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

Kolejne miliony z Unii
Dzięki staraniom Burmistrza
Arkadiusza Poprawy Gmina
Oborniki Śląskie otrzymała
KOLEJNE MILIONY Z UNII –
OSIR, Szkoła Podstawowa nr 2
w Obornikach oraz Szkoła Podstawowa w Osolinie zyskają
nowy blask!
Gmina Oborniki Śląskie jest Liderem projektu partnerskiego pt: „Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki
Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała”.
Samorządowcy wspólnie aplikowali o środki w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata
2014-2020, działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.
Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja 7
obiektów użyteczności publicznej
zlokalizowanych na terenie gmin
partnerskich w tym:
• Budynek OSiR w Obornikach
Śląskich,
• Budynek SP nr 2 w Obornikach
Śląskich,

•
•
•
•
•

Budynek SP im. Jana Brzechwy
w Osolinie
Budynek ZS w Chrząstawie Wielkiej
Budynek świetlicy w Krynicznie
Budynek świetlicy w Malinie
Budynek ZS-P w Szewcach.

Budynki z naszej Gminy do
projektu zostały wytypowane na
podstawie Audytów Efektywności
Ekologicznej.

st r. 2

Stoły Wielkanocne
W sobotę 8 kwietnia 2017 roku
już po raz dziewiąty w Obornickim Ośrodku Kultury odbyła się Obornicka Wystawa
Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych zorganizowana przez
Społeczne Stowarzyszenie
Wiejskie Okolice ze środków
otrzymanych z dotacji z Gminy
Oborniki Śląskie.
Partnerami wystawy, jak co
roku była Szkoła Podstawowa
w Osolinie, Gospodarstwo Malta
z Osolina, Obornicki Ośrodek Kultury oraz Stowarzyszenie Lokalna

Reaktywacja Kina Astra
Gmina Oborniki Śląskie zamierza przystąpić do modernizacji
kina, dlatego też Burmistrz Arkadiusz Poprawa złożył kolejny
wniosek o dofinansowanie zdegradowanych obszarów miej
skich – tym razem na modernizację budynku kina.
Projekt pt. „Rewitalizacja (modernizacja) byłego budynku kina
w Obornikach Śląskich oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych” został złożony w ramach
konkursu ogłoszonego przez Urząd
Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020, działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów.

W ramach projektu przewidujemy
roboty budowlano-montażowe które obejmują m.in.:

Projekt jest jednym z planowanych działań do realizacji w ramach
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata
2016-2026. Ulica Dworcowa, przy
której znajduje się obiekt kina znalazła się wśród obszarów wymagających działań rewitalizacyjnych.

– Roboty budowlane: roboty
przygotowawcze, rozbiórkowe,
ziemne, fundamenty, izolacje,
roboty murowe i konstrukcyjne,
więźba dachowa, belki drewniane, scena, roboty pokrywcze,
podłoża i posadzki, ścianki
działowe, zabudowy, izolacje,

roboty tynkarskie i malarskie,
podnośnik windowy, roboty
wykończeniowe różne, roboty
termomodernizacyjne: docieplenie ścian, wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej
– Roboty elektryczne: tablice
elektryczne, instalacja oświetlenia i gniazd, instalacja połączeń
wyrównawczych i odgromowa

st r. 3

Grupa Działania Kraina Wzgórz
Trzebnickich.
Wystawę otworzył Burmistrz

Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa. Podczas tegorocznej edycji
imprezy wystawionych zostało szesnaście tradycyjnych stołów wielkanocnych oraz dwanaście palm przygotowanych przez przedstawicieli
Sołectw oraz Stowarzyszeń z terenu
Gminy Oborniki Śląskie, Prusice
oraz Trzebnica.

st r. 16

Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów

Otrzymaliśmy kolejne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020!

dować Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Golędzinowie.

Tym razem Burmistrz Arkadiusz
Poprawa dołożył starań by przebu-

st r. 2
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roboty budowlano-montażowe które obejmują m.in.:

Kolejne miliony z Unii
Dzięki staraniom Burmistrza
Arkadiusza Poprawy Gmina
Oborniki Śląskie otrzymała
KOLEJNE MILIONY Z UNII –
OSIR, Szkoła Podstawowa nr 2
w Obornikach oraz Szkoła Podstawowa w Osolinie zyskają
nowy blask!
Gmina Oborniki Śląskie jest
Liderem projektu partnerskiego pt: „Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej
Gminy Oborniki Śląskie, Czernica
oraz Wisznia Mała”. Samorządowcy wspólnie aplikowali o środki
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
działanie 3.3. Efektywność energe-

tyczna w budynkach użyteczności
publicznej i sektorze mieszkaniowym.
Przedmiotem projektu jest
kompleksowa termomodernizacja 7 obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie
gmin partnerskich w tym: • Budynek OSiR w Obornikach Śląskich,
• Budynek SP nr 2 w Obornikach
Śląskich, • Budynek SP im. Jana
Brzechwy w Osolinie • Budynek ZS
w Chrząstawie Wielkiej • Budynek
świetlicy w Krynicznie • Budynek
świetlicy w Malinie • Budynek ZS-P
w Szewcach.
Budynki z naszej Gminy do
projektu zostały wytypowane na

Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów

Reaktywacja Kina Astra

podstawie Audytów Efektywności
Ekologicznej. Takie audyty zostały
przeprowadzone w kilku naszych
obiektach i te które osiągnęły najwyższy wskaźnik redukcji CO2, zostały zakwalifikowane do projektu.

– Roboty elektryczne: tablice
elektryczne, instalacja oświetlenia i gniazd, instalacja połączeń
wyrównawczych i odgromowa,

Całkowita wartość projektu wynosi 9 864 039,14 zł, w tym wydatki kwalifikowane stanowią wartość
7 660 688,32 zł. Projekt objęty jest
częściową pomocą publiczną.

– Roboty sanitarne: wentylacja
mechaniczna, kotłownia gazowa oraz instalacja c.o. (jako
element termomodernizacji
obiektu), kanalizacja sanitarna,
instalacja wodociągowa.

Wartość projektu dla Gminy
Oborniki Śląskie to kwota około
4 miliony 300 tys. złotych – nasz
wkład własny to ok. 700 tys. złotych.
Tekst: Dominika Łasica

– Roboty budowlane: roboty
przygotowawcze, rozbiórkowe,
ziemne, fundamenty, izolacje,
roboty murowe i konstrukcyjne,
więźba dachowa, belki drewniane, scena, roboty pokrywcze,
podłoża i posadzki, ścianki
działowe, zabudowy, izolacje,
roboty tynkarskie i malarskie,
podnośnik windowy, roboty
wykończeniowe różne, roboty
termomodernizacyjne: docieplenie ścian, wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej

Otrzymaliśmy kolejne dofinansowanie z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 20142020!
Tym razem Burmistrz Arkadiusz
Poprawa dołożył starań by przebudować Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Golędzinowie.
W ramach inwestycji planujemy
rozebrać istniejące obiekty oraz wykonać wiatę do magazynowania odpadów w kontenerach, budynek socjalno-biurowy, place wewnętrzne,

tereny zielone, parkingi i przebudować istniejącą drogę dojazdową.
Powierzchnia zostanie utwardzona,
ogrodzona i oświetlona. Punkt zostanie wyposażony w odpowiednie kontenery do magazynowania
odpadów wysegregowanych oraz
w EKO-SKŁAD, w którym będzie
można magazynować przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, świetlówki.
Szacowany koszt inwestycji:
1 919 557,01 zł. Poziom dofinansowania: 74% – 1 420 472,18 zł.
Tekst: Monika Kwiatkowska

Azbest
Dotacja na realizację zadania
„Zdrowa i bezpieczna Gmina
Oborniki Śląskie !”
Gmina Oborniki Śląskie otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu na realizację zadania pt.:
„Zdrowa i bezpieczna Gmina Oborniki Śląskie” – program usuwania
wyrobów zawierających azbest.
Chęć uczestnictwa w programie w roku 2017 zadeklarowały 33
podmioty z terenu Gminy Oborniki
Śląskie, z czego 4 z terenu miasta
Oborniki Śląskie, a z terenów wiejskich – 29. Są to zarówno obiekty
mieszkalne jak i budynki gospodarcze oraz wyroby azbestowe zgromadzone „luzem”. Ilość podmiotów, które zgłosiły się do programu
w 2017 roku jest następująca: Bagno
– 2, Borkowice –1, Golędzinów – 3,
Kotowice – 3, Kuraszków – 1, Lubnów – 3, Morzęcin Wielki – 2, Nowosielce – 2, Osola – 2, Osolin – 1,
Pęgów – 4, Piekary – 1, Rościsławice – 4.
Łącznie do usunięcia zadeklarowano 81,40 Mg płyt azbestowo-cementowych, z czego 51,38 Mg są
to wyroby stanowiące element budynku, tj. dach, ściany, a 30,02 Mg
to materiał zgromadzony na terenie posesji. W chwili obecnej przygotowywane są dokumenty nie-

zbędne do wyłonienia wykonawcy
prac.
Akcja usuwania wyrobów zawierających azbest prowadzona na
terenie Gminy Oborniki Śląskie jest
inicjatywą mającą na celu poprawę stanu środowiska naturalnego
z zapewnieniem podczas realizacji
zadania bezpieczeństwa mieszkańcom. Prace w ramach projektu zostaną zrealizowane w okresie
czerwiec – wrzesień 2017 roku.
Mieszkańcy gminy, którzy zgłosili
się do projektu będą informowani
na bieżąco o postępie realizacji zadania.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do udziału
w programie usuwania azbestu
w 2018 roku, ponieważ zgodnie
z prawem wszystkie produkty zawierające azbest można wykorzystywać w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia
ludzi w terminie do dnia 31 grudnia
2032 roku.
Tekst: Katarzyna Jarczewska,
Monika Wiszniowska

Wyposażenie obiektu obejmuje: wyposażenie sali kinowej, wyposażenie pomieszczenia z salą
kameralną, wyposażenie sali wystawienniczej, wyposażenie sali
konferencyjnej.

Gmina Oborniki Śląskie zamierza przystąpić do modernizacji
kina, dlatego też Burmistrz Arkadiusz Poprawa złożył kolejny wniosek o dofinansowanie
zdegradowanych obszarów
miejskich – tym razem na modernizację budynku kina.
Projekt pt. „Rewitalizacja (modernizacja) byłego budynku kina
w Obornikach Śląskich oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych” został złożony w ramach
konkursu ogłoszonego przez Urząd
Marszałkowski w ramach Regional-
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Budynek zostanie oczywiście
przystosowany do obsługi osób
niepełnosprawnych. Wejścia do budynku przeznaczone dla osób niepełnosprawnych będą z poziomu
terenu. Także wyjście z sali wielofunkcyjnej na taras będzie pozbawione progów architektonicznych.
W holu zostanie zlokalizowany
podnośnik windowy przystosowany do przewozu osób na wózkach
inwalidzkich.
Na każdej kondygnacji, w pobliżu windy, projektowana jest toaleta dla inwalidy. Także łazienka dla
artystów, w dobudówce zaplecza
sceny, będzie przystosowana do
korzystania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich.
Jeśli otrzymamy dofinansowanie
inwestycja zostanie sfinansowana z Dotacji UE w ramach EFRR
w kwocie: 2 466 666,68 PLN
Środki własne Gminy Oborniki
Śląskie: 1 633 333,32 PLN, w tym
wkład własny (26%) 866 666,68
PLN i wydatki niekwalifikowane
766 666,64 PLN (Vat).
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu październik 2017 r.
Tekst: Dominika Łasica

nego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–
2020, działanie 6.3 Rewitalizacja
zdegradowanych obszarów.
Projekt jest jednym z planowanych działań do realizacji w ramach
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata
2016–2026.
Ulica Dworcowa, przy której
znajduje się obiekt kina znalazła
się wśród obszarów wymagających działań rewitalizacyjnych.
W ramach projektu przewidujemy
dowanych Obszarów – działanie
6.3.

Remont basenu
Zgodnie z obietnicą Burmistrz Arkadiusz Poprawa
złożył wniosek o dofinansowanie remontu obornickiego
basenu!

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020, do 4 kwietnia br. można było
składać wnioski o dofinansowanie
zadania pn.: Rewitalizacje Zdegra-

W ramach tego konkursu można starać się o dofinansowanie na
remonty, dostosowanie czy rozbudowę zdegradowanych (zaniedbanych) obszarów miejskich w celu
przywrócenia im funkcji społecznych, kulturalnych lub rekreacyjnych. Obornicki basen nadaje się
do tego znakomicie.
Wartość projektu, który przygotowała gmina opiewa na kwotę prawie 7 milionów złotych.

W ramach prac na basenie chcielibyśmy wyremontować basen zewnętrzny, rekreacyjny, wyposażony
m.in. w huśtawkę wodną, ściankę
wodną, gejzer powietrzny, masażery karku i grzybek wodny.
W strefie dla dzieci znajdą się
również: zjeżdżalnia rodzinna
trójtorowa, zjeżdżalnia anakonda,
podgrzewany brodzik dla dzieci
wyposażony min. w jeżyk wodny,
dzwonek i stołek wodny.
Część basenową rekreacyjną
planujemy oddzielić terenem zielo-

nym od basenu pływackiego, który
zostanie skrócony. W późniejszym
etapie (prace nie objęte wnioskiem
o dofinansowanie) na terenie basenu chcemy również wybudować
plac zabaw dla dzieci oraz siłownię
zewnętrzną.
W ramach tego samego projektu planujemy również przebudowę
ulic Krótkiej i Licealnej. Konkurs
zostanie rozstrzygnięty pod koniec
tego roku.
Trzymajcie kciuki!!!
Tekst: Dominika Łasica
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Dbamy
o
rozwój
Nowoczesne pracownie matematycznonajmłodszych dzieci!
przyrodnicze oraz komputerowe

w naszych szkołach już w tym półroczu!

Gmina Oborniki Śląskie wraz
z partnerami pozyskała dofinansowanie do projektu dofinansowanego z Regionalnego
Programu Operacyjnego na
lata 2007–2014 na utworzenie
nowych miejsc przedszkolnych
oraz na zajęcia dodatkowe dla
maluchów.

Działania realizowane są przez
Przedszkole Publiczne w Obornikach Śląskich. Celem projektu
„EDUKACJA I PARTNERSTWO
BEZ BARIER” – jest upowszechnianie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez
utworzenie nowych miejsc w przedszkolu, organizacja dodatkowych
zajęć edukacyjnych dla dzieci, doposażenie placówki w sprzęt i pomoce do zajęć oraz doskonalenie
zawodowe nauczycieli.

Burmistrz Gminy Arkadiusz Poprawa podpisał umowę o dofinansowanie projektu pt. „Poprawa
warunków nauczania w szkołach
Gminy Oborniki Śląskie poprzez
wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni
szkolnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego
2014–2020, Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną.
Na początku marca został ogłoszony przetarg na dostawę sprzętu
do 5 szkół podstawowych i 2 szkół
gimnazjalnych zlokalizowanych na
terenie miasta i gminy Oborniki

Śląskie:
• Szkoła Podstawowa nr 2 w Obor
nikach Śląskich
• Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 3 w Obornikach Śląskich
• Szkoła Podstawowa im. Jana
Brzechwy w Osolinie
• Szkoła Podstawowa im. Adama
Mickiewicza w Pęgowie
• Szkoła Podstawowa w Urazie
• Publiczne Gimnazjum im. Polskich Laureatów Nagrody Nobla
• Publiczne Gimnazjum im. Polskich Profesorów Lwowskich
w Pęgowie
Konieczność realizacji Projektu
wynika ze zdiagnozowanych braków w podstawowym wyposaże-

„Akcja Integracja!”
21 marca 2016 r. Burmistrz
Obornik Śląskich – Arkadiusz
Poprawa podpisał umowę
partnerską na rzecz realizacji
projektu „Akcja Integracja!”,
który realizowany jest przez
Wrocławskie Centrum Integracji w imieniu gminy Wrocław,
w par tnerstwie z gminami
Oborniki Śląskie, Wisznia Mała
i Żórawina, w okresie od 1
stycznia 2017 r. do 30 września
2018 r.
Projekt współfinansowany jest
ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Na realizację Projektu
Gmina otrzyma 21 500,00 zł. Wkład
własny gminy wynosi 3 500,00 zł.

Przedmiotem projektu jest
wsparcie, o charakterze społecznym i zatrudnieniowym, osób nie
zatrudnionych, zamieszkujących
gminy: Wisznia Mała, Żórawina,
Oborniki Śląskie i miasto Wrocław,
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Realizatorem
projektu, z ramienia Gminy Oborniki Śląskie, jest Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej.
W m-cu lutym 2017 r. pracownicy socjalni M-GOPS przeprowadzili rekrutację, w wyniku której
wyłonionych zostało 5 osób, spełniających kryteria projektu. Beneficjenci rozpoczęli udział w projekcie
3 marca 2017 r.
Uczestnicy projektu wezmą
udział w module reintegracji spo-

Targi

mieszkaniowe

W naszym przedszkolu obecnie
dzieci uczestniczą w następujących
zajęciach dodatkowych:
– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne o charakterze terapeutycznym,
– zajęcia gimnastyczne z elementami choreoterapii.
W najbliższym czasie (po wyłonieniu wykonawcy) prowadzone
będą:
– zajęcia teatralno-musicalowe,
– zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy (metody M.Ch.
Knillów, W. Sherborn’e),
– zajęcia z terapii ruchu.
W/w zajęcia prowadzone są
przez wykwalifikowane nauczycielki, które są pracownikami naszego
przedszkola.

Teresa Gajowczyk

Remont OSiR-u

Dofinansowanie w wysokości
50% dotyczy zakresu robót remontowych budowlanych i instalacji sanitarnych w łącznej kwocie
79 845,28 zł oraz dodatkowego

W weekend 4-5 lutego 2017 r.
na Stadionie Miejskim we
Wrocławiu odbywały się Targi
Mieszkaniowe Murator Expo,
w których Gmina Oborniki Śląskie również wzięła udział jako
wystawca.
Prezentowaliśmy na nich nieruchomości przeznaczone do sprzedaży: działki pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne oraz

Budujemy chodnik
przy ulicy Fredry

wyposażenia sportowego w kwocie
80 880,05 zł – dofinansowanie większej klatki MMA, podestu, trybun
stałych oraz osłon na grzejniki.

w całości finansowana z budżetu
Gminy Oborniki Śląskie. Zadanie
zrealizowane zostanie do końca
maja 2017 roku.
Tekst i zdjęcia: Monika Salwirak

7 kwietnia zamontowano profesjonalną klatkę do MMA (Octagon)
w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Doskonale nadaje się ona do uprawiania sportów kontaktowych,
takich jak MMA (Mixed Martial
Arts), BJJ, Valetudo, K1 itd. Klatka
ma średnicę 7 metrów.
Ponadto z uwagi na ogłoszony pod koniec kwietnia przetarg
I Etapu termomodernizacji OSiR-u,
dotyczący robót związanych z dużą
salą sportową (wymiana płyt dachowych, stolarki okiennej i instalacji centralnego ogrzewania), wydłużony został termin zakończenia
remontu do dnia 31 października
2017 r.

wielorodzinne, a także pod inwestycje. Dziękujemy firmom Claudie
Design oraz TechniSat Digital Sp.
z o.o. za wypożyczenie potrzebnych
sprzętów.
Zainteresowanie naszym stoiskiem było bardzo duże, dzięki czemu szerzej wypromowaliśmy naszą
gminę na mapie Dolnego Śląska!

Tekst: Redakcja

Tekst i zdjęcia: Monika Salwirak

Nowa tablica

Budowa nowego żłobka
Prace budowlane przy budowie
nowego żłobka idą pełną parą!
10 maja 2017 r. Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa
wraz z Kierownikiem Wydziału
Inwestycji i Remontów Andrzejem Małkiewiczem przyglądali się
postępom prac na budowie.
Przypominamy, że Gmina Oborniki Śląskie 20 marca 2017 roku

Zakres robót obejmuje wykonanie 654 metrów chodnika z kostki
betonowej o powierzchni 880 m2
w tym 35 m2 zjazdów. Całkowita
wartość robót to 118 500 złotych
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Gmina Oborniki Śląskie na
wniosek Burmistrza Arkadiusza Poprawy, uzyskała dodatkowe środki od Ministra Sportu
związane z realizacją zadania
pn. „Modernizacja hali sportowej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich”.

Tekst: Dominika Łasica

łecznej, obejmującym: warsztaty
grupowe z zakresu umiejętności
psychospołecznych, trening obywatelski, warsztaty prozdrowotne,
wydarzenia w ramach reintegracji społecznej z otoczeniem oraz
konsultacje indywidualne. Oprócz
reintegracji społecznej poddani zostaną reintegracji zawodowej, której
działania obejmują: warsztaty poruszania się po rynku pracy, warsztaty
reintegracji zawodowej oraz kursy
zawodowe, zakończone uzyskaniem
kwalifikacji zawodowych i staże
u pracodawców. Projekt zakłada, że
poprzez udział w formach aktywnej integracji, uczestnicy zdobędą
kompetencje intra- i interpersonalne, nabędą umiejętności z zakresu
prowadzenia zdrowego stylu życia,
partycypacji w życiu społecznym,
poruszania się po lokalnym rynku
pracy i skutecznego poszukiwania
zatrudnienia oraz podniosą kwalifikacje zawodowe.
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Tekst i zdjęcia:
Przedszkole Publiczne

niu dydaktycznym, koniecznym
do realizacji oferty programowej
w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych.
Założenia projektu były konsultowane przez dyrektorów szkół i organy prowadzące.
Wartość projektu: 493 830,55 zł.
Dofinansowanie: 74%, 363 614,21 zł
Jest to już kolejny wniosek unijny, który otrzymał dofinansowanie
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego, wcześniej informowaliśmy o otrzymaniu dotacji na
wyposażenie w sprzęt ratujący życie
Ochotniczych Straży Pożarnych.

z pierwszej ręki

maj 2017 r.

Przy wejściu do Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich
zamontowano tablicę prognozującą jakość powietrza.

nieczyszczeniami powietrza i niekorzystnymi warunkami biometeorologicznymi dla obszaru Dolnego
Śląska.

Przy wejściu do Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich zamontowano tablicę prognozującą
jakość powietrza. Z tablicy możemy
odczytać prognozowane stężenie
pyłu zawieszonego PM10, PM 2,5,
ozonu i dwutlenku azotu w powietrzu na terenie Gminy Oborniki
Śląskie. W prognozach stosuje się
eulerowski model WRF-Chem, który modeluje jednocześnie warunki
meteorologiczne oraz stężenia zanieczyszczeń. Jako dane wejściowe
służą reanalizy meteorologiczne
oraz baza emisji zanieczyszczeń do
atmosfery. Gmina weszła w projekt
LIFE-APIS/PL, który polega na
stworzeniu kompleksowego systemu dostarczającego informacji
o zagrożeniach związanych z za-

System prognoz LIFE/APIS-PL bazuje na modelu deterministycznym, a dane pomiarowe są
wykorzystywane dopiero na etapie
weryfikacji wyników uzyskanych
z modelu. Model pokazuje stężenia
przeciętne w polu obliczeniowym
4km x 4km, uśrednione dla okresu
jednej godziny. Wyniki prognoz są
na bieżąco weryfikowane na podstawie danych pomiarowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska we Wrocławiu w zakresie jakości powietrza oraz danych
pomiarowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW-PIB) w zakresie meteorologii.
Tekst: Monika Kwiatkowska
Zdjęcie: Dawid Bernadek

ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy na budowę żłobka w Obornikach Śląskich.
Do przetargu przystąpiły 3 firmy. 4 kwietnia oficjalnie dokonano
otwarcia ofert. Ponieważ wszystkie kosztorysy przewyższały zabezpieczone przez gminę środki
finansowe, Rada Miejska uchwałą
przesunęła pieniądze w budżecie
zwiększając środki przeznaczone na

tę inwestycję. Ostatecznie najlepszą
ofertą okazała się oferta złożona
przez firmę Przedsiębiorstwo Usług
Budowlanych Janusz Laskowski.
W dniu 21 kwietnia 2017 roku
przekazano protokólarnie plac budowy. Od razu dynamicznie rozpoczęto roboty budowlane.
Wszystko idzie zgodnie z planem.
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z pierwszej ręki

Zarządzenie nr 69/2017 Burmistrza Obornik Śląskich
z dnia 10 kwietnia 2017 roku, w sprawie

przeznaczenia do wynajęcia

oraz ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do wynajęcia na cele
usługowe lub prowadzenie działalności gospodarczej znajdującego się
na terenie Pęgowa będącego własnością Gminy Oborniki Śląskie
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.
3, ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym tj / Dz.U.
z 2015 r. poz. 1515 /, art. 25 ust 1 i 2
oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /, t.j. Dz.U. z 2015 r.
poz. 782 z późn. zm./, uchwały nr
0150/XL/291/09 Rady Miejskiej
w Obornikach Śląskich z dnia 28
kwietnia 2009 roku, w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Oborniki Śląskie, zarządza się co
następuje:
§ 1 Przeznacza się do wynajmu
następujący lokal użytkowy z zasobu nieruchomości Gminy Oborniki
Śląskie:
Położenie
nieruchomości

Pęgów
ul. Główna 97

Oznaczenie
nieruchomości według księgi
wieczystej

Czynsz za najem płatny jest
miesięcznie zgodnie z wystawioną
fakturą. Czynsz za najem podlega
waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych opublikowany
przez GUS w przypadku gdy wynosi on powyżej 100. Waloryzacja
dokonywana będzie automatycznie
z początkiem każdego roku kalendarzowego. Najemca zobowiązany
jest do opłacania podatku od nieruchomości od przedmiotu najmu.
§ 2 Wykaz wywiesza się na okres
21 dni, tj. od dnia 10 kwietnia
2017 r. do dnia 1 maja 2017 r.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie
z dniem podpisania.

52,15 m²
Wys.: 3,09 m

Kwota czynszu netto za
1m²

5 zł (podlegający corocznej parter
waloryzacji)

Usługi preferowane

Usługi: promocja regionu, informacja turystyczna, sprzedaż
nieoznaczony rękodzieła lokalnych wytwórców
i wyrobów kuchni lokalnej, usługi
fotograficzne i małej poligrafii.

przeznaczenia do wynajęcia

Czynsz za najem płatny jest
miesięcznie zgodnie z wystawioną
fakturą. Czynsz za najem podlega
waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych
opublikowany
przez GUS w przypadku gdy wynosi on powyżej 100. Waloryzacja
dokonywana będzie automatycznie
z początkiem każdego roku kalendarzowego. Najemca zobowiązany
jest do opłacania podatku od nieruchomości od przedmiotu najmu.
Najemca zobowiązany jest do uiszczania opłaty za korzystanie z pojemnika na odpady.
§ 2 Wykaz wywiesza się na okres
21 dni, tj. od dnia 7 kwietnia 2017 r.

Oznaczenie
nieruchomości Powierzchnia
według księgi
lokalu
wieczystej

nr dz. 30/1
Oborniki Śl.
AM-19
ul. Wrocławska 4 WR1W/
00016508/6

Tekst i zdjęcia: Monika Salwirak

W Gminie Oborniki Śląskie
działa ponad 150 stowarzyszeń i klubów sportowych
– jest to sytuacja rzadko spotykana w skali województwa,
a nawet całego kraju.

biania zbiorników wodnych połączona z Wędkarskim Dniem Dziecka i sprzątaniem terenów wokół
stawów. Już dzisiaj zapraszamy na
wydarzenia realizowane ze środków
z dotacji:

Obornickie stowarzyszenia działają bardzo prężnie, z roku na rok
wzrasta ilość pisanych wniosków
i pozyskanych środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć,
które są inicjatywą oddolną mieszkańców.

– Święto Truskawki w Pęgowie –
10 czerwiec
– Lipówka w Wielkiej Lipie – 17
czerwca
– Dzień Latawca w Morzęcinie
Wielkim – 24 czerwca
– Igrzyska Odnowicieli Dolno-

śląskiej Wsi w Rościsławicach
– 1 lipca
– Plener Malarski w Bagnie –
1 lipca
– Igrzyska Sołtysów w Kuraszkowie – 22 lipca
– Święto Chleba i Ziół w Bagnie –
5 sierpnia
– Siemianicki Festiwal – 19 sierpnia
Oraz wiele innych pikników, rajdów i zawodów sportowych.
Terminy wszystkich imprez
można sprawdzić w kalendarzu

Kwota czynszu
netto za 1m²

Opis
lokalu

Gminy Oborniki Śląskie, który
znajduje się na stronie internetowej:
www.oborniki-slaskie.pl
Dzięki w/w działaniom wzrasta
świadomość ludzi związana z realnym wpływem na możliwe zmiany,
podnoszenie własnych kwalifikacji,
wpływ na jakość życia, działania
prozdrowotne, a co za tym idzie
na budowanie aktywnego społeczeństwa obywatelskiego i wzmacnianie inicjatyw obywatelskich.
Ludzie sami realizują swoje potrzeby, korzystając przy tym z pomocy
urzędników, którzy chętnie wesprą
działania społeczną swoją wiedzą
i umiejętnościami. Wszystkie działania na terenie Gminy Oborniki
Śląskie opierają się na współpracy
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i partnerstwu, dzięki czemu prawie
zawsze udaje się zorganizować zamierzone cele i uniknąć nieprawidłowości i problemów.
Tu nasuwa się stwierdzenie: „stowarzyszenia bogactwem gminy”.
Tak, to mieszkańcy Gminy Oborniki Śląskie są najważniejszym jej
zasobem i na ich aktywności można
opierać rozwój całej gminy i budować ofertę dla turystów i osób odwiedzających te przepiękne okolice.
Stwierdzenie to jest jak najbardziej
słuszne, bowiem w każdej z 24 miejscowości Gminy Oborniki Śląskie
coś się dzieje, od małych projektów
po olbrzymie realizacje, których nie
powstydziłby się niejeden samorząd.
W tabeli przedstawione zostały
projekty, które otrzymały dotacje
z Gminy Oborniki Śląskie
Tekst i zdjęcia:
Katarzyna Jarczewska

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

Okres na
jaki lokal
Opis
jest przeznalokalu
czony do
wynajmu

oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do wynajęcia na cele
usługowe lub prowadzenie działalności gospodarczej znajdujących się
na terenie Obornik Śląskich będących własnością Gminy Oborniki Śląskie

nr dz. 30/1
Oborniki Śl.
AM-19
ul. Wrocławska 4 WR1W/
00016508/6

Tym razem 27 kwietnia na stawie przy ulicy Wyszyńskiego zamontowano fontannę świetlną.

Fontanna wyposażona jest
w dyszę kielich, dyszę kumulacyjną
i dyszę osiem łuków, oświetlona 4
lampami LED oraz obrazy wodne
zmieniane za pomocą elektrozaworów.

Dotacje dla stowarzyszeń!

Burmistrz Arkadiusz Poprawa
Sporządził: Joanna Jastrzębska
Tel: 71 310 35 19 w. 448

Zarządzenie nr 68/2017 Burmistrza Obornik Śląskich
z dnia 7 kwietnia 2017 roku, w sprawie

Położenie
nieruchomości

Burmistrz Arkadiusz Poprawa
przygotował dla mieszkańców Obornik Śląskich kolejną
atrakcję!

Dodatkowe informacje dotyczące sprawy zamieszczonej w wykazie
można uzyskać w Wydziale Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami w Obornikach Śląskich
ul. Trzebnicka 1, tel. 71 / 310 35 19,
wew. 448.

Opis lokalu: lokal użytkowy w byłej remizie OSP przy główniej drodze wojewódzkiej nr 342, w bliskiej odległości szkoły, przedszkola, lokali handlowych, cmentarza. Wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną, składa się pomieszczenia o pow. 48,25 m² i zaplecza sanitarnego o pow. 3,9 m², wysokość pomieszczenia
3,09 m. Brak ogrzewania. Lokal wymaga remontu. Koszty przystosowania lokalu do działalności prowadzonej
przez Najemcę obciążają Najemcę bez prawa zwrotu. Przez okres trzech miesięcy Najemca będzie zwolniony
z opłat za czynsz.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.
3, ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym tj / Dz.U.
z 2015 r. poz. 1515 /, art. 25 ust 1 i 2
oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /, t.j. Dz.U. z 2015 r.
poz. 782 z późn. zm./, uchwały nr
0150/XL/291/09 Rady Miejskiej
w Obornikach Śląskich z dnia 28
kwietnia 2009 roku, w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Oborniki Śląskie, zarządza się co
następuje:
§ 1 Przeznacza się do wynajmu
następujące lokale użytkowe z zasobu nieruchomości Gminy Oborniki
Śląskie:

Fontanna
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z pierwszej ręki

maj 2017 r.

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału

Powierzchnia lokalu

nr dz. 72
AM 1

Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Obornikach Śląskich.

Rok 27 Nr 2 (156)

do dnia 27 kwietnia 2017 r.
§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału
Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Obornikach Śląskich.
§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie
z dniem podpisania.
Dodatkowe informacje dotyczące sprawy zamieszczonej w wykazie
można uzyskać w Wydziale Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami w Obornikach Śląskich
ul. Trzebnicka 1, tel. 71 / 310 35 19,
wew. 448.
Burmistrz Arkadiusz Poprawa
Sporządził: Joanna Jastrzębska
Tel: 71 310 35 19 w. 448
Okres na
jaki lokal jest
przeznaczony
do wynajmu

18,00 zł (podlegający corocznej
19,98 m²
waloryzacji),
parter
Do 3 lat
5,00 zł/m² (opłata eksploatacyjna
do 126,01 m²
18,00 zł (podlemożliwość po- gający corocznej
pierwsze
działu i wyna- waloryzacji),
Do 3 lat
piętro
jęcia mniejszej 5,00 zł/m² (opłapowierzchni
ta eksploatacyjna

Przeznaczenie
w planie
Uwagi
Usługi: biurowe
Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, CO
Usługi: biurowe
Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, CO

W naszej Gminie chronimy

bociana białego!

Tekst: Magdalena Zatońska
Zdjęcia: Tomasz Gibalski

1) od 1 marca do 30 kwietnia,
2) od 1 października do 30 listopada.
Deratyzacji podlegają nieruchomości, na których zlokalizowane są:
1) budynki wielolokalowe;
2) lokale gastronomiczne oraz
obiekty żywienia zbiorowego;
3) obiekty handlowe branży spożywczej;

nazwa organizacji

tytuł zadania

kwota
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Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki „OLIMP”

Piłka Siatkowa – Sport dla Wszystkich

16.000

15

SPR „BÓR”
Oborniki Śląskie

Gramy dla Was

30.000

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

W celu czynnej ochrony gatunku bociana białego na terenie naszej
Gminy, przy współpracy z firmą
Tauron Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Oborniki Śląskie, wykonano wymianę na nową metalowej
konstrukcji pod gniazdo bocianie
na słupie elektrycznym w Rościsławicach. Akcja przebiegła bardzo
sprawnie, a w kilka dni po montażu
gniazdo było już zasiedlone. Obecnie prowadzimy wiele akcji ochrony
zwierząt w naszej Gminie. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do
włączania się w nie!

Gmina Oborniki Śląskie przypomina o konieczności przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji
na obszarach określonych w § 17. 1
Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Oborniki Śląskie (uchwała XXIX/205/16
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 czerwca 2016 r.), którą dokonuje się dwukrotnie w ciągu
roku w terminach:

lp.

4) magazyny żywności i płodów
rolnych;
5) gospodarstwa rolne i hodowlane;
6) tereny wyłączone z produkcji
rolniczej, na których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie;
7) zakłady przetwórstwa żywności;
8) szpitale;
9) szkoły wszelkiego typu i szczebla oraz żłobki i przedszkola;
10) budynki, w których prowadzi
się działalność z zakresu usług
noclegowych;
11) wolno stojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy jednorodzinnej i wielolokalowej;
12) obiekty, w których prowadzona
jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów.
Tekst: Małgorzata Jewiarz

Stowarzyszenia z terenu naszej gminy chętnie składają oferty
w odpowiedzi na otwarty konkurs
ofert z pożytku publicznego, który
co roku ogłasza Gmina Oborniki
Śląskie. W 2017 roku złożonych
zostało 85 wniosków z zakresu
kultury, sportu, edukacji, turystyki, ochrony środowiska, pomocy
społecznej oraz zdrowia. Komisja
konkursowa oceniła wszystkie oferty, a Burmistrz Obornik Śląskich
Arkadiusz Poprawa przyznał dotacje poszczególnym organizacjom
pozarządowym na realizację ciekawych inicjatyw. W tym roku przyznane zostały dotacje w wysokości
408 000 złotych. W okresie luty –
maj przedstawiciele stowarzyszeń
i klubów sportowych podpisują
umowy o wsparcie realizacji zadań
publicznych. Z ramienia Urzędu
Miejskiego umowy podpisuje Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz
Poprawa oraz Zastępca Skarbnika
Pani Anna Syrnik. Do 20 kwietnia
2017 roku podpisanych zostało 56
umów, na podstawie których organizowane będą imprezy, szkolenia i warsztaty. Kluby sportowe ze
środków z dotacji prowadzić będą
zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych oraz zakupią potrzebny sprzęt
sportowy oraz stroje. Blisko 34 000
zł. przeznaczonych zostało na dofinansowanie zabiegów rehabilitacyjnych, z których skorzystać mogą do
końca listopada mieszkańcy gminy.
Zabiegi prowadzi Fundacja WIN
MED w Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Obornikach Śląskich. Ciekawym
działaniem z zakresu ochrony przyrody, na które ofertę złożył Polski
Związek Wędkarski jest akcja zary-

I. Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
(całkowita kwota wsparcia planowana w 2017 roku – 280 000,-zł).
1) Upowszechnianie amatorskiego sportu w zakresie piłki nożnej – organizacja szkolenia sportowego i rozgrywek

lp.

nazwa organizacji

tytuł zadania

kwota
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Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku
„ATENA” w Obornikach
Śląskich

VII Dolnośląski Turniej
Brydża Sportowego Seniorów

1.000

17

Klub Szachowy
WIEŻA Pęgów

Szachy – zagrajmy razem

4.000

18

Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej, Sportu i Rekreacji „Tramp”

V Dolnośląskie Mistrzostwa Judo
dla dzieci „Okami Cup”

5.000

19

Stowarzyszenie na rzecz
rozwoju Paniowic
„Moje Paniowice”

Zumba uczy i wychowuje
na pikniku występuje

500

lp.

nazwa organizacji

tytuł zadania

kwota

20

Fundacja Blisko Wsi

Dzieci i rodzice na sportowo

2/000

1

UKS ZORZA PĘGÓW

Iść w ślady mistrzyń
– szkolenia piłkarskie dziewcząt

6.000

21

LKS ZORZA PĘGÓW

Pęgowski rajd na orientację

1/500

2

LKS „ROSA” Rościsławice

Rozgrywki klasy B DZPN

6.000

22

Obornicki Klub
Rowerowy

Wyścig MTB im. Zbyszka Strzałkowskiego,
rowerem przez cały rok

5.000

3

LKKS „DĄB” Kuraszków

LKKS „DĄB” Kuraszków
w piłkarskiej klasie B DZPN

6.000

23

VII Igrzyska sołtysów i Rad Sołeckich
wsi Powiatu Trzebnickiego

3.000

4

LKS ZORZA PĘGÓW

Piłka nożna – moja pasja

35.000

Stowarzyszenie Przyjaciół
Kuraszkowa „LIPOWA
DOLINA”

24

Stowarzyszenie
Miłośników Sportu ELIT

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski
w Obornikach Śląskich

6.000

25

Stowarzyszenie Razem
dla Bagna

Leśna Olimpiada w Bagnie

500

26

Stowarzyszenie
INVICTUS Brazylian Jiu
Jitsu Oborniki Śląskie

Ruch to zdrowie każdy ci to powie

2.000

27

Klub Sportów Walki
„AVASATARE”
Brzeg Dolny

Wywalczyć marzenia w Taekwon-do”

1.000

5

LKS Paniowice

Rozgrywki piłkarskie 2017

6.000

6

LKS SOKÓŁ
w Wielkiej Lipie

Sport dla wszystkich

7

KP „BÓR”
Oborniki Śląskie

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

50.000

8

LZS „ODRA” Uraz

Piłka nożna dla każdego

6.000

22.000

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

II. Zadania z zakresu polityki społecznej, pomocy społecznej.
8 000,00 zł

lp.

nazwa organizacji

tytuł zadania

kwota

9

Klub Sportowy
ARKADIA

Impreza Sportowa

1.000

10

Stowarzyszenie Rodzin
Abstynenckich AURA

Obornickie biegi przełajowe- grzybek 2017

1.500

11

Gminny Szkolny
Związek Sportowy

Współzawodnictwo sportowe szkół
Gminy Oborniki Śląskie

11.000

12

SPR „BÓR”
Oborniki Śląskie

Kształtujemy charaktery

16.000

13

UKS RELAKS

UKS RELAKS – uczy i wychowuje

17.000

lp.

nazwa organizacji

tytuł zadania

kwota

28

Trzebnickie Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka”

Dotyk natury II integracyjny
plener ceramiczny

1.000

29

Stowarzyszenie
Mieszkańców Zajączkowa Wieczór Seniora
„Razem”

1.000

30

Społeczne Stowarzyszenie
Wiejskie „OKOLICE”

„Jarmark Bożonarodzeniowy
– Wigilia dla Ciebie

3.000

31

Stowarzyszenie Rodzin
Abstynenckich Aura

Muzyczny Piknik 2017

1.700
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III. Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia 40 000,00 zł
lp.

nazwa organizacji

tytuł zadania

kwota

32

Fundacja WINMED

Ból naszym wrogiem

34000

33

Fundacja Ludzie Jesieni

Nie daj się czadowi

1000

34

Fundacja Znajdź Cel

Zmień nawyki żywieniowe na zdrowe

35

ZHP Chorągiew
Dolnośląska

36

Fundacja Blisko wsi

Rok 27 Nr 2 (156)

V. Zadania z zakresu oświaty i wychowania 25 000,00 zł
lp.

nazwa organizacji

tytuł zadania

kwota

57

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku
„ATENA” w Obornikach
Śląskich

Edukacja seniorów w różnych dziedzinach

2000

500

58

Stowarzyszenie
Rozwoju Pęgowa

Konkurs na „Najaktywniejszy zespół szkolny”

500

Cykl szkoleń z zakresu pierwszej pomocy

1400

59

Fundacja Raban

Manufaktura Dobrych Pomysłów.
Warsztaty rękodzieła artystycznego

2500

Świadome społeczeństwo to zdrowa rodzina

500

60

Stowarzyszenie
Morzęcin jest Wielki

Morzęcinskie smaki i Dzień latawca

1000

61

Stowarzyszenie
Razem dla Bagna

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

1000

62

Stowarzyszenie
Ośrodek Kultur Świata

Projekt Inna Edukacja

1000

63

Stowarzyszenie Rościsławice LEŚNA OAZA

VI impreza „Na powitanie lata”

1500

64

Stowarzyszenie Klub Seniora Dziarskie Bractwo

Jarskie Warsztaty

1000

65

Fundacja Żaczek

Precz z cyberprzemocą

1500

66

Stowarzyszenie
Społeczności Lokalnej
Nasze Kotowice

piknik rodzinny

1000

67

Stowarzyszenie
Mieszkańców Osoli

Biesiada w Osoli

1000

68

ZHP
Chorągiew Dolnośląska

Organizacja obchodów pięciolecia
5 Szczepu Harcerskiego „Gniazdo”
w Obornikach Śląskich

IV. Zadania z zakresu kultury i sztuki 35 000 zł
lp.

nazwa organizacji

tytuł zadania

kwota

37

Stowarzyszenie
Uniwersytetu Trzeciego
Wieku „ATENA”
w Obornikach Śląskich

Z kulturą na co dzień

3700

38

Stowarzyszenie
Rozwoju Pęgowa

Atrakcyjne lato w truskawkowym Pęgowie

6000

39

Stowarzyszenie
Razem dla Bagna

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

2000

40

Społeczne Stowarzyszenie Wiejskie „OKOLICE”

IX Obornicka Wystawa Tradycyjnych
Stołów Wielkanocnych

5000

41

Stowarzyszenie Mieszkańców Zajączkowa

Aktywny Zając

500

42

Stowarzyszenie Klub Seniora Dziarskie Bractwo

Jarskie Spotkanie z kulturą

1000

43

Fundacja Żaczek

Święto Gminy to też Święto Dzieci

500

44

Siemianicki Klub
Sportowy „Plażowicze”

VI Festiwal Siemianicki

1000

45

Stowarzyszenie Rodzin
Abstynenckich „AURA”

Plener rzeźbiarski – warsztaty

500

46

Klub Miłośników Starej
Techniki RETROTRAKTOR

Wystawa RetroMOTO

1000

47

Stowarzyszenie
„Boduszki z Siemianic”

Wydanie 5-tej płyty z okazji 35-lecia zespołu

1000

48

Stowarzyszenie
Morzecin jest Wielki

Babskie spotkania z tradycją

300

Koło Łowieckie
KRZYŻÓWKA

Organizacja wystawy tematycznej
ŁOWIECTWO W GMINIE OBORNIKI
ŚLASKIE. HISTORIA, TERAŹNIEJSZOść,
PERSPEKTYWY

1000

49

z pierwszej ręki

1000

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

nazwa organizacji

tytuł zadania

kwota

69

Koło Łowieckie „Leśnik” Oborniki Śląskie”

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

3000

70

Polski Związek Wędkarski – Koło nr 13
w Obornikach Śląskich

Ochrona Wód – walka z kłusownictwem
i zarybianie, popularyzacja sportu wędkarskiego wśród dzieci do lat 14-tu

3000

71

Dolnośląski
Związek Pszczelarzy
we Wrocławiu

Profilaktyka dla pszczół

3000

VII. Zadania z zakresu turystyki 10 000,00

50

Obornickie Stowarzyszenie Ekologiczne „GAJ”

Promocja Ekologicznych Produktów
i Lokalnego Rzemiosła w Ramach
Partnerstwa Miast Oborniki Śląskie – Rehau

500

51

ZHP Chorągiew
Dolnośląska

Zuchowy Rajd Wielkanocny

500

52

Towarzystwo
im. Ferenca Liszta

Cykl koncertowy „Wieczory lisztowskie”
w Obornikach Śląskich w roku 2017

53

Fundacja Kresowa
„Semper fidelis”

XX Polonijny plener malarski
„Oborniki Śląskie 2017”

2000

54

Stowarzyszenie
„Nasze Zacisze”

Organizacja V kameralnego koncertu muzyki
poważnej w kościele parafialnym w Urazie

55

Stowarzyszenie
Miłośników Wilczyna

56

Stowarzyszenie Lipówka

lp.

nazwa organizacji

tytuł zadania

kwota

72

Stowarzyszenie
Uniwersytetu Trzeciego
Wieku „ATENA”
w Obornikach Śląskich

III marsz Nordic Walking studentów UTW –
Poznaj ziemię obornicką

2000

73

Trzebnickie Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka”

Śladami Mikołaja Kopernika
wycieczka do Torunia

2000

1000

74

Polski Związek
Niewidomych

Turystyka niewidomych

2000

W poszukiwaniu jednego wilka

1000

75

ZHP Chorągiew
Dolnośląska

II Harcerski Rajd Rodzinny

1000

Festyn Lipówka

1000

5500

W marcu komisja z Urzędu Marszałkowskiego odwiedziła każdą ze
zgłoszonych miejscowości.
21 marca oglądała tereny w Urazie i omawiała wszelkie aspekty organizacyjne.

Szanowni Państwo,
W związku z rozpoczęciem
przygotowań do obchodów Święta
Plonów w Województwie Dolnośląskim w 2017 roku Urząd Marszałkowski wysłał zaproszenie do
włodarzy gmin, z propozycją rozważenia możliwości realizacji tego

wielkiego przedsięwzięcia na terenie poszczególnych miejscowości.
Burmistrz Arkadiusz Poprawa
w tym roku zgłosił miejscowość
Uraz.
Łącznie chęć do organizacji
zgłosiło 5 gmin.

Tym bardziej jest nam niezmiernie miło poinformować, że
12 kwietnia Urząd Marszałkowski
oficjalnie potwierdził, że Dożynki
Wojewódzkie w tym roku odbędą
się 3 września w Urazie!
Już w tej chwili wszystkich serdecznie zapraszamy!
Tekst: Monika Salwirak
Zdjęcia: Katarzyna Jarczewska

Bezdomne
zwierzęta
Szanowni mieszkańcy,
Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz
ich wyłapywanie (Art. 11 ust.
1 ustawy o ochronie zwierząt) należy do zadań własnych gmin.

z pierwszej ręki

maj 2017 r.
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3 Maja w Obornikach Śląskich
3 maja 2017 roku pod obeliskiem w Obornikach Śląskich
odbyły się uroczyste obchody
226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja zorganizowane
przez Gminę Oborniki Śląskie,
Obornicki Ośrodek Kultury
oraz Związek Kombatantów
Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.
Obchody rozpoczęły się o godzinie 11.00 uroczystą Mszą Świę-

tą w Kościele św. Judy Tadeusza
i Antoniego Padewskiego. Następnie
wszyscy wierni przemaszerowali pod
Obelisk, gdzie o godz. 12.00 rozpoczęły się główne obchody. Mistrz ceremonii mjr Henryk Laur skierował
słowa wstępne do wszystkich zebranych. Burmistrz Obornik Śląskich
Arkadiusz Poprawa w uroczystym
przemówieniu przypomniał wszystkim wagę dzisiejszego święta oraz
zaprosił mieszkańców do udziału
w dalszej części obchodów.

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, Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Nauczycielstwa
Polskiego, Ochotnicza Straż Pożarna Pęgowa i Obornik Śląskich, Nadleśnictwo, Akcja Katolicka, Młodzieżowa Rada Miejska, Obornicki

Zgłoszenia
dotyczące
bezdomnych lub potrąconych psów lub kotów należy
zgłaszać bezpośrednio do
Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego
w Obornikach Śląskich telefonicznie 71 310 35 19 wew.
434, e-mailowo: odpady@
oborniki-slaskie.pl lub bezpośrednio w pokoju nr 7.

Ośrodek Kultury i Biblioteka im.
Jarosława Iwaszkiewicza, Ośrodek
Sportu i Rekreacji, Zakład Gospodarki Komunalnej oraz delegacje
Partii Politycznych.

Poza godzinami funkcjonowania Urzędu interwencje
przyjmuje dyżurny Komisariatu Policji w Obornikach
Śląskich (tel. 71 310 16 01).

Na zakończenie wszyscy mogli
posłuchać koncertu Studia Piosenki
Obornickiego Ośrodka Kultury.

Przypominamy właścicielom zwierząt o ich podstawowych obowiązkach, a w szczególności o stałym dozorze
nad psami i innymi zwierzętami domowymi.
Zgodnie z § 15 ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy
Oborniki Śląskie (uchwała
XXIX/205/16 Rady Miejskiej
w Obornikach Śląskich z dnia
30 czerwca 2016 r.) nieruchomość, na której przebywają
zwierzęta domowe powinna
być zabezpieczona w sposób
uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierząt
poza jej teren.
Zgodnie z art. 77 Kodeksu
wykroczeń (tj. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1094 ze zm.) – „kto nie
zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia,
podlega karze grzywny do 250
złotych albo karze nagany”.
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Po południu mieszkańcy Obornik Śląskich mieli możliwość
uczestniczenia w wielu atrakcjach.
Jedną z nich był konkurs wiedzy „kartkówka-trzeciomajówka”
z nagrodami ufundowanymi przez
Burmistrza Arkadiusza Poprawę

Manufaktura Dobrych Pomysłów
- wiosenne spotkania z rękodziełem

Ok kilku już lat Fundacja Raban
zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na darmowe warsztaty
rękodzieła. Tym razem jednak nie
będziemy kazali Państwu czekać aż
do jesieni! Pierwsze spotkanie zaplanowane jest już na 17 maja, a następne cztery warsztaty odbędą się
w kolejne środy.
Będziemy spotykali się, dzięki
gościnności sołtysów, w świetlicach
wiejskich w Jarach, Urazie i Rościsławicach. Wśród tematów znajdą
się te cieszące się największym zainteresowaniem jak krywulka, linoryt czy wycinanki kurpiowskie,

a także mniej znane jak tradycyjne
malarstwo na szkle czy szycie maskotek. Warsztaty przewidziane są
dla dorosłych i starszej młodzieży.
Udział w warsztatach mogą wziąć
wszyscy mieszkańcy naszej gminy,
jednak ilość miejsc jest ograniczona i obowiązują wcześniejsze zapisy, więc nie warto zwlekać. Zapraszamy do kontakti – zapisy i więcej
informacji pod nr 668 359 207 oraz
poprzez e-mail: fundacjaraban@
gmail.com.
Projekt współfinansowany ze
środków Gminy Oborniki Śląskie.
Ewa Rakiel, Fundacja Raban

oraz test wiedzy o Konstytucji 3
maja. Dzieci i młodzież mogły brać
udział w zajęciach ceramicznych
„Nasz Biały Orzeł” oraz zajęciach
rękodzielniczych i tworzyć własne
bransoletki patriotyczne. Na zakończenie dnia uczestniczyliśmy
w koncercie zespołu „Ryngraf ” oraz
obejrzeliśmy projekcję filmu „Wołyń”.
Dziękujemy wszystkim, którzy
przyczynili się do organizacji obchodów, a zwłaszcza Związkowi
Harcerstwa Polskiego za przygotowanie happeningu.

Artystyczny Świat Malucha
W Obornickim Ośrodku Kultury
przez ostatnie dwa dni odbywał
się „Artystyczny Świat Malucha”.
Pierwszego dnia występy artystyczne prezentowały maluchy
z przedszkoli, a w drugim dniu

dzieci ze szkół podstawowych.
Tegoroczna edycja nosiła tytuł
„W krainie dźwięków”. Oficjalnego
otwarcia dokonał Zastępca Burmistrza Pan Henryk Cymerman oraz
Dyrektor Obornickiego Ośrodka Kultury Pani Halina Muszak.
Wszystkie dzieci zaprezentowały

swoje występy najpiękniej jak tylko
umiały. Takie wydarzenie dla dzieci
zawsze dostarcza wiele emocji, ale
uśmiechy nie schodziły z buzi naszych małych artystów.
Tekst: Monika Salwirak
Zdjęcia: Marek Długosz
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z pierwszej ręki

Gminne nieruchomości

na sprzedaż

Oborniki Śl., ul. Poniatowskiego

1

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

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

Oborniki Śl., ul. Jagiellończyka

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

Informacja o ogłoszeniu pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu stanowiących własność gminy Oborniki Śląskie sporządzona
stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (tj. Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm).

Przeznaczenie w MPZP

Cena
wywoławcza

Data
i godz.
przetargu

Wysokość
wadium
i termin
wpłaty
wadium

Adres i oznaczenie geodezyjne
nieruchomości
numer księgi wieczystej

2

3

4

5

1

MW1 z przeznaczeniem
podstawowym: zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności
Działka leży w strefie „B”
ochrony konserwatorskiej,
strefie „OW” ochrony
zabytków archeologicznych
oraz strefie „K” ochrony
krajobrazu kulturowego.
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1.700.00,00 zł
+ 23% VAT

12.05.2017
godz.
10:00

170.00,00 zł
20.03.2017

Oborniki Śląskie ulica Kazimierza
Jagiellończyka
działka nr 25/4, AM-16 o pow. 800 m²,
WR1W/00017444/6
Oborniki Śląskie ulica Kazimierza
Jagiellończyka
działka nr 25/5, AM-16 o pow. 800 m²,
WR1W/00017444/6

Przeznaczenie w MPZP

Cena
wywoławcza

Data
i godz.
przetargu

Wysokość
wadium
i termin
wpłaty
wadium

2

3

4

5

83.000,00
+23% VAT

30.05.2017
godz.
11:00

8.300,00
25.05.2017

83.000,00
+23% VAT

30.05.2017
godz.
11:00

8.300,00
25.05.2017

13.1MN/2
zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna
w układzie wolnostojącym
lub bliźniaczym.
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z pierwszej ręki

maj 2017 r.

Oborniki Śl., ul. Makuszyńskiego

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

Adres i oznaczenie geodezyjne
nieruchomości
numer księgi wieczystej
1
Oborniki Śląskie
ulica C. K. Norwida działka nr 224,
AM-26 o pow. 903 m²,
WR1W/00017444/6
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Burmistrz Obornik Śląskich podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1, zostało wywieszone na okres 21 dni
zarządzenie nr 84/2017 z dnia 19.04.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu, oznaczoną ewidencyjnie nr 2/3, AM-26, położoną w Obornikach
Śląskich przy ul. Makuszyńskiego, będącą własnością Gminy Oborniki Śląskie przeznaczoną
do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Przeznaczenie w MPZP

Cena
wywoławcza

Data
i godz.
przetargu

Wysokość
wadium
i termin
wpłaty
wadium

Położenie
nieruchomości

2

3

4

5

1

10.000,00
25.05.2017

Oborniki
Śląskie
ulica Makuszyńskiego

MN8
przeznaczone są pod
zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną wolnostojącą.

100.000,00
+ 23% VAT

30.05.2017
godz.
10:00

Nr
geodez.
działki

2/3
AM 26

Pow.
działki
w m2

Nr księgi
wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Cena
wywoławcza

2

3

4

5

1014

Zgodnie z MPZP zatwierdzonym uchwałą Rady
Miejskiej w Obornikach Śląskich nr XXIV/191/12
z dnia 29 października 2012 r. działka położona jest
WR1W/
na terenie oznaczonym symbolem MN3 przezna00017444/6
czenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej
i zieleń urządzona.

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA – POCZĄTEK
DROGI – DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH!
Jesteś otwarty, lubisz wyzwania i chcesz przeżyć niesamowitą przygodę?
Wstąp w szeregi Wojska Polskiego!
Szkolenie w ramach służby przygotowawczej
na potrzeby korpusu szeregowych:
II turnus – od 4 maja do 31 sierpnia
III turnus – od 5 września do 22 grudnia
W czasie odbywania służby gwarantujemy:
- bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie;
- uposażenie i odprawę pieniężną po zakończeniu służby;
- nagrody uznaniowe i zapomogi;
- czas pełnienia służby jest wliczony do okresu zatrudnienia.
Dołącz do nas i złóż swój wniosek już dziś!
Zadzwoń: 261 656 141, 261 656 155

111 000 zł,
+ 23% VAT
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z pierwszej ręki

1 kwietnia z inicjatywy Burmistrza Obornik Śląskich Arkadiusza Poprawy oraz mieszkańców Gminy Oborniki Śląskie
zorganizowano akcję „Wstań!
Zasadź drzewo!”.

zaopatrzeni w najpotrzebniejsze
sprzęty szybko ruszyli do pracy!
W tą akcję włączyli się również
dyrektorzy ze szkół z Gminy Oborniki Śląskie. Burmistrz Arkadiusz
Poprawa w związku ze służbowym
wyjazdem nie mógł być tym razem
obecny, ale Zastępca Burmistrza
Henryk Cymerman godnie reprezentował władze gminy. Do posadzenia mieli łącznie prawie 200
roślin, w tym trawy, byliny, kwiaty
i rododendrony. Na koniec wszyscy
spotkali się przy stawie przy ulicy Wyszyńskiego, by tam posadzić

22 kwietnia chwilę po godzinie
9.30 ruszył drugi etap upiększania
naszego miasta – akcja „Wstań!
Zasadź krzewy!”. I tym razem frekwencja dopisała! Mieszkańcy

18 kwietnia uczestniczyliśmy
w spotkaniu informacyjnym
dotyczącym drugiej edycji
Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego Aktywny Dolny
Śląsk. Spotkanie poprowadził
członek Zarządu Województwa
Dolnośląskiego Jerzy Michalak.

zarządowe z Dolnego Śląska mogą
otrzymać 600 tysięcy złotych na
projekty sportowe i turystyczne.

Po raz kolejny organizacje po-

Tekst i zdjęcia:
Monika Salwirak

Tekst: Monika Salwirak
Zdjęcia: Monika Salwirak,
Jakub Rudzki

Wydział Ochrony Środowiska
Gminy Oborniki Śląskie oraz Nadleśnictwo Oborniki Śląskie zorganizowały wspólną akcję mającą
na celu czynną ochronę żab.
W miejscowości Wilczyn rozpoczęła się migracja żab z miejsca
ich zimowania na terenach leśnych
Arkadiusz Poprawa zgłosił dwóch
kandydatów: Panią Jolantę Łojkuc
– Sołtys Wilczyna oraz Dawida Stawiaka – Sołtysa Siemianic.

Sesja

Pierwsze miejsce w plebiscycie
zajął Dawid Stawiak z Siemianic.
W uroczystej Gali Sołtysom towarzyszyli przedstawiciele Urzędu
Miejskiego Zastępca Burmistrza
Obornik Śląskich Pan Henryk Cymerman oraz Kierownik Wydziału
Promocji i Organizacji Pozarządowych Pani Katarzyna Jarczewska.

30 marca 2017 r. w trakcie XL
Sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa
z Przewodniczącą Rady Miejskiej
Agnieszką Zakęś wręczyli Pani Jolancie Łojkuc Sołtysowi Wilczyna
oraz Dawidowi Stawiakowi Sołtysowi Siemianic kwiaty, podziękowa-

Jeszcze raz gratulujemy sukcesu
Sołtysowi Siemianic !
Tekst i zdjęcia:
Katarzyna Jarczewska
Podczas Gali Konkursu Sołtys
Roku 2016, która odbyła się 10
marca 2017 roku w Sali Głównej
w Hotelu Agro Dolnośląskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Wojewoda
Dolnośląski Paweł Hreniak
wręczył pamiątkowe dyplomy
oraz drobne upominki ponad
stu Sołtysom z terenu całego
Dolnego Śląska.
Do tegorocznej edycji Konkursu Burmistrz Obornik Śląskich

Gmina Oborniki Śląskie również
w tym roku będzie chciała starać
się o uzyskanie dofinansowania na
nasze lokalne imprezy sportowo-turystyczne w wysokości do 40 000 zł.

ostatnie rośliny, a później w bardzo
sympatycznej atmosferze częstować
się przywiezioną z Restauracji „Bajka” grochówką.
Nadleśnictwo Oborniki Śląskie
również przyłączyło się do akcji
i wszystkim chętnym rozdało 60 sadzonek sosen. Dziękujemy Zakładowi Gospodarki Komunalnej za
rozwiezienie drzew oraz podlanie
wodą po zakończonym sadzeniu.

Żaby

Sołtys Roku
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Aktywny Dolny Śląsk

Upiększamy i sprzątamy
nasze miasto!
Pogoda i frekwencja dopisała!
Kilkadziesiąt osób sadziło drzewa
na terenie Obornik Śląskich, a harcerze z opiekunami sprzątali „Ruską
Górkę”. Łącznie posadzono 44 drzewa! Na koniec akcji wszyscy spotkali się na placu targowym „Mój
rynek” na pączku, które dostarczył
Arkadiusz Poprawa i przepysznym
żurku przygotowanym przez restaurację „Bajka”.
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nia oraz upominek za pełną zaangażowania służbę na rzecz lokalnej
społeczności.
Ich trud doceniono również
w konkursie Wojewody Dolnośląskiego „Sołtys Roku 2017”,
w którym Pani Jolanta otrzymała
dyplom, a Pan Dawid zajął pierwsze
miejsce i otrzymał dyplom oraz tytuł Sołtysa Roku 2017.
Jeszcze raz GRATULUJEMY!
Tekst i zdjęcia:
Katarzyna Jarczewska

do miejsca rozrodu, tj. zbiorników
wodnych. Ponieważ te dwa obszary rozdzielone są ruchliwą drogą
powiatową podjęto działania, aby
zwierzęta te nie ginęły pod kołami
samochodów.
Nadleśnictwo Oborniki Śląskie
zamontowało płotki na terenie
lasu, które stanowią barierę przed
przedostawaniem się żab na jezdnię. Pracownicy Urzędu zbierają
je i umieszczają w wiaderkach,
a następnie przenoszą do pobliskich stawów.
Akcja prowadzona będzie do
końca maja.
Tekst i zdjęcia:
Monika Kwiatkowska

Walczymy o każde drzewo i bezpieczne drogi !!!
Wycinka drzew w Gminie Oborniki Śląskie od kilku miesięcy
jest często poruszanym tematem wśród mieszkańców.

typu LED, przebudowę infrastruktury kolidującej z zamierzoną inwestycją oraz przeprowadzenie nasadzeń nowych drzew.

23 marca 2017 roku w Obornickim Ośrodku Kultury odbyło się
spotkanie informacyjne dla mieszkańców dotyczące przebudowy
dróg wojewódzkich 342, 343 i 340.
Mamy nadzieję, że prezentacja
przygotowana przez projektanta
przebudowywanej drogi wyjaśniła
wiele wątpliwości zainteresowanym.
Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa odbył wiele spotkań w Dolnośląskiej Służbie Dróg
i Kolei oraz z głównymi projektantami, które miały na celu zachowanie jak największej ilości drzew
przy przebudowie drogi.
Zakres prac przy tej inwestycji
jest duży, zawiera on m.in.: przebudowę istniejących dróg, budowę
ścieżek rowerowych, przebudowę
ciągów pieszych, budowę zatok
postojowych, przebudowę systemu
odwadniania, przebudowę istniejącego oświetlenia na oświetlenie

Przeprowadzono również inwentaryzację istniejącej zieleni
z uwzględnieniem stanu zdrowotnego drzew. Analiza wykazała jednoznacznie, że usunięte zostaną
tylko te drzewa, które bezpośrednio kolidują z inwestycją i zagrażają
bezpieczeństwu ruchu drogowego,
drzewa o złym stanie fitosanitarnym oraz samosiewki, które rosną
np. w rowach. Dwa drzewa zostaną
przesadzone w inne miejsce, z zachowaniem wszelkich warunków
bezpieczeństwa dla zakorzenienia
tych drzew w nowej lokalizacji. Ponadto dodatkowo inwestor dokona
wielu nasadzeń drzew już wyrośniętych w nowych miejscach, a umowa
będzie zawierała też zapis mówiący
o pielęgnacji tej roślinności przez
okres gwarancyjny, tak, aby każda
z roślin przyjęła się w nowych warunkach.
Tekst: Monika Salwirak
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Szkolenie rolników

pożarom traw!

20 marca 2017 r. w Urzędzie
Miejskim w Obornikach Śląskich w Sali Urzędu Stanu Cywilnego przy współpracy z Panem Marianem Kuczyńskim
z Powiatowego Zespołu Doradców Rolniczych w Trzebnicy, odbyło się bezpłatne
szkolenie dla rolników z terenu naszej gminy.

Trwa ogólnopolska akcja „STOP
POŻAROM TRAW”, która ma na
celu zmniejszenie liczby pożarów traw oraz podniesienie
świadomości ludzi w zakresie
zagrożeń związanych z wiosennym podpalaniem nieużytków
rolnych, czy łąk.

Gości przywitał Zastępca Burmistrza Obornik Śląskich Pan Henryk Cymerman. Podczas szkolenia

Wypalanie suchych traw powoduje duże szkody w przyrodzie i stanowi zagrożenie dla flory
i fauny. W płomieniach mogą ginąć
ptaki, pszczoły, zwierzęta domowe
i leśne. Mitem jest, że wypalanie
traw i słomy poprawia jakość gleby,
jest swoistym rodzajem jej nawożenia i użyźniania. Skutki są wręcz
przeciwne – gleba ubożeje. Takie
działania nie niosą za sobą żadnych
pozytywnych aspektów. Dlatego też,
zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Oborniki Śląskie
o nie podpalanie traw.
Ponadto przypominamy, że wypalanie traw, łąk i nieużytków rolnych jest prawnie zabronione! Grozi za to kara grzywny w wysokości 5
tys. zł, a nawet kara 10 lat pozbawienia wolności.

zostały przedstawione zagadnienia dotyczące najnowszych zmian
z zakresu wypełniania wniosków
o przyznanie dopłat bezpośrednich za rok 2017 r. Zagadnienia te
omówione zostały przez pracowników Biura Powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Trzebnicy. Za udział
w spotkaniu serdecznie dziękuję
wszystkim obecnym.
Tekst: Magdalena Zatońska
Zdjęcia: Katarzyna Strzałkowska

maj 2017 r.

Zebranie sołtysów
W dniu 18 kwietnia 2017 roku
w sali Urzędu Stanu Cywilnego
odbyło się kolejne spotkanie
Sołtysów z Burmistrzem Obornik Śląskich Arkadiuszem Poprawą.
W spotkaniu uczestniczyli kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego oraz zaproszeni goście, którzy przedstawili aktualne tematy
dotyczących planowanych działań
na terenie Gminy Oborniki Śląskie.
Dyrektor Obornickiego Ośrodka
Kultury Pani Halina Muszak przekazała Sołtysom informację o tworzeniu cyfrowego archiwum tradycji
lokalnej oraz prosiła o przekazywanie posiadanych materiałów, które
mogły by wzbogacić zbiór. Prezes
Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich omówił procedury

Tekst: Monika Kwiatkowska

Stowarzyszenie Polaków
Represjonowanych
przez III Rzeszę

Obrazy
Świata
10 kwietnia w Krakowie przy
ulicy Skałecznej 5 na Kazimierzu odbył się wernisaż wystawy
„Obrazy Świata / Images of the
word”, który osobiście wraz
obornickimi plastykami otworzył Zastępca Burmistrza Henryk Cymerman.

szej gminy! Wernisaż był wspaniałą
okazją do wymiany spostrzeżeń na
temat prac oraz promocji naszej
gminy.

Galeria w całości poświęcona
jest dziełom artystów z terenu na-

Tekst i zdjęcia:
Dawid Bernadek

Prace można było podziwiać
przez miesiąc, a wystawa zakończyła się 10 maja 2017 r.

W Urzędzie Stanu Cywilnego
20 kwietnia 2017 roku odbyło się
coroczne spotkanie Stowarzyszenia
Polaków Represjonowanych przez
III Rzeszę. W trakcie spotkania wykład pt. „Czy Armia Krajowa mogła
ukraść V-2?” wygłosił Pan Bogusław Wróbel. O oprawę muzyczną
zadbał Zespół Śpiewaczy „Malwy”
z Kuraszkowa, natomiast całe spotkanie poprowadził Ryszard Chwaliński. Wiele ciepłych słów o swoich
kolegach z Zarządu oraz władzach
Gminy wygłosił Pan Henryk Sielicki. Roczne sprawozdanie z działalności Zarządu odczytał Kazimierz
Wróbel. Medale za zasługi dla SPP
otrzymali: Arkadiusz Poprawa, Zespół Śpiewaczy Malwy z Kuraszkowa, Katarzyna Jarczewska, Katarzyna Strzałkowska oraz Bogusław
Wróbel.
Tekst: Katarzyna Jarczewska
Zdjęcia: Monika Salwirak
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banku dotyczące wpłat podatków
przez Sołtysów. Pani Katarzyna Jarczewska kierownik Wydziału Promocji i Organizacji Pozarządowych
omówiła wiele istotnych wątków,
tj. naborze do otwartych funduszy
europejskich, kontroli projektów
ze środków pożytku publicznego,
wspólnej dla wszystkich sołectw
opłaty za imprezy do ZAIKSU oraz
wspólnego ubezpieczenia imprez
sołeckich w ramach polisy Gminy
Oborniki Śląskie, naborze do projektu „Aktywny Dolny Śląsk”, organizacji Dożynek Wojewódzkich
w Urazie oraz o konkursie na projekty grantowe pt. „Aktywne i piękne Wzgórza Trzebnickie”.

Koncert w Urazie

Tekst: Katarzyna Jarczewska
Zdjęcia: Katarzyna Strzałkowska
5 lutego 2017 roku w Kościele p.w.
Św. Michała Archanioła w Urazie odbył się wspaniały koncert
pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej
Wojsk Lądowych we Wrocławiu
pod batutą Mariusza Dziubka.

triotyczne i wojskowe. W koncercie
uczestniczył Burmistrz Obornik
Śląskich Arkadiusz Poprawa, który wspólnie z Sołtys Natalią Kwasek-Elsebaey i Radnym Maciejem
Wolnym podziękowali Orkiestrze
za występ.

rzecz poszkodowanej w pożarze rodziny Szczepaniaków z Siemianic.

Podczas koncertu wykonane
zostały znane i lubiane utwory pa-

Podczas wydarzenia przeprowadzona została zbiórka pieniędzy na

Tekst i zdjęcia:
Katarzyna Jarczewska

Biegamy – Pomagamy
Po trasie Biegu Oborygena
2 kwietnia 2017 roku odbył się
Bieg Charytatywny, z którego
dochód przeznaczony został
na rzecz rodziny Szczepaniaków z Siemianic, którzy w pożarze stracili dobytek życia.
Organizatorem biegu była Grupa
Biegowa Oborygeni, przy wsparciu
Gminy Oborniki Śląskie, Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Obornikach
Śląskich, firmy Pro Run oraz Nadleśnictwa w Obornikach Śląskich. Na
starcie biegu stawiło się ponad 200
biegaczy, spacerowiczów oraz osób
uprawiających Nordic Walking,
w tym Burmistrz Obornik Śląskich
Arkadiusz Poprawa. Z dziesięciokilometrowej trasy, wytyczone zostały
dodatkowo dwa mniejsze dystansy
– 7,5 km oraz 4,5 km. Przed impre-
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zą oficjalnie zgłosiło się 136 osób.
Nikt nie przypuszczał, że w dniu
imprezy pojawi się jeszcze 70 osób!
Dla wszystkich najważniejszy był
cel, a nie mierzenie czasu! Pomiar
czasu prowadziła firma Pro – Run
z Wrocławia, która profesjonalnie
zajmuje się pomiarami imprez biegowych!
Na mecie każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal, wodę i posiłek rekreacyjny. Piękna pogoda,
świetna atmosfera dała rewelacyjny
rezultat! Na rzecz rodziny Szczepaniaków zebrano 7081 złotych! Pieniądze pochodzą z wpłat uczestników oraz cegiełek za uczestnictwo
w biegu.

Wyniki:
Trasa 10,4 km
Mężczyźni:
1. Durkowski Marcin 00:41:36
2. Buryło Krzysztof 00:44:16
3. Żurek Wojciech 00:45:08
Kobiety:
1. Agnieszka Górniak-Antkowiak
00:46:56
2. Sołyga Anna 00:48:33
3. Pędziwiatr Klaudia 00:51:19
Trasa 7,5 km
Mężczyźni:
1. Oziębała Aleksander 00:32:25
2. Przeździcki Aleksander 00:34:15
3. Polak Łukasz 00:36:23
Kobiety:
1. Małgorzata Wróbel 00:38:01
2. Pitura Maria 00:38:31
3. Nowicka Katarzyna 00:41:31
Trasa 4,5 km
Mężczyźni:
1. Artur Przystarz 00:18:00
2. Greber Karol 00:20:09
3. Sokołowski Jan 00:22:31
Kobiety:
1. Drzewicka Joanna 00:23:45
2. Stangret Anna 00:24:29
3. Tarnowska Jagoda 00:26:20.
Tekst: Katarzyna Jarczewska,
Hubert Ozimina
Zdjęcia: Katarzyna Jarczewska

Wszystkim mieszkańcom Gminy Oborniki Śląskie dziękujemy za
obecność i wsparcie finansowe.

Dzień Kobiet
w Urazie

12 kwietnia 2017 roku w Urazie został zorganizowany „Babski
wieczór”, w trakcie którego odbyły
się warsztaty decoupage oraz „krywulka na krosienku”. Dla wszystkich uczestników przewidziany
był przepyszny tort i poczęstunek.
Wszystkie panie miło spędziły razem czas...były konkursy, zabawy
i mnóstwo śmiechu. Na koniec
wspólnie oglądałyśmy film „Kino
dla kobiet”.
Tekst i zdjęcia:
Natalia Kwasek-Elsebaey

Likwidacja
Stowarzyszenia
Informujemy, że stowarzyszenie
„Ładny Widok w Gminie Oborniki
Śląskie” zostaje zlikwidowane.
Powodem likwidacji stowarzyszenia jest cofnięcie zgody przez
Lasy Państwowe na budowę wieży
widokowej, która była jednym z celów zapisanych w statucie. W związku z powyższym stowarzyszenie nie
ma możliwości realizacji swoich
celów, a co za tym idzie traci sens
swojego istnienia.
Tekst: Tadeusz Emil Gołębiewicz
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Wystawa Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych
W sobotę 8 kwietnia 2017
roku już po raz dziewiąty w Obornickim Ośrodku
Kultury odbyła się Obornicka Wystawa Tradycyjnych
Stołów Wielkanocnych zorganizowana przez Społeczne Stowarzyszenie Wiejskie
Okolice ze środków otrzymanych z dotacji z Gminy Oborniki Śląskie. Partnerami wystawy, jak co roku była Szkoła
Podstawowa w Osolinie, Gospodarstwo Malta z Osolina,
Obornicki Ośrodek Kultury
oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina
Wzgórz Trzebnickich.
Wystawę otworzył Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa. Podczas

tegorocznej edycji imprezy
wystawionych zostało szesnaście tradycyjnych stołów
wielkanocnych oraz dwanaście palm przygotowanych
przez przedstawicieli Sołectw
oraz Stowarzyszeń z terenu
Gminy Oborniki Śląskie, Prusice oraz Trzebnica. Podczas
tegorocznej edycji Wystawy
zaprezentowali się następujący wystawcy:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stowarzyszenie „Koniczyna” z Morzęcina Małego,
Szkoła Podstawowa
z Osolina,
Sołectwo Osola,
Sołectwo Rościsławice,
Stowarzyszenie Morzęcin jest Wielki”,
Fundacja Blisko Wsi
z Osoli,
Sołectwo Raków,
Sołectwo Kotowice,
Sołectwo Siemianice,
Sołectwo Lubnów,
Sołectwo Przecławice,
Sołectwo Kopaszyn,
SołectwoBrzezie,
Sołectwo Domaniowice,
Sołectwo Wielka Lipa,
Sołectwo Uraz.

Specjalną nagrodę Lidii Geringer de Oedenberg
wyjazd do Brukseli komisja

konkursowa przyznała Sołectwu Kotowice. Dodatkową
atrakcją podczas obornickiego wydarzenia był występy
Kapeli Janka Boduszka z Siemianic, która w tym roku obchodzi 35-lecie istnienia.
Podczas Wystawy Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych
Komisja Konkursowa oceniła
palmy wielkanocne zgłoszone do konkursu ogłoszonego
przez Lokalną Grupę Działania. Najpiękniejsze palmy
zgłoszone w tegorocznej edycji konkursu wykonane zostały przez Sołectwo Brzezie,
Sołectwo Uraz oraz Sołectwo
Kopaszyn. Nagrody w konkursie na najpiękniejszą palmę wielkanocną ufundowało
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz
Trzebnickich.
Wszystkich mieszkańców
Gminy Oborniki Śląskie oraz
całego Powiatu Trzebnickiego zapraszamy do Obornik
Śląskich na X Wystawę Tra-

dycyjnych Stołów Wielkanocnych już za rok!!!

Tekst:
Katarzyna Jarczewska
Zdjęcia: Monika Salwirak,
Katarzyna Jarczewska
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Spotkanie noworoczne w Pęgowie
Stowarzyszenie Rozwoju Pęgowa 11 lutego 2017 roku po raz
siódmy zorganizowało w szkole
w Pęgowie Spotkanie Noworoczne połączone z koncertem
oraz imprezą integracyjną.
W spotkaniu uczestniczyli członkowie stowarzyszenia, mieszkańcy
Pęgowa oraz osoby, które wspierają
wszystkie inicjatywy i pomysły realizowane w „Najpiękniejszej Wsi
Dolnego Śląska w 2012 roku”.
Prezes Stowarzyszenia Rozwoju
Pęgowa Pan Maciej Borowski razem z Panią Sołtys Martą Rogalą
wręczyli podziękowania wszystkim
osobom, które przyczyniły się do
tego, aby w Pęgowie żyło się lepiej.
Są to: Pani Poseł do Parlamentu
Europejskiego Lidia Geringer de

Oedenberg, Pani Przewodnicząca
Rady Miejskiej Agnieszka Zakęś,
Pan Burmistrz Obornik Śląskich
Arkadiusz Poprawa, Prezes LGD
Katarzyna Jarczewska, Dyrektor
OOK Halina Muszak, Dyrektor
Gimnazjum Publicznego Marta
Michalkiewicz, Dyrektor Przedszkola Publicznego Danuta Adamowicz, Dyrektor Szkoły Podstawowej
Wojciech Wróbel, Prezes BS Przemysław Andrzejewski, Zbigniew
Weremczuk, Daniel i Elżbieta Goźlińscy, Leszek Ośnicki, Adam Petryszyn, Franciszek Bieniek, Andrzej
Mikuła, OSP, Aleksander Wasławski, LKS Zorza, Damian Kozłowski,
Walerian Bruchajzer, Joanna i Jarosław Gawlik, Barbara Goźlińska,
Andrzej i Adrianna Krzyżosiak, Milian Maria i Ireneusz Medyński, Stanisław i Elżbieta Słotwińscy, Artur
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Co słychać
w Jarach?
Mieczysław Rogala, Klaudia Pienio,
Joanna Kuczera, Józef Ryznar, Maria Socha, Władysława Bartczak,
Halina Maślej. Podczas uroczystości odbyła się zbiórka na rzecz
poszkodowanej w pożarze rodziny
Szczepaniaków z Siemianic.
Tekst i zdjęcia:
Katarzyna Jarczewska

Pierwszy dzień
wiosny w Jarach
Jak co roku w Jarach wspólnie
z mieszkańcami przeganialiśmy zimę i przywoływaliśmy
wiosnę.
Mieliśmy okazję do wspólnego
ogniska i pierwszego pieczenia wiosennych kiełbasek. Było mnóstwo
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Malowanie pisanek
Tradycyjnie sołtys wraz
z mieszkańcami spotkał się
na corocznych, bezpłatnych
warsztatach zdobienia pisanek w Jarach.
Pomysłów w tym roku nie brakowało. Powstały bardzo ciekawe
prace. Do wykorzystania były wy-

dmuszki gęsie i kurze. W trakcie
warsztatów okazało się jakie talenty „drzemią” w naszych uczestnikach.
Jak zwykle mieszkańcy wsparli sołtysa w przygotowaniu tego
spotkania i w przygotowaniu poczęstunku.

domowych słodkich smakołyków.
Jednak najwięcej radości i śmiechu
sprawiło wszystkim palenie marzanny.
Dawno tyle dzieci nie bawiło się
na naszym jarskim placu zabaw. Takie spotkania pokazują jak w Jarach
„tętni życie”.

Dary dla schroniska
dla zwierząt
Fedeczko, Krzysztof i Aneta Honczaruk, Ewa Pasek, Ks. Proboszcz
Wojciech Gryglewicz, Aleksandra
Śliwińska, Ireneusz Rybka, Izabela
Żmuda, Wiesław Tomaszewski –

Radio Rodzina, Remigiusz Osman,
Marta i Piotr Rogala, Monika Bień,
Łukasz Wiśniowski, Tomasz Langaj, Leszek Gregorek, Przemysław
i Agnieszka Lichwa, Jacek Toczek,

Rajd na orientację V Spotkanie Kolekcjonerskie
21 stycznia 2017 roku w Obornikach Śląskich odbyło się V
noworoczne spotkanie Kolekcjonerskie.
Wzięli w nim udział członkowie Klubu Kolekcjonera i Kultury

W sobotę 4 marca 2017 roku odbył
się Pęgowski Rajd na Orientację.
Wzięło w nim udział ponad 50
osób z terenu całej Gminy Oborniki Śląskie. Uczestnicy nocnego
rajdu otrzymali mapy z zaznaczonymi punktami do których musieli
dotrzeć aby ukończyć rajd. Dzięki
temu poznali okolice Rościsławic,
Urazu, Lubnowa oraz Jar. Na za-

kończenie imprezy na wszystkich
czekało ognisko oraz drobny poczęstunek zapewniony przez Klub
Sportowy Zorza Pęgów. Atmosfera
była świetna, a wspomnienia pozostaną w pamięci uczestników na
długi czas. Już dzisiaj zapraszamy
do udziału w kolejnej edycji rajdu!
Tekst i zdjęcia:
Katarzyna Jarczewska

Łowieckiej. Tegoroczne spotkanie
zgromadziło ponad 60 miłośników
kultury łowieckiej oraz licznych
gości, wśród których znaleźli się:
Prezes Zarządu Głównego Klubu
– Marek Stańczykowski, wiceprezesi ZG KKiKŁ – Bogdan Kowal-

cze i Leszek Szewczyk, Burmistrz
Obornik Śląskich – Arkadiusz Poprawa, Nadleśniczy Obornik Śląskich – Kazimierz Pakulski, Prezes
ORŁ we Wrocławiu – Jacek Seniów,
Łowczy Wrocławskiego Okręgu
PZŁ – Roman Rycombel i wielu in-

nych. Szczególnym gościem był nestor polskiego łowiectwa – Wiktor
Szukalski.
Tradycyjnie już, spotkanie zorganizowano w restauracji „Gospoda”, z inspiracji Przewodniczącego
Komisji ds. Wystaw przy Okręgowej
Radzie PZŁ we Wrocławiu – Mariusza Kowalczyka. Spotkaniu towarzyszyła giełda obrazów, odznak,
książek i innych artefaktów związanych z polską i europejską kulturą
i sztuką łowiecką.
Uroczystą kolację poprzedziły
wystąpienia Gospodarzy i Gości tegorocznego spotkania. Drobne upominki i pamiątki otrzymali członkowie klubu oraz przedstawiciele
lokalnej, obornickiej społeczności
współpracujący ze środowiskiem
łowieckim. Wyróżniono m.in.
Szkoły Podstawowe nr 2 i 3 w Obornikach Śląskich i Zespół Szkół
w Prusicach za aktywny, wieloletni
udział w akcji dokarmiania dzikiej
zwierzyny. Wiktor Szukalski został
uhonorowany specjalną nagrodą za
zasługi dla wystawiennictwa i kolekcjonerstwa wrocławskiego.
Organizatorzy składają specjalne
podziękowania Łowczemu Okręgowemu – Romanowi Rycomblowi
oraz Burmistrzowi – Arkadiuszowi
Poprawie za wsparcie w organizacji
tegorocznego spotkania.
Tekst i zdjęcia: Andrzej Nowak

Tłusty czwartek
Jak co roku sołtys zorganizował spotkanie w Jarach z okazji
tłustego czwartku.

mi i do wspólnej integracji, ponieważ mieszkańców co roku przybywa więcej na nasze spotkania.

Smacznych pączków starczyło
dla każdego. Można było objeść się
nimi do woli i jeszcze każdy dostał
pączka „na drogę”. Jest to kolejna
okazja do zapoznania się z sąsiada-

Mamy nadzieję, że powstaje taka
nasza mała jarska tradycja, bo każde spotkanie daje nam chwilę radości i odskocznię od codziennych
spraw.

21 lutego sołtys wraz z dziećmi odwiedziła schronisko dla
bezdomnych zwierząt we Wrocławiu.
Pojechaliśmy przekazać dary zebrane podczas jarskiego balu przebierańców dla dzieci. Jary to mała
miejscowość, jednak ludzie mają

ogromne serca. Udało nam się
uzbierać imponującą ilość karmy
i innych akcesoriów potrzebnych
zwierzętom.
Bardzo dziękuje tym, którzy
mieli w tym swój udział i wsparli
tak potrzebną inicjatywę.
Tekst i zdjęcia: Beata Trumpiel
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Mieszkańcy Gminy wraz z nadchodzącą wiosną sprzątają swoje wsie!

Kolejne sprzątanie Grodziska w Bagnie Sprzątanie w Przecławicach
W sobotę 1 kwietnia 2017 r. kilkunastoosobowa grupa mieszkańców Bagna dokonała czegoś, co niezbyt często jest
spotykane w naszym społeczeństwie.
W piękny wiosenny poranek posprzątane zostało grodzisko i droga
prowadząca do niego. I to wcale nie
jest prima-aprilisowy żart. Ostat-

ni raz akcja taka miała miejsce
w 2012 r. kiedy to członkowie Stowarzyszenia Razem dla Bagna postanowili uporządkować zarośnięte
i zaśmiecone grodzisko. Wtedy była
to pierwsza akcja, która po wielu latach uporządkowała nie lada atrakcję turystyczną jakich na próżno
szukać w Gminie Oborniki Śląskie.
Dla niewtajemniczonych Grodzisko
– to urokliwe miejsce, znajduje się

daleko za wsią, w lesie ok. 300 m od
drogi prowadzącej w kierunku Mikorzyc z kamiennym krzyżem i mostem otoczone fosą. Od poprzedniej
akcji minęło już 5 lat. Niestety wokół grodziska i wzdłuż drogi prowadzącej do niego nazbierało się sporo śmieci. Grupa osób skupionych
w Stowarzyszeniu Razem dla Bagna
wraz z Panią Sołtys i Radą Sołecką
postanowiła uporządkować to miejsce. Dobrą okazją do takich akcji
jest wiosna. Impulsem do sprzątania była też coraz większa liczba
osób odwiedzająca naszą miejscowość co związane jest rozpoczynającym się sezonem turystycznym.
Podczas akcji zebraliśmy ponad
40 worków pełnych śmieci w przeliczeniu ok. 6400 litrów pozostałości
po wandalach zaśmiecających naszą
okolicę.
Wszystkim, którzy zaangażowali
się w sobotnią akcję i pomogli nam
ją przeprowadzić serdecznie dziękuję.
Tekst i zdjęcia:
Arkadiusz Kucharski

01.04.2017 r. to nie Prima Aprilis, to „Sprzątanie Świata” w Przecławicach. Impreza ta wpisała się
już na stałe w kalendarz Przecławickich wydarzeń. Mieszkańcy
jak zwykle dopisali i o godz. 10.00
zwarci i gotowi wyruszyliśmy do
pracy. Dla dzieci była to ważna misja, ale także świetna zabawa. Po
ciężkiej pracy dla wszystkich strudzonych zorganizowane zostało
ognisko z kiełbaskami oraz słodki
poczęstunek. To była bardzo udana

25 marca 2017 roku po raz dziewiąty w Paniowicach odbyła się akcja o charakterze proekologicznym
pod hasłem „Żyjmy przyjemniej”,
polegająca na oczyszczaniu miejscowości i przylegających obszarów
leśnych z zalegających śmieci. Bardzo dziękujemy Gminie Oborniki
Śląskie oraz Nadleśnictwu Oborniki Śląskie za pomoc i wsparcie

w Gminie Oborniki Śląskie

Fundacja Znajdź Cel serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do dyskusji na
temat sytuacji oraz szans młodzieży z naszej Gminy.
30-go czerwca 2017 roku odbędzie się w Pęgowie Lokalne Forum

Programu Równać Szanse pod hasłem „Razem dla Młodych w Gminie Oborniki Śląskie”. Do udziału
w debacie zapraszamy szczególnie
władze gminy, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających
na rzecz młodych w naszej gminie oraz przedstawicieli placówek
oświatowych. Zgłoszenia przyjmowane mailowo do 30.05.2017 na
adres fundacja@znajdzcel.pl
Szczegóły spotkania na stronie
https://www.facebook.com/razemdlamlodychwgminieObornikiSlaskie/?fref=ts. Zapraszam
Anna Pukacz-Górnikowska

z pierwszej ręki
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impreza – połączenie przyjemnego
z pożytecznym. Mieszkańcy sprzątają swoją miejscowość, ponieważ
wszystkim przyświeca dewiza: „Jak
cię widzą, tak cię piszą”. Mamy tylko
takie małe marzenie, aby osoby które wyrzucają śmieci do rowów czy
lasów, zastanowiły się nad tym co
robią, ponieważ zaśmiecają również
swój świat.
Tekst i zdjęcia:
Paulina Nazary

Wyciskanie sztangi
w siłownii Hektor

w organizacji naszej akcji. Mieszkańcom bardzo dziękujemy za
włożony trud i czynny udział oraz
dbanie o naszą małą wspólnotę. Zachęcamy wszystkich do włączenia
się w kolejne akcje, aby wszystkim
żyło się przyjemniej w naszych Paniowicach.
Tekst i zdjęcia: Joanna Musiał
22 kwietnia 2017 roku po popołudniu w Siłowni Hektor
w Obornikach Śląskich odbyły się III Otwarte Mistrzostwa
o Puchar Burmistrza Obornik
Śląskich w wyciskaniu sztangi
leżąc.
Do rywalizacji zgłosiło się kilkunastu ochotników.
Mistrzostwa w zastępstwie za
Burmistrza Arkadiusz Poprawa
otworzył Zastępca Henryk Cymerman. Śmiałkowie dawali z siebie
wszystko.
Ostatecznie najlepszym okazał
się Marek Zarzycki, który wycisnął
100 podniesień. Tym samym pokonał jednym podniesieniem zeszłorocznego zwycięzcę. Jeszcze raz
gratulujemy sukcesu!
Tekst i zdjęcia:
Monika Salwirak
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„Synowie Euterpe” – reaktywacja!
Pięćdziesiąt lat temu, w 1967
roku młodzi oborniczanie: Adam
Korczak i bracia Boguccy (Janusz,
Stefan, Tadeusz) poczuli się męskimi potomkami muzy muzyki
– Euterpe i z tej przyczyny nazwali zakładany przez siebie pierwszy,
obornicki zespół bigbitowy: „Synowie Euterpe”.

I w Paniowicach

Razem dla Młodych

maj 2017 r.

Na początku nie wiedzieli, że
nazwy własne greckich bóstw zakończone na samogłoskę „e” nie
odmienia się i błędnie uważali się za
„Synów Euterpy” (nie istniał jeszcze
Word, który szybko wychwyciłby
ten mylny zapis). A wszystko zaczęło się od inicjatywy śp. Adasia
Korczaka. Ten świeżo upieczony
absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu wrócił po studiach
do Obornik Śl. i zamarzył sobie
projekt: zespół mocnego uderzenia.
Do swojego zamysłu namówił nas
– przygotowane muzycznie, grające amatorsko na rodzinnych uroczystościach , trio braci Boguckich.
Adam w tajemnicy przed matką
wziął kredyt w SOP (Spółdzielnia
Oszczędnościowo-Pożyczkowa), za
który zakupiliśmy pierwsze wzmacniacze i instrumenty.
Najbardziej typowym składem
ówczesnych grup bigbitowych był
męski kwartet oparty na grze gitary
prowadzącej (zwanej też solowej),
gitary rytmicznej (akompaniującej),
gitary basowej i perkusji. W moim
pierwszym zespole wokalno-instrumentalnym najstarszy brat Janusz
uderzał w struny polskiej czerwonej „Samby”, ja pieściłem cztery
struny także rodzimego, basowego
„Lotosa”, gitarzysta Adaś Korczak
wyżywał się na czeskim „półpudle” – „Jolanie Diamancie”, a drugi
starszy brat Stefan walił w składane
„gary” z obowiązkowym werblem
firmy „Szpaderski”, po który to instrument jeździło się pociągiem
z przesiadkami do Łodzi.
Taki był pierwszy, historyczny
już dziś skład, obornickiego bigbitowego zespołu „Synowie Euterpe”.
W owych pionierskich, „przedpotopowych” czasach „czadu” ze sceny

dawały jedynie dostępne lampowe
wzmacniacze z zielonym magicznym „oczkiem”: srebrzystoszary
„Ampli” i niebieski „Telos”, wokalowi dodawała „talentu” kamera pogłosowa wykonana (wg schematu
z pisma Radioamator) z magnetofonu szpulowego „Tonette”, najgorzej było z mikrofonami, czasami
pożyczało się je od księdza.
Na początku ćwiczyliśmy w naszym rodzinnym domu na Trzebnickiej, potem „przytuliliśmy się”
do Liceum Pedagogicznego (przemianowanego z czasem na Liceum

dla Wychowawczyń Przedszkoli),
gdzie wspólnie z dziewczynami
skupionymi wokół Związku Młodzieży Wiejskiej przygotowywaliśmy programy słowno-muzyczne,
z którymi ruszaliśmy w „trasę” po
okolicznych wioskach.
W końcu zostaliśmy zespołem
Miejskiego Międzyzakładowego
Domu Kultury, który miał swoją siedzibę w nieistniejącym dziś
budynku przy ul. Trzebnickiej. Po
„tournee” obejmującym Bagno, Morzęcin i Kuraszków przyszedł czas na
premierowy koncert w Obornikach.

Tak pierwszy występ „Synów
Euterpe” odnotował wówczas kronikarz zespołu Janusz Bogucki:
„Dnia 1 maja 1968 na zaproszenie
i z inicjatywy pani Adamczyk, kierowniczki kina „Astra” wystąpiła
po raz pierwszy przed obornicką
młodzieżą grupa beatowa z Obornik Śląskich – „Synowie Euterpe”.
Mimo, że pora występu (godz. 16)
niezbyt odpowiadała większości
młodzieży , to jednak obszerna sala
kinowa, zdolna pomieścić 300 osób,
była wypełniona po brzegi. Gdy
ostatni słuchacze zajmowali swoje
miejsca (a byli wśród nich także
wrocławianie – koledzy Tadzika
z technikum) członkowie zespołu,
a przede wszystkim Stefan Bogucki, kierownik techniczny, doglądali
i poprawiali sprawność własnego
sprzętu. Jedynie szafa głośnikowa
do gitar i jeden mikrofon zostały
wypożyczone na czas występu z liceum. Parę minut przed koncertem
wszyscy członkowie zespołu byli
na swych „pozycjach wyjściowych”
i dopiero po zapowiedzi konferansjerki, Jadwigi Adamus, gdy kurtyna odsłoniła nam całą widownię,
solista i gitarzysta basowy Tadeusz
Bogucki oraz „Synowie Euterpe”
rozpoczęli prezentację non –stop
swojego repertuaru. Na perkusji grał Stefan Bogucki, na gitarze
rytmicznej i harmonijce ustnej
– Adam Korczak, na gitarze prowadzącej i harmonijce ustnej – Janusz Bogucki. Grając przez pełną
godzinę grupa zaprezentowała 21
utworów, w tym połowę stanowiły
kompozycje członków zespołu –
spółki autorskiej: Janusz –Tadeusz.
Pierwszy występ „Synów Euterpe”
w rodzinnych Obornikach Śląskich
wypadł pomyślnie. Obornicka
młodzież przyjęła go bardzo serdecznie, wręcz entuzjastycznie. Życzyła nam częstszych tego rodzaju
występów”.
Po dwóch latach Adaś Korczak
opuścił grupę z uwagi na nadmiar
obowiązków zawodowych a zespół zasilił Janusz Kornaś, grający
i śpiewający gitarzysta akompaniujący. „Synowie Euterpe” w nowym

Bez pracy nie ma ko łaczy…

Tak jak obecnie, kiedyś też cała
wspólnota zatroskana była o dobro
wszystkich swoich członków.
W pewnym księstwie słońce
świeciło jaśniej niż w krajach sąsiednich. Tak przynajmniej sądzono. Mówiono też, że książę jest
jaśnie oświecony i dlatego mu się
w życiu szczęściło. Rzeczywiście
książę był szanowany u ludzi, bo
dbał o nich.
Ludzie mieli zajęcie. Wystarczyło im na chleb codzienny i ufali, że
tak też będzie w przyszłości.
Z sąsiednich księstw patrzono
z podziwem na roztropne rządy.
Niektórzy nawet zazdrościli, że
u nich nie jest tak, jak u mądrego
księcia. Pewnego razu do księcia
przyjechali dwaj wysłańcy od młodego księcia, który prosił o radę.
Chciał, aby w jego księstwie ludzie
też byli zadowoleni. Chciał mieć
większe poważanie. Wysłańcy

chcieli uzyskać zasadnicze wskazówki – co zrobić szybko, aby od
razu było lepiej!
Książę tłumaczył, że nie można
wszystkiego uzyskać w krótkim czasie. Tak im objaśniał, że oni prawie
nic nie zrozumieli. Myśleli bowiem,
że po rozmowie z księciem – napiszą to, co on im powiedział i raport
przekażą swojemu panu.

Książę widział ich zniecierpliwienie podczas wygłaszania swoich
zasad, które naprawdę było trudno
zapisać. Dlatego na koniec rozmowy powiedział:
– Jak przyjdzie wasz pan na jakiś
czas, to dokładnie mu doradzę.
Po kilkunastu dniach przyjechał
młody książę, który swą godność
piastował bardzo krótko. Stary ksią-

żę tłumaczył młodemu, że musi
uzbroić się w cierpliwość.
– Aby mieć własne orzechy, to
kilkanaście lat wcześniej trzeba
włożyć orzech do gleby. A na mąkę
czeka się kilka miesięcy po zasianiu
zboża.
Tłumaczył też, że pewne sprawy
koniecznie trzeba wprowadzić bezzwłocznie.
Mówił jak bardzo ważne jest
wzajemne zaufanie, sprawiedliwość, braterstwo.
– A jak to wszystko naraz zacząć? – zapytał młody książę
– Uczciwie i prosto żyć! Wtedy zaufanie będzie między władcą
a jego ludem. Przecież nie wkłada się
nasionka drzewa na głębokość, na
jakiej potem są korzenie. Umieszcza
się je tuż pod powierzchnią ziemi.
W swoim czasie drzewko stanie się
potężnym drzewem z korzeniami
sięgającymi bardzo głęboko. Po-

składzie stali się rozpoznawalną,
muzyczną wizytówką naszego miasteczka.
W „Księdze Dolnośląskiej Ziemi Obornickiej” taką wzmiankę
o działalności zespołu zamieściła
Halina Muszak pisząc o Obornickim Ośrodku Kultury: „Był też zespół muzyczny „Synowie Euterpe”
reprezentujący naszą placówkę na
X Giełdzie Piosenki Młodzieżowej
w Kudowie. Teksty Tadeusz Boguckiego do wykonywanych przez
zespół piosenek „Tu twoje gniazdo”
i „Pielgrzymi” dwukrotnie zostały
wyróżnione. Zespół uświetniał niemal wszystkie uroczystości w mieście”.
Graliśmy w historycznych dziś
już miejscach. Kto pamięta obornicką firmę odzieżową „Kodim”,
POM, prewentorium „Hanka”, Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli, nieistniejącą
świetlicę stolarni czy np. wrocławski „Pilmet”?
Repertuar zespołu opieraliśmy
na własnej twórczości, graliśmy też
covery (czyli przeróbki znanych
hitów) z moimi polskim tekstami.
Nie katowaliśmy polskich poetów
komponując do ich wierszy muzykę (a była wtedy taka moda), gdyż
uważałem to za świętokradztwo,
profanację poezji. Bywało wówczas,
że muzyk amator znający trzy akordy podpierał się tekstem wieszcza
spłycając jego twórczość do żenującego poziomu.
W 1977 roku, po dziesięcioletniej działalności grupa „Synowie
Euterpe” przestała istnieć (ze względów rodzinnych i zawodowych wyjechałem do Piły). Ostatnio jednak
po kilku rozmowach postanowiliśmy (my – bracia Boguccy i Janusz
Kornaś) odbyć sentymentalną podróż do przeszłości i reaktywować
się w tym roku na jeden choćby
koncert.
Okazją ku temu będą tegoroczne, majowe Dni Obornik Śląskich,
gdzie wystąpimy z naszym własnym
repertuarem z „tamtych lat”.
Tekst i zdjęcia:
Tadeusz Bogucki
dobnie będzie w twoim księstwie.
Przez kilkanaście dni młodemu
księciu pokazywano, jak się pracuje.
Widział pot na czołach ćwiczących żołnierzy, widział zmęczonych
żniwiarzy, widział jak piekarz szybko wkładał placki do pieca. Poczuł
siłę uścisku dłoni kowala, który
podkuwał jego konia. Widział też
wiele innych zajęć…
– Przecież oni wszyscy ciężko
pracują! A mówi się, że tutaj jest tak
dobrze.
– Długo uczyli się tak pracować.
Już nawykli i wiedzą, że im nikt
nie da, gdy nie będą pracować. Są
szczęśliwi, bo wszyscy mają dach
nad głową, jedzenie na stole i wiedzą, że nasze księstwo jest bezpieczne. Nie pokazałem jak się bawią,
ale też odpoczywają i bawią się. Ale
tego nie trzeba was uczyć, bo bawić
się umiecie.
Przecież bez pracy nie ma kołaczy – z uśmiechem dodał stary
książę.
Autor:
Tadeusz Emil Gołębiewicz
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Z wizytą w Schronisku we Wrocławiu na ulicy Ślazowej
i łyżwiarskie szaleństwa na lodowisku ,,Orbita”
Obornickie Stowarzyszenie
Ekologiczne ,,GAJ’’ kolejny
już raz zorganizowało wyjazd uczniom z PSP Nr 3 im.
Jana Pawła II w Obornikach
Śl. w czasie ferii zimowych do
schroniska zwierząt i na lodowisko ,,Orbita’’ we Wrocławiu.
Wyjazd odbył się 14.02.2017 r.

Przed wyjazdem uczniowie
zbierali karmę, ocieplenia, miski,
maskotki dla czworonożnych podopiecznych. Nazbierali około 300
kg suchej karmy. Uczniowie po
przybyciu do schroniska z zainteresowaniem przyglądali się podopiecznym, robili im zdjęcia. Psy
na widok dzieci szczekały, machały

ogonami, cieszyły się, widząc w nich
potencjalnych nowych właścicieli.
Wyprawa do schroniska wzbudziła
w uczniach poczucie odpowiedzialności za zwierzęta i refleksje na temat ich właściwego traktowania.

Dwójka po raz kolejny

najlepsza w województwie
Jak pr zystało na szkołę
z najdłuższą historią i tradycją
w gminie, uczniowie Dwójki jak
co roku, wzięli udział w XXII
Ogólnopolskim Konkursie Historycznym im. majora Marka
Gajewskiego „Losy żołnierza
i dzieje oręża polskiego”.
Znowu udało nam się dotrzeć aż
do wojewódzkiego etapu konkursu, który odbył się 30 marca 2017 r.
we Wrocławiu. Z przyjemnością
informujemy, że Karolina Nowacka i Karol Raduchowski uzyskali
tytuły finalistów konkursu, natomiast Mateusz Pażyra został jego
laureatem, osiągając najwyższy
wynik w województwie. Mateusz
będzie reprezentantem województwa dolnośląskiego w centralnym
etapie konkursu, który odbędzie się
w czerwcu w Warszawie.
Zgodnie z regulaminem, aby zostać laureatem, uczeń musi uzyskać
powyżej 80% punktów możliwych
do zdobycia. Następnie komisja
wojewódzka wybiera spośród laureatów, dwoje uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki i kwalifikuje
ich jako reprezentantów województwa do etapu centralnego.
Nasza szkoła brała udział w tym
konkursie po raz czwarty, a trzeci
raz z rzędu, to właśnie uczniowie
Dwójki są najlepsi w województwie.
Sukces Mateusza jest tym większy,
że z dziesięciu uczestników, którzy zakwalifikowali się do etapu
wojewódzkiego, laureatami zostało zaledwie trzech. Mateusz zdeklasował konkurentów, otrzymał
94%, do maksymalnego wyniku
zabrakło mu tylko trzech punktów.

To ogromny sukces, zwłaszcza,
że w tym konkursie uczeń oprócz
ogromnej wiedzy stricte historycznej, musi się wykazać także
znajomością heraldyki, geografii
militarnej, zabytków i obiektów historycznych, historii oręża polskie-

go w sztuce, a przede wszystkim
krytycznym i kreatywnym myśleniem. Jesteśmy dumni i życzymy
powodzenia w Warszawie.

z pierwszej ręki
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Wielka Moc na WielkaNoc
Przygotowując się do Wielkiejnocy, uczniowie SP2 z klasy
6a wraz z wychowawczynią
w przedświąteczny poniedziałkowy poranek rozpoczęli realizację projektu Wielka Moc na
WielkaNoc.

py rywalizowały wytrwale, biegając
do swojego stanowiska nawet po
kilkadziesiąt razy.
Kolejną propozycją, przygotowaną tym razem przez ucznia, było
tradycyjne poszukiwanie wielkanocnych jajek ukrytych w różnych
miejscach stadionu.

Pierwsze dwie godziny lekcyjne
upłynęły na przygotowaniu potraw
wielkanocnych. Pojawiły się oczywiście jajka w kilku odsłonach – faszerowane i w sosach, różne rodzaje
sałatek, a także tradycyjny wypiek
świąteczny – babka – tym razem
w wersji pięknie ozdobionych mini
babeczek. Nie zabrakło również
pomysłów na nowe potrawy, np.
tosty w wersji fit ze szczypiorkiem
oraz jabłka w polewach z białej lub
mlecznej czekolady.

Z pewnością miło było sprawić taką niespodziankę bezdomnym, opuszczonym zwierzakom.
O efekcie świadczy wymalowany
psim ogonem uśmiech i błysk nadziei w psich oczach… – być może
pewnego dnia znajdzie się ktoś, kto
podaruje im prawdziwy dom, otoczy miłością i opieką. Uczniowie
szkoły wiedzą o tym, że każde żywe
stworzenie potrzebuje akceptacji
i ciepła, a odwdzięcza się przywiązaniem i bezgranicznym oddaniem.
Następnym punktem naszego
wyjazdu były łyżwiarskie szaleństwa na lodowisku. Uczniowie chętnie poddali się zabawie, z ogromną determinacją starali się wygrać
z grawitacją na lodowisku. Prawie
każdy zaliczył upadek i to nie jeden.
Wszyscy bawili się znakomicie.
Zmęczeni, ale wielce szczęśliwi, zrelaksowani i odprężeni wróciliśmy
do Obornik Śląskich ze świadomo-

maj 2017 r.

ścią, że wyjazd był bardzo udany
i należy go w przyszłości koniecznie
powtórzyć.
Serdecznie dziękujemy Burmistrzowi Obornik Śl. Panu Arkadiuszowi Poprawie i Pani Halinie
Adamczyk Kierownikowi w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śl. za

okazaną pomoc w postaci użyczenia autokaru dla uczestników wycieczki oraz opiekunom: Pani Halinie Semczyszyn, Pani Ewie Rzepieli,
Pani Monice Cerkowniak oraz Pani
Urszuli Mielniczuk.
Tekst i zdjęcia: Prezes OSE
,,GAJ’’ Urszula Mielniczuk

Finał międzypowiatowy
w mini piłce ręcznej
chłopców

Aktywność fizyczna i umysłowa
na świeżym powietrzu wzmogły
apetyt. Z chęcią wszyscy usiedli do
wielkanocnego stołu i degustowali
przygotowane wspólnie przekąski.
Był to również czas na rozmowy
o świątecznych tradycjach, które
są kultywowane w domu każdego
ucznia.
Naładowani pozytywną energią, zrelaksowani, zintegrowani,
uśmiechnięci wszyscy rozeszli się do
domów. W pamięci na pewno zostanie uczniom wiedza o tym, w jaki
sposób można świętować – tradycyjnie, a jednak aktywnie i zdrowo.

Wszystko zostało zapakowane
i 6a wyruszyła na teren Stadionu
Miejskiego, aby na świeżym powietrzu, przy pięknych promieniach
słonecznych integrować się w duchu zbliżających się świąt.

Walentynkowe
zawody w ringo

Magdalena Kozłowska-Szewczyk

Z okazji Walentynek w naszej
szkole odbył się turniej w ringo.
Nie każdy znał zasady, ale jak się
potem okazało wszyscy doskonale
zapoznali się z regułami gry i zabawa była wyśmienita.
Uczniowie uznali, że to świetna
zabawa na podwórze z kolegami
czy na wczasy z rodzicami. Wystarczy mieć małe kółeczko i dobry
humor. Walka była zacięta, sędziny

20 kwietnia 2017r odbył się finał
międzypowiatowy w mini piłce
ręcznej chłopców.
Zawody miały miejsce w hali
AWF Wrocław. System gry był „każdy z każdym” tzn. My-SP nr 2 Oborniki Śl, SP Bielany Wrocławskie, SP
nr 3 Oborniki Śl i SP Milicz. Ostatnia drużyna nie zjawiła się na zawodach dlatego też mieliśmy tylko
jeden mecz do rozegrania z „trójką”
obornicką.
Świetna gra nasza i zawodników
„trójki” sprawiła, że mecz był bardzo ciekawy i na wysokim pozio-

mie. Ostatecznie przegraliśmy jedną bramką, zabrakło szczęścia.
Mecz z Bielanami mieliśmy zaliczony z etapu wcześniejszego. Dzieki temu awansowaliśmy do finału,
który odbył się w poniedziałek 24
kwietnia w Gimnazjum w Obornikach Śl. Zmierzyliśmy się tam z SP
46 z Wrocławia.
Skład SP 2 Oborniki Śląskie:
Krzysztof Wiśniewski(bramkarz),
Milan Fiłon, Karol Raduchowski,
Michał Łuczuk, Mateusz Pażyra,
Michał Affinite, Jakub Ołdziejewski, Jakub Mikołajczak, , Oskar Kubicki, Juliusz Wojewódka.
Opiekun: Agnieszka Łysoń

SPĘDZAM CZAS
NA SPORTOWO
Od 1 kwietnia w naszej szkole
ruszył program pod hasłem „Aktywnie spędzam czas na sportowo
i kształtuję swoją postawę ciała
prawidłowo” – zajęcia sportowe dla
uczniów z elementami gimnastyki
korekcyjno-kompensacyjnej poprzez realizację dodatkowych zajęć
sportowych i rekreacyjno-sportowych ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń korekcyjnych i kompensacyjnych ma zachęcać dzieci
i młodzież do regularnej aktywności fizycznej, jak również kształtować podstawowe nawyki ruchowe
związane z prawidłową postawą
ciała.
Zadania korekcyjno-kompensacyjne są bardzo ważną wartością
dodaną programu ze względu m.in.
na brak obligatoryjnych i powszechnych zajęć gimnastyki korekcyjnej
w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.

Cały dzień miło nam zleciał,
a wspólne zabawy bardzo nas zintegrowały.
…zaczęliśmy przyrządzać przekąski – ta część bardzo mi się podobała, bo nikt się nie kłócił i wszyscy
sobie pomagali.
…czułem jak cała nasza klasa
stała się jedną rodziną (…)
Opracowała:
Beata Rybaczuk

Prowadzące: A.Grodzińska,
A.Łysoń

•

Projekt Trzymaj formę

Tydzień aktywności fizycznej w Sp2

w osobach Pani Ani Grodzińskiej
i Agnieszki Łysoń miały problem
z wytypowaniem pierwszego miejsca.

W ramach projektu pn „Trzymaj
formę” uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w tygodniu aktywności fizycznej.

Ostatecznie uznano, iż wszyscy
uczestnicy zajęli pierwsze i drugie
miejsca. Zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i poznali nową
grę rekreacyjną w ringo.

Zadania wcześniej stworzyli we
współpracy z nauczycielkami WF
Anną Grodzińską i Agnieszką Łysoń.
1. zadanie: zajęcia na świeżym

Organizatorzy:
Anna Grodzińska
Agnieszka Łysoń

AKTYWNIE

Główne cele zadania:
harmonijny rozwój fizyczny
oraz poprawa ogólnej kondycji
i sprawności fizycznej uczniów,
• kształtowanie nawyku prawidłowej postawy, • przeciwdziałanie powstawaniu wad postawy,
• zapobieganie nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży,
• włączenie jak największej grupy
uczniów do regularnej aktywności fizycznej.

Wrażenia uczniów 6a:

Pierwszą propozycją wychowawczyni było Biegane dyktando
o tytuł wielkanocnego zajączka.
Uczniowie, podzieleni na grupy,
musieli kolejno podbiegać do kartki z dyktandem wielkanocnym,
zapamiętywać jak najwięcej tekstu
i z pamięci dyktować go swojemu
sekretarzowi. Najwięcej problemów
sprawiły uczniom wyrazy: rzeżucha, bukszpan, śmigus-dyngus,
Wielki Piątek i Sobota, chlustając,
hektolitry, niejeden. Wszystkie gru-
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powietrzu. Łącznie nasi uczniowie
w jednym dniu byli 6 godzin.
2. zadanie: pajacyki. Należało zrobić jak najwięcej pajacyków. Uczniowie wykonali ich 3600
3. zadanie: bieganie. Zrobiliśmy
1100 okrążeń wokół boiska.
4. zadanie: przysiady. Zrobiliśmy
prawie 3000

Poza tym uczniowie biorą udział
w dodatkowych zajęciach sportowych średnio 3 razy w tygodniu. Ich
aktywność jest na wysokim poziomie. Mamy nadzieję, że w przyszłości bedą sami sportowcy w naszej
szkole.
Koordynator projektu:
Agnieszka Łysoń

24

Magazyn Informacyjny
Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich

Świat jest książką
„Świat jest książką i ci, którzy
nie podróżują, czytają tylko jedną
stronę” – motto nowego projektu
w PZS Oborniki Śląskie
(Św. Augustyn z Hippony)
Powiatowy Zespół Szkół jest
beneficjentem dwuletniego projektu w programie “Mobilność kadry
edukacji szkolnej” w programie
PO WER (Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój) o maksymalnej kwocie dofinansowania
306 992,05 PLN (autorzy projektu:
Anna i Grzegorz Matwiszyn).
Tytuł projektu – „International
high 5 for teachers: together for
innovations” – nawiązuje do wcześniejszych projektów realizowanych
w szkole i finansowanych ze środków Funduszy Europejskich.
Tym razem celem projektu jest
podwyższenie jakości pracy placówki oświatowej poprzez dokształcenie kadry pedagogicznej w zakresie znajomości języków obcych,
samomotywacji i nowatorskich metod edukacyjnych.
Poprzez otwarcie się kadry pedagogicznej na konieczność nauki języków obcych i rozbudzenie
zainteresowania różnorodnością
kulturową, pragniemy wzmocnić
jej motywację i skuteczność do poszukiwania nowego spojrzenia na
pracę nauczyciela, który będzie podążał za potrzebami uczniów.
Aby lepiej zrozumieć zachowania i motywację naszych uczniów
będziemy poszukiwać, również za
granicą, nowatorskich rozwiązań
na lekcjach przedmiotowych, by

dostarczyć uczniom przyjemności
z nauki.
Realizacji tych celów będą służyły spotkania warsztatowe dla
nauczycieli o motywacji, nowatorstwie, wielokulturowości Europy
w połączeniu z aktywnością sportową i oczywiście nauką języka obcego.
W ideę projektu na terenie naszej
placówki zaangażowana zostanie
większa część grona pedagogicznego, natomiast najsilniej zmotywowani nauczyciele do nauki języka
obcego i poszukiwania ciekawych
pomysłów, wyjadą na 26 szkoleń
(językowe lub tematyczne) do Wielkiej Brytanii, na Maltę i Hiszpanii.
Te osoby będą przede wszystkim
odpowiedzialne za poznanie innych europejskich systemów edukacyjnych i przeniesienie dobrych
praktyk (m.in. elementów CLIL) na
grunt naszej szkoły.

Teraz przyszedł czas na to, by
każdy uczestnik projektu dzielił się
swoimi dobrymi doświadczeniami
i wprowadzał zmiany we własnym
warsztacie pracy.
Na stronie internetowej szkoły
będziemy starali się systematycznie
informować o wszystkich rezultatach projektu.
Koordynator projektu
Anna Matwiszyn

04 kwietnia 2017 roku w Urazie
odbył się powiatowy konkurs
wiedzy o Unii Europejskiej
„Mały Europejczyk”.

Żegnaj sroga zimo!
„Żegnaj sroga zimo i nie wracaj do nas. Na przyjście wiosny otwórzmy ramiona” – tym
okrzykiem witały wiosnę przedszkolaki z Obornik Śląskich.
Przedszkolaki z ulicy Kasztanowej i Sikorskiego pięknie pożegnały
zimę, ale jeszcze piękniej zaprosiły i powitały miłą i sympatyczną,
chyba ulubioną porę roku, Wiosnę.
Wszystkie dzieci bardzo się napra-

cowały, aby najpiękniej jak potrafią
świętować nadejście wiosny. Przygotowały wspólnie z rodzicami oraz
paniami nauczycielkami przepiękne kwiaty z bibuły oraz wspaniałe
nakrycia głowy. Były to prawdziwe
dzieła sztuki, a nasze pociechy prezentowały się znakomicie. Starsze dzieci przeszły ulicami miasta
w pięknych, kolorowych strojach,
śpiewając
wiosenne
piosenki
i grając na instrumentach. Młodsze

przedszkolaki śpiewały i tańczyły,
malowały kredą pierwsze zwiastuny wiosny, które wspaniale zdobiły
podwórko przedszkolne. Dało się
zauważyć, że Pani Wiosenka bardzo szybko usłyszała nasze okrzyki
powitalne, bo natychmiast wyszło
piękne słoneczko i prowadziło dzieci do przedszkola. Wiosno, wiosno
nie zapomnij o nas, każda trawka
chce być już zielona...
Tekst i zdjęcia: Ewelina Kuźma

Z radością informujemy, że
pierwsze miejsce zajęła Kornelia
Pera, uzyskując maksymalną ilość
punktów.
Tekst i zdjęcia: Anna Bacańska

Konkurs recytatorski

Sukces
naszych
uczniów
Uczniowie klasy 3a: Kinga Szemiel, Michał Głębicki, Marcin Jezierski reprezentowali szkołę na
XVI Powiatowym Konkursie Literackim „Sienkiewicza znać i czytać
warto” – „Krzyżacy”. Przygotowanie do konkursu z pewnością kosztowało ich sporo wysiłku, ale trud
się opłacił. Po części konkursowej
uczestnicy prezentowali przygotowane wcześniej scenki wybrane
z utworów H. Sienkiewicza. Nasza
trójka wystawiła scenę, w której
Zbyszko urzeczony urodą i głosem Danusi ratuje ją od upadku
i ślubuje zdobycie trzech pawich
czubów. Kinga faktycznie oczarowała publiczność głosem, a Marcin
i Michał, jak na rycerzy przystało,
prawdziwymi mieczami!

VIII Powiatowy Przegląd
Piosenki Przedszkolnej
środowiska lokalnego, nawiązanie
współpracy między placówkami,
wspólne przeżywanie i prezentowanie piosenek oraz rozwijanie
zainteresowań i uzdolnień muzycznych.
Dzieci oprócz wokalu prezentowały mniej lub bardziej złożoną
choreografię oraz stroje związane
z tematyką przeglądu. Piosenki
mówiły o bezpieczeństwie w czasie zabaw, podczas poruszania się
ulicami, przypominały o znakach
drogowych, sygnalizacji świetlnej
a także o bardzo odpowiedzialnej
pracy policjanta.
Podczas przerwy między występami dzieci i opiekunowie mogli skorzystać z przygotowanego

poczęstunku, a także wymienić się
wrażeniami.
W naszym przeglądzie nie
ma przegranych, zwycięzcami są
wszyscy wykonawcy. Pani Dyrektor Jadwiga Dobosz pogratulowała
wszystkim śpiewającym dzieciom
i podziękowała wychowawcom i rodzicom. Oprócz pamiątkowych dyplomów dzieci otrzymały upominki
ufundowane przez Stowarzyszenie
Oświatowe „Sowa” z Trzebnicy.
Organizatorzy bardzo dziękują
wszystkim przybyłym za wspaniałe
przygotowanie dzieci i już teraz zapraszają na kolejny Przegląd Śpiewających Przedszkolaków.
Tekst i zdjęcia: Danuta Groszek

Sukces
Kingi Szemiel
9.02.2017 roku Kinga Szemiel
i Bernadeta Migas reprezentowały naszą szkołę w I Dolnośląskim
Konkursie Recytatorskim Poezji Sybirackiej „Wiersze ojców naszych”
pod Honorowym Patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
W konkursie brało udział 93

gimnazjalistów z Dolnego Śląska.
Mimo tak ogromnej konkurencji,
Kinga została zauważona i nagrodzona wyróżnieniem. Gratulujemy!
Tekst: Robert Koszel

Dzień Niemiecki
21 marca odbył się w naszej
szkole Dzień Niemiecki. Wszystko
tego dnia związane było z krajem
naszych sąsiadów.
W korytarzu można było zobaczyć plakaty o tematyce niemieckiej, wykonane przez naszych
uczniów, z których można było dowiedzieć się mnóstwa ciekawostek
dotyczących sportu, historii, geografii Niemiec oraz poznać najciekawsze zabytki niemieckich miast.
Klasa 3a pod kierunkiem pań
Małgorzaty Sokołowskiej oraz
Magdaleny Kraus przygotowała
spektakl pt „Sieben Zwergen suchen ein neues Zuhause” (Siedmiu krasnoludków szuka nowego
domu).
Przedstawienie, do którego teksty napisała pani Maja Balicka,
w zabawny sposób przedstawiało
wędrówkę ogrodowych krasnali
przez Niemcy, pokazując przy okazji najciekawsze miejsca w Niemczech. Wesołe krasnale opowiadały
między innymi o Hamburgu, Monachium, Tyrolu, podczas gdy widzowie mogli zobaczyć te miejsca
na wyświetlanej prezentacji multimedialnej.
Tytułowych siedmiu krasnali
zagrali: Magda Piwowarczyk, Zuzia
Szachnowska, Janek Zombroń, Michał Głąbicki, Kamil Buczak, Filip
Grabiński i Karol Fornal.
Przedstawieniu
towarzyszyły
piosenki wykonywane przez dziewczęta z klas trzecich. W partiach
solowych usłyszeliśmy Basię Król,
Wiktorię Wojewódkę i Kingę Szemiel, które doskonale poradziły sobie z trudnym tekstem niemieckim.
Wokalistom towarzyszyli na fortepianie pani Magda Kraus i Marcin
Jezierski. Stroną techniczną i sprzętem nagłaśniającym zajmowała się

Ola Krasowska.
Po przedstawieniu wszyscy
uczniowie i nauczyciele mieli okazję degustacji ciast przygotowanych w domach według niemieckich przepisów. Mamy nadzieję,
że wszystkim smakowało, a Dzień
Niemiecki chociaż trochę zachęcił
uczniów do dalszego poznawania
kultury i języka naszych zachodnich sąsiadów:)
Przedstawienie prowadził i był
narratorem Paweł Domagała.
Tekst: Magdalena Kraus

Zwycięstwo
naszego
gimnazjum!!!
Nasz uczeń Damian Trytko z klasy 2c zajął pierwsze miejsce w konkursie powiatowym ,,Potyczki Matematyczno-Fizyczno-Chemiczne”.
Serdecznie gratulujemy ! Konkurs
odbył się 30.03.2017 w Ujeźdźcu
Wielkim.
Brało w nim udział 21 uczniów
z 7 gimnazjów powiatu trzebnickiego. Poziom konkursu był bardzo
wysoki i do końca trwała zacięta
walka o I miejsce. Oprócz Damiana
z naszej szkoły brali udział jeszcze
dwaj uczniowie: Wojciech Kowalski
z 2a i Łukasz Łabik z 2b. Również
dzielnie walczyli i otrzymali dyplomy z wyróżnieniem.
Opiekunem naszej wspaniałej
trójki był nauczyciel fizyki p. Bolesław Dzwonkowski.
Tekst: Robert Koszel, zdjęcia:
uczniowie gimnazjum

przez uczniów klasy 3b w styczniu
br. Przypomnijmy: w roku szkolnym 2015/2016 uczniowie ówczesnej klasy 2b wraz z Panem Danielem Nakoniecznym przystąpili do
realizacji projektu „Promocja szkoły przez pisanie listów”. Wysłano
listy do znanych i cenionych aktorów oraz innych rozpoznawalnych
w Polsce osobistości.
Adresatem jednego z takich listów Pan Jan Englert, do którego
wysłano dwa listy. Pierwszy napisali uczniowie klasy 2b, drugi – Pan
Daniel Nakonieczny, który jest koordynatorem projektu. Odpowiedź
na nie dotarła do szkoły w grudniu
2015 roku.
W kolejnych miesiącach uczniowie i nauczyciel wystosowali do
Pana Englerta kolejne listy. Pierwszy – w maju 2016 roku (z okazji
urodzin znanego aktora) oraz dru-

Kolejny
sukces
Wiktorii
Garbowskiej
Nasi uczniowie co roku biorą udział w Ogólnopolskiej Stypendiadzie Polonistycznej, która
odbywa się w trzech kategoriach:
konkurs ortograficzny, czytelniczy
i literacki.

„Balladę o trzęsących się portkach”
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego oraz fragment książki „Więcej niż klub” Pawła Berensewicza.
Swoją perfekcyjnie przygotowaną interpretacją wywalczył sobie
pierwsze miejsce.

Już po raz drugi Wiktoria Garbowska otrzymała tytuł Finalisty
za Wyróżnienie W Ogólnopolskim
Konkursie Literackim „Polonus”.

Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.

Tekst: Robert Koszel

Magdalena Jóźwiakowska
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Sukcesy obornickiego gimnazjum

Tekst: Robert Koszel, Zdjęcia:
uczniowie gimnazjum

Wiek przedszkolny to dobry
moment, aby zacząć wdrażać dziecko do dbania o bezpieczeństwo własne i innych
poprzez uświadamianie mu
skutków niebezpiecznych i ryzykownych zachowań w domu,
przedszkolu lub na ulicy, a także w kontaktach z ludźmi i zwierzętami.
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z pierwszej ręki

maj 2017 r.

Cieszymy się z sukcesu, gratulujemy i dziękujemy za godne reprezentowanie naszego gimnazjum.

BEZPIECZEŃSTWO było tematem przewodnim tegorocznego
VIII Powiatowego Przeglądu Piosenki Przedszkolnej, który odbył się
30 marca w Przedszkolu Publicznym w Obornikach Śląskich. Udział
w przeglądzie wzięło 34 uczestników w wieku 3- 6 lat z 17 placówek
z powiatu trzebnickiego. Głównym
założeniem imprezy była integracja

Szkołę Podstawową im. Adama
Mickiewicza reprezentowały uczennice klas trzecich.

Kilkunastu uczestników prezentowało pięknie przygotowane wiersze oraz fragmenty prozy. Szkołę
Podstawową im. Adama Mickiewicza w Pęgowie reprezentował uczeń
klasy VI A – Jan Górecki. Recytował

Rok 27 Nr 2 (156)

Podczas ferii zimowych trzy nauczycielki uczestniczyły w dwutygodniowej mobilności na Malcie,
podczas której uczęszczały na kurs
“Spice UpyourTeachingIdeas and
Empoweryour ICT Skills”.

Mały Europejczyk

23 marca 2017 roku w Szkole
Podstawowej nr 2 w Trzebnicy
odbył się I Konkurs Recytatorski klas VI.

z pierwszej ręki

Gratulujemy sukcesu i czekamy
na kolejne!

Kolejna
odpowiedź
znanej osoby na
list od naszych
gimnazjalistów!
Pan Jan Englert ponownie napisał do obornickiego gimnazjum!!!
6 marca do naszego gimnazjum
dotarł kolejny wyjątkowy list będący odpowiedzią na list wysłany

gi – w styczniu 2017 (z życzeniami
z okazji nowego roku).
W krótkim liście skierowanym
do uczniów Pan Jan Englert podziękował za ciepłe słowa i wyjaśnił, że
ze względu na nadmiar obowiązków służbowych niestety nie złoży
wizyty w naszym gimnazjum.
Niemniej jednak, fakt otrzymania przez szkołę listu od znanego
i cenionego artysty po raz kolejny
potwierdził tezę, że listy naprawdę
warto pisać…
Daniel Nakonieczny
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Oborniki (Obernigk), 4.
kwietnia 1917: Młócenie zboża.
Zgodnie z zarządzeniem Państwowego Komisarza ds. Wyżywienia Ludności podaje się
do publicznej wiadomości, że
wszystkie zgromadzone w kraju
zapasy niewymłóconego zboża
podlegają przetworzeniu najpóźniej do 15 kwietnia 1917.
Podania o przedłużenie tego
terminu uwzględniane będą
jedynie w uzasadnionych przypadkach.
Oborniki (Obernigk), 4.
kwietnia 1917: Świąteczny rozkład jazdy. W czasie świąt spośród pociągów osobowych kursować będą jedynie składy objęte
stałym rozkładem jazdy. Podróżni, którzy nie dostaną w nich
miejsca, będą musieli zrezygnować z podróży. Wszyscy, którzy
nie muszą jechać, mają obowiązek pozostania w domu.
Oborniki (Obernigk), 4.
kwietnia 1917: Potrzebne sadzeniaki. Izba Rolnicza we Wrocławiu (Breslau) prowadzi jeszcze
skup sadzeniaków: wczesnych,
średnich i późnych. Ziemniaków nadających się na rozsadę
nie należy zawozić do skupu, ale
oddać je Izbie Rolniczej, o ile nie
potrzebuje ich powiat.
Oborniki (Obernigk), 4.
kwietnia 1917: Sprawa obrotu
bezgotówkowego. Płatności bezgotówkowe zyskują w naszym
powiecie coraz większą popularność, zwłaszcza wśród zwolenników czeków pocztowych. Liczba
posiadaczy czeków w Trzebnicy
(Trebnitz) wynosi 25, w Obornikach 12, w Skokowej (Gellendorf) 1, w Strupinie (Stroppen)
2, w Bukowicach (Frauenwaldau) 4, a w Wiszni Małej (Wiese) 1. Jednak w naszym powiecie
do obrotu czekowego przystąpić
może jeszcze więcej osób prywatnych, szczególnie rolników,
biznesmenów, lekarzy czy aptekarzy.
Oborniki (Obernigk), 7.
kwietnia 1917: Kartki na chleb.
Zarząd Powiatu informuje, że
wydane dotychczas kartki na
chleb z przeznaczeniem na kwiecień będą ważne tylko do 14
kwietnia włącznie, każda na 9
funtów chleba. Kartki na chleb

Oborniki (Obernigk), 7. kwietnia 1917: Dostawy kartofli. Rolników posiadających uprawy kartofli
uprasza się o szybsze ich dostawy,
mające zostać objęte częściową rekompensatą zwiększonych kosztów
transportu.
Prusice (Prausnitz), 7. kwietnia 1917: Ameryka przystępuje do
wojny! Także i Ameryka wsparła
ostatnio szeregi naszych wrogów.
Militarnie nie ma to dla nas większego znaczenia, ale finansowo
nasi wrogowie zyskali dzięki temu
duże wsparcie. Tym większym
obowiązkiem Niemców jest więc
dostarczenie ojczyźnie pieniędzy,
aby przyśpieszyć długo oczekiwane
zwycięstwo.
Prusice (Prausnitz), 7. kwietnia
1917: Świąteczna poczta. Autobus
pocztowy w oba dni świąteczne
kursował będzie według rozkładu
niedzielnego. Obsługa Banku Pocztowego w Pierwsze Święto będzie
nieczynna.
Prusice (Prausnitz), 7. kwietnia
1917: Polowanie w kwietniu. Zgodnie z regulaminem polowań, w miesiącu kwietniu dozwolone jest m.in.
strzelanie do dzików oraz do głuszców, bażantów, żurawi i bekasów.
Oborniki (Obernigk), 11.
kwietnia 1917: Przyjmowanie do
szkoły. Przyjmowanie dzieci objętych obowiązkiem szkolnym rozpocznie się w czwartek, 12 kwietnia
1917 o godz. 11 w budynkach miejscowych szkół. Należy przynieść
świadectwa szczepień oraz akty
urodzenia dzieci zamiejscowych.
Przynoszenia ze sobą toreb z cukierkami należy zaniechać.
Prusice (Prausnitz), 11. kwietnia 1917: Odstrzał wron. Magistrat
miasta Wrocławia (Breslau) ogłasza
skup odstrzelonych wron i prosi
o możliwie duże ich dostawy. Jako
opakowania uprasza się stosować
kosze lub skrzynie, które na życzenie dostawcy mogą podlegać zwrotowi. W razie braku tego rodzaju
opakowań odstrzelone ptaki należy
przywiązywać do siebie, koniecznie
z podaniem ich liczby. Ptaki winny
być wypatroszone i przed wysyłką
dobrze schłodzone. Cenę skupu
ustalono na 60 fenigów za sztukę.
Oborniki (Obernigk), 14.
kwietnia 1917: Uroczysty koncert. Zorganizowany przez artystów z Wrocławia (Breslau) oraz
Szczecina (Stettin) uroczysty koncert w wigilię pierwszego Święta
Wielkiej Nocy w hotelu Bellevue
(obecny Dom Kultury) spotkał się
z żywym zainteresowaniem naszych
mieszkańców. W ramach koncertu
zaprezentowano zarówno utwory
wokalne, jak i instrumentalne.
Oborniki (Obernigk), 14.
kwietnia 1917: Śnieżyca w Wielką
Sobotę. Ostra Śnieżyca, jaka miała
miejsce w Wielką Sobotę, pozostawiła po sobie o tyle fatalne skutki, że

z powodu ciężaru śniegu pourywało się wiele przewodów elektrycznych, uniemożliwiając łączność
telefoniczną i oświetlenie naszych
ulic i domostw. Rano w pierwszy
dzień świąt musiano usunąć liczne
leżące na ziemi przewody.
Prusice (Prausnitz), 14. kwietnia 1917: Czas letni w roku 1917.
Czas letni w bieżącym roku rozpoczyna się w poniedziałek, 16 kwietnia 1917, o godz. 2, a kończy się 17
września 1917 o godz. 3 w nocy. Zegary w miejscach publicznych należy 16 kwietnia przestawić z godziny
2 na godz. 3, a 17 września z powrotem z godz. 3 na godz. 2.
Oborniki (Obernigk), 18.
kwietnia 1917: Pierwsza Komunia św. Do Pierwszej Komunii św.
przystąpiło w miejscowym kościele
katolickim sześcioro dzieci, w tym 1
chłopiec i 5 dziewczynek.
Oborniki (Obernigk), 18. kwietnia 1917: Drugi gatunek kartofli.
Kartofle nienadające się do spożycia
przez ludzi można dostarczać m.in.
do spalarni w Osolinie (Esdorf),
Wielkiej Lipie (Groß Leipe) i Wilczynie (Heidewilxen), jeżeli z powodu zbyt dużej odległości nie można
ich dostarczyć do Fabryki Krochmalu w Tarnowcu (Tarnast) czy też
Fabryki Płatków Kartoflanych w Sokowej (Gellendorf).
Prusice (Prausnitz), 18. kwietnia 1917: Konfiskata cynowych
dekli. Powszechna konfiskata wykonanych z cyny dekli od kufli
piwnych obejmie swym zasięgiem
głównie browary i restauracje. Konfiskacie podlega także smołowana
papa dachowa.
Prusice (Prausnitz), 18. kwietnia 1917: Ograniczenie wymiany
poczty z zagranicą. Wstrzymuje się
wymianę przesyłek pocztowych,
telegramów oraz rozmowy telefoniczne m.in. z takimi krajami jak
Stany Zjednoczone, Strefa Kanału
Panamskiego, Hawaje, Porto Rico
oraz Filipiny.
Prusice (Prausnitz), 18. kwietnia 1917: Przybycie tureckich praktykantów. Z ramienia Rządu Turcji,
za pośrednictwem Izby Przemysłowo-Handlowej z siedzibą we Wrocławiu (Breslau), na obszar Dolnego
Śląska przybyć ma 45 młodych tureckich praktykantów, którzy swoją praktykę zawodową odbyć mają
u naszych mistrzów rzemieślniczych. Z liczby tej 11 praktykantów
przybyć ma do Trzebnicy (Trebnitz), 7 do Wołowa (Wohlau), 7 do
Brzegu (Brieg), 3 do Sycowa (Groß
Wartenberg), 3 do Lądka (Landeck), 4 do powiatu Ziębice (Münsterberg), 4 do powiatu Kłodzko
(Glatz) oraz po jednym do miejscowości Twardogóra (Festenberg),
Schweidnitz (Świdnica), Ząbkowice
Śląskie (Frankenstein) oraz Strzegom (Striegau). Łącznie do Niemiec
przybyć ma 340 praktykantów. Mają
się oni zebrać w Konstantynopolu
(Stambule) i pociągiem wojskowym
przejechać do Berlina, skąd rozesłani zostaną do poszczególnych woje-

Recital
Piotra Machalicy

Oborniki (Obernigk), 25.
kwietnia 1917: Kwietniowe śnieżyce. Po ostatnich silnych opadach śniegu w naszych lasach
pozostało wiele połamanych konarów i gałęzi drzew. Ucierpiały
zwłaszcza lasy sosnowe w obrębie
Obornik, Rościsławic (Riemberg),
Wielkiej Lipy (Groß Leipe) i Siemianic (Schimmelwitz). Można
więc mówić o końcu kłopotów
z brakiem drewna na opał. W całym powiecie przystąpiono do liczenia szkód.

W niedzielę 7 maja o godz.
16.00 w OOK odbył się koncert
Piotra Machalicy „Mój ulubiony
Młynarski”.

Oborniki (Obernigk), 28.
kwietnia 1917: Powiatowy Sztab
Kryzysowy. W naszym powiecie
z inicjatywy starosty został ostatnio utworzony Wojenny Techniczny Sztab Kryzysowy dla wsparcia
lokalnego rolnictwa. Sztab ma na
celu wsparcie miejscowych gospodarstw, w których brakuje rąk do
pracy, koni, maszyn itp. Podania
należy składać do członka Sztabu,
przewodniczącego von Prittwitza
z Kowal, odpowiedzialnego także
za obszar miejscowości Oborniki,
Kuraszków (Karoschke), Wielka
Lipa (Groß Leipe), Budzicz (Puditsch) oraz Wilczyn (Heidewilxen).
Oborniki (Obernigk), 28.
kwietnia 1917: Komisja Wojskowa. Stawienie się przed Wojskową
Komisją Uzupełnień, powołaną
na poniedziałek, 30 kwietnia, na
godz. 8 rano, obejmie poborowych
rocznika 1899 z Obornik. Komisja
obradować będzie w gospodzie
w Trzebnicy (Trebnitz), mieszczącej się przy Klosterplatz 7.
Oborniki (Obernigk), 28.
kwietnia 1917: Dostawy torfu.
Władze naszego powiatu zamówiły ostatnio kilka wozów krajowej
ściółki torfowej. Zamówienia na
miesiąc czerwiec należy składać
do 20 maja 1917 w siedzibie administracji powiatu.
Oborniki (Obernigk), 28.
kwietnia 1917: Powiatowy Magazyn Odzieży Używanej. Skup
i sprzedaż odzieży używanej,
w tym też bielizny i butów, odbywać się będzie w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach od
9 do 12 przed południem, a także
w sobotnie popołudnia w godz.
od 4 do 6 w Trzebnicy, przy Lange
Straße 39 (na terenie posiadłości
rodziny Zantke). Oddając używaną odzież będzie można otrzymać
zaświadczenie uprawniające do
otrzymania nowej sztuki odzieży
lub luksusowych butów.
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wództw. Przybycie praktykantów
nastąpić ma już w najbliższych
dniach. Izba Przemysłowo-Handlowa wszystkich praktykantów
objęła stosownym nadzorem.

Prusice (Prausnitz), 25.
kwietnia 1917: Kradzież świń.
W nocy z soboty na niedzielę
z majątku Graupe w Brochowie
koło Wrocławia (Brockau) skradziono 2 świnie. Złodzieje ubili
zwierzęta na miejscu i znikli bez
śladu.
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O b o r ni c ki oś r od e k ku l tu r y

Przed 100 laty prasa donosi

Prusice (Prausnitz), 4.
kwietnia 1917: Wszystko się
chwieje! Wszystko się chwieje:
na wszystkich frontach odebraliśmy wrogom wielkie połacie ziemi, a nasze łodzie podwodne zadały śmiertelny cios ich statkom
handlowym, w Rosji – rewolucja,
car – zdetronizowany! Ale jedno jest pewne: solidne podstawy niemieckiej państwowości
i siła niemieckiego ludu. Na tym
opiera się także niewzruszona
pewność niemieckich pożyczek
wojennych. Pomóż wygrać tę
wojnę, daj pieniądze najpewniejszemu dłużnikowi świata – własnej ojczyźnie!

maj 2017 r.

To hołd składany Mistrzowi
przez Piotra Machalicę, który Jego
piosenki śpiewa od zawsze. Tym
razem jednak powstał koncert Machalicy (przeplatany osobistą opowieścią) składający się wyłącznie
z utworów, które wyszły spod pióra
Mistrza. Były to piosenki zarówno
autorskie, jak i znakomite przekłady, które stały się ważną częścią polskiej kultury.
„Mój Ulubiony Młynarski” to
koncert na głos, dwie gitary, trąbkę,
instrumenty perkusyjne, a nawet
akordeon. W programie usłyszelismy m.in. „Jeszcze w zielone gramy”, „Tango desperado”, „Nie ma
jak u mamy”, „Bynajmniej”, „Moje
ulubione drzewo”, „Najpiękniejszy
list miłosny”, „Idź swoją drogą” czy
„Blue Tango”.
Zespół wystąpił w składzie:
Krzysztof Niedźwiecki – gitara akustyczna, Michał Walczak – gitara
akustyczna, Paweł Surman – trąbka,
przeszkadzajki, akordeon.

„Ale CZAD!,
czyli podróże
grupy MoCarta”
W czerwcu serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie
z topowym kabaretem.
Tym razem o świetną zabawę
w OOK zadbają panowie z Kabaretu
MoCarta z programem „Ale CZAD,
czyli podróże Kabaretu MoCarta”.
W sam raz przed galopującym sezonem urlopowym muzycy zabiorą
nas w podróż m.in. do Chin, Francji, Kostaryki, czy Czech.
Tak artyści opisują swój program: „W programie Grupy jak
zwykle dominować będzie muzyka
klasyczna, okraszona kulturalnym
żartem. Muzycy zagrają wiele nowych utworów, ale czasem wrócą
do kilku swoich evergreenów. Cóż...
Panowie z wiekiem stają się nieco
sentymentalni...”

Na występ Grupy
MoCarta zapraszamy
9 czerwca 2017
o godz. 18.30.
Bilety w cenie 50
zł (dorośli) i 30 zł
(młodzież) do nabycia
w OOK.

9 edycja wystawy

Nieznane Oblicza Hinduizmu
Od 21 kwietnia w Małej Galerii
Fotografii KONTRAST można
obejrzeć wystawę przygotowaną przez Instytut Studiów
Azjatyckich „Nieznane Oblicza
Hinduizmu”.
Wystawa prezentuje fotografie
autorstwa Anety Krejczy, Jacka Muellera oraz Alicji Łozowskiej, będącą plonem ich podróży po Indiach.
Ekspozycja „Nieznane oblicza hinduizmu” ma bardzo atrakcyjną formę – jest podzielona na cztery działy: literaturę, rytuały, sztukę oraz
życie codzienne.
Otwarcie wystawy wzbogaciło wiele atrakcji: pokaz fotografii
z komentarzem Anety Krejczy, pokaz tradycyjnego tańca indyjskiego Bharatanatyam w wykonaniu

zespołu Mayura z Wrocławia oraz
koncert gitarzysty Wiktora Mączyńskiego, inspirowany muzyką

indyjską. Nie zabrakło też tradycyjnego, indyjskiego poczęstunku.

Parada 2017 podczas Xi Dni Obornik
Kolejny raz zapraszamy Państwa do udziału w karnawałowej Paradzie, która uświetni
obchody XI Dni Obornik Śląskich w maju tego roku.

Osobą koordynującą Paradę
z ramienia OOK jest Urszula Pelc,
z którą można się kontaktować pod

numerem telefonu 71310 12 51 oraz
drogą mailową pod adresem ula.
ook@gmail.com.

Tegoroczna Parada odbędzie się
w sobotę 27 maja 2017 r. w godz.
14.00–15.00.
W tym roku szczególnie gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców do czynnego włączenia
się w Paradę. Wystarczy zebrać się
w grupę, sposób prezentacji jest całkowicie dowolny!
Chcemy kolejny raz udowodnić,
jak wspaniale oborniczanie potrafią się bawić, dlatego zachęcamy do
przygotowania przebrań, charakterystycznych elementów wyróżniających Waszą reprezentację, itp. Jak
zwykle będzie głośno, rytmicznie
i kolorowo, a miastu udzieli się nastrój karnawałowej fiesty.

Kabaret Hrabi wystąpił w OOK
Po Nowakach i Jurkach przyszedł czas na kolejną (wielką!)
gwiazdę scen kabaretowych.
W piątek 31 marca 2017 o dobry
humor widzów tłumnie zgromadzonych w OOK zadbał uwielbiany
przez publiczność Kabaret Hrabi
z programem „Tak, że o”.
Artyści, czyli Joanna Kołaczkowska, Tomasz Majer, Dariusz Kamys i Łukasz Pietsch przez ponad
dwie godziny skutecznie czarowali
obornicką publiczność.
Mamy nadzieję, że wszyscy zgromadzeni bawili się wybornie.
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„Leć głosie”

Instrumentarium było
bardzo bogate, bo artystom

na scenie towarzyszyli inni
muzycy: Piotr Damasiewicz
(trąbka), Tomasz Wendt
(saksofony), Robert Jarmużek (fortepian), Wojciech
Buliński (perkusja) oraz
Kaja Karczmarczyk, Wiktoria Łukowicz i Marta Choryza (chórki).
Koncert zdecydowanie
z kategorii tych naprawdę
wyjątkowych i głęboko po-

Repertuar maj 2017
do połowy
maja

4.05

czwartek
19.00

11.05.

czwartek
19.00

ruszających, co publiczność
wyraziła owacją na stojąco.
Muzykom
serdecznie

dziękujemy za solidną porcję
wzruszeń i zachwytów, a publiczności za przybycie.

18.05

czwartek
8.30, 9.30,
10.30

19.05

piątek
19.00

Dzień Dziecka z OOK!
W niedzielne popołudnie 4 czerwca o godz.
16.00 zapraszamy na
trawkę przed OOK na
wyjątkowy spektakl Wędrownego Teatru Lalek
MAŁE MI pt. „TUWIM Julek – PARA buch, FRAZY w ruch” – niezwykłą
opowieść o dzieciństwie
uwielbianego poety Juliana Tuwima dla dzieci
od lat 2 do 102!

wa muzyka Jacka BUDYNIA
Szymkiewicza, lidera zespołu
Pogodno.

Po spektaklu ekipa Wędrownego Teatru Lalek
przeprowadzi wesołe i pełne

25.05.

czwartek
19.00

maj 2017 r.
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WYSTAWA PLAKATU Tomasza Pietrka, ucznia Geta
Stankiewicza, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych
we Wrocławiu, obecnie adiunkta tej uczelni.
KONCERT „PIOSENKI POLSKIE NA JAZZOWO”
w wykonaniu duetu Janusz Konefał (gitara) i Tomasz
Wilczyński (kontrabas). W programie: „Na pierwszy znak”,
„Miłość ci wszystko wybaczy”, „Kasztany”, „Cała jesteś
(Bilety: 15 zł, mł. 10 zł)
w skowronkach”, itd.
TRIO KLEZMERSKIE „KLEZMERADO” zagra tradycyjną muzykę żydowską oraz piosenki z musicalu „Skrzypek
na dachu”. Wystapią: Włodzimierz Brzeziński (skrzypce),
Bartosz Warkoczyński (klarnet), Paweł Stuczyński (forte(Bilety: 15 zł, mł. 10 zł)
pian).

Stowarzyszenie Invictus
BJJ Oborniki Śląskie od
stycznia bieżącego roku
reprezentowało Gminę
Oborniki Śląskie na 5
prestiżowych
imprezach.
Niezwyciężeni z Obornik
Śląskich w sezonie zimowo
– wiosennym nie mieli sobie
równych, ponieważ z każde-

sponsorów jest dużo łatwiej
realizować sportowe cele.
Dlatego dziękujemy firmą Lampy2, Brave Design
i Stepmed oraz Pani Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich
za wiarę w nas, bo zaczynaliśmy bez tytułów, bez
osiągnięć, ale za to z wielką
pasją i determinacją.
Dzięki pozyskanym fun-

wo-wiosennym InvictusBjj
Oborniki Śląskie:
Miłosz Borowski:
– Mistrz Polski NO GI
2017r.
– Championshipa Poznań
Open I miejsce w kat.
bluebelt, Adulto – 82 kg.
GI
– Championshipa Poznań
Open I miejsce w kat.

PORANKI MUZYCZNE DLA SZKÓŁ „PODRÓŻE
ŚWIATA” w wykonaniu Fabiana Raban (kontrabas i przeszkadzajki), Hanna Włodarczyk (gitara) Aleksandrka
Żminkowska (prowadzenie koncertu).
(Bilety: 7 zł)

KONCERT „FRYDERYK CHOPIN W BARWACH
JAZZU”. Duet Anna Rejda i Kamil Abt zaprezentuje
utwory Chopina we własnych aranżacjach.
(Bilety: 15 zł, mł. 10 zł)

Łukasz Urbański:
– Championshipa Poznań
Open II miejsce w kat.
77 kg. Masters 2
– Munich International
Open Championship
I miejsce w kat. 77 kg.
Masters 2
Michał Chudy:
– V-ce Mistrz Polski NO
GI 2017r. III miejsce
w 92 kg. białe pasy
– Championshipa Poznań
Open złoty I miejsce
w 92 kg. białe pasy
Łukasz Nurek:
– VI Ogólnopolskiego
Turnieju NO GI i GI
w Dzierżoniowie III miejsce – 88 kg, białe pasy

KONCERT „PIOSENKI DLA MATKI”.
Wystapią Maria Zygmaniak-Lesiak (sopran),
Piotr Sowiński (tenor), Michał Leoniak (fortepian).
(Bilety: 15 zł, mł. 10 zł)

Mateusz Kusztal:
– VI Ogólnopolskiego
Turnieju NO GI i GI
w Dzierżoniowie I miejsce w kat. + 96 białe pasy
Piotrek Kuczkowski:
– VI Ogólnopolskiego
Turnieju NO GI i GI
kat. Adulto, i Masters,
Gi i No Gi, białe pasy –
96 kg. I, II i III miejsce.
8 kwietnia 2017 roku
w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich
odbyło się pierwsze seminarium sportowe trenera
i zawodnika Maksymiliana
Wiśniewskiego, na które
przyjechali również zawodnicy z Ostrowa Wielkopolskiego, Leszna, Poznania oraz
Wrocławia. Było to pierwsze
seminarium z Brazylijskiego
Jiu-Jitsu w tym roku, a planujemy zrealizować jeszcze co
najmniej 2-3 takie spotkania.
Żeby być najlepszym trze-

29

ba trenować z najlepszymi,
a trener Maksymilian Wiśniewski zdecydowanie jest
czołówką światową.
Pieniądze na zajęcia pozyskaliśmy min. z Grantów
Gminy Oborniki Śląskie,
Starostwa Powiatowego
w Trzebnicy oraz prywatnych
sponsorów Lampy2, Brave
Design, Stepmed Paweł Stelmaszczyk za co bardzo dziękujemy. Liczna frekwencja
zawodników na zawodach,
seminariach świadczy tylko
o tym, że Brazyliskie Jiu-Jitsu
rozwija się w Polsce bardzo
szybko.
Kolejnym przystankiem
dla niezwyciężonych z Obornik Śląskich będzie Puchar
Polski w Koninie oraz obóz
sparingowy Invictusów
w sierpniu bieżącego roku.
Tekst i zdjęcia:
Miłosz Borowski

atrakcji warsztaty dla dziecięcych widzów.

go turnieju przywozili najwyższe trofea, a jest to dopiero początek działalności
naszej sekcji. Nie spoczywamy na laurach i chcemy, aby
z każdym startem poprzeczka była coraz wyższa. Wyjazdy na zawody rangi międzynarodowej są kosztowne,
ale dzięki wsparciu naszych

Młodzi widzowie będą
mogli podpatrzeć małoletniego przyszłego poetę w różnych wcieleniach: chemika,
strażaka, magika, hodowcę
jaszczurek, czy podróżnika.

duszom z Gminy Oborniki
Śląskie oraz ze Starostwa
Powiatowego w Trzebnicy
możemy zrealizować cykl
seminariów
sportowych
z czołówką trenerską w naszym kraju. To z pewnością
pozwoli na rozwój sportowy
naszej kadry! Osiągnięcia
sportowe w sezonie zimo-

79,5 kg. Adulto NO GI
– Munich International
Open Championship
I miejsce w blubelt 81 kg.
No GiMasters 1
– VI Ogólnopolskiego Turnieju NO GI
i GI w Dzierżoniowie
I miejsce w Adulto, Gi,
blue-belt, – 81 kg,

Piłkarki i piłkarze z Pęgowa z sukcesami
w Finale Turnieju o Puchar Tymbarka!

Całości dopełni widowiskowa, przeobrażająca
się podczas przedstawienia
scenografia, wysmakowane
lalki – ilustracje Katarzyny
Szpilkowskiej oraz brawuro-

Edyty Soi

W finale udział wzięło
łącznie 12 drużyn z 7 miejscowości: Obornik Śląskich,
Kryniczna, Zawoni, Korzeńska, Żmigrodu, Pęgowa oraz
Trzebnicy. Przed zawodami

W niedzielne popołudnie
2 kwietnia 2017 w Galerii
Plastycznej OOK odbyło
się uroczyste otwarcie
wystawy ceramiki użytkowej autorstwa Edyty
Soi, właścicielki i twórczyni pracowni Erinaco.
Przestrzeń galerii wypełniły różnorodne patery, lampy, talerze, misy, lampiony,
a nawet niezwykle oryginalne umywalki.
Grupa taneczna Aplauz
Obornickiego Ośrodka Kultury, której instruktorem jest
Sonia Baran uzyskała trzecią
nagrodę w Festiwalu Tańca
Comania organizowanym
przez Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie w dniu

26 marca 2017 r. w kategorii
street dance do 15 lat.Wystąpiło w tej kategorii 7 zespołów.
Cieszymy się z kolejnego
sukcesu dziewcząt, które kochają tańczyć i wytrwale ćwiczą, aby tak pięknie nas pro-

mować. Składając gratulacje
zespołowi i pani instruktor
pragnę także podziękować
rodzicom za opiekę nad zespołem podczas wyjazdów
na festiwale .
Halina Muszak

Finał mini Siatkówki
Finał Powiatu Trzebnickiego Dziewcząt i Chłopców Igrzysk Młodzieży
Szkolnej w Mini Siatkówkę Klas IV przeszedł już
do historii.

Wystawa Ceramiki Użytkowej Sukces Grupy Tanecznej Aplauz

Wystawę charakteryzowało bogactwo wzorów i kolorów, a dodatkową atrakcją
była możliwość zakupienia
prezentowanych eksponatów.
Wielbiciele nietuzinkowej
ceramiki mogli zakupić cudeńka autorstwa pani Edyty.
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Invictus niezwyciężony

Salonik Czterech Muz

Zawartko / Piasecki – koncert

Dla wielbicieli nieoczywistych tropów muzycznych nie lada gratką był
koncert „Leć głosie”duetu Magdaleny Zawartko (wokal) i Grzegorza
Piaseckiego (kontrabas),
który odbył się w OOK 4
marca 2017.
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W dniach 23-25 marca w Świdnicy odbyły
się wojewódzkie Finały o Puchar Tymbarka,
w każdym dniu docieraliśmy do półfinałów .
W pierwszym dniu w kategorii U12 piłkarze ze Szko-

ły Podstawowej w Pęgowie
zajęli 3 miejsce. W drugim
dniu w kategorii U10, 3 miejsce dla zawodniczek Szkoły Podstawowej w Pęgowie,
które reprezentowały UKS
ZORZA PĘGÓW. Najlepszą
bramkarką turnieju wybrano
naszą zawodniczkę Blankę

Machnik. Na zakończenie finałów w kategorii U8 młode
piłkarki UKS ZORZA PĘGÓW zajęły 4 miejsce. Wielkie brawa dla zawodniczek
i zawodników z Pęgowa za
walkę i sukcesy.
Tekst i zdjęcia:
Przemysław Lichwa

życzyła powodzenia i przypominała o zasadach gry fair
play Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach
Śląskich Pani Krystyna Haładaj.
Zawody przebiegły w przyjaznej atmosferze, aczkolwiek można było zauważyć
w zawodnikach ducha walki
o każdą piłkę!
Klasyfikacja zawodów:

Kolejność dziewcząt: 1. SP
Kryniczno; 2. SP 2 Oborniki
Śl.; 3. SP Zawonia; 4. SP Korzeńsko; 5. SP 2 Trzebnica; 6.
SP 3 Oborniki Śl.
Kolejność chłopców: 1. SP
Żmigród; 2. SP Pęgów; 3. SP
3 Oborniki Śl.; 4. SP 2 Trzebnica; 5. SP Zawonia; 6. SP
Kryniczno
Tekst i zdjęcia:
Dawid Bernadek
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Nowy sezon MTB
Sezon MTB w Obornickim Klubie Rowerowym otwarty! Początek wiosny, a my już rozpoczęliśmy walkę o jak najlepsze
pozycje w różnych wyścigach
amatorskich i profesjonalnych.
Nasz licencjonowany zawodnik
Paweł Garczyk rozpoczął starty.
Jego pierwszym wyścigiem był start
w austriackim Langenlois. Był to
wyścig UCI C-1 w kategorii Międzynarodowej Unii Kolarskiej. Austriackie zmagania były świetnym
przedsezonowym przetarciem. Na
starcie zjawiło się blisko 65 juniorów z 8 krajów. Paweł zadebiutował
w starszej kategorii Junior. Jak na
nowicjusza przystało na starcie był
ustawiony na końcu stawki. Wyścig
składał się z 5 rund, każda pętla
liczyła 5 kilometrów. Mordercza
trasa składała się z długich i stromych podjazdów oraz dużej sumy
przewyższeń. Jednak Paweł bardzo
dobrze sobie poradził i ostatecznie
przyjechał na metę na 28 miejscu.
W wyścigu brali udział czołowi
zawodnicy z Polski oraz Europy.
Paweł rozpoczął także zmagania
w Pucharze Polski. Pierwsze takie zawody odbyły się 9 kwietnia
w Białymstoku. Na starcie zjawiło
się 43 juniorów z całej Polski. Nasz
zawodnik ukończył wyścig na 8
miejscu. Kolejny w tym roku wyścig
Pawła to Puchar Czech w Pradze
kategorii XCO UCI-1 pierwsza kategoria Międzynarodowa Unii Kolarskiej. Startowało w nim 66 kolarzy z 11 państw. Paweł przyjechał na

w Obornikach Ślaskich dit bicycles, Producent rowerów Brenabor
w Ciecholowicach, FHMM SP.
ZO.O., siedziba w Ciecholowicach,
Restauracja „Bajka”, EWOLED siedziba w Pęgowie, Agencja Ochrony
DORO z Wrocławia, PGD Polska
siedziba we Wrocławiu, Nadleśnictwo Oborniki Śląskie, Wojczal-Bike, Wrocław Motoland Auto Części w Obornikach Śląskich, Urząd
Miejski w Obornikach Śląskich,
Siłownia Hektor, oraz Park Wodny
Zdrój w Trzebnicy.
Dziękujemy…

36 pozycji – doświadczenia są bezcenne. Chcąc walczyć i podnosić
swoje umiejętności trzeba mierzyć
się z najlepszymi.
Pozostali zawodnicy z Obornickiego Klubu Rowerowego rozpoczęli swoje tegoroczne zmagania na
szosie w Sobótce w Ogólnopolskim
Wyścigu Rowerowym „Ślężański
Mnich”. Wyścig uważany jest za oficjalne rozpoczęcie sezonu szosowego, co roku ściąga wielu zawodowców oraz amatorów kolarstwa. Tak
samo było i tym razem – liczba zawodników osiągnęła poziom dużo
ponad 1000 zawodników i zawodniczek.
Dla nas jest to jedna z ważniejszych imprez w roku. Sobótka to
zdecydowanie stolica dolnośląskiego kolarstwa szosowego, dlatego
staramy się licznie reprezentować
nasz klub na rozpoczęciu sezonu.
W tym roku do Sobótki wybrało się
5 naszych zawodników. Kuba Litwinowicz, poradził sobie z dystansem
Mini (18 km) w niecałe 32 minuty,
co było bardzo dobrym wynikiem.
Na dystans mega (54 km) zdecydowali się Seweryn Makuch, Kamil Król i Krzysztof Majchrzak. To
właśnie ten ostatni, najlepiej zaprezentował się w Ślężańskim Mnichu,
pokonując swój dystans w czasie
1 godziny i 26 minut. Natomiast
nasze zawodniczki Katarzyna Koczwara oraz Małgorzata Maśkiewicz
wystartowały w Miękini, na pierwszej edycji Bike Maratonu – cyklu
największych imprez rowerowych
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w Polsce. Cała impreza będąca
otwarciem cyklu zebrała około dwa
tysiące uczestników!!! Do wyboru
były trzy dystanse, trzy poziomy
trudności – GIGA (77 km), MEGA
(54 km) i MINI (24). Dziewczyny
wybrały dystans 24 km. Nasze debiutantki bez problemów poradziły
sobie z trasą i już myślą o kolejnych
startach w tego typu maratonach
górskich. Wyniki: Katarzyna Koczwara – K2 – 24 miejsce a Małgorzata Maśkiewicz – K3 – 33 miejsce.
Dodatkowo dziewczyny bardzo
dobrze zaprezentowały się w wyści-

Oborniczanin medalistą Pucharu Europy K1!
Puchar Europy K1 odbył się 11
lutego w Chorwacji!!! Czternastoletni Michał Borowski jest wychowankiem klubu Elitarni MMA
Oborniki Śląskie.

gu w Obornikach Wielkopolskich,
na maratonie szosowym na dystansie 90 kilometrów, gdzie wywalczyły
miejsca na podium – Małgorzata
Maśkiewicz miejsce 2, a Katarzyna
Koczwara miejsce 3. Jesteśmy dumni z naszych zawodników i zawodniczek. Początek sezonu w Obornickim Klubie jest bardzo obiecujący.
Jednak bez wsparcia ludzi, kochających sport oraz ludzi dobrego serca
daleko byśmy nie zajechali, za co im
przy każdej okazji dziękujemy i prosimy o dalsze wsparcie i pomoc.
Nasi sponsorzy to: Sklep Rowerowy

Emocji nie brakowało! 190 zawodników ze swoimi ekipami
w przeciągu kilku godzin stoczyło ponad 300 walk w formułach

Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!
Tekst i zdjęcia:
Łukasz Borowski

Dolnośląska „Złota wieża” dla Wieży Pęgów
W dniach 07-09.04.2017 w Nowej Bystrzycy odbył się finał
dolnośląskiego Turnieju o Złotą
Wieżę.
Nasza drużyna w składzie: Aneta
Korościel, Paweł Kowalczyk, Marian
Kwieciński oraz Bartosz Smukowski
po rozegraniu 9 meczy wygrywając 8
i jeden remisując po raz trzeci z kolei
zajęła pierwsze miejsce. O zwycięstwie zadecydowała ostatnia runda,
w której spotkaliśmy się z niepokonaną drużyną Gońca Żarów. Wygrywając 3 do 1 zapewniliśmy sobie
zwycięstwo w całym turnieju. Wielkie brawa dla naszych zawodników
za godne reprezentowanie Pęgowa,
Gminy Oborniki Śląskie i Powiatu
Trzebnickiego.
Tekst i zdjęcia:
Przemysław Lichwa
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Półkolonie
zimowe
W dniach 13-17 lutego i 20-24
lutego 2017 r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Obornikach
Śląskich odbyły się dwa pięciodniowe turnusy półkolonii
zimowych pod hasłami: „My się
zimy nie boimy” i „Z górki na
pazurki.
Podczas pełnych atrakcji dwóch
tygodni mali mieszkańcy naszej
gminy mieli możliwość wzięcia
udziału w grach i zabawach ru-

chowych, a także mogli sprawdzić
swoje umiejętności kulinarne i manualne. Jedną z większych atrakcji
okazał się wyjazd do Machnic koło
Trzebnicy gdzie nasi podopieczni
mogli bez skrępowania poszusować
na torze saneczkowym podziwiając
widoki Kocich Gór. Miłym akcentem była szkółka tenisa ziemnego
prowadzona przez Pana Zbigniewa
Staranowicza. Dodatkowo dzieci
uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez trenerów piłki nożnej. W ramach rozrywki zostało
zaplanowane wyjście do Obornickiego Ośrodka Kultury na przedstawienie „Alibaba i 4 rozbójników”

oraz wyjazd do kina HELIOS na
film „Był sobie pies”. W przeprowadzenie zajęć aktywnie włączyły
się panie Anna Szwaj, Sylwia Żak
i Anna Droś. W naszym projekcie
uczestniczyło blisko 50 dzieci. Celem organizowanych przez Ośrodek
półkolonii jest przede wszystkim
zorganizowanie aktywnego, zdrowego interesującego i bezpiecznego wypoczynku dla dzieci ze szkół
podstawowych. Chcemy też zapewnić rodzinom dogodne warunki do
pogodzenia życia rodzinnego z życiem zawodowym. Jesteśmy pewni, że nasze obornickie półkolonie
przez lata wypracowały naprawdę

Co nas czeka?
W tym roku przed pracownikami Ośrodka Sportu i Rekreacji,
mimo utrudnień związanych
z pracami remontowymi prowadzonymi w naszych obiektach
stoją dwa duże przedsięwzięcia.

Prezes Obornickiego Klubu
Kazimierz Garczyk

Organizatorem wydarzenia
było Stowarzyszenie Elitarni MMA
Oborniki Śląskie.
Tekst i zdjęcia:
Katarzyna Jarczewska

dobrą markę, dlatego już dzisiaj zapraszamy na kolejne, które odbędą
się w Ośrodku Sportu i Rekreacji,
podczas tegorocznych wakacji. Informacje o półkoloniach będą dostępne na naszej stronie internetowej www.osiroborniki.pl i profilu
facebookowym Ośrodka.
Tekst i zdjęcia:
Arkadiusz Kucharski

Zapraszamy wszystkich chętnych lubiących jazdę na rowerach
górskich i szosowych do naszego
Klubu.

MMA, BJJ, Kick light, point lighting
oraz UFR light kontakt. Zawody
otworzył Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa.
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Zapraszamy do Ośrodka Sportu i Rekreacji

Na 9–10 września 2017 r. zaplanowaliśmy na targowisku „Mój rynek” wspólnie z Polską Federacją
Kynologiczną Ogólnopolską Wystawę Psów Rasowych połączoną
z piknikiem rodzinnym. Oprócz
prezentacji psów rasowych zapra-

Sporty walki
Miłośnicy sportów walki licznie zjechali się 8 kwietnia 2017
roku do Obornik Śląskich,
gdzie w hali Publicznego Gimnazjum odbył się International
Polish Cup 2017.

Realizuje się na międzynarodowych zawodach w formułach kickboxerskich i grapperskich.

W dniu 25 czerwca na Obornickim Grzybku zostanie rozegrany po
raz kolejny Wyścig MTB im. Zbigniewa Strzałkowskiego. Już dziś
wszystkich zawodników serdecznie
zapraszamy. W wyścigu będą mogli
wziąć udział zawodnicy licencjonowani, ale również zawodnicy nie
posiadający licencji. Należy dodać,
że trasa na obornickim Grzybku jest
już przygotowana i można treningowo sprawdzać na niej swoje siły.
Nie jest to wyścig łatwy i trzeba posiadać odpowiednią technikę jazdy
na rowerze, jak również mieć dobrą
kondycję fizyczną oraz odpowiedni rower przygotowany do jazdy
w trudnym terenie. Duże podziękowania dla Pani Sołtys z Pęgowa,
która w dużej mierze przyczyniła
się do tego, że trasa została szybko
posprzątana po zimie. Dziękujemy.

z pierwszej ręki

maj 2017 r.

szamy mieszkańców Obornik Śl.
do pokazania swoich pupili niekoniecznie posiadających rodowód.
Planujemy też występy artystyczne,
gry i zabawy dla najmłodszych.
Natomiast 1 października 2017 r.
zapraszamy na jubileuszowe V Dolnośląskie Mistrzostwa w JUDO
dla Dzieci „Okami Cup”. Zawody
te gromadzą najlepsze zawodniczki zawodników z Dolnego Śląska,
a w tym roku także z Czech i Niemiec. Przewidujemy, że w jubileuszowej V edycji weźmie udział ponad 500 zawodników. Wydarzenie
to będzie dużym wyzwaniem dla
Ośrodka Sportu i Rekreacji, ponieważ temu wydarzeniu chcemy zapewnić szczególną oprawę.
Ponadto zapraszamy mieszkańców do korzystania z obiektów
znajdujących się terenie Ośrodka:
kortów tenisowych, siłowni, a w sezonie wakacyjnym basenu. Istnieje
też możliwość wynajęcia miejsca
pod ognisko.
Tekst i zdjęcia:
Arkadiusz Kucharski

Taekwon-do
11 medali na Mistrzostwach
Polski Taekwon-do Krotoszyn
2017! Oborniczanie w Kadrze
Narodowej na rok 2017!
W niedzielę 9 kwietnia br.
w Krotoszynie odbyły się Mistrzostwa Polski Taekwon-do Polskiej
Federacji Taekwon-do. Na starcie
577 zawodniczek i zawodników
z całej Polski, którzy rywalizowali
przez 12 godzin na 15 matach. Była
to największa jednodniowa impreza
w historii polskiego Taekwon-do,
a rywalizacja dotyczyła młodzików
młodszych (MM), młodzików (M),
juniorów młodszych (JM), juniorów (J), seniorów (S) i super seniorów (SS). Doskonale spisali się
podopieczni trenera Piotra Gąsiora
z Obornik Śląskich.
W pierwszej kolejności informujemy, iż mamy 3 osoby, które dostały się do Kadry Narodowej. Oborniczanka Dominika Czerwińska (JM)
zdobyła 3 złote medale (walki semi
i light conatct oraz układy formalne)
zdobywając w sumie 24 pkt. i tytuł
najlepszej zawodniczki Mistrzostw
Polski. Jakub Rutkowski wywalczył
złoto, srebro (walki) i brąz (układy

formalne) i z 18 pkt. również dostał
się do Kadry Juniorów Młodszych.
Senior Mateusz Kowalczyk zdobył 2
złote medale w walkach co dało mu
przepustkę do Kadry Seniorów.
– Szczerze mówiąc najbardziej
mnie cieszą medale moich podopiecznych w walkach. Taekwon-do to przecież z definicji sztuka
walki. Inne składowe Taekwon-do
jak układy formalne, techniki specjalne, testy siły itd. też są istotne,
ale walka ponad wszystko – mówi
trener Gąsior.
– Trzeba zaznaczyć, że niebagatelną rolę w przygotowaniu Dominiki i Malwiny odgrywa Wicemistrzyni Świata Taekwon-do (Miami,
USA, 2002) Nina Gąsior, która cały
czas trzyma świetną formę i walcząc,
w praktyce, udziela stosownych rad
– kontynuuje trener Gąsior.
Aniela Dusińska z (MM) przywiozła dwa złote medale (walka
miękkim kijem i układy formalne)
zaś jej brat Tobiasz (M) jeden złoty
(walka).
Bardzo cieszy duża ilość młodzików młodszych na zawodach
(w wieku 5-7 lat), ponieważ praca
z takimi dziećmi jest najtrudniejsza.

– Dla nich sam wyjazd na zawody
to „Mount Everest”, a co dopiero
wyjście na matę. Gorące brawa dla
najmłodszych! – opiniuje trener
Piotr Gąsior.
Pod koniec sierpnia zgrupowanie dla Kadrowiczów w Świeradowie Zdrój, a później pierwsza próba
międzynarodowa.
– Ponad ćwierć wieku jeżdżę po

świecie na rozmaite turnieje. Takie
wyjazdy to nie tylko medale, rywalizacja. To, wydaje mi się, że jednak
PRZEDE WSZYSTKIM, rodzaj misji, kiedy nasi podopieczni poznają
inne narody, kultury, religie, zwyczaje, inne jedzenie i inne widoki,
inne zapachy. To kształtuje nasz stosunek do świata i do rzeczywistości.
Dlatego też zawsze, z najwyższą

starannością dobieramy cel naszych
zagranicznych eskapad – dodaje
Piotr Gąsior, trener, ale również organizator.
Informacje o treningach na obornikislaskie.gpft.pl lub też gpft.pl
w dziale ZAPISY wśród 120 lokalizacji Polskiej Federacji Taekwon-do.
Tekst i zdjęcia: Piotr Gąsior
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