letniej
przez cały rok organizowane są cotygodniowe zbiórki poszczególnych
drużyn, a także różne przedsięwzięcia programowe.

Konkurs
„Zabierz flagę na wakacje!”
rozstrzygnięty
Pomysłowość, humor i walor
estetyczny – te trzy kryteria
były głównymi wyznacznikami
decydującymi o wyborze laureatów.
Wręczanie nagród w konkursie
„ Zabierz Flagę na wakacje” odbyło się uroczyście 26 września 2015
roku podczas Festiwalu Kultur

Świata im. Tony’ego Halika w Obornickim Ośrodku Kultury. Poniżej
prezentujemy nagrodzone fotografie i oczywiście zapraszamy na kolejną edycję konkursu w przyszłym
roku. Jest to, po pierwsze, świetna
zabawa, po drugie jedna z nielicznych okazji aby zdobyć flagę Obornik Śląskich i oczywiście do wygrania są cenne nagrody!

Wyniki:
I miejsce – Patryk Bednarek
II miejsce – Joanna Wojtasik
III miejsce – Agnieszka Bińkowska
Wyróżnienie: Justyna Beśka
I miejsce – Patryk Bednarek
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II miejsce – Joanna Wojtasik

III miejsce – Agnieszka Bińkowska

Wyróżnienie: Justyna Beśka

z uprawnieniami, którzy są wolontariuszami, a całe obornickie środowisko harcerskie liczy ok. 100
zuchów i harcerzy.
Hufiec ZHP Powiatu Trzebnickiego podejmuje również działania
mające na celu reaktywację działalności seniorów harcerskich. W dniu
26.09.2015 roku zostało zorganizowane w tym celu spotkanie w Kuraszkowie, na które zostali zaproszeni dawni harcerze i instruktorzy.
W 2015 roku pozyskano środki
z Gminy Oborniki Śląskie na realizację dwóch zadań programowych.
W najbliższym czasie, bo już w październiku dzieci i młodzież wezmą
udział m.in. w IX Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej, który
odbędzie się w Żmigrodzie.
AK
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Wykopki muzyczne

(inaugurującym ten muzyczny
meeting) zwierzałem się „Gazecie
Wrocławskiej” w artykule „Standardowe wykopki”: – Gramy bluesa,
bo to lubimy, ćwiczymy w OOK, bo
tu są najlepsze warunki. A że jest to
muzyka od siebie, bardzo osobista,
więc łatwo trafia do słuchacza. A tak
dziennikarz z GW podsumował
pierwsze „koty za płoty” w podejściu do bluesa w naszym mieście:
Choć wykopki nie są znane każdemu
oborniczaninowi, stały się już ucztą
dla wytrawnych koneserów.
W pierwszej edycji festiwalu zagrały kapele: „Obstawa Prezydenta”,
„Banaszak & The Best” i my, gospodarze, „Blues Menu”. W drugiej odsłonie przeglądu w 2004 roku (dość
późną jesienią, bo 20 listopada) ze
sceny OOK bluesowe dźwięki „zapodały” załogi: „Blues Flowers”
z Poznania i – jakże by inaczej –
„Blues Menu”. No a potem ze względów osobistych na parę dobrych lat
przeniosłem się do Prusic. Moje
więzy z Obornikami i z OOK rozluźniły się. Dopiero za namową niestrudzonego działacza muzycznego,
trzebnickiego animatora kultury,
Krzysia Nartowskiego, zgodziłem
się, aby tradycja muzycznych „wykopków” została niejako „przejęta”
przez Trzebnicę. – Chcieliśmy troszkę poszerzyć horyzonty muzyczne
i do bluesa dodaliśmy jeszcze jazz
i funky – tak „Gazecie Nowej” wyjaśniał Krzysztof Nartowski ideę
koncertu pn. Wykopki Jazzowo-Bluesowe, który po raz pierwszy
odbył się w trzebnickim Zespole
Placówek Kultury 27 września 2007
roku. Poprzeczka została podniesiona bardzo wysoko. My, „Blues
Menu”, supportowaliśmy prawdziwą gwiazdę jazzu i bluesa zza oce-

Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Obornikach Śląskich jest
miejscem aktywnego wypoczynku i relaksu dla mieszkańców oraz gości Ośrodka.

anu, zdobywcę nagrody GRAMMY,
czarnoskórego Mike’a Russella, który wystąpił z zespołem czołowego
polskiego saksofonisty, Piotra Barona. Tak jeden z anonimowych internautów po swojemu skomentował
tą niezwykłą muzyczną ucztę: ...co
to była za niespodzianka, Trzebnica ok. 19-tej wchodzę do hotelu, bez
perspektyw na wieczór (zapowiadało
się gapienie w tv, na dworze deszcz,
zimno a ja tradycyjnie zapomniałem
kurtki)... Pani recepcjonistka nagle
mówi, że w miejscowym domu kultury jest jakiś koncert... Myślę sobie
– a co tam zajrzę, spodziewałem
się czegoś amatorskiego... Wchodzę
a tam rozgrzewa się MIKE RUSSELL
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Służb Mundurowych, w którym wezmą udział przedstawiciele Straży
Pożarnej, Policji oraz Pracownicy
Lasów Państwowych z terenu Powiatu Trzebnickiego.

Wszelkie informacje znajdą
Państwo na naszej stronie internetowej www.osirobornikislaskie.pl lub
naszym facebookowym profilu.

wzwyż, gdzie fundament grupy
tworzą rodzice dzieci i inni dorośli.
W zajęciach mogą brać udział osoby praktycznie w każdym wieku.
W Obornikach Śląskich, w grupie młodszej zajęcia ukierunkowane są na kształtowanie podstawowych cech motorycznych takich jak
szybkość, gibkość, skoczność, koordynacja ruchowa i siła z elementami Taekwondo. Mniej więcej przez
połowę treningu adepci taekwondo
uczą się nowych kopnięć, kombinacji ciosów, umiejętnego połączenia
rąk i nóg w walce sportowej, układów formalnych Taekwondo ITF
w oparciu o encyklopedię Taekwondo i nauki koreańskich mistrzów.
Trenowanie Taekwondo ITF wpaja

swoim adeptom zasady pielęgnowania takich wartości jak: uprzejmość,
uczciwość, wytrwałość, samokontrola, pokora, szacunek. Każdy członek klubu w ramach karnetu może
uczestniczyć w zajęciach niemalże
codziennie w Brzegu Dolnym oraz
Obornikach Śląskich. Pierwszy tydzień treningów jest bezpłatny !
Zainteresowanych zapraszamy
na stronę naszego klubu na Facebook`u „Avasatare Taekwondo ITF”
bądź kontakt telefoniczny z trenerem Kamilem Uchnastem 883-615364.

Arkadiusz Kucharski

W okresie jesienno-zimowym
hale oblegane są przez kluby i stowarzyszenia sportowe oraz osoby
indywidualne natomiast latem dużym zainteresowaniem cieszą się
odkryte obiekty sportowe czyli dwa
korty tenisowe, boiska do siatkówki plażowej, koszykówki oraz basen
kąpielowy. W tym roku w Ośrodku
Sportu i Rekreacji podczas wakacji
odbyły się 4 turnusy obozu sportowego dla blisko 200 zawodników
piłki nożnej.
Barbra Streisand, Billy Joel, Stevie
Wonder, Dionne Warwick, Burt
Bacharach, B.B. King, Patti LaBelle, Olivia Newton-John i z wieloma
innymi. Akompaniował mu zespół
Walk Away – polska grupa grająca
fusion istniejąca od 1985, wybierana wielokrotnie “najlepszym jazzowym zespołem roku” przez czytelników pisma Jazz Forum. Walk
Away grał na wszystkich najważniejszych festiwalach światowych,
regularnie współpracuje z takimi
gwiazdami jak Urszula Dudziak,
Mike Stern oraz Bill Evans. I znów
mieliśmy wielki zaszczyt i szczęście
grać przed tak uznanymi w świecie
gwiazdami jazzu.
Tak na swoim blogu o tych
czwartych już wykopkach napisał

& PIOTR BARON QUARTET.... co
to była za bomba energetyczno-muzyczna... to był świetny koncert.
Sympatycznego, kontaktowego
Mike’a poznałem prywatnie przez
naszego wspólnego przyjaciela,
nieżyjącego już puzonistę Andrzeja Brzeskiego, który przez wiele lat
współpracował ze mną. Podczas
swojego koncertu w hotelu NIEZŁY
MŁYN w Czeszowie Mike zadedykował mi dwa bluesy wspominając wcześniej w rozmowie nasze
muzyczne spotkania (nie tylko te
w Trzebnicy). Kolejne Wykopki Jazzowo-Bluesowe odbyły się w Trzebnicy 21 października 2010 roku.
Tym razem odpowiednio wysoki
poziom zapewnił Eric Marienthal
– amerykański saksofonista, najbardziej znany z dokonań w gatunkach jazz, jazz fusion, smooth jazz
i pop. Marienthal współpracował
z takimi artystami jak Elton John,
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– reaktywacja
Przed laty mi, bluesmanowi
i bluesfanowi, zamarzyło się takie
muzyczne wydarzenie w moich rodzinnych Obornikach: przegląd
zespołów z wyraźnie wpisanym
bluesem w C.V. Po letnich, ogólnopolskich, plenerowych festiwalach
z bluesem w tytule, postanowiłem
jesienią wprowadzić bluesa pod gościnny dach Obornickiego Ośrodka Kultury i nazwać ten projekt
adekwatnie do sezonowych prac
polowych wykonywanych o tej porze roku. W ten sposób powstały
Obornickie Wykopki Bluesowe,
a pierwsza ich odsłona miała miejsce w OOK w październiku 2002
roku. Tak w tym pamiętnym roku

z pierwszej ręki
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ceniony artysta-fotografik Marcin
Mazurkiewicz: IV Wykopki Jazzowe
okazały się być w tym roku jazzowo
– bluesowe, a to za sprawą dwóch

świetnych zespołów. Rodzimego,
bluesowego bandu Blues Menu i jazzowego Walk Away występującego
z gwiazdą wieczoru i swojej ostatniej płyty – saksofonistą Ericiem
Marienthalem. Koncert należał do
tych, o których pamięta się po latach.
W mojej opinii Wykopki były prawdziwym popisem kunsztu poszczególnych artystów. Pozostaje życzyć
tylko sobie i innym kolejnych równie

udanych wieczorów. No a potem
zapadła pięcioletnia cisza. Jednakże w tym roku postanowiliśmy
(my: Krzysiek Nartowski, Piotrek
Zdybek i ja) wskrzesić „wykopki”
z niebytu i przy przychylnym nastawieniu włodarza Obornik Śl.
zrealizować je ponownie. Ta jednodniowa (na razie) impreza jest naturalnym powrotem do wcześniejszych koncertów organizowanych
w ramach Obornickich Wykopków
Bluesowych oraz Trzebnickich Wy-

kopków Jazzowo Bluesowych organizowanych w latach 2002–2010.
Koncerty, które odbędą się w ramach tego wydarzenia mają charakter niekomercyjny, skierowane są
do lokalnej publiczności i mają na
celu propagowanie szeroko pojętej
kultury muzycznej oraz promocję
lokalnych artystów. Postanowiliśmy
zmienić nieco formułę festiwalu
poszerzając spektrum gatunków

muzycznych (w tym roku doszedł
rock), zniknęły z nazwy przeglądu
słowa: blues i jazz.
17 października w Obornickim Ośrodku Kultury odbyły się
V Wykopki Muzyczne. Wystąpili
kolejno: o godz. 18-tej Im Fanki
Tim pod wodzą muzycznego pasjonata Krzyśka Nartowskiego ze
świetnie usposobioną wokalnie,
jazzującą i fungującą Izą Możdzeń,
potem o 19-tej zaśpiewali Blues
Menu (tradycji stało się zadość,
piąta edycja i nasza piąta obecność na jubileuszowej imprezie),
o godz. 20-tej zabrzmiał art-rock
w wykonaniu No Pesos z charyzmatycznym głosem nieprzeciętnie uzdolnionego wokalnie Piotrka
Zdybka, a na deser mocne rockowe
riffy zapowiedziały coverowy Band’n’Rolla (grają utwory AC/DC) ze
znakomitym scenicznie frontmanem Piotrkiem Barańskim. Oj, działo się! Niezwykły koncert, wspaniali
wykonawcy, niepowtarzalna atmosfera i niezawodna publiczność. Mam
nadzieję, że wykopki muzyczne na
stałe wrócą do swojego matecznika,
do OOK i do jego kalendarium corocznych imprez.
Tadeusz Bogucki

Propozycją dla najmłodszych,
oprócz okolicznościowych imprez
organizowanych przez Ośrodek
jest stała sekcja Judo „Wilki”. Trening Judo jest niezwykle wszechstronny, zawiera wiele elementów
ogólnorozwojowych, gimnastykę
korekcyjną, ćwiczenia ruchowe,gimnastyczno-koordynacyjne itp.
Zabawy i gry ruchowe, obecne na
każdym treningu nastawione są na
rozwój wszystkich zdolności motorycznych, natomiast trenowanie
Judo daje możliwość startu w zawodach oraz wyjazdów na obozy
sportowe, w których chętnie biorą
udział Oborniczanie. Stałe zajęcia
odbywają się na małej hali sportowej. Sekcję Judo – prowadzi Pan
Piotr Nowak – absolwent AWF-u,
mgr fizjoterapii – sędzia związkowy
Polskiego Związku Judo, medalista
Mistrzostw Polski Ju-jitsu, członek
kadry narodowej, medalista Drużynowych Mistrzostw Polski w Judo.

Sekcja Aikido – to zajęcia tradycyjnej japońskiej sztuki walki
Aikido. Treningi obejmują techniki
wręcz, pracę z drewnianym mieczem – boikenem, drewnianym
kijem – jo oraz medytację. Aikido
koncentruje siłę głównie na technikach obronnych: atak przeciwnika odpiera się wykorzystując jego
własną energię (stosowane są rzuty
i dźwignie na stawy), używając przy
tym minimalnej siły. Z tego powodu Aikido mogą ćwiczyć wszyscy,
bez względu na wiek i kondycję fizyczną. Zajęcia Aikido odbywają się
również w małej hali sportowej.
Sekcja Podnoszenia Ciężarów
UKS Relaks – jest naszą perełką
działającą od ponad 10 lat przy
Ośrodku Sportu i Rekreacji, której zawodnicy odnoszą sukcesy na
arenie krajowej oraz międzynarodowej. Trenerem Sekcji – jest Pan
Tomasz Pałka, a kierownikiem Pan

Stefan Pałka – sędzia międzynarodowy i działacz „od sztangi”.
Od września bieżącego roku zapraszamy także na zajęcia Taekwon
– do w poniedziałki i czwartki prowadzone przez Klub Sportów Walki „ AVASATARE”.
Nową propozycją Ośrodka dla
młodzieży w wieku 13–17 lat jest
utworzenie sekcji koszykówki liczącej już 17 osób. Zajęcia odbywają się w środy i piątki a prowadzone
są przez Panią Iwonę Pelc – mgr
AWF – instruktora ds. sportu. Planujemy również uruchomienie zajęć z fitnessu.
Trwają przygotowania do kolejnej edycji Halowej Ligi Piłki
Nożnej w której weźmie udział 14
drużyn z podziałem na dwie ligi.
Rozpoczęcie rozgrywek tradycyjnie planowane jest na 2 połowę listopada.
Dnia 14 listopada zapraszamy
do Ośrodka na kolejny już Turniej

Nowy Klub Taekwondo Itf
w Obornikach Śląskich
Od 1 września w Ośrodku Sportu i Rekreacji ruszyły treningi
koreańskiej sztuki walki Taekwondo ITF.
Zajęcia prowadzone są przez instruktorów Klubu Sportowego „Avasatare”. Klub dobrze jest znany mieszkańcom Brzegu Dolnego, w którym

aktualnie trenuje około 70 osób
(ze wszystkich grup wiekowych).
W Obornikach zajęcia odbywają się
w poniedziałki i czwartki. Treningi
trwają około 90 minut (1,5 godziny).
Treningi prowadzone pod przewodnictwem Kamila Uchnasta II
dan oraz Stanisława Banaszka I dan.
Obydwaj stopnie mistrzowskie zdo-

byli u koreańskiego mistrza Hwang
ho Yang IX dan. Regularnie szkolą
się i biorą udział w seminariach organizowanych w całej Europie przez
mistrza. W Obornikach Śląskich
Filia klubu sportowego Avasatare Taekwondo ITF wystartowała
w dwóch grupach wiekowych: 6-12
lat oraz starszej od 13 roku życia

Kamil Uchanst
Bartek Malec
fot. materiały klubu Avasatare
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Tenisowy Turniej Gmin –
Szukamy Tenisowych Talentów
26.09.2015 r. na terenie Pałacu
Brzeźno odbył się organizowany przez ProActive i Pałac
Brzeźno pierwszy Tenisowy
Turniej Gmin. Impreza miała
na celu wyłonienie najzdolniejszych sportowo dzieci z klas
1–3 szkoły podstawowej z terenu trzech gmin: Prusice, Trzebnica i Oborniki Śląskie.
Uczestnicy rywalizowali w 3 kate
goriach wiekowych – klasy I, II i III
w specjalnych torach przeszkód,
zawierających elementy tenisowe.
Zwycięzcy – dzieci które uzyskały najlepszy czas z każdej gminy
i w każdej kategorii wiekowej, nagrodzeni zostali tenisowymi stypendiami, ufundowanymi przez

Patronat nad imprezą objęli burmistrzowe gmin biorących udział
w imprezie:
• Burmistrz Miasta i Gminy Prusice– Igor Bandrowicz
• Burmistrz Miasta i Gminy
Trzebnica – Marek Długozima
• Burmistrz Miasta i Gminy
Oborniki Śląskie – Arkadiusz
Poprawa
Pragniemy serdecznie podziękować uczestnikom turnieju za
wspaniałą rywalizację, rodzinom
dzieci za przybycie i aktywny udział
w atrakcjach dodatkowych oraz
sponsorom:
• sieci sklepów Rabat za ufundowanie słodkości dla dzieci

• cukierni BEZA za ufundowanie
słodkości dla dzieci i rodziców
• firmie Tarczyński za przygotowanie stanowiska wystawienniczego oraz degustacji dla gości
• firmie GJ Gacjana za przygotowanie degustacji dla gości
• firmie Sady Celmerów za ufundowanie owoców dla dzieci i rodziców oraz soków do degustacji
• p. Tomaszowi Wiśniowskiemu
za uatrakcyjnienie pikniku pokazem garncarstwa z gospodarstwa Kruczyna z Pęgowa– Fundacja Cegielnia
Pragniemy podziękować także
patronom imprezy – Burmistrzom
oraz ich współpracownikom za
wsparcie finansowe, rzeczowe oraz
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Kącik kulinarny –
Obornickie Smaki

Nie taki szlak trudny jak go malują

pieczenia, smarujemy rozkłóconym
jajkiem i wstawiamy do piekarnika
na około 40 min.
Pieczemy około 10 min. w 150 C
następnie w 180 C na piękny jasnobrązowy kolor.

Pieróg pieczony

Następnie dodajemy 2–3 jajka
zmiksowane, płaską łyżeczkę soli,
stopione masło lub margarynę typu
„Kasia” (1/3 kostki), wyrabiamy
ciasto ręką (jeżeli trzeba dodajemy
mąkę) około 10 min. odstawiamy
przekryte ciasto w ciepłe miejsce do
wyrośnięcia (jeżeli nie ma ciepłego
miejsca, to naczynie z ciastem przekrywamy kocem lub kołdrą).
Po wyrośnięciu ciasto dzielimy
na 2 części, na stolnicy posypanej
mąką, każdą część rozwałkujemy
na grubość od 1 cm do 1,5 cm, nakładamy farsz, zaginamy z każdej
strony ciasto do środka, lekko uklepujemy ręką (pieróg ma mieć około
4 cm wysokości, średnica około 18
cm), układamy pierogi (2 szt.) na
dużą blachę wyłożoną papierem do

Góry… równiny… łąki… pola…
drogi asfaltowe… jakąkolwiek
podążamy drogą wybierając
się na pieszą wycieczkę turystyczną, prowadzi nas szlak
turystyczny: górski lub nizinny.
Ale tak właściwie co my wiemy
o tych szlakach? Co oznaczają ich
kolory? Po co one w ogóle są? Postaram się teraz w poniższym tekście odpowiedzieć na te podstawowe pytania.

Potrawy z okolic
Tarnopola
Zrobić rozczyn: w mące (około
2 szklanki) zrobić dołek, wlać 250
ml ciepłego mleka, dodać łyżeczkę
cukru, 5 g drożdży zamieszać, przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe
miejsce do wyrośnięcia.

Jesienne
przepisy
Powidła śliwkowe
z czekoladą
2 kg dojrzałych śliwek
20 dkg gorzkiej czekolady
1 szkl. cukru
1 łyżka kakao
1/2 łyżeczki cynamonu
1/2 łyżeczki przyprawy do piernika
Śliwki rozpołowić i dać na patelnię o grubym dnie. Smażyć na małym ogniu, aż owoce się rozpadną,
często mieszać. Pod koniec smażenia dodać czekoladę cukier, kakao,
cynamon i przyprawę do piernika.
Całość dobrze wymieszać. Gorące powidła przekładać do słoików
i odwrócić do góry dnem.

Szlak turystyczny jest to trasa
wycieczkowa oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej
przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi. Pośród szlaków
pieszych, oprócz podstawowych
szlaków turystycznych, wyróżnia
się szlaki spacerowe, szlaki dojściowe i ścieżki dydaktyczne oraz
edukacyjne (np. przyrodnicze czy
historyczne). Oznaczeniami szlaków
zajmuje się PTTK (Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze).
Każdy oddział PTTK ma (lub może
mieć) swojego Znakarza Szlaków
Turystycznych, który osobiście odpowiedzialny jest za projektowanie
i malowanie szlaków. Warto tutaj dodać, iż pierwsze oznaczenie powstało już 1880 roku! Od tamtej pory,
system znakowania szlaków został
ujednolicony, powstało mnóstwo
szlaków i wskazówek, które pomagają turystom w zwiedzaniu, w odnajdywaniu właściwej drogi. W Polsce ustalone jest oznaczanie szlaku
pieszego za pomocą trzech przylegających do siebie poziomych pasków, umieszczanych na drzewach,

NA TRONIE
ProActive. Dzieci rozpoczną darmową naukę gry w tenisa zimnego
w swojej gminie!
Impreza, oprócz wymiaru sportowego, miała charakter rodzinnego pikniku z wieloma atrakcjami.
Uczestnicy mogli spróbować swoich sił na polu golfowym, strzelnicy golfowej oraz w minigolfie. Do
zwiedzania Pałacu, pięknego ogrodu orz Strefy SPA i Wellness zachęcał konkurs, gdzie główna nagrodą
był voucher na pobyt w Pałacu!
Ponadto ofertę imprezy wzbogacili wystawcy oraz sponsorzy, którzy
przygotowali dla gości degustacje
oraz konkursy z nagrodami!
Impreza zgromadziła blisko 100
dzieci biorących udział w turnieju
oraz ich rodziny.

• firmie KLIWO za wsparcie finansowe
• firmie IspeakEnglishSchool za
udział w imprezie, uatrakcyjnienie pikniku konkursami i nagrodami
• firmie Tropical Aloedrinks za
ufundowanie napojów dla dzieci
oraz przygotowanie degustacji
dla gości

merytoryczne w organizacji Turnieju!!!

Zimy czas
W ogrodzie, pod stertą gałęzi,
szeleszczące, kolorowe,
wiatr opadłe liście więzi.
Małe, duże i matowe.

Wyniki:
W kategorii drużynowej:
I miejsce: gmina Trzebnica
II miejsce: gmina Oborniki Śląskie
III miejsce: gmina Prusice

Klasy 1

Klasy 2

Klasy 3

I miejsce

Oliwia Stachurska
(Prusice)

Bartosz Sosiński
(Oborniki Śląskie)

Szymon Stachurski
(Prusice)

II miejsce

Miłosz Stefanowski
(Oborniki Śląskie)

Jakub Świderski
(Trzebnica)

Patryk Pilik
(Trzebnica)

III miejsce

Natan Michalak
(Trzebnica)

Maja Laskowska
(Oborniki Śląskie)

Wiktor Bogulak
(Oborniki Śląskie)

Voucher na pobyt w Pałacu Brzeźno
wygrała Nina Świlak z gminy Prusice!
Tenisowe Stypendia
przyznane zostały:
Bartłomiej Dzierżyński (Trzebnica)
Miłosz Stefanowski (Oborniki Śl.)
Mikołaj Borowiak (Oborniki Śl.)
Oliwia Stachurska (Prusice)
Natasza Bagińska (Prusice)
Ksawery Piziewicz (Trzebnica)
Bartosz Sosiński (Oborniki Śląskie)
Aleksandra Sadkowska (Prusice)
Patryk Pilik (Trzebnica)
Szymon Stachurski (Prusice)
Wiktor Bogulak (Oborniki Śląskie)
Aleksandra Nowak (Trzebnica)
Bartosz Kwak (Trzebnica)
ProActiv

Życia Czas

Znalazł jeżyk liści stos,
więc pod nimi głowę schował,
bo uśmiechnął się mu los.
Tak, by życie uratował.

Na rozstajach dróg,
gdybym tylko mógł.
Zatrzymać życia czas,
byłoby w sam raz.
Stary, nowy, rok za rokiem,
maszerują dziarskim krokiem.
Wszystkie mają pory roku,
dotrzymując życiu kroku.
Jeden z drugim wciąż tak ma,
że nie gubi ani dnia.
Ten, czy tamten rzuca blask, lub cienie,
inny wprawia w osłupienie.
Życie, życie, jest jak mgła,
każdy dzień swój urok ma.
Wszystkie lata, ich oblicza,
są jak puszcza nam dziewicza.
Ja mam problem, a Ty dwa,
każde z nas problemy ma.
Ja planuję, los się śmieje,
chyba całkiem osiwieję.
Świergotek
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Nie ma szala, ani czapki,
by mu ciepło było,
wtulił nosek miedzy łapki.
Przespał zimę sobie miło.
Kawał czasu, aż do wiosny,
gdy słońce zaświeciło,
wstał wyspany i radosny.
Jeża ciepło przebudziło.
Czas już kości wyprostować
i truchcikiem myk do lasu,
aby życia nie marnować.
Wąską ścieżką, bez hałasu.
Świergotek

Kiedyś śmieszny osiołekZwierzę znane w świecie Ogłosił, że jest królem
Na naszej planecie.
Zbudował nawet pałac
Jak władca bogaty
I wystroił go w złoto,
Perły i brokaty.
Usiadł dumnie na tronie
I z mocą starszeństwa,
Zażądał podarunków
Oraz posłuszeństwa.
Wszyscy zamiast go słuchać,
Śmiali się niestety,
Bo pasował do tronu
Jak wół do karety !
Z tego morał wynika,
Że w życiu się zdarza,
Iż nie każdy jest tym
Za co się uważa.

LISEK I GĄSKA
Kiedyś wiejską drogą
Szła Oleńka mała,
Była zrozpaczona
I głośno płakała.
Spotkał ją kolega
I spytał nieśmiało,
Powiedz mi Oleńko
Co się złego stało ?

murach, skałach itp. widocznych
miejscach. Dwa zewnętrzne paski
są barwy białej, natomiast środkowy
jest koloru: czarnego, czerwonego,
niebieskiego, zielonego lub żółtego.
I tu właśnie pojawia się krążący
od lat wśród początkujących lub
niedoinformowanych turystów mit
na temat trudności szlaków w zależności od jego koloru. Otóż należy zapamiętać, że KOLOR SZLAKU
PIESZEGO NIE MÓWI O JEGO
TRUDNOŚCI. Osoby, które sądzą
inaczej mogą niemiło się o tym
przekonać w terenie. Planując więc
wycieczkę pieszą należy poszukać
informacji o szlaku w przewodnikach, Internecie, różnych forach
i blogach lub odczytać przebieg
szlaku na podstawie poziomic
z mapy turystycznej. Dopiero tak
przygotowani możemy z dużą dozą
prawdopodobieństwa przewidzieć
jak będzie „trudno” na szlaku. Pamiętajmy, że w grę wchodzi nasze
bezpieczeństwo a także tych z którymi idziemy na wycieczkę, szczególnie wysokogórską. Jednak kolor
szlaku coś oznacza, są pewne wytyczne, których Znakarze się trzymają.
szlak czerwony – szlak
główny w danym paśmie górskim,
zazwyczaj jest poprowadzony przez
najbardziej spektakularne, a jednocześnie najciekawsze krajobrazowo
i przyrodniczo miejsca danego regionu (w górach zwykle przez najwyższe kulminacje danego pasma).
Kolorem czerwonym oznaczone
bywają też czasami inne szlaki bie-

Odrzekła, że kiedy
Schodziła z tarasu,
Lis porwał jej gąskę
I uciekł do lasu !
Ale ona nadal,
Choć bardzo się smuci,
Wierzy, że ta gąska
Szybko do niej wróci
I kiedy mu o tym
Z rozpaczą mówiła,
Ukochana gąska
Naprawdę wróciła !
Za nią przybiegł lisek,
Grzeczny niesłychanie
I przeprosił Olę
Za złe zachowanie
Przytulił też gąskę
I skruszony wielce,
Udowodnił wszystkim,
Że ma dobre serce.
STEFAN SKĄPSKI – wrocławianin,
miłośnik Obornik Śląskich i okolic. Tu
mieszkał przez okres kilku ostatnich
lat i tu powstały jego wiersze opublikowane w 2013 r. przez Stowarzyszenie
LGD w Trzebnicy w zbiorze zatytułowanym TOMIK NATCHNIONY KRAINĄ WZGÓRZ TRZEBNICKICH. Na
przełomie br. na półki księgarskie trafił
Jego tom z wierszami dla dzieci pt. NIEZWYKŁE PRZYGODY ZE ŚWIATA
PRZYRODY. Tomik z nowymi wierszami autora jest przygotowywany do druku w pierwszej połowie przyszłego roku.
W nim znajdzie się także wiersz, który
publikujemy w dzisiejszym numerze naszej gazety.

gnące w danym terenie niekoniecznie będące szlakiem głównym.
kolor niebieski wyznacza
szlaki pokonujące duże odległości –
dalekobieżne.
żółtym znakuje się krótkie
szlaki łącznikowe, czasami też
dojściowe.

znak prostokątny

zielony oznacza szlak
doprowadzający do charakterys
tycznych miejsc.
kolor czarny wyznacza
krótki szlak dojściowy.
Należy pamiętać, że, jak każde
oznaczenia, także i te są umowne.
Nie wszystkie szlaki turystyczne

Znaki szlaków dojściowych:

początek szlaku

do źródła (ujęcia wody)

wspólny przebieg
szlaków (w tym
przypadku dwóch)

do punktu noclegowego

Strzałka kierunkowa

do wybitnego punktu
widokowego

znak łamany

do miejsca interesującego
z krajoznawczego punktu
widzenia

znak łamany
w wersji podwójnej

„uwaga!”
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znakowane są przez PTTK (niektóre znakowane są np. przez gminy
lub zarządy parków krajobrazowych), dlatego też mogą pojawiać
się rozbieżności.
Oprócz kolorów szlaków, ważne są także inne oznaczenia, które mogą pojawić się na szlaku, co
oznacza, że znakowanym szlakom
turystycznym może towarzyszyć
odpowiednia infrastruktura turystyczna: tablice z opisem szlaku,
czasami przejścia, miejsca do odpoczynku i ochrony przed złymi warunkami atmosferycznymi, sztuczne ułatwienia spotykane zwłaszcza
na terenach wysokogórskich w postaci schodów, poręczy, drabinek,
klamr, łańcuchów itp. Pokazana
Państwu rycina powinna pomóc
w odszyfrowaniu niektórych oznaczeń.
Mając taką wiedzę bez problemu
możemy w najbliższe wakacje, wolny weekend czy urlop wybrać się na
wycieczkę i być przygotowanym na
to, co może spotkać nas na trasie.
Jednakże jakkolwiek nie bylibyśmy
pewni drogi, którą zamierzamy
pójść czy też mieli duże doświadczenie, ważne jest aby mieć ze sobą
mapę. W przypadku problemów,
gdy trzeba by było wezwać pomoc
lub też zorientować się, w którym
miejscu aktualnie jesteśmy, tylko
dzięki mapie będzie to możliwe.
Nie we wszystkich miejscach jest
idealny zasięg i może się zdarzyć,
że nasze urządzenia elektroniczne
mogą zawieść. Dlatego nalegam: na
każdą, nawet najkrótszą wycieczkę
zabierajmy ze sobą mapę, waży niewiele, ale jej „waga” i ważność jest
ogromna.
Do zobaczenia na szlaku!
Łukasz Polak

Nabór do służby przygotowawczej
w 2016 roku
Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu prowadzi
nabór do służby przygotowawczej w 2016 r. i szuka młodych,
kreatywnych ludzi, którzy
chcieliby związać swoje życie
z mundurem.
Służba przygotowawcza ma charakter elitarny i jest przeznaczona
wyłącznie dla wybranych. Umożliwia wstąpienie do Narodowych Sił
Rezerwowych wraz z wszystkimi
uprawnieniami i korzyściami z tego
wynikającymi. Daje także szansę
pełnienia służby w korpusie szeregowych zawodowych.
Szkolenie w ramach służby przygotowawczej trwa od czterech do
sześciu miesięcy w zależności od
korpusu, a po jego odbyciu uzyskasz prawo do posiadania stopnia
wojskowego oraz tytułu żołnierza
rezerwy.
Pełniąc ww. służbę masz prawo do:
– uposażenia z tytułu pełnienia
służby przygotowawczej na potrzeby korpusu:
– oficerów 60% najniższego miesięcznego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego tj.
1500 zł;
– podoficerów 40% najniższego
miesięcznego uposażenia zasad-

–

–

–
–
–

niczego żołnierza zawodowego
tj. 1000 zł;
szeregowych 30% najniższego
miesięcznego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego
tj. 750 zł.
świadczeń pieniężnych, tj.: zwrot
kosztów przejazdu do miejsca
pełnienia służby przygotowawczej;
zasiłek z tytułu posiadania na
wyłącznym utrzymaniu członków rodzin;
zasiłek alimentacyjny;
zwrot kosztów eksploatacyjnych
zajmowanego lokalu w czasie odbywania służby przygotowawczej.

Ponadto okres pełnienia służby
przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia
w zakresie wszystkich uprawnień
wynikających ze stosunku pracy.
Szkolenie ochotników w ramach
służby przygotowawczej w 2016 r.
będzie realizowane:
1) na potrzeby korpusu oficerów –
od 7 stycznia do 1 lipca;
2) na potrzeby korpusu podoficerów, w terminach:
a) od 2 lutego do 30 czerwca,
b) od 5 lipca do 30 listopada;

3) na potrzeby korpusu szeregowych, w terminach:
a) od 7 stycznia do 29 kwietnia,
b) od 4 maja do 26 sierpnia,
c) od 6 września do 23 grudnia.
Jeśli nasza oferta spełnia Twoje
oczekiwania – skontaktuj się z Wojskową Komendą Uzupełnień we
Wrocławiu: e-mail: wkuwroclaw@
wp.mi.pl, nr tel. 261 656 141, nr tel.
261 656 157, gdzie uzyskasz informacje o warunkach, które musisz
spełnić, aby zostać powołanym do
ww. służby.
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