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Szklane krople

Wywiad z Burmistrzem
Obornik Śląskich

Arkadiuszem Poprawą
Minęły dwa lata kadencji Burmistrza Obornik Śląskich Arkadiusza Poprawy, rozmawiamy o ciężko przepracowanych
dwóch latach oraz o planach na
rok 2017.
Jak może Pan ocenić ostatnie
dwa lata?
Był to czas bardzo intensywny.
Dużo się działo. Początki nie były
niestety łatwe, ponieważ wyszły na

jaw sprawy, których się nie spodziewałem i trzeba było je „wyprostować”. Poczynając od sprawy
związanej ze składowiskiem odpadów w Golędzinowie po problemy
z naszym Żłobkiem. Ponadto oczywiście było wiele spraw bieżących.
Może Pan wyjaśnić czytelnikom jaki problem wywiązał się ze
składowiskiem odpadów?
W 2014 roku Dolnośląski Woje-

wódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadził
kontrolę na zamkniętym składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Golędzinowie.
W wyniku powyższego otrzymaliśmy w marcu 2015 roku decyzję
określającą zakres i harmonogram
działań w celu zminimalizowania
zagrożeń dla środowiska.

st r. 2

Edukacja i partnerstwo bez barier
Dzięki współpracy z Gminą
Wrocław, Burmistrzowi Obornik Śląskich Arkadiuszowi
Poprawie udało się otrzymać dotację z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
w ramach poddziałania 10.1.2
Zapewnienie równego dostępu
do wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej – ZIT WrOF.

W ramach projektu pn.: „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ
BARIER – upowszechnianie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania
przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych
dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF
(Wrocław, Kobierzyce, Sobótka,

Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka) zakupione zostanie wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne do Przedszkola Publicznego
w Obornikach Śląskich. Dodatkowo ze środków z dotacji zostaną
zapewnione zajęcia dodatkowe dla
dzieci, wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pokryte koszty utworzenia nowych miejsc przedszkolnych.
Katarzyna Jarczewska

W piątej edycji konkursu
„Szklana Kropla” organizowanego przez Stowarzyszenie Aktywność Kobiet dwie z pięciu
statuetek przypadły dla Gminy
Oborniki Śląskie.
Celem konkursu jest promocja
i upowszechnianie idei zwiększania
aktywności kobiet w sferze publicznej w Polsce w zakresie:
– przedsiębiorczości kobiet w biznesie i gospodarce;
– aktywności zawodowej kobiet
w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw;
– aktywności środowisk lokalnych i społecznych w zwiększeniu
udziały kobiet w życiu zawodowym,
społecznym i gospodarczym.

Podczas uroczystej gali, która
odbyła się 25 listopada 2016 roku
we Wrocławiu poznaliśmy laureatów tegorocznej edycji konkursu.
W kategorii Wspieranie Tożsamości Lokalnej wygrała Gmina Oborniki Śląskie, która stawia na ludzi,
wspiera obornicką wieś oraz kobiety aktywne poprzez realizację Programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi
oraz wiele inicjatyw mających na
celu poprawę jakości życia mieszkańców. Szklaną Kroplę w imieniu
Burmistrza Obornik Śląskich Arkadiusza Poprawy odebrał Sekretarz
Pan Leszek Pawlak.

st r. 9

Sprzęt strażacki
Ochotnicza Straż Pożarna w Pęgowie pozyskała nowy sprzęt zakupiony w ramach projektu pn.:
„Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Oborniki Śląskie” realizowanego przez Gminę Oborniki Śląskie
ze środków z otrzymanej dotacji
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 7500 zł. 29 września 2016
roku Burmistrz Obornik Śląskich
Arkadiusz Poprawa przekazał OSP

w Pęgowie nowoczesny sprzęt do
ratowania życia mieszkańców powiatu trzebnickiego: dwa aparaty
powietrzne typu Auer oraz turbowentylator.
Katarzyna Jarczewska
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Spalanie odpadów
w piecach domowych?

Nowa fundacja

na terenie
naszej Gminy!

Jestem na

„Fundacja Blisko Wsi” powstała 11 lipca 2016 roku. Sam pomysł powstania organizacji
zrodził się z potrzeby serca
– niesienia pomocy drugiemu
człowiekowi.
Prezesem Zarządu jest Pan Jacek Lewandowski. Głównym celem
fundacji jest popieranie rozwoju
społeczności wiejskiej, a zwłaszcza
działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej i oświatowej na
rzecz rozwoju wsi w Polsce oraz
zbliżenie narodów i państw europejskich. Członkom zarządu zależy na
wszechstronnej pomocy w tematyce społecznej, kulturalnej i prawnej
osobom starszym, samotnym oraz
młodzieży zamieszkującej tereny
wiejskie z całego obszaru powiatu
trzebnickiego. Priorytetem jest poszukiwanie rozwiązań problemów
oraz odpowiednie ukierunkowanie
w zależności od potrzeb i sytuacji
potrzebującego. Oprócz działalności bezpośredniej fundacja będzie
wspierała osoby chcące skorzystać
z funduszy unijnych np.: przy składaniu wniosków na finansowanie
różnego rodzaju przedsięwzięć zarówno do placówek zewnętrznych
jak i się ze środków unijnych. Miejscem, w którym fundacja będzie
działa na rzecz społeczności wiejskiej jest Szkoła Podstawowa im.
Jana Brzechwy w Osolinie mieszcząca się przy ul. Piłsudskiego 5.
W październiku podpisana została
umowa na użyczenie lokalu pomię-

z pierwszej ręki

Wraz z nadejściem okresu jesienno-zimowego pogarsza się
niestety jakość powietrza, co
związane jest m.in. ze spalaniem odpadów w piecach.

dzy władzami szkoły podstawowej
w Osolinie a przedstawicielami fundacji. Od 8 listopada przedstawiciele fundacji są do Państwa dyspozycji. Wszystkich zainteresowanych
przyjmują w każdy pierwszy wtorek
miesiąca od godz. 17.00 do 19.00
(lub innych dniach w zależności od
potrzeb). W przypadku, gdy pierwszy wtorek miesiąca przypadnie na
święto biuro fundacji czynne będzie
w kolejny wtorek miesiąca. Istnieje
również możliwość kontaktu telefonicznego pod numerem: 505 749
015 oraz e-mailowego: bliskowsi@
gmail.com
Jacek Lewandowski

W Polsce obowiązuje całkowity
zakaz spalania odpadów poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, czyli np. w piecach
domowych, czy w ogródkach. Nie
można upatrywać w śmieciach
źródła ciepła! Jak wynika z raportu WHO (Światowej Organizacji
Zdrowia) na 10 najbardziej zanieczyszczonych miast w Unii Europejskiej stanowią polskie miasta.
Główną przyczynę może stanowić
fakt, że aż 20% Polaków uważa palenie odpadów w domach za ekologiczne!1 O zgrozo! Zapewne nie raz
każdy z nas wychodził z domu i nie
miał „czym oddychać”. Albo inny
przykład – otwieramy okno w celu
wpuszczenia świeżego powietrza
do mieszkania i jakie jest nasze
zdziwienie kiedy zamiast świeżego
wpuszczamy „świeże” powietrze, bo
akurat sąsiad wrzucił do pieca zużyte buty albo stare meble kuchenne.
Wyrażając poniekąd zgodę na
palenie odpadów przez sąsiada
wyrażamy zgodę na trucie samych
siebie. Wdychanie zanieczyszczonego powietrza niesie za sobą konsekwencje o podłożu zdrowotnym.
Substancje kumulując się w organizmie uszkadzają komórki oraz narządy wewnętrzne, w efekcie, czego
zwiększa się prawdopodobieństwo

Utrzymuj czyste
Grunt
ścieżki i posprzątaj
to, co narobią pieski! na medal
W celu utrzymania czystości na
terenie Oborniki Śląskich, na
początku października br. zakupiono 5 pojemników na psie
nieczystości oraz 10 dystrybutorów na psie pakiety.
Pojemniki zamontowano w parkach przy ul. M. Skłodowskiej-Curie (tam wymieniono dwa zniszczone kosze), przy ul. Podzamcze oraz
w pasie ul. Kasztanowej w Obornikach Śląskich. Natomiast dystrybutory ustawiono w parkach przy ul.
Lipowej, ul. Mickiewicza, ul. Trzebnickiej oraz ul. Dworcowej, jak również w pasie ul. Kasztanowej i przy
ul. Licealnej przy stawie.

Warto zauważyć, że zużytą torebkę możemy wrzucić nie tylko do
specjalnego pojemnika, ale również
do każdego kosza ulicznego przeznaczonego na odpady zmieszane.
Papierowe woreczki są na bieżąco uzupełniane, jednak w przypadku gdy wychodzimy z naszym
pupilem w miejsce, gdzie nie ma
specjalnego pojemnika lub dystrybutora, psie nieczystości można
zebrać do podręcznego woreczka
foliowego, bądź papierowego i wyrzucić go do wcześniej wspomnianych koszy ulicznych.
Sprzątajmy po swoich pupilach,
a dzięki temu nie wdepniemy później w „pachnącą niespodziankę”.

NIE!

zachorowalności i śmiertelności
z powodu chorób płuc, układu
krążenia, nowotworów. Powodują m.in. alergie, uszkadzają nerki,
wątrobę, układ oddechowy. Dzieci,
kobiety w ciąży, jak również osoby
starsze są szczególnie narażeni na
konsekwencje zanieczyszczonego
powietrza. Substancje „produkowane” przez kominy w wyniku spalania odpadów osiadają na wszystkich
elementach przyrody, w tym na terenie przydomowych ogródków, na
których później pielęgnujemy owoce i warzywa. Wdychają je również
zwierzęta. Spalanie śmieci wcale nie
oznacza, że jesteśmy „ekofajni”.
Drodzy mieszkańcy, podmiot
specjalizujący się w odbiorze i gospodarowaniu odpadów, z ramienia
Gminy Oborniki Śląskie, odbierze
od Was każdą ilość odpadów. Zużyte meble czy sprzęt elektroniczny
możecie również bezpłatnie oddać
do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w Golędzinowie. Na uwagę zasługuje fakt,
że osoby spalające odpady w piecach podlegają karze aresztu albo
grzywny w wysokości od 20 do
5000 zł. Ale mniejsza z tą karą czy
grzywną! Najważniejszy jest czynnik zdrowotny, wpływ wdychania
takiego powietrza na organizm
ludzki. Czy naprawdę nie jest przyjemnie wyjść na spacer i odetchnąć
pełną piersią, wdychając przy tym
czyste powietrze.
Naprawdę odpady to nie opał!
Monika Spurgiasz

Dawid Bernadek

Minęły dwa lata kadencji Burmistrza Obornik Śląskich Arkadiusza Poprawy, rozmawiamy o ciężko przepracowanych
dwóch latach oraz o planach na
rok 2017.
Jak może Pan ocenić ostatnie
dwa lata?
Był to czas bardzo intensywny.
Dużo się działo. Początki nie były
niestety łatwe, ponieważ wyszły na
jaw sprawy, których się nie spodziewałem i trzeba było je „wyprostować”. Poczynając od sprawy
związanej ze składowiskiem odpadów w Golędzinowie po problemy
z naszym Żłobkiem. Ponadto oczywiście było wiele spraw bieżących.
Może Pan wyjaśnić czytelnikom jaki problem wywiązał się ze
składowiskiem odpadów?
W 2014 roku Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadził
kontrolę na zamkniętym składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Golędzinowie.
W wyniku powyższego otrzymaliśmy w marcu 2015 roku decyzję
określającą zakres i harmonogram
działań w celu zminimalizowania
zagrożeń dla środowiska. Gmina
uporządkowała teren oraz wywiązała się w określonym w decyzji
terminie ze wszystkich zaleceń. Zostały również wywiezione z działki
sąsiadującej z nieczynnym składowiskiem osady ściekowe przez firmę EPPO Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu. Poza tym przystąpiliśmy wraz
z 14 innymi Gminami i Dolnośląska
Agencją Współpracy Gospodarczej
Sp. z o.o. we Wrocławiu do Projektu
pn. „Dolnośląski Projekt Rekultywacji”, co daje nam szansę na pozyskanie dofinansowania ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu.
A co z Obornickim Żłobkiem?

Szanowni Państwo!

Gmina Oborniki Śląskie zgłosiła
do VII Ogólnopolskiego Konkursu
„Grunt na medal” teren inwestycyjny w Pęgowie o powierzchni
91,03 ha. Zajęliśmy w nim 3 miejsce! W połowie listopada 2016 roku
w Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej we Wrocławiu
odbyło się podsumowanie tego projektu oraz projektu „Gmina przyjazna inwestorom”. Nasza Gmina
otrzymała dyplom oraz certyfikat,
które Burmistrzowi Arkadiuszowi
Poprawie wręczył Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary
Przybylski.
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W ostatnim czasie utrzymuje
się zjawisko wysyłania do przedsiębiorców wpisanych do CEIDG
– odpłatnych ofert, kierowanych
przez prywatne rejestry o nazwach
zbliżonych do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, sugerujące potrzebę dokonania opłaty.
W związku z powyższym przypominamy, że wpis do CEIDG jest
bezpłatny, a wszelkie oferty nakłaniające do wniesienia jakiejkolwiek
opłaty w związku z wykorzystywaniem wpisu, są ofertami handlowymi, niezwiązanymi z rejestrem
prowadzonym przez Ministra Rozwoju.
Monika Wawrzak

Przedstawiciele Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej przeprowadzili przegląd żłobka pod kątem
jego zabezpieczeń pożarowych,
zgodnych z Rozporządzeniem
Ministra Spraw Wewnętrznych.
W wyniku czego powstał protokół,
w którym właściciel obiektu (czyli
Gmina Oborniki Śląskie) zobowiązana została do dostosowania
obiektu do nowych przepisów. Pracownicy działu Inwestycji Urzędu
Miejskiego w Obornikach Śląskich
wykonali analizę ekonomiczną
z której wprost wynikało, że modernizacja obecnego obiektu byłaby
nieopłacalna, ponadto wymagała
by zamknięcia obiektu na okres
min. 1,5 roku i to łączyło by się ze
zmniejszeniem ilości miejsc dla
dzieci. Dlatego też, zdecydowałem,
że musimy znaleźć nową lokalizację
dla Żłobka, która pomieści większą
ilość dzieci. Taką lokalizację znaleziono u zbiegu ulic Kasztanowej
i Orkana. Wyłoniliśmy już w postępowaniu przetargowym projektanta nowego obiektu, który zgodnie
z umową swoje prace ma zakończyć
do końca stycznia 2017 roku. Całość
inwestycji kosztować ma 5 000 000
złotych. Na podstawie projektu
złożymy wniosek do Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie w edycji 2017
roku w „Programie Maluch”. Ponadto Gmina będzie również skła-
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Wywiad z Burmistrzem
Obornik Śląskich

Arkadiuszem Poprawą

dać wniosek do PFRON-u o dofinansowanie, ponieważ nowy żłobek
będzie posiadał również profil integracyjny. W przypadku uzyskania
dofinansowania planujemy zakończenie inwestycji w 2018 roku.
Za kilka tygodni przywitamy
Nowy Rok. Jakie ma Pan plany na
rok 2017?
Planów jest bardzo dużo. Nie możemy zaprzepaścić szans na ostatnie
duże dofinansowania z Unii Europejskiej, dlatego składamy wiele wniosków do różnych instytucji, m.in. do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwa Sportu
i Turystyki, Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej, Fundacji
Merkury, Funduszu Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji
Współpracy Polsko – Niemieckiej.
Chcemy zrealizować kluczowe projekty dla rozwoju naszego rejonu
przy udziale środków zewnętrznych,
ponieważ to one wpływają na wizerunek Gminy oraz na poziom życia
mieszkańców.
Dzięki temu budżet na 2017 rok
możemy określić jako bardzo inwestycyjny. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym budżet na 2017
rok opiewa na REKORDOWĄ kwotę 95 000 000 złotych!
Sama część finansowa przeznaczona na inwestycje to ok. 30
000 000 złotych. Niestety dużym
obciążeniem dla budżetu są koszty
związane z utrzymaniem oświaty
– to 24 000 000 złotych (z czego
subwencja to 12 000 000 zł.) Pozostała część to wpływy z podatku
dochodowego od osób fizycznych.
Dlatego też tak nam zależy na tym,
aby mieszkańcy naszej Gminy niezależnie od miejsca zameldowania
rozliczali się w Urzędzie Skarbowym w Trzebnicy. Dzięki temu
każdy z nas ma realny wpływ na to
jak będzie rozwijał się jego region
zamieszkania. W dużej mierze to
dzięki mieszkańcom zrealizowaliśmy już wiele inwestycji, a przecież
możemy jeszcze więcej.
A jakie zadania będą realizowane?
W przyszłym roku chcemy zakończyć modernizację Obornickiego Ośrodka Kultury. Zadanie to
dofinansowane jest z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Planujemy również korzystając ze środków
zewnętrznych modernizację kina
w Obornikach Śląskich przy ul.
Dworcowej.
Bardzo dużym zadaniem będzie
przebudowa drogi 342 w ramach
projektu „Poprawa dostępności
transportowej drogi wojewódzkiej
oraz łączących się z nią dróg gminnych w miejscowości Oborniki
Śląskie”. Modernizacja drogi prze-

biegać będzie od skrzyżowania do
Ciecholowic przez ul. Wrocławską
do ronda i następnie ul. Piłsudskiego, aż do skrzyżowania na Wielką Lipę. W zakresie zadania jest
też przebudowa ulicy Dworcowej
i Łokietka. Wartość tego zadania
to 10 000 000 złotych, w partnerstwie z Dolnośląską Służbą Dróg
i Kolei przy 85% udziale środków
zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Planujemy również budowę drogi do Jar. Zadanie
zrealizowane będzie z Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych, tzw.
„schetynówki”, gdzie wkład finansowy Gminy Oborniki Śląskie wyniesie 50%. Łączna wartość zadania
to 816 528 złotych. Planujemy także
przebudowę drogi Osola – Osolin, dokończenie ciągu pieszego
w Rościsławicach oraz budowę
chodnika przy ul. Brzeskiej w Urazie. W partnerstwie ze Starostwem
Powiatowym 50/50 wykonamy ciąg
pieszy w Kotowicach i Paniowicach
– łączna wartość zadania 923 000
złotych. W Obornikach Śląskich
wybudujemy chodnik wzdłuż ulicy
Fredry, a w części ulicy Parkowej
– nową nawierzchnię wraz z chodnikiem. Ponadto planujemy wykonanie w kilku miejscach na terenie
Gminy nowych nawierzchni asfaltowych na istniejących zniszczonych
odcinkach dróg o wartości 600 000
złotych. Oborniki Śląskie planujemy połączyć z Pęgowem ścieżką
rowerową. W ramach zadania „Parkuj i jedź” wybudujemy 3 parkingi
przy dworcach PKP, tj. w Obornikach, Osoli i Pęgowie. Cały projekt
w partnerstwie z Agencją Rozwoju
Aglomeracji Wrocławskiej S.A. został złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Orientacyjny
termin jego rozstrzygnięcia to luty
2017 roku. Obecnie trwają pracę
wewnątrz hali w Ośrodku Sportu
i Rekreacji, a ponadto czekamy na
wyniki „termomodernizacji”. Jeśli
się uda to w ramach tego zadania
wymienimy dachy w Szkole Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich,
Szkole Podstawowej w Osolinie
oraz w Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Obornikach Śląskich. Wykonamy
modernizację wraz z przebudową
części budynku komunalnego przy
ulicy Parkowej w Obornikach Śląskich za kwotę 190 000 złotych. Planujemy zmodernizować kotłownię
w Przychodni Zdrowia w Pęgowie,
polegać ona będzie na wykorzystaniu gazu ziemnego. Aplikujemy
również z programu rewitalizacyjnego o środki na modernizację
basenu, a także w tym samym
wniosku o remont ulicy Krótkiej
i Licealnej. Niestety kończą się
miejsca na obornickim Cmentarzu
Komunalnym. W związku z tym
w planie mamy rozbudowę cmentarza oraz budowę kolumbarium na
obecnej części cmentarza. Z Regionalnego Programu Operacyjnego

w ramach poddziałania 4.5.2 Bezpieczeństwo – ZIT WrOF otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości
151 774,98 złotych na zakup sprzętu
pożarniczego dla naszych jednostek
w Obornikach Śląskich, Rościsławicach i Urazie. W tym samym czasie
otrzymaliśmy dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
w ramach poddziałania 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WrOF. Dzięki temu
będziemy mogli zakupić wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne do
Przedszkola Publicznego w Obornikach Śląskich. Dodatkowo ze
środków z dotacji zostaną zapewnione zajęcia dodatkowe dla dzieci,
wynagrodzenia dla nauczycieli oraz
pokryte koszty utworzenia nowych
miejsc przedszkolnych.
W najbliższym czasie musimy
zrekultywować byłe składowisko
odpadów w Golędzinowie – wartość zadania to 2 000 000 złotych,
z czego środki zabezpieczone w budżecie to 950 000 złotych. Z PROW-u ubiegać się będziemy o środki
na budowę świetlicy w Pęgowie
i Bagnie. 550 000 złotych wyniesie
modernizacja boiska przy ul. Wolności. Po środki na realizację tego
zadania sięgać będziemy do Marszałka Województwa oraz do Ministerstwa Sportu. Zleciliśmy również
wykonanie projektu przebudowy
Gminnego Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych
w Golędzinowie. W chwili obecnej przygotowujemy wniosek wraz
z dokumentacją aplikacyjną w celu
pozyskania środków finansowych
na tą inwestycję ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020, Oś priorytetowa Środowisko i zasoby, Działanie 4.1
Gospodarka odpadami 4.1.A
Projekty dotyczące Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Inwestycja obejmuje
m.in. uporządkowanie i utwardzenie terenu, wyposażenie PSZOK

w kontenery niezbędne do segregacji odpadów.
W 2017 r. planujemy przystąpić do konkursu o dofinansowanie
zadania polegającego na wymianie kotłów w domach jednorodzinnych ze środków finansowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Poziom dofinansowania może wynieść do 85%.
W najbliższym czasie będą zbierane
deklaracje chęci uczestnictwa w niniejszym programie, a formularze
oraz szczegółowe informacje będą
zamieszone na stronie internetowej oraz tablicach
i słupach ogłoszeniowych.
Z jakimi problemami przychodzą do Pana
mieszkańcy Gminy?
Spotykam się z wieloma
problemami, jakie mają
mieszkańcy naszej Gminy.
Staram się je rozwiązywać najszybciej jak to tylko możliwe. Nieustannie
przygotowujemy z pracownikami Urzędu Miejskiego
plany i projekty rozwojowe
Gminy. Obecnie nie ma
jednak jednej priorytetowej inwestycji – jest ich
wiele. Na pewno zależy
nam na tym, aby na bieżąco modernizować gminne drogi, modernizować
i dokupować oświetlenie
uliczne, a także budować
lub modernizować place zabaw dla dzieci oraz świetlice.
Przygotowujemy tereny pod inwestycje jednorodzinne i wielorodzinne. Mamy bardzo prorozwojowy
budżet. Najważniejsze dla mnie
zadania to ustabilizowanie sytuacji
Gminy oraz jej rozwój!
Jak zachęcił by Pan przyszłych
inwestorów i mieszkańców do
budowania się lub inwestowania
w Gminie Oborniki Śląskie?
Atrakcyjność Obornik Śląskich
wynika z bliskiego położenia przy
aglomeracji Wrocławskiej. Mamy
coraz lepsze drogi i coraz lepszą
ofertę komunikacyjną. W dużej
mierze dzięki Pani Agnieszce Zakęś – Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury w Urzędzie
Marszałkowskim mamy coraz więcej połączeń kolejowych z Wrocławiem. W obecnej chwili dużo
szybciej dostaniemy się do Wrocławia pociągiem, niż samochodem.
A docelowy plan jest taki, by na
trasie Oborniki Śląskie – Wrocław
Główny pociągi jeździły co 30 minut. Musimy pamiętać o tym, że już
w tej chwili nasi mieszkańcy mogą
szybciej dotrzeć do centrum Wrocławia, niż niejeden mieszkaniec
z krańcowych dzielnic miasta.
Teren Gminy zajmują głównie
użytki rolne. Tutejsze parki i lasy
obfitują w wszelakie bogactwa fauny i flory. Stwierdzono występowanie 19 gatunków roślin chronionych całkowicie i 8 chronionych
częściowo. Panuje tu mikroklimat,
który pozwala odpocząć od zgiełku
dnia codziennego. U nas każdy odnaleźć może dla siebie wiele propozycji do aktywnego spędzania czasu
wolnego – od portu nad rzeką Odrą
w Urazie, licznych szlaków pieszych
i rowerowych, jazdę konną w którejś z 6 stadnin koni po narciarstwo
biegowe w zimie. Rozwija się też
baza noclegowa.
W samym mieście można odbyć
kilkugodzinny spacer podziwiając
piękne przedwojenne wille, których
mieszkańcy bardzo dbają o swo-
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je co rok to piękniejsze i bardziej
ukwiecone ogrody. Obfitość zieleni w licznych parkach oraz bogata
kolorystyka kwiatów nasuwa nam
skojarzenia z „miastem – ogrodem”.
Z położonego zaledwie kilka kroków od centrum wzgórza „Grzybek” podziwiać można malowniczy
pejzaż Obornik, a w niedalekiej
odległości również i zarysy Wrocławia.
Na terenie miasta, ale także całej Gminy prężnie działa około 150
stowarzyszeń zrzeszając wokół siebie działaczy i miłośników naszej
Gminy pozyskujących środki finansowe na rozwój przestrzeni publicznej.
Na terenie Obornickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji znajdującego
się w centrum miasta znaleźć można halę sportową, salę gimnastyczną, siłownię oraz odkryty basen
kąpielowy funkcjonujący w sezonie
letnim. Do dyspozycji gości oddano
oświetlone boiska do siatkówki plażowej, na których odbywać się mogą
nocne turnieje, korty tenisowe i boiska wielofunkcyjne. W kompleksie
sportowo – rekreacyjnym znajduje
się, gabinet masażu, solarium oraz
sauna parowa.
W świetlicach wiejskich odbywają się liczne warsztaty, szkolenia,
spotkania oraz imprezy okolicznościowe. Świetlice pełnią na wsiach
swego rodzaju centrum kultury,
w których każdy może rozwijać
swoje zainteresowania i pasje. Cyklicznie co roku odbywa się w maju
święto miasta „Dni Obornik Śląskich”, w trakcie których mieszkańcy spotykają się i wspólnie biesiadują. Takich imprez w okresie
wiosenno – letnim w całej Gminie
jest bardzo dużo.
Jeśli chodzi o bazę edukacyjną,
to mamy można powiedzieć pełen pakiet edukacyjny – od żłobka po liceum. Jako jedyna Gmina
w powiecie trzebnickim posiadamy
„państwowy” żłobek. Szkoły posiadają szeroki wachlarz edukacyjny z zajęciami dodatkowymi, na
bardzo wysokim poziomie. Przy
Gimnazjum Publicznym w Obornikach oraz przy Szkole Podstawowej w Osolinie funkcjonują boiska
typu „Orlik”, a w Urazie jest boisko
wielofunkcyjne. Ponadto, jeśli ktoś
nie znajdzie interesujących dla siebie zajęć poza lekcyjnych w szkole
– może udać się do Obornickiego
Ośrodka Kultury, w którym prowadzone jest wiele ciekawych zajęć
– od nauki tańca, zajęć fotograficznych aż po robotykę.
Jeśli chodzi o rozwój zawodowy
mieszkańców – to obecnie zarejestrowanych na terenie Gminy jest
ok. 2000 firm prywatnych oraz kilka koncernów międzynarodowych.
Gmina Oborniki Śląskie zgłosiła
do VII Ogólnopolskiego Konkursu
„Grunt na medal” teren inwestycyjny w Pęgowie o powierzchni 91,03
ha – nieskromnie chciałbym się pochwalić, że zajęliśmy w nim 3 miejsce i kilka dni temu w Dolnośląskiej
Agencji Współpracy Gospodarczej
we Wrocławiu odbyło się podsumowanie tego projektu oraz projektu
„Gmina przyjazna inwestorom”. Nasza Gmina otrzymała dyplom oraz
certyfikat, które osobiście wręczył
mi Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.
Myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że nasza Gmina z roku na rok
rozwija się coraz bardziej. Wśród
gości licznie odwiedzających miasto nie spotkamy nikogo, kto nie
pozostał by pod jej urokiem.
Wywiad przeprowadziła
Monika Salwirak
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Remont w Szkole Podstawowej
w Osolinie

10 października 2016 r. rozpoczął się remont dwóch sal w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Osolinie przez pracowników firmy Cargill. Na początku czerwca
2016 r. pracownicy Firmy Cargill
na prośbę Firmy ELWI z Wielkiej
Lipy zgłosili Komisji Cargill Cares,
która zajmuje się analizą i opiniowaniem projektów charytatywnych
realizowanych przez firmę, projekt
wyremontowania 2 sal, mieszczącej
się w budynku Szkoły Podstawo-

wej im Jana Brzechwy w Osolinie.
Projekt uzyskał aprobatę Komisji,
ponieważ zaplanowany remont ma
przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa uczniów w szkole. W wyniku remontu powstaną estetycznej i bardziej nowoczesnej sale dla
przedszkolaków. Dodatkowym elementem jest dobrowolne zaangażowanie w ten projekt dużej grupy
pracowników firmy.
Anna Leżoń

Remont sali gimnastycznej
w szkole w Pęgowie

z pierwszej ręki

Praca dla kierowców
w Wojsku Polskim!
Jeśli posiadasz prawo jazdy kat.
C lub C+E i szukasz pracy, Wojsko
Polskie ma dla Ciebie ciekawą propozycję.
Ponad 30 jednostek wojskowych
na terenie całego kraju prowadzi
kwalifikację na żołnierzy zawodowych. W chwili obecnej Armia stawia głównie na tych, którzy posiadają prawo jazdy kat. C i C+E. To
oni niemal od zaraz mogą zostać
zatrudnieni w Wojsku Polskim, jeśli
oczywiście spełniają podstawowe
wymagania.
O przyjęcie w szeregi Wojska
Polskiego mogą się ubiegać osoby,
które ukończyły co najmniej gim-

nazjum. Ponadto kandydaci nie
mogą być karani i muszą mieć przeszkolenie w ramach służby przygotowawczej lub być po zasadniczej
służbie wojskowej. Przyjmowani są
także byli żołnierze zawodowi.
Jeśli jesteś zainteresowany naszą
ofertą – odwiedź stronę internetową WKU we Wrocławiu: www.
wroclaw.wku.wp.mil.pl lub skontaktuj się ze specjalistami pod niżej
wymienionymi numerami telefonów: 261 656 142, 261 656 150,
261 656 153, gdzie uzyskasz informacje o warunkach, które musisz
spełnić, aby zostać powołanym do
ww. służby.

Zamontowaliśmy
nowe tablice i gabloty
W październiku 2016 r. zostały
usunięte stare tablice ogłoszeniowe z terenu miasta Oborniki
Śląskie.
W ich miejsce zamontowano gabloty przeznaczone na ogłoszenia
urzędowe oraz nowe tablice ogólnodostępne. Tablice znajdują się na
ulicy Dworcowej, koło dworca PKP,
przy C.H. Rabat, przy sklepie Rodar
oraz na ul. Skłodowskiej.
W sumie zakupiono 5 gablot za
kwotę 8 425,50 zł oraz 4 tablice za
– 4 674,00 zł.

Wydział Inwestycji i Remontów

Remont w wydziale organizacyjnym

Staramy się kompleksowo chronić Państwa dane osobowe oraz
prywatność i dbać o komfort indywidualnego załatwiania spraw w naszym Urzędzie czego rezultatem jest
przeprowadzony remont w Wydzia-

le Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich. Obejmował on podział na
4 sale i montaż klimatyzacji. Całkowity koszt to ok. 35 000 złotych.
Wydział Inwestycji i Remontów

Na terenie Gminy Oborniki Śląskie zostały powołane nowe
pomniki przyrody.
W dniu 30 czerwca 2016 r.,
Rada Miejska w Obornikach Śląskich podjęła uchwałę w sprawie
ustanowienia pomników przyrody
w obrębach geodezyjnych: Jary i Paniowice – uchwała nr XXIX/204/16
z dnia 30 czerwca 2016 r. Treść
uchwały dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Obornikach Śląskich
w zakładce: akty prawne Organów
Gminy, Uchwały Rady Miejskiej

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 Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne Danuta Hofman
z siedzibą przy ul. Arkuszowej
65/43 01-934 Warszawa w terminie
do 31 sierpnia 2016 roku usunęła
łącznie 59,894 Mg płyt azbestowo-cementowych – zarówno z budynków mieszkalnych, gospodarczych
oraz zgromadzonych „luzem” na
posesjach.

VII Kadencji http://bip.oborniki-slaskie.pl/Article/id,4439.html.
Wyznaczone do objęcia ochroną
prawną drzewa gatunku dąb szypułkowych (Quercus robur) o obwodzie
pni mierzonym na wysokości 130 cm
wynoszą: 424 cm, 400 cm i 378 cm
znajdują się w Paniowicach w centralnej części obszaru chronionego
wymienionego w art. 6 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. ochronie przyrody (t.j Dz. U. z 2015 r., poz. 1651
ze zm.) – obszar mający znaczenia
dla Wspólnoty „Dolina Widawy”
(PLH020036). Natomiast drzewa
w miejscowości Jary również gatun-

ku dąb szypułkowy (Quercus robur)
o obwodach pni na wysokości 130
cm wynoszących 406 cm i 395 cm
znajdują się południowej części Jar.
Drzewa te rosną na działkach będąca własnością Skarbu Państwa,
w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego, Lasy Państwowe,
Nadleśnictwo Oborniki Śląskie. Dęby
szypułkowe mają wymiary i pokroje
predysponujące do powołania jako
pomniki przyrody ich położenie stanowi nieodłączny element krajobrazowy i ma na celu zachowanie szczególnie cennych elementów przyrody.
Dęby charakteryzują się szczególnymi wartościami przyrodniczymi oraz
odznaczają się cechami, tj. wielkością
i pokrojem wyróżniającymi je wśród
innych drzew, dlatego też podjęto decyzję o ich szczegółowej ochronie.
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grudzień 2016 r.

Dofinansowanie OSP

Gmina Oborniki Śląskie już
trzeci raz uczestniczyła w konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
przy udziale środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
polegającym na dofinansowaniu demontażu, zbierania,
transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających
azbest.

Monika Wiszniowska

Pomniki przyrody
malarskich na ścianach i sufitach.
Koszt prac wyniósł ok. 30 000 zł.
W poprzednim roku udało się
wymienić stare oprawy oświetleniowe na nowe typu LED.

Azbest

Zachęcamy mieszkańców, na
posesjach których znajduje się
jeszcze azbest do udziału w kolejnych edycjach konkursu. Wszelkich informacji w tym zakresie
udziela Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich.

Dawid Bernadek

W trakcie wakacji wyremontowano salę gimnastyczną w Szkole
Podstawowej w Pęgowie. Zakres
prac obejmował szpachlowanie
ścian i sufitów, usuniecie uszkodzeń
tynków, wykonanie nowych powłok
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Gmina Oborniki Śląskie otrzymała kolejną dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w ramach
poddziałania 4.5.2 Bezpieczeństwo
– ZIT WrOF. Projekt pt.: „Wsparcie jednostek ratowniczych z terenu
Gminy Oborniki Śląskie” dotyczy
wsparcia jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Dzięki środkom otrzymanym
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt
do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk
katastrofalnych dla Ochotniczych
Straży Pożarnych w Obornikach
Śląskich, Rościsławicach oraz
w Urazie. Projekt realizowany będzie w 2017 roku.
Całkowita wartość przedsięwzięcia: 205 101,32 zł, z czego 151 774,98
zł to kwota otrzymanej dotacji.
Katarzyna Jarczewska

W „Dwójce” bezpieczniej!
Dbając o bezpieczeństwo dzieci wracających z wakacji Gmina
Oborniki Śląskie dokonała kolejnych inwestycji. W czasie przerwy
wakacyjnej ogrodzony został cały
teren przy Szkole Podstawowej nr
2 w Obornikach Śląskich. Ponadto
zakres zadań objął montaż dwóch
bram wjazdowych oraz czterech
furtek wejściowych. Całkowity
koszt zadania wyniósł 39 360,00
złotych. Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa wraz
z Panią Dyrektor Jolantą Dudczenko dokonali odbioru wykonanych
prac. Dzięki realizacji tego zadania
znacznie wzrosło bezpieczeństwo
uczniów przebywających na świeżym powietrzu, ponieważ obecnie
nie ma możliwości wjazdu samochodów na teren szkoły.
Wydział Inwestycji i Remontów

Aktywne przejście
względem standardowych znaków. Według pomiarów pięcioletnich przeprowadzonych przez
GDDKiA w 2015 roku, średni
ruch dobowy w tym miejscu osiąga aż 4112 pojazdów.
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Nowa droga przy Milanie

23 września rozpoczęła się kolejna inwestycja na terenie naszego
miasta. Tym razem zmodernizowaliśmy drogę dojazdową do posesji
przy Pizzerii „Milana”, ponieważ
obecna nawierzchnia była bardzo
nierówna i zagrażała bezpieczeństwu przechodniów. Zakres prac
obejmowały roboty rozbiórkowe,

roboty ziemne, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej cementowej wraz z podbudową oraz
wykonanie krawężników wraz z ławami fundamentowymi na odcinku
około 100 metrów. Całkowity koszt
zadania to ok. 80 000 złotych w całości finansowany z budżetu Gminy.
Monika Salwirak

Przebudowa kotłowni w Pęgowie

Kolejnym zadaniem zrealizowanym z budżetu naszej Gminy była
przebudowa kotłowni w budynku
szkoły podstawowej w Pęgowie.
Zadanie obejmowało wykonanie
prac wraz z projektem budowlanym
przebudowy technologii kotłowni
olejowej na gazową wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej.
Kotłownia wytwarzać będzie moc
cieplną na potrzeby centralnego
ogrzewania i przygotowanie ciepłej

wody użytkowej. Zakres robót obejmował wymianę jednostki kotłowej,
palnika olejowego na gazowy (dla
kotła pozostawionego) oraz wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i dostosowanie pomieszczenia
do spalania paliwa gazowego. Ponadto zakres prac zawierał wykonanie przyłącza gazowego na potrzeby
modernizowanej kotłowni. Wartość
robót ok. 120 000 złotych.
Wydział Inwestycji i Remontów

Remont ulicy Kwiatowej w Urazie

Znaki zasilane są solarnie,
dzięki wbudowanym akumulatorom mogą świecić do 2 tygodni
bez dostępu do słońca. Ich świecenie aktywowane jest przez poruszających się pieszych, na zasadzie fotokomórki skierowanej na
chodnik.

Magdalena Zatońska

Gmina Oborniki Śląskie zamontowała nowe, aktywne oznakowanie przejścia dla pieszych
na ul. M. Curie-Skłodowskiej,
zlokalizowanego w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 340 w okolicy
skrzyżowania z ulicą Kownackiego, przy której mieści się
Gimnazjum.

Nowe znaki informacyjne typu
D-6 wyposażone są w diody, wyświetlające trzykrokowo postać
przechodzącą przez przejście dla
pieszych i mają za zadanie poprawić bezpieczeństwo osób przekraczających drogę w tym miejscu.
Oznakowanie tego typu jest dużo
bardziej widoczne dla kierowców

Całość inwestycji sfinansowała Gmina Oborniki Śląskie
w ramach porozumienia z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we
Wrocławiu.
Dziękujemy za szybkie zaopiniowanie i zatwierdzenie dokumentacji technicznej pracownikom Dolnośląskiej Służby Dróg
i Kolei we Wrocławiu oraz Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Dolnoślaskiego.
Wydział Inwestycji i Remontów

Ulica Kwiatowa gotowa! Została
wykonana nowa nakładka asfaltowa
o długości 700 metrów bieżących
i szerokości 4 metrów.
Dziękujemy Gminie za kolejną
zrealizowaną inwestycję! Dziękujemy również firmie Mota-Engil
Central Europe z Lubina.

Ale to nie koniec… mamy nadzieję, że w 2017 roku powstaną
chodniki na ul. Brzeskiej.
Będziemy się bardzo starali…
Sołtys Natalia Kwasek-Elsebay
i Radny Maciej Wolny
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Bezogranicznik
Upcyklingowy
Bezogranicznik Upcyklingowy
to grupa młodych ludzi, która
chce uwierzyć we własne siły.
W projekcie głównie przerabiamy stare nieużyteczne rzeczy na
bardziej atrakcyjne o nowym zastosowaniu. Udało nam się zrealizować
już dużo zadań. Mamy za sobą robienie zegarów, świeczek, puf i worków z którymi pojawiamy się na
lokalnych Festynach. Byliśmy także
na warsztatach fotograficznych i żeglarskich, a przez kolejne miesiące
tych działań będzie jeszcze więcej.
Zapraszamy do śledzenia naszych
poczynań na stronie Facebooku
i zakupu naszych produktów.
https://www.facebook.com/
BezogranicznikUpcyklingowy
/?fref=ts

1 października odbył się pierwszy Harcerski Rajd Rodzinny
organizowany przez 5 Szczep
Harcerski „Gniazdo”.

Kombatantów
Rzeczpospolitej
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Burmistrz Obornik
Śląskich Pan Arkadiusz Poprawa w uroczystym przemówieniu
przypomniał wszystkim wagę
dzisiejszego święta oraz zaprosił
mieszkańców do udziału w dalszej
części obchodów. Później przy-

szedł czas na odznaczenia. Krzyże
Kombatancie otrzymali: p. Tadeusz Janas, p. Ryszard Chwaliński,
p. Józef Giedryś, p. Kazimierz Kępiński, p. Bronisław Porgiel. Medal za „wybitne zasługi” otrzymali:
p. Bożena Magnowska i p. Henryk
Cymerman, a medal za „zasługi”
otrzymał p. Andrzej Małkiewicz.
Złoty medal 35-lecia Wojska Polskiego wręczono p. Kazimierzowi
Pakulskiemu oraz p. Andrzejowi
Jaros. Dalej odczytany został Apel
Poległych. Kwiaty pod Obeliskiem
złożyły delegacje Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu naszej
Gminy, Władze Samorządowe,
Sołtysi Gminy Oborniki Śląskie,
Sybiracy, Kombatanci, Poszkodowani przez III Rzeszę, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Forum Samorządowe, Związek Harcerstwa
Polskiego, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Ochotnicza Straż
Pożarna Pęgowa i Obornik Śląskich, Nadleśnictwo, Akcja Kato-

licka, Młodzieżowa Rada Miejska,
Obornicki Ośrodek Kultury i Biblioteka im. Jarosława Iwaszkiewicza, Ośrodek Sportu i Rekreacji,
Zakład Gospodarki Komunalnej
oraz delegacje Partii Politycznych.
Po odśpiewaniu Roty mogliśmy
wysłuchać krótkiego występu artystycznego chóru Uniwersytetu
Trzeciego Wieku „Atena”. O godzinie 18.30 spod Obelisku wyruszył przemarsz z pochodniami do
Restauracji „Bajka”, w której odbył
się rewelacyjny koncert pieśni Le-

gio – Nowych w wykonaniu Tibogu i Ven. Szczególne podziękowania składamy wszystkim osobom,
które przyczyniły się do uświetnienia dzisiejszego dnia: Obornickiemu Centrum Wolontariatu,
Policji, Straży Pożarnej, Harcerzom, Uniwersytetowi Trzeciego
Wieku, Obornickiemu Ośrodkowi Kultury, p. Jarosławowi Trockiemu i Restauracji „Bajka” oraz
wszystkim tym, których nie sposób wymienić. Dziękujemy!
Monika Salwirak

Otwarte spotkania odbywały
się podczas Festynów organizowanych w naszym regionie. Byliśmy z Wami na Dniach Obornik,
Święcie Truskawki, Jarmarku Osobliwości, a także w gospodarstwie
Kruczyna.Nasze
eksperymenty
przeprowadzali również harcerze
i uczniowie w miejscowych szkołach. W warsztatach wzięło w su-

W ramach imprezy ponad setka
uczestników przebyła pieszo trasę
z Obornik Śląskich do gospodarstwa agroturystycznego „Kruczyna” w Pęgowie. Po drodze 11-kilometrowego Rajdu czekały na nich
dodatkowe wyzwania sprawdzające
zgranie i kreatywność każdej z 35
rodzin, które stanęły do wspólnej
rywalizacji.
Impreza była okazją dla rodziców by osobiście zasmakować harcerskiej przygody którą co tydzień
przeżywają ich dzieci na zbiórkach
obornickich i pęgowskich drużyn
harcerskich i gromad zuchowych.
Od pierwszych chwil Rajd zaczął
odwracać codzienne relacje, zmuszając dorosłych by tym razem oni
uczyli się od swoich dzieci. Nawet
Ci z pośród nich, którzy pamiętali jeszcze swoje własne harcerskie
przygody musieli mocno natrudzić
się z czytaniem mapy, odszyfrowywaniem wiadomości i odpowia-

daniem w harcerskim quizie. Nie
zabrakło też zadań sprawnościowych, które raz wymagały rywalizacji między rodzinami, innym zaś
razem współpracy do osiągnięcia
celu.
Dzień zwieńczyła wspólna integracja na mecie Rajdu, gdzie oprócz
poczęstunku i kiełbasek z ogniska
pojawiły się też harcerskie pląsy,
piosenki a nawet gawęda opowiedziana przez komendanta szczepu.

Harcerski Start
Pod takim hasłem corocznie
odbywa się wrześniowy biwak
Hufca ZHP Powiatu Trzebnickiego.

Bądź niepowstrzymany w poznawaniu Świata
Bądź niepowstrzymany w poznawaniu Świata, pod takim hasłem
Fundacja Znajdź Cel przeprowadziła w tym roku kilkanaście warsztatów poznawczych
związanych z popularyzacją
nauk przyrodniczych poprzez
bezpośrednie poznawanie jej
tajników w trakcie wykonywania eksperymentów.

z pierwszej ręki

Rodziny na tropie
harcerskiej przygody

Słowami Józefa Piłsudskiego „Kto nie szanuje i nie ceni
swojej przeszłości, ten nie jest
godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości” uczciliśmy dzisiaj Święto
Niepodległości.
Mieszkańcy Gminy Oborniki
Śląskie, którzy pamiętają trudne
czasy, w których Polska walczyła
o niepodległość przyszli dzisiaj pod
Obelisk, aby wspólnie oddać hołd
walczącym o naszą wspólną Ojczyznę. Obchody rozpoczęły się o godzinie 11.00 uroczystą Mszą Świętą w Kościele św. Judy Tadeusza
i Antoniego Padewskiego. Następnie wszyscy przemaszerowali
pod Obelisk, gdzie o godz. 12.30
rozpoczęły się główne obchody.
Mistrz ceremonii mjr Henryk
Laur skierował słowa wstępne do
wszystkich zebranych, a następnie
odczytał przemowę Pana Henryka Sielickiego – Prezesa Związku

grudzień 2016 r.

mie udział ok. 200 młodych badaczy, a ich aktywności przyglądało
się z zachwytem wielu dorosłych.
Pod okiem i dzięki zaangażowaniu
młodzieży z Publicznego Gimnazjum w Pęgowie i Dwujęzycznego
Gimnazjum w Obornikach Śląskich
młodzi badacze zostali zaznajomieni z zasadami BHP, schematami doświadczeń, które następnie
przeprowadzali, obserwowali ich
efekty i uczyli się wyciągać własne
wnioski. Nasi wolontariusze mieli
okazję stać się ekspertami, wykorzystując swoją wiedzę w praktyce,
uczyć młodszych od siebie, a to
wielka sztuka! Osiągnęliśmy idealną sytuację: zaangażowanie mieszkańców, podniesienie umiejętności
praktycznych wśród uczestników,
rozwinięcie wiedzy o badaniach

Jakub Matuszak

naukowych i ich wpływie na naszą
rzeczywistość, rozbudzania ciekawości poznawczej wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych.
Dzięki realizacji tego projektu
stworzyliśmy warunki do atrakcyjnego sposobu spędzania wolnego
czasu, a wszystko to dzięki uzyska-

nemu dofinansowaniu z budżetu
Gminy Oborniki Śląskie i Powiatu
Trzebnica. Dziękujemy serdecznie
grantodawcom i wszystkim zaangażowanym, mając nadzieję na realizację kolejnych projektów propagujących aktywne zdobywanie wiedzy
o otaczającym nas Świecie.
Anna Pukacz-Górnikowska

Tradycyjnie wzięły w nim udział
także zuchy i harcerze z 5 Szczepu
Harcerskiego Gniazdo. W tym roku
start był wyjątkowy, droga długa
i czasami nużąca, ale było warto! Po
kilku godzinach podróży autokarem dotarliśmy do Warszawy. Było
nas nie mało, łącznie 182 osoby,
w tym 30 reprezentantów naszego
szczepu.
Zwiedzanie Warszawy rozpoczęliśmy od wizyty na Powązkach,
gdzie odwiedziliśmy groby naszych
bohaterów – członków Szarych
Szeregów. Złożyliśmy kwiaty na
grobie naszego patrona hm. Tadeusza Zawadzkiego ps. „Zośka” oraz
hm. Stefana Mirowskiego – bohatera Chorągwi Dolnośląskiej. Na
powązkach spotkaliśmy również

uczestnika Powstania Warszawskiego Pana Janusza Maruszewskiego,
który był członkiem Batalionu Zośka. To niezwykłe spotkanie z „żywą
historią” doskonale zwieńczyło tę
część naszej wizyty.
Po zakwaterowaniu i obiedzie
wzięliśmy udział w grze miejskiej
podczas której mieliśmy okazję zobaczyć takie miejsca jak Arsenał,
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Nie zabrakło też oczywiście nagród
dla zwycięskich rodzin, którym raz
jeszcze gratulujemy ducha walki
i wzajemnego zgrania. Wszystkim
uczestnikom dziękujemy za sportową postawę i żywą rywalizację,
olbrzymią przyjemnością było oglądać zaangażowanie i dobrą zabawę
na twarzach wszystkich.
Harcerski Rajd Rodzinny został
przeprowadzony dzięki dofinansowaniu z Komendy Hufca ZHP Powiatu Trzebnickiego. Dziękujemy
również za wsparcie Gminę Oborniki Śląskie, która nieodpłatnie
udostępniła gimbusa dla uczestników dojeżdżających i wracających
z Rajdu do swoich miejscowości.
Czuwaj!
pwd. Adam Nowak, HR

Pomnik Małego Powstańca, Kolumnę Zygmunta, Zamek Królewski oraz inne ciekawe miejsca, przy
których wykonywaliśmy postawione przed nami zadania – oparte na
wiedzy harcerskiej i historycznej,
wymagające przy tym pobudzenia
naszej kreatywności. Wieczorem
odbył się uroczysty apel hufca rozpoczynający nowy rok harcerski.
Drugiego dnia uczestniczyliśmy
w Mszy Świętej w Katedrze Polowej
Wojska Polskiego oraz zwiedziliśmy
wyczekiwane przez wszystkich Muzeum Powstania Warszawskiego.
Wyjazd do Warszawy rozpoczął
wyjątkowy dla nas rok harcerski,
rozpoczęliśmy bowiem obchody
10-lecia Hufca ZHP Powiatu Trzebnickiego. W kwietniu będziemy
również świętować 5 lat działania
naszego obornickiego szczepu.
Przede wszystkim jednak czeka nas
– jak co roku – mnóstwo nowych
wyzwań i przygód, które zaowocują
zdobytymi sprawnościami i stopniami, a także wzmocnią powstałe
w naszych drużynach więzi braterskie i przyjaźnie.
pwd. Adam Nowak
Komendant Szczepu
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Zuchowe
możliwości

nie znają granic!
Za nami pierwszy samodzielny biwak zuchów z 11 Gromady
Zuchowej Bractwo Leśnych Elfów.
Biwak ważny, ponieważ większość
uczestników pierwszy raz spędziła
noc bez rodziców, co jak powszechnie wiadomo jest sporym wyzwaniem dla szcześcio– i siedmioletnich dzieci. W piątek wieczorem 29
października zuchy, w rekordowej
liczbie 23, zjechały się do świetlicy
w Kuraszkowie, by wspólnie biwakować i ukończyć zdobywaną drugi miesiąc sprawność zespołową
Wszędobylskiego. Sprawność ta
zdobywana przez ostatnie dwa miesiące wiąże się z poznaniem bliżej
naszego miasta i okolic.
Na pierwszych zajęciach razem
z naszymi zaproszonymi gośćmi

brakło bajki o elfach na dobranoc,
która sprzyjała spędzeniu nocy bez
rodziców.
W sobotę po pobudce, gimnastyce oraz pysznym śniadaniu podzieliliśmy się na szóstki, którymi
pracować będziemy w ciągu obecnego roku zuchowego, a może i dłużej. Zuchy wspólnie wybrały nazwy
szóstek, narysowały loga oraz wymyśliły okrzyki. W ten sposób od
dziś mamy w gromadzie szóstki: Lasowych (choć chyba chodziło o Leśnych) Obrońców, Elfek, Odważnych Zuchów oraz szóstkę o nazwie
Magiczny Las. Następnie ubraliśmy
się w mundury i chusty i ruszyliśmy
odkrywać okolicę i zdobyć skarb
Lipowej Doliny. Podczas gry spotkaliśmy bardzo osobliwe postacie

– dh Adamem Nowakiem naszym
szczepowym oraz „druhem wujkiem” Hubertem Oziminą – tatą
naszej zuchenki, w ramach pożytecznych prac przygotowaliśmy
skrzynki na tzw. latającą bibliotekę.
Latająca biblioteka to polska nazwa
na Bookcrosing – ideę bezpłatnej
wymiany książek. Zuchy dzielnie
wygładzały papierem ściernym nierówne krańce desek, przykręcały,
malowały, przyklejały i wierciły ze
sobą wszystkie elementy. Efekt pracy zuchów będzie można zobaczyć
w Obornikach, skrzynki zostaną
zamontowane w trzech miejscach –
przy Bibliotece, w parku miejskim
oraz przy Klubokawiarni „Pozytywka”. Do skrzynek można przynieść
dowolną książkę, wziąć inną, przeczytać i odnieść ją do innej skrzynki
uwalniając ją od miejsca na kurzącej
się półce. Po kolacji przyszedł czas
na świeczowisko, podczas, którego
nowe zuchy otrzymały swoje chusty w barwach gromady i stały się
pełnoprawnymi członkami bractwa
elfów. Późnym wieczorem nie za-

mieszkające w pobliżu schroniska młodzieżowego. Po powrocie
przedostatnimi zajęciami był konkurs plastyczny – Oborniki Śląskie
za sto lat, którego efekty chciała
zobaczyć Królowa Elfów. Powstało
bardzo wiele ciekawych rysunków,
a najlepszą okazała się rycina Julki Sz. Na koniec zasiedliśmy przy
wspólnym ogniu, by podsumować
naszą sprawność. Nie obyło się bez
niespodzianek: czwórka naszych
zuchenek złożyła obietnicę zuchową i otrzymała swoje znaczki zucha.
W tym miejscu bardzo serdecznie dziękujemy sołtysowi Kuraszkowa Panu Andrzejowi Jarosowi
za udostępnienie świetlicy na czas
biwaku.
Wszystkich zainteresowanych
zuchową akcją pod tytułem Latająca Biblioteka zachęcamy do odnalezienia skrzynek, dzielenia się w nich
książkami i promowania idei bookcrosingu w naszym mieście.
Czuj!
phm. Paulina Nowak, HR
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Gminne nieruchomości

na sprzedaż
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Działki zbywane są na własność. Przetargi odbędą się w budynku „A” Urzędu Miejskiego
w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1. Datę i godzinę przetargu podano w tabelach.
Zarządzenia Burmistrza Obornik Śląskich w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości opisanych w tabelach zamieszczone zostały na stronie internetowej Gminy Oborniki Śląskie w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.oborniki-slaskie.pl w zakładce Nieruchomości – Oferowane nieruchomości oraz wywieszone na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1. Szczegółowych informacji o warunkach przetargów oraz działkach gruntu będących przedmiotem
sprzedaży można uzyskać w Wydziale Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, pok. nr 3 oraz telefonicznie pod nr 71 31035-19 i stronie internetowej: bip.oborniki-slaskie.pl.

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

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

Przeznaczenie w MPZP

Cena
wywoławcza

Data
i godz.
przetargu

7.1. U-US
z przeznaczeniem podstawowym:
gastronomia, handel detaliczny,
obiekty imprez plenerowych,
obiekty kształcenia dodatkowego,
obiekty kultury, obiekty rozrywki,
900.000,00 zł 11.01.2017
obiekty sportu i rekreacji, obsługa
+ 23% VAT godz. 10:00
turystyki, terenowe urządzenia
sportowe, usługi drobne, zdrowie
i opieka społeczna, zieleń parkowa; z przeznaczeniem uzupełniającym: infrastruktura drogowa
i techniczna.
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Ochotniczej Straży Pożarnej Zenon Łodygowski, dyrektorzy szkół,
kolejarze, kolekcjonerzy, członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku
„Atena”, czytelnicy oraz mieszkań-

Ekspozycja powstała z okazji
160. rocznicy uruchomienia linii
kolejowej Wrocław-Poznań. Na
uroczystość przybyli burmistrzowie Obornik Śląskich Arkadiusz
Poprawa i Henryk Cymerman,
przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Zakęś, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Jerzy
Michalak, dyrektor Departamentu
Zdrowia i Promocji Województwa
Robert Adach, członkowie Rady
Miejskiej w Obornikach Śląskich,
dyrektor OOK i Biblioteki im. J.
Iwaszkiewicza Halina Muszak,
dyrektor Dolnośląskiej Biblioteki
Publicznej im. T. Mikulskiego Jolanta Ubowska oraz Beata Jasiak
z Działu Instrukcyjno-Metodycznego i Badań Czytelniczych, prezes

Zarządzenie
burmistrza

215/2016
90.000,00 zł
z dnia
05.01.2017
21.10.2016

Przeznaczenie nieruCena
chomości
wywoławi sposób jej zagospodacza
rowania

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w południowej, peryferyjnej części miasta
Oborniki Śląskie na granicy obrębu Golędzinów,
w sąsiedztwie terenów niezabudowanych przeznaczonych pod aktywność gospodarczą, terenów
zabudowanych zabudową produkcyjno-usługową
oraz kompleksu leśnego. Dojazd do działki odbywa
Oborniki
się drogą wojewódzką nr 342 o nawierzchni asfalŚląskie
towej i na odcinku ok. 160 m drogą o nawierzchni
ulica Przemyszutrowej oraz gruntowej – ul. Przemysłową.
słowa
Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta,
działka nr 18/1
teren działki płaski. Nieruchomość o nawierzchni
AM-36,
gruntowej porośniętej trawą oraz niewielkimi
pow 1,5018
zadrzewieniami i zaroślami, działka nie posiada
WR1W/
ogrodzenia. Bezpośrednio przy północnej granicy
00017444/6
działki znajduje się skrzynia ZK, przez południowo
wschodnią część działki przebiega napowietrzna
linia elektroenergetyczna. W niedalekiej odległości
od działki znajduje się ujęcie wody – studnie
głębinowe ok. 75 m na wschód od działki. Sieć telefoniczna dostępna z ulicy Przemysłowej – ok. 80 m
od granicy działki. Dostęp do mediów średni.

Zgodnie z MPZP miasta Oborniki Śląskie
przyjętym Uchwałą
Rady Miejskiej
w Obornikach Śląskich
nr 0150/XXXV/258/05
z dnia 07.07.2005 r.
działka położona jest
na terenie oznaczonym symbolem
855 000 zł
AG/11 z przeznacze+ 23%
niem podstawowym:
VAT
tereny aktywności
gospodarczej (w tym
handel hurtowy i półhurtowy o powierzchni sprzedażowej nie
przekraczającej 1000
m²).Wg ewidencji
gruntów: grunty orne
– RV pastwiska trwałe
- PsIV

Zbiory można oglądać do 30
grudnia br. Wszystkie zorganizowane grupy otrzymają przewodnika (prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu z bibliotekarzem). Do
odwiedzenia zachęcamy też czytelników oraz osoby zainteresowane
tematem.
Pomysł ekspozycji, organizacja
i koordynacja oraz dobór materiałów, opisy i aranżacja – Agnieszka
Buryło, st. kustosz Biblioteki im. J.
Iwaszkiewicza.

Forma
zbycia

Organizatorem wystawy jest
Obornicki Ośrodek Kultury – Biblioteka im. Jarosława Iwaszkiewicza w Obornikach Śląskich.
Tekst i zdjęcia: Monika J. Dykier

Sprzedaż
na własność

OGŁOSZENIE BURMISTRZA
OBORNIK ŚLĄSKICH

Pęgów, ul. Jarzębinowa
Informacja o ogłoszeniu drugich przetargów ustnych nieograniczonych z obniżoną ceną
wywoławczą na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Pęgowie przy ul. Jarzębinowej stanowiącej własność gminy Oborniki Śląskie sporządzona stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r.
poz.782) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

PĘGÓW ul. Jarzębinowa 29
działka nr 737/14, AM-1
pow. 1337 m²,
WR1W/00020164/3
PĘGÓW ul. Jarzębinowa 33
działka nr 737/12, AM-1
pow. 1516 m²,
WR1W/00020164/3

Przeznaczenie w MPZP

MNU/7
zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna
z dopuszczeniem usług.

Wadium
i termin wpłaty
wadium

Cena
wywoławcza

Data
i godz. przetargu

80.000,00 zł
+23% VAT

13.01.2017 r.
godz. 10:15

8.000,00 zł
09.01.2017 r.

91.000,00
+23% VAT

13.01.2017 r.
godz. 10:30

9.100,0013
09.01.2017 r.

Celem konkursu jest promocja
i upowszechnianie idei zwiększania
aktywności kobiet w sferze publicznej w Polsce w zakresie:
– przedsiębiorczości kobiet
w biznesie i gospodarce;
– aktywności zawodowej kobiet
w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw;

– aktywności środowisk lokalnych i społecznych w zwiększeniu
udziały kobiet w życiu zawodowym,
społecznym i gospodarczym.
Podczas uroczystej gali, która
odbyła się 25 listopada 2016 roku
we Wrocławiu poznaliśmy laureatów tegorocznej edycji konkursu.
W kategorii Wspieranie Tożsamości Lokalnej wygrała Gmina Oborniki Śląskie, która stawia na ludzi,
wspiera obornicką wieś oraz kobiety aktywne poprzez realizację Programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi
oraz wiele inicjatyw mających na
celu poprawę jakości życia mieszkańców. Szklaną Kroplę w imieniu
Burmistrza Obornik Śląskich Arkadiusza Poprawy odebrał Sekretarz
Pan Leszek Pawlak.

Dziarskie Bractwo i Pudełko Życia

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać
w Wydziale Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Obornikach
Śląskich ul. Trzebnicka 1, tel. 71 310-35-19, wew. 421.

Adres i oznaczenie geodezyjne nieruchomości
numer księgi wieczystej

cy Obornik Śląskich. Wydarzeniu
towarzyszył przejazd zabytkowego pociągu. Parowóz z Wolsztyna przywiózł wrocławskich gości,
a następnie – ku wielkiej uciesze
dzieci – stał przez ponad godzinę
na obornickim dworcu. W tym
czasie przygrywała orkiestra dęta
„Marcin Brassband”.

W piątej edycji konkursu
„Szklana Kropla” organizowanego przez Stowarzyszenie Aktywność Kobiet dwie z pięciu
statuetek przypadły dla Gminy
Oborniki Śląskie.

o podjęciu uchwały Nr XXV/171/16 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przygotowania
projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, standardy jakościowe oraz rodzaje
materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”
Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778), podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu przez Radę Miejską
w Obornikach Śląskich uchwały Nr XXV/171/16 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie
przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, standardy
jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich
mogą być wykonane”

W Gminie Oborniki Śląskie rozpoczął się projekt „Pudełko Życia”, który prowadzi Stowarzyszenie Klub Seniora Dziarskie
Bractwo.
Ma on na celu ułatwienie niesienia pomocy w stanach zagrożenia
zdrowia i życia. Ma pomóc w sytuacji kiedy ratownicy medyczni,
lekarze, strażacy muszą szybko
reagować i aby skutecznie pomóc
osobie np. nieprzytomnej, będącej
po wylewie, po udarze z którą nie
ma kontaktu ani możliwości przeprowadzenia wywiadu na temat na
co choruje, jakie zażywa leki może
dramatycznie opóźnić akcję ratowniczą. Ta prosta i skuteczna akcja
jest skierowana przede wszystkim
do osób starszych, samotnych,
schorowanych, ale również do ludzi
młodszych. Choroba może dotknąć
każdego z nas. Projekt zakłada
umieszczenie wszystkich ważnych
informacji o pacjencie w jednym
miejscu. Tym miejscem jest pu-

W kategorii Kobieta Innowacyjna „Szklaną Kroplę” zdobyła
Grażyna Mazur – prezes Stowarzyszenia Koniczyna, która od kilku lat
promuje Gminę Oborniki Śląskie
poprzez działania w ramach wioski tematycznej, jaką jest Morzęcin
Mały – wioska smaku ze szpinaku.
W kategorii Przedsiębiorczość
pierwsze miejsce zajęła Jolanta Czernicka – Siwecka, prezes Fundacji
„Iskierka” z Bytomia. Natomiast
w kategorii Młodzi Aktywni – Karolina Hamer z Tych – reprezentantka Polski na Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio de Janeiro

W Dziale Dziecięcym Koleje Dolnośląskie promowały swoje
przewozy, przedstawiły też prezentację ukazującą ostatnie prace remontowe na linii Wrocław-Poznań.

Burmistrz Obornik Śląskich przeznacza do sprzedaży opisaną w poniższej tabeli działką
gruntu stanowiącą własność Gminy Oborniki Śląskie :
Opis
nieruchomości

9

Szklane krople

W dniu otwarcia wystawy
w bibliotece funkcjonował punkt
pocztowy – chętni mogli nabyć
specjalnie wydaną z tej okazji beznominałową kartkę okolicznościową z datą wernisażu oraz kolekcje
wielu ciekawych znaczków pocztowych.

Oborniki Śl., ul. Przemysłowa

Adres i ozn.
geod. nieruch.
numer księgi
wieczystej
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Oborniki Śląskie
na nowych torach
W sobotę, 15 października
w Bibliotece im. J. Iwaszkiewicza została otwarta wystawa
„Oborniki Śląskie na nowych
torach”.

Oborniki Śl., ul. Mała ogrodowa

Wysokość
wadium
i termin
wpłaty
wadium

grudzień 2016 r.

dełko z serduszkiem z napisem
Pudełko życia – może to być również słoiczek z naklejką. W środku
umieszczamy informację ze swoimi
danymi: na co chorujemy, na co
jesteśmy uczuleni, jakie zażywamy
leki, numery telefonów do najbliższych, kto zaopiekuje się zwierzętami pod naszą nieobecność. Powinno znajdować się w lodówce,
którą należy oznakować taką samą
naklejką jaka znajduje się na Pudełku życia. Ułatwi to zespołowi
ratowniczemu odszukanie informacji. Pudełka są dostępne bezpłatnie
w Wydziale Promocji i Organizacji
Pozarządowych Urzędu Miejskiego.

Na stronie http://oborniki-slaskie.pl/news/pudełko-życia można pobrać kartę informacyjną oraz
naklejkę.
Zostały przeprowadzone spotkania informacyjne o projekcie
w miejscowościach Pęgów, Bagno,
Rościsławice Kuraszków, Jary, Kotowice i Siemianice oraz przekazano Pudełka Życia Fundacji Ludzi

Jesieni, Uniwersytet Trzeciego Wieku ATENA, Polski Związek Niewidomych, Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, Stowarzyszeniom związanym na naszym terenie z seniorami.
Spotkanie zamykające projekt
odbyło się 22.11.2016 w Jarach
świetlicy wiejskiej o godz. 17.30
wszystkich zainteresowanych ser-

w 2016 roku. Najlepszą w kategorii:
Działania na rzecz Zrównoważonego Rozwoju okazała się Fundacja „Maja – Schronisko dla Koni”
z Bogatyni. Nagrodę specjalną Kapituły w kategorii Młodzi Aktywni
otrzymała Kalina Zych.
Gminę Oborniki Śląskie do
konkursu zgłosił ambasador,
uczestnik konkursu w 2012 roku
Pan Lech Nowacki, przewodniczący Społecznego Stowarzyszenia Wiejskiego OKOLICE. Pani
Grażyna Mazur zgłoszona została
do konkursu przez laureatkę konkursu w 2015 roku Panią Katarzynę Jarczewską, prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Kraina Wzgórz Trzebnickich.
Katarzyna Jarczewska
decznie ZAPRASZAMY
Projekt dofinansowany został
z budżetu Gminy Oborniki Śląskie.
Beata Działak
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Remont pomnika
W sobotę 12 listopada 2016 r.
grupa mieszkańców Bagna postanowiła zmienić wizerunek
naszej miejscowości.
Wokół pomnika poświęconego
ofiarom ludobójstwa na Kresach
południowo – wschodnich pojawiły
się nowe nasadzenia. Z pewnością
zmienią one wygląd znaczącego
miejsca naszej wsi. Sobotnia akcja była tylko częścią remontu pomnika poświęconego 22 ofiarom
ludobójstwa dokonanego przez
OUN-UPA na ludności polskiej we

zostało pomalowane pokrycie dachowe kapliczki. Dzięki zaangażowaniu sołtysa, stowarzyszenia, rady
sołeckiej i radnego Arkadiusza
Kucharskiego udało się doprowadzić miejsce to do nienagannego
stanu. W ramach przedsięwzięcia teren został wyłożony kostką,
i obsadzony ozdobnymi trawami.
Wymienione zostały tablice z inskrypcjami a w pobliżu został zamontowany maszt.
Z ciekawostek należy podać,
że przy okazji remontu w pobliżu
pomnika została zakopana kapsuła

z pierwszej ręki
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czas i odwrócić trochę uwagę naszych dzieci od telewizorów, komputerów czy telefonów.
Sołtys Jar-Beata Trumpiel

Była to kolejna okazja do wspólnego spędzenia czasu i zabawy dla
mieszkańców. Każdy miał okazję
wykonać swój autorski lampion
z dyni. Rodzice popijając kawkę
mogli pogawędzić przy kominku,
dzieci mogły wspólnie się pobawić
– a pomysłów na zabawę nie brakowało. Dla każdego dziecka przygotowana była mała niespodzianka.
Sołtys zorganizowała konkurs na
najładniejszy rysunek, a ponieważ
wszystkie prace były wspaniałe to
każde dziecko otrzymało nagrodę. Przy pomocy rodziców zorganizowaliśmy przepyszny i trochę
„straszny” poczęstunek. Radość
dzieci i zadowolenie rodziców pokazały, że impreza była bardzo udana i bardzo potrzebna. Każda okazja jest dobra, aby wspólnie spędzić

Hasło promocyjne „Golędzinów wieś pozytywnej energii!”
obrazuje to wszystko co czekało na osoby, które zdecydowały się odwiedzić miejscowość
i uczestniczyć w wydarzeniu
organizowanym na terenie wsi.

Jesienny Jarmark Osobliwości
wsiach Wolica, Zaturzyn i Hołhocze skąd pochodzili pierwsi przesiedleńcy. Pomnik w centrum wsi
pojawił się na początku lat 90-tych
w miejsce obelisku będącego pozostałością minionego systemu. Wykonany i sfinansowany został przez
mieszkańców naszej miejscowości.
Z upływem lat ogrodzenie i betonowa wylewka uległa dekapitalizacji
dlatego też w ubiegłym roku pojawił
się pomysł rewitalizacji centralnego
punktu w Bagnie. W poprzednich
latach z inicjatywy mieszkańców

czasu. Znalazły się w niej monety,
ogólnokrajowa i lokalna gazeta,
kalendarz z Bagna, statut Stowarzyszenia i sołectwa, film promocyjny „Bagno Wciąga”, materiały
reklamowe wsi oraz aktualna mapa
naszej miejscowości. Prawdopodobnie jest to już druga kapsuła
umieszczona w tym miejscu.
Wszystkim zaangażowanym
w całe przedsięwzięcie dziękujemy!
Źródło: Stowarzyszenie
Razem dla Bagna

Festiwal szpinaku
22 października w Morzęcinie
Małym mieliśmy zaszczyt gościć na Festiwalu Szpinaku organizowanym przez stowarzyszenie Koniczyna.

Podczas imprezy wystąpiło wiele ciekawych grup artystycznych,
a mieszkańcy Gminy Oborniki Śląskie mieli możliwość zaprezentowania i sprzedaży własnych wyrobów
rękodzielniczych oraz kulinarnych.
Towarzyszący imprezie „pchli targ”
był okazją do wymiany lub zakupu różnego rodzaju interesujących
przedmiotów. Podczas Jarmarku zapewnionych zostało wiele
atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

W „Muzycznych zaduszkach”
zorganizowanych przez Stowarzyszenie Razem dla Bagna wraz z Sołtysem i Radą Sołecką wzięło udział
ponad 90 osób z Bagna i pobliskich
miejscowości a także zaproszeni
goście: Burmistrz Arkadiusz Po-

Jesienny Jarmark Osobliwości
zorganizowany został ze środków
z dotacji z Gminy Oborniki Śląskie oraz od prywatnych sponsorów.

Katarzyna Jarczewska

Organizatorom przedsięwzięcia
gratulujemy pomysłu, a wszystkich
amatorów dobrej zabawy zapraszamy do Pęgowa na Święto Truskawki oraz inne imprezy organizowane w 2017 roku.
Katarzyna Jarczewska
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Dynia w roli głównej
29.10.2016 roku w świetlicy
w Lubnowie z okazji „Święta
Dyni” zostały zorganizowane
zabawy animacyjne dla dzieci
pt. „Podróże Lubniówki”.
Celem spotkania było zapoznanie się z tradycjami tego święta
w różnych kulturach oraz poszanowanie dziedzictwa kulturowego
wsi. Podczas imprezy dzieci: – zapoznały się z legendą i tradycją
obchodzenia „Święta Dyni” – brały
udział w zabawach animacyjnych
pt. „Podróże Lubniówki” – brały

udział w konkursie z nagrodami
„Jesienna ikebana z dyni” – brały
udział w pokazie mody „Postać
bajkowa z dziecięcej wyobraźni” Nagrodami w konkursie były
poduszeczki z hipoalergicznym
wypełnieniem, ręcznie wykonane
w kształcie dyni oraz lniane zawieszki w kształcie serduszka.
Wspólne spędzenie czasu
sprzyjało umacnianiu relacji zarówno między dziećmi jak i dorosłymi, a to z kolei zaowocowało
powstanie pięknych ikeban z dyni.
Michaela Niezborała

Katarzyna Jarczewska

Warto wspomnieć, iż miejscowość jest wioską tematyczną – jarzębinową, stąd pomysł na organizację
imprezy „Święto Jarzębiny”. 4 września 2016 roku w parku, w centrum
wsi Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Golędzinów zorganizowało po raz
drugi imprezę tematyczną „Święto
Jarzębiny”. Podczas pikniku członkowie Stowarzyszenia Rozwoju
Wsi Golędzinów, Sołtys oraz Rada
Sołecka zapewnili wiele atrakcji
dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
m.in.: konkurs na najciekawszy
produkt z jarzębiny, konkurs wiedzy o Golędzinowie, stoiska lokalnych wystawców i artystów, zabawy
i konkursy dla dzieci i dorosłych,

Dnia 20 listopada 2016 r. w pałacu księży Salwatorianów w Bagnie odbyło się VII już spotkanie z cyklu „Okruchy Tradycji”.

– 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,
– zabawa taneczna do samego
rana.

ski Rajd na Orientację – wydarzenie
zorganizowane w ramach projektu
„Aktywne Wzgórza Trzebnickie”.

gólne podziękowania organizatorom wszystkich imprez. Na koniec
wręczono nagrody laureatom konkursu „Zabierz Flagę na wakacje”.
Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym!

przejażdżki bryczką, przedstawienie teatralne dla najmłodszych oraz
zabawę taneczną. 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. Do konkursu wiedzy
o Golędzinowie zgłosiło się 10 osób,
które odpowiadały na bardzo trudne i podchwytliwe pytania ułożone
przez zwyciężczynię zeszłorocznej
edycji konkursu. Największą wiedzą
o wsi wykazali się: Bronisław Kasiniak, Adam Mazij oraz Bronisława
Cierpińska – te osoby zajęły I miejsce w konkursie. Najciekawszy produkt z jarzębiny wykonał Bartosz
Stępień (kompozycja jarzębinowa
w dyni), II miejsce zajęła Henryka
Jaworska za nalewkę z jarzębiny,
a III miejsce Joanna Dziopak i Henryka Jaworska za wianek i bukiet
z jarzębiny. Święto Jarzębiny zostało sfinansowane ze środków otrzymanych z Gminy Oborniki Śląskie
oraz Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego. Organizatorom pikniku gratulujemy
pomysłu, a wszystkich miłośników
dobrej zabawy zapraszamy do Golędzinowa za rok.

Dzień Seniora
w Zajączkowie

Muzyczne Okruchy Tradycji
w Bagnie

Jednak główną atrakcją wydarzenia był Pchli Targ, Piknik Naukowy „FRAKTALE” oraz Pęgow-

Wydarzenie to zrealizowane zostało ze środków z dotacji z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „Wsparcie przedsiębiorczości
na terenie Kocich Gór”.
Impreza rozpoczęła się od
warsztatów kulinarnych prowadzonych przez Bartka Bykowskiego
i Grażynę Mazur, którzy zaprezentowali swój talent przygotowując
przepyszne Carpaccio z buraków
i gruszki, tartę z dynią oraz gruszkę zapiekaną z serkiem mascarpone i kolendrą. Następnie odbyła się
konferencja podsumowująca projekt #57 Aktywne Wzgórza Trzebnickie, w czasie której organizatorzy imprez wchodzących w skład
tego projektu mieli możliwość
przybliżenia zebranym gościom
swoich przedsięwzięć. Burmistrz
Arkadiusz Poprawa wręczył szcze-

10 września 2016 roku po raz
kolejny Stowarzyszenie Rozwoju Pęgowa wraz z Sołtysem
oraz Radą Sołecką zorganizowało „Jesienny Jarmark Osobliwości”.
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Święto Jarzębiny

Jarskie Halloween
28 października w świetlicy
wiejskiej w Jarach odbyło się
kolejne „Jarskie Halloween”
zorganizowane przez Sołtys
Beatę Trumpiel.

grudzień 2016 r.

prawa oraz dyrektor Obornickiego
Ośrodka Kultury pani Halina Muszak. Spotkanie prowadzone przez
panią Irenę Politowicz miało na
celu przybliżyć obyczaje związane
z obrzędem zaduszkowym.
Część artystyczną uświetnił koncert muzyki klasycznej w ramach
projektu „Tonacja Bagno”, w którym
wystąpili uczniowie szkół muzycznych we Wrocławiu: Karolina Zając

i Michał Rybarczyk oraz w Trzebnicy: Mikołaj Balasiński i Antoni
Balasiński. Ponad to, ze swoim repertuarem wystąpił Grzegorz Dąbrowski – zwycięzca konkursu na
Pieśniarza Roku 2015 organizowanego przez wrocławską Fundację
„Pieśniarze”.
Na zakończenie spotkania
uczestnicy otrzymali upominek
w postaci kalendarza kulinarnego
na 2017 r., w którym wzięły udział
odważne kobiety „zakochane
w Bagnie, jego byłe i obecne mieszkanki”. Całość spotkania przebiegała w miłej atmosferze przy
domowych słodkościach przygotowanych z receptur zamieszczonych
w kalendarzu.
Przypomnijmy, że „Okruchy
Tradycji” zostały nagrodzone za
najlepszy projekt realizowany na
terenach wiejskich w 2015 r. przez
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Na kolejne
spotkanie zapraszamy za rok.
Tekst: Joanna Semenowicz
Zdjęcia: Katarzyna Strzałkowska

Z okazji Międzynarodowego
Dnia Osób Starszych 1 października 2016 roku w Zajączkowie zorganizowano Wieczór
Seniora.
Impreza, która na stałe wpisała
się w kalendarz imprez w Gminie
Oborniki Śląskie odbyła się w Centrum Aktywności Społecznej w Zajączkowie. Spotkanie zorganizowała oraz poprowadziła Pani Sołtys
Zajączkowa Monika Mączka, która
wraz z Burmistrzem Obornik Śląskich Arkadiuszem Poprawą wręczyła pamiątkowe dyplomy oraz
kwiaty Państwu Żygieło oraz Ła-

będzkim z okazji pięćdziesięciolecia
pożycia małżeńskiego.
Zabawa w miłej atmosferze
trwała do samego rana. Czas gościom umilił występ zapewniony
przez Obornicki Ośrodek Kultury
pn.: «Impresje z harfą» w wykonaniu trio w składzie: Marcin Czopka
– tenor, Magdalena Czopka – harfa,
Agnieszka Ostapowicz – skrzypce. Wieczór Seniora został zorganizowany przez Stowarzyszenie
Mieszkańców Zajączkowa „Razem”
i Radę Sołecką ze środków otrzymanych z Gminy Oborniki Śląskie.

Biesiada w Osoli
20 sierpnia 2016 roku po raz
kolejny Sołtys oraz Rada Sołecka z Osoli zorganizowali
Biesiadę Taneczną, która na
stałe wpisała się w kalendarz
wydarzeń w Gminie Oborniki
Śląskie.
Podczas imprezy nie zabrakło atrakcji dla dzieci, młodzieży
oraz dorosłych – na każdego cze-

kało coś ciekawego. Były zabawy
z klaunem, gry i konkursy dla najmłodszych, 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.
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Inauguracja nowego roku
akademickiego 2016/2017
Dla studentów SUTW „Atena”
w Obornikach Śląskich rozpoczął się kolejny 13-ty rok akademicki.		
W dniu 6 października 2016
roku o godz 8:30 słuchacze uczestniczyli we Mszy Św. odprawionej
w kościele pw.św.św. Judy Tadeusza
i Antoniego Padewskiego w intencji
wykładowców i słuchaczy. W homilii ks. dr Rafał Masarczyk zaznaczył,
jak ważne jest doskonalenie swoich dążeń, nadzieja, wiara i ufność
w opiekę Bożą i tego, na progu nowego roku akademickiego, wszystkim serdecznie życzył.
Dalszy ciąg uroczystości odbył
się w Obornickim Ośrodku Kultury. Na wstępie Chór „Atena” pod
dyrekcją Pani Ewy Skubisz, wykonał hymn „Gaudeamus igitur”,
a następnie wspólnie ze słuchaczami odśpiewał hymn Uniwersytetu
Trzeciego Wieku „Splećmy wszyscy
nasze dłonie”.
Pani Ewa Materny Prezes
SUTW „Atena” serdecznie przywitała studentów i przybyłych gości:
Burmistrza Obornik Śląskich – Arkadiusza Poprawę, Zastępcę Burmistrza – Henryka Cymermana,
Dyrektor Obornickiego Ośrodka
Kultury – Halinę Muszak, Prezes

trzebnickiego SUTW „Tęcza”–
Irenę Kahalik, przedstawiciela
Ośrodka Sportu i Rekreacji – Ryszarda Pajek, Dyrektorki Publicznych Gimnazjów w Obornikach Śl.
i w Pęgowie – Jadwigę Grekulińską
i Martę Michalkiewicz, opiekuna
duchowego studentów UTW – ks.
dr Rafała Masarczyka SDS, właściciela BUT „ Gratus”– Tadeusza
Czarnasa, Prezes Stowarzyszenia
LGD Wzgórz Trzebnickich – Katarzynę Jarczewską.

Wykład inauguracyjny pt.” Starość jako wyzwanie” wygłosiła dr
Walentyna Wnuk, która jest gerontologiem, andragogikiem, byłym
wieloletnim kierownikiem UTW
w Uniwersytecie Wrocławskim
i doradcą Prezydenta m. Wrocławia
ds. seniorów. Dr Wnuk zaznaczyła,
że Jej przewodnikiem i przykładem
w zrozumieniu starości jest św. Jan
Paweł II, który dał przykład pomyślnego starzenia się. Jego słowa
„Starość jest zadaniem, na które

Rok 26 Nr 5 (154)
Tak naprawdę starzejemy się,
gdy przestajemy marzyć, gdy nie
mamy już pasji w życiu, chęci na
realizację naszych pragnień, gdy nie
kochamy i nie czujemy się kochani.
Dla studentów UTW „Atena” dr
Walentyna Wnuk jest niekwestionowanym autorytetem, każde słowo wygłoszone w ramach wykładu
stanowiło” instrukcję” w jaki sposób seniorzy powinni żyć. W podziękowaniu otrzymała od słuchaczy mnóstwo braw, a od Pani Prezes
UTW piękny bukiet kwiatów.

trzeba odpowiedzieć” winny być
mottem w życiu starszych ludzi.
Akceptacja swojej starości, życie
z pasją, przekazywanie własnej mądrości życiowej, rozwój duchowy
i kulturalny, porządkowanie swojego życia i pielęgnowanie dialogu
rodzinnego – powinny cechować
seniorów. Ważne jest podejmowanie nowych wyzwań: ustawiczna
edukacja, podróże, doskonalenie
znajomości języków, informatyki,
na które dotychczas nie było czasu.
„Na starość pracujemy całe
życie” i „Nie lękajcie się, gdyż lęk
jest destruktywny”– to słowa św.
Jana Pawła II, które przytoczyła
Pani dr W.Wnuk. Jako niezwykle
ważne uznała słowa Czesława Miłosza „Starości nie trzeba się bać,
trzeba z nią płynąć”.

Po wykładzie głos zabrali zaproszeni goście: Burmistrz Obornik
Śląskich, Dyrektor OOK, Przedstawiciel OSiR-u, ks.dr Rafał Masarczyk i Prezes SUTW „Tęcza”
w Trzebnicy, którzy przekazali studentom życzenia dalszego rozwoju
i realizacji swoich pasji, zdobywania
i doskonalenia wiedzy w różnych
dziedzinach, a także dalszej promocji miasta.
W części artystycznej wystąpił
ponownie Chór „Atena”, a Kabaret
„TO i OWO” przedstawił zabawne
scenki o perypetiach w „Podróży
po Europie”.
Na zakończenie uroczystości
Pani Prezes SUTW– Ewa Materny podziękowała gościom i słuchaczom za przybycie. Zachęciła,
szczególnie nowo przyjętych studentów, do aktywnego udziału
w proponowanych wykładach i pracy w sekcjach,cytując słowa Seneki
„Długie jest życie, jeśli ktoś umie
czynić z niego użytek”.
Opracowała: Jadwiga Borowska

II Marsz Nordic Walking studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku

„Poznaj Ziemię Obornicką”
W sobotę dnia 24 września
2016 r. grupa 150 słuchaczy
dolnośląskich Uniwersytetów
Trzeciego Wieku wzięła udział
w II Marszu Nordic Walking Studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku „Poznaj Ziemię Obornicką”, pokonując 9 km trasę
Oborniki Śląskie – Wilczyn.
Marsz został zorganizowany
przez Zarząd i Sekcję Nordic Walking Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku „ATENA”
w Obornikach Śląskich, a dofinansowany ze środków Województwa
Dolnośląskiego w ramach projektu
„Aktywny Dolny Śląsk” – #57 „Aktywne Wzgórza Trzebnickie” oraz
przez Burmistrza Obornik Śląskich
Pana Arkadiusza Poprawę. Wzięły w nim udział drużyny: UTW
w Uniwersytecie Wrocławskim,
UTW przy Akademii Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu, UTW
przy Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, Oleśnickiego UTW w Oleśnicy, Stowarzyszenia UTW „Tęcza” w Trzebnicy,
Stowarzyszenia UTW w Miliczu
i najliczniejsza 75-osobowa drużyna SUTW „Atena”.
Trasa marszu prowadziła od
parku przy Dworcu Kolejowym
w Obornikach Śl. gdzie uroczystego
otwarcia dokonał Burmistrz Obornik Śląskich, przy udziale zaproszonych gości: Pani Haliny Muszak
– Dyrektora Obornickiego Ośrodka
Kultury i Pani Katarzyny Jarczew-

skiej – Prezesa Stowarzyszenia LGD
Wzgórz Trzebnickich, a Prezes
SUTW „Atena” – Ewa Materny zapoznała uczestników marszu z historią Obornik Śląskich.
Po tym seniorzy dziarskim krokiem przeszli ulicą Witosa do lasu,
którego ścieżkami pomaszerowali
w stronę Klubu Jeździeckiego
„Arat” w Golędzinowie. Następnie udali się na parking leśny przy
drodze łączącej Golędzinów z Wilczynem. Podczas krótkiego odpoczynku na parkingu (gdzie zostali
poczęstowani przez Organizatora
słodką bułeczką), do uczestników
dołączył Leśniczy Leśnictwa Pęgów,
Pan Marian Duliński, który przekazał ciekawe informacje na temat

gospodarki leśnej, prowadzonej
na terenie Nadleśnictwa Oborniki
Śląskie. Pan Leśniczy przeprowadził także krótki test wiedzy na temat znajomości drzew rosnących
w obornickich lasach. Zwycięzcy
zostali nagrodzeni wydawnictwami
przyrodniczymi, ufundowanymi
przez Nadleśnictwo Oborniki Śląskie.
Po krótkim odpoczynku uczestnicy ruszyli piękną leśną trasą
w kierunku Wilczyna, gdzie przed
świetlicą oczekiwała na gości Pani
Sołtys Jolanta Łojkuc.
Po posileniu się obiadem,studenci wysłuchali historii Wilczyna, przygotowanej przez studenta
SUTW „Atena” – Jana Świtalskiego

oraz informacji o działaniach Samorządu Wiejskiego i Stowarzyszenia
Miłośników Wilczyna, przedstawionej przez Panią Sołtys. W quizie
o współczesnej historii Wilczyna,
przygotowanym przez Panią Sołtys,
wzięli udział reprezentanci Oleśnickiego UTW, UTW w Uniwersytecie Wrocławskim i UTW przy Pap.
Wydz. Teolog. – wszyscy udzielili
prawidłowych odpowiedzi i zostali
obdarowani gadżetami związanymi
z Wilczynem.
Organizatorzy przygotowali
także sprawdzian wiedzy na temat
historii Obornik Śl. i Wilczyna,
w którym wzięły udział 3-osobowe reprezentacje wszystkich UTW.

Nie przyznano pierwszych miejsc,
natomiast trzy drużyny zajęły ex
aequo drugie miejsce, tj.Oleśnicki
UTW, UTW przy AWF we Wrocławiu oraz SUTW „Atena” w Obornikach Śl. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.
Spotkanie integracyjne przy muzyce, w gościnnym Wilczynie, zakończyło II Marsz Nordic Walking
Studentów UTW – „Poznaj Ziemię
Obornicką”. Organizatorzy zapraszają na kolejny Marsz w przyszłym
roku, bo „Aktywny senior, to zdrowy senior”.
Relację przygotowała:
Ewa Materny
Prezes SUTW „Atena”

grudzień 2016 r.
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Pilotaż systemu WRP
Od długiego czasu Fundacja
Ludzie Jesieni przygotowywała się do 11 października 2016
roku, ponieważ data ta miała
być przełomową.
Nie tylko ze względu na działania statutowe, o których możecie
przeczytać Państwo na stronie www.
fundacjaludziejesieni.pl, ale przede
wszystkim ze względu na, obecnie
uznawany za sztandarowy, projekt
WRP®. Zaczęło się jeszcze w zeszłym
roku. Powstał pomysł, potem opracowanie założeń i plan wdrożenia.
Spotkania z ludźmi, którzy mogą
pomóc, bo chcą i widzą społeczne
korzyści. Burmistrz Obornik Śląskich, Urząd Marszałkowski, bliski
fundacji pan Tomasz Czarski – szef
firmy Organique z Obornik Śląskich,
Organizacje pozarządowe – nie tylko z terenu Dolnego Śląska, ale także
z zaprzyjaźnionego województwa
lubuskiego.
A później poszło już szybciej.
Krok po kroku projekt WRP® zyskiwał nowe oblicze. Fundacja Ludzie
Jesieni działała według poniższego
kalendarza:
– październik 2015: opracowywanie idei pomysłu
– luty 2016: pozyskanie sponsora i złożenie wniosku 24.02.2016 r.
do Rzecznika Patentowego o znak
towarowy,
– kwiecień 2016: Partnerstwo
z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem
Diabetyków w Warszawie: WRP
i Rekomendacje,
– kwiecień 2016: Partnerstwo
z Gminą Oborniki Śląskie WRP,
– kwiecień 2016: TVP 3 Wrocław,
– maj 2016: Ogólnoświatowa
Konferencja Naukowa Bezpieczeństwa we Wrocławiu, trzecia w kolejności prelekcja dwudniowej konferencji,
– maj 2016: szkolenie dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku Atena
– WRP a mulitimedia,
– maj 2016: Cukrzyca Mity i Fakty, WRP, szkolenie otwarte,
– czerwiec2016: Rekomendacje
Krajowego Związku Zawodowych
Pracowników Ratownictwa Medycznego,
– wrzesień 2016: rejestracja na
Europę znaku towarowego WRP@

i nazwy Wspomaganie Ratownictwa Medycznego,
– wrzesień 2016: pozyskanie
funduszy publicznych Samorządu
województwa Dolnośląskiego na
pilotaż projektu WRP® na Dolnym
Śląsku.
11 października 2016 roku,
w postaci warsztatów, w Obornickim Ośrodku Kultury odbyła się
inauguracja w/w projektu. Nieco po
planowanej godzinie 10.00, multimedialnym spektaklem Fundacja
rozpoczęła pierwsze z czterech zaplanowanych w tym cyklu wystąpień.
Mówi wiceburmistrz Obornik
Śląskich, Henryk Cymerman:
– Od samego początku wspieraliśmy inicjatywę Fundacji Ludzie
Jesieni. Pamiętam nasze pierwsze
spotkanie z twórcami projektu,
panią Urszulą Kielar i panem Jerzym Piotrowiczem. Jeszcze zimą

tego roku. Idea pomocy ludziom
w trudnej sytuacji, prosta i banalna, a jednocześnie innowacyjna
i odkrywcza wydała się nam godna poparcia.
Waldemar Wysocki, starosta
trzebnicki:
– Znamy ideę WRP®. W końcu
to dolnośląski projekt. Jako reprezentant starostwa trzebnickiego
popieram go w całości, i ze swojej
strony dołożymy wszelkich starań, by propagować go i wdrażać.
Uważamy, że pomysł Fundacji powinien stać się dostępny dla przeciętnego Kowalskiego. „Zaraziłem”
już WRP® posła Piotra Babiarza,
który obiecał dalszą pomoc.
Leszek Kopeć, niewidomy szef
Radia Szafir, który swym recitalem
uświetnił inaugurację WRP®:
– Sam jestem osobą z niepełnosprawnością. Dlatego idea Jerzego
i Uli jest dla mnie szczególnie cen-

Jesień z rękodziełem
W październiku i listopadzie
odbyło się siedem spotkań
z rękodziełem organizowanych
przez Fundację Raban.
Była to już piąta odsłona projektu „Manufaktura Dobrych Pomysłów”. Tym razem darmowe warsztaty rękodzieła odbyły się w Jarach,
Rościsławicach, Kuraszkowie i Żmigrodzie.
Uczestnicy mieli okazję spróbować swoich sił w kilku technikach
rękodzielniczych. Na początek, zainteresowane osoby mogły nauczyć
się wykonać krywulki na krosienku,
czyli bransoletki z drobnych koralików. Kolejnym tematem był linoryt
czyli prosta technika graficzna.

na. Jak tylko wejdzie w życie, będę
pierwszym, który na rękę założy
sobie ich opaskę.
Roman Badach-Rogowski, Przewodniczący Krajowego Związku
Pracowników Ratownictwa Medycznego:
– Od miesięcy jestem zwolennikiem WRP®. Znam się, jak niewielu ludzi, na temacie ratownictwa
medycznego. Fundacja proponuje
banalnie prostą, ale jednocześnie
ogromnie potrzebną procedurę,
która usprawnić może ratowanie
ludzkiego życia. Tym bardziej, że
wiele wskazuje na to, iż jednostki medyczne nie poniosą żadnych
kosztów wdrożenia systemu. Podpisuję się pod projektem WRP® całym sobą.
Antoni Zwiefka – Departament
Zdrowia, Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego:
– Nie spodziewałem się niczego
innego. Genialnie prosta, a jednocześnie innowacyjna sprawa!
Od wielu miesięcy zaangażowany
jestem w transgraniczny projekt
Titan. I widzę w nim miejsce dla
WRP®. Fundacja Ludzie Jesieni
wpisuje się w ideę Titana w 100%.
Mam wielką nadzieję, że uda się
to wielkie przedsięwzięcie przeprowadzić równolegle i w Polsce
i w Niemczech, na Dolnej Saksonii.
Pani Marta, uczestniczka warsztatów:
– Podbito moje serce nie tylko
samym projektem. Podbito moje
serce formułą warsztatów. Spodziewałam się nudnych trzygodzinnych prelekcji i prezentacji,
a zastałam muzykę, filmy, konferansjerkę i… wplecione w warsztaty, trochę amatorskie, ale jednak
przedstawienie „W Warszawie”.
Brawa!
Przedstawiciel Restauracji „Bajka”, zaopatrującej event WRP®:
– Cieszę się, bo takich pokazów
powinno być w naszym regionie
więcej. I obsługiwałem gości i patrzyłem, co ci „Ludzie Jesieni” robią. Miałem otwarte ze zdumienia
usta. Tak powinna wyglądać każda
impreza masowa.
W kuluarach udało nam się podsłuchać nieco więcej wypowiedzi
Uczestnicy wykonali własną
matrycę, z której następnie odbijali
kolorowe druki. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty wycinanek. Na jednym z nich
wykonane zostały kurpiowskie
leluje, a na kolejnym łowickie koguciki. Poza tym uczestnicy mieli
okazję przygotować niepowtarzalny papier czerpany oraz uszyć kolorowe maskotki.
Warsztaty odbyły się dzięki
wsparciu Gminy Oborniki Śląskie, Powiatu Trzebnickiego oraz
gościnności sołtysów wsi Jary, Kuraszków i Rościsławice. Instruktorzy z Fundacji Raban mieli też
możliwość podzielenia się swoją
wiedzą dzięki zaproszeniu Ośrodka Kultury w Żmigrodzie.
Zainteresowanie warsztatami
było bardzo duże – skorzystało
z nich około czterdziestu osób,
w tym seniorki i dzieci. W przyszłym roku planowana jest szósta
edycja projektu i tym razem mamy
nadzieję, że uda się nawiązać
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o projekcie. Wszystkie pozytywne. Każdy z uczestników otrzymał
identyfikator, teczkę z podstawowymi dokumentami, oraz działające w trybie demo gotowe urządzenie WRP®. W czasie będących
częścią spotkania prezentacji praktycznych, uczestnicy mogli na swoich komórkach przetestować działanie systemu. Byli zdziwieni – ich
smartfony pokazywały informacje
kluczowe dla ratowania zdrowia
i życia! Mogli też on-line wejść
w bazę danych systemu WRP®
i przez chwilę poczuć się jak dyspozytor pogotowia ratunkowego –
zobaczyć przypisane do numeru ID
dane pacjenta, oczywiście fikcyjne.
Czy inicjatywy oddolne, takie
jak projekt WRP® Fundacji Ludzie
Jesieni, mają szanse na przebicie się
i ogólne stosowanie? Pan Jerzy Piotrowicz w czasie warsztatów powiedział: – Moim i pani Urszuli Kielar marzeniem jest, by wykreować
społeczne zapotrzebowanie na
nasz system. By wykreować modę
na noszenie na ręku urządzenia,
które może nam uratować zdrowie, a nawet życie. Ufamy głęboko
w to, że dzisiejsze i kolejne wojewódzkie warsztaty WRP® pozwolą
nam na spełnienie tego marzenia.
Zarówno pan Burmistrz Obornik
Śląskich, jak i pan Starosta Trzebnicki, oraz inne ważne osobistości obecne na dzisiejszym evencie
obiecali nam poparcie. To mocne
podwaliny dla Fundacji Ludzie
Jesieni. Ogromnie żałujemy, że nie
mogła przybyć do nas pani Ewa
Mańkowska, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, które
z funduszy Dolnego Śląska współfinansuje nasze przedsięwzięcie.
Szkoda, ale zatrzymały ją ważniejsze sprawy.
Wydarzenie dnia zakończyło się
krótko przed godziną 13.00. Przed
podsumowaniem tego wydarzenia
przez panią Halinę Muszak, Dyrektor Obornickiego Ośrodka Kultury, która udostępniła nam salę,
usłyszeliśmy słowa: Czy system
WRP jest potrzebny? Czy jesteście
państwo w stanie zaakceptować
jego wdrożenie? Przyjąć na siebie
minimalne koszty rocznego utrzymania? Czy pieniądze mogą być
wymiernikiem Waszego życia?
Z tym pytaniem zostawiamy Was.
Bo na nie musicie odpowiedzieć
sobie sami.
Autor: Jerzy Piotrowicz,
Fundacja Ludzie Jesieni – jako
właściciel znaku towarowego
WRP® na Europę.

współpracę z kolejnymi wioskami
z naszej gminy.
Projekt współfinansowany ze
środków Gminy Oborniki Śląskie
i Powiatu Trzebnickiego.
Fundacja Raban
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V Rajd Cysterski
w Rościsławicach za nami…
10 września mieszkańcy powiatu trzebnickiego wzięli udział
w V Rajdzie Cysterskim zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Rościsławice Leśna Oaza”.
Jest to ciekawa alternatywa spędzenia wolnego czasu, a jednocześnie aktywna forma rozrywki dla
pasjonatów tras pieszych, rowerowych i konnych. Organizatorzy
po raz kolejny zachowali formułę
rajdu prowadzonego w formie gry
terenowej. Na wyznaczonych trasach na uczestników czekało wiele
ciekawych atrakcji, m.in. Głaz św.
Jadwigi/Romera – największy na
Dolnym Śląsku, Krzyż Pokutny,
a dla wielbicieli adrenaliny zadania sprawnościowe i intelektualne
o zróżnicowanym poziomie trudności. Impreza podzielona została
na kilka etapów. Pierwszym z nich
była piesza wyprawa wokół tzw.
Pętli Trzech Kamieni, podczas
której uczestnicy poruszali się po
wyznaczonym szlaku zdobywając poszczególne bazy. Na każdej
z baz należało wykonać zadanie
punktowane przez organizatorów.
Uczestnicy musieli wykazać się nie
tylko sprytem, ale i dobrym refleksem, pomysłowością, poczuciem
humoru, wiedzą i przede wszystkim
umiejętnością pracy w zespole. Po
przebyciu całej trasy dla uczestników przygotowane zostało ognisko
integracyjne z kiełbaskami oraz
kawiarenka ze swojskim jadłem
przyrządzonym przez mieszkańców
Słonecznikowej Wsi.
Jak co roku, największym zainteresowaniem cieszył się rajd pieszy.
Łącznie wzięło w nim udział 8 drużyn. Ku zaskoczeniu organizatorów
po raz trzeci 1 miejsce w kategorii
pieszej zajęła: Drużyna A, lider –
Piotr Oksanicz, na drugim miejscu
uplasowała się drużyna Kamola, lider – Kamila Ćwiklak, a miejsce 3
zajęła drużyna Bramka: lider – Robert Wrzesiński.
Poza przygotowanymi trasami rajdu organizatorzy zapewnili

Orszak poprowadzi najpiękniejsza w Polsce Gwiazda Betlejemska.
Obornicka gwiazda, wykonana
przez harcerzy z naszego hufca,
wygrała ogólnopolski konkurs po
Orszaku 2016. Orszak 2017 wyruszy spod kościoła przy ulicy Wyszyńskiego około godziny 13:30.
Przejdzie ulicami miasta i zakończy
się jasełkami na placu „Mój rynek”.

Haliny Muszak. Po wyczerpujących
zmaganiach konkursowych licznie
przybyli mogli degustować lokalne
smakołyki np. domowy chlebek ze
smalczykiem i ogóreczkiem, ciasta,
przetwory owocowo-warzywne naleweczki oraz bigos sołtysowej. Kiedy duch i ciało było nasycone nadszedł czas na wspólną zabawę przy
iskierkach ogniska i blasku gwiazd
i księżyca.

i ich broni. Uwieńczeniem imprezy
był pokaz fireshow przygotowany
przez Panią Renatę Bogonos oraz
zabawa taneczna. W celu jeszcze
większego 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
i zapraszamy do udziału w kolejnej imprezie za rok!
Impreza była współfinansowana
z budżetu Gminy Oborniki Śląskie, Powiatu Trzebnickiego oraz
Lokalnej Grupy Działania Kraina
Wzgórz Trzebnickich w ramach
projektu „Aktywny Dolny Śląsk”.

Stowarzyszenie oraz Sołtys Barbara Konieczna dziękują wszystkim
wolontariuszom za wszelką pomoc
przy organizacji Pikniku Rodzinnego pod chmurką.
Sołtys Barbara Konieczna

Opracowanie: M. Ostaszewska

Będzie też koncert kolęd i żywa
szopka. Planowany jest ciepły poczęstunek.
Trwają przygotowania do przeprowadzenia Orszaku. W jego organizację angażują się mieszkańcy
miasta, instytucje publiczne oraz
lokalne firmy. Wydarzeniu patronują Władze Obornik Śląskich. Organizatorem Orszaku Trzech Króli
w Obornikach Śląskich jest Parafia
Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Orszak Trzech Króli to społeczna impreza, która nawiązuje do
tradycji jasełek. Do udziału zaproszeni są wszyscy mieszkańcy miasta
i całej gminy. W przemarszu uczestniczyć będą osoby przebrane m.in.
za trzech króli, pasterzy, aniołów
i świętą rodzinę. Obornicki pochód

będzie podobny do tych organizowanych w innych miastach. Każdy
uczestnik otrzyma tekturową koronę. Za trzema królami będą iść
dzieci przebrane za dwórki i wojowników.
Więcej informacji o obornickim Orszaku Trzech Króli można
znaleźć na stronie internetowej
oborniki-slaskie.orszak.org oraz na
facebooku: www.facebook.com/
OrszakTrzechKroli.ObornikiSlaskie Osoby lub firmy chcące pomóc
w organizacji mogą w tej sprawie
napisać e-mail na adres: oborniki-slaskie@orszak.org
Hubert Ozimina, koordynator
OTK Oborniki Śląskie

Podczas Mszy Św. sprawowanej przez ojca Krzysztofa Piskorza i ks.Wojciecha Gryglewicza
nie zabrakło słów o wolności
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Wspólna praca
zaowocowała!

Dzięki zaangażowaniu członków Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania Kraina Wzgórz
Trzebnickich, pracowników
Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich, Sołtysów,
mieszkańców Gminy Oborniki
Śląskie oraz sympatyków z terenu całego województwa dolnośląskiego Projekt #Aktywne
Wzgórza Trzebnickie został zakończony z sukcesem.

Odpust św. Marcina
w Kotowicach
11 listopad, to nie tylko Święto Niepodległości, ale również
nasze lokalne święto – Odpust
Św. Marcina obchodzony bardzo uroczyście.

z pierwszej ręki

grudzień 2016 r.

W ramach projektu nr #57
zorganizowanych zostało 12 imprez sportowo – turystycznych
w których wzięło udział ponad

Drugi Orszak Trzech Króli
w Obornikach Śląskich
To będzie już dziewiąty Orszak
Trzech Króli. W Obornikach
Śląskich w barwnych jasełkach
przejdziemy drugi raz. Nasze
miasto jest jedną z pięciuset
miejscowości w Polsce i na
świecie, w której odbędzie się
ten przemarsz – tradycyjnie 6
stycznia.

Piknik rodzinny
w Kotowicach
27 sierpnia w Kotowicach odbył
się po raz kolejny Piknik Rodzinny.
Został zorganizowany przez Stowarzyszenie Nasze Kotowice wraz
z sołtysem Barbarą Konieczną,
a współfinansowany przez Gminę
Oborniki Śląskie. Piknik rozpoczął
się blokiem dla dzieci poprowadzonym przez Firmę Klauna Żaka.
Były gry, zabawy i malowanie twarzy. W trakcie trwania pikniku
rozstrzygnięte zostały konkursy:
na najładniejszą posesję, najlepsze
ciasto oraz najciekawsze przetwory owocowo-warzywne. Fundatorem nagród była Radna Barbara
Konieczna, a zwycięzcy otrzymali
je z rąk Pana Burmistrza Arkadiusza Poprawy i Pani Dyrektor OOK

uczestnikom ciekawą ofertę warsztatów z wyrobu biżuterii, które cieszyły się dużym zainteresowaniem
zwłaszcza wśród najmłodszych.
Można było również skorzystać
z warsztatów wikliniarskich oraz
ceramicznych prowadzonych przez
Państwo Wiśniowskich z gospodarstwa Kruczyna w Pęgowie. Każdy
mógł wykonać i zabrać ze sobą własnoręcznie wykonane rękodzieło.
Dodatkową atrakcją przygotowaną przez gospodarstwo agroturystyczne Kruczyna była zagroda ze
zwierzętami. Pan Piotr Oksanicz
reprezentujący Pasiekę ZUZIA
z Domaszkowa po raz kolejny
przeprowadził ciekawe warsztaty
pszczelarskie, zaś rycerze zaprezentowali pokaz walk oraz opowiedzieli o zwyczajach rycerskich
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ryzacji w Bagnie – Partner: Stowarzyszenie Razem dla Bagna,
20 sierpnia 2016: Piknik Żeglarski w Urazie – Partner: Sołectwo Uraz oraz Miasteczko Portowe w Urazie,
27 sierpnia 2016: Bieg Crossowy
– Bieg Oborygena w Obornikach
Śląskich – Partner: grupa nieformalna miłośników biegania,
27 sierpnia 2016: Piknik Lotniczy w Golędzinowie – Partner:
Obornicki Klub Sportów Lotniczych w Golędzinowie,
25 września 2016: Turniej Piłki Nożnej w Pęgowie– Partner:
Klub Sportowy Zorza Pęgów,

– 10 września 2016: Pęgowski
Rajd na Orientację –Partner:
Klub Sportowy Zorza Pęgów,
– 10 września 2016: Rajd Cysterski w Rościsławicach – Partner:
Stowarzyszenie
Rościsławice
Leśna Oaza,
– 18 września 2016: Pęgów Soccer
Cup– Partner: Klub Sportowy
Zorza Pęgów,
– 18 września 2016: Piknik Rowerowy MTB im. Zbyszka Strzałkowskiego w Obornikach Śląskich – Partner: Obornicki Klub
Rowerowy,
– 24 września 2016: II Marsz
NordicWalking „Poznaj Ziemię
Obornicką” – Partner: UTW
Atena,
– 1 października 2016: I Mistrzostwa Polski Amatorów w Szachach Błyskawicznych – Partner: Klub SzachowyWieża
Pęgów,
– 22 października 2016: Zakończenie projektu – Festiwal Szpinaku – Partner:Stowarzyszenie
Koniczyna.
Dzięki realizacji projektu ukazane zostało piękno otaczającej
przyrody oraz rozpropagowany ak-

w Dniu Niepodległości jak i o życiu
Św.Marcina. W trakcie uroczystości wręczone zostały pamiątkowe
dyplomy i kwiaty dla naszych długowiecznych jubilatów: Pana Stefana Grzesik w 90-lecie urodzin, dla
Pani Otylii Kowalskiejw 85-lecie
urodzin oraz dla Państwa Kazimiery i Zdzisława Łabędzkich w 50
(złotą) rocznicę zawarcia związku
małżeńskiego.
Dekoracja kościoła nawiązywała
do święta narodowego (biało-czerwone wstążki oraz flagi narodowe
i kościelne) a podczas procesji wokół kościoła odśpiewano „Boże coś
Polskę”.
Na koniec uroczystości wszystkich uczestników częstowano przepysznymi rogalikami – u nas zwanymi „marciniaczkami”.
Sołtys Barbara Konieczna
5000 osób. Dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa DolnośląskiegoStowarzyszenie
LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich
w partnerstwie z lokalnymi stowarzyszeniami oraz klubami sportowymi zorganizowało 12 wydarzeń
mających na celu promowanie walorów turystycznych regionu oraz
zachęcanie do aktywnego spędzania
czasu wolnego przez dzieci, młodzież oraz osoby starsze:
– 6 sierpnia 2016: rajd motorowy
podczas Pikniku Rodzinnego
„Święto Chleba i Ziół” oraz II
Zlotu Miłośników Starej Moto-

tywny tryb życia i odpoczynek na
świeżym powietrzu. W organizację
imprez na terenie Kocich Gór zaangażowani zostali miłośnicy różnych
dyscyplin sportu m.in. lotnictwa,
żeglarstwa, piłki nożnej, wyścigów
rowerowych, biegów na orientacje,
pieszych wędrówek itp. z terenu
całego województwa dolnośląskiego. Imprezy przyczyniły się do
upowszechniania kultury fizycznej
i turystyki aktywnej nie tylko na
terenie Gminy Oborniki Śląskie, ale
także województwa dolnośląskiego

przez udział zawodników oraz szeroką promocję wydarzenia na portalach społecznościowych, lokalnej
prasie oraz poprzez nagranie filmu
promocyjnego oraz wydanie ulotek,
widokówek oraz materiałów promocyjnych związanych z organizowanymi wydarzeniami.
Przy okazji dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie pomagali
w organizacji imprez oraz promocji
wydarzeń.
Katarzyna Jarczewska
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W tym roku nie mogło być inaczej! Gmina Oborniki Śląskie –
przyjazna rolnikom, zorganizowała
wraz z Sołectwem Siemianice 3
września Dożynki Gminne w Siemianicach. Na uczestników tegorocznego Święta Plonów czekało
bardzo dużo atrakcji zapewnionych
przez organizatorów.
Czym innym może rozpocząć
się dziękczynienie za zebrane tegoroczne plony? Niczym innym jak
Mszą Świętą. Tak właśnie się stało. Punktualnie o godzinie 13.00
przed Ołtarzem ks. Proboszcz Artur Kochmański rozpoczął celebrowanie Najświętszej Ofiary. Podczas
kazania wygłosił bardzo proste

wiową dziesiątkę, ponieważ balon
był oblegany przez cały czas! Przy
okazji Święta Plonów został zorganizowany także Jarmark NGO na
którym prezentowali się ze swoimi
wyrobami rękodzielnicy oraz wystawcy z terenu powiatu trzebnickiego. Przed występem na scenie
gwiazdy wieczoru – zespołu BOYS,
swój czas miał Obornicki Ośrodek
Kultury, który zaprezentował bogaty program artystyczny (Studio Piosenki oraz Pokaz Tańca Flamenco).
Po wszystkich występach artystycznych nadszedł czas na rozstrzygnięcie wyników konkursów zorganizowanych tego dnia przez Gminę
Oborniki Śląskie.
Bliżej godziny 21 ludzi zaczęło
przybywać. Plac imprezy masowej
słowa trafiające do zebranych. Na
tegorocznym święcie rolników zaprezentowały się 22 sołectwa z terenu naszej gminy ze swoimi przepięknymi wieńcami dożynkowymi.
Podczas uroczystego otwarcia Dożynek kilka słów wygłosili włodarze
miast partnerskich na czele z Burmistrzem Obornik Śląskich Arkadiuszem Poprawą. Następnie przeszedł czas na Obrzęd dożynkowy
– „Plon niesiemy plon”, w którym
sołectwa jako przedstawiciele rolników przynosili do Pana Burmistrza
chleb robiony z ziaren z własnych
pól, prosząc by był dzielony
sprawiedliwie tak, aby nikomu
nie zabrakło. Scena tego dnia żyła
na wysokich obrotach, co chwila
wchodzili i schodzili z niej artyści.
Na estradzie nie mogło zabraknąć
lokalnych artystów ceniących sobie
przede wszystkim ludowiznę. I tak
oto przed zebraną publiką wystąpiła Kapela Ludowa Janka Boduszka z Siemianic – wioski w której
odbywały się tegoroczne Dożynki.
Zespół standardowo porywał swoją
muzyką do tańca i wywoływał
uśmiech na twarzach zebranych
przed sceną ludzi. Drugi zespół ludowy, który występował tego dnia
również nie zawiódł swoich fanów
– był to Zespół Śpiewaczy „Malwy”
z Kuraszkowa. Na deskach sceny
nie zabrakło miejsca dla najmłodszych artystów. Szkoła Podstawowa
nr 2 w Obornikach Śląskich przygotowała ciekawy program artystyczny, nie gorszy zaprezentowały
dzieci ze świetlicy środowiskowej
z Siemianic. Zebranej publiczności swój repertuar przedstawił także Reprezentacyjny Zespół Pieśni
i Tańca „Wrocław”.

Podczas występów artystów
plac dożynkowy dosłownie tętnił
życiem! Ludzie byli wszędzie, każdy mógł znaleźć tutaj coś dla siebie! Począwszy od najmłodszych
dla których zostały przygotowane
dmuchańce, piłki wodne, karuzele czy malowanie twarzy, poprzez
młodzież, która mogła m.in. spróbować swoich sił strzelając z broni
do celu, czy starszych, którzy mogli
podziwiać wystawę zabytkowych
traktorów RETROTraktor. W tak
zwanym międzyczasie można było
bezpłatnie zrobić sobie zdjęcia
w foto-budce czy przelecieć się
balonem. Ostatnia z atrakcji była
niewątpliwe strzałem w przysło-

był wypełniony po same brzegi.
I tak o to przy oklaskach publiczności chwilę po 21 rozpoczął swój
show. Najbardziej gorliwi fani zajęli
miejsce przy barierkach już na godzinę przed koncertem, żeby móc
z bliska oglądać swojego idola. Na
koncercie nie zabrakło największych hitów BOYSA takich jak „Jesteś szalona” czy też. „ Miała matka
syna”.
O oprawę muzyczną After Party
tej ciepłej wrześniowej nocy zadbał
lokalny zespół UNIWERSALNI,
którzy swoją muzyką porywali do
tańca przybyłych gości. Wszyscy
bawili by się wyśmienicie gdyby
nie podpalenia słomy, która służyła
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Finał konkursu Piękna Wieś Dolnośląska 2016

Święto Plonów 2016
Dożynki – jak przedstawia ten
termin encyklopedia – ludowe
święto połączone z obrzędami
dziękczynienia za ukończenie
żniw i prac rolnych, jest niewątpliwie jednym z najważniejszych świąt obchodzonych
przez rolników.

grudzień 2016 r.

jako dekoracje Dożynek.
Podsumowując tegoroczne Święto Plonów. Wielkie oklaski i słowa
uznania należą się organizatorom
Dożynek, bez których obchody nie
miałby by miejsca. Ukłony w stronę sołectwa Siemianice na czele
z Sołtysem Dawidem Stawiakiem,
który dzielnie sprostał czoła wyzwaniu i zorganizował Dożynki na
poziomie! Pomijając parę incydentów łobuzów było naprawdę miło
i przyjemnie. Czego chcieć więcej?
Jeszcze lepszej imprezy za rok!

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 zdobyliśmy liczne
nagrody i wyróżnienia, które są potwierdzeniem, iż Gmina Oborniki
Śląskie i jej mieszkańcy są najaktywniejsi i najlepsi na Dolnym Śląsku.

8 października 2016 roku
w miejscowości Chełmsko Śląskie w Gminie Lubawka odbył
się finał konkursu „Piękna Wieś
Dolnośląska” podczas, którego
wręczone zostały nagrody oraz
wyróżnienia dla najpiękniejszych
i najaktywniejszych wsi w województwie dolnośląskim w 2016
roku. Z terenu Gminy Oborniki
Śląskie w wydarzeniu uczestniczyło ponad 50 osób, które
chciały zobaczyć dlaczego „naj-

Dawid Bernadek
piękniejszą wsią” w 2016 roku zostało Chełmsko Śląskie. W Finale
uczestniczył również Burmistrz
Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa, który aktywnie wspiera
organizacje pozarządowe oraz
wioski tematyczne z terenu naszej
Gminy. W tegorocznej edycji konkursu nagrodzone zostały Rościsławice za projekt „Wieś spokoju
i rozwoju”, która zajęła pierwsze
miejsce w kategorii „Najlepszy-

start w odnowiewsi”. Wyróżnienie
w kategorii „Najładniejsza zagroda” otrzymało Gospodarstwo Kruczyna Tomasza i Ewy Wiśniowskich
z Pęgowa. Do sukcesu Rościsławic
przyczyniły się działania podejmowane przez Stowarzyszenie
Rościsławice Leśna Oaza, Ludowy
Klub Sportowy Rosa Rościsławice,
Parafię, Gminę Oborniki Śląskie
oraz Lokalną Grupę Działania
Kraina Wzgórz Trzebnickich. Jed-

nak największe podziękowania
należą się mieszkańcom, którzy
swoją aktywnością i pracą rozsławili swoją wieś i Gminę Oborniki
Śląskie w całym województwie.
Rościsławicom oraz Państwu
Wiśniowskim z Pęgowa gratulujemy sukcesu, a mieszkańców
Gminy Oborniki Śląskie zachęcamy do udziału w przyszłorocznej
edycji konkursu.

Rościsławice stawiają na
aktywność i zdrowy styl życia!

stworzyć całą aleję z urządzeniami
do fitness oraz siłownią zewnętrzną.
Nasz projekt miał być zachętą dla
lokalnej społeczności do aktywnego i zdrowego trybu życia, a także
zdobywania nowych pasji. Miał także uświadomić lokalną społeczność
jak ważny w dzisiejszych czasach
jest aktywny tryb życia oraz zdrowa
żywność.

Dziękujemy wszystkim tym,
którzy do końca wspierali nasz projekt! Tylko dzięki Waszym głosom
doszliśmy, aż tak daleko.

Zrealizowaliśmy projekt Fundacji TESCO – Decydujesz,
pomagamy pn. „Aktywnie
i zdrowo w Słonecznikowej Wsi
Rościsławice”
Stowarzyszenie Rościsławice Leśna Oaza dzięki głosom oddawanym
przez klientów sklepów TESCO otrzymało grant w wysokości 5.000,00 zł
z programu Decydujesz, pomagamy.
Nasz projekt był oddolną inicjatywą
społeczną, która miała na celu wspieranie społeczności lokalnych.
W całej Polsce o granty rywalizowało aż 420 projektów, które
razem zdobyły ponad 5 milionów
głosów. Przez ponad miesiąc klienci sklepów Tesco mieli możliwość
nie tylko głosować, ale i poznać lo-

kalne organizacje oraz ich działania. Jesteśmy dumni, że to właśnie
nasz projekt znalazł się na zwycięskiej liście i cieszył się tak dużym
poparciem. Stowarzyszenie Rościsławice Leśna Oaza otrzymało za
projekt „Zdrowo i aktywnie w Słonecznikowej Wsi Rościsławice” aż
6513 głosów, zaś projekt Związku
Harcerstwa Polskiego Chorągiew
Dolnośląska Hufiec Powiatu Trzebnickiego, z którym konkurowaliśmy
otrzymał 4585 głosów.
10 września wszyscy wielbiciele sportu, a zwłaszcza dwóch kółek mogli skorzystać z darmowych
warsztatów indor cycling, fitnessu
oraz dowiedzieć się więcej na temat zdrowej żywności i zdrowego
stylu życia. Mimo upalnej pogody,
Adrian Kobusiński – trener reprezentujący firmę FitStyle Fitness is
my life, jeszcze bardziej podgrzał

atmosferę panującą wśród uczestników imprezy. Podczas darmowych
warsztatów można było nie tylko
się zintegrować, ale spalić mnóstwo
kalorii i poprawić sobie nastrój!
Nasz projekt miał zachęcić
mieszkańców do udziału w życiu
społecznym, przyczynić się do rozwijania nowych pasji sportowych,
a przy tym przyczynić się do powstania atrakcyjnego miejsca integracji społecznej i możliwości
aktywnego spędzania wolnego czasu różnych pokoleń w środowisku
wiejskim. W tym roku z funduszu
sołeckiego wybudowana została
altana biesiadna, a w ramach projektu zakupione zostały ławostoły,
3 stojaki na rowery oraz miejsce
na ognisko z grillem. Z projektu
zakupione zostało także 1 urządzenie do fitnessu na świeżym powietrzu. Docelowo mieszkańcy pragną

Katarzyna Jarczewska

Opracowanie:
Martyna Ostaszewska
Prezes Stowarzyszenia
Rościsławice Leśna Oaza

18

Magazyn Informacyjny
Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich

z pierwszej ręki

Rok 26 Nr 5 (154)

Co słychać w Urazie?
Piknik Żeglarski
nad Odrą

ki poznali historię Urazu, zamku
oraz ciekawostki dotyczące regionu.

W październiku 2016 roku upłynęło 50 lat od chwili utworzenia koła łowieckiego „Leśnik”
w Obornikach Śląskich.

dowa chodnika przy ul. Brzeskiej.
Będziemy dążyć do realizacji tych
inwestycji w 2017 roku.

Rozbiórka

Zwiedzanie ruin
zamku w Urazie
Podczas Pikniku Żeglarskiego nad Odrą jedną z atrakcji było
darmowe zwiedzanie ruin zamku
w Urazie. Właściciel terenu oprowadził po obiekcie ponad 200 osobową grupę. Dzięki uprzejmości
Pana Andrzeja uczestnicy wyciecz-

Przez ostatni rok prowadzone
były rozmowy z Nadzorem Budowlanym w Trzebnicy w temacie wydania decyzji o rozbiórce budynku
w centrum Urazu. Właściciel kilkakrotnie informowany był przez Sołtysa i Urząd Miejski o zagrożeniu
jakie stwarza istniejący stan obiektu.
W miesiącu październiku bieżącego
roku odbyły sie roboty wyburzające. Na terenie naszej miejscowości
są jeszcze budynki wymagające
modernizacji, bądź też rozbiórki.
Będziemy dążyć w jak najszybszym
czasie do zmobilizowania obecnych
właścicieli do zadbania o swoje nieruchomości.

Lampy
w Nizinach

Kolejna inwestycja na terenie
naszego Sołectwa. W miejscowości
Niziny zamontowano 5 lamp oświetleniowych. Dziękujemy Gminie
Oborniki Śląskie za wykonaną inwestycję. Obecnie jest na ukończeniu projekt oświetlenia drogowego
ul. 3-go Maja/Dębowa.
Na etapie ostatecznych decyzji/
uzgodnień z DSDiK jest też bu-

Nasza miejscowość również brała udział w Dożynkach. Uraz i Niziny przygotowały dwa piękne wieńce Dożynkowe. Dziękuję bardzo za
pomoc Paniom: Gabrieli Raduckiej, Agacie Zaguła i Danucie Olbert. Dziękuje również wszystkim
dzieciom z zespołu Iskra i Iskierka
za piękna delegację w imieniu naszej miejscowości.
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50 lat Koła Łowieckiego „Leśnik”

Dożynki
Siemianice 2016

Piknik Żeglarski nad Odrą, który zorganizowany został 20 sierpnia 2016 roku w Urazie w ramach
projektu pn.: #Aktywne Wzgórza
Trzebnickie należy zaliczyć do bardzo udanych imprez. Organizatorzy zapewnili wiele atrakcji: zawody kajakarskie, darmowe rejsy po
Odrze, ognisko dla dzieci, pyszne
jedzenie, stoiska z produktami lokalnymi, zabawy dla dzieci z animatorkami oraz liczne konkursy.
Największym zainteresowaniem
cieszył się konkurs wiedzy o Urazie,
który wygrał mieszkaniec wsi.
Zabawa taneczna przy muzyce
DJ Disco DeeJay’s trwała do 4:00:-)
Wszystkim którzy przyczynili
się do organizacji bardzo dziękuję

grudzień 2016 r.

I Święto
Pieczonego
Ziemniaka
URAZ NIE BOI SIĘ DESZCZU!
17 września mimo niesprzyjającej
pogody licznie stawiliście się na
naszym Święcie Pieczonego Ziemniaka!
Było bardzo wesoło!
Odbyły się liczne konkursy, zabawy.
Piekliśmy kiełbaski i ziemniaki!
Dziękuje za Waszą obecność
i zapraszam za rok!

Warsztaty
Przedstawiciele Urazu uczestniczyli w warsztatach z tworzenia
oferty wsi prowadzonych przez
Krzysztofa Szustkę. Spotkanie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Koniczyna oraz Gminę
Oborniki Śląskie w ramach projektu „Wsparcie przedsiębiorczości na
terenie Kocich Gór” realizowanego
ze środków z dotacji z Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
W planach mamy stworzyć ofertę
wsi tematycznej… Wkrótce Uraz
będzie jeszcze bardziej ciekawym
miejscem na mapie Dolnego Śląska.
Sołtys Natalia Kwasek–Elsebaey

W tym wyjątkowym czasie nie
sposób nie wspomnieć o historii
Koła, jego początkach i założycielach. W październiku 1966 roku
utworzyli je pracownicy Nadleśnictwa w Obornikach Śląskich – Michał Kozierski, Bogdan Skołuda,
Stanisław Antkowiak, Władysław
Biłous, Romuald Kuprian, Jan Kazmierczak i jedyny nie leśnik – lekarz Daniel Kurczowy. Szczególnie
w historii zapisał się Bogdan Skołuda. Był nie tylko pomysłodawcą,

odpowiada obecnie tzw. pojemności ekosystemu. W 2003 roku Koło
„Leśnik” we współpracy z Gminą
Oborniki Śląskie oraz sąsiednimi
kołami łowieckimi rozpoczęło program reintrodukcji daniela, które
licznie występowały tu przed wojną, a potem zostały całkowicie wytępione. W lutym 2003 roku wpuszczono do lasu 23 daniele zakupione
w hodowli pod Wieruszowem. Stado uzupełniono w następnych latach danielami z innych hodowli.
Od 13 lat daniele są systematycznie
dokarmiane i chronione.
Stado „obornickich” danieli liczy
obecnie ponad 150 sztuk i jest ozdobą naszych lasów. W ostatnich la-

tego czasu jest ona „wizytówką”
Koła i miejscem spotkań, nie tylko
myśliwych, lecz wielu mieszkańców Gminy Oborniki Śląskie.
Kynologia jest bardzo mocną
stroną koła „Leśnik”. Przez minione 20 lat prowadzone były cztery
hodowle psów myśliwskich. Puszcza Oławska – jagdteriery Bogdana
Skołudy, Obornicka Koliba – jagdteriery Zygmunta Nowaka, Obornicki Leśnik – alpejskie gończe
Marcina Nowaka, Obornicki Jar
– jagdteriery Waldemara Szostaka.
Członkowie koła posiadają obecnie kilkanaście psów rasowych,
które biorą udział w konkursach
krajowych i międzynarodowych,
cześnie szereg inicjatyw promujących łowiectwo w regionie. Od 5 lat
uczestniczy w Dniach Obornik Śląskich i Dożynkach. Wspólnie z innymi kołami organizuje Jarmarki
Łowieckie w Obornikach Śląskich,
koncerty sygnalistów myśliwskich
z Polski i z Bawarii. „Leśnik” jako
jedyne koło łowieckie jest członkiem LGD „ Kraina Wzgórz Trzebnickich”. W tym roku „ Leśnik”
wystąpił z inicjatywą utworzenia
lokalnego stowarzyszenia „ Bractwo Łowieckie – Oborniki Śląskie”,
które miałoby objąć koła łowieckie
i myśliwych z terenu gminy.
24 września br. w siedzibie „
Leśnika” – kolibie odbyły się główne uroczystości z okazji 50-lecia.
Uczestniczyło w nich ponad 200
osób. Spotkanie rozpoczęło się od
uroczystej mszy prowadzonej przez

ale też jego wieloletnim Łowczym.
Wśród tych, którzy nie doczekali
dzisiejszego dnia, a położyli wielkie zasługi dla rozwoju koła trzeba
przypomnieć Władka Sokoła, Stasia
Pietrzaka, Jurka Palczewskiego, Kazia Nowaka,Tadzia Koźlakowskiego, Kazia Juchę, Zygmunta Nowaka.
Niech im szumi knieja….
Dzisiaj Koło „Leśnik” liczy 28
członków i nie składa się już wyłącznie z leśników. Należą do niego
lekarze, nauczyciele, przedsiębiorcy
i emeryci. Już trzecie pokolenie myśliwych zapisuje się w historii koła.
Niezależnie od wieku, wykształcenia i profesji łączy wszystkich umiłowanie przyrody, pasja łowiecka
i wspólna praca na rzecz ochrony
obornickich lasów i ich mieszkańców.
Warto wspomnieć o najważniejszych dokonaniach koła „ Leśnik”
na przestrzeni minionych 50 lat.
Należy do nich, przede wszystkim,
odbudowa populacji zwierzyny
i ochrona przyrody. Liczebność
najpopularniejszych w obornickich
lasach gatunków – sarny i dzika

tach do obornickich lasów powróciły jelenie. Jest ich niestety, niewiele.
Głównym powodem jest brak
dużych, zwartych kompleksów leśnych i zbyt duża ilość spacerowiczów, grzybiarzy, psów i koni które
niepokoją zwierzynę. Od ponad 20
lat koło łowieckie „ Leśnik” podejmuje różnorodne działania w celu
ochrony zwierzyny polnej – zajęcy,
kuropatwy i bażantów. Te, tak popularne niegdyś gatunki, bez aktywnej
pomocy ze strony człowieka mogą
wkrótce całkowicie zniknąć z naszych pól i lasów. Co roku myśliwi
z „Leśnika” wypuszczają na okoliczne pola po 200 bażantów. Praktykowane jest to już od wielu lat.
W 2014 roku Koło „Leśnik” wystąpiło z inicjatywą zorganizowania
na terenie Nadleśnictwa Oborniki
Śląskie konkursu na „Najlepszego
Lisiarza” i „Najlepsze Koło Łowieckie w redukcji Drapieżników”. Do
konkursu przystąpiło 6 lokalnych
kół łowieckich.
W 1986 roku, na 20-lecie Koła,
myśliwi z „Leśnika” zbudowali swoją siedzibę – Kolibę Myśliwską. Od

uzyskując czołowe lokaty w Polsce
i w Europie. Marcin Nowak posiada, jako jedyny z Dolnego Śląska,
sukę z tytułami Mistrzyni Świata
i Europy Środkowo-Wschodniej.
W ostatnich latach Koło „ Leśnik” podjęło szereg nowatorskich
zadań związanych ze społecznym,
kulturowym i wizerunkowym wymiarem łowiectwa. W lipcu 2012
roku, jako pierwsze koło łowieckie
w Polsce, podpisało Umowę o Partnerstwie i Współpracy z Jagerschaft
Rehau/Selb. Od 4 lat rozwija dobre
kontakty z Kolegami z Bawarii.
W 2014 roku KŁ „Leśnik” wspólnie
z niemieckim partnerem, zorganizowało konferencję poświęconą doświadczeniom polskim i niemieckim w ochronie zwierzyny polnej.
Delegacje myśliwych z „Leśnika”
regularnie uczestniczą we wszystkich ważnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych w Rehau.
Koło „Leśnik” podjęło jedno-

księdza Witolda Hylę – kapelana
myśliwych i leśników w archidiecezji wrocławskiej oraz księdza
Adama Sobótkę – dziekana diecezji
w Brzegu Dolnym.

Wśród szczególnych gości, którzy
wzięli udział w uroczystości należy
wymienić Burmistrza Obornik Śląskich – Arkadiusza Poprawę, obornickich burmistrzów z poprzednich
kadencji – Sławomira Błażewskiego
i Pawła Misiorka. Swoją obecnością
zaszczycił również Michal Abraham
– Burmistrz partnerskiego miasta
Rehau. Na czele 11– osobowej delegacji Związku Myśliwych Bawarii
stał prof. Hartmut Wunderatsch –
Łowczy Górnej Frankonii. Wśród
gości byli również: Nadleśniczy
Obornik Śląskich – Kazimierz Pakulski i nadleśniczowie z Wołowa
i Żmigrodu. Szczególnym gościem
był nestor dolnośląskiego łowiectwa
– Wiktor Szukalski.
Uroczystą oprawę 50-lecia zapewniły poczty sztandarowe kół
łowieckich „ Krzyżówka”, „ Darz
Bór” i ZO PZŁ we Wrocławiu oraz
Zespół Sygnalistów Myśliwskich
„ Tryton”. Z okazji 50-lecia koła „
Leśnik” kilku myśliwych otrzymało wysokie odznaczenia łowieckie.
Prezes koła – Jacek Winowski odznaczony został „Złomem” – najwyższym, polskim odznaczeniem
łowieckim.
W podsumowaniu krótkiego
opisu 50 – letniego dorobku koła
łowieckiego „ Leśnik” Oborniki Śląskie, można powiedzieć, że
przez cały okres swojego istnienia
realizowało, z powodzeniem, zadania wyznaczane mu przez prawo
łowieckie i zmieniającą się rzeczywistość. Tworzy je, niewielki liczebnie, ale zgrany od lat i aktywny
zespół myśliwych. Tak właśnie postrzegane koło przez lokalne władze, rolników, mieszkańców gminy
i kolegów z innych kół łowieckich.
Opracował: Andrzej Nowak
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VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
w Szkole Podstawowej nr 2
30 września 2016 roku w naszej szkole odbyły się obchody
VI Światowego Dnia Tabliczki
Mnożenia.
Z tej okazji kilka dni wcześniej
na lekcjach matematyki powtarzaliśmy tabliczką mnożenia. Tego
dnia od godziny 8:00 uczniowie
na dwóch pierwszych przerwach
zapisywali się na egzamin. Chętnych było aż 98 osób. Na kolejnych
przerwach podchodzili do stolika,
gdzie losowali ze szklanej kuli los.

Następnie siadali do wyznaczonego
stanowiska, gdzie po włączeniu stopera przystępowali do pisemnego
egzaminu. Po 3 minutach los należało wrzucić do odpowiedniego pojemnika. Każdy uczestnik otrzymał
naklejkę z logo Światowego Dnia
Tabliczki Mnożenia. Około godziny
13:30, kiedy wszyscy chętni napisali, Komisja Egzaminacyjna przystąpiła do sprawdzania odpowiedzi
i ustalenia kto zdał egzamin. Tytuł
Mistrza Tabliczki Mnożenia otrzymały 43 osoby. Dnia 24.10.2015 r.

„Jestem Uczniem”
Pasowanie na Ucznia Klasy Pierwszej

Katarzyna Mackiewicz

Uważaj na pułapki w sieci!

W tym roku w ramach projektu
Bezpieczniej w sieci! członkowie
fundacji wraz z panią Pełnomocnik
Burmistrza ds. Zapobiegania Uzależnieniom zorganizowali dwa spotkania, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, poświęcone tej tematyce.
28.10.2016r. rodzice i nauczyciele uczestniczyli w warsztatach pt.
„Uważaj na pułapki w sieci!” pro-

wadzonych przez specjalistę zajmującego się na co dzień tą problematyką. Na spotkanie przybyło wielu
nauczycieli i rodziców uczniów
naszej szkoły. W trakcie spotkania
poruszono szereg tematów związanych z bezpieczeństwem dzieci
w Internecie.
Uczestnicy mogli dowiedzieć się,
gdzie w mieszkaniu najlepiej ustawić komputer, aby – z jednej strony
mieć kontrolę po jakich stronach
nasze dziecko surfuje, a z drugiej
– aby nie naruszyć prywatności naszej pociechy. Omówiono również,
co poparto szeregami przykładów,
zachowania dziecka, na które należy
zwrócić uwagę, aby w porę wykryć

jego uzależnienie od komputera, jak
się tego ustrzec i jak można z tym
walczyć w przypadku powstania takiego problemu. Wykład cieszył się
dużym zainteresowaniem,
W tym samym czasie odbył się
spektakl teatralny dla dzieci pt.
„Nick – Viktoria” przygotowany
przez Teatr Edukacji i Profilaktyki z Krakowa. Uczniowie poznali
nastoletnią bohaterkę Weronikę,
która nie ma zbyt wielu kolegów,
więc próbuje szukać ich w Internecie. Nowy, internetowy znajomy – „Aktor” – szybko wzbudza
zaufanie Weroniki. Zafascynowana
nim nastolatka wysyła mu zdjęcia
i podaje wszystkie dane, nawet
swój adres. „Aktor” knuje przebiegłą intrygę. Świat Weroniki legnie
w gruzach. W trakcie spektaklu
uczniowie poznali sposoby radzenia sobie w takich sytuacjach. Poznali zasady bezpiecznego użytkowania Internetu.
Przy okazji spotkań dzieci
i dorosłych, poświęconych tematyce
bezpiecznego użytkowania Internetu, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 zorganizowała słodki
poczęstunek. Całe przedsięwzięcie
zrealizowano dzięki dofinansowaniu z budżetu Gminy Oborniki Śląskie.
Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację spotkania
serdecznie dziękujemy!
Fundacja „Żaczek” na rzecz
Szkoły Podstawowej Nr 2
w Obornikach Śląskich

grudzień 2016 r.
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Na XVI Ogólnopolskiej Pielgrzymce
Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Częstochowie
W dniach 12–13 października
odbyła się XVI Ogólnopolska
Pielgrzymka Rodziny Szkół
im. Jana Pawła II na Jasną
Górę pod hasłem „Jan Paweł
II – Bądźcie Świadkami Miłosierdzia”.

na apelu Pani Dyrektor Jolanta
Dudczenko wraz z nauczycielami
matematyki wręczyła dyplomy oraz
drobne upominki szkolnym mistrzom Tabliczki Mnożenia, a nasza
szkoła otrzymała certyfikat udziału
w VI Światowym Dniu Tabliczki
Mnożenia.
Serdecznie wszystkim gratulujemy i mamy nadzieję, że pokazaliśmy iż mnożenie może być świetną
zabawą.

Uczniowie klas pierwszych
przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku
szkolnego.

Tradycją Fundacji „Żaczek” na
rzecz Szkoły Podstawowej Nr
2 w Obornikach Śląskich jest
działalność edukacyjna wśród
dzieci i dorosłych, związana
z tematem bezpieczeństwa
dzieci w Internecie.
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Uczyli się dzielnie tekstów, wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób. 28 października
2016 r. od samego rana panowała świąteczna atmosfera w Szkole
Podstawowej Nr 2 w Obornikach
Śląskich. Uczniowie dwóch klas
pierwszych ubrani w świąteczne
stroje galowe, przepiękna dekoracja
sali gimnastycznej, przygotowany
sprzęt nagłaśniający – to wszystko
po to, aby ślubowanie pierwszaków
wypadło jak najbardziej uroczyście. Wreszcie nadszedł moment
rozpoczęcia. Prowadzący uroczystość, uczeń klasy szóstej Karol
Raduchowski, powitał gorąco dyrekcję szkoły, zaproszonych gości,
rodziców, krewnych, nauczycieli,
uczniów, a szczególnie serdecznie
klasy pierwsze, którym „oddał głos”.
Uczniowie z klas pierwszych wykazali się ogromną wiedzą. Znajomość przepisów ruchu drogowego,
pięknie zaśpiewane piosenki, przyjaźń i koleżeństwo w grupie rówieśniczej to dowód, że dzieci są gotowe do sumiennej pracy w szkole.
Po zakończonej części artystycznej
prowadzący uroczystość w imieniu
uczniów zwrócił się do Pani Dyrektor z prośbą o przyjęcie tej grupy
dzieci do grona społeczności szkolnej.
W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztan-

darowym pierwszacy ślubowali
być dobrymi Polakami, godnie
reprezentować swoją szkołę, swym
zachowaniem i nauką sprawiać
radość rodzicom i nauczycielom.
Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor dokonała symbolicznego
pasowania na ucznia. «Pasuję Cię
na ucznia naszej szkoły» – mówiła
Pani Dyrektor, dotykając piórem –
jak czarodziejską różdżką ramion
swoich podopiecznych. Następnie
Pani Dyrektor życzyła sukcesów
w nauce oraz zapewniła o pomocy
i opiece starszych kolegów w szkole
i poza nią.
Uczniowie klas pierwszych
otrzymali wiele cennych prezentów:
od Urzędu Miasta i Gminy Oborniki Śląskie – z rąk Pana Wiceburmistrza Henryka Cymermana, od
Prezesa Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci Pana Stanisława Brańskiego,
od Rady Rodziców – z rąk dyrekcji
– Pani Dyrektor Jolanty Dudczenko
i Pani Wicedyrektor Renaty Machnik, od Rodziców uczniów klas
pierwszych, od uczniów klas drugich.
Do życzeń dołączyli się zaproszeni goście. Również rodzice pamiętali o święcie dzieci. Przybyli
w licznym gronie i zorganizowali
«słodkie» przyjęcie. Ten dzień na
długo zostanie pierwszakom w pamięci.
Wychowawczynie klas pierwszych:
Elżbieta Kowalczyk
i Paulina Maślankowska

Blisko 20 tysięcy uczniów,
nauczycieli, rodziców i dyrektorów reprezentujących około 460
placówek wszystkich typów, od
przedszkoli do szkół wyższych,
przybyło by podziękować Królowej Polski za ciągłe wstawiennictwo.
XVI Pielgrzymka rozpoczęła się
wieczorem 12 października Drogą Krzyżową. O godzinie 21.00
w Kaplicy Matki Boskiej pielgrzymi
wzięli udział w Apelu Jasnogórskim
głoszonym przez ks. bp. Henryka
Tomasika. Nasza szkoła w liczbie
25 uczniów (Samorząd Szkolny,
Poczet Sztandarowy, Samorządy
Klasowe) i dwóch opiekunów przybyła na uroczystości w czwartek tuż
po godzinie 10.00. Kulminacyjnym
momentem pielgrzymki była uroczysta msza święta 13 października
o godz. 11.00. Krajowy duszpasterz
Rodziny Szkół im. Jana Pawła II
biskup radomski Henryk Tomasik
przypomniał w homilii wezwanie
polskiego papieża, aby szczególnym
wyznaniem wiary było miłosierdzie. Po eucharystii odczytano Akt
Zawierzenia Matce Bożej oraz list

uczestników spotkania do Ojca św.
Franciszka, a także poświęcono pamiątkowe różańce z napisem „Jezu,
Ufam Tobie”. Podczas mszy św. na
Wałach otaczających Jasnogórskie
Sanktuarium wystawiono blisko
370 szkolnych pocztów sztandarowych, w tym także nasz SP nr 3.

Grupa Turystyczna
z obornickiej „Trójki”
na Ślęży
W niedzielę 16 października
2016 roku 15-osobowa „Grupa Turystyczna”, pod opieką
Przodownika Turystyki Górskiej, ze Szkoły Podstawowej
nr 3 w Obornikach Śląskich
pojechała na wycieczkę, której
celem był zdobycie Ślęży (718m
npm).
Ślęża to najwyższy szczyt Masywu Ślęży i całego Przedgórza Sudeckiego. Ze względu na imponujący
wygląd, znaczna wysokość względną (ok. 500 m) oraz specyficzny mikroklimat zwana także jest Śląskim
Olimpem. Ślęża należy do Korony
Gór Polski, Korony Sudetów oraz
Korony Sudetów Polskich a także
do Korony Masywu Ślęży.
Z uwagi na zapowiadaną kiepską pogodę trzeba było się odpowiednio do wyprawy przygotować.
Mimo wszystko chcieliśmy wejść
na Ślężę trasą, którą osobiście nigdy
wcześniej nie szedłem: niebieskim
szlakiem z Przełączy Tąpadła. Szlak
ten jest podobno najciekawszy
w całym Masywie, prowadzi m.in.
przez szczyt Skalna (524m npm)
i przez Skalną Perć.
Z Przełęczy Tąpadła wyruszyliśmy tuż po godzinie 10.00. Pogoda
jak się spodziewaliśmy nie była idealna, ale co najważniejsze nie padało. Natomiast mgła, która otaczała
nas przez całą wycieczkę sprawiła,

że zrobiło się tajemniczo i może
trochę strasznie. Podczas wyprawy każdy z uczniów szóstej klasy,
którzy w ramach czwartej godziny
wychowania fizycznego uczęszczają
na zajęcia z turystyki aktywnej miał
za zadnie wcielić się w rolę przewodnika, przygotować się i opowiedzieć o wcześniej zadanym temacie.
Uczniowie w mniejszym lub większym stopniu zrealizowali zadanie.
Co do samego szlaku niebieskiego… myślałem, że w okolicach
Ślęży nic mnie już nie zaskoczy,
a jednak… Szlak okazał się moim
i uczniów zdaniem najciekawszym
z wszystkich szlaków jakimi mieliśmy okazję wchodzić na Ślężę. Nie
jest długi ale za to stromy. Ale nie to
tylko jest w nim interesujące. Szlak
prowadzi przez niezliczone porozrzucane skałki, przez ładny szczyt

List do pielgrzymów wystosował
prezydent Andrzej Duda. Prezydent wyraził radość, że „papieski
patronat jednoczy Polaków i Polonię wokół najwyższych wartości
patriotycznych i religijnych, które
są fundamentem tożsamości naszej
wspólnoty narodowej1”, wskazując
Skalna i przez Skalną Perć, jest to
nazwa fragmentu szlaku prowadzącego pomiędzy skałami i w końcu
po półce skalnej, występuje tu nawet nieduża ekspozycja. W końcu
szlak osiąga punkt widokowy z wieżą widokową. Tego dnia niestety
nie weszliśmy na wieżę ze względu
na mgłę. Po zdobyciu szczytu udaliśmy się do schroniska, gdzie każdy
z nas coś zjadł i wypił. Podbiliśmy
książeczki GOT (Górskiej Odznaki Turystycznej) i szlakiem żółtym
udaliśmy się na Wieżycę (415 m
npm). Wieża widokowa na Wieżycy była zamknięta, więc stromym
zejściem zeszliśmy się do schroniska pod Wieżycą. Po drodze jakieś
dwa metry od nas minęły nas dwie
sarenki… dość ciekawe przeżycie
dla dzieciaków. Tu pieczątki do
książeczki i drogą asfaltową udaliśmy się na parking do Sobótki. Na
godzinę 16.00 zameldowaliśmy się
w Obornikach Śląskich.
Wszystkim polecam niebieski
szlak, którym szliśmy na szczyt. Naprawdę warto go przejść bo chwilami można się poczuć jak w wysokich górach. Ja na pewno następne
wycieczki na Ślężę będę prowadził
już tylko i wyłącznie tym szlakiem.
Łukasz Polak

na „stałą i zawsze aktualną łączność
pomiędzy wychowaniem i kształceniem polskich dzieci i młodzieży,
a uniwersalnym przesłaniem ewangelicznym i wspaniałym osobistym
świadectwem, które pozostawił
nam św. Jan Paweł II”. Nie zabrakło także pozdrowień dla Papieża
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Franciszka: „Zgodnie z tym co mówiłeś nam w czasie Światowych Dni
Młodzieży, nie chcemy wygodnie
siedzieć na kanapach i nie angażując się sercem oglądać chłodnym
okiem to, co się dzieje w świecie.
Chcemy razem z tobą iść za Panem
Jezusem, dzieląc się z innymi naszą
wiarą i wszystkim, co mamy”. Coroczna Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła
II jest jedną z największych jasnogórskich pielgrzymek. W tym
roku za pośrednictwem Internetu,
na stronie: TK Niedziela TV oraz
w serwisie internetowym YouTube można obejrzeć przygotowaną
przez dziennikarzy Niedzieli relację z tego wydarzenia.
Chociaż pogoda była typowo
jesienna – zimno i pochmurnie
– nasi uczniowie zgodnie stwierdzili, że wyjazd był udany. Każdy
z uczestników otrzymał pamiątkową plakietkę, różaniec oraz
mini śpiewnik. Z tego miejsca
chcieliśmy podziękować naszym
sponsorom, bez których wyjazd
nie doszedłby do skutku: Radzie
Rodziców przy PSP nr 3 w Obornikach Śląskich, Katolickiemu
Stowarzyszeniu „Ecclesia” działającemu przy parafii Św. Judy Tadeusza i Antoniego Padewskiego
w Obornikach Śląskich oraz Międzyparafialnemu Zespołowi Caritas w Obornikach Śląskich. Bez
Waszego zrozumienia i dobrej woli
nie byłoby nas w Częstochowie.
Łukasz Polak
Opiekun Samorządu Uczniowskiego SP nr 3 Oborniki Śląskie
1
Na podstawie relacji: http://
rodzina.org.pl/

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

Repertuar grudzień 2016
cały
grudzień

1.12

czwartek
18.30

8.12.

czwartek
8.30, 9.30,
10.30

9.12

piątek
18.30

WYSTAWA MALARSTWA Marleny Promnej, wykładowcy na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk
Pięknych we Wrocławiu.
KONCERT „W PRZEPIĘKNEJ KRAINIE OPERETKI I
MUSICALU”. Wystąpią: Elżbieta Kłosińska – sopran, Wiesława Wawrzyniak – sopran, Mirosław Owczarek – baryton.
(Bilety: 15 zł, młodzież 10 zł)
PORANKI MUZYCZNE DLA SZKÓŁ „PIOSENKI
ZIMOWE” Wystąpią: Andrzej Michałak – gitara basowa,
fortepian, Jerzy ukaszczyk – saksofon, klarnet. Prowadzenie
koncertu – Aleksandra Żminkowska.
(Bilety: 7 zł)

WIECZÓR LISZTOWSKI. Recital pianistyczny
Wojciecha Waleczka, laureata międzynarodowych i krajowych konkursów pianistycznych. Autorskie słowo o muzyce – Juliusz Adamowski.
(Bilety: 15 zł, młodzież 10 zł)
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Kruczyna

Rok 26 Nr 5 (154)

w Urazie

– wieś ludzi z pasją

Czy można przygotować ciekawe pasowanie pierwszoklasistów? Tak. W szkole podstawowej im. Unii Europejskiej
w Urazie.

Doświadczyli tego uczniowie
klasy V Szkoły Podstawowej
w Osolinie, którzy 26 października 2016 roku uczestniczyli
wraz z wychowawcą w warsztatach artystycznych organizowanych przez Stowarzyszenie
Koniczyna oraz Gminę Oborniki Śląskie w ramach projektu
„Wsparcie przedsiębiorczości
na terenie Kocich Gór”.

19 października 2016 roku
uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej w Osolinie uczestniczyli w pierwszej wizycie
studyjnej organizowanej przez
Stowarzyszenie
Koniczyna
oraz Gminę Oborniki Śląskie
w ramach projektu „Wsparcie
przedsiębiorczości na terenie
Kocich Gór”.
W Zagrodzie Edukacyjnej Kruczyna w Pęgowie uczniowie wzięli
udział w warsztatach garncarskich
oraz wykonywania ozdób z filcu na
mokro. Właściciele zagrody, pani

Ewa i pan Tomasz, z pasją opowiadali o swoim gospodarstwie, zamiłowaniu do przyrody i zwierząt.
Uczniowie zwiedzili mini zoo znajdujące się w gospodarstwie, gdzie
mieli okazję karmić kozy, obcowali
z końmi.
Choć pogoda tego dnia była
deszczowa, to udało nam się pospacerować po lesie, odkrywając
zdobycze jesieni. Uczniowie pełni
wrażeń, pozytywnej energii, ozdób
z filcu oraz grzybów, wrócili do
szkoły.
Szkoła Podstawowa Osolin

Mieli również okazję zobaczyć,
gdzie w niedalekiej odległości od
miejsca zamieszkania, można aktywnie i ciekawie spędzić czas wędrując malowniczymi szczytami
Kocich Gór. Obejrzeli teren usytuowania Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego „Dworek”, gdzie
nieopodal usytuowano Ścieżkę
Zmysłów, gdzie również bierze początek Wyprawa Odkrywców – te-

W rycerskim grodzie

renowa gra dla każdego. Atrakcją
dla odwiedzających tę niewielką
miejscowości jest pomnik przyrody
– Dąb Napoleoński o obwodzie 6 m
i mający 400 lat. Legenda głosi, że
pod dębem pochowano kilku napoleońskich żołnierzy.

W czwartek 27.10.2016 roku,
uczniowie kl. I po intensywnych,
pełnych przygód przygotowaniach,
przystąpili do uroczystego „Pasowania na pierwszoklasistę”. Głównymi bohaterami uroczystości byli
uczniowie kl I: Michał Biretto, Jakub Burzyński, Julia Giza, Anna
Karcz, Zuzanna Ochwat, Lena Piskozub, Hanna Rożen oraz Kamil
Taradaj. Naszą uroczystość uświet-

Poczęstunek, który przygotowały panie ze stowarzyszenia, dopełnił
całości, sprawiając, że ten dzień na
długo zapadnie uczniom w pamięci.
Szkoła Podstawowa Osolin

Złote runo

W Szkole Podstawowej im.
Jana Brzechwy w Osolinie 27
października 2016 r. jedenastu
uczniów klasy pierwszej zostało pasowanych na uczniów.

wiecznych. Strachu wielkiego niektórym napędził wykład na temat
średniowiecznych tortur, ale za to
dyscyplina w drużynie znacznie się
poprawiła, pewnie ze strachu przed
zakuciem w gąsiorze, czy też inszymi
karami. Dobre wychowanie naszych
żaków doceniły duchy, które inszych
adeptów rycerstwa straszą nieustannie, a żakom z Osolina święty spokój dały i po murach grodu nocami
nie łaziły i łańcuchami nie dzwoniły.
Kasztelanowi grodu i instruktorom
pięknie za gościnę i nauki wszelkie
dziękujemy. Obiecujemy, iż historii średniowiecza pilnie się uczyć
będziemy, a wiedzę i doświadczenie w grodzie zdobyte na lekcjach
skrzętnie wykorzystamy.
Szkoła Podstawowa Osolin

nili zaproszeni goście: p. Burmistrz
Arkadiusz Poprawa, radna Rościsławic – p. Martyna Ostaszewska,
Radny miejscowości Uraz – p. Maciej Wolny, ks. Adam Sobótka oraz

p. Dyrektor Bernadeta Wesołowska,
grono nauczycielskie, rodzice oraz
społeczność uczniowska naszej
szkoły.
Punktualnie o godz. 10.00 prowadząca uroczystość – Zuzanna
Woźny – powitała i zaprosiła gości
do obejrzenia pierwszej części uroczystości.
W związku z przypadającą
tego roku 1050. Rocznicą Chrztu

Pasowanie pierwszaków
w Osolinie

Jak nasz szkolny obyczaj nakazuje, żacy z osolińskiej Alma
Mater we wrześniu Anno Domini 2016 mury słynnego Grodu
Rycerskiego w Byczynie przestąpili, aby rzemiosł różnych
popróbować i do walki w szeregach polskiego rycerstwa się
pilnie sposobić.
Każdy mógł swój gobelin utkać,
papier czerpany wykonać, aby list gęsie pióro w inkauście namaczając gotyckim pismem pięknie napisać. Czy
to giermek, czy dziewoja, w szranki stawali i władanie białą bronią
doskonalili, a to z łuku do tarczy
strzelając, a to włócznią, nożem i toporem celnie rzucając. Poznawanie
obyczajów dworskich było obowiązkowe poprzez naukę tańców średnio-
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Pasowanie

Kuraszków

Mieli oni okazję, pod bacznym
okiem lokalnych artystów, wykonać
stroik jesienny z tzw. darów natury:
liści, kasztanów, żołędzi, gałązek
jarzębiny, dyń itp. W drugiej części warsztatów uczniowie zwiedzali
Kuraszków. Spacerując po Lipowej
Dolinie mogli wysłuchać ciekawych
opowieści sołtysa, pana Andrzeja
Jarosa, związanych z historią wsi
oraz jej rozwojem.

grudzień 2016 r.

Podczas uroczystości, na której
obecni byli goście w osobach pana
burmistrza Henryka Cymermana,
dyrekcji szkoły, nauczycieli, rodziców i uczniów klas 0-3 złożyło
uroczyste ślubowanie na sztandar
szkoły, a następnie aktu pasowania
dokonała pani dyrektor Maria Jaskólska. Zanim nastąpił ten uroczysty moment dzieci zaprezentowały
swoje talenty wokalno-recytatorskie udowadniając tym samym, że
Wyprawa po złote runo
„Wyprawa po złote runo” to kolejne warsztaty realizowane w ramach DNI
AKTYWNOŚCI SZKOLNEJ w SP w Urazie. Tym razem warsztaty miały charakter
terenowy, połączone były ze Światowym Dniem Piechura, który przypadał 27 września.
Warsztaty są dla uczniów zupełnie inną lekcją niż te tradycyjne, są zabawą i jednocześnie
niespodzianką. Wymagają od uczniów doskonałego przygotowania. Uczniowie do samego
końca nie znają dokładnego scenariusza zajęć. Przed wyprawą po złote runo wszyscy
otrzymali list od leśnego skrzata, w którym zawarte były wskazówki, jak mają przygotować
się do wyprawy, jak się ubrać, co ze sobą zabrać…
W dniu wyprawy wszyscy byli gotowi. Pojawiły się grupy mrówek, odkrywców,
argonautów… i wszystkie miały jeden cel - zdobyć złote runo. I tu, zaczęły się schody. Każda
grupa otrzymała mapkę z trasą oraz zadaniami do wykonania, a te nie były takie łatwe i
proste. Czy wykonanie ich wystarczy aby znaleźć złote runo? Czy potrafimy dostrzec skarby
w przyrodzie? Schody okazały się dla uczniów zaledwie schodkami. Każda grupa swoje
zadanie wykonała na piątkę.
Warsztaty były doskonałą okazją, aby zauważyć i docenić skarby w najbliższej nam okolicy.
Wanda Górna

zasługują na zaszczytne imię ucznia
naszej szkoły. Po przyjęciu życzeń
i upominków od zaproszonych gości, rodziców i starszych kolegów,
pierwszaki udały się do świetlicy,
gdzie rodzice przygotowali poczęstunek.
Wszystkim, którzy przyczynili
się do przygotowania tej uroczystości, a szczególnie pani Halinie Cieśli, wychowawczyni kl. I, pani Ewie
Skubisz, opiekunce szkolnego chóru, zaangażowanym rodzicom i wychowawcom starszych klas składamy podziękowania, a pierwszakom
serdeczne życzenia wielu sukcesów.
Anna Leżoń
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Polski, uczniowie kl. I przygotowali
inscenizację „Dzieje Polski wg
pierwszaków, czyli wytańczoną,
wyśpiewaną i wyhiphopowaną historię Polski”.
Inscenizację rozpoczął układ
taneczny do „Pieśni o Mieszku I”.
Przebrani w epokowe stroje, wyposażeni w potężne maczugi uczniowie, zaskoczyli i rozbawili publiczność.
Kolejnym tańcem był XIV-wieczny hip – hop o ruchu drogowym, ku czci króla Kazimierza
Wielkiego.
Po tym tańcu uczniowie otrzymali gorące brawa.
Na cześć króla Jana III Sobieskiego uczniowie kl. I oraz uczennice kl. VI przygotowali paradę jazdy
konnej, do utworu W. A. Mozarta
„Rondo Alla Turca”. Paradę jazdy
uatrakcyjniły wspaniałe rekwizyty
autorstwa ucznia kl. VI – Michała
Fiałkowskiego.
„Rota” to brawurowo odśpiewany i jedyny utwór inscenizacji, przy
którym uczniowie kl. I wyłącznie
śpiewali. Ale za to samodzielnie
i przejmująco.
Najbardziej
dramatycznym
utworem, poświęconym Powstaniu Warszawskiemu, był balet do
muzyki C. Orffa „CarminaBurana”.
W niezwykłej choreografii zaprezentowały się uczennice kl. V: Natalia Kilian oraz Kalina Gulewicz.
Przy ostatnich potężnych dźwiękach tego utworu, uczniowie kl.
I utworzyli napis: WARSZAWA’ 44.
Inscenizację zakończył niezwykle dynamiczny układ taneczny do
utworu „Ściernisko” zespołu Golec
uOrkiestra. Pierwszoklasiści postanowili zbudować Bank of Uraz,
a im dalej, tym bardziej rosło tempo
utworu.
Takim mocnym akcentem zakończyła się pierwsza część uroczystości.

Oczekiwanie na drugą część
wcale nie było nużące. Wręcz przeciwnie.
Uczennice kl. V i VI zaprezentowały dwa nowoczesne układy taneczne. Otrzymały gromkie brawa.
Druga część uroczystości przebiegała również bardzo sprawnie.
Uczniowie kl. I, przy sztandarze
szkoły, płynnie i zdecydowanie wypowiadali tekst ślubowania.
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Wychowawca kl. I przygotował
również tekst ślubowania dla rodziców pierwszoklasistów.
Aktu pasowania dokonała p.
Dyrektor Bernadeta Wesołowska,
a gratulacje uczniom złożyli p. Burmistrz Arkadiusz Poprawa oraz
Radny miejscowości Uraz – p. Maciej Wolny.
Dyplomy oraz legitymacje
uczniowskie wręczył uczniom wychowawca kl. I – Krzysztof Czechowski.
Na zakończenie, rodzice pierwszoklasistów zaprosili gości na słodki poczęstunek, co stanowiło ostatni punkt uroczystości.
P.S. „Pasowanie na pierwszoklasistę” – taka uroczystość może sprawić przyjemność i wykonawcom,
i publiczności. Wystarczy jedynie…
zaskakiwać, wzruszać, bawić, sprawić, aby w oczach pojawiła się łza.
Podziękowania dla p. Moniki
Stawiskiej.
Autor: Krzysztof Czechowski

Nowe przedszkolaki
w Golędzinowie
W Małym Przedszkolu w Golędzinowie odbyło się uroczyste
pasowanie na przedszkolaka.
Swoją obecnością zaszczycili nas
m.in. Zastępca Burmistrza Obornik
Śląskich Pan Henryk Cymerman
oraz Dyrektor Obornickiego Ośrodka Kultury Pani Halina Muszak.
Główni aktorzy tego doniosłego dnia przywitali wszystkich gorąco rozpoczynając tym samym
małą akademię, w czasie której
dzieci wygłaszały wiersze, śpiewały
piosenki i zagrały dla zgromadzonych gości utwory na instrumentach muzycznych. Gdy wszystkie
dzieci wygłosiły uroczysty tekst
przyrzeczenia, Burmistrz Henryk
Cymerman dokonał uroczystego
pasowania ich na przedszkolaka.
Prezes Stowarzyszenia Pan Adam
Mazij wraz Panią Haliną Muszak
wręczyli dzieciom okolicznościowe dyplomy.
Na zakończenie uroczystości
Pan Burmistrz w imieniu swoim
i władz gminy życzył wszystkim
szczęśliwego pobytu w przedszkolu oraz powodzenia w poznawaniu świata i wspaniałej zabawy.
Z okazji uroczystego pasowania rodzice przygotowali słodkie

„małe co nie co” oraz zadbali o to,
aby naszym gościom miło spędzało się czas w naszym przedszkolu.
Pan prezes Adam Mazij zadbał
o przygotowanie pięknych dyplomów, które zostały wręczone
maluchom, a Pan Sołtys Janusz
Jaworski czuwał nad całością organizacji jak „dobry ojciec”– za

co z całego serca jemu i wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego szczególnego dnia
w tak pięknej oprawie, dziękują
wdzięczne przedszkolaki wraz
z wychowawcą grupy Krystyną
Kornecką.
Krystyna Kornecka
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Pasowanie
na przedszkolaka
Jak co roku w okresie jesiennym w Przedszkolu Publicznym
w Obornikach Śl. odbyło się
„Pasowanie na Przedszkolaka”,
a dokładnie 26 października na
ulicy Sikorskiego i w budynku
filii na ulicy Kasztanowej 27
października 2016 roku.
Był to szczególny dzień dla dzieci, które po raz pierwszy we wrześniu przekroczyły próg przedszkola.
Nie było im przecież łatwo rozstawać się z najbliższymi w tych pierwszych dniach, a tutaj proszę, już po
kilku tygodniach dzieci nie tylko
chętnie uczęszczają do przedszkola,
ale wzięły również aktywny udział
w tak ważnej dla nich uroczystości.
Ta szczególna chwila odbyła się
w obecności zaproszonego gościa
Pan K. Rudzki – inspektora oświaty w naszej gminie oraz rodziców,
których przywitała pani Dyrektor

Przedszkola Jadwiga Dobosz. Następnie dzieci ze starszych grup
przedstawiły krótki program artystyczny. Również maluszki popisywały się swoimi umiejętnościami:
śpiewały piosenki, recytowały wiersze. Nie zabrakło również akcentu pirackiego, dzieci z grupy o tak
chlubnej nazwie wykonały taniec
do muzyki z filmu Piraci z Karaibów.
Młodzi artyści po raz pierwszy
występowały przed tak liczną publicznością. Po występach odbyła
się ceremonia pasowania przez panią Dyrektor na dzielnych przedszkolaków symboliczną kredką. Na
pamiątkę tego wydarzenia każde
dziecko otrzymało dyplom i upominek.
mgr Klaudia Stelmach
Nauczyciel Wychowania
Przedszkolnego

z pierwszej ręki

Święto
Edukacji Narodowej
Przybyło wielu znamienitych
gości, nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych, kulturalnych,
sportowych. W trakcie gali odbyło
się ślubowanie nauczycieli, którzy
otrzymali stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Ślubowanie odczytał Sekretarz Gminy
Pan Leszek Pawlak, a listy gratulacyjne wręczył Zastępca Burmistrza
Oborniki Śląskich Pan Henryk
Cymerman. Tegoroczny Dzień Nauczyciela to również okazja do tego
by wręczyć nagrody dla nauczycieli
za rozwijanie wśród uczniów licznych talentów artystycznych i sportowych, a także wrażliwości i otwartości na otaczający świat. Specjalna
nagrodę wręczono Pani Annie Szot
– Sekretarz Szkoły Podstawowej
w Urazie – za przepracowanie 45 lat
na tym stanowisku.

Bezpieczny Krusnal

W konkursie udział wzięli
uczniowie szkół podstawowych
z powiatu trzebnickiego i milickiego. Nagrody dla najlepszych dziesięciu uczniów ufundowało KRUS,
Nadleśnictwo Oborniki Śląskie
oraz Starostwo Powiatu Trzebnickiego. Najlepszym ze wszystkich
dzieci biorących udział w konkursie
okazał się – Michał Luty ze Szkoły
Podstawowej nr 3 w Obornikach
Śląskich. Otrzymał On również
specjalną nagrodę ufundowaną

przez Burmistrza Obornik Śląskich
Arkadiusza Poprawę – czek na 300
złotych.

Lista zwycięzców:
Michał Luty – Oborniki Śląskie
Maria Grzegorczyk – Szewce
Kinga Borys – Ujeździec Wielki
Amelia Adamczyk – Oborniki Śląskie
Zuzanna Jasińska – Sułów
Jan Giza – Uraz
Magdalena Reptak – Ujeździec Wielki
Kacper Jełowicki – Uraz
Karolina Felisiak – Cieszków
Julia Krawiec – Sułów
Gratulujemy wszystkim dzieciom z naszej gminy biorącym
udział w konkursie!
Monika Salwirak
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Przed 100 laty prasa donosi
Wyszukane i przetłumaczone przez dr hab. Janusza Stopyrę artykuły pochodzą z gazetki „Bote” („Posłaniec”).
Rocznik 24, nr 88-96, listopad 1916

14 października w Obornickim
Ośrodku Kultury odbyła się
uroczystość upamiętniająca
Święto Edukacji Narodowej.

Całą uroczystość zwieńczył program artystyczny przedstawiony
przez uczniów Gimnazjum w Pęgowie, a prowadzony przez Panią
Pedagog Katarzynę Warzyniak.
Scenariusz tego niezwykle ciekawego przedstawienia oparto na
podstawie powieści Nancy H. Kleinbaum „Stowarzyszenie Umarłych
Poetów”.

8 listopada 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy
odbyła się V edycja konkursu
na temat bezpiecznej pracy
w gospodarstwie rolnym o miano „Bezpiecznego Krusnala”
organizowana przez placówkę
terenową KRUS w Trzebnicy.

Rok 26 Nr 5 (154)

Nauczyciele mianowani:
– Karolina Kraus – Przedszkole
Publiczne w Obornikach Śląskich
– Dorota Walas – Szkoła Podstawowa w Pęgowie

Nauczyciele dyplomowani:
– Anna Chelińska
– Justyna Kilińska – Gimnazjum
w Obornikach Śląskich
– Rafał Szkwerko – Gimnazjum
w Obornikach Śląskich
– Maja Balicka – Gimnazjum
w Obornikach Śląskich
– Agnieszka Kukiełczak – Przedszkole w Obornikach Śląskich

– Wioletta Gołębiowska – Przedszkole w Obornikach Śląskich
– Ewa Pawłowicz – Przedszkole
w Pęgowie
– Monika Stawiska – Szkoła Podstawowa w Urazie
– Anna Bernat-Śmiałek – Szkoła
Podstawowa w Urazie
– Ewa Skubisz – Szkoła Podstawowa w Osolinie
– Łukasz Polak – Szkoła Podstawowa nr 3 w Obornikach Śląskich
– Elżbieta Kowalczyk – Szkoła
Podstawowa nr 2 w Obornikach Śląskich

Nagrody specjalne:
– Irena Przybylska – Szkoła Podstawowa w Pęgowie
– Ewa Skubisz – Szkoła Podstawowa w Osolinie
– Anna Jeż – Szkoła Podstawowa
nr 3 w Obornikach Śląskich
– Jolanta Dudczenko – Szkoła
Podstawowa nr 2 w Obornikach Śląskich
– Małgorzata Dworniczak – Gimnazjum w Pęgowie
– Robert Koszela – Gimnazjum
w Obornikach Śląskich
– Elżbieta Stępień – Przedszkole
w Obornikach Śląskich
– Danuta Adamowicz – Przedszkole w Pęgowie
Gratulujemy!
Monika Salwirak

Bądź autorem własnej kariery
Uczniowie klas trzecich Publicznego Gimnazjum w Obornikach
Śląskich na zaproszenie Powiatowego Urzędu Pracy w Trzebnicy wzięli
udział w Ogólnopolskim Tygodniu
Kariery, który w tym roku odbywał się pod hasłem „Bądź autorem
swojej kariery”. Młodzież została
zapoznana z podstawowymi zasadami funkcjonowania rynku pracy,
aktywnego poruszania się po nim
i oczekiwaniami pracodawców wobec pracowników.
Akcja ma na celu promowanie
wśród uczniów poradnictwa zawodowego – edukacji, zawodu, pracy
i kariery.
Bożena Magnowska

Oborniki (Obernigk), 4. listopada 1916: Dzień Wszystkich
Świętych. W dniu 1. listopada
Kościół katolicki obchodził kolejny dzień Wszystkich Świętych. O ile w trakcie roku liturgicznego przedstawiane nam są
poszczególne sylwetki świętych,
to w dniu Wszystkich Świętych
Kościół „otwiera niebo” ukazując naszym oczom całą gromadę
świętych, których możemy czcić
i naśladować. Po dniu Wszystkich Świętych nastąpiły Zaduszki. O znaczeniu tego dnia
w kontekście obecnej wojny
wspomniał biskup w ostatnim
swoim liście.
Prusice (Prausnitz), 4. listopada 1916: Święto reformacji. Jeżeli podczas toczącej się
straszliwej wojny światowej Kościół ewangelicki gromadzi się
wokół spuścizny Martina Lutra,
to jest to postępowanie właściwe, gdyż w wojnie tej stoją naprzeciw nas także nieprzyjazne
nam narody i ich przywary.
Prusice (Prausnitz), 4. listopada 1916: Uwaga na kolej. Jest
to rzeczą zaiste nieprawdopodobną, a jednak: siedem załadowanych po brzegi wagonów
po dołączeniu ich do pociągu
towarowego na stacji Trzebnica
(Trebnitz) zyskało taki rozpęd,
że wystarczył im on na pokonanie wzgórza w rejonie Pawłowa
Trzebnickiego (Pawellau) oraz
odcinka torów prowadzącego
przez Prusice aż do Ligoty Małej
(Klein Ellguth). Pociąg ten przejechał więc bez lokomotywy aż
14 km!
Prusice (Prausnitz), 4. listopada 1916: Cud natury. W ogrodzie Inspektora Gampera z Prusic drugi raz w roku 1916 owoce
wydały krzewy malin.
Oborniki (Obernigk), 8. listopada 1916: Prośba o datki.
W ślad za opublikowanym na
łamach „Bote” wierszem Pani
Margarety Röhr Związek Kobiet
kieruje do naszych czytelników
prośbę o dalsze wsparcie pieniężne naszych żołnierzy, gdyż
akurat podczas wojny, kiedy to
pozostałe w domu kobiety wykonują szczególnie ciężką pracę,
tego rodzaju pomoc jest szczególnie ważna.
Oborniki (Obernigk), 8.
listopada 1916: Koncert smyczkowy. W restauracji Hotelu
„U Cesarza Niemiec” orkiestra wojskowa 11. pułku lan-

dwery wykonała ostatnio koncert
smyczkowy. Koncert rozpoczął się
„z żołnierską punktualnością” przy
pełnej sali. Koncert zainaugurowało brawurowe wykonanie marsza,
po czym przedstawiano fragmenty operowe nagrodzone gromkim
aplauzem. Z kolei Pan Fritz Engel
wygłosił kilka referatów, np. pt.
„Wszystko to nie ma sensu”, „Ach,
gdybym tak miał naftę”, „Pocałunek”, czy „Musimy zwyciężyć”.

nicy do wojska poszukuję nowego
– od zaraz. A. Haunschild, Prusice.

Oborniki (Obernigk), 8. listopada 1916: Dodatkowe kartki na
mięso. Krajowy Urząd ds. Dystrybucji Mięsa podał do powszechnej
wiadomości, że pacjentom szpitali
nie przysługują dodatkowe porcje
mięsa. Jedynie pacjenci oddziałów
pulmonologicznych mają otrzymać
zwiększone racje mięsne. Również
chorzy na cukrzycę, którzy przedłożą zaświadczenie od lekarza dotyczące konieczności zwiększenia
dziennej porcji mięsa, otrzymają
jedną kartkę na mięso tygodniowo
więcej.

Wisznia Mała (Wiese), 11. listopada 1916: Złodzieje drobiu. W rejonie Wiszni Małej włamano się do
trzech kurników. Skradziono trzy
kury, trzy gęsi oraz trzy króliki. Złodzieje, którymi okazali się być dwaj
robotnicy, włożyli swe łupy do worka, który z kolei zawieźli do Wrocławia (Breslau). Tam jednak zostali
złapani, a skradzione zwierzęta niezwłocznie oddano ich prawowitym
właścicielom.

Prusice (Prausnitz), 8. listopada
1916: Wizyta w szpitalu. Żołnierza
Adolfa Gruhla z Goli (Guhlau),
przebywającego na urlopie w domu,
musiano z powodu odniesionych
przez niego ciężkich ran ręki przewieźć do szpitala w Trzebnicy
(Trebnitz).
Oborniki (Obernigk), 11. listopada 1916: Kinematograf w Obornikach. Podczas przedstawień goszczącego u nas kinematografu, które
odbędą się w jutrzejszą niedzielę
w hotelu „Bellevue” (obecny Dom
Kultury), zaprezentowany zostanie
nowy program filmów, który szczególnie gorąco polecamy.
Oborniki (Obernigk), 11. listopada 1916: Meteoryty nad Obornikami. W nocy z dnia 10 na 11
listopada 1916 przewiduje się pojawienie się na naszym niebie roju
meteorytów zwanych Orionidami.
Nazwa ta wynika z pochodzenia
meteorytów z rejonu gwiazdozbioru Oriona, który ze względu na swą
mglistą otoczkę wzbudza duże zainteresowanie wśród astronomów.
Oborniki (Obernigk), 11. listopada 1916: Skup futer. Włosie
końskie w cenie 2 marek za funt!
Futra z zajęcy, saren, królików, kóz,
tchórzy, kun i wydr za dobrą zapłatę skupuje Karl Babeck, Oborniki,
Hauptstraße 26 (obecnie ul. Curie-Skłodowskiej).
Prusice (Prausnitz), 11. listopada 1916: Poszukiwany woźnica.
Z powodu powołania mojego woź-

Prusice (Prausnitz), 11. listopada 1916: Ostatni syn. Zarząd Armii Pruskiej wychodząc naprzeciw
żądaniom rodzin, spośród których
wielu braci poległo już na wojnie,
zgodził się na to, aby ostatniego
syna danej rodziny nie posyłać
w ramach działań wojennych na
pierwszą linię frontu.

Oborniki (Obernigk), 15. listopada 1916: Powrót koni do
armii. Ponieważ część z wykupionych przez powiat koni należy
niezwłocznie zwrócić armii, nowi
właściciele takich koni winni każdorazowo meldować o przypadkach
padłych lub przekazanych w obce
ręce zwierząt – wraz z zamieszczeniem numeru i dnia zakupu. Przypadki padłych koni należy najpierw
potwierdzić na policji.
Oborniki (Obernigk), 15. listopada 1916: Termin sprzedaży ziemniaków. Termin możliwości sprzedaży ziemniaków z miejscowych
gospodarstw do Wrocławia ulega
przesunięciu na koniec listopada
1916. Począwszy od dnia 20 listopada ziemniaki wolno będzie przewozić do Wrocławia jedynie koleją.
Wrocław (Breslau), 15. listopada 1916: Prywatny obój zwierząt.
Śląska Izba Rolnicza we Wrocławiu
podaje do wiadomości, że każdy
gospodarz posiadający utuczoną
we własnym zakresie trzodę chlewną może dokonać jej uboju na swój
prywatny użytek. Z pierwszej ubitej świni odlicza mu się na poczet
kartek na mięso połowę jej wagi,
a z każdej następnej jedną piątą.
Właściciele gospodarstw dysponują więc większą ilością mięsa niż
pozostali obywatele. Ze względu
na toczącą się wojnę należy działać
w tym kierunku, aby hodowcy oddawali do uboju jak największą liczbę sztuk trzody.
Oborniki (Obernigk), 18. listopada 1916: Ćwiczenia Jungwery.
Ćwiczenia oddziałów Jungwery cieszą się ostatnio dużą popularnością

wśród miejscowych uczniów. Odbywające się w niedzielne popołudnia
ćwiczenia połączone są z czwartkowymi wykładami, śpiewami i grami
młodzieżowymi. Szczególną radość
sprawił młodym pan dr Löwenstein, który podarował obornickiemu
oddziałowi 500 marek, za co nasza
redakcja składa mu serdeczne podziękowania.
Oborniki (Obernigk), 18. listopada 1916: Ćwiczenia straży pożarnej. Obornicka Ochotnicza Straż
Pożarna w ostatnią niedzielę w swoim pełnym składzie liczącym 12
strażaków odbyła rutynowe ćwiczenia na wieży pożarniczej. Młodzi
strażacy ćwiczyli z dużym zaangażowaniem, toteż wszystkie ewolucje
przebiegły bardzo sprawnie.
Oborniki (Obernigk), 18. listopada 1916: Pomoc żołnierek. Wielką sprawnością wykazały się przebywające u nas dwie żołnierki. Gdy
ciągnąca za sobą wózek z dzieckiem młoda dziewczyna schodziła
z chodnika na jezdnię, powodując
wypadnięcie dziecka z wózka, obie
żołnierki przybiegły w te pędy, podniosły wrzeszczące dziecko, zbadały
je, oczyściły z błota, po czym zapakowały je z powrotem do wózka.
Akcja żołnierek przebiegła z pełnym profesjonalizmem.
Oborniki (Obernigk), 18. listopada 1916: Zakład Instalatorstwa Elektrycznego. Elektryczne
prądnice i siłownie tanio i solidnie
wykona Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Paula Kaschiga, Wrocław
(Breslau), Gräbschener Straße 131
(obecnie ul. Grabiszyńska). Duży
magazyn – dużo światła. Zamówienia dla Obornik przyjmuje Gospoda Gnieździec, telefon 65, Oborniki.
Oborniki (Obernigk), 18. listopada 1916: Pierwszy śnieg.
Pierwszy w tym roku śnieg spadł
w Obornikach w środę, 15 listopada. W czwartek wszystkie dachy pokryte były białym puchem.
Oborniki (Obernigk), 22. listopada 1916: Święta za pasem. Wielkimi krokami zbliża się kolejne
Boże Narodzenie. Na tę okoliczność
miejscowy Związek Kobiet przygotował uroczystość dla przebywających w naszych lazaretach żołnierzy. Aby zrealizować ten szczytny
cel, panie ze Związku proszą o datki
w postaci pieniędzy, cygar, papierosów, owoców i innych przydatnych
rzeczy. Wspomniane dary do dnia
10 grudnia 1916 przyjmuje przewodnicząca Związku E. Nithack.
Skokowa (Gellendorf), 18. listopada 1916: Fabryka w Skokowej.
Tutejsza fabryka płatków kartoflanych, w której liczba pracowników
zwiększyła się ostatnio z 54 do 91,
w roku obrotowym 1915 osiągnęła
czysty zysk w wysokości 2669 marek.
Oborniki (Obernigk), 25. listopada 1916: Wycieczka do Siemianic. W czwartek, 16. listopada 1916
pensjonariusze lazaretu wojskowego mieszczącego się na terenie Sanatorium „Szarotka” (Friedrichshöhe)
wybrali się na wycieczkę. Był to
wycieczka do Siemianic, a rannym
żołnierzom towarzyszyli oficerowie
i przebywający na kuracji w tym samym sanatorium pacjenci cywilni.
Przejęli oni koszty zorganizowania
poczęstunku dla naszych żołnierzy.
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Przy kawie i ciastku, piwie i cygarze wszyscy bardzo miło spędzili
czas. Dobrą atmosferę stworzyły
także śpiewane wspólnie pieśni
oraz wiersze wygłoszone w dialekcie saksońskim przez poetę-garncarza Hansena. O godzinie piątej
po południu odbył się przemarsz
w kierunku uzdrowiska Syrena
(Sitten), gdzie wszyscy mogli rozkoszować się kawą i ciastem siostry Zity zwanej „Mamą”, której
wyroby równie wysoko cenią żołnierze i cywile. Po dotarciu z powrotem do „Szarotki” kapral złożył podziękowania na ręce siostry
Marty z Görlitz i pani dr Köbisch,
a następnie odśpiewano pieśń patriotyczną. Cała wycieczka była
jednym pogodnym dniem w tych
ciężkich czasach a zarazem miłym
wspomnieniem dla wszystkich jej
uczestników.
Oborniki (Obernigk), 29. listopada 1916: Uroczystość w „Szarotce”. Tym samym pensjonariuszom
Sanatorium „Szarotka” uroczysty
wieczór przedświąteczny zorganizowały aktywistki z obornickiego Związku Kobiet, w szczególności Pani von Walther i Pani
Croneck – właścicielka majątku
Kopaszyn (Kapatschütz). Przy
odświętnie zastawionym stole,
pośród rannych i personelu medycznego, zajęła miejsce również
ta szlachetna dama. Uroczystość
połączono z obdarowaniem żołnierzy prezentami, rozdzielanymi
w formie loterii fantowej. Jednocześnie śpiewano pieśni żołnierskie i świąteczne. Szczególnym
wzięciem cieszyły się pierniki.
Kończąc imprezę żołnierze dziękowali organizatorom ze łzami
w oczach wiwatując na ich cześć
żołnierskim pozdrowieniem.
Oborniki (Obernigk), 29.
listopada 1916: Obchody dnia
Wszystkich Świętych na cmentarzu w Obornikach. W obecnym smutnym z powodu wciąż
toczącej się wojny roku 1916 obchody dnia Wszystkich Świętych
i Zaduszek wiązały się z licznymi nawiedzeniami obornickiego
cmentarza. Ozdoby na grobach
były różnorodne i bardzo piękne, zwłaszcza że wiele z grobów
na naszym cmentarzu przybyło
w ciągu bieżącego roku. Odwiedziny zmarłych trwały do późnego wieczora.
Oborniki (Obernigk), 29.
listopada 1916: Wieczór dobroczynny. Obornicki chór żeński na
dzień 3 grudnia 1916 zaplanował
uroczysty wieczór dobroczynny.
W programie przewidziano m. in.
koncertowe trio, recytacje, humorystyczną sztukę teatralną, jasełka
w wykonaniu siedmiu aktorów,
kolędy oraz utworzenie tzw. żywego obrazu. Chórowi pod dyrekcją nauczyciela Paula z Lubnowa
(Liebenau) akompaniować będzie
orkiestra z Wrocławia.
Prusice (Prausnitz), 15. listopada 1916: Śmierć na froncie.
Bohaterską śmierć w wyniku działań wojennych poniósł dowódca
kompanii, porucznik Ernst Hahn,
były uczeń seminarium nauczycielskiego. Brał on udział w walkach we Francji, był posiadaczem
Krzyża Żelaznego oraz Krzyża
Zasługi dla miasta Braunschweig.
Był jedynym synem swoich rodziców. Cześć Jego pamięci!
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Boże Narodzenie dawniej...
W pewnej rodzinie wnuczęta
pytały babcię o tamte dawne czasy,
kiedy to babcia była młoda.
Gdy babcia opowiadała jej głos
stawał się trochę inny, bo jakby staruszka wracała do swojej młodości.
A przecież dziewczynki mają głos
inny niż babcie!
Wtedy dzieciaki siadały na podłodze wokół babci i słuchały...
Pewnego jesiennego dnia dzieci
nudziły się bardziej niż zwykle, bo
cały dzień padało. W domu było
głośno. – Z różnych miejsc dochodziły rozmaite odgłosy, bo włączony był telewizor, jeździła kolejka
elektryczna. Też słychać było muzykę z MP3. A jednak dzieciakom
było w nie smak.
– Babciu, a co robiliście, gdy kiedyś była taka sama jesienna plucha
jak dzisiaj? – zapytała Lucia.
– Gdy dni stawały się krótkie.
Zwykle był to początek adwentu.
Staraliśmy się przygotowywać do
świąt Bożego Narodzenia. To okres
czterech tygodni.
Chodziliśmy z lampionami na
Roraty.
Nie uwierzycie, ale wtedy ciemność była naprawdę znośna, bo nasze różnokolorowe lampiony były
podobne do robaczków świętojańskich latających w nocy, gdy jest
lato.
Nie było wtedy oświetlonych
dróg. Po różnych lampionach poznawaliśmy kto idzie, bo każda taka
lampka była zrobiona przez kogoś
innego. Każda była inna, jak każda
buzia.
Ładnie było popatrzeć jak te
światełka z naszych lampek migotały w ciemny wieczór.
Najczęściej już kilka tygodni
przed świętami piekło się ciastka, które miały kształt rozmaitych

zwierząt, gwiazdek, księżyca lub
serduszek.
Lukier robiło się w dawny sposób, przy którym trzeba się było
napracować – ucierając go w makutrze.
Każdego roku robiło się łańcuchy na choinkę. Przy tym trzeba
było się nasiedzieć, bo trzeba było
długą nitkę przewlekać kolejno,
wiele razy przez słomkę, i motylki
zrobione z różnej kolorowej bibuły.
Robiliśmy też aniołki z waty.
– A miały te aniołki twarze?
– Miały. Kupowało się twarzyczki aniołków. Zwykle aniołki były
różnej wielkości, ale twarze miały
jednakowe. Chyba te prawdziwe
anioły też nie wiele się różnią między sobą.
Na choince wieszało się czerwone jabłka, orzechy pomalowane na
srebrny kolor.
Bardzo ładnie świeciły ciastka.
To tak od lukru. Wieszało się też
włosy anielskie.
– A bombek nie było?
– Były, ale nie tak wiele, jak
obecnie. Na choince nie było lampek, lecz świeczki.
Trzeba było bardzo uważać, aby
nie zaprószyć ognia.
Dawniej choinki wycinało się
bezpośrednio przed ubraniem dekoracji. Może dlatego, gdy byłam
dzieckiem, to choinka pachniała
lasem – żywicą.
– A jakie zabawki, babciu dostawałaś pod choinkę?
– Dostawałam to, co było mi najbardziej potrzebne np. nowy szal
lub czapkę.
Zabawek było mało.
Wypiekało się dużo ciasta, którego zwykle nie było aż tak, w niedzielę, ale na Boże Narodzenie było!
Kilka dni przed wigilią w wannie

Lekcja wiedzy o administracji
rządowej i samorządowej
w województwie
Uczniowie klas drugich Publicznego Gimnazjum w Obornikach
Śląskich 19 października 2016 r.
na zaproszenie Przewodniczącego
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego p. Pawła Wróblewskiego
wzięli udział w wykładzie multimedialnym, który został przeprowadzony przez Panią Zuzannę
Wilgosiewicz w sali obrad Sejmiku,
w gmachu Dolnośląskiego Urzędu
wojewódzkiego.

pływały karpie, które później jedliśmy.
U nas było dwanaście lub więcej
potraw. Było bardzo uroczyście, gdy
zapalano na stole świecę.
A ta stała w miejscu, gdzie pod
lnianym, białym obrusem było
sianko. Tak w naszej rodzinie od
lat wkładało się sianko pod obrus,
aby Dzieciątko Jezus miało wygodę
„w żłobku”.
Była wielka radość, kiedy choinka pachniała żywicą, i migotały
światła jej świeczek.
A potrawy swoiście pachniały!
Może zapach potraw był tak apetyczny, bo wszyscy pościliśmy na
pamiątkę, że Jezus urodził się w lichej szopie. Tam przecież nie było
łóżeczka, był żłób!
Była ciemność przed narodzeniem. Jasność pojawiła się, gdy narodził się Jezus!
Mój dziadek brał opłatek. Dawał
po kawałku każdemu.
W blasku świec dzieliśmy się
opłatkiem i życzyliśmy sobie dobrych i radosnych czasów. Życzenia
dobra same się prawie wypowiadały, bo była taka atmosfera w tej
izbie z choinką! Po życzeniach mój
dziadek zaintonował prawdziwym
basem: Bóg się rodzi, moc truchleje. Wszyscy razem ze wzruszeniem
śpiewaliśmy. Potem zwykle śpiewaliśmy „Wśród nocnej ciszy”. Wszyscy byliśmy tak radośni jakby Jezus
narodził się pośród nas.
– Babciu! Nie chciałbym dostać żadnego prezentu. Tak jak Ty
nie dostawałaś, ale bardzo, bardzo
chciałbym przeżyć te Święta tak
samo jak Ty! – powiedział najmłodszy wnuczek.
Autor:
Tadeusz Emil Gołębiewicz

Przenikanie

Lekcja wiedzy o administracji
rządowej i samorządowej w województwie stanowi doskonałą formę
wsparcia procesu edukacji w obszarze szeroko pojętej administracji,
wzbogaca o rzetelną wiedzę na temat samorządu terytorialnego oraz
przyczynia się do lepszego zrozumienia zasad funkcjonowania administracji w regionie.
Bożena Magnowska

W niedzielę 9 października 2016
roku w Obornickim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie podsumowujące projekt pn.: „Przenikanie”,
który realizowany był przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
w partnerstwie z Gminą Oborniki
Śląskie oraz Gminą Żmigród.
Na terenie miasta Oborniki Śląskie oraz wsi Bagno w okresie od 29
września do 9 października organizowane były liczne działania kulturalne prowadzone przez artystów
z terenu całej Polski. Wynikiem
projektu była wystawa prac w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu oraz wydanie książki o naszym
mieście. Stworzone dzieła wzbogaciły artystyczny dorobek Obornik
Śląskich.
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Wolontariusze
pamiętają...
W ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” tradycyjnie już pod koniec października
wolontariusze z Obornickiego Centrum Wolontariatu przy Publicznym Gimnazjum w Obornikach
Śląskich:
– porządkowali zapomniane
groby na naszych cmentarzach,
– kwestowali do puszek celem
ratowania polskich nekropolii //nr
zbiórki 2016/3521/OR/.

Jak zwykle wolontariusze spotkali się z życzliwością, a za każdą
złotówkę wrzuconą do puszki dziękują.
Puszki zostaną przekazane do
organizatorów: Fundacja Studia
Wschód, Kuratorium Oświaty we
Wrocławiu, TVP Wrocław
Bożena Magnowska

z pierwszej ręki

grudzień 2016 r.
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Xx Spotkania
z Muzyką i Poezją

Rzeczywistość – fotografia –
rzeczywistość fotograficzna

22 października odbyła się kolejna edycja Spotkań z Muzyką
i Poezją organizowanych przez
Obornicki Ośrodek Kultury pod
patronatem Burmistrza i Rady
Miejskiej Obornik Śląskich.

Dotyk Natury
15.11.2016 roku w Obornickim
Ośrodku Kultury odbyła się wystawa prac Integracyjnego Pleneru Ceramicznego pt. „Dotyk
Natury”.

-Szkwerko oraz Pani Małgorzacie
Kremza.
Cieszymy się, że w również takie projekty mogą być realizowane
w Gminie Oborniki Śląskie.

Projekt zrealizowano z budżetu
Gminy Oborniki Śląskie w ramach
zadania publicznego na 2016 rok.
Wystawę otworzyła Pani Halina
Muszak Dyrektor Obornickiego
Ośrodka Kultury, Pani Lidia Zarzeczna-Szkwerko
opowiedziała
o realizacji projektu, natomiast
Zastępca Burmistrza Pan Henryk
Cymerman wszystkim osobom biorącym udział wręczył drobny upominek.
Przepiękne prace ceramiczne
przyciągały oko oglądających. Dziękujemy Paniom koordynującym
projekt – Pani Lidii Zarzecznej-

Osoby biorące udział w plenerze:
Zep Emil
Kuba Adamski
Tomek Adamski
Kornelia Adamska
Paweł Filipiak
Hubert Bosak
Oliwia Bosak
Natalia Matusik
Damian Mąka
Marta Szymańska
Jagoda Fedoryszyn
Joanna Kania
Katarzyna Jankowska
Monika Salwirak

Spotkania to konkurs dla utalentowanej młodzieży w kategorii recytacje, poezja śpiewna i piosenka
estradowa.
Był to wspólny pomysł Haliny
Muszak, Justyny Asztemborskiej
i Artura Adamskiego.
W tym roku przesłuchania konkursowe oceniało Jury w składzie:
Magdalena Kumorek – aktorka –
przewodnicząca, dr Maria Zawartko – muzyk, adiunkt Akademii Muzycznej we Wrocławiu, Małgorzata
Szeptycka – aktorka.
Po przesłuchaniach konkursowych zaprosiliśmy wszystkich na
tort jubileuszowy, a później jurorzy spotkali się z uczestnikami,aby przekazać swoje uwagi Było to
bardzo wartościowe spotkanie dla
młodych ludzi.
Wieczorem podczas koncertu
Laureatów odbyło się odczytanie
werdyktu przez Jury oraz wręczenie
nagród.
W kategorii recytacje I nagrodę
uzyskał Krzysztof Czajka Prochowic. W kategorii poezja śpiewana
I nagrodę uzyskała Marika Klarman
z Wrocławia.W kategorii piosenka
estradowa – zespół „Farcik” z Bielawy. Uczestniczka Studia Piosenki
Obornickiego Ośrodka Kultury –
Sara Walczak uzyskała wyróżnienie
w kategorii poezja śpiewana.
Jury oceniło wysoki poziom prezentacji, z czego bardzo się cieszymy.
Laureaci otrzymali nagrody finansowe ufundowane przez Elisabeth Bomhard za co pięknie dziękujemy oraz witraże symbolizujące
Spotkania.
Nagrody wręczał burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa.
W koncercie laureatów uczestniczyła Agnieszka Zakęś – przewod-

nicząca Rady Miejskiej Obornik
Śląskich.
Jak co roku specjalnymi upominkami obdarzyliśmy instruktorów przygotowujących młodzież,
z ogromnym podziękowaniem za
zaangażowanie i czuwanie nad talentem młodzieży.
Spotkania prowadził Bogusław
Wróbel – wieloletni dziennikarz
Polskiego Radia Wrocław. Do Spotkań wykonywana jest specjalna
scenografia, w tym roku podjęła się
tej roli Agnieszka Jermakowicz.
Jubileuszowa edycja była powodem do wspomnień. Dlatego z tej
okazji można było obejrzeć fotografie w dużej części autorstwa Marka Długosza,Michała Jezierskiego,
Zdzisława Lewandowskiego ilustrujące Spotkania z lat minionych.
Formuła Spotkań ewoluowała
przez lata, najpierw było to wydarzenie dwudniowe uświetniane
warsztatami aktorskimi. Był też czas
kiedy to nawiązaliśmy współpracę z Biurem Spotkań Zamkowych
w Olsztynie, dzięki której laureaci
I nagrody w kategorii poezja śpiewana występowali w Olsztynie,
gdzie dwukrotnie uzyskali tam także I nagrodę. Była to Kamila Kłos
i Dominika Barabas.Przez dziesięć

lat uczestników Spotkań podejmował Salonik Czterech Muz kierowany przez Irenę Zielińską.
W ubiegłym roku dzięki uprzejmości księdza rektora Jerzego Madery uczestnicy zwiedzili Wyższe
Seminarium Duchowne w Bagnie.
Pamiętamy także o serdeczności
Bogdana Sapkowskiego ówczesnego dyrektora Domu Dziecka,który
organizował ogniska dla uczestników Spotkań. Na realizację Spotkań
kilkakrotnie pozyskiwaliśmy środki
z unii europejskiej poprzez projekty
w ramach LGD.
Uświetnieniem Spotkań jest
zawsze koncert w wykonaniu
uznanych artystów scen polskich.
W minionych latach gościliśmy
m.in. Emilię Krakowską, Grażynę
Łobaszewską, Annę Szałapak, Elżbietę Adamiak, Jacka Wójcickiego,
Stanisławę Celińską, Katarzynę
Groniec, Justynę Szafran.
W tym roku nasze zaproszenie
przyjęła Magdalena Kumorek, która
wykonała wraz z muzykami koncert
pt. „Śmiercie”, w aranżacji Piotra
Dziubka. Koncert został przyjęty
owacyjnie przez liczną publiczność. Spotkania z wielkim zaangażowaniem i dumą realizuje zespół
Obornickiego Ośrodka Kultury. To
wspaniałe móc gościć cudowną,
utalentowaną młodzież, poznawać
nowe osobowości świata kultury,
uczestniczyć w wyjątkowych wieczorach.
Spotkania to wydarzenie kulturalne promujące talent,pracowitość,
możliwość integracji i poznania,
a także dające wiele przeżyć duchowych naszym odbiorcom.
Wszystkim osobom, instytucjom
wspierającym Spotkania z Muzyką
i Poezją pięknie dziękujemy,a szczególnie dziękujemy uczestnikom za
przyjęcie naszego zaproszenia.
Halina Muszak
wraz z zespołem
Obornickiego Ośrodka Kultury

Rzeczywistość – potocznie
„wszystko co istnieje”, niezależna od
nas. Jest zmienna w czasie i przestrzeni. Fotografia – z definicji rejestruje (zamraża) rzeczywistość za
pomocą światła. Rzeczywistość fotograficzna – to rzeczywistość stworzona przez fotografa, istniejąca tylko w jego pracach. Może zaistnieć
w umyśle odbiorcy, każdy bowiem
będzie ją sobie odtwarzał patrząc na
fotografie.
Cykl prac „The Black Sun – Continuum” powstał z mojej obsesji na
punkcie jednej fotografii Ansela
Adamsa „The Black Sun” wykonanej
w 1939 roku – odbiegają znacznie
od słynnych krajobrazów amerykańskiego fotografa.
Pozornie banalny obraz z drzewem i strumieniem na pierwszym
planie niepokoi czarnym słońcem.

Znane fotografom zjawisko solaryzacji stwarza obraz nierealny,
z wyczuwalnym napięciem … Wykonując zdjęcia camerą obscurą na
materiale typu instant, pewnego
razu czarne słońce pojawiło się na
fotografii wyspy St. Stefan w Czarnogórze. Od tego momentu wykonałem setki zdjęć podczas podróży,
sesji fotograficznych, stwarzając
własną rzeczywistość fotograficzną
z czarnym słońcem. Powstałe krajobrazy mimo klasycznej kompozycji,
rozpoznawalności miejsc przedstawiają się surrealistycznie. Wpisują
się w moje rozumienie rzeczywistości fotograficznej.
Fotografia nie przedstawia tego,
co widzisz ale to co sobie wyobrażasz.
Jacek Lalak
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Zapraszamy do Ośrodka Sportu i Rekreacji

Od czego zaczął Pan swoją pracę? Jakich zadań Pan się podjął? –
Ogólnie rzecz ujmując zacząłem od
rozeznania się w sytuacji finansowej
i strukturalnej klubu. Obecnie pracuję nad poprawą tychże struktur
jak i nad pozyskiwaniem sponsorów – firm, jak i osób prywatnych.
Dzięki tym, których obecnie udało

Biegacze przyjechali też z Legnicy, Jeleniej Góry, Polanicy Zdrój,
a nawet z Bogatyni.
Najszybciej dziesięciokilometrową trasę w czasie 0:39:31 pokonał
Leszek Kononowicz ze Żmigrodu.
Jego czas to aktualny rekord tra-
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Trasa biegu prowadziła leśnymi
drogami w zachodniej części Obornik Śląskich.

Klasyfikacja:
Mężczyźni OPEN
1. KONONOWICZ Leszek Żmigród 00:39:31
2. CYCH Piotr Twardogóra 00:40:04
3. DURKOWSKI Marcin Oborniki Śląskie 00:41:09

Trasa była bardzo malownicza
i ciekawa – mówili uczestnicy biegu. – Nie należała do najłatwiejszych. Swoje zrobiła też upalna pogoda. Dobrze, że strażacy rozstawili
kurtynę wodną. Warto było wziąć
udział w Biegu Oborygena i sprawdzić swoje możliwości w takich warunkach, prawie australijskich.

Oborniccy siatkarze mistrzami
Dolnego Śląska LZS!

nisterstwa Sportu drużyna wspina
się w tabeli …, kupuje sprzęt oraz
opłaca trenerów. Zespół we wrześniu b.r. wziął udział w I Memoriale Michała Durczewskiego i zajął
w nim I miejsce, wśród 6 innych zespołów z 3 ligi. Prezes Stowarzyszenia Miłośników Siatkówki „Olimp”
Pan Zbigniew Gałuszka zaprasza
wszystkich chętnych na treningi !
Chłopcy trenują 3 razy w tygodniu
z trenerem Michałem Ornatow-

skim; dziewczyny z gimnazjum i liceum w środy i piątki o godz. 17.30
w Osirze z trenerem Jerzym Sieroszewskim, a dziewczyny z 4-6 klasy szkoły podstawowej we wtorek
w liceum i środę w Osirze o godz.
16.00 z trenerem Agnieszką Grajewską. Zapraszamy na naszą stronę
na facebooku: SMS Olimp Oborniki Śląskie.
Autor: Krzysztof Gałuszka

mi się nakłonić do współpracy klub
może funkcjonować do końca bieżącego roku.
Jakie zmiany planuje Pan wprowadzić?
–Przede wszystkim chce wprowadzić w życie parę aspektów oficjalnych. Rodzice, którzy zapiszą
swoje pociechy na treningi będą
otrzymywać od nas umowę – w których będą jasno zawarte warunki
uczestnictwa oraz to, że klub bierze
odpowiedzialność za pozostawione
pod naszą opieką dzieci. Trenerzy
(obecnie jest ich siedmiu ) zatrudnieni będą na podstawie umów –
zleceń z konkretną kwotą za jaką

będą pracować, a nie jak do tej pory
ich wynagrodzeniem były składki,
które rodzice wpłacali im „do ręki’”.
Pracuję również nad poprawą i aktualizacją strony internetowej klubu
oraz facebooka.
Bardzo zależy mi na ujednoliceniu stroi naszych piłkarzy, tak
aby wszystkie drużyny miały stroje
w kolorach żółto – zielonych (nawiązujące do kolorów klubu oraz
herbu Gminy).
Wspólnie z burmistrzem Arkadiuszem Poprawą marzy nam
się modernizacja stadionu przy ul.
Wolności. Priorytetem jest modernizacja płyty głównej boiska,
wybudowanie boiska treningowego z oświetleniem i budowa placu
zabaw dla dzieci – dla tych, którzy
przyjdą rodzinnie pooglądać mecz,
dla mieszkańców okolicznych domów oraz dla każdego kto chciałby
z niego skorzystać. Jeśli uda pozyskać się większe środki to chcielibyśmy wybudować nowe szatnie na
których osadzone byłyby trybuny
dla około 500 osób. Niestety Stadion Miejski został „zapomniany”
jakieś 20 lat temu i żeby teraz doprowadzić go do normalnego stanu
potrzebny jest duży nakład finansowy. Wieżę, że wspólnymi siłami
wraz z Burmistrzem Arkadiuszem
Poprawą i Panią Dyrektor Ośrodka

W dniu 20 listopada w hali
sportowej w Żmigrodzie odbył
się Dolnośląski Finał Piłki Siatkowej Mężczyzn organizowany
w ramach XVII Dolnośląskich
Igrzysk LZS Mieszkańców Wsi
i Miast.
Nasi siatkarze zdobyli podczas
turnieju Mistrzostwo Dolnego Śląska!

1. SMS Technisat EMS Oborniki Śląskie
2. GLKS Wektor Świdnica
3. LZS Krzeczyn Wielki – Gmina
Lubin,
4. LKS Przedwojów – Gmina Kamienna Góra
5. LZS Oława
6. Argol Zgorzelec
7. LZS Średzianin Środa Śląska
8. LKS Dzikowiec – Gmina Nowa
Ruda

WYNIKI KOŃCOWE
TURNIEJU:

Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!

Sportu i Rekreacji Aleksandrą Durkalec-Rzepką uda pozyskać się pieniądze na wszystkie modernizacje.

(mogę tutaj dodać, że w tej imprezie
chciałbym aby udział wzięły nie tylko drużyny profesjonalne lub pół
profesjonalne, ale również drużyny
amatorskie z terenu naszej Gminy
wystawiły stworzone przez siebie
drużyny). 1 czerwca 2017 rokuchcielibyśmy zorganizować wspólnie z Przedszkolem Publicznym
z Obornik Śląskich Dzień Dziecka.

Ile grup trenujących obecnie posiadacie?
–W tej chwili siedem: Skrzaty,
Żaki, Orliki, Młodziki, Trampkarze,
Juniorzy oraz Seniorzy. Zależy nam
na tym, aby drużyny maks. miały po
14-16 osób. Składki członkowskie
pobierane są od pierwszych pięciu
grup, pozostałe uczęszczają za darmo – jest to jakby forma „nagrody”
dla nich za wieloletnią współpracę.
Jakie są koszty uczestnictwa
w treningach?
–Opłata miesięczna wynosi 50
zł. Jest to kwota minimalna, oczywiście jeśli kogoś stać i może wpłacić na rzecz klubu większą kwotę na
pewno zostanie ona wydana z pożytkiem dla trenujących.
W jakim przedziale wiekowym
są Wasi trenujący?
–Zapraszamy do naszego klubu
wszystkich od 4 r. ż. do 104. Zapraszamy również płeć damską. Docelowo chcieli byśmy stworzyć drużynę dziewczęcą.
Przewidujecie w najbliższym
czasie jakieś mecze lub turnieje?
–Tak. Chciałbym, aby w ciągu
roku odbywały się minimum 4 turnieje. Generalnie w planach mamy
Turniej Mikołajkowy dla dzieci, a na
wiosnę Turniej o Puchar Burmistrza

Oferta klubu to przede wszystkim tylko piłka nożna?
–W tej chwili tak. W przyszłości
chcielibyśmy poszerzyć trochę ofertę dla dzieci. Chcielibyśmy stworzyć
szerszą ofertę dla rodziców – zajęcia z piłki połączone dodatkowo
z innymi zajęciami np. z języka angielskiego, niemieckiego czy z innej
ciekawej dziedziny. Tak, aby dziecko pozostające pod naszą opieką
np. od godz. 16.00 miało aktywnie
wypełniony czas do godz. 18.00.
Ponadto od 2017 roku organizować
będziemy obozy sportowe w czasie
wakacji, a od 2018 roku również ferie zimowe.
Ma Pan jeszcze jakiś cel/marzenie na najbliższy czas?
– Tak. Chciałbym, aby Seniorzy
weszli w tym sezonie do Okręgówki.
Dziękuję za rozmowę.
Wywiad z Jackiem Rudzkim –
Prezesem Klubu Piłkarskiego „KP
Bór” przeprowadziła Monika Salwirak.

Oborygen – tak w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych na

Wyścig MTB
Obornicki Klub Rowerowy
wspólnie z Gminą Oborniki
Śląskie 18 września 2016
roku zorganizował drugą edycję wyścigu MTB im. Zbyszka
Strzałkowskiego, który odbył się na Wzgórzu Grzybek
w Obornikach Śląskich.
107 kolarzy (większość z nich to
zawodnicy licencjonowani) startowali w 15 różnych kategoriach wiekowych. Trasa w porównaniu do
roku ubiegłego była znacznie trudniejsza i przygotowana jako trasa
XC – wymagała dużych umiejętności technicznych, a dodatkowym
utrudnieniem był padający deszcz
i mokra nawierzchnia. Impreza
została zorganizowana ze środków
otrzymanych z Gminy Oborniki
Śląskie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Wydarzenie to wpisane jest do
kalendarza PZKol, który sprawował
nadzór nad przebiegiem formalnym
wyścigu. Wszystkim zwycięzcom
nagrody wręczył Burmistrza Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa.
Wymienić należy, że w wyścigu
udział wzięli czołowi zawodnicy
Polski w XC:
Filip Helta – Vice-Mistrz Polski w Maratonie 2016, Drugi Vice
Mistrz Polski w XC w kategorii
poniżej 23 lat 2016, ubiegłoroczny
Mistrz Polski Juniorów 2015
Aleksandra Podgórska – Mistrzyni Polski w kategorii poniżej
23 lat XC 2016
Maja Drelak – Mistrzyni Polskie
Juniorek Młodszych 2015, Druga Vice-Mistrzyni Polski Juniorek
2016
Marcin Kawalec – Akademicki Mistrz Świata w sprintach 2016,
Akademicki Vice Mistrz Świata
w XC 2016, Mistrz Polski w sprintach 2015

Kamil Tarnawski – Drugi Vice
Mistrz Polski Juniorów Młodszych
2015
Paweł Garczyk – Drugi Vice
Mistrz Polski Juniorów Młodszych
Wojciech Karpierz – zdobywca
2 miejsca w klasyfikacji Generalnej
Pucharu Polski Juniorów Młodszych 2016
Gościliśmy również trenera
Kadry Narodowej Juniorów Ra-
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sy. Najszybsza spośród kobiet była
Marta Łukijaniuk z Obornik Śląskich. Na metę przybiegła z czasem
0:46:09.

Kobiety OPEN
1. ŁUKIJANIUK Marta Oborniki
Śląskie 00:46:06
2. HAWRON Agnieszka 00:50:36
3. MYŚLICKA Natalia Wrocław
00:50:42

Wywiad z prezesem Klubu
Witam Panie Jacku, dziękuję
za możliwość przeprowadzenia
z Panem wywiadu. Proszę mi powiedzieć od kiedy objął Pan stanowisko Prezesa Klubu Piłkarskiego
„KP BÓR”?
– Oficjalnie od dnia 9 września
2016 roku.

Bieg Oborygena
380 zawodników ze 105 miejscowości z Polski, Czech,
Francji i Kolumbii ukończyło pierwszy Bieg Oborygena
w Obornikach Śląskich. Najwięcej osób reprezentowało
Wrocław, ponad 80 pochodziło
z gminy Oborniki Śląskie.

Nie ma lepszego
od walca Obornickiego!!!
W niedzielne popołudnie
13.11.2016 r. obornicka drużyna
SMS TechniSat EMS pokonała na
wyjeździe TS Volley Joyline Jelcz –
Laskowice utrzymując tym samym
w tabeli po 7 kolejkach 1 miejsce!
W 7 meczach zespół z Obornik
przegrał tylko dwa sety! Gromadząc
komplet 21 punktów. Jak powiedział Krzysztof Gałuszka, kapitan
drużyny: „Zagraliśmy w okrojonym składzie, bo przez kontuzje
wypadło 4 zawodników. Pomimo
osłabienia zdominowaliśmy pierwsze dwa sety. W trzecim Jelcz zagrał
bardzo dobrze, przez większość
czasu prowadził, ale odrobiliśmy
straty w końcówce i wygraliśmy
3:0. Ogólnie to zagraliśmy bardzo
dobry mecz. Najlepszym zawodnikiem, czyli MVP okazał się Mateusz
Płaneta.” Drużyna osiąga naprawdę
rewelacyjne wyniki. Do wzrostu
efektywności na pewno przyczynił się młody i perspektywiczny
trener Michał Ornatowski, który
w 2016 r. zdał egzaminy trenerskie
w Polskim Związku Siatkówki z najlepszym wynikiem. SMS Technisat
EMS niezależnie prowadzi treningi
dla dziewcząt i chłopców. Dzięki
dofinansowaniu z budżetu Gminy
Oborniki Śląskie, sponsorom firmie
Technisat EMS oraz „Kornas Elektryk” a także dofinansowaniu z Mi-
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grudzień 2016 r.

fała Hebisza, który wystartował
w kategorii Elita i zajął 3 miejsce.
Mimo niesprzyjającej aury pogodowej wyścig należy zaliczyć do
udanych. Zawodnicy, którzy do nas
przyjechali chwalili bardzo dobrze
przygotowaną trasę wyścigu na
Grzybku, organizację imprezy i miłą
atmosferę. Wszystkich uczestników,
kibiców oraz gości mile zaskoczyła
domowa kuchnia w postaci ciast,
owoców, naleśników, żurku, grochówki oraz pieczonej kiełbasy, którą mogliśmy zorganizować dzięki
wsparciu naszych sponsorów, przyjaciół Klubu Rowerowego oraz osób
prywatnych. Naleśniki Pani Renaty
i jej zespołu cieszyły się największym
powodzeniem! W mgnieniu oka
zniknęło 270 naleśników oraz zupy
przygotowane na kuchni polowej
przez Stowarzyszenie Zielone Jary.
Nasi zawodnicy z Obornickiego
Klubu również spisali się na medal:
Paweł Garczyk – w kategorii juniorów młodszych zajął drugie miejsce
oraz Mateusz Kowalczyk – zajął
trzecie miejsce w kategorii 17-29
mężczyzn bez licencji. Wielkie brawa dla nich!

niektórych podwórkach mówili na
siebie młodzi mieszkańcy Obornik
Śląskich, a na swoje miasto mówili wtedy Oborygenia. Stąd pomysł
na nazwanie tak biegu i wpisanie
go w przyrodnicze walory miasta.
Nazwa «Oborygen» nawiązuje również do Aborygena – rdzennego
mieszkańca Australii.
Tego dnia Oborniki Śląskie były
jak Australia – gorące i przepełnione dziką przyrodą. Na trasie mieliśmy między innymi «pustynię Wiktorii» – kilkusetmetrowy odcinek
piaszczystej drogi, Górę Kościuszki
– stromy podbieg, busz oborygeń-

Warto wspomnieć, iż II WYŚCIG MTB był kolejną imprezą
realizowaną przez Stowarzyszenie
LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich
w ramach projektu „Aktywny Dolny Śląsk”.
Wielkie podziękowania dla
wszystkich sponsorów, którzy pomogli w organizacji tego przedsięwzięcia: Urząd Miejski w Obornikach Śląskich, Członkowie Klubu
OKR, Restauracja „Bajka”, Sklep
Spożywczy „RABAT” – a w szczególności Panu Ireneuszowi Czerwińskiemu, „Domart bis”, Agencja

ski – gęsty las, czy skałę Uluru –
ogromny głaz narzutowy na piątym
kilometrze trasy.
Wszyscy biegacze otrzymali pamiątkowe medale i koszulki.
Najszybsi uczestnicy dostali ceramiczne ręcznie wykonane statuetki
i prawdziwe bumerangi. Po biegu
wśród wszystkich osób losowane
były nagrody o łącznej wartości
około 3000 złotych.
Zapraszamy już na drugi Bieg
Oborygena, który odbędzie się pod
koniec sierpnia 2017 roku!
Autor: Hubert Ozimina
Opłat „EXPERT”, Cukiernia „Beza”
Adam i Elżbieta Kosowscy, Sklep
Rowerowy „Dit Bicycles”, Nadleśnictwo Oborniki Śląskie, Hurtownia Materiałów Budowlanych
„Szostak”, Stowarzyszenie Zielone
Jary, „KOBE Farby i Tynki”, Pałac
Brzeźno Golf SPA oraz wszystkim
prywatnym sponsorom, a w szczególności Panu Bolesławowi Kuczerawy.
Prezes Klubu
Kazimierz Garczyk

BIEG
DO MIKOŁAJA
dla około
dzieci
200m

10 grudnia 2016, start: godzina 15.30
Jarmark Bożonarodzeniowy, plac "Mój Rynek"
udział bezpłatny
zapisy: oborygeni@gmail.com
w tytule emejla napisz: "dzieci"
organizatorzy
w
treści imiona oraz wiek dzieci
Grupa
i Biegowa
OBORYGENI

/BiegOborygena
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Pęgów Soccer Cup
Pęgów Soccer Cup 2016 wydarzenie sportowe zorganizowane
18 września 2016 roku przez Klub
Sportowy Zorza Pęgów okazało
się dużym sukcesem. Mimo deszczowej pogody uczestnicy turnieju
piłki nożnej stanęli na wysokości
zadania i z pełnym poświęceniem
reprezentowali swoje kluby sportowe. W kolejnej imprezie realizowanej w ramach projektu „Aktywne
Wzgórza Trzebnickie” uczestniczył
Członek Zarządu Województwa
Dolnośląskiego Jerzy Michalak,
Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa oraz Radna Rady
Miejskiej Marta Rogala.

Najlepszy bramkarz – Bartek Pawłowski Zorza Pęgów
Najlepszy zawodnik – Dawid Gruszecki AP Brzeg Dolny
Król strzelców – Łukasz Krawiec Polonia Trzebnica
Rocznik 2007/2008
1. FC WROCŁAW Academy
2. KP Bór Oborniki Śląskie
3. Zorza Pęgów I
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Szachy
Błyskawiczne

4. MKP Wołów
5. Polonia Wrocław
6. Dolpasz Skokowa
7. Zorza Pęgów II
8. Akademia Piłkarska Brzeg Dolny

Pęgów Soccer Cup 2016 – oficjalne wyniki:
Rocznik 2005/2006

Modernizujemy Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Obornikach Śląskich…
W Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Obornikach Śląskich od dnia
3.10.2016 roku trwają prace remontowe, które mają w dużym stopniu
przyczynić się do polepszenia warunków w jakich trenują mieszkańcy
Gminy. Zadanie realizowane pod nazwą „Modernizacja ogólnodostępnej
sali gimnastycznej z zapleczem sportowym i szatniowo-sanitarnym realizowane jest w 50% z budżetu Gminy
Oborniki Śląskie, a w 50% z dofinansowania uzyskanego od Ministra
Sportu. Całkowity koszt realizacji to
768 165,23 złoty brutto.
W 2016 roku planowane jest wykonywanie robót w pomieszczeniach
zaplecza sali sportowej t.j. sauny, sali
fitness, magazynu sprzętu sportowego, pokoju trenera i sędziów, toalety
dla niepełnosprawnych, toalety przy
sali fitness, łazienki trenera. Ponadto zostaną wymienione wszystkie
drzwi wewnętrzne do pomieszczeń
zaplecza. Pozostałe prace zostaną
wykonywane w 2017 r. t.j. zakończenie remontu pomieszczeń zaplecza – szatni i natrysków; rozpoczną
się roboty w salach sportowych oraz
dostarczone zostanie wyposażenie
sportowe m.in. kosze i bramki, komplety do piłki siatkowej boiska głównego i treningowych, klatka do zajęć
MMA.
Bardzo istotne dla prowadzonych robót jest rozstrzygnięcie
wniosku Gminy o dofinansowanie
termomodernizacji budynku OSiR,
którego zakres ściśle łączy się z zakresem trwającego remontu i wpłynie na harmonogram robót. Planowana termomodernizacja obejmuje
wymianę dachów nad salami sportowymi, wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej, wymianę instalacji
centralnego ogrzewania, wymianę
oświetlenia, docieplenie elewacji.

Konkurs „Mister Camping”
organizowany jest corocznie przez
Polską Federację Campingu i Caravaningu we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz
Polską Organizacją Turystyczną.

Opracował: Marek Rakowski

Dawid Bernadek

W sobotę 1 października 2016
roku w Pęgowie odbyły się I Mistrzostwa Polski Amatorów w Szachach Błyskawicznych. Przybyło na
nie 94 zawodników, których ranking szachowy ELO nie przekracza
2000 punktów. Zawodnicy przyjechali z całej Polski: Warszawy, Suwałk, Wejherowa, Poznania, Wrocławia, Mińska Mazowieckiego. Po
rozegraniu 11 podwójnych rund
Mistrzami Polski zostali:
– w kategorii mężczyzn: Artur
Suliborski z Mińska Mazowieckiego,
– w kategorii kobiet: Katarzyna
Murawko z Suwałk,
– w kat. ranking do 1800 punktów: Wojciech Jakubowski z Bogatyni,
– w kat. ranking do 1600 punktów: Mateusz Baran z Wrocławia,
– w kat. ranking do 1400 punktów: Konrad Krygiel z Wrocławia,

– w kategorii osób z orzeczoną
niepełnosprawnością: Andrzej Wasylkiewicz z Brzegu Dolnego.
Po turnieju rozegrano jeszcze zawody w rozwiązywaniu zadań szachowych Goldchess, które wygrał
Filip Zombirt z Wrocławia.
Chcemy podziękować wszystkim zawodnikom za udział a przy
okazji zaprosić na kolejne mistrzostwa za rok. Podziękowania również dla Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego za
dofinansowanie w ramach programu Aktywny Dolny Śląsk, Dyrekcji
Szkoły Podstawowej i Publicznego
Gimnazjum w Pęgowie za użyczenie sali do gry oraz sponsorom Firmie JAKO POLSKA i PACON.
Przemysław Lichwa

PO CIEMKU
rekreacyjny bieg przełajowy 10 km
trasa "Biegu Oborygena"

Na podium!
Kolejna świetna wiadomość!:
Staraniem Pani Dyrektor
Aleksandry Durkalec-Rzepki
Camping nr 236 „Pod Topolą”
należący do Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Obornikach
Śląskich zajął III miejsce
w tegorocznej edycji konkursu najlepszy camping w Polsce „Mister Camping 2016”!!!

z pierwszej ręki
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Czas na podsumowanie kolejnego pracowitego
sezonu letniego w naszym Ośrodku
Okres poprzedzający tegoroczny sezon letni to czas wielkiego
wysiłku i ciężkiej pracy wszystkich pracowników Ośrodka
Sportu i Rekreacji.

Najlepszy bramkarz – Michał Goryczka Zorza Pęgów
Najlepszy zawodnik – Jakub Kucharski Oborniki Śląskie
Król strzelców – Wojciech Gajewski
Oborniki Śląskie

1. Akademia Piłkarska Brzeg Dolny
2. FC WROCŁAW Academy
3. Polonia Trzebnica
4. Zorza Pęgów I
5. Zorza Pęgów II
6. MKP Wołów
7. Orzeł Prusice
8. Dolpasz Skokowa
9. Zorza Pęgów III

grudzień 2016 r.

10 grudnia 2016, start: godzina 17.00
Jarmark Bożonarodzeniowy, plac "Mój Rynek"
udział bezpłatny
organizatorzy
zapisy: oborygeni@gmail.com
Grupa
w tytule emejla napisz: "po ciemku"
i

Biegowa
OBORYGENI

/BiegOborygena

Na przyjazd 181 osób w terminie od 3 lipca z 19 krajów świata
w ramach Projektu „Brave Kids”,
wypiękniały nasze obiekty. Wymieniliśmy ogrodzenie oraz oznakowanie campingu a do dyspozycji Gości
oddaliśmy pięknie wyremontowane i zmodernizowane sanitariaty
oraz kuchnię turystyczną z nowym
wyposażeniem. Praca ta została
doceniona przez Komisję Konkursową Polskiej Federacji Campingu
i Caravaningu w Warszawie bowiem nasz camping w rankingu
ogólnopolskim tego konkursu zdobył zaszczytne III miejsce.
Dzięki środkom finansowym
z budżetu obywatelskiego Gmina
wyremontowała sanitariaty, pomieszczenia ratowników oraz pomieszczenia socjalne na basenie
– co jednak nie przełożyło się na
liczbę osób korzystających z basenu.
W 2015 roku z tego obiektu skorzystało 9140 osób a w tym roku tylko
3270 osób. Plan przychodów z tego
obiektu wykonano tylko w 32,7 %.
Jak co roku w miesiącach sierpniu gościliśmy 2 turnusy obozu
sportowego, to jest 80 zawodników z WKS „Śląsk”, którzy uczestniczyli w treningach sportowych
na hali, boiskach sportowych oraz
na stadionie. W miesiącu sierpniu
zrealizowaliśmy również dwa turnusy „półkolonii na sportowo” dla
50 dzieci z Naszej Gminy. W półkoloniach uczestniczyło również 3
dzieci ze Stanów Zjednoczonych,
które przyjechały w odwiedziny do
swoich dziadków. W ramach zajęć
rekreacyjno-integracyjnych dzieci
z półkolonii oraz piłkarze nożni wyjeżdżali wspólnie na basen do Trzebnicy, uczestniczyli w kursie pierwszej pomocy oraz piekli kiełbaski
przy ognisku. Wspomnieć należy, iż
dzięki Pełnomocnik ds. uzależnień
Pani Magdalenie Wolikowskiej oraz
Kierownikowi GOPS-u Pani Teresie
Gajowczykz wypoczynku półkolonijnego skorzystało nieodpłatnie
20-cioro dzieci z rodzin wytypowanych przez GOPS.
Po raz kolejny na boiskach do
siatkówki plażowej Ośrodka, odbyła
się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Letnich – Siatkówka Plażowa Dziewcząt w terminie 20-21 lipca 2016 r. Oprócz wielu
innych nagród zawodniczki otrzymały Puchary oraz kwiaty ufundowane przez Ośrodek oraz słodki
poczęstunek sponsorowany przez
cukiernię Beza.
Ośrodek bierze również czynny
udział w imprezach organizowanych przez Gminę. Blok imprez
sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych przygotowaliśmy na
„DNI OBORNIK” oraz Dożynki
w Siemianicach. Konkurencje sportowe oraz gry i zabawy cieszyły się
dużym zainteresowaniem a zaangażowanie zawodników nagrodzone
było ciekawymi nagrodami oraz
gadżetami gminnymi.

Jak co roku Ośrodek koordynował uczestnictwo Gminy Oborniki
Śląskie w Europejskim Tygodniu
Sportu dla Wszystkich w terminie 26 maja do 1 czerwca 2016 r.
W końcowej klasyfikacji Gmina
Oborniki Śl. zdobyła VII miejsce na
Dolnym Śląsku i 24 w klasyfikacji
Ogólnopolskiej, w której uczestniczyło 480gmin.
Po raz siódmy Ośrodek Sportu i Rekreacji gościł na swoich
obiektach 80 zawodników, trenerów i opiekunów z pięciu województw uczestniczących w Finale
Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej
„Sprawni Razem”. Patronat nad Mistrzostwami objął Burmistrz Obornik Śląskich Pan Arkadiusz Poprawa a Przewodniczącą Komitetu
Organizacyjnego została Pani Dyrektor Ośrodka – Aleksandra Durkalec-Rzepka.

Oficjalne otwarcie Finału Mistrzostw odbyło się 29 października 2016 roku o godzinie 9.00.
Uczestniczyli w nim: Pani Ewa Gabor – członek Prezydium Związku
Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni Razem” w Warszawie. Pan Prezes Józef Brud – Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia „Sprawni
Razem” oraz Trener Kadry Polskiej
Piłkarzy Ręcznych – Pan Zbigniew
Staranowicz.
Pani Dyrektor przeprosiła
uczestników za małe niedogodności wynikające z prowadzonego na
obiekcie remontu a jednocześnie
zaprosiła na kolejny Finał Mistrzostw w 2017 roku na pachnący nowością obiekt, po remoncie
oraz po termomodernizacji.
Rozgrywki rozpoczęły się o godzinie 9.15 w systemie każdy z każdym

po 25 minut mecz. Po przeliczeniu
punktacji wyłoniono następującą
kolejność drużyn:
I miejsce – województwo dolnośląskie
II miejsce – województwo małopolskie
III miejsce – województwo pomorskie
IV miejsce – województwo zachodniopomorskie
V miejsce – województwo kujawsko-pomorskie
Najlepszym zawodnikiem Mistrzostw został Patryk Kruszec
a miano najlepszego obrońcy przypadło Ireneuszowi Kostrzewskiemu. Najlepszym bramkarzem został
Marcin Kmieć a tytuł króla strzelców wywalczył Kamil Konkel z województwa Pomorskiego.

Mamy nadzieję, iż kolejny VIII
Finał Mistrzostw Polski w Piłce
Ręcznej „Sprawni Razem” odbędą
się również na obiektach Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Obornikach
Śląskich, na które już teraz serdecznie zapraszamy.
Z dniem 3 października 2016
roku, Gmina rozpoczęła remont
obiektu finansowany w 50 % ze
środków Ministerstwa Sportu,
oczekujemy na dalsze decyzje dotyczące prac związanych z termomodernizacją. Harmonogram prac
umożliwia Ośrodkowi prowadzenie
działalności bieżącej. Przepraszamy
jednak naszych Gości za utrudnienia, których niestety nie da się
uniknąć.
Tekst: A. Durkalec-Rzepka
Zdjęcia: A. Kucharski
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