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Egzemplarz bezpłatny
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.

W najbliższym czasie ruszy

Największa przebudowa dróg
na terenie naszej gminy

Wybudujemy
dwie świetlice
wiejskie
Gmina Oborniki Śląskie dzięki staraniom
burmistrza Arkadiusza Poprawy znalazła
się wśród samorządów, którym zostało
przyznane dofinansowanie na realizację dwóch zadań z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Umowy na dofinansowanie planowanych inwestycji zostały podpisane 31 stycznia 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Przyznane promesy na łączną kwotę

1 miliona złotych
przeznaczone zostaną na budowę dwóch
świetlic wiejskich w miejscowości Pęgów i Bagno. Realizacja inwestycji rozpocznie się już
w tym roku, a jej zakończenie zostało przewidziane na połowę roku 2020.

st r. 4

Pomogliśmy
wymienić
„kopciuchy”
Infrastruktura drogowa jest jednym z ważniejszych zadań, które realizuje gmina na
swoim terenie. Dzięki dobrej współpracy
z Samorządem Województwa Dolnośląskiego udało nam się zrealizować już
wiele inwestycji, które zdecydowanie
wpłynęły na bezpieczeństwo i komfort
życia mieszkańców. A to jeszcze nie koniec. Przed nami realizacja największego
zadania dotyczącego przebudowy dróg
na terenie naszej gminy.
Zadanie pn. „Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 342, 343, 340
w miejscowości Oborniki Śląskie” obejmuje

przebudowę ulic: Wrocławskiej, Dworcowej,
Łokietka i Piłsudskiego (do skrzyżowania
z drogą na Wielką Lipę) wraz ze skrzyżowaniem przy Urzędzie Miejskim. Przebudowana
zostanie nie tylko nawierzchnia ulic, ale również chodników. Powstaną także nowe azyle
na przejściach dla pieszych, ciągi pieszo-rowerowe oraz poprawione zostanie odwodnienie dróg. Wykonany zostanie nowy parking
przy Dworcu PKP, zatoki autobusowe oraz
ścieżka rowerowa. Rozbudowana zostanie kanalizacja deszczowa a także pojawią się nowe
punkty oświetlenia ulicznego. Zadanie realizowane będzie w formule „Zaprojektuj i Wybuduj”. Głównym celem realizacji zadania jest

poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg oraz obniżenie hałasu generowanego przez pojazdy przez przebudowę
nawierzchni oraz budowę elementów ochrony środowiska (ekranów akustycznych).
Przebudowa wymaga wycinki drzew. Jest
to konieczne, aby poprawić bezpieczeństwo
na drogach i przebudować sieci podziemne.
Z uwagi na konieczność polepszenia parametrów istniejących ulic, chodników itp. zachodzi
konieczność wycinki drzew rosnących w przeważającej części przy krawężnikach.

st r. 3

W 2018 r. gmina Oborniki Śląskie uruchomiła program dofinansowujący wymianę
źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Oborniki Śląskie. Dofinansowaniem objęte były wyłącznie inwestycje polegające na
likwidacji lokalnych źródeł ciepła zasilanych
paliwami stałymi (piece bezklasowe) i zmianie na ogrzewanie gazowe, elektryczne i oparte o paliwa stałe lub pellet charakteryzujące
się parametrami kotłów 5. Klasy (wg PN-EN
3003-5:2012).

st r. 8
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z pierwszej ręki

Z pamiętnika wieloletniego Prezesa Związku Kombatantów RP Henryka Sielickiego

Droga do „Niby Wolności”

U

rodziłem się na Wileńszczyźnie, gdzie przebywałem do 1944 roku.
Rok 1944 – Wileńszczyzna pod okupacją. Niemcy uciekają.
Nadchodzi Armia Czerwona, zajmuje ponownie nasze tereny: Wilejka – Budsław – Dołhinów, dawne województwo wileńskie. Tak jak
za pierwszym razem 17 września
1939 r. Kończy się okupacja niemiecka i znów rozpoczyna się okupacja sowiecka. Mieszkańców ogarnia strach, bo smak panowania sowieckiego na naszych terenach
poznali już w latach 1939-1941, kiedy to niszczono wszystko, co było
polskie, niszczono wszelkie przejawy polskości, deptano godność
ludzką, wywożono ludzi polskiego pochodzenia na Sybir, wsadzano
do łagrów. W tej całej rozpaczy rok
1944 przynosił jednak małą iskierkę nadziei, która tliła się w umysłach miejscowej ludności. Dochodzą wieści ze Wschodu. Jest nadzieja, działa Rząd Polski, powstaje
Armia Polska.
Ludność przebąkuje, że może
znowu tu będzie Polska. Mieszkańcy chłoną każdą wiadomość. Zbierają się w czasie wolnym od pracy
w święta na przyzbach chat – dyskutują.
Ponieważ umiałem czytać po rosyjsku, a były dostępne gazety, na
tych spotkaniach, czytałem zebranym wiadomości z frontu i ze świata. W sowieckiej prasie wiadomości
o polskim wojsku były bardzo skąpe, lub ich nie było wcale. Jednak
między wierszami można było domyślić się, że coś się dzieje. Ludzie
czekali, że może będzie sposobność
dostania się do Wojska Polskiego,
a nie do Armii Czerwonej. Po ponownym wkroczeniu na nasze tereny w roku 1944 następuje mobilizacja i wszystkich mężczyzn wcielają do Armii Czerwonej. Władze
wojskowe i cywilne robią wszystko, ażeby nie dopuścić do wstępowania naszej młodzieży do Wojska Polskiego. Miejscową ludność
ogarnia paniczny strach. Wszelkimi sposobami mężczyźni unikają mobilizacji i wcielenia do Armii
Czerwonej, organizują kryjówki po
lasach. NKWD organizuje łapanki mężczyzn. Ponieważ trzeba było pracować w domu na gospodarce, wychodzić w pole, organizowaliśmy straże, mężczyźni przebierali
się w stroje kobiece, ubierali spódnice, zawiązywali chusty na głowę
i tak w tym stroju orali, bronowali,
siali. Robiono wszystko, aby zmylić
patrole NKWD i nie dać się wcielić
do armii. Każdy czekał na Wojsko
Polskie. Jednak pętla ucisku coraz
bardziej zawężała się i dla uniknięcia prześladowania rodzin, w początkach września 1944 r. zaczęliśmy wychodzić z ukrycia i zgłaszać
się Wojenkomatu, starać się dostać
do Wojska Polskiego. Stawiano nam
różne przeszkody.
Na komisji wojskowej wyzywano
nas od „polskiej mordy” i używano
wielu obelżywych słów. Jednak nie
dało się nas zastraszyć i przy stanowczej postawie udawało się, chociaż nie wszystkim, dostać się i być
wcielonym do Wojska Polskiego.

Na komisji przy spisywaniu danych,
mimo że podkreślało się przynależność polską, dopisywali formułę…
„poddany Sawietskamu Sajuzu…”
(tł. „jest obywatelem Związku Radzieckiego”) i jeśli ktoś nie zwrócił
na to uwagi, nie zauważył i podpisał
nie było żadnej mowy, natychmiast
zabierali i zamiast do Wojska Polskiego wcielali do Armii Czerwonej
lub wywozili w głąb Rosji. Nie było
wówczas żadnego odwołania.
Ja, zanim dostałem się do Wojska Polskiego, a miałem wówczas niespełna 18 lat, musiałem
przejść przez sito NKWD. 4 września 1944 r. zgłosiłem się na komisję wojskową w Wojenkomacie
i oświadczyłem, że jestem Polakiem
i chcę być wcielony do Wojska Polskiego, walczyć z Niemcami w szeregach Wojska Polskiego o wolną
i niepodległą Polskę. Po usłyszeniu przez przewodniczącego komisji (był to oficer radziecki w stopniu
kapitana) moich słów, że chcę walczyć za Wolną Polskę, nie pozwolono mi już nic więcej powiedzieć.
Kapitan podskoczył do mnie, zamachnął się ręką z zamiarem uderzenia. Ja cudem jakoś uchyliłem się
i uniknąłem ciosu. Wówczas porwał
telefon, wywołał NKWD i oświadczył do słuchawki „… pojmał szpona, prisłać bajcow i zabrać jewo…”
(tł. „złapałem szpiega, przysłać żołnierzy i odprowadzić do aresztu”).
Po chwili zgłosiło się dwóch enkawudzistów z bagnetami na karabinach, wyprowadzili mnie z Wojenkomatu i podpierając pod boki bagnetami, przeprowadzili mnie
środkiem ulicy do aresztu. Przyznaję, że byłem wystraszony. Drzwi
aresztu odryglowano i wrzucono mnie do środka jak worek. Pa-

nował tam półmrok. W pierwszej
chwili ogarnęła mnie ciemność, nic
nie widziałem. Jak się później okazało, ta cela była tak przepełniona,
że wszyscy siedzieli w kucki jeden
na drugim. W tej celi panował taki ścisk i smród, że dzisiaj się tego
nie da opisać. Miałem trochę szczęścia, że zaopiekował się mną jeden ze współwięźniów Polak – rodowity Warszawiak (nazwiska już
dziś nie pamiętam), który we wrześniu 1939 roku, kiedy na Wileńszczyznę wkroczyła Armia Radziecka
był na tych terenach. Został wówczas aresztowany i osadzony w łagrach na dalekiej Syberii. Udało mu
się jakoś stamtąd zbiec. Przebył całą Rosję dążąc do Polski i tu w naszych okolicach został złapany. Siedział w tym areszcie sporo czasu,
był badany i nękany przez NKWD.
Zaopiekował się mną, a kiedy nadeszły badania poczuł jak zachować
się podczas tych śledztw. Podczas
badań niejednokrotnie więźniów
bito i maltretowano, a on wskazywał jak się zachować, aby uniknąć
tortur. Zwracał uwagę, aby uważać
na wszystko co się podpisuje. Szkoła jego w późniejszym czasie bardzo
mi się przydała, bo w areszcie przesiedziałem ponad dwa tygodnie
i każdej nocy między godziną 24.00
a 1.00 byłem wzywany i prowadzony pod bagnetami na badania. Na
badaniach ciągle się czepiali: dlaczego ja chcę iść do Wojska Polskiego, dlaczego nie zgłosiłem się wcześniej do Armii Czerwonej, co ludzie mówią, żądali podania siatki
szpiegowskiej, ujawnienie wrogów
władzy radzieckiej i temu podobne bzdury… Musiałem dobrze lawirować, aby uniknąć bicia i odesłania mnie do łagrów. Ułożyłem sobie

treść zeznań, nauczyłem się na pamięć wszystkich dat i zdarzeń i tak
każdej nocy na śledztwach klepałem w kółko starając się broń Boże nic nie zmienić i się nie pomylić.
Po prawie dwóch tygodniach całego nękania i śledztwa, pewnej nocy zostałem wywołany z celi i doprowadzony na kolejne śledztwo.
Spisano wszystko słowo w słowo
co mówiłem i na końcu otrzymałem protokół do podpisania. Przed
podpisaniem prosiłem o umożliwienie mi przeczytania go. Nie stawiano przeszkód. W protokole było wszystko napisane, co mówiłem,
jednak nie było wzmianki, że jestem
Polakiem. Wówczas prosiłem o dopisanie mego oświadczenia, na co
prowadzący śledztwo się zgodził.
Podyktowałem następującą treść:
„…praszu Rajwajenkomat pryczyslić mienia w rady Polskoj Armii, potamtu czto ja chaczu barotsia z niemieckim zachwdszczykom
w radach Polskiej Armii za Swabodnuju Polszu, potamtu czto ja jest Palak…” (tł. … „Proszę Wojskową Komendę przydzielić mnie do Armii
Polskiej, dlatego, że ja chcę walczyć
z niemieckim zaborcą w szeregach
Armii Polskiej za wolną i niepodległą Polskę, dlatego, że jestem Polakiem”).
Od prowadzącego śledztwo usłyszałem wiele epitetów i wulgarnych słów pod moim adresem. Wyzwał mnie od polskiej świni. Jednak oświadczenie moje dopisał, a ja
podpisałem wówczas całość protokołu. Zostałem ponownie odprowadzony do aresztu.
Na drugi dzień rano około godziny 7.00 wywołano mnie z aresztu
już z całym moim dobytkiem, którym był worek zawierający trochę
sucharów chleba i kawałeczek słoniny, którą udało się mojej mamie
przemycić do aresztu. Pożegnałem
się ze współtowarzyszami niedoli i pod konwojem zostałem wyprowadzony. Byłem wystraszony, bo
nie wiedziałem jaki los mnie spotka, czy nie zostanę wywieziony do
łagrów na daleki wschód. Okazuje się, że odprowadzili mnie na targowisko, które było ze wszystkich
stron odgrodzone. Było tam już
sporo mężczyzn trzymanych pod
strażą NKWD. Dołączono mnie do
całej grupy. Około południa przybył
oficer radziecki z kilkoma żołnierzami, podpisał odbiór naszej grupy od straży NKWD.
Już pod konwojem tych żołnierzy odprowadzono nas około 10
km do stacji kolejowej Kniahiniono. Tam załadowali nas do wagonów towarowych (ile dało się wcisnąć), zadrutowano wagony drutem
kolczastym, a na każdym wagonie
na dachu siedziało po czterech żołnierzy radzieckich z bronią. Tak odtransportowano nas do Mołodeczna na punkt zborny (dawne przedwojenne koszary kawalerii polskiej
w Halinowie). Wpakowali wszystkich do baraków wysłanych słomą.
Baraki zrobione były z blachy falistej. Przebywałem tam kilka dni.
Ponieważ umiałem pisać po rosyjsku i po polsku, więc polecono mi
sporządzenie spisu żołnierzy w obu
językach. Przez te parę dni skom-
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pletowano kilka grup i odesłano.
Nowi przybywali, a ja pisałem wykazy. Chociaż życie było bardzo
ciężkie, nikt się nie mył, bo nie było wody ani mydła, jedzenie z kuchni radzieckiej było „pod psem”, byliśmy ciągle głodni, ale mieliśmy
nadzieję, że dotrzemy do Wojska Polskiego. Po krótkim pobycie
w Halinowie w punkcie zbornym,
zostałem pewnego dnia wezwany
do kantory (biuro dowództwa radzieckiego). Tam w biurze zastałem
dwóch oficerów Armii Radzieckiej,
którzy wezwali mnie na rozmowę.
Oświadczono, że dostanę bronirówkę (odroczenie z wojska) i zostanę
skierowany na szkołę polityczną do
Moskwy, a następnie po tej szkole skierują mnie do pracy w Polsce
w aparacie administracji rządowej.
Oświadczono, że potrzebują swoich
ludzi – a takim miałem być ja – którzy będą tworzyć Republikę Polską.
Odmówiłem i nie zgodziłem się
na ich propozycję. Próbowali mnie
przekonać, lecz nic z tego nie wyszło. Wyzwali mnie wówczas od
polskiej zakały i durniów. Na końcu oznajmili: „…Nu jedź ty w etu
swaju Polsku i tak tam budiet takaja Polsza jak zdieś Biełaruskaja Republika, tam budiet Polskaja Republika Sawietskowo Sajuza…” (tł. …
No jedź ty do tej swojej Polski, tam
i tak będzie Polska taka jak tu Republika Białoruska, tam będzie Republika Polska Związku radzieckiego).
Na tym nasze spotkanie się zakończyło. Wróciłem do baraków.
Na pierwszą listę sporządzoną
przez siebie wpisałem swoje nazwisko i nie mówiąc nikomu, wówczas
kiedy odsyłano następną grupę włączyłem się w jej skład i tak wyrwałem się z tego punktu zbornego. Załadowano nas ponownie do wagonów towarowych. Tym samym
sposobem przywieźli nas do Mołodeczna i pod konwojem żołnierzy radzieckich odtransportowano
do Białegostoku. Tam odebrał nas
kapitan Wojska Polskiego i dwóch
podoficerów. Na widok munduru
polskiego z orłem na czapce – po
tylu latach tęsknoty za takim widokiem – cała nasza grupa, a było
w niej dużo osób starszych, rozpłakała się jak małe dzieci.
Kiedy to bractwo się uspokoiło
zostaliśmy odprowadzeni do miejscowości Dojlidy Górne pod Białymstokiem i tam staliśmy się już
żołnierzami Wojska Polskiego. Zostaliśmy wcieleni do 5. Samodzielnego Szkolnego Batalionu Moździerzy. Po umundurowaniu i przyjęciu przysięgi żołnierskiej w czasie
mszy polowej, którą celebrował Kapelan Wojska Polskiego, droga moja
wiodła szlakiem bojowym II Armii
Wojska Polskiego. Forsowaliśmy
Nysę Łużycką w okolicach Pieńska. Dalej na zachód w kierunku
Budziszyna. Po nieustających walkach cofnięto naszą jednostkę, która była już bardzo zdziesiątkowana,
na tyły, gdzie jako Szkolny Batalion
prowadziliśmy szkolenie na podoficerów. Zakończenie wojny 8 maja 1945 roku zostało nas w miejscowości Schondorf. Przeżycie zakończenia wojny i zagospodarowanie
ziem zachodnich przez naszą Jednostkę Wojskową to już dalszy dość
ciekawy etap.
Zdemobilizowany z wojska zostałem 6 lutego 1946 roku. Przyjechałem na Dolny Śląsk do Wołowa.
Później mieszkałem we Wrocławiu,
a na koniec osiedliłem się w Obornikach Śląskich.
Henryk Sielicki
Były żołnierz II Armii
Wojska Polskiego
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Rzeczpospolita
Polska

W najbliższym czasie ruszy

Największa przebudowa dróg
na terenie naszej gminy
Infrastruktura drogowa jest jednym z ważniejszych zadań, które realizuje gmina na swoim terenie. Dzięki dobrej współpracy
z Samorządem Województwa
Dolnośląskiego udało nam się
zrealizować już wiele inwestycji, które zdecydowanie wpłynęły na bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. A to
jeszcze nie koniec. Przed nami
realizacja największego zadania dotyczącego przebudowy
dróg na terenie naszej gminy.
Zadanie pn. „Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 342, 343, 340 w miejscowości Oborniki Śląskie” obejmuje przebudowę ulic: Wrocławskiej,
Dworcowej, Łokietka i Piłsudskiego
(do skrzyżowania z drogą na Wielką Lipę) wraz ze skrzyżowaniem
przy Urzędzie Miejskim. Przebudowana zostanie nie tylko nawierzchnia ulic, ale również chodników. Powstaną także nowe azyle na przejściach dla pieszych, ciągi
pieszo-rowerowe oraz poprawione zostanie odwodnienie dróg. Wykonany zostanie nowy parking przy
Dworcu PKP, zatoki autobusowe
oraz ścieżka rowerowa. Rozbudowana zostanie kanalizacja deszczowa a także pojawią się nowe punkty
oświetlenia ulicznego. Zadanie realizowane jest w formule „Zaprojektuj i Wybuduj”. Głównym celem
realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg oraz obniżenie hałasu generowanego przez pojazdy przez
przebudowę nawierzchni oraz budowę elementów ochrony środowiska (ekranów akustycznych).
Przebudowa wymaga wycinki
drzew. Jest to konieczne, aby poprawić bezpieczeństwo na drogach
i przebudować sieci podziemne.
Z uwagi na konieczność polepszenia
parametrów istniejących ulic, chod-

ników itp. zachodzi konieczność wycinki drzew rosnących w przeważającej części przy krawężnikach. Duże drzewa potrzebują dużo miejsca
do wegetacji, szczególnie groźna jest
dla nich susza latem. Cześć z drzew
rosnących w wąskich pasach zieleni
wymaga wycinki ze względu na wypróchnienia i ryzyko złamania. Każdego roku część starych drzew musi zostać wycięta, ponieważ stwarzają
zagrożenie dla kierowców i pieszych.

Niezbędna wycinka nie zmieni jednak charakteru ulic Obornik
Śląskich. Wykonawca nasadzi co
najmniej tyle samo drzew, ile będzie musiał wyciąć, aby prawidłowo
zrealizować zadanie. Młode drzewa dobrane zostaną pod względem
wytrzymałości na warunki, w jakich będą rosnąć.
Szpalery drzew zlokalizowane zostaną w taki sposób, aby nie
zasłaniały pieszych oczekujących

przed przejściami przez jezdnię.
Z tych samych powodów drzewa
nie będą znajdowały się bezpośrednio przy skrzyżowaniach i zjazdach
do domów. Aby zachować charakter
istniejących alei zaplanowano nasadzenia drzew o obwodzie 16-18cm
i wysokości ok. 3 metrów. Powyższy
zabieg spowoduje szybki efekt odtworzenia wyciętej zieleni. Na ulicach Wrocławskiej i Łokietka odtworzone zostaną aleje lipowe. Dodatkowo przy Obornickim Ośrodku
Kultury oraz pomiędzy ulicami Łokietka i Dworcową powstaną skwery. Aleje uzupełnione zostaną również o nowe krzewy.

Całkowita wartość zadania to

ok. 17 000 000 zł !!!
Środki finansowe na to zadanie pochodzą ze środków unijnych
8 500 000 zł w ramach ZiT WroF,
1 300 000 zł poniesionych zostanie
z budżetu gminy Oborniki Śląskie,
pozostała kwota to środki Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
Inwestorem zadania jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, a wykonawcą wyłonionym w procedurze przetargowej została firma Pro-Tra Building Sp. z o.o.
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Wyremontujemy Droga w Lubnowie...
drogę w Wilczynie

Budujemy basen

5

Mieszkańcy ulicy Leśnej w Lubnowie zyskali nową nawierzchnię.
W ramach zadania został wykonany remont drogi gminnej o łącznej długości 550 m polegający na
budowie jezdni asfaltowej o szerokości 5 m. Wykonano pobocza
gruntowe wzmocnione kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m.
Koszt inwestycji to ponad

450 000 zł
Przy ulicy Poniatowskiego
w Obornikach Śląskich powstaje nowy basen rekreacyjny
dla naszych mieszkańców!
Obecnie wykonano już część ścian
murów oporowych niecek basenów
pływackich. Trwają prace związane
z wykonanie budynków technologii
wody basenowej – zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, trwają prace związane z wykonaniem pokrycia dachowego i obudowy osłaniającej dach, a także rozpoczęto montaż
instalacji elektrycznych. Wykonano

Rzeczpospolita
Polska

Wybudujemy dwie
świetlice wiejskie
Gmina Oborniki Śląskie dzięki
staraniom burmistrza Arkadiusza Poprawy znalazła się wśród
samorządów, którym zostało
przyznane dofinansowanie
na realizację dwóch zadań
z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Pęgowie zakłada stworzenie miejsca pełniącego rolę małego
ośrodka kultury i stworzenie prze-

strzeni dla integracji mieszkańców.
Projekt przewiduje wydzielenie pomieszczenia biblioteki, stworzony zostanie pokój klubowy, wydzielone zostaną pomieszczenia godpodarczo-gastronimiczne, które w znacznym
stopniu ułatwią organizację imprez
okolicznościowych.
Pomieszczenie przeznaczone na świetlicę będzie miało powierzchnię użytkową 158 m2, natomiast powierzchnia
użytkowa całego budynku będzie wynosić 349 m2.

1 miliona złotych
przeznaczone zostaną na budowę dwóch świetlic wiejskich w miejscowości Pęgów i Bagno. Realizacja
inwestycji rozpocznie się już w tym
roku, a jej zakończenie zostało przewidziane na połowę roku 2020.
Pęgów

Bagno

Nowy piec konwekcyjny
w przedszkolu
Przedszkole Publiczne w Obornikach Śląskich zyskało nowe
„serce w kuchni”. Nowoczesny
piec konwekcyjno – parowy został zakupiony przez Panią Dyrektor Kamilę Kryś.
Zdrowe i odpowiednie żywienie
dzieci jest dla nas niezwykle ważne.
Dbamy o to, aby posiłki przez nas
przyrządzane były odpowiednio zbilansowane i o odpowiedniej kaloryczności, a przede wszystkim aby
smakowały przedszkolakom. Urządzenie pozwala nam na przygotowywanie w jednym czasie wielu porcji
dla dzieci. Nasz piec jest 11 półkowy. Piec konwekcyjno-parowy pozwala w zasadzie na wszelkie czynności związane z obróbką termiczną:
gotowanie (również na parze), pie-

Umowy na dofinansowanie planowanych inwestycji zostały podpisane 31 stycznia 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Przyznane
promesy na łączną kwotę

W przypadku świetlicy wiejskiej
w miejscowości Bagno budynek
będzie pełnił dodatkową funkcję.
Część obiektu przeznaczona zostanie na remizę, gdzie główne pomieszczenie przeznaczone zostanie na garaż dla samochodu gaśniczego, wydzielone zostaną również
pomieszczenia techniczne. Pozostała cześć budynku będzie pełniła
funkcję ośrodka kultury dla lokalnej społeczności. W projekcie wydzielona została sala rekreacyjna
o powierzchni 100 m2, pomieszczenie biurowe, szatnia, czy pomieszczenia socjalno-gospodarcze. Łączna powierzchnia użytkowa budynku to 233 m2. Gmina Oborniki
Śląskie dąży do wyeliminowania
barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej
dlatego też oba projekty zostały dostosowane do użytkowania przez
osoby niepełnosprawne dzięki budowie pochyłych podjazdów oraz
odpowiedniego
przystosowania
pomieszczeń.

nowe zbiorniki retencyjne dla niecek
basenowych. Rozpoczęto prace związane z wykonaniem instalacji technologii wody basenowej i wykonano
instalacje drenażową wraz z odprowadzeniem do kanalizacji.
W kolejnych tygodniach nadal
prowadzone będą prace związane
z wykonaniem budynków technologii wody basenowej oraz postawieniem ścian żelbetowych oporowych niecek basenu pływackiego.
Prace budowlane idą zgodnie z harmonogramem. Planowane otwarcie
obiektu – czerwiec 2020.

czenie, smażenie, grillowanie, blanszowanie, regenerację gotowych dań
oraz różnego rodzaju kombinacje
przy zastosowaniu suchego powietrza i pary wodnej. Przyrządzanie
dań w piecu konwekcyjno-parowym
pozwala na ograniczenie czasu, gdyż
nie wymaga stałego ich dopatrywania, obracania, czy podlewania. Naraz można przygotowywać warzywa,
mięsa czy też ryby bez obawy wymieszania się zapachów. W technologii pieca konwekcyjno – parowego
tłuszcz konieczny jest tylko do uzyskania walorów smakowych. Dania
wymagające smażenia są wyłącznie
spryskiwane powierzchniowo. Produkty przyrządzane w piecu zachowują maksymalną zawartość witamin.
Małgorzata Bartkowiak

z czego 70 000 zł to dofinansowanie z Nadleśnictwa Oborniki Śląskie. Wykonana inwestycja z pewnością podniesie komfort oraz bezpieczeństwo jazdy.

...i w Morzęcinie
Gmina Oborniki Śląskie otrzymała kolejną dotację, tym razem
na przebudowę drogi gminnej
w miejscowości Wilczyn!

Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 460 991,00 zł.
Termin rozpoczęcia prac planowany jest na maj 2019 roku.

Wojewoda Dolnośląski ogłosił ostateczną listę rankingową
wniosków o dofinansowanie w ramach programu pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019”. Wśród zadań zamieszczonych na tej liście na 19 miejscu
znalazł się projekt zgłoszony przez
naszą gminę – pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Wilczyn”.
Ogólna wartość projektu to

Ponadto to w Wilczynie trwa budowa oświetlenia drogowego, przy
ulicach Pod Lasem, Klonowej i Parkowej. Już wkrótce zaświecą łącznie
44 nowe latarnie uliczne. Dodatkowo w ciągu ulicy Leśnej powstanie
14 nowych punktów świetlnych. Inwestycję realizuje w ramach wygranego przetargu firma Elektroteg Sp.
z o.o. za kwotę

921 983,02 zł

287 000,00 zł

Budujemy nowe
chodniki!
W naszym mieście powstają
dwa nowe chodniki.
Na ulicy Stefana Batorego (chodnik pieszy z kostki betonowej o łącznej długości 522 mb wraz ze zjazdami na posesję) oraz na ulicy Władysława Orkana (od skrzyżowania
z ulicą Mickiewicza w kierunku no-

wego Żłobka Miejskiego o łącznej
długości 230 mb. Od skrzyżowania
ulicy Orkana z Kasztanową w kierunku Wzgórza Grzybek zostanie
również wymieniona nawierzchnia
asfaltowa drogi).
Łączna wartość obu inwestycji to

ok. 530 000 zł

W Morzęcinie Wielkim powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa,
której bieg rozpoczyna się od drogi powiatowej nr 1357D w pobli-

ży wiaty przystankowej, a kończy
się na 595 metrze drogi w kierunku południowym. Szerokość jezdni
wynosić będzie 3,5m.

Po obu stronach przebudowywanego odcinka zaprojektowano pobocza gruntowe wzmocnione o szerokości 0,5 m
Koszt inwestycji to około

240 tys zł

Remonty w szkołach
Podczas ferii zimowych dokonaliśmy remontów w jednostkach oświatowych.
W celu poprawy warunków sanitarnych oraz komfortu pracy pracowników przeprowadzono prace
remontowe:
Remont wydawalni posiłków
w Szkole Podstawowej nr 1:
1. Wykonano nowe instalacje
wod-kan.
2. Wykonano nowe posadzki
z płytek ceramicznych.
3. Wykonano nowe okładziny
ścian z płytek ceramicznych.
4. Wymieniono stolarkę okienną
i drzwiową.
5. Zamontowano nową umywalkę.

6. Zamontowano nowe wyposażenie wydawalni posiłków: szafę przelotową, zmywarkę, blaty
i stoły robocze.
Koszt prac to

6. Zamontowano nowe wyposażenie obieralni i pomieszczenia mycia termosów: blatyi stoły robocze, szafki, itp.
Koszt prac to

ok. 21 000 zł

ok. 23 000 zł

Remont obieralni oraz pomieszczenia do mycia termosów na żywność w Szkole Podstawowej nr 2:
1. Wykonano nową instalację
wod-kan.
2. Wykonano nowe posadzki
z płytek ceramicznych.
3. Wykonano nowe okładziny
ścian z płytek ceramicznych.
4. Wymieniono stolarkę drzwiową.
5. Zamontowano nową umywalkę.

W związku ze złym stanem technicznym schodów zewnętrznych
prowadzących do Przedszkola Publicznego przy ulicy Kasztanowej
33, w celu poprawy bezpieczeństwa
dzieci, rodziców i nauczycieli przeprowadzono ich modernizację.
Koszt prac to

ok. 18 000 zł
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Podwyżka opłat za odpady
Szanowni Mieszkańcy!
W dniu 31 stycznia 2019 roku podczas Sesji Rady Miejskiej
w Obornikach Śląskich zostały przyjęte nowe stawki opłaty za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenach nieruchomości
zamieszkałych. Od 01 kwietnia 2019
roku opłata za odbiór odpadów zbieranych selektywnie będzie wynosiła miesięcznie 19 zł/osobę oraz przy
braku segregacji 38 zł/osobę.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz.U. 2018 poz. 1454 ze zm.),
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią dochód
gminy, a z pobranych opłat pokrywane są wyłącznie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi (m.in. odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych, utrzymanie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, likwidacja dzikich wysypisk), tj. powinien się samofinansować. Mając
powyższe na uwadze ustawowym
obowiązkiem gminy jest ustalanie
takiej wysokości opłaty, ponoszonej
przez mieszkańców, która pokryje
wszystkie koszty działania systemu.
Ustawowym zadaniem gminy od 1 lipca 2013 roku jest odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych. Mieszkańcy nie posiadają już
indywidualnych umów, a jedynie
wnoszą opłatę za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość. Gmina w celu realizacji zadania ogłasza przetarg nieograniczony w celu
wybrania najkorzystniejszej oferty.

Zgodnie z założeniami Planu Gospodarki Odpadami Województwa
Dolnośląskiego na lata 2016-2022,
Gmina Oborniki Śląskie realizuje założenia programu dla regionu
północno-centralnego.
Podmiot
odbierający odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających
biodegradacji do regionalnych instalacji przetwarzających odpady
komunalne tzw. RIPOK-i. Na terenie województwa dolnośląskiego są
to trzy instalacje odbierających odpady zmieszane (Rusko, Kryniczno i Rudna Wielka) oraz dwie instalacje przyjmujące odpady ulegające biodegradacji (Kompostownia
Rudna Wielka oraz Kompostownia
we Wrocławiu).
Dodatkowo gmina jest zobowiązana do osiągnięcia poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących
frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła, innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne oraz do ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do
składowania. W przypadku nieosiągnięcia poziomów wskazanych
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska gminy otrzymują dotkliwe
kary finansowe. Nasza gmina począwszy od 2013 roku spełnia wymogi rozporządzenia (tab. 2.).
Od 2014 roku zauważalny jest
wzrost ilości odbieranych odpadów
wysegregowanych (tab. 1.), w szczególności dotyczy to frakcji odpadów

biodegradowalnych, plastiku, odpadów wielkogabarytowych, szkła.
Ilość odpadów zmieszanych widocznie spadła w stosunku do 2012 roku
i utrzymuje się na stałym poziomie.
Największym kosztem ponoszonym przez gminę to odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych i ulegających biodegradacji.
Mają na to wpływ dwa czynniki.
W skali wszystkich zebranych odpadów jest ich najwięcej, a ponadto należy je kierować wyłącznie do
wskazanych w WPGO (jedne z najwyższych cen dyktowanych przez
instalacje za 1 Mg oddanych odpadów w skali kraju). Gmina nie może wybrać tańszej instalacji znajdującej się poza wskazanym w WPGO
regionem zagospodarowania odpadów, ponieważ wiąże się to z dotkliwymi karami finansowymi oraz
utratą dla Wykonawcy usługi wpisu do działalności regulowanej
i wykreślenie z niego na okres 3 lat.
W sumie koszt zagospodarowania
tych dwóch rodzajów odpadów stanowi prawie 2/3 wszystkich kosztów ponoszonych przez gminę.
Dodatkowo od 2018 roku następuje stopniowy wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska, tj.
za umieszczenie frakcji odpadów
zmieszanych na składowisku (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
22 grudnia 2017 roku w sprawie
jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska). ze stawki 120,76 zł / za 1 tonę w roku 2017
do 270 zł /za 1 tonę składowanych
odpadów. Wzrost tej stawki powoduje podwyżkę cen na instalacjach
wskazanych we wspomnianym Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami. W przypadku odpadów

zmieszanych zebranych w 2018 roku daje to kwotę zagospodarowania
wyższą o 587 465,35 zł w skali roku w stosunku do cen z roku 2017.
Opłatę tą wnoszą regionalne instalacje, do których gmina zobligowana jest przekazywać odpady zmieszane oraz ulegające biodegradacji, a konsekwencją tego jest wzrost
stawek za przyjmowanie odpadów
(w przypadku zmieszanych odpadów z 387,72 zł brutto w roku 2017
do 420,00 zł brutto w roku 2018 roku). W bieżącym roku kalendarzowym instalacje również nie gwarantują utrzymania obecnej opłaty.
Od 2013 roku następuje ciągły
wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów w szczególności odpadów wysegregowanych. W przypadku odpadów frakcji
plastiku stawka 1 tony odpadu wzrosła ze stawki 205,20 zł brutto w roku
2013 do 846,00 zł brutto w roku 2018,
a w przypadku odpadów ulegających
biodegradacji ze stawki 205,20 zł
brutto w roku 2013 do 469,80 zł brutto w 2018 roku (tab. 3). Zgodnie
z przeprowadzaną procedurą przetargową Wykonawca usługi odbioru i zagospodarowania odpadami
komunalnymi rozlicza się z gminą
Oborniki Śląskie na podstawie ilości zebranych ton odpadów komunalnych oraz cen jednostkowych jednej tony [Mg] wynikającej z zawartej
umowy (tab. 4).
We wrześniu 2018 roku gmina
Oborniki Śląskie ogłosiła przetarg
nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych. W grudniu 2018 roku zostały złożone oferty przez
3 Wykonawców. Najtańsza ofer-

ta wynosiła 4 737 780,29 zł, a wpływy do budżetu z tytułu wnoszonych opłat przez mieszkańców wynosiły 3 089 008,33 zł (stan na dzień
14 września 2018 roku). W związku
z powyższym przetarg został unieważniony ze względu na przekroczenie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania (art.
93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).
Na podstawie dokonanej analizy funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. wpływów i wydatków w 2018
roku oraz prognozowanych kosztów w 2019 roku wynika, iż przy
utrzymaniu aktualnie obowiązujących stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dochody gminy byłyby znacznie niższe niż wydatki, a co za tym idzie
nie ma możliwości rozstrzygnięcia
przetargu. Kwota wpływu do budżetu z tytułu opłat za odbiór odpadów
na 2019 roku, w momencie utrzymania stawki 15,00 zł/os. (przy segregacji) oraz 30,00 zł/os. (brak segregacji) wyniosłaby 3 292 628,25 zł,
natomiast szacowane koszty ponoszone przez gminę, przy ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów w 2018 roku, to 4 105 108,91 zł.
W związku z faktem, iż wpływy budżetu z tytułu opłaty wnoszonej
przez mieszkańców oraz koszty ponoszone przez gminę powinny się
bilansować, konieczne było ponowne przeliczenie stawek oraz podwyższenie opłaty.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. liczba osób zameldowanych na terenie
gminy Oborniki Śląskie wyniosła
19 381. Zadeklarowana przez właścicieli nieruchomości liczba osób zamieszkujących nieruchomości położone na terenie gminy wyniosła
17 762. W związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłata naliczana jest wyłącznie
od osób zamieszkujących daną nieruchomość, zatem różnica między
osobami zameldowanymi, a zgłoszonymi do systemu wynosi 1619
mieszkańców. Z deklaracji składanych przez mieszkańców w Urzędzie
Miejski w Obornikach Śląskich wynika, ze różnica ta związana jest m.
in. z zamieszkaniem w innej gminie, podjęciem pracy zarobkowej za
granicą bądź też rozpoczęciem nauki w większych – ościennych miastach. Na liczebność ma wpływ również czasowe przebywanie właścicieli w domkach letniskowych (ok. 200
osób). Przypominamy zatem mieszkańcom o konieczność zgłaszania
zmiany ilości osób zamieszkujących
daną nieruchomość w terminie 14
dni od dnia zaistnienia zmiany.
W celu zmniejszenia ilości powstających odpadów zachęcamy
mieszkańców naszej gminy do kompostowania odpadów ulegających
biodegradacji. Takie działanie spowoduje zmniejszenie ilości zbieranych odpadów biodegradowalnych i tym samym kosztów ich zagospodarowania, co ma bezpośredni
wpływ na stawkę opłaty wnoszoną
przez mieszkańców naszej gminy.
Sporządziła: Małgorzata Jewiarz
inspektor ds. gospodarki
odpadami i ochrony środowiska
Wydziału Ochrony Środowiska

Tab. 1. Masa zebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych podana w [Mg]
w latach 2014 r.-2018 r. z terenu Gminy Oborniki Śląskie
2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 02

225,20

313,54

384,14

396,88

527,39

Opakowania ze szkła
15 01 07

246,60

352,34

391,76

419,30

430,31

Opakowania z papieru i tektury 15 01 01

144,70

382,30

174,72

276,62

254,76

Odpady ulegające biodegradacji
20 02 01

1 137,90 1 626,24 1 820,00 2 063,52 1 819,92

Odpady Wielkogabarytowe
20 03 07

388,50

550,22

354,50

299,56

325,07

Inne odpady nieulegające biodegradacji
20 02 03

133,80

89,58

x

x

x

4 412,54 4 258,00 3 855,74 3 877,38

936,38

Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne 20 03 01

Osiągnięty poziom
recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia papieru,
metali, tworzyw
sztucznych i szkła
[%]
14,9
22
32
60
39
49

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku
innymi metodami innych
niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych
[%]
100
100
100
100
74
98

2013

(II półrocze)

Osiągnięty poziom
ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do
składowania [%]
29,9
16
0
0
0
10

2014

2015

2016

2017

2018

1 002 654,00

2 037 792,48

2 342 007,00

3 009 523,25

3 292 503,25

3 292 628,25

Koszty
funkcjonowania syst.

1 683 595,13

3 729 843,05

4 002 388,88

3 516 518,52

3 551 242,68

4 105 108,91

Różnica

-680 941,13

-1 692 050,57 -1 660 381,88

-506 995,27

-258 739,43

-812 480,66

7,00 / 14,00

od kwietnia od kwietnia
zmiana opła zmiana opłaty z kwoty
ty z kwoty
7,00 zł / 14,00
7,00 / 14,00 11,50 / 23,00
na kwotę
na kwotę
11,50 / 23,00 15,00 / 30,00

15,00 / 30,00.

15,00 / 30,00

Opakowania
z tworzyw
sztucznych
15 01 02

205,20 zł

Opakowania
ze szkła 15 01 07

205,20 zł

Opakowania
z papieru i tektury
15 01 01

205,20 zł

Odpady ulegające
biodegradacji
20 02 01

205,20 zł

581,23 zł /
409,40 zł

378,00

Odpady Wielkogabarytowe
20 03 07

205,20 zł

432,00 zł

378,00

Niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne
20 03 01

608,04 zł

625,75 zł

567,00

Miesięczny
ryczałt za
wszystkie
frakcje
24 300 zł

745,20
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2063

2000

864,00

864,00

270,00

324,00

324,00

540,00

540,00

486,00

486,00

10.2017r. –
289 838,71 zł

469,80

469,80

658,80

11-2017r.
–02.2018r.
300 000,00 zł

378,00

648,00

648,00

642,60

642,60

658,80

07-09.2017r.
265 000,00 zł

Wielkie Wiosenne
zy
Sprzątanie Lasku pr
ulicy Fredry

1626

1500

1626

1500

1137

1000

1137

ra

ce vis a vis fryzje

zbiórka: przy ław

ecznie
Zapraszamy Serd
gorz Czajkowski
Janusz Kornaś, Grze

1819

1820

1819

1000
527

500
500
0
0

313

225

313

225

2014
2014

384

396

384

396

2015

2016

2015

2016

tworzywa sztuczne [ton]

2017

2018

2017

2018

bioodpady [ton]

KOSZTY ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW
W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE
864

1000
800

745

800
600

864
637

745

637

400
200

527

sztuczne
[ton]
bioodpady [ton]ODPADÓW
KOSZTYtworzywa
ODBIORU
I ZAGOSPODAROWANIA
W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE

469

469

469

469

378

205

205

205

205

2014

378

2016
tworzywa sztuczne [zł/tonę]

2014

2016
tworzywa sztuczne [zł/tonę]

Jesteśmy, co cieszy, bardzo świadomymi mieszkańcami, jeśli chodzi
o segregowanie odpadów. W porównaniu z mieszkańcami innych
gmin robimy to wzorowo i można
stawiać nas za wzór. Powinniśmy się
jednak zastanowić, co zrobić, aby
wytwarzać i wyrzucać mniej śmieci.
Dobrze, że sprzątamy nasze ogrody
i sortujemy papier, szkło i plastik.
Dobrze, że dbamy o nasze otoczenie. Jednocześnie wymagamy, aby
„gmina wywoziła” śmieci, bo przecież każdy z nas za to płaci. Wydaje
się, że wpadliśmy w niebezpieczną
spiralę – płacę i wymagam. Wymagam, aby wywiezione były wszystkie śmieci, bez względu na to ile ich
jest. I rzeczywiście – wszystko jest
wywiezione, bo to obowiązek gminy, ale góra śmieci rośnie, a wraz
z nią koszty. Bo im więcej ton śmieci wyrzucimy, tym więcej trzeba za
to płacić. Spróbujmy to zmienić,
ograniczyć.

Dwa razy więcej plastiku

6 kwietnia 2019
godzina: 10:00

2063

1820

2000

0

637,20
Miesięczny
ryczałt dla
ZGK Sp.
z o. o.

313,20

Proponuję rozpocząć dyskusję
i wypracować odpowiedni program
działania jak ograniczyć ilości wyrzucanych przez nas, Mieszkańców
tworzyw sztucznych i bioodpadów.
Zastanówmy się: czy nie nadszedł
czas, aby śmieci „oszczędzać”, tak

2500

200
0

Koszt
Koszt
Koszt
w okresie w okresie w okresie
03.2018r.- 01.2018- – wynik
12.2018 r. 04.2018 przetargu

Koszt
w okresie
07.2017 r.
-02.2018 r.

Koszt
Koszt
w okresie w okresie
07.2014 r.- 10.2015 r.
09.2015 r. -06.2017 r.

Odpowiedzialność
= oszczędność

To jest również nasz lokalny problem. My, mieszkańcy Gminy Oborniki Śląskie z roku na rok produkujemy i wyrzucamy więcej śmieci – najwięcej tworzyw sztucznych
i bioodpadów.

600
400

Tab. 4. Koszt odbioru i zagospodarowania 1[Mg] odpadów komunalnych
ponoszonych przez Gminę Oborniki Śląskie
Koszt
w okresie
07.2013 r.
-07.2014 r.

Wyrzucamy coraz więcej śmieci. To jest nie tylko problem
światowy, lecz także polski.

1000

Planowane
wpływy [zł]

Obowiązujące
stawki [zł]

Oszczędzajmy śmieci

2500

Tab. 3. Kalkulacja wpływów oraz kosztów
od początku przejęcia obowiązku gospodarowania odpadów komunalnych przez Gminę
Rok

7
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Tab. 2. Gmina osiągnęła następujące poziomy recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych

Rok

Magazyn Informacyjny
Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich

z pierwszej ręki

marzec 2019 r.

Z raportu przygotowanego przez
pracowników Wydziału Środowiska
Urzędu Miejskiego w Obornikach
Śląskich wynika, że znaczną część
odpadów biodegradowalnych, czyli tych sortowanych do brązowych
worków stanowi koszona latem trawa. Do żółtych worków wrzucamy
dwa razy więcej tworzyw sztucznych
niż cztery lata temu!

jak oszczędzamy prąd, gaz, czy wodę? Korzystajmy z opakowań wielorazowych, chodźmy z własnymi torbami na zakupy, nie kupujmy wody i napojów w butelkach ponad to,
co potrzebujemy, w miejscach pracy i szkołach korzystajmy z dystrybutorów z wodą, korzystajmy z termosów, bidonów i kubków papierowych, kompostujmy trawę i odpadki
organiczne z kuchni…
Macie Państwo pomysły? Jak jest
Państwa opinia? Proszę pisać: ozimina@oborniki-slaskie.pl.

2018

2019

bioodpady [zł/tonę]
2018

Hubert Ozimina
Radny Rady Miejskiej Oborniki Śl.

2019

Spotkajmy się siódmy raz.
Na godzinę. Wspólnie posprzątamy
Ruską Górkę. Zbiórka tam gdzie zawsze,
przy starej fontannie o 10:00.
Zapewniamy worki i rękawice.
Spotkajmy
raz.
Posprzątamy
tyle,
ile damyraz.
radę w godzinę.
Spotkajmysię
sięsiódmy
siódmy
Na Na
godzinę.
Wspólnie
godzinę.
Wspólnieposprzątamy
posprzątamy
Ruską
Górkę.
Zbiórka
Ruską
Górkę.
Zbiórkatam
tamgdzie
gdzie zawsze,
zawsze,
przy
starej
fontannie
o
przy starej fontannie o 10:00.
10:00.
Zapewniamy
worki
i
rękawice.
Zapewniamy worki i rękawice.
Posprzątamy tyle, ile damy radę w godzinę.

bioodpady [zł/tonę]

Posprzątamy tyle, ile damy radę w godzinę.

6 KWIETNIA 2019
SOBOTA GODZINA 10:00

6 KWIETNIA 2019
SOBOTA GODZINA 10:00

6 KWIETNIA 2019
SOBOTA GODZINA 10:00
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z pierwszej ręki

Pomogliśmy wymienić „kopciuchy”
na terenie naszej gminy

W

2018 r. gmina Oborniki
Śląskie uruchomiła program
dofinansowujący
wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do
powietrza na terenie gminy Oborniki Śląskie. Dofinansowaniem objęte
były wyłącznie inwestycje polegające
na likwidacji lokalnych źródeł ciepła
zasilanych paliwami stałymi (piece bezklasowe) i zmianie na ogrzewanie gazowe, elektryczne i oparte o paliwa stałe lub pellet charakteryzujące się parametrami kotłów 5.
Klasy (wg PN-EN 3003-5:2012). Do
kosztów kwalifikowanych zaliczono
elementy takie jak koszt demontażu
starego źródła ciepła i montażu nowego kotła oraz koszt jego zakupu.
W ramach projektu, w kwietniu
zeszłego roku, przyjęto 197 wniosków o udzielenie dotacji, z czego
95 zakwalifikowało się do dalszej
realizacji programu. Spośród nieruchomości, z których usunięto piece bezklasowe, w 56 zainstalowano
piece gazowe, w 13 – piece na pellet, zaś w 16 – piece węglowe. W 10
przypadkach, na prośbę beneficjenta, rozwiązano umowę.
Ostatecznie, gmina Oborniki
Śląskie dofinansowała do wymiany
pieców bezklasowych 390 327,50 zł.
Dziękujemy mieszkańcom za
udaną współpracę przy realizacji
programu.

glem oczywiście i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Niedawno
dowiedziałem się, że oddychając zanieczyszczonym powietrzem, wdychamy tyle substancji trujących, jak

byśmy wypalili 5 papierosów dziennie. Nasze dzieci również! Mam nadzieję, że przestawiając się na ekologiczne i odnawialne źródła energii
(OZE), przyczyniłem się do poprawy
jakości powietrza w mojej wsi i okolicy choć w minimalnym stopniu.

A oto kilka słów od Pana Karola (mieszkańca naszej gminy), który
wymienił piec i jego życie zmieniło
się na lepsze.

Od kiedy jest Pan mieszkańcem
gminy Oborniki Śląskie?
– Na terenach gminy Oborniki
Śląskie osiedliłem się z żoną ponad
12 lat temu.

– Mam na imię Karol i nie palę już od prawie roku. Nie palę wę-

W jaki sposób ogrzewał Pan
swoją nieruchomość do 2018 roku?

Szkolenie rolników
W dniu 12 lutego 2018 r. w sali
Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich odbyło się szkolenie dla rolników.
Tematem szkolenia było nawożenia w świetle prawa wodnego oraz
program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczeniami
wód azotanami, pochodzącymi ze
źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. Ponadto omówiono zagadnienia: bioasekuracja gospodarstw przed wirusem afrykańskiego pomoru świń,
zasady uboju zwierząt na użytek
własny oraz bezpieczeństwo i higieny pracy w rolnictwie. Szkolenie
poprowadził przedstawiciel Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego
w Trzebnicy oraz Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Trzebnicy. Głównym
tematem spotkania było przedstawienie nowych obowiązków wynikających z rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r.
(Dz.U. 1339) w sprawie przyjęcia
„Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia
wód azotanami pochodzącymi ze
źródeł rolniczych oraz zapobieganie
dalszemu zanieczyszczeniu” – tzw.
program azotanowy. Program ma
na celu zmniejszenie zanieczyszcze-

nia wód azotanami pochodzącymi
ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.
Obok przedstawiamy zasady
i obowiązki wynikających z przepisów prawa dla tych, którzy nie
mogli przybyć na szkolenia, a muszą się tych zasad stosować.
Podmioty prowadzące produkcję rolną oraz podmioty prowadzące działalność, na powierzchni
większej lub równej 10 ha użytków
rolnych lub utrzymujące zwierzęta
gospodarskie w liczbie większej lub
równej 10 DJP według stanu średniorocznego:
1) posiadają plan nawożenia azotem albo obliczenia maksymalnych dawek azotu;
2) prowadzą ewidencję zabiegów
agrotechnicznych związanych
z nawożeniem azotem,
zawierającą informacje o:
a) dacie zastosowania nawozu,
b) rodzaju uprawy i powierzchni
uprawy, na której został zastosowany nawóz,
c) rodzaju zastosowanego nawozu,
d) zastosowanej dawce nawozu,
e) terminie przyorania nawozu
naturalnego, w przypadku zastosowania tego nawozu na terenie
o dużym nachyleniu.

– Jak większość mieszkańców
od samego początku do ogrzewania
naszego domu wykorzystywałem
bezklasowy kocioł na węgiel i drewno. Przyszła pierwsza zima i pierw-

sze 3 tony węgla „poszły” w komin.
Co roku było podobnie… Moje
pierwsze kroki po powrocie z pracy
do domu prowadziły do kotłowni.
Dom był ciągle niedogrzany, kocioł
codziennie wymagał kilkukrotnego dokładania opału i ciągłej opieki. W międzyczasie kilka razy było
bardzo groźnie – doszło do zagotowania wody w kotle.
Mimo tego, że na jednym załadunku kotła można było wytrzymać około jednej doby, jednak
pozostawienie domu na kilka dni
dalej powodowało spore obniżenie temperatury wewnątrz budyn-
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ku. Tygodniowy wyjazd na narty spowodował wyziębienie domu
– temperatura wewnątrz do 4°C.
Do tego dochodziło ciągłe czyszczenie kotła, wszechobecna sadza,
brud i kurz. Po kilku zimowych
sezonach stwierdziłem, że muszę
zmienić sposób palenia. Nauczyłem się palić metodą „od góry”, co
polepszyło warunki spalania, jednak pozostał pył węglowy i niebezpieczeństwo zagotowania wody pozostały. Temperatura w domu nadal wahała się pomiędzy 16
a 22°C.
I postanowił Pan wymienić piec
bezklasowy i skorzystać z programu gminnego na dofinansowanie
wymiany kotłów „bezklasowych”’.
– Tak, wreszcie nadeszła refleksja i zdecydowałem się na zmianę.
Jak się okazało, była to zmiana, która przywróciła moje życie na dobre –
normalne tory. W tym samym czasie na portalu naszej gminy, znalazłem informację o uruchamianym
właśnie projekcie dofinansowania wymiany kotłów bezklasowych
na nowe, ekologiczne źródła ciepła.
Stwierdziłem, że muszę spróbować.
I udało się! Znalazłem się w gronie
beneficjentów objętych projektem.
Dostałem 5,5 tysiąca złotych dotacji,
co, jak się później okazało, zapewniło mi to opał na kolejne 2 lata.
Przy wyborze nowego pieca, byłem równie szczęśliwy, co zagubiony. Liczba modeli, konfiguracji,
dodatków do kotłów pelletowych
przyprawiała o ból głowy. Szybko
wykrystalizowały się moje oczekiwania: duży zasobnik, ograniczenie do minimum niezbędnych
czynności konserwatorskich przy
przyszłym kotle oraz zdalne zarządzanie i monitoring. Na szczęście
moja żona jest dyplowanym budowlańcem i znalazła kocioł, który idealnie wpasuje się w naszą
niewielką przestrzeń. Po miesiącu oczekiwania, nasz nowy kocioł
znalazł nowy dom.

Po podłączeniu i uruchomieniu, nadeszły pierwsze obserwacje i porównania. Byłem zaskoczony jak sprawnie działa nowy kocioł.
Moje wcześniejsze przyzwyczajenia
spowodowały, że zaglądałem do kotłowni kilka razy dziennie. Piec cały czas działał. Poza dosypywaniem
pelletu raz na tydzień, nie musiałem nic robić! Podłączony sterownik pokojowy po ustawieniu temperatury 20,5°C z histerezą 0,5°C
spowodował, że temperatura w domu uległa stabilizacji i zaczęła oscylować pomiędzy 20 a 21°C.
Brak skoków temperatury spowodował, że nowy opał – pellet,
wbrew powszechnej opinii, nie ubywał szybko, pomimo tego, że mój
dom jest jeszcze nieocieplony.
Jakie ma Pan wnioski po pierwszym sezonie korzystania z nowego pieca?
– Po prawie pełnym sezonie palenia pelletem nie mam już wątpliwści – węgiel dla mnie, to zamknięty rozdział, do którego nigdy
już nie wrócę, a jedyną właściwą
drogą są odnawialne źródła energii. I to nie tylko z uwagi na wygodę, ale i koszty. Od momentu wymiany kotła, mam dużo więcej czasu na inne aktywności. Mój kocioł
w związku z zastosowaniem pionowych wymienników ciepła, wymaga gruntownego czyszczenia tylko
raz w roku, po sezonie grzewczym.
Pobieżne czyszczenie, a w zasadzie zamiatanie okolic palnika wraz
z wyrzuceniem popiołu zajmuje mi
nie więcej niż 5 minut przy okazji
wyrzucania popiołu.
Nareszcie skończyło się zagrożenie zagotowania wody w kotle,
który ma wiele mechanizmów zabezpieczających. Do tego, moja kotłownia wreszcie jest czysta, a nasze
ubrania nie mają już zapachu sadzy
węglowej. Sądzę, że rocznie zaoszczędzę ok. 10-15% kosztów w porównaniu do opalania węglem.

Tabela 1. Odległości, w jakich nie stosuje się nawozów w pobliżu wód powierzchniowych
Na gruntach rolnych od brzegu:
jezior i zbiorników
wodnych o powierzchni do 50 ha

Nawozy z wyłączeniem gnojowicy
Gnojowica

Rodzaj nawozu

cieków naturalnych

rowów z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na górnej krawędzi
brzegu rowu

kanałów

5m

5m

5m

5m

10 m

10 m

10 m

10 m

Na gruntach rolnych od:
Rodzaj nawozu
Wszystkie
rodzaje nawozów

brzegu jezior i zbiorników
wodnych o powierzchni
powyżej 50 ha

ujęć wody, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie
przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U.
poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650 i 710)

obszarów
morskiego pasa
nadbrzeżnego

20 m

20 m

20 m

Tabela 2. Terminy stosowania nawozów
Nawozy azotowe mineralne
i nawozy naturalne płynne

Nawozy naturalne stałe

Grunty orne

1 marca – 20 października

1 marca –31 października

Grunty orne na terenie gmin objętych
wykazem stanowiącym załącznik nr 2
do Programu

1 marca –15 października

Rodzaj gruntów

Rodzaj nawozów

Grunty orne na terenie gmin objętych
wykazem stanowiącym załącznik nr 3
do Programu

1 marca – 25 października

Uprawy trwałe
Uprawy wieloletnie
Trwałe użytki zielone

1 marca – 31 października

1 marca – 30 listopada

marzec 2019 r.
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Dymiący problem
O tej porze roku, problemem
jest zanieczyszczenie powietrza. Gęsty, o nieprzyjemnym
zapachu dym wydobywający
się z kominów, nie zawsze
świadczy, że ktoś pali odpadami.
Dotychczasowe kontrole przeprowadzone przez Wydział Ochrony Środowiska tut. Urzędu wykazały, że w większości kontrolowanych
gospodarstw powodem wydobywania się gęstego dymu, nie jest spalanie odpadów, a wykorzystywanie do
ogrzewania budynku kotłów bezklasowych posiadających sztuczny nawiew, czyli tzw. „kopciuchy”, ale także stosowanie mokrego węgla, bądź
miału lub niesezonowanego drewna
oraz zła technika rozpalania.
Właściciele posesji, na których
wykorzystywane są kotły bezklasowe mają możliwość pozyskania
dofinansowania – dotacji/pożyczki
z programu priorytetowego „Czyste powietrze”. Wnioski o uzyskanie
dofinansowania m.in. na wymianę
pieca, czy termomodernizację budynku jednorodzinnego, przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu (drogą elektroniczną lub – w przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną
– w formie papierowej). Więcej informacji można uzyskać na stronie
www.wfosigw.wroclaw.pl
Ponadto gmina Oborniki Śląskie wstąpiła wraz z gminami Kobierzyce, Siechnice, Żurawina i Sobótka w Partnerstwo w celu realizacji projektu pn. „Koalicja na Rzecz
Poprawy Jakości Powietrza – program grantów na wymianę źró-

deł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gmin Aglomeracji
Wrocławskiej”. Wszystkie powyższe Gminy będą aplikować o środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi
priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”. W ramach niniejszego projektu gmina Oborniki Śląskie
planuje pozyskać dofinansowanie
dla mieszkańców na wymianę pieców wysokoemisyjnych w budynkach jednorodzinnych na źródła
niskoemisyjne tj. instalacje źródeł
ciepła opartych o odnawialne źródła energii – pompy ciepła, instalacje hybrydowe pomy ciepła wraz
z instalacjami fotowoltaicznymi, instalację kotłów spalających biomasę, lub ewentualnie paliwa gazowe.
W przypadku gdy wniosek powyższych Gmin zostanie rozpatrzony pozytywnie, wówczas zostanie
rozpoczęty nabór wniosków wśród
mieszkańców, o czym będziemy informować w sposób zwyczajowo
przyjęty.
Kolejną przyczyną gęstego dymu
wydobywającego się z kominów,
jest wykorzystywanie mokrego węgla kamiennego, lub niesezonowanego drewna bądź węgla brunatnego czy miału.
W związku z przyjęciem w dniu
30 listopada 2017 r. „uchwały antysmogowej” przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego, od 1 lipca 2018 r. na terenie gminy Oborniki Śląskie zakazano stosowania:
– węgla brunatnego oraz paliw
stałych z wykorzystaniem tego
węgla,
– mułów węglowych i flotokoncentratów węglowych, tj. paliw

Natomiast plan nawożenia azotem będzie wymagany też od rolników, którzy:
– posiadają gospodarstwo o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych (stanowiących jego
własność, dzierżawionych przez
niego lub będących w jego użytkowaniu lub w użytkowaniu
wieczystym),
– uprawiają uprawy intensywne
(określone w załączniku zboża,
okopowe i warzywa), na gruntach ornych na powierzchni powyżej 50 ha,
– utrzymują obsadę większą niż
60 DJP wg stanu średniorocznego (chyba, że nie zagospodarowuje nawozów u siebie).

mentacja związana z nawożeniem
będzie musiała być przechowywania przez 3 lata.
Roczna dawka nawozów naturalnych wynosi nie więcej niż
170 kgN/ha.
W programie wprowadzony został zakaz przechowywania kiszonek bezpośrednio na gruncie. Będzie je można przechowywać
w silosach, rękawach foliowych,
na płytach lub na podkładzie z folii, bądź sieczki słomy lub innego
materiału pochłaniającego odcieki.
W myśl Programu azotanowego zabrania się stosowania nawozów na
glebach zamarzniętych powierzchniowo, zalanych wodą, wodą lub
przykrytych śniegiem.

Gospodarstwa wielkotowarowe
mogą zbyć do bezpośredniego rolniczego wykorzystania część gnojówki lub gnojowicy. Nie może być
tego jednak więcej niż 30%, a zbycie
musi się odbyć na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej, pod
rygorem nieważności. Zbyta ilość
nawozów naturalnych nie musi być
objęta planem, powinna jednak być
uwzględniona w planie nawożenia nabywcy. Plan nawożenia będzie musiał być zaopiniowany przez
okręgową stację chemiczno-rolniczą i dostarczony wraz z opinią wójtowi, (burmistrzowi, prezydentowi miasta) oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.
Plany nawożenia będą musiały
być opracowywane co roku, odrębnie dla każdej działki rolnej. Doku-

Terminy określone w tabeli nr 2
nie dotyczą podmiotów, które nie
mogły dokonać zbiorów lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, w szczególności
nadmierne uwilgotnienie gleby. Dla
tych podmiotów termin graniczny
stosowania nawozów to dzień 30 listopada. Terminów określonych nie
stosuje się do nawożenia upraw pod
osłonami oraz upraw kontenerowych.
Producenci Rolni powinni zapoznać się z programem oraz przestrzegać zasad i terminów zawartych w Programie.
Źródło – materiały szkoleniowe,
Program azotanowy.

Rysunek 1 – Tzw. rozpalenie „od dołu”; źródło: www.czysteogrzewanie.pl
o uziarnieniu mniejszym niż 3
mm oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
– węgla kamiennego w postaci
miału o uziarnieniu poniżej 3
mm,
– biomasy stałej i drewna o wilgotności powyżej 20%.
Dlatego należy zwracać szczególną uwagę na jakość i rodzaj kupowanego paliwa. Aktualnie sprzedawca węgla jest zobowiązany do
wystawienia tzw. świadectwa jakości paliw stałych i przekazywanie
go klientowi. Na świadectwie, potwierdzonym za zgodność z oryginałem przez sprzedawcę, znajdować się mają informacje dotyczące wymogów jakościowych dla
danego rodzaju paliwa stałego oraz
w jakim przedziale parametrów
mieści się sprzedawane paliwo. Podanie przez sprzedawcę informacji niezgodnych z rzeczywistością
może skutkować nałożeniem kary
w wysokości od 10 tys. do 250 tys.
złotych. Kopia świadectwa jakości,
musi każdorazowo zostać przekazana klientowi, natomiast oryginał sprzedawca musi przechowywać przez okres 2 lat.
Żeby ograniczyć ilość duszącego
dymu z komina, bardzo ważna jest
metoda rozpalania. Technika tzw.
rozpalenia „od dołu” sprawia, że

paliwo w piecu zamiast w całości się
spalać, po prostu się smaży i dusi.
Dym i nieprzyjemny zapach powstaje wówczas, gdy dużą ilość węgla bądź drewna podpala się od dołu lub wrzuca na żar. W ten sposób paliwo szybko się podgrzewa
i uwalnia ogromne ilości palnych
gazów. Jest ich za dużo, by nadążyły
się spalić, a nadmiar paliwa w sto-

sunku do powietrza prowadzi do
niepełnego spalania.
Jeżeli zmienimy sposób rozpalania i to samo paliwo rozpalimy od
drugiej strony, układając np. rozpałkę na stosie paliwa, wówczas
opał rozpala się stopniowo w sposób kontrolowany. Żar stopniowo
podgrzewa tylko niewielką część
paliwa. Palne gazy uwalniane będą
wówczas w niewielkich ilościach,
a warstwa żaru da wysoką temperaturę, w której wszystkie one dopalają się do przejrzystych spalin nim
odlecą do komina.
Dlatego też stosowanie dobrych
praktyk, takich jak wymiana kotłów bezklasowych, stosowanie odpowiedniego paliwa, czy odpowiednia technika rozpalania, wpłynie z pewnością na poprawę jakości
powietrza w naszej Gminie.
Opracowanie własne oraz
źródło: www.czysteogrzewanie.pl

Rysunek 2 – Tzw. rozpalenie „od góry”; źródło: www.czysteogrzewanie.pl

Ścieki przemysłowe
W związku z wykrytymi zdarzeniami zrzutu ścieków zawierających substancje zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi
na Oczyszczalnię Ścieków Komunalnych przy ul. Grunwaldzkiej 41
w Obornikach Śląskich informujemy, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawa
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1152), zabrania się
wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych m.in. odpadów stałych,
które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów
kanalizacyjnych, a w szczególności
żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie
rozdrobnionym, odpadów płynnych niemieszających się z wodą,
a w szczególności sztucznych żywic,
lakierów, mas bitumicznych, smół
i ich emulsji, mieszanin cementowych, odpadów i ścieków hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek.
Nielegalny zrzut ww. substancji do kanalizacji sanitarnej lub do
zbiorników bezodpływowych, które opróżniane są przez firmy posiadające zezwolenia na prowadzenie
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działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
ciekłych ma duży wpływ na utrzymanie w dobrej kondycji złoża biologicznego na oczyszczalni oraz negatywny wpływ na jej pracę, gdyż
ścieki, dopływające do oczyszczalni i zrzucane na punkt zlewny charakteryzują się względnie wysokimi
stężeniami zanieczyszczeń.
Ponadto, oczyszczalnia ścieków
administrowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Obornikach Śląskich jest oczyszczalnią
przeznaczoną jedynie do unieszkodliwiania ścieków bytowo – gospodarczych powstających w pojedynczych gospodarstwach domowych
lub w ich niewielkich zgrupowaniach, a nie do ścieków przemysłowych. Jednocześnie informujemy,

że niedopuszczalny jest zrzut ścieków przemysłowych i ścieków komunalnych również do wód i ziemi.
Mając to na uwadze, prosimy
właścicieli posesji, którzy pozbywając się substancji chemicznych poprzez wylewanie ich do miejskiej
sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz do zbiorników bezodpływowych i zlecają ich opróżnienie za pomocą firm asenizacyjnych
do natychmiastowego zaniechania
tych czynności.
Informujemy, że chemikalia oraz
zanieczyszczone opakowania można w ramach wnoszonej opłaty za
gospodarowanie odpadami przewieść do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Golędzinowie.
Natomiast pozostałe substancje
tj. przepracowane oleje samochodowe, smary, smoła stanowią odpad
niebezpieczny, który należy przekazać wyspecjalizowanym firmom
posiadającym stosowne w tym zakresie zezwolenia.

Zbiórka elektrośmieci
W 2018 roku Gmina Oborniki
Śląskie, przy współpracy z firmą
Ag-Eko z siedzibą przy ul. Kolejowej 7 w Lubinie, zorganizowała cztery zbiórki mobilne zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Została zebrana imponująca
ilość odpadów – 17,9 ton.
Dziękujemy mieszkańcom za
aktywny udział w akcji proekologicznej, a firmie AG-Eko za sprawne jej przeprowadzenie. Już dziś
zapraszamy na kolejną zbiórkę!
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Rzeczpospolita
Polska

Leonidas zrobił swoje pierwsze kroki,

przemierzając dumnie pracownię komputerową
„Leonidas zrobił swoje pierwsze
kroki, przemierzając dumnie pracownię komputerową. Z energią
wykręcił kilkanaście zamaszystych
„bączków”. (Dawid, Janek, Jakub kl.
3 Gim. Pęgów)
„Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała” to
z sukcesem realizowany przez
Gminę Oborniki Śląskie projekt
dotyczący zajęć pozalekcyjnych
dla dzieci w naszych szkołach.
Liderem projektu – tym razem jest Gmina Wisznia Mała, która wspólnie z partnerami złożyła
wniosek o dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci. Dofinansowanie otrzymaliśmy z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 10.2.2 Zapewnienie
równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT
WROF
Głównym celem projektu jest
podniesienie kompetencji kluczowych uczniów wszystkich szkół
z terenu Gminy Oborniki Śląskie
oraz pobudzenie ich zainteresowania w zakresie nauk przyrodniczych
i robotyki. Zajęcia dedykowane są
dzieciom z grupy wiekowej klas od
4 do 8 SP oraz 3 Gimnazjum.
Ponieważ uczniowie są z tych zajęć bardzo zadowoleni przedstawiamy Państwu Obszerną relację z ich
realizacji.
„Był to pierwszy dzień Adelajdy
w przedszkolu. Zrobiła największe
postępy w całej grupie. Uśmiecha
się, radośnie śmieje się, tak jak jej
dumne 3 matki.” (Ola, Natalia, Karolina kl.3 Gim.Pegów)
W ramach projektu w Szkole Podstawowej nr 2 w Obornikach
Śląskich, od października 2018 r.
odbywają się zajęcia przyrodnicze
w dwóch grupach. Koło przyrodnicze klasy 4b na zajęciach poszerza

wiedzę z zakresu przyrody. Zajęcia
mają charakter prac w grupach kilkuosobowych. Dotychczas uczniowie:
– prowadzili obserwacje zjawisk
meteorologicznych, przy użyciu
prostych przyrządów pomiarowych
– zakładali hodowlę skorupiaków: Aqua Dragons oraz hodowlę roślin gruboszowatych
w słoiku
– zastanawiali się jakie właściwości mają powietrze i woda
– przy wykonywaniu prostych
doświadczeń fizycznych, badali i określali właściwości powietrza i wody: stan skupienia, barwę, zapach, kształt, ściśliwość,
ciężar, ruch
– prowadzili obserwację mikroskopową kropili wody – poznawali mikroorganizmy zamieszkujące zanieczyszczoną wodę
– zastanawiali się skąd wzięło się
życie na ziemi i jakie obiekty
znajdują się w kosmosie – wykonali własnoręcznie „mgławice” w słoiku

SP 2

Koło przyrodnicze klas 5-8, skierowane jest do uczniów chcących
poszerzyć swoją wiedzę o treści wykraczające ponad podstawę programową. Zagadnienia poruszane
podczas zajęć są interdyscyplinarne
i łączą w sobie przedmioty takie jak
fizyka, chemia, biologia i geografia. Zajęcia te mają charakter warsztatów, podczas których uczniowie
rozwiązują problem badawczy, wykonując samodzielnie doświadczenia. Dzięki takiej formie uczniowie samodzielnie formują wnioski
dotyczące obserwowanych zjawisk.
Uczniowie przeprowadzili już doświadczenia z zakresu:
– magnetyzmu – budując prosty
magnes, badając właściwości
magnesów i sprawdzając właściwości magnetyczne różnych
ciał

nia. Są to bardzo ciekawe i kreatywne zajęcia. Rozwijają wyobraźnię,
wprowadzają w interesujący sposób
w świat nauki.
Daniel Kasperkiewicz, kl.6c, SP 3

Sp Pęgów

– fizyki i chemii wody – porównywali gęstość powietrza i wody, siłę wyporu, napięcie powierzchniowe
– właściwości fizycznych powietrza – stosując w praktyce zasady aerodynamiki, budowali proste modele latające, badali
opór powietrza, zależności ciśnienia i temperatury powietrza
– prądu elektrycznego – badając przewodnictwo elektryczne,
budując proste obwody elektryczne
– elektryzowania – wykonywali doświadczenia z wykorzystaniem elektryzowania przedmiotów i budowaniem elektroskopu.

SP Uraz

U Szkole Podstawowej w Urazie dzięki projektowi „Innowacyjna Edukacja” wzbogaciła się ofer-

ta zajęć dodatkowych dla uczniów.
Wśród wielu zajęć, są między innymi zajęcia przyrodniczo – geograficzne. Aż w czterech grupach
uczniowie w atrakcyjny sposób poznają przyrodę Polski i świata. Zajęcia te sprzyjają tworzeniu własnych
prac i projektów. Dużą popularnością cieszą się zajęcia z robotyki, na których uczniowie wykorzystują klocki Lego do projektowania
i budowania robotów. Zajęcia z robotyki to wspaniałe połączenie matematyki, informatyki, fizyki i automatyki.
„Było suuuuuuuuuuuper! Pierwsze „funkcje życiowe” Josepka Allessandro Czika (imię robota) były dla nas wzruszające. Wszystkiemu towarzyszył uśmiech i duma.
Pierwsze mrugnięcie, pierwsze
dźwięki – pierwsze nabyte umiejętności naszego dziecka...” (Gabrysia,
Elisa, Malwina kl.3 Gim. Pegów)

SP 1

Zajęcia z Robotyki odbywają
się w każdej ze szkół. Jak wspomina opiekun projektu ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pęgowie
Wojciech Wróbel oraz Pani Irena
Przybylska: Większość uczniów biorących udział w projekcie nie spotkało się wcześniej z robotami LEGO MINDSTORMS Education EV3.
Pierwsze zajęcia były dla dzieci bardzo ekscytujące. Budowanie robotów zajmowało ok. 2 godzin lekcyjnych i odbywało się w niesamowitej
atmosferze, której towarzyszyło wielkie skupienie. Dzieci bardzo szybko zorganizowały się, przydzielając funkcje w grupie. Cel „współpraca” został osiągnięty. Kolejne zajęcia
przynosiły dzieciom wielkie zadowolenie. Każde spotkanie to niesamowita, efektywna praca zespołów. Dzieci
okazały się być świetnymi programistami, dla których algorytmy nie stanowią problemów. Poszukiwanie no-

wych i kreatywnych rozwiązań stało się cechą każdej grupy. Zadania,
które stawialiśmy dzieciom były rozwiązywane nietuzinkowo, co ważne
każda grupa robiła je w inny sposób.
Prezentowanie wyników pracy było ekscytujące, dzieci uczyły się nawzajem różnego podejścia do problemów. W szkole odbywają się równie
ciekawe zajęcia z przyrodnicze łączące elementy biologii, chemii, fizyki, geografii.

SP 3

„Na zajęciach świetnie się bawimy. Okazało się, że programowanie
wcale nie jest takie trudne. Zrobiłyśmy już naprawdę dużo! Nasz Lucjusz mruga, wydaje dźwięki i świeci, umie tańczyć, przesuwać klocki, wykrywa i reaguje na kolory i na
przeszkody. I to jeszcze nie wszystko. Jest naprawdę fajnie!” (Julia,
Marta kl.8, SP Pegów)

W szkole Podstawowej w Osolinie program zajęć przyrodniczych
jest adresowany do uczniów klasy V oraz VII-VIII. Uczniowie mają możliwość poszerzenia i pogłębienia wiadomości i umiejętności,
rozwijania pomysłowości w myśleniu i działaniu. Dzięki tym zajęciom kształtują właściwe postawy,
uczą współdziałania, zagospodarowują wolny czas. Realizacja treści
programowych, pozwoli młodemu
człowiekowi poznawać i rozumieć
świat oraz radzić sobie w codziennych sytuacjach życiowych.

SP Osolin

W naszej szkole odbywają się zajęcia z robotyki, na które uczęszczam
od czterech miesięcy. Prowadzi je
Pani Angelika Rozpara. Uczymy się
tam programować roboty z lego, które sami budujemy. Klocki, na których pracujemy, nie są zwyczajne.
W ich skład wchodzą między innymi
czujniki koloru czy odległości oraz
silniki, które łączy się różnej długości kabelkami z kostką. Po zbudowaniu robota podłączamy go kablem do
komputera, włączamy aplikację do
programowania i budujemy skrypty,
żeby robot wykonywał nasze polece-

Podczas zajęć przyrodniczych
w SP 1 uczniowie poznają świat
substancji za pomocą narządów
zmysłów. Określają ich stan skupienia, barwę, połysk, zapach, smak.
Wykonują doświadczenia pozwalające wnioskować, że każda substancja ma swoje charakterystyczne
właściwości, dzięki którym można
ją odróżnić od innych, czyli zidentyfikować. Dokonują pomiarów gęstości ciał o kształtach regularnych
i nieregularnych. W tym celu wykorzystują sprzęt laboratoryjny zakupiony w ramach projektu.
Wypowiedzi dzieci świadczą
o trafnym doborze przez Dyrektorów szkół zajęć pozalekcyjnych,
oraz świetnych prowadzących (do-

Nowoczesna edukacja
Gmina Oborniki Śląskie pozyskała po raz kolejny dofinansowanie z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
na lata 2014-2020. Działanie
10.2.2 Zapewnienie równego
dostępu do wysokiej jakości
edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej –
ZIT WROF.
Projekt partnerski – w którym liderem jest gmina Wisznia, obejmie
2 gminy i 9 szkół: w gminie Oborniki Śląskie projekt realizowany będzie w Szkole Podstawowej nr 2 i 3
w Obornikach Śl., Szkole Podstawowej w Pęgowie, Osolinie i Urazie.
W Szkole Podstawowej nr 1
w tym samym okresie będzie również prowadzony projekt unijny dotyczący zajęć pozalekcyjnych.
Wartość
projektu
to
2 070 564,00 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 1 967 034,00 zł.
(Wkład własny niepieniężny) Dla

gminy Oborniki Śląskie to kwota
737 029,40 zł. W ramach trwającego 2 lata projektu przewidywane są
zajęcia rozwijające z nauk przyrodniczych –matematycznych, językowych i robotyki.
Każda nasza placówka doposaży
pracownie przyrodnicze oraz szkołę w sprzęt TIK. Zrealizujemy zajęcia doświadczalne, w tym pozaszkolne z wykorzystaniem laboratoriów i placówek badawczych, celem
ukierunkowania dzieci na karierę
edukacyjną i zawodową w naukach
ścisłych, przyrodniczych i robotyce.
Nauczyciele odbędą szkolenia i studia podyplomowe.
Dodatkowo dzieci w szkołach
otrzymają (zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez Dyrektorów) wsparcie psychologiczne, logopedyczne, doradcy zawodowego
czy zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. W naszej gminie z projektu skorzysta 561 dzieci oraz 58 nauczycieli. Okres realizacji projektu:
od: 2019-09-01 do: 2021-06-30

damy, że są to nauczyciele z naszych
szkół, część z nich w ramach projektu szkoliła się z robotyki). Wspólne
działania podjęte przez Burmistrza
Arkadiusza Poprawę oraz Dyrektorów szkół zaowocowały kolejnym
projektem, który otrzymał dofinansowanie z RPO WD i do września
2019 r. w szkołach ruszą kolejne zajęcia pozalekcyjne.
Na zajęciach wykorzystałem wykonany przeze mnie model/ makietę
ruchu elektronów w metalach ( Kuba Musiał kl.8b, SP 3). Ja wykonałem transformator, który pan Furtak bał się podłączyć J (Jakub Rzepiela 8a). Nam udało się zbudować
obwód elektryczny – sukces (Joasia
Wróblewska, Emilia Remian kl. 8 )
Na zajęciach każdy może wykazać się własną kreatywnością i pomysłami, a jedyną rzeczą, jaka cię
ogranicza, np. z robotyki, to ilość
klocków. ( Jan Długosz 6b, SP 3)

Rzeczpospolita
Polska

Sp Pęgów
W ramach projektu przewidujemy również realizację zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem laboratoriów i placówek badawczych.
Zaplanowane jest przeprowadzenie
6 wyjazdów obejmujące zajęcia laboratoryjne i warsztatowe m.in.: na
Wydziale Nauk Biologicznych, Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr.; na Stacji Ornitologicznej UWr. w Miliczu czy
na Stacji Ekologicznej „Storczyk”
w Karpaczu lub Humanitarium we
Wrocławiu;
Całkowita wartość projektu dla
Gminy Oborniki Śląskie wyniesie
253 760 zł. Projekt dofinansowany
w 100 % w UE (naszym wkładem
własnych będzie zapewnienie sal
szkolnych do prowadzenia zajęć).
Dominika Łasica – Koordynator
Projektu
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Spotkanie niewidomych
Początek roku to dobry czas
na składanie sobie życzeń.
8 stycznia 2019 roku Polski
Związek Niewidomych Okręgu
Dolnośląskiego Koła Trzebnica
z Panią Prezes Ireną Kowalską
zorganizował spotkanie dla
swoich podopiecznych.

W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz
Poprawa, Sekretarz Gminy Prusice Wiktor Lubieniecki, Dyrektor
Trzebnickiego PCPR Zofia Kaczmarek, Prezes PZN Okręgu Dolnośląskiego i opiekun koła Zbigniew
Skulski, Dyrektor Obornickiego

Ośrodka Kultury Halina Muszak,
a także inni zaproszenie goście.
Spotkanie uświetnił występ Madzi
Rachwalskiej i księdza Jerzego Lazarka. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze przy śpiewie kolęd
i pysznym poczęstunku.
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Spotkanie noworoczne
w Pęgowie
Stowarzyszenie Rozwoju Pęgowa 26 stycznia 2019 roku po
raz dziewiąty zorganizowało
w szkole w Pęgowie Spotkanie
Noworoczne połączone z koncertem oraz imprezą integracyjną.
W spotkaniu uczestniczyli
członkowie stowarzyszenia, mieszkańcy Pęgowa oraz osoby wspierające wieś. Prezes Stowarzyszeni

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. Podziękowania za dotychczasowe wsparcie działań na
terenie wsi otrzymała Przewodnicząca Rady Miejskiej w Obornikach
Śląskich Agnieszka Zakęś oraz Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz
Poprawa.

Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowanie na e-usługi
Gmina Oborniki Śląskie wspólnie z Gminą Wisznia Mała oraz
Gminą Dobroszyce– Liderem projektu, pozyskała kolejne dofinansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Tym
razem pozyskaliśmy dofinansowanie w ramach działania 2.1 E-usługi
publiczne. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do

e-usług publicznych, oferowanych
dla: mieszkańców gmin, potencjalnych inwestorów i przedsiębiorców,
oraz służb porządkowych, a także podniesienie kompetencji kadry
obsługującej systemy.
W Gminie Oborniki Śląskie zakres prac podzielony został na dwie
jednostki. W ramach pierwszej,
czyli Urzędu Miasta, zostały przewidziane następujące prace: aktu-

alizacja geoportalu pozwalająca na
przeglądanie informacji oraz zasilenie go danymi związanymi z nieruchomościami, ewidencją dróg
gminnych i obiektów mostowych
oraz modułem do zarządzania
cmentarzem. W przypadku drugiej,
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o., zostanie wdrożony system
do ewidencji sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej wraz Internetowym
Biurem Obsługi Klienta (eBOK).
„Realizując ten projekt przyczynimy się do wdrażania w naszym mieście idei „Smart City” –
Inteligentnego miasta. Jako jeden
z elementów nowoczesnego miasta
można wymienić m.in. zaawansowane technologie komunikacyjne,
które mają poprawić i ułatwić obsługę Klienta w naszym Urzędzie.
Chciałbym, aby coraz więcej spraw
urzędowych można było załatwić
bez wychodzenia z domu za pomocą komputera z dostępem do internetu” – mówi Burmistrz Arkadiusz
Poprawa.
Całkowita wartość projektu to kwota: 1 278 862,00 zł, dofinansowanie projektu w kwocie
85 % wydatków kwalifikowalnych
1 087 032,70 zł. Wartość projektu
dla Gminy Oborniki Śląskie około
455 tysięcy złotych.

W styczniu b.r. w naszej gminie odbyły się wybory na sołtysów wsi i członków do rad
sołeckich na kadencję 20192024.

Gratulujemy nowo wybranym
sołtysom i życzymy owocnej pracy na rzecz naszej gminy! Sołtysom,
którzy zakończyli swoją działalność,
dziękujemy!

Lp.

Sołectwo

Imię i nazwisko

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bagno
Borkowice
Golędzinów
Jary
Kotowice
Kowale
Kuraszków
Lubnów
Morzęcin Mały
Morzęcin Wielki
Niziny
Nowosielce
Osola
Osolin
Paniowice

16.

Pęgów

17.
18.

Piekary
Przecławice

Arkadiusz Winter
Zbigniew Dziedzic

19.

Raków

Mieczysław Czarny

20.
21.
22.
23.
24.
25.

Rościsławice
Siemianice
Uraz
Wielka Lipa
Wilczyn
Zajączków

Katarzyna Jarczewska
Małgorzata Garlińska
Grażyna Kośmider
Beata Trumpiel
Barbara Konieczna
Rafał Gruszka
Andrzej Dzięgielewski
Alfreda Ledzion
Iwona Petryków
Renata Jurczak
Anna Dusińska
Agnieszka Liss-Szmyt
Jacek Lewandowski
Bartosz Malec
Joanna Musiał
Marta Rogala

Dorota Karcz
Dawid Stawiak
Natalia Kwasek Elsebaey
Jolanta Pietrowicz
Beata Jadwińska
Tomasz Zdechlik

z pierwszej ręki
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Wspierajmy inicjatywy młodych
tych placówek udało nam się zorganizować lokalne fora na rzecz młodych w Gminie Oborniki Śląskie w
czerwcu 2017 roku i forum etapu
II we wrześniu 2018 roku. Na przestrzeni tego czasu proces zmian na
rzecz wspierania rozwoju młodzieży
w naszej gminie ewoluował od rozważań nad kanałami komunikacji
pomiędzy zainteresowanymi współpracą organizacjami, przez diagno-

udało nam się stworzyć w oparciu o podobne inicjatywy funkcjonujące w innych samorządach
nasz program wspierania młodych.
W pierwszej edycji zaproszenie do
udziału w konkursie rozesłaliśmy
do wszystkich szkół. Odbyło się
też kilka prezentacji celów projektu, na których młodzi wyrażali duże zainteresowanie udziałem w programie. W rezultacie nabór zakończył się przy 3 wnioskach, które
uzyskały dofinansowanie zgodnie
z przewidzianymi procedurami, na
podstawie opinii komisji składającej się z młodych liderów wspieranych przez doświadczoną działaczkę społeczną Elżbietę Bruchajzer.

na zorganizowaniu zajęć dla dzieci, które w okresie okołoświątecznym nie będą miały z kim zostać,
ponieważ ich rodzice będą pracować. Po tym okresie zaś do udziału w zajęciach zaproszeni zostali
wszyscy, którzy zechcą spędzać czas
przy planszówkach, a przy okazji
chcą poćwiczyć język angielski, wykorzystując każdą wolną chwilę na
przerwach lub po lekcjach.
Drugi wniosek konkursowy
„Podzielmy się gwiazdką!” złożyli
członkowie grupy projektowej „Zasmakuj świata z angielskim!”, którzy
deklarowali, że są bardzo otwarci na
świat i ludzi, chcą poznawać nowe
osoby z zagranicy, nawiązywać no-

zę sytuacji w oparciu o dokumenty
i strategie rozwoju naszej gminy, aż
po rozwijający się właśnie program
wspierania aktywności społecznej
młodzieży w postaci „Programu Lokalnych Funduszy Młodych w Gminie Oborniki Śląskie”.
Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z budżetu gminy od października do grudnia 2018 roku

Pierwszy z projektów „English
niania” złożyli świeżo upieczeni
wolontariusze, którzy uczestniczyli
chwilkę wcześniej w projekcie przygotowanym przez grupę Damski
Kocioł– Akademia Wolontariatu.
Dzięki wsparciu i zakupie gier planszowych w języku angielskim podjęli działania wśród uczniów Szkoły
Podstawowej w Pęgowie polegające

we kontakty i przyjaźnie, dlatego
też postanowili wykorzystać okres
gwiazdki i dzielić się dobrem z innymi. Uzyskaną dotację wykorzystali na zakup produktów z których
upiekli pierniczki, które wysłali do
uczniów z dwóch zaprzyjaźnionych
szkół na Ukrainie.
Trzeci wniosek „Poszukiwacze
pierwszej gwiazdki” złożyła gru-

Działania na rzecz Młodych w Gminie Oborniki Śląskie

Młodość to piękny okres w życiu każdego z nas, do którego
w miarę upływu czasu sięgamy pamięcią, by wspominać
dawne dzieje lub pokusić się
o refleksję, „gdybym znowu
miał naście lat i wiedział to co
dzisiaj wiem!”
Mnie w każdym razie zdarzało się coś takiego. Trochę dzięki takim mentalnym powrotom powstała Fundacja Znajdź Cel, bo jak chcę
sobie przypomnieć, jakie miałam
możliwości mając naście lat i kto
mógł mnie wspierać, to oprócz rodziny i klasycznego nurtu edukacji nie mogę sobie przypomnieć nic
konkretnego. I tu narodził się pomysł na Fundację Znajdź Cel i jej
misję „Wspieramy w wyznaczaniu
celów, by inspirować do działania.”
Bo czego „Jaś się nie nauczy, tego
Jan nie będzie umiał” i nie mam tu
na myśli wiedzy pochodzącej z książek.
Od 2015 roku skupiamy się na
wspieraniu rozwoju młodzieży. Mamy na swoim koncie zrealizowanych kilkanaście projektów nastawionych na wzrost ich samodzielności, umiejętne wykorzystywanie
tego co może im sprzyjać, kompetencji społecznych, postaw obywatelskich i przedsiębiorczych.*
Można powiedzieć, że dzięki zebranym doświadczeniom, wsparciu
wielu osób i programów, takich jak
„Równać Szanse” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, to zadanie wydaje się łatwe.
Dlatego postanowiliśmy działać szerzej, wierząc, że razem możemy zrobić więcej, dzieląc się tym
co wiemy i w jaki sposób udało nam
się to osiągnąć!
Odpowiedź brzmi tak, jeśli tylko
na swojej drodze spotkamy sprzymierzeńców, takich jak my. Dzięki otwartości dyrektorów Gimnazjum Polskich Profesorów Lwowskich Pani Marty Michalkiewicz i
Szkoły Podstawowej w Pęgowie Pana Wojciecha Wróbla, a także kadry

Nowy sprzęt
do ratowania
życia i zdrowia
mieszkańców!
Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa przekazał nowoczesny sprzęt dla jednostek
Ochotniczej Straży Pożarnej
z Pęgowa i Rościsławic.
Do nowego wyposażenia zaliczają się m.in. agregat hydraulicz-

ny, rozpieracz ramieniowy, nożyce hydrauliczne, wąż przedłużający,
rozpieracz kolumnowy, rozpieracz
eDraulic, baterie 5Ah, mata narzędziowa, zabezpieczenie poduszki kierownicy Air Bag oraz schodki z klinem.
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pa zainteresowana obserwacjami
kosmosu i poszerzania swoich horyzontów. Mimo trudności z obserwacjami nieba w okresie okołoświątecznym, ze względu na stałe
zachmurzenie młodzi zaplanowali
wydarzenie, zebrali się i poszli dalej
kontynuując pomysł złożyli wniosek „Moonotematycznie” do Fundacji Tesco pomagamy, by oprócz
teleskopu zaopatrzyć się w przyszłości w teleobiektyw umożliwiający fotografowanie nieba.
Podsumowując…wiele dobrego
wydarzyło się dzięki inicjatywom
młodych! Ważne dla nich jest przejście całego procesu od pomysłu,
planowania, projektowania działań,
realizacji, aż do podsumowania,
kiedy to w pełni mogą odczuć satysfakcję ze zrealizowanego dzieła.
Moje wnioski, są jednak bardziej
zróżnicowane. Cieszymy się z sukcesu 3 grup projektowych, a jednocześnie zastanawiam się dlaczego do konkursu nie zgłosiło się ich
więcej.
Czy proces informowania w udziale w konkursie odpowiadał na pytania potencjalnych uczestników?
Czy my dorośli mogliśmy coś
jeszcze zrobić, by więcej młodych
osób doświadczyło emocji związanych z tworzeniem i realizacją
projektu społecznie użytecznego?
Z mojej perspektywy odpowiedź
brzmi „tak”, dlatego zamierzam
zdobyć fundusze na kolejną edycję „Programu Lokalnych Funduszy
Młodych w Gminie Oborniki Śląskie”, a wszystkie instytucje, organizacje i osoby indywidualne chcące wspierać młodych zachęcam do
współpracy na tym polu.
Moim marzeniem jest, by kiedyś w przyszłości aktualni młodzi
ludzie wspomnieli nas jako dorosłych, dzięki którym „chciało im się
chcieć” coś zrobić dla swojej lokalnej społeczności.
Dlatego już wkrótce uruchomimy zbiórki i projekty budujące fundusz, który będzie podstawą kolejnej odsłony konkursu regratingowego dla naszej młodzieży
w kolejnej edycji „Lokalnych Funduszy Młodych w Gminie Oborniki Śląskie”. Wszystkich chcących
dofinansować działania zapraszam
do śledzenia informacji na stronie
i fanpage’u Fundacji Znajdź Cel.
Anna Pukacz-Górnikowska,
Fundacja Znajdź Cel
* Więcej o naszych działaniach
można przeczytać na http://www.
znajdzcel.pl/ lub facebook’u fundacji.
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III. Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia. 40 000,00 zł

Środki Finansowe dla stowarzyszeń
zostały przyznane
Obornickie stowarzyszenia działają bardzo prężnie! Z roku na rok wzrasta ilość składanych wniosków i pozyskanych środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć, które
wpływają na poprawę jakości i poziomu życia
mieszkańców.
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 2019 roku złożonych zostało 55 wniosków
z zakresu kultury i sztuki, edukacji, turystyki, ochrony środowiska, pomocy społecznej
oraz zdrowia oraz 31 ofert z zakresu kultury
fizycznej i sportu. Komisja konkursowa oceniła wszystkie oferty, a Burmistrz Obornik
Śląskich Arkadiusz Poprawa przyznał dotacje
poszczególnym organizacjom pozarządowym
na realizację ciekawych inicjatyw i projektów.

W okresie od lutego do maja Burmistrz
Obornik Śląskich podpisze umowy o wsparcie realizacji zadań publicznych z przedstawicielami stowarzyszeń i klubów sportowych,
na podstawie których zorganizowane zostaną imprezy, szkolenia, warsztaty, zawody oraz
zabiegi rehabilitacyjne, z których skorzystać
będą mogli mieszkańcy gminy.
Już dzisiaj zapraszamy na wydarzenia realizowane ze środków otrzymanych z dotacji
z Gminy Oborniki Śląskie: Święto Truskawki w Pęgowie, Festiwal w cieniu Lipy w Wielkiej Lipie, Plener Malarski w Bagnie, Święto
Chleba i Ziół w Bagnie, Siemianicki Festiwal
oraz wiele innych pikników, rajdów i zawodów sportowych. Terminy wszystkich imprez
można sprawdzić w kalendarzu imprez znajdującym się na stronie internetowej gminy:
www.oborniki-slaskie.pl

I. Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
(całkowita kwota wsparcia planowana w 2019 roku – 380 000,- zł)

lp.

nr oferty

nazwa organizacji

tytuł zadania

1

1/5/2019

UKS ZORZA PĘGÓW

Iść w ślady mistrzyń – szkolenia piłkarskie
dziewcząt

2

2/10/2019

KP „BÓR” Oborniki Śląskie

Piłka nożna

3
4
5
6
7

3/24/2019
4/25/2019
5/26/2019
6/36/2019
7/40/2019

LZS „ODRA” URAZ
LKKS „DĄB” Kuraszków
LKS ZORZA PĘGÓW

Piłka nożna dla każdego
LKKS „DĄB” Kuraszków w piłkarskiej klasie
B DZPN
Piłka nożna – moja pasja

LKS Paniowice

Rozgrywki piłkarskie 2019

LKS Sokół w Wielkiej Lipie

Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja
rozgrywek piłki nożnej w Gminie Oborniki
Śląskie
Razem

dotacja
2019 r.

8000

nazwa organizacji

tytuł zadania

14

14/9/2019

Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki „OLIMP”

Piłka Siatkowa – Zagraj z nami

30000

15

15/32/2019

SPR „BÓR” Oborniki Śląskie

Gramy dla Was

40000

Razem

70000

4) Działania popularyzujące inne sporty
w tym sporty lotnicze, rowerowe, sztuk walk

8000
45000

nr oferty

nazwa organizacji

tytuł zadania

16

16/2/2019

Stowarzyszenie Lipówka

VII Międzynarodowy Wyścig Kolarski Korona
Kocich Gór. Wyścig Europe Tour kl. UCI 1.2

1000

Klub Szachowy WIEŻA Pęgów

Nauczmy dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość będziemy spokojni – Zagrajmy Razem

7000

Stowarzyszenie „Grupa Biegowa
Oborygeni”

Działalność „Stowarzyszenia Grupa Biegowa
OBORYGENI”

10000

17/6/2019
18/8/2019
19/12/2019

Stowarzyszenie Uniwersytetu
Trzeciego Wieku „ATENA”
w Obornikach Śląskich

Aktywnością wygrasz ze starością

20

20/15/2019

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju
Paniowic „Moje Paniowice”

Zumba uczy i wychowuje na pikniku występuje

900

21

21/17/2019

Stowarzyszenie Społeczności
Lokalnej Nasze Kotowice

Zumbą się bawię
– kondycję i zdrowie poprawię

900

22

22/19/2019

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej,
Sportu i Rekreacji „Tramp”

VII Dolnośląskie Mistrzostwa Judo dla dzieci
„Okami Cup”

8000

23

23/20/2019

Stowarzyszenie INVICTUS
Brazylian Jiu Jitsu Oborniki Śląskie

I Ogólnopolskie Mistrzostwa o Puchar Burmistrza Obornik Śląskich w MMA i BJJ w dniu
25.05.2019 r.

8000

ZHP Chorągiew Dolnośląska

W zdrowym ciele zdrowy druch – rozszerzenie
dotychczasowej oferty sportowej jednostek
harcerskich z terenu gminy

1000

Wywalczyć marzenia w taekwon-do

1500

24
25

24/21/2019
25/23/2019

Klub Taekwon-do Namu
Oborniki Śląskie

8

9

10
11
12
13

nr oferty

8/1/2019

9/11/2019

10/28/2019
11/30/2019

nazwa organizacji

Klub Sportowy ARKADIA

Gminny
Szkolny Związek Sportowy

tytuł zadania

Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa –
Poziom Pierwszy Upowszechnianie Sportu w
Szkółkach Kolarskich – kontynuacja
Działania popularyzujące sport masowy i
szkolny – organizacja szkolenia i rozgrywek
sportowych

Stowarzyszenie Miłośników Sportu
ELIT

Amatorski Puchar Polski Face2Face

27

27/29/2019

Stowarzyszenie
Rodzin Abstynenckich AURA

Mistrzostwa Dolnego Śląska Abstynentów
badmintonie

28

28/33/2019

Obornicki Klub Rowerowy

Piknik Rowerowy połączony z wyścigiem im.
Zbyszka Strzałkowskiego

29

29/35/2019

Stowarzyszenie
„Razem Lubnów i Nowosielce”

Lubnowski Turniej Tenisa Stołowego

Stowarzyszenie
Rodzin Abstynenckich AURA

Obornickie biegi przełajowe

UKS RELAKS

UKS RELAKS – uczy i wychowuje

12/31/2019

SPR „BÓR” Oborniki Śląskie

13/34/2019

Stowarzyszenie
„Razem Lubnów i Nowosielce”

Kształtujemy charaktery
Prowadzenie zajęć Fitness
Razem

8000

37/46/2019

Fundacja Żaczek

Promujemy zdrowie
na Gminnym Dniu dziecka

7

38/72/2019

ZHP Chorągiew Dolnośląska

Cykl szkoleń z pierwszej pomocy

34

65/42/2019

Stowarzyszenie
Morzęcin jest Wielki

Morzęcińskie smaki i Dzień latawca

1000

35

66/44/2019

Koło Gospodyń Wiejskich
w Urazie

Rodzinnie i ciekawie nad jeziorkiem

2000

36

67/48/2019

Fundacja Żaczek

Media społecznościowe
– problem nadużywania internetu
przez dzieci i młodzież

1000

37

68/51/2019

Stowarzyszenie
„Razem Lubnów i Nowosielce”

III Święto Dyni
– Zabawy animacyjne dla dzieci

500

kwota
proponowana
przez komisję
konkursową

38

69/55/2019

Fundacja F-XXI

Klockowe L-maszyny
– warsztaty techniczne dla dzieci

0

39

70/58/2019

Stowarzyszenie Mieszkańców
Zajączkowa „Razem”

Aktywny Zając

1000

40

71/59/2019

Społeczne Stowarzyszenie
Wiejskie „OKOLICE”

Festiwal w cieniu lipy

1000
1000

500
1000
36500
3500

IV. Zadania z zakresu kultury i sztuki. 45 000 zł
lp.

nr oferty

nazwa organizacji

tytuł zadania

8

39/4/2019

Stowarzyszenie Rozwoju Pęgowa

Pęgowskie festynowe lato

5000

9

40/7/2019

Stowarzyszenie
„Boduszki z Siemianic”

IV Przegląd Kapel Ludowych

2000

10

41/43/2019

Stowarzyszenie
Morzęcin jest Wielki

Babskie spotkania z tradycją

300

41

72/61/2019

Fundacja Znajdź Cel

Animacja poklatkowa
– warsztaty dla dzieci

11

42/47/2019

Fundacja Żaczek

Dni Obornik z SP Nr 2

500

42

73/66/2019

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Wycieczka do Krakowa

12

43/49/2019

Stowarzyszenie
„Razem Lubnów i Nowosielce”

Warsztaty ceramiczne

500

43

74/69/2019

Stowarzyszenie „Cztery Owoce”

Dzień dziecka

1000

13

44/52/2019

Stowarzyszenie
Miłośników Wilczyna

Zwiększenie świadomości o florze
i faunie leśnej najbliższej okolicy
oraz integracja społeczności

1000

44

75/71/2019

ZHP Chorągiew Dolnośląska

IV Harcerski Rajd Rodzinny

1000

45/53/2019

Fundacja Kresowa
„Semper Fidelis”

XXI Polonijny plener malarski
„Oborniki Śląskie 2019”

2000

45

76/78/2019

Stowarzyszenie Ośrodek Kultur
Świata

Projekt Inna Edukacja

1000

46

77/83/2019

Stowarzyszenie
Rościsławice LEŚNA OAZA

Cykl warsztatów edukacyjnych
w miejscowości Rościsławice

1000

15

46/54/2019

Fundacja F-XXI

Zabytkowo i klockowo! Kościół pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Żarach – Warsztaty zabytkowej
architektury sakralnej miasta Żary

16

47/56/2019

Stowarzyszenie Uniwersytetu
Trzeciego Wieku „ATENA”
w Obornikach Śląskich

Senior – rozwój przez kulturę i sztukę

2000

17

48/60/2019

Społeczne Stowarzyszenie
Wiejskie „OKOLICE”

XI Obornicka Wystawa Tradycyjnych
Stołów Wielkanocnych

5000

18

49/62/2019

Reprezentacyjny Dolnośląski
Zespół Pieśni i Tańca „Wrocław”

19

50/63/2019

Siemianicki Klub Sportowy
„Plażowicze”

VII Festiwal Siemianicki

20

51/65/2019

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Wyjazd do kina, teatru lub opery,
Narodowego Forum Muzyki

52/67/2019

Stowarzyszenie
Razem dla Bagna

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

2000

Warsztaty literackie
– nagranie audiobooka

1000

21

0

0

Razem
Rezerwa

22

53/70/2019

6500

23

54/76/2019

ZHP Chorągiew Dolnośląska

Kultura z lilijką harcerską

24

55/77/2019

Stowarzyszenie Osolin.pl

Piknik integracyjny dla mieszkańców
wsi Osolin

1000

500

56/79/2019

Stowarzyszenie
Ośrodek Kultur Świata

Spotkanie z Kulturami Świata

1000

tytuł zadania

47

78/16/2019

Dolnośląski Związek Pszczelarzy
we Wrocławiu

Profilaktyka dla pszczół

3500

48

79/38/2019

Polski Związek Wędkarski –
Koło nr 13
w Obornikach Śląskich

Popularyzacja sportu wędkarskiego

3000

49

80/50/2019

Stowarzyszenie
„Razem Lubnów i Nowosielce”

UPCYKLING– drugie życie śmieci

0

50

81/73/2019

ZHP Chorągiew Dolnośląska

Harcerz w lesie
– warsztaty edukacji przyrodniczej

0

51

82/82/2019

Koło Łowieckie „Leśnik”
Oborniki Śląskie

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

27

58/81/2019

Stowarzyszenie
„PORTAS TEMPORIS”

Polskie Termopile

3000

Rezerwa

28

59/84/2019

Towarzystwo im. Ferenca Liszta

Cykl koncertowy „
Wieczory lisztowskie”
w Obornikach Śląskich w roku 2019

8000

29

60/85/2019

Klub Miłośników Starej Techniki RETROTRAKTOR

Wystawa RetroMOTO

1400

Pomagamy niewidomym

Razem
Rezerwa

2

33/45/2019

Stowarzyszenie
Rodzin Abstynenckich „AURA”

Muzyczny Piknik 2019

3

34/57/2019

Stowarzyszenie Mieszkańców
Zajączkowa „Razem”

Wieczór Seniora

1000

4

35/74/2019

ZHP Chorągiew Dolnośląska

Wychowanie międzypokoleniowe

1000

0

Razem

3500

Rezerwa

6500

lp.

nr oferty

nazwa organizacji

tytuł zadania

30

61/3/2019

Stowarzyszenie Rozwoju Pęgowa

Konkurs na
„Najaktywniejszy zespół szkolny”

31

62/18/2019

Stowarzyszenie Społeczności
Lokalnej Nasze Kotowice

Piknik

kwota
proponowana
przez komisję
konkursową
500
1000

10000
0

kwota
proponowana
przez komisję
konkursową

lp.

nr oferty

nazwa organizacji

tytuł zadania

52

83/14/2019

Polski Związek Niewidomych

Turystyka niewidomych

3000

53

84/64/2019

Stowarzyszenie Uniwersytetu
Trzeciego Wieku „ATENA” w
Obornikach Śląskich

V Marsz Nordic Walking Studentów
UTW – Poznaj Ziemię Obornicką

2000

54

85/68/2019

Społeczne Stowarzyszenie Wiejskie „OKOLICE”

Otwarta pracownia szkła

2000

55

86/75/2019

ZHP Chorągiew Dolnośląska

Jamboree On The Trail – JOTT 2019

1500

V. Zadania z zakresu oświaty i wychowania. 20 000,00 zł

3500

VII. Zadania z zakresu turystyki. 10 000,00 zł

38200
6800

kwota
proponowana
przez komisję
konkursową

nazwa organizacji

Razem

tytuł zadania

4500

nr oferty

1000

kwota proponowana
przez komisję
konkursową

16000

lp.

1000
0

0

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

Piknik rodzinny

nie rozpatrywano, oferta złożona po terminie

15000

1000

35000

Klub Sportowy „4 BALL”

LKS ZORZA PĘGÓW

0

II Edycja Nordic walking w Osoli
świadomym wyborem wychowania
i edukacji zdrowych postaw

57/80/2019

31/41/2019

Polski Związek Niewidomych

Fundacja Blisko Wsi

26

31

32/13/2019

64/39/2019

15750

nie rozpatrywano, oferta złożona po terminie

1

33

56800

LKS ZORZA PĘGÓW

nazwa organizacji

2000

kwota
proponowana
przez komisję
konkursową

Rezerwa
30/40/2019

nr oferty

Rezerwa

„Jesień życia – czas rozkwitać” –
edukacja seniora drogą do jego
aktywności społecznej

Razem

6550

43450

6

Stowarzyszenie Uniwersytetu
Trzeciego Wieku „ATENA”
w Obornikach Śląskich

25

1000

900

Podstawowa opieka rehabilitacyjna

63/37/2019

0

II. Zadania z zakresu polityki społecznej, pomocy społecznej. 10 000,00 zł

20000

Fundacja WINMED

15

32

Fundacja Rozwoju Kultury
„FOTOTONY”

500

30

lp.

tytuł zadania

36/22/2019

3500

26/27/2019

26

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

lp.

nazwa organizacji

5

14

19

194000

dotacja
2019 r.

dotacja
2019 r.

lp.

9000

45000

dotacja
2019 r.

nr oferty

70000

9000

nr oferty

Razem

lp.

18

1) Upowszechnianie amatorskiego sportu w zakresie piłki nożnej
– organizacja szkolenia sportowego i rozgrywek

lp.

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

17
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z pierwszej ręki

marzec 2019 r.

0

Razem

7000

Rezerwa

3000

16
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z pierwszej ręki
13 stycznia w Obornickim Ośrodku Kultury odbył się 27 finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, w czasie którego
zbierano środki finansowe na zakup
sprzętu dla specjalistycznych szpitali
dziecięcych.
Tegoroczne hasło finału brzmiało: „Gramy
dla dzieci małych i bez focha” i pod tym hasłem grały również Oborniki Śląskie. Program
imprezy był bardzo bogaty i każdy mógł znaleźć w nim dla siebie „coś” ciekawego. Obornicki finał rozpoczął się sportowo i kulturalnie już w sobotę. W hali sportowej Ośrodka
Sportu i Rekreacji zmagały się ze sobą drużyny w turnieju piłki nożnej i meczu siatkówki III ligi męskiej, a w Szkole Podstawowej nr
1 odbył się mecz piłki ręcznej. Wieczorem na
scenie Obornickiego Ośrodka Kultury świetny występ dał kabaret „To i Owo” i Ola Petrus
(znana z programu „Mam Talent”) ze swoim
stand – upem. Zaraz po tym odbyła się pierwsza licytacja – niespodzianka. Niedzielny pro-

Rok 29 Nr 1 (164)
nego finału kabaretu „To i owo”, odbyła się
pierwsza niedzielna licytacja. Na scenie wystąpił także zespół „Demelo” oraz studio tańca klasycznego „Sofia”. Sportowcy z klubu DO
ITF „NAMU” wykonali pokaz taekwondo.
Tuż przed godz. 19.00 rozpoczęła się licytacja
główna, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ można było na niej
kupić wiele pięknych i ciekawych przedmiotów. Zaraz po niej odbył się „Mural show”.
Tradycyjnie o godzinie 20.00 niebo nad
Obornikami rozświetliło światełko do nieba,
po którym odbył się pokaz wypadku z udzia-

marzec 2019 r.

z pierwszej ręki

kańców. Dla fanów rzeźbienia w lodzie przygotowane zostały wielkie bryły, a pamiątkowe
zdjęcia można było zrobić sobie w fotobudce. Bardzo ciekawym „gadżetem” wykonanym specjalnie na tę okazję okazały się torby wykonane z banerów „wyborczych” przez
Bartka Malca. W tegorocznym finale już po
raz dziewiąty grał również Pęgów! W „Studiu
Urody Dolce Vita” można było zasięgnąć porady specjalistek i odświeżyć czy wymodelować swoją fryzurę. Jak co roku cieszyło się to
ogromnym wzięciem. Poza tym można było
wziąć udział w licytacjach, loteriach czy spo-

tkaniu ze strażakami i zwiedzić wóz strażacki.
Na wszystkich czekały pyszne ciasta, grill, bigos czy swojski smalec.
W finale udział wzięło 120 wolontariuszy! Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy finansowo wspomóc można było przez tradycyjne licytacje, puszki, dwa terminale płatnicze i e-skarbonkę. Zebrana kwota to 102 085
złotych, ale to nie koniec, ponieważ trwają jeszcze aukcje internetowe. Pobiliśmy rekord z ubiegłego roku!!!! Widzimy się w przyszłym roku i czekamy na kolejny rekord!!! SIE
MA!!!
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Mieszkańcy Obornik Śląskich
pokazali po raz kolejny, że mają

wielkie serducha!

łem służb ratunkowych. Program imprezy zakończył koncert zespołu „Strain”. Przy
okazji wydarzeń na scenie głównej, w całym
mieście odbyło się wiele wydarzeń towarzyszących. Były to m. in. rejestracja potencjalnych dawców szpiku DKMS, ognisko, strzyżenie przez barbera Bartosza Mazura, nauka
pierwszej pomocy czy warsztaty plastyczne
dla dzieci. Uczestnicy mogli spróbować najlepszych pierogów w mieście (których liczba
w tym roku sięgnęła 6064 sztuk), wypić gorące kakao czy zjeść jarski popcorn. Miasto „od
końca do końca i jeden metr dalej” połączone zostało sznurkiem przez naszych miesz-

gram rozpoczął się od tradycyjnego już biegu
„Policz się z cukrzycą”, w którym udział wzięło
kilkudziesięciu zawodników (pokonujących
wyznaczoną trasę biegiem i z kijkami nordic
walking). Chwilę przed godziną 14.00 na scenie Obornickiego Ośrodku Kultury, który stał
się centrum wydarzeń, przybyłych mieszkańców powitał występ Orkiestry Dętej z Wiszni
Małej. Zaraz po nim klaun Jasiek z Teatru „Jasię” zabawiał najmłodszych uczestników imprezy, a piosenki zuchowe zaśpiewała 11 gromada zuchowa „Bractwo Leśnych Elfów” z 5
szczepu harcerskiego „Gniazdo”. Swoje zdolności taneczne i muzyczne pokazali uczestnicy „Studia Tanecznego OOK”, „Studia piosenki OOK” oraz chóru ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach Śląskich. Siły mięśni
w pokazie ćwiczeń kalistenicznych zaprezentowali uczestnicy grupy „Street Work-out’u.
Zaraz po drugim występie w trakcie tegorocz-

Mural WOŚP
W sobotę 16.03 w Zaułku Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Obornikach
Śląskich odbyło się uroczyste odsłonięcie muralu WOŚP.
Inicjatorem tego przedsięwzięcia była Pani Krystyna Sielicka, która na jednym
ze spotkań sztabu przygotowujących 27 finał WOŚP zaproponowała to wydarzenie.

Ideą było stworzenie Orkiestrowego Muralu, który przedstawi elementy upamiętniające obornickie finały.
Naszą gminę zamieszkuje wielu artystów.
Do wykonania zadania zgłosiło się 10 lokalnych artystów: Monika Materny, Joanna Słocińska-Głód, Paulina Sanecka, Magdalena
Drzewiecka, Anna Marchwicka, Anita Misiorek, Alicja Błasiak, Agnieszka Jermako-

wicz, Jan Drzewiecki i Kajetan Stadmuller.
Koordynatorem była Pani Joanna Słocińska-Głód. Dzieci na zajęciach plastycznych
w OOK wykonały serduszka, które upiększyły mural. Hojność Oborniczan jest ogromna,
co pokazują finały WOŚP i zbierane kwoty.
Serdecznie dziękujemy Burmistrzowi Arkadiuszowi Poprawie za okazaną pomoc
i wsparcie. Dziękujemy właścicielom sklepu
jubilerskiego za pomoc i zgodę na wykonanie muralu oraz sponsorom: firmie Oscar-Bud za przygotowanie elewacji, KOBE farby
i tynki, która ufundowała farby i potrzebny
sprzęt, Adamowi Katanowi za prace wykończeniowe przy Obornickim Ośrodku Kul-

tury oraz firmie Kalmex, która podarowała ławeczkę. Oświetlenie wykonane zostało
przez firmę CETE Artura Fedeczko. Mimo,
że w sobotę pogoda nie dopisała na oficjalne
otwarcie muralu przybyło wiele mieszkańców. Przybyli goście mogli skosztować pysznych Obornickich WOŚP-owych pierogów,
rogalików i pierników oraz grochówki z Restauracji „Gospoda”. Uroczystość odsłonięcia muralu uświetnił koncert zespołu Blues Flowers. Podziękowania również dla właścicieli Pizzerii Milana za pomoc i wsparcie
w organizacji całego przedsięwzięcia.
Mateusz Jaskólski
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Pierwsze Koło Gospodyń
Wiejskich w naszej Gminie
Do łask wracają popularne w
latach 70 i 80 Koła Gospodyń
Wiejskich.
W ustawie przyjętej przez Sejm
stwierdzono, że „koło gospodyń
wiejskich jest dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i
jednostek samorządu terytorialnego, samorządną społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi
i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich”.
Panie z Urazu od dawna myślały o takiej formie aktywności.
Nadarzyła się okazja i mobilizacja do stworzenia koła gospodyń
wiejskich. Mieszkanki Urazu bardzo chętnie podjęły się rejestracji
i bardzo szybko wzięły się do pra-

cy. W grudniu odbyło się kilka spotkań, na których panie pracowały
nad statutem i innymi dokumentami potrzebnymi do rejestracji. Z
dniem 27 grudnia 2018 roku zostało zarejestrowane pierwsze koło gospodyń wiejskich w Gminie Oborniki Śląskie. Jednogłośnie na Przewodniczącą Koła została wybrana
Pani Elżbieta Olbert, Zastępcą Małgorzata Olbert, a Członkiem Zarządu Gabriela Raducka. W dniu rejestracji Koło Gospodyń Wiejskich liczyło 31 członków. Jednak po kilku
tygodniach działania dołączyło kilka chętnych mieszkanek Urazu i w
tej chwili liczy ok. 45 osób.
Koło Gospodyń Wiejskich w
Urazie za główny cel obrało sobie integrację mieszkanek, wspólne spędzanie czasu przez wyjazdy,

warsztaty, spotkania. Na koncie ma
już kilka wyjazdów do kina. Przygotowywały również poczęstunek na
imprezach firmowych, okolicznościowych i świątecznych. Zorganizowały również imprezę integracyjną dla kobiet na „Dzień kobiet”. W
Święcie Kobiet wzięły udział nie tylko członkinie koła ale również inne
chętne panie z terenu Gminy Oborniki Śląskie ale również i z Wrocławia.
Z miłą chęcią członkinie Koła
Gospodyń Wiejskich w Urazie podejmie się przygotowania poczęstunków na imprezy okolicznościowe. W sprawie szczegółów prosimy
kontaktować się z Panią Gabrielą
Raducką nr tel. 519129584.
Fot. Magdalena Olczyk
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Ulicami naszego miasta 6 stycznia już po raz czwarty przeszedł
Orszak Trzech Króli.
Chwilę po godz. 13.30 spod Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa mieszkańcy śpiewając kolędy wyruszyli w drogę, którą wyznaczała im gwiazda betlejemska.
Po dotarciu pod stajenkę na placu
targowym „Mój Rynek” trzej królowie oddali pokłon świętej rodzinie. W trakcie tegorocznego orszaku wspominana była postać Jana
Pawła II, a tegorocznym hasłem było „Odnowić oblicze ziemi”.

W sali Urzędu Stanu Cywilnego w Obornikach Śląskich 16
lutego 2019 roku odbyło się
uroczyste wręczenie medali
przyznanych przez Prezydenta
RP z okazji jubileuszu 50-lecia
pożycia małżeńskiego Państwa
Ireny i Jacka Mączyńskich.
Uroczystość rozpoczęła się od
przywitania Jubilatów przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Po czym Państwo Mączyńscy

Na koniec dla wszystkich zmarzniętych przygotowany został ciepły posiłek (dla dorosłych barszcz
i bigos, a dla dzieci kakao i słodkie bułki).

w obecności rodziny odnowili przyrzeczenie małżeńskie. Uroczystego wręczenia medali dokonał Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz
Poprawa, który również przekazał Jubilatom pamiątkowy list gratulacyjny oraz kwiaty, dziękując za
wspaniały przykład trwałości małżeństwa.
Serdecznie gratulujemy Jubilatom imponującego stażu małżeńskiego i życzymy kolejnych wielu
radosnych lat!

Nowa inicjatywa
kół łowieckich
i Nadleśnictwa

Koncert w Urazie
13 stycznia 2019 roku w Kościele
pw. św. Michała Archanioła w Urazie odbył się coroczny koncert kolęd i pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej

Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
W wydarzeniu uczestniczył Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz
Poprawa, Zastępca Burmistrza
Obornik Śląskich Henryk Cymer-

man, Radny Powiatowy Stanisław
Hurkasiewicz, Radny Rady Miejskiej Maciej Wolny, a także sołtysi
okolicznych wsi, mieszkańcy Urazu
i Gminy Oborniki Śląskie. Zgromadzeni wysłuchali i zaśpiewali wspólnie kolędy przy tradycyjnej melodii
zagranej przez orkiestrę, a także wykonane w nowej aranżacji. Zapraszamy na kolejny koncert za rok.

Sybiracy w Brzeźnie
W pałacu w Brzeźnie świętowaliśmy 79. rocznicę pierwszej
masowej deportacji Polaków
na Sybir.

W grudniu minionego roku
sześć Kół Łowieckich (ĶŁ
Leśnik Wrocław, KŁ Leśnik
Oborniki Śl., KŁ Trop Wrocław,
KŁ Diana, KŁ Sokół, KŁ Ryś)
oraz tutejsze Nadleśnictwo
postanowiło objąć patronatem lokalny Dom Dziecka.
Nasza inicjatywa zaowocowała
„ciężarówką” smakołyków, ale też
codziennych zup, makaronów itd.
To tak w ramach świątecznej, myśliwskiej paczki. Wizyta, w mundurach i z sygnalistą, zrobiła duże
wrażenie na dzieciach.
Z kolei w styczniu razem z wychowankami Domu Dziecka śpiewaliśmy kolędy. Specjalnie na tę
okazję dzieci przygotowały wspaniałe ciastka i gofry. 17 lutego br.
zorganizowaliśmy wspólne ognisko w kolibie w Jarach. Były kiełbaski, bigos i wspaniała muzyka sygnalistów myśliwskich. Przy
okazji, przedstawiciele kół łowieckich i Nadleśnictwa razem z Dyrekcją Domu Dziecka uzgodnili

plan współpracy na najbliższy rok.
Planujemy m.in. wspólne sadzenie lasu, piknik majowy, organizację Dnia Dziecka i kilka innych
spotkań.
Andrzej Nowak

10 lutego 2019 minęła 79 rocznica pierwszej masowej wywózki Polaków na Sybir. Już po raz czwarty gospodarze Pałacu w Brzeźnie
pani Marzena i Krzysztof Gradeccy goscili tych, którzy wrócili z zesłania, ich dzieci, wnuki i prawnuki z powiatu trzebnickiego. Jest to
czas, kiedy mogą się wspólnie spo-

tkać, wspomnieć i uczcić tych, którym nie dane było powrócić z „nieludzkiej ziemi” do ojczyzny. Cztery
lata temu uroczystość zainicjowana
została przez córki, wnuczki i prawnuczki Sybiraków, panie Marzenę Gradecką, Teresę Gajowczyk
i Bożenę Magnowską. Zaproszenie
gospodarzy przyjął min.zastępca
Burmistrza Obornik Ślaskich Pan
Henryk Cymerman, Prezes Kombatantów w Obornikach Śląskich
Pan Ryszard Chwaliński. Gośćmi
specjalnymi byli:pani Krystyna Le-

manowicz i Pan Stanisław Srokowski. Jak co roku byli obecni wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr
1 w Obornikach Śląskich. Emilka,
Magdalena i Mateusz.
Wszystkich przybyłych gości powitał Pan Bartosz Gradecki syn gospodarzy. Następnie głos zabrała
Prezes Koła Sybiraków w Obornikach Śląskich Pani Elżbieta Kusztal. Pan Henryk Cymerman zastępca Burmistrza Obornik Śląskich
w swoim wystąpieniu podkreślił
jak ważne jest organizowanie takich

spotkań aby upamiętnić tragiczne
wydarzenia. Głos zabrał również
gość specjalny Pan Stanisław Srokowski, który przybliżył zebranym
tragedię masowych wywózek.
Po części oficjalnej zebrani obejrzeli film prezentujący wspomnienia osób wywiezionych na Syberię. Film wywołał wiele wzruszeń
i emocji.
Oczywiście był też czas na zwiedzanie pomieszczeń pałacu, na wysłuchaniu koncertu kapeli „Trzy dęby” z Borówka oraz sekcji biesiadnej
UTW Atena „Czerwony kwiatek”
w Obornikach Śląskich.
Po wspólnym obiedzie odbyło się spotkanie autorskie z Panią
Krystyną Lemanowicz autorką min

ksiażki „Osaczenie. Polski Wołyń
w ogniu nienawiści” oraz Panem
Stanisławem Srokowski – współautorem scenariusza do filmu „Wołyń”
na podstawie jego książki „Nienawiść”.
Był też czas na wspomnienia żywych świadków tej strasznej historii. Sa to osoby, które mijamy na ulicach, spotykamy podczas zakupów
i mało kto wie, jaki straszne i okrutne było ich dzieciństwo. Szczególne wrażenie wywarły wspomnienia
Pań: Ireny Gajowczyk i Genowefy Dedyńskiej oraz Pana Stanisława Gacała. Wierzyć się nie chce,że
człowiek człowiekowi potrafił zgotować taki los.
Bożena Magnowska

20

Magazyn Informacyjny
Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich

z pierwszej ręki

Przed 100 laty prasa donosi
Wyszukane i przetłumaczone przez dr hab. Janusza Stopyrę artykuły pochodzą z gazetki „Bote” („Posłaniec”).
Rocznik 26, nr 53-56, 1919
Prusice (Prausnitz), 16. stycznia 1918: Zdjęcia z frontu. Nowe zdjęcia fotograficzne z pól bitewnych wydane przez berliński
Urząd ds. Obrazów i Filmów, wywieszamy w seriach po 6 w oknie
naszej drukarni. Zdjęcia te wymieniamy codziennie w godzinach
południowych. Dziś wywiesiliśmy budynek w Brześciu-Litowsku, w którym aktualnie odbywają się negocjacje polityczne.
Oborniki (Obernigk), 1. lipca 1919: Przedstawienie dobroczynne. Na rzecz pomocy jeńcom
wojennym tutejszy chór mieszany organizuje przedstawienie muzyczno-teatralne. Odbędzie się
ono w środę wieczorem w hotelu „Bellevue”. Program jest bogaty i wyszukany, przedstawione zostaną m. in. dwie jednoaktówki
o charakterze humorystycznym.
Oborniki (Obernigk), 1. lipca 1919: Zebranie Demokratycznej Partii Niemiec. Obornicki oddział Demokratycznej Partii Niemiec zbierze się we wtorek,
8. lipca 1919 o godz. 8 wieczorem w gospodzie „U Cesarza Niemiec”. W porządku dziennym
znalazły się m. in.: wewnętrzna
i zewnętrzna sytuacja polityczna,
aktualna polityka naszego powiatu i stan zasiedlenia naszych terenów.
Oborniki (Obernigk), 1. lipca
1919: Odwołane przedstawienie.
Sztuka teatralna pt. „Towarzyszka” nie została wystawiona z powodu trwającego w ubiegłą sobotę strajku kolejarzy, aktorzy nie
mogli bowiem do nas dojechać.
Zakupione bilety zachowają swą
ważność na sobotę, 5 lipca 1919.
Oborniki (Obernigk), 1. lipca 1919: Brak dodatku. Z powodu strajku kolejarzy w bieżącym
numerze „Bote” nie ma stałego
dodatku Niemieckiego Związku
Rolników.
Uraz (Auras), 1. lipca 1919:
Wypadek nad wodą. Wodnik
Gustav Lanzke z Urazu wypadł
z łodzi należącej do przedsiębiorcy Schulza do Odry i utonął.
Przedsiębiorstwo Schulz ma siedzibę w Miłowie (Mühlow), powiat Krosno Odrzańskie.

Brzeg (Brieg), 1. lipca 1919: Sensacyjny pościg. Około godziny 7 rano z tutejszego Zakładu Karnego
uciekło trzech więźniów. Ześlizgnęli
się z pierwszego piętra po linie splecionej ze szmat. Jeden z nich doznał
przy tym zranienia, toteż nie mógł
kontynuować ucieczki i natychmiast
został złapany. Dwaj pozostali zdołali zaś zbiec w kierunku rzeki Odry. Wachmistrzom Steinicke i Modla
udało się ich jednak złapać na dachu
budynku przy ul. Jungfernstaße 10.
Stamtąd nie mogli już uciec i dali się
bez oporu ująć i doprowadzić z powrotem do więzienia.
Oborniki (Obernigk), 2. lipca
1919: Ochrona dla Policji. Członkowie Policji w Obornikach podczas
służby korzystają z ochrony § 113
kodeksu karnego (opór przeciwko
władzy). Poleceniom służb należy
się bezwzględnie podporządkowywać, gdyż w przeciwnym razie wyniknie kara z myśl ww. paragrafu.
Pełniące służbę drużyny policyjne
rozpoznać można po czarno-białej
opasce na ramieniu.
Oborniki (Obernigk), 4. lipca 1919: Dla miłośników psów policyjnych. Jak wynika z ostatniego
sprawozdania Rady Gminy, gmina
ma zamiar zakupić psa policyjnego. Brakuje nam jednak wiernego,
niezawodnego opiekuna, który byłby prawdziwym miłośnikiem psów.
Osoby prywatne, które z sympatii do
zwierząt chciałyby wziąć do siebie
psa policyjnego na przechowanie lub
też inwalidzi wojenni, którzy zostali zaznajomieni z opieką nad psami
w armii, mogą to udowodnić i chcieliby wziąć udział w szkoleniu, proszeni są o zgłoszenie się do biura gminy.
Oborniki (Obernigk), 4. lipca
1919: Nagroda za informację o podpalaczach. Z powodu zaistniałych
ostatnio w Golędzinowie (Kunzendorf) pożarów budynków, w wyniku których Śląska Dyrekcja Straży
pożarnych poniosła poważne straty, osobie, która wskaże podpalacza
w sposób umożliwiający wytoczenie mu procesu sądowego, Dyrekcja zapewnia nagrodę w wysokości
500 marek.
Oborniki (Obernigk), 4. lipca
1919: Wzorcowe ceny czereśni. Władze wojewódzkie wyznaczyły następujące ceny tegorocznych czereśni:

za słodkie, miękkie czereśnie, szczególnie wczesne odmiany 45 fenigów
za funt, za duże, twarde słodkie czereśnie 55 fenigów za funt. Kto przekroczy powyższe ceny, podlega karze
przewidzianej w zarządzeniu w sprawie windowania cen z 8 maja 1918
(Dziennik Ustaw Prus, strona 395).
Milicz (Militsch), 5 lipca 1919:
Śmiertelny wypadek. Konie wozu stojącego przy ul. Wrocławskiej (Breslauer Straße) pochodzące
z majątku Gądkowice (Gontkowitz)
w dniu dzisiejszym spłoszyły się na
widok przejeżdżającego automobilu
wojskowego i zerwały wóz na bok
strącając woźnicę z kozła na bruk
ulicy. Woźnica doznał znacznego
pęknięcia czaszki, wskutek którego
zmarł w szpitalu miejskim.
Oborniki (Obernigk), 9. lipca 1919: Przedstawienie teatralne.
W sobotni wieczór byliśmy uczestnikami pogodnego wieczoru zorganizowanego przez Stowarzyszenie
Krzewienia Muzyki i Teatru z Wrocławia (Breslau). Zaprezentowane
zostało odwołane wcześniej przedstawienie pt. „Towarzyszka”. Odtwórcy poszczególnych ról byli dobrze
zaznajomieni ze swymi kwestiami,
toteż przestawienie pośród zgromadzonej publiczności pozostawiło dobre wrażenie. Po spektaklu przyszedł
czas na tańce, które zatrzymały publiczność sali teatralnej na dłużej.
Oborniki (Obernigk), 9. lipca
1919: Zebranie Powiatowego Związku Nauczycielstwa. W dużej sali Browaru Spółdzielczego w Trzebnicy
(Trebnitz) dnia 5 lipca 1919 o godz. 4
po południu odbyło się zebranie nauczycieli powiatu. Frekwencja dopisała znakomicie. Przewodniczącym
zebrania został Kantor Galisch. Pozdrowił on zebranych, w tym dwóch
nauczycieli z okręgu wrocławskiego, nakreślając aktualnie panującą sytuację w szkolnictwie. Przypomniał nauczycielom o ich wielkich
zadaniach nie tylko w obrębie szkoły, ale także w codziennym życiu.
Wspomniał też o kolegach poległych
wskutek działań wojennych, których liczba w powiecie wynosi ponad 20. Po wyborach do Powiatowej
Rady Nauczycielskiej przyjęto rezolucję skierowaną do Zgromadzenia
Narodowego Prus, w której zaprotestowano przeciwko aktualnej regulacji pensji nauczycielskich przez rząd.

Szczęście... w ciasnych butach...
Kiedyś poszedłem do szewca.
Chciałem, aby naprawił mi stare
buty, które były już zniszczone.
– A czy je opłaca się naprawiać? Są już tak stare, a naprawa
niewiele tutaj da – powiedział.
– Ale są wygodne. Obecnie
mam inne buty, które mnie tak cisną, że nie mogę w nich chodzić.
– A czy lepiej się pan czuje
w tym czasie, kiedy ma na sobie
te buty?
– Jak mogę się dobrze czuć,
kiedy one mnie gniotą!

– Czasem tak się zdarza, że
kogoś spotyka szczęście właśnie
w ciasnych butach…
Opowiedział mi historię pewnej kobiety, która była nieszczęśliwa. Była tak biedna, że żebrała.
Kiedyś stary mężczyzna dał jej jałmużnę. Gdy następny raz ją spotkał, ona bardzo mu dziękowała.
Opowiedziała o całej swojej biedzie… Wtedy mężczyzna powiedział, aby kobieta zdjęła siermiężne obuwie. Popatrzył na jej bose
stopy. Obiecał jej inną pomoc. Po

kilkunastu dniach mężczyzna przyniósł damskie obuwie i powiedział:
– To są buty mojej zmarłej żony. Gdy je miała na nogach była naprawdę szczęśliwa, bo te buty były
za ciasne na nią. Wkładała je tylko
wtedy, gdy czuła się naprawdę źle.
Starzec tylko tyle powiedział.
Odwrócił się i odszedł. Nie był ciekawy, co kobieta zrobi.
Ona zastanawiała się nad słowami starca, nie chciała wierzyć, że buty mogą dać szczęście. Nie jeden raz
zastanawiała się nad sobą: co powin-

Odbyła się też dyskusja na temat zadań, przed jakimi stoi współczesna
szkoła. Wieczorem przyszła kolej na
recytacje wierszy z towarzyszeniem
muzyki wokalnej i instrumentalnej.
Zebranie potrwało do północy.
Oborniki (Obernigk), 9. lipca
1919: Podniesienie opłat za usługi pocztowe. Z powodu narastających kosztów związanych głównie z przewozem poczty pojawiła
się konieczność podniesienia opłat
za usługi pocztowe. Od dnia 10 lipca 1919 na poczcie będą więc obowiązywały następujące ceny: za list
ekspresowy miejscowy 50 fenigów,
za list ekspresowy krajowy 1 marka,
za paczkę miejscową 75 fenigów, za
paczkę krajową 1,50 marek, za telegram krajowy 1 marka.
Oborniki (Obernigk), 9. lipca
1919: Handel sianem, słomą i sieczką. Pruskie Ministerstwo ds. Żywności zniosło zarządzenie regulujące maksymalne ceny za siano, słomę i sieczkę ze żniw roku 1918 ze
skutkiem od 1 lipca 1919 (Dziennik
Ustaw Prus nr 125). Za rok 1919 zarządzenia już nie wydano. Zniesienie cen maksymalnych dotyczy także łupin i nasion buraków cukrowych, które do tej pory trzeba było
sprzedawać armii.
Oborniki (Obernigk), 9. lipca 1919: Przewóz marchwi. Zgodnie z Zarządzeniem Departamentu
Rzeszy ds. Warzyw i Owoców marchew wraz z natką w bieżącym roku winna być przewożona tylko
furmankami, w skrzyniach lub koszach. Przewóz marchwi koleją jest
natomiast nadal zabroniony, gdyż
w wagonach kolejowych może ona
łatwo ulec zepsuciu, zwłaszcza przy
panujących obecnie wysokich temperaturach.
Oborniki (Obernigk), 12. lipca 1919: Obornicki Związek Gimnastyczny. Potęga Niemiec załamała się i narzucono nam pokój. Na
domiar złego Niemcy są podzieleni na klasy i partie. Jeżeli chcemy
się znów podźwignąć, musimy się
zjednoczyć i wzmocnić nasze siły. To zadanie postawił przed sobą
Obornicki Związek Gimnastyczny.
Regularne ćwiczenie ciała powinno wzmocnić zwiędłe siły organizmu, dodatkowo osłabione przez
wyrzeczenia ostatnich lat. Marsze
organizowane przez Związek winny
wzmocnić miłość do kraju, a wesołe
zabawy winny zjednoczyć obywateli. Przyjmiemy każdego bez względu na przynależność partyjną. Religia i polityka to sprawy prywatne
każdego obywatela. Wszyscy – mężczyźni i kobiety, chłopcy i dziewno się stać, aby był szczęśliwa. Najpierw chciała się najeść do syta…,
potem chciała mieć szczęśliwą rodzinę. Chciała być uważana za osobę dostojną, która ma szacunek. Wracając
do swojego domu, buty niosła w tobołku. Zastanawiała się. Czy naprawdę te buty mogą przynieść szczęście.
W domu przebrała się i postanowiła
włożyć buty od starca. Próbowała, ale
buty były tak ciasne, że nie mogła ich
włożyć. Już miała zrezygnować z tych
prób, gdy udało jej się włożyć but!
– Poczuła się świetnie! Natychmiast włożyła drugi – teraz czuła się
wspaniale!
Ogarnęła ją ogromna fantazja.
Wydawało jej się, że jest księżną na
balu a przy niej piękny młody mężczyzna. Chyba książę. Już chciała go
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częta – którzy chcą współdziałać
w realizacji tych celów i interesują
się sportem gimnastycznym, zaproszeni są na zebranie Związku
na wtorek, 15 lipca 1919 o godz.
wpół do dziewiątej wieczorem do
sali gospody „U Cesarza Niemiec”.
Oprócz drużyny męskiej planujemy utworzyć ligę młodzieżową od
14 do 17 lat, a także ligę damską.
Oborniki (Obernigk), 12. lipca 1919: Punkty zapomogowe dla
chorych na płuca. Punkty zapomogowe dla ubogich chorych na
płuca utworzone przy Szpitalu
Maltańskim (klasztorze) w Trzebnicy (Trebnitz) nie cieszą się jak
do tej pory dużym powodzeniem.
Wojna i jej bolączki na czele z niedożywieniem, brakiem tłuszczów
oraz udrękami pól bitewnych pociągnęła za sobą wzrost zachorowań na gruźlicę. Ponownie zwracamy więc uwagę czytelników na
Punkty zapomogowe dla ubogich
chorych na płuca, aby mieszkańcom zachodnich krańców naszego powiatu zapewnić bliższe poradnictwo. W Obornikach poradnię przeciwgruźliczą utworzono
przy ul. Dworcowej 12 (Bahnhofsstraße), gdzie dyżury stale pełni
dr Kontny.

z pierwszej ręki

marzec 2019 r.

O bo r n i c k i o ś r o d e k k u ltu ry

Tadeusz Emil Gołębiewicz
5.06.2009
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Ferie 2019 w Obornickim Ośrodku Kultury
Ferie zimowe minęły. W dniach
28.01.2019 – 08.02.2019 od poniedziałku do piątku w Obornickim Ośrodku Kultury odbywały
się liczne zajęcia dla dzieci
w wieku od 4 lat.

W sumie odbyło się 48 warsztatów, 3 pokazy filmów i 2 spektakle
teatralne. Z oferty skorzystało 504
dzieci, w tym w teatrzykach wzięło udział 177 dzieci, a w filmach 55
dzieci. W wielu wydarzeniach naj-

Wrocław (Breslau), 28. lipca 1919: Stan oblężenia. Na terenie okręgu Wrocławskiego łącznie
z twierdzami Wrocław (Breslau)
i Kłodzko (Glatz), w porozumieniu z Komisarzem Rzeszy ds. Śląska, ogłoszony zostaje Stan oblężenia. Zgodnie z jego treścią artykuły 5, 6, 7, 27, 29, 30 i 36 Konstytucji
Prus zostają uchylone. Władza
wykonawcza przechodzi w ręce Komendanta Twierdzy. W każdej chwili może on zarządzić przeszukanie domów oraz uwięzienia.
Wszyscy obcokrajowcy, którzy nie
będą w stanie udokumentować celu swojego pobytu na Śląsku, winni
niezwłocznie opuścić nasz okręg.
Zabronione zostają pochody, zebrania na otwartym terenie, tj. na
ulicach, placach oraz na terenach
fabryk. Dozwolone są zebrania
w pomieszczeniach zamkniętych
(w salach i pokojach), zebrania organizowane w celach religijnych,
a także zebrania członków wszystkich organizacji związków zawodowych, partii politycznych oraz
istniejących obecnie stowarzyszeń. Warunkiem jest udokumentowane członkostwo w danej organizacji. Zabroniony jest też zakup
i sprzedaż wszelkiego rodzaju broni, amunicji, prochu, materiałów
wybuchowych i granatów ręcznych. Godzina policyjna obowiązuje jak do tej pory.
o to zapytać, kiedy poczuła potworny ból stóp. Ból był tak wielki, że nie mogła wytrzymać ani
chwili dłużej. Zdjęła buty.
Życie tej kobiety wcale, a wcale
się nie zmieniło – żyła tak jak wcześniej… Ale kiedy już nie mogła dłużej znieść ciężaru szarego życia –
wkładała te ciasne buty. Po chwili,
stopy jednak tak piekły, że ponownie wzuwała te stare. Wracała codzienność… Chyba naprawdę nie
ma zupełnego, długiego szczęścia.
Każdy z nas, gdy jest szczęśliwy, po
krótkim czasie czuje, że to nie jest
prawdziwe szczęście, że coś jest jednak nie tak jak byśmy chcieli. Każdego z nas: „cisną… buty szczęścia”.
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młodszym towarzyszyli też rodzice.
Wśród propozycji dla dzieci znalazły się warsztaty taneczne, wokalne,
teatralne, plastyczne, fotograficzne, ceramiczne, mozaika, a także
gry i konkursy. Zajęcia były prowadzone przez instruktorów Obornickiego Ośrodka Kultury, ale też
żeby wzbogacić ofertę warsztatów
feryjnych, część zajęć prowadzili instruktorzy zewnętrzni. Tym sposobem dzieci miały okazję rozwijać
swoją wyobraźnię i zręczność podczas kreatywnych warsztatów budowania klockami Linden, na które przyjechały do nas nawet dzieci
z Wrocławia. Festiwal Klocków był
u nas nowością.
Ogromnym zainteresowaniem
cieszyły się przedstawienia teatralne „Baśń zimowa” w wykonaniu
Teatru Gargulec z Gdańska połączone z „Zabawą z bałwankami”
oraz „Niesamowite przygody Ruperta Greena” w wykonaniu Teatr
Trip z Chorzowa. Pokazy filmów
były również ciekawym wydarzeniem, zwłaszcza, że organizowanebyły we współpracy ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty, a więc by-

Koncert Noworoczny
W piątek 4 stycznia 2019 r.
w sali widowiskowej Obornickiego Ośrodka Kultury odbył
się niezapomniany Koncert Noworoczny.
Przybyłym mieszkańcom życzenia noworoczne złożyli Burmistrz
Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa i Dyrektor Obornickiego Ośrodka Kultury Halina Muszak. Przed

obornicka publicznością wystąpił
zespół Im Fanki Tim z utalentowaną wokalistką Izabelą Możdżeń.
Towarzyszyli jej: Przemek Orłowski – perkusja, Krzysiek Nartowski
– bas, Jarek Majewski – gitara, Mateusz Franczak – klawisze. Ponadto gościnnie na scenie wystąpili: Tadeusz Bogucki i Grzegorz Dąbrowski. Wydarzenie to zgromadziło 260
słuchaczy. Zespół zaprezentował

własne aranżacje kolęd, pastorałek
i dobrze znanych utworów w świątecznym nastroju jak „White Christmas”. Publiczność dała się porwać
do wspólnego śpiewania, a w czasie
bisu, przy utworze „Przekażmy sobie znak pokoju”, pod sceną zapanował klimat świątecznego pojednania i rodzinnej bliskości.
Fot. M. Jezierski

ło to kino, które nie tylko bawi, ale
też uczy.
Na zakończenie ferii, w niedzielę 10.02.2019 w sali widowiskowej
Obornickiego Ośrodka Kultury, odbył się dziecięcy bal karnawałowy.
Kwiatowe wróżki zapewniły dzieciom liczne atrakcje w postaci zabaw i tańców. Nie zabrakło też prezentacji kostiumów, w których na
bal przybyli najmłodsi uczestnicy.
Wśród przebierańców pojawiły się
m.in. księżniczki, czarownice, indianka czy lekarka. Na sali obecny

był też strażak, piłkarz, nietoperz
czy Spider-Man. Na zakończenie
balu wróżki obsypały uczestników
gwiazdkami z nieba. Bal poprowadziły Justyna Asztemborska i Monika Materny.
Dziękujemy uczestnikom warsztatów, pokazów i balu za tak liczne
przybycie i zapraszamy do udziału w kołach zainteresowań i spektaklach dla dzieci, które organizujemy w ciągu roku szkolnego.
Fot. Marek Długosz
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Rok 2018 w Galerii Obornickiego Ośrodka Kultury
Ubiegły rok w Obornickim Ośrodku
Kultury obfitował w liczne wystawy.
W minionym roku zobaczyć można było
prace: Katarzyny Łońskiej-Szmigiel,
Jerzego Kozierasa, Bolesława Grabowskiego, Grupy 300M, Zenona Harasyma,
Marty Kutrowskiej-Kity, Michała Jezierskiego, Rafała Dudka, Romana Gomółki, Agnieszki Jermakowicz i Anny Marii
Kuszczyńskiej.
30 listopada 2018 roku odbył się wernisaż wystaw: Retrospekcje. Malarstwo i rysunek- Anna Maria Kuszczyńska oraz Szkło –
Agnieszka Jermakowicz. Anna Maria Kuszczyńska to absolwentka Wydziału Malarstwa
i Rzeźby wrocławskiej ASP i członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Zajmuje się malarstwem sztalugowym i akwarelowym oraz rysunkiem. Często realizuje prace
w technice własnej łącząc różne sposoby artystycznego wyrazu. Tworzy również instalacje multimedialne. Inspiracją dla jej artystycznych poszukiwań jest otaczająca nas rzeczywistość.
Druga z artystek prezentujących się w galerii OOK od końca listopada – Agnieszka
Jermakowicz jest absolwentką Wydziału Ceramiki i Szkła wrocławskiej ASP. Pracowała
jako grafik we wrocławskich agencjach reklamowych i wydawnictwach. Prowadzi własną
pracownię szkła fusingowego. Współpracowała z galeriami i pracowniami architektonicznymi. Technika fusingu, którą stosuje

stwarza nieograniczone możliwości ekspresji artystycznej. Wykonuje unikatowe formy szkła stapianego warstwowo, które tworzą pewnego rodzaju reliefowe płaskorzeźby,
a zatapiane w szkle inne materiały, stanowią
urozmaicenie kompozycji.
Wystawom towarzyszy cykl spotkań edukacyjnych z artystami prezentującymi swoje
prace pt. „Otwarte Drzwi Galerii”, w których
biorą udział dzieci i młodzież z terenu Gminy Oborniki

Śląskie. Autorka oprowadziła słuchaczy po
wystawie, omówiła techniki i inspiracje, które stosuje w swojej twórczości. Przygotowała również krótką prelekcję z historii sztuki
i pokazała, jak dzieła, które powstawały przed
wiekami mogą być inspiracją przy tworzeniu współczesnych prac plastycznych. Podczas warsztatów prowadzonych przez autorkę wystawy, powstały fantastyczne prace potwierdzające zrozumienie tematu i wielką
wyobraźnię dzieci.

„Rozpoznanie”
19 marca o godz. 18.00 w Obornickim
Ośrodku Kultury odbyło się otwarcie wystawy pt. ”Rozpoznanie”, w której udział
wzięli artyści skupieni wokół Katedry
Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.
Tytułowe Rozpoznanie jest dla artystów
rodzajem wyzwania i każdy z nich podchodzi
do tego zagadnienia indywidualnie z właściwą sobie wrażliwością. Zakres problematyki
wystawy jej formuła artystyczna, stosowane
estetyki wynikają wprost z charakteru obrazu mechanicznego (fotografia, film, grafika
komputerowa) który stanowi obecnie najbardziej powszechne i skuteczne narzędzie komunikacji społecznej. Poza celem artystycz-

55-120 Oborniki Śl. ul. Piłsudskiego 11
tel. 669 346 544, www.kultura-oborniki.pl

Gmina
Oborniki
śląskie

Obornicki
Ośrodek
kultury

Repertuar kwiecień 2019
od 12

WYSTAWA zbiorowa „Oborniki Śląskie – kilka malarskich spojrzeń”.

5.04

KOCERT DLA MŁODZIEŻY „JAK SŁUCHAĆ MUZY
KI?” Przy fortepianie – Aleksiej Orłowiecki. Autorskie
słowo o muzyce – Juliusz Adamowski.

piątek
12.45

5.04

piątek
18.30

12.04

piątek
18.30

24.04

środa
8.20, 9.20

26.04

piatek
18.30

WIECZÓR LISZTOWSKI. Reciatal fortepianowy
Aleksieja Orłowieckiego (wybitnego pianisty, wielostronnie zwiazanego z Towarzystwem Lisztowskim od 1990 r).
Autorskie słowo o muzyce – Juliusz Adamowski.
(Bilety: 20 zł, na kartę Seniora  16 zł, mł. 15 zł)
KONCERT Teddy JR (holenderskiego song-writera).
Charyzmatyczna osobowość wciągająca publiczność do
aktywnego uczestnictwa w koncercie. Inspiruje się takimi
wykonawcami jak Neil Young, Tom Petty, Eels.
(Bilety: 20 zł, na kartę Seniora  16 zł, mł. 15 zł)
PORANKI MUZYCZNE DLA SZKÓŁ „INSTRUMEN
TY PERKUSYJNE”. Wystąpią: Marcel Foltan i Aleksandra Żminkowska  prowadzenie koncertów.
(Bilety: 7 zł)

KONCERT „AKUSTYCZNIE NA WIOSNĘ”, Wystąpi
trio: Dorota Kołodziej (wokal), Michał Wilczyński (gitara),
Marzena Cybulka (gitara basowa i kontrabas). Piosenki
Agnieszki Osieckiej, The Beatles, Michalea Jacksona i inne.
(Bilety: 20 zł, na kartę Seniora  16 zł)
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Kabarety w Obornickim Ośrodku Kultury
W najbliższych miesiącach
w Obornickim Ośrodku Kultury
odbędą się dwa występy kabaretowe.
Pierwszy z nich to program na
15-lecie Kabaretu Skeczów Męczących, który zobaczyć będzie można
10. maja o godz. 18.00.
Przez 15 lat na scenie Kabaret
Skeczów Męczących zdążył udowodnić, że jest jedną z najjaśniejszych gwiazd polskiego kabaretu. To
właśnie KSM wprowadził na scenę,
a potem w codzienne anegdoty całą
masę charakterystycznych postaci,
powiedzeń i żartów. I właśnie niepowtarzalni bohaterowie ich skeczów
będą motywem przewodnim spektaklu z okazji 15-lecia zespołu. Zupełnie nowe perypetie tych, dzięki którym pokochaliście Kabaret Skeczów
Męczących. Najbardziej lubiane postaci w niespotykanych dotąd odsłonach. Premierowy program, pełen
nowych skeczy, które już zaraz staną
się absolutnymi hitami.
Kolejne spotkanie kabaretem
odbędzie się 7. czerwca o godz.
17.30. Tym razem na scenie Obornickiego Ośrodka Kultury zobaczyć
będzie można Kabaret Ani Mru-Mru z premierowym programem
Cirque de volaille!
Bilety na każdy z występów w cenie 70 zł i 60 zł (z Kartą Seniora),
nabyć można w sekretariacie Obornickiego Ośrodka Kultury bądź zarezerwować telefonicznie pod nr
71 310 12 51.

Fot. Marek Długosz

Burmistrz Obornik Śląskich i Obornicki Ośrodek Kultury
zapraszają do Saloniku Czterech Muz

kwietnia

z pierwszej ręki

Zapraszamy do Galerii OOK od poniedziałku do piątku oraz w wybrane weekendy,
gdy Obornicki Ośrodek Kultury jest otwarty
przy okazji wydarzeń jak warsztaty czy koncerty.

Salonik Czterech Muz

nym, wystawa ma na celu symboliczne zaznaczenie przestrzeni działań, którą są wspólne
zainteresowania artystyczne skupione wokół
teorii i praktyki tzw. Nowych Mediów. Wystawę można oglądać do 24. kwietna 2019 r.
Uczestnikami wystawy są: Andrzej P. Bator, Czesław Chwiszczuk, Tomasz Dobiszewski, Wiesław Gołuch, Marek Grzyb, Michał
Jakubowicz, Agnieszka Jarząb, Jakub Jernajczyk, Ryszard Jędroś, Piotr Komorowski,
Norbert Kowalczyk, Paweł Lisek, Ewa Martyniszyn, Piotr Masny, Barnaba Mikułowski, Ireneusz Olszewski, Michał Pietrzak, Stanisław Sasak, Agata Szuba, Agnieszka Talik,
Aleksandra Trojanowska, Rafał Warzecha,
Maja Wolińska, Monika Aleksandrowicz.

24 stycznia odbyło się otwarcie wystawy
fotografii Marty Wojtowicz pt. „Nowina”. Jak
pisze sama autorka ”Nazwa wystawy pochodzi od nazwy… miejscowości w województwie dolnośląskim, w gminie Ziębice. Jest ona
najmniejszą wsią rejonu. […] Nowina jest
miejscem, w którym odpoczywa nasze zestresowane jestestwo. Magicznym miejscem,
w którym człowiek obcuje z naturą. Miejscem
ucieczki od cywilizacji, trosk i problemów.
Miejscem, w którym można wyciszyć serce i umysł. Miejscem, w którym niepotrzebny jest zegarek. Chyba, że chcesz umówić się
na jazdę konną. […] Osoby, które mieszkają we wsi, a także goście, nieraz odwiedzający to miejsce już od wielu lat, to ludzie przyjaźni, pomocni, z pozytywnym nastawieniem
do siebie i do otaczającego świata. Człowiek,
który się tam znajdzie, może wrócić do swojego środka, gdyż nic go nie rozprasza, jest
wolny od wszystkiego, co było dla niego jarzmem jeszcze kilkanaście kilometrów wcześniej. […] A jakie jest drugie znaczenie nazwy wystawy „Nowina”? To proste. Nowina to
dobra wiadomość dla każdego z nas. Takich
miejsc, jak ta mała enklawa, jest w Polsce coraz więcej. Można się w nich zaszyć. Odpocząć od problemów. Pobyć z przyjaciółmi, dla
których liczy się twoje wnętrze, a nie powierzchowność. Poczuć uzdrawiającą moc przyrody. Mam nadzieję, że moja fotorelacja dobrze
definiuje jedno z nich.”

marzec 2019 r.

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
Od października 2018 r. do
kwietnia 2019 r. w Obornickim
Ośrodku Kultury realizowany jest koleiny cykl projektu
„Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”.
W czasie 7 miesięcy odbędzie się
w sumie 16 pokazów filmów połączonych z prelekcjami. Prowadzone są dwa cykle filmowe: „Filmo-

we sekrety” skierowany do klas 1-3
oraz „Świat filmu” dla klas 4-6. Odbyły się także dwa dodatkowe pokazy świąteczne dla przedszkolaków.
Edukacja filmowa cieszy się w naszej gminie bardzo dużym zainteresowaniem ze strony szkół i sala widowiskowa na każdym pokazie jest
pełna. Ceny biletów dla szkół to tylko 5 zł dla dzieci z Obornik Śl. i 3 zł
dla uczniów z terenów wiejskich.

Projekcje będą się odbywały co miesiąc do kwietnia. Po przerwie wakacyjnej planowana jest kontynuacja
współpracy ze Stowarzyszeniem
Nowe Horyzonty, dzięki której możemy zaprezentować uczniom wartościowe filmy połączone z pogłębiająca temat prelekcją.
Fot. Marek Długosz

Koncert
Magdy Piskorczyk
W piątek 17. maja 2019 r. Obornicki Ośrodek Kultury zaprasza
na koncert Magdy Piskorczyk.
Występ rozpocznie się o godz.
19.00. Bilety w cenie 35 zł i 25 zł
(z Kartą Seniora) zakupić można
w sekretariacie OOK.
Magda Piskorczyk to wielokrotnie nagradzana wokalistka śpiewająca dojrzałym, niskim, „czarnym”
głosem oraz multiinstrumentalistka grająca na gitarach: akustycznej, elektrycznej i basowej, a także na instrumentach perkusyjnych.
Wykonuje głównie muzykę zakorzenioną w tradycji afro-amerykańskiej i afrykańskiej. Aranżuje i komponuje, regularnie koncertuje ze
swym zespołem, była gościem wielu
festiwali międzynarodowych, m.in.
w Niemczech, Anglii, Szwecji, Norwegii, na Węgrzech, we Francji i na
Tajwanie. Wydała oficjalnie 6 płyt,
usłyszeć na nich można m. in. Michała Urbaniaka, wirtuoza harmonijki z Memphis Billy Gibsona czy
Slidin’ Slima ze Szwecji.
Magda jest dwukrotną półfinalistką międzynarodowego konkursu IBC w Memphis. Siedmiokrotnie
wybierana Wokalistką Roku przez
czytelników kwartalnika „Twój Blu-

es”. Nazwana we Francji „la voix noire et au costume blanc” (czarny
głos w białym kostiumie).
Magda śpiewa głównie po angielsku, chętnie jednak sięga do
różnych innych języków, także afrykańskich: np. tamaszek i bambara.
Doskonale znana jest z tego, że łatwo nawiązuje kontakt z publicznością i wciąga ją regularnie do zabawy oraz wspólnego tworzenia muzyki.
Fot. Irek Graff
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Spektakl
Walentynkowy

z pierwszej ręki

Stypendia burmistrza
15 lutego w sali Urzędu Stanu
Cywilnego odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów
Burmistrza uczniom Szkół
Podstawowych z terenu Gminy
Oborniki Śląskie.
Wyróżnienia zostały wręczone
24 uczniom w trzech kategoriach:
naukowe, sportowe i artystyczne.
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

W niedzielę 17. lutego, z okazji Walentynek, w Obornickim
Ośrodku Kultury odbył się
spektakl pt. „Milord de Paris”,
w wykonaniu artystów z teatru
Scena Kamienica.
Było to przedstawienie z dużą
dozą humoru, przeplatane pokaza-
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Tegoroczni stypendyści:
Natalia Maćkowiak (SP nr 1)
Marcjanna Tetela (SP nr 1)
Michał Borowski (SP nr 1)
Aleksandra Bęben (SP w Osolinie)
Aleksandra Gruchała (SP w Osolinie)
Katarzyna Machnik (SP nr 2)
Paulina Rychter (SP nr 2)
Karolina Nowacka (SP nr 2)
Mateusz Pażyra (SP nr 2)
Milan Fiłon (SP nr 2)

Julia Kurpiewska (SP nr 3)
Marta Chamara (SP nr 3)
Katrzyna Olejniczak (SP nr 3)
Anna Olejniczak (SP nr 3)
Michalina Wdowiak (SP nr 3)
Julia Wdowiak (SP nr 3)
Maja Adamek (SP nr 3)
Kacper Siwik (SP nr 3)
Kaja Żuk (SP nr 3)
Karol Wacławski (SP w Pęgowie)
Kornelia Pera (SP w Pęgowie)
Miłosz Kowalski (SP w Pęgowie)
Liliana Zając (SP w Pęgowie)

marzec 2019 r.

W pierwszym tygodniu ferii
uczniowie klasy 4a i 5a uczestniczyli w obozie sportowo-rekreacyjnym.

Zajęcia odbywały się na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Obornikach Śląskich oraz w sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej
nr 2. Uczniowie doskonalili swoje
umiejętności w gry zespołowe: siatkówkę, piłkę ręczną, koszykówkę.
Oprócz tego uczyli się grać w gry
rekreacyjne np. badminton czy tenis stołowy.
jazd do kina do Wrocławia, wyjazd
do aquaparku w Trzebnicy na zajęcia z nauki i doskonalenia pływania,
zajęcia rekreacyjne w kręgle czy doskonalenie swojej wytrzymałości na
spotkaniu w Jump Hall Wrocław.
Uczestnicy obozu mieli możliwość poznania technik relaksacyj-

Tegoroczna uroczysta Gala
Wręczenia Stypendiów Starosty Powiatu Trzebnickiego odbyła się 18 lutego w Obornickim
Ośrodku Kultury.

Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor za pomoc w zorganizowaniu
obozu oraz paniom kucharkom za
smaczne posiłki.
Nauczycielki wf:
Anna Grodzińska, Agnieszka Łysoń

Nagrodę otrzymali najlepsi
uczniowie szkół powiatowych wyróżniający się szczególnymi wynikami w nauce oraz wybitnymi osiągnięciami w różnorodnych dziedzi-

nach naukowych i sportowych.
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Górnik opowiadał dzieciom
o tym, jak wygląda ciężka i niebezpieczna praca pod ziemią, zapoznał z rodzajami kopalni i urobku górniczego. Przedszkolaki miały
możliwość obejrzenia codziennego i galowego stroju górnika, a także dowiedziały się, co oznaczają poszczególne kolory piór na czapce
galowej. Dzieci zadawały gościowi
mnóstwo pytań, na które on z chęcią odpowiadał.
Wiedza przedszkolaków na temat górnictwa w Polsce po wizycie gościa znacznie wzrosła, a wielu
chłopców zadeklarowało chęć bycia
górnikiem w przyszłości.

Czy to możliwe, żeby uczniowie
chcieli spędzić w szkole całą
noc? Wydaje się to niemożliwe? A jednak…

Wielka Liga Czytelników – etap
powiatowy zakończony sukcesem uczennic ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Osolinie!
Dnia 28 lutego 2019 r. w godz.
10.00-11.00 w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodyczno-Programowego w Trzebnicy przy ul. Nowej 1 odbył się
powiatowy etap IV Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga
Czytelników”.
Konkurs skierowany jest do
uczniów klas 1-8 oraz ich rodziców. Ma on na celu zachęcenie młodego pokolenia do czytania książek oraz skupienia wokół
wspólnego czytania dzieci wraz
z rodzicami. Misją wydarzenia
jest promowanie czytelnictwa jako ciekawej i rozwijającej formy
spędzania czasu wolnego. Celem
konkursu jest również wyłonienie
najlepszych czytelników.

Noc detektywów
nego otwarcia wernisażu wystawy
z okazji stulecia Powstania Wielkopolskiego „Wczoraj Wielkopolanie
– Dzisiaj Oborniczanie”. Z tej okazji
do biblioteki przybyło wielu mieszkańców naszej gminy, których korzenie sięgają Wielkopolski.

nych lub odbyć warsztaty zdrowego
odżywiania.

4 grudnia 2018 r. nauczycielki
z grupy „Biedronki” zorganizowały spotkanie z górnikiem dla
wszystkich grup przedszkolnych. Gościem był tata Basi D.

Stypendia starosty
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Szkoła Podstawowa
Osolin
Obóz sportowo-rekreacyjny
Liga Czytelników

Spotkanie z górnikiem

Fot. Marek Długosz

Wczoraj Wielkopolanie
– dzisiaj Oborniczanie

W Bibliotece im. Jarosława
Iwaszkiewicza 11 stycznia Burmistrz Arkadiusz Poprawa, Przewodnicząca
Rady
Miejskiej
Agnieszka Zakęś oraz Dyrektor
Obornickiego Ośrodka Kultury
Halina Muszak dokonali oficjal-
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Szkoła Podstawowa nr 2

Był oczywiście czas na relaks
w postaci zabaw i gier planszowych
oraz zdrowych przekąsek-np. rodzynki, jabłka, czy zdrowe chipsy
jabłkowe. Na każdego ucznia codziennie czekało dobre śniadanie
i obiad, które były przygotowywane przez panie kucharki ze szkoły. W ramach obozu odbył się wy-

mi rewii paryskiej. Wielką atrakcję stanowił też występ śpiewaczki
Magdaleny Marchewki, która oczarowała publiczność swoim głosem
i wykonaniem piosenki francuskiej.
Widownia licząca około 170 osób
wróciła do domów w wyśmienitych
nastrojach.

z pierwszej ręki

W nocy z 1. na 2. marca uczniowie klasy 2a zamienili swoją klasę lekcyjną w „sypialnię”. Zamiast
tornistrów przynieśli śpiwory, ko-

ce, poduszki i przytulanki. Nie zapomnieli również o dobrych humorach i dobrej energii.
Podczas NOCY DETEKTYWÓW, zainspirowani lekturą
o przygodach Detektywa Pozytywki, sprawdzali swoje umiejętności rozwiązywania logicznych
zadań i zagadek oraz współpracy. Znalazł się też czas na wspólne
oglądanie filmu detektywistycznego.
Niektórzy zmęczeni szybko
zasnęli, ale było kilkoro małych
duszków, dla których nocne harce
trwały prawie do trzeciej w nocy.
Podczas wspólnego nocowania
przekonali się, że szkoła w nocy
wygląda zupełnie inaczej, a chodzenie po szkolnych korytarzach
w piżamach i kapciach sprawia,
że czujemy się w niej prawie jak
w domu. To była niezapomniana
noc!

Po I etapie szkolnym zostały
wyłonione 3-osobowe drużyny na
etap powiatowy. Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Osolinie reprezentowały:
w kategorii klas 1-4:
Eliza Pakuła kl. IIa
Mariia Borodina kl. III
Barbara Podobińska kl. III

w kategorii klas 5-8
Antonina Fusiek kl. Vb
Jagna Tylko kl. VIa
Julia Pabiś kl. VII.
Praca nad testami była zespołowa. Klasy młodsze pracowały nad
książką Justyny Bednarek „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu
lewych)”, a starsze nad książką
przygodową Zbigniewa Nienackiego „Niesamowity dwór”. Pytania były bardzo szczegółowe.
Warunkiem do przejścia na etap
wojewódzki były dwa kryteria:
– uzyskanie co najmniej 120
punktów na 150 możliwych (80
% poprawnych odpowiedzi),
– najwyższa ilość punktów w powiecie.
Uczennicom z Osolina z klas
5-8 udało się to osiągnąć uzyskując 142 punkty/150!
Cudowne zwycięstwo! Gratulacje i powodzenia 28 marca 2019
na etapie wojewódzkim, na który trzeba przygotować się z książki Piotra Patykiewicza pt. „Łukasz
i kostur czarownicy”. Ostatnim
etapem będzie ogólnopolski finał
w Katowicach.
Miłej lektury i wielu ciekawych
przygód z książkowymi bohaterami!
Elżbieta Hadyś-Grad
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Rzeczpospolita
Polska

Nasz żłobek wyróżnia się nie
tylko ze względu na nowoczesny
i funkcjonalny układ pomieszczeń,
wyposażenie, ale również ze względu na jakość opieki nad dziećmi.
To wszystko było możliwe dzięki realizacji projektu „Stworzenie
miejsc opieki nad dziećmi w Integracyjnym Żłobku Miejskim „Pod
Grzybkiem” szansą na powrót do
pracy”, w ramach którego Gmina

Oborniki Śląskie otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.4. Godzenie życia
zawodowego i prywatnego.
To jeden z niewielu żłobków integracyjnych w naszym kraju. Wsparciem otoczone są wszystkie dzieci –
również niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością.
W trakcie pobytu dzieci otrzymują wsparcie fizjoterapeuty, neu-

rologopedy, terapeutów integracji
sensorycznej, terapeutów ręki, pedagoga specjalnego i opiekę pielęgniarską.
Jest to ogromne udogodnienie
dla dzieci i ich rodzin, ponieważ niejednokrotnie ich codzienność zdeterminowana jest organizacją wyjazdów na terapie.
Możliwość korzystania z terapii
w miejscu zamieszkania i codziennego pobytu daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa, ponieważ znają wszystkie pomieszczenia i terapeutów.
Chcąc przyjąć do naszego żłob-

ka dzieci niepełnosprawne, bardzo
długo przygotowywaliśmy się do tego. Nasza kadra mocno się szkoliła,
a także odwiedzaliśmy inne placówki integracyjne. Jednak najważniejsze dla nas było wsparcie rodziców
dzieci niepełnosprawnych, którzy
przez pierwsze tygodnie dzielili się
z nami własnymi doświadczeniami,
obserwacjami, uczyli nas opieki nad
ich dziećmi, ponieważ to oni znali je najlepiej. Stworzyliśmy zespół
opiekunów, rodziców i terapeutów

Pani Kamila Kryś jest wieloletnim nauczycielem, a od września
2018 r. Dyrektorem Przedszkola
Publicznego w Obornikach Śląskich.

i w taki sposób krok po kroku, dzieląc się wiedzą i pomysłami, wypracowaliśmy optymalny model opieki
nad dzieckiem niepełnosprawnym.
Mówi Katarzyna Królik – dyrektor Żłobka
A jakie zdanie na temat opieki
nad ich dziećmi mają rodzice?
Mirella Włodarczyk – mama
Kacperka
„Przygodę ze żłobkiem zaczęliśmy od września, więc możemy już
o naszym pobycie tam trochę opowiadać. Na początku oczywiście były dylematy czy warto, czy to dobry

kierunek. Teraz wiem na 100%, że to
właściwa decyzja. Kacper wcześniej
zamknięty raczej w swoim własnym
świecie, teraz dziecko które nie potrafi się obejść bez towarzystwa. Na
słowa „idziemy do żłobka” pojawia
się uśmiech na jego twarzy, co jeszcze bardziej utwierdza nas w tym,
że naprawdę jest mu tam dobrze,
a jemu ciężko dogodzić. Kacperek
dzięki żłobkowi zrobił ogromne postępy zarówno w sferze poznawczej
jak i tej rehabilitacyjnej, dużo lepiej

się z nami komunikuje, co ułatwia
nam życie i widzimy, że ten kontakt to dla niego sama radość. Dodatkowo fizjoterapeuci dokładają
wszelkich starań żeby zapewnić rehabilitację na wysokim poziomie.
Wszystkie terapie, sprawiają że krok
po kroku robimy postępy, a co najważniejsze w tym wszystkim odbieramy zawsze uśmiechnięte dziecko,
które robi to co inne zdrowe dzieci i uczy się w ten sposób najwięcej. Dlatego dziękujemy wszystkim
żłobkowym ciociom za ich pracę
i za uśmiech i postępy Kacperka”.
A jak na obecność w żłobku dzieci niepełnosprawnych reagują dzieci
zdrowe?
„Nie jeden dorosły mógłby się
uczyć od dzieci empatii i tolerancji. Dla nich to są koledzy z grupy,
którzy czasami potrzebują pomocy. Dlatego nasi niepełnosprawni
podopieczni są przez dzieci otoczone szczególną opieką i wrażliwością.
Dzieci są delikatne, opiekuńcze, pomocne – przynoszą zabawki, głaszczą, przytulają, zabawiają. Nikt im
nie każe tego robić, pojawia się to
spontanicznie i naturalnie. Myślę,
że my sami możemy bardzo dużo
nauczyć się od dzieci. One nie widzą różnić między osobą niepełnosprawną a sprawną. To my dorośli
stawiamy bariery i granice – zachowujemy dystans. Bardzo dobrze, że
nasi podopieczni, pokonując dalsze szczeble edukacji, będą od tego
wolni.”
Mówi Katarzyna Koszyka – pielęgniarka
Obornicki żłobek świadczy usługi dla 135 dzieci, z czego w ramach
projektu unijnego 91 dzieci korzysta z opieki i wyżywienia nieodpłatnie. Są to pociechy kobiet i męż-

czyzn sprawujących opiekę nad
dziećmi do lat trzech, którzy powracają na rynek pracy, w tym:
osoby bezrobotne, osoby przebywające na urlopie wychowawczym, osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim.
Do tej pory w ramach projektu udało się zaktywizować zawodowo 86
osób. Niektórym rodzicom trudno
jest podjąć zatrudnienie ze względu
na stan zdrowia ich dzieci.
W ramach dotacji wyposażono
51 miejsc nowo utworzonych oraz
zakupiono m.in. wyposażenie do sali integracji sensorycznej, sali do fizjoterapii, sali do zajęć ruchowych
i relaksacyjnych, gabinetu logopedy/
pedagoga. Powstał pokój dla matek
karmiących. Cały budynek jest dostosowany do osób niepełnosprawnych. W ramach projektu otrzymaliśmy również dofinansowanie do
pozostałych niezbędnych pomieszczeń, m.in. biur, warsztatu konserwatora, magazynów. Żłobek posiada nowoczesną, doskonale wyposażoną kuchnią.
Sukces żłobka nie byłby możliwy
bez pozyskania środków zewnętrznych. Dzięki staraniom Pana Burmistrza Arkadiusza Poprawy, Pani Dominiki Łasicy – koordynatora
projektu i ciężkiej pracy wszystkich
urzędników obsługujących projekt
pod względem księgowym, udało
nam się stworzyć miejsce przyjazne
dzieciom i rodzicom.
Na szczególne uznanie zasługuje cała kadra żłobka, która z ogromnym zaangażowaniem i profesjonalizmem dba o rozwój i bezpieczeństwo dzieci. Ten Żłobek tworzą
ludzie ogromnie oddani swojej pracy i przede wszystkim kochający
dzieci!
Katarzyna Królik

Aktywny grudzień w Powiatowym Zespole Szkół
Koniec ubiegłego roku w Powiatowym Zespole Szkół w Obornikach Śląskich im. Wł. Reymonta upłynął pod znakiem
budowania kapitału społecznego w środowisku.
Ważnym obszarem aktywności uczniów była realizacja działań w kontekście pomocy innym.
Uczniowie PZS wraz ze sprawnie działającymi Samorządami Uczniowskimi: Technikum
i Branżowej Szkoły I stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Liceum i Gimnazjum Dwujęzycznego, a także
Szkolnym Kołem Wolontariatu
zaangażowali się w ogólnopolską
akcję „Szlachetna Paczka.” Człon-

kowie Szkolnego Koła Wolontariatu odwiedzili pensjonariuszy ze
Specjalistycznego Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego EWA-MED w Obornikach Śląskich.
Kolejnym działaniem na forum
lokalnym była wizyta z „Jasełkami” w Domu Pomocy Społecznej
w Obornikach Śląskich oraz mikołajkowe wizyty z życzeniami
i własnoręcznie wykonanymi prezentami w instytucjach oraz szkołach zlokalizowanych w Obornikach Śląskich.
W ramach współpracy ze szkołami z całej Polski delegacja PZS
uczestniczyła w Obchodach Reymontowskich w Warszawie. Uroczystość rozpoczęła się na Cmen-

tarzu Powązkowskim, gdzie orszak z pocztami sztandarowymi
przemaszerował w skupieniu do
grobu W. S. Reymonta. Po okolicznościowych przemówieniach
delegacje złożyły kwiaty przy grobie Noblisty.
Dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół koniec roku to także
czas wytężonej nauki oraz wielu
sukcesów w konkursach:
– w Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym „Anioły – muśnięcie skrzydeł” – I miejsce – Daria
Bernat (Technikum);
– w II Powiatowym Konkursie J.
Angielskiego organizowanym
we współpracy ze Stowarzy-
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Nowy dyrektor w Przedszkolu Publicznym

Obornicka „Perełka”
Gmina Oborniki Śląskie wybudowała jeden z najnowocześniejszych Żłobków na Dolnym
Śląsku.

z pierwszej ręki
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szeniem Oświatowym Sowa –
I miejsce – Klaudia Boczanowska, II miejsce – Jakub Tamulewicz, III miejsce- Kajetan Kupis
(Liceum Ogólnokształcące)
– w Powiatowych Mistrzostwach
Piłki Siatkowej – drużyna dziewcząt z Technikum oraz Liceum
Ogólnokształcącego zdobyła wicemistrzostwo, natomiast reprezentacja chłopców z Liceum
Ogólnokształcącego – IV miejsce;
– w szkolnym Konkursie J. Angielskiego „Speech Master” –
I miejsce Helena Krzychała, II
miejsce Natalia Fast, III miejsce Gabrysia Kozłowska (Gimnazjum Dwujęzyczne);
– awans do etapu okręgowe-

go Olimpiady Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla
– awans do etapu okręgowego
Olimpiady Solidarności (uczniowie Liceum Ogólnokształcącego);
– awans do etapu okręgowego
Młodzieżowej Olimpiady WOS
– Amelia Duszak i Wiktoria Bugajna (Gimnazjum Dwujęzyczne);
– wręczenie stypendiów Prezesa
Rady Ministrów – Michał Nehrebecki (Liceum Ogólnokształcące) i Kacper Kozioł (Technikum)
M. Błażków,
A. Zgierska

Mimo swojego krótkiego stażu
na stanowisku dyrektora może poszczycić się wieloma zmianami, jakie zostały wprowadzone w przedszkolu. Już we wrześniu 2018 r. zostało utworzone konto w fundacji,
na które można przelewać 1% podatku na rzecz przedszkola, jak
również darowizny pieniężne w ciągu całego roku. Środki uzbierane
z fundacji będą wykorzystane na
doposażenie sal przedszkolnych
oraz odremontowanie i unowocześnienie przedszkola.
Już od pierwszych miesięcy
pracy Pani Kamili nasza placówka przeszła wielką metamorfozę.
Przedszkole Publiczne przy ul. Sikorskiego w Obornikach Śląskich
zostało odmalowane w środku. Pomalowano ponad połowę placówki
poczynając od gabinetu dyrektora,
pomieszczenia socjalnego, sekreta-

riatu, pokoju nauczycielskiego poprzez korytarze i dwie klatki schodowe. Każda sala doczekała się
pięknych tabliczek, z których każdy
rodzic może odczytać jaki nauczyciel i personel obsługi przynależy
do danej sali. Wprowadzone zostały
również identyfikatory dla wszystkich pracowników.
Pani Dyrektor pozyskała wielu sponsorów, którzy bardzo chętnie pomagali w unowocześnieniu
naszej placówki. Dzięki ich pomoc
udało się pozyskać praktycznie pełne wyposażenie gabinetu dyrektora. Meble i krzesła, które otrzymaliśmy są fabrycznie nowe. Dostaliśmy również stoliki i krzesła, które
ozdabiają nasze dwa korytarze. Zostały również zakupione podkładki
na schody, które ozdabiają wejście
na piętro „administracyjne”. W niektórych pomieszczeniach zostały
wymienione okna na plastikowe.
Warto również wspomnieć o nowych stolikach i krzesełkach, które
zostały zakupione dla dzieci do stołówki. Nasze dzieci otrzymały również wyposażenie do zabawy w pia-

skownicy m.in. nowe wiaderka, łopatki, grabki i foremki.
Kolejną kwestią, którą możemy
się poszczycić jest zakup i zamontowanie na obydwu placówkach czytników rejestrujących wejście i wyjście każdego dziecka. Jest to istotna zmiana zarówno dla rodziców
jak i przedszkola. Każdy rodzic płaci w tym momencie za rzeczywisty
pobyt dziecka w placówce, a nie jak
do tej pory za godziny, które zostały
zadeklarowane.
Nasza placówka w ostatnim czasie przeszła generalny przegląd systemu przeciwpożarowego. Zostały zamontowane nowe oznaczenia
oraz gaśnice w całym przedszkolu
oraz otrzymaliśmy nowe instrukcje

obsługi. W oddziale przy ul. Kasztanowej naprawione zostały schody
prowadzące do budynku. Poprzednie schody nie nadawały się do dalszego użytkowania i zagrażały bezpieczeństwu. Dyrektor Przedszkola
zakupiła dla całego personelu szafy
BHP, których do tej pory nie było.
Personel techniczny otrzyma nowe
stoły i krzesła do pokoju socjalnego.
Najważniejszym jednak elementem jaki Pani Dyrektor Kamila Kryś
osiągnęła w ostatnim czasie to zakup i zamontowanie pieca konwekcyjnego, który funkcjonuje w placówce od 11 marca 2019 r. Dzięki
zamontowaniu pieca Nasze dzieci jedzą zdrowsze i smaczniejsze
posiłki niż do tej pory. Piece kon-

wekcyjno-parowe zużywają do 95%
tłuszczu mniej w porównaniu z tradycyjnymi metodami.
W najbliższych dniach zostaną wymienione drzwi główne do
Przedszkola przy ulicy Sikorskiego.
Na każdym kroku widać operatywność, przedsiębiorczość, kreatywność, pomysłowość, inwencje własną i duże zaangażowanie w rozwój
i prawidłowe funkcjonowanie tej
placówki oświatowej.
W okresie 6 miesięcy na stanowisku dyrektora Pani Kamila Kryś
osiągnęła bardzo dużo, a jeszcze
więcej osiągnie w kolejnych latach
swojej kadencji.
Małgorzata Bartkowiak

Muzyka łączy pokolenia w szkole w Urazie
Już po raz dziewiąty pokolenia
w Urazie połączyła muzyka.
Połączyła nie tylko swoim tytułem. Obecność tak dużej widowni i w tak różnym wieku była dowodem na to, że przy dobrej muzyce bawić się mogą uczniowie, ich
rodzice, dziadkowie, nauczyciele
i znajomi. Zaproszenie na uroczystość przyjęli i zaszczycili nas swoją obecnością: burmistrz Obornik Śląskich p. Arkadiusz Poprawa
z małżonką, wiceburmistrz Obornik Śląskich p. Henryk Cymerman
z małżonką, prezes UTW p. Ewa
Materny, dusza artystyczna OOK
p. Justyna Asztemborska, malarka
oraz kierownik Saloniku Czterech
Muz p. Jolanta Nitka, ks. Adam Sobótka, sołtys Urazu p. Natalia Kwasek – Elsebay, sołtys Rościsławic p.
Dorota Karcz, radny Maciej Wolny,
komendant OSP w Urazie p. Stanisław Hurkasiewicz, Rada Rodziców,
pracownicy szkoły, rodzice i rodziny dzieci.
Wieczór był popisem tanecznego kunsztu uczniów należących
do zespołów tanecznych „Iskra”,
„Iskierka” oraz kółka tanecznego ze
Szkoły Podstawowej w Urazie. Inspiratorką całego przedsięwzięcia

była wicedyrektor Szkoły p. Wanda Górna, która jest również choreografem wszystkich tańców.
Tego wieczoru rządziła muzyka i taniec, a cała uwaga skierowana była na wspaniałych, małych i dużych tancerzy, którzy z roku na rok rozwijają się i dojrzewają
w tańcu, czego dowodem były nowe tańce i układy choreograficzne.
Po raz pierwszy publiczność mogła podziwiać quickstepa w wy-

konaniu pary tanecznej Zuzanny
i Łukasza. Ogromną niespodzianką
i zaskoczeniem były panie seniorki
z UTW z sekcji tanecznej. Wspólnie z dziećmi zatańczyły sambę oraz
cha- chę. Swoim występem wzbudziły podziw wszystkich. Wspólny
taniec udowodnił, że muzyka i taniec są wspaniałymi łącznikami pokoleń.
Podczas wieczoru muzycznego
zawsze wspominamy osobę – arty-

stę, której nie ma już wśród nas, ale
żyje dzięki swoim piosenkom. Tym
razem był to piosenkarz estradowy,
człowiek orkiestra – Zbigniew Wodecki. Publiczność miała okazję wysłuchać jednej z wielu jego pięknych
piosenek „Zacznij od Bacha” w wykonaniu Anny Żyniewicz.
Największe brawa otrzymały
maluszki z kółka tanecznego, które
swoim występem skradły serca całej publiczności.

Druga część widowiska była
prawdziwym show! Artyści popisywali się umiejętnościami tanecznymi i akrobatycznymi. Publiczność
podziwiała ich w różnych stylach
tańca nowoczesnego m.in.: jazz,
modern jazz czy show – dance, breakdance.
Inscenizacja taneczna „Taniec
w deszczu” przeniosła nas w czasy niezapomnianych Freda Astaire’a i Gene Kelly, którzy deszczową
piosenką skradli serca widzów na
całym świecie.
Nie tylko Iskra popisała się
wspaniałą inscenizacją. Młodzi artyści z Iskierki zabrali wszystkich
w czasy ich cudownego dzieciństwa, gdzie na ekranach królowali
Bolek i Lolek, Reksio, Koziołek Matołek, miś Uszatek i Pszczółka Maja. Dzięki nim przeżyliśmy chwile
wspaniałych wzruszeń.
Wieczór „Muzyka łączy pokolenia” był wspaniałym akcentem
na zakończenie karnawału, wielką ucztą dla duszy i po raz kolejny
udowodnił nam, że muzyka rzeczywiście łączy pokolenia, a kolejne ich
łączenie odbędzie się już za rok.
„O tańcu nie da się pisać. Taniec
trzeba tańczyć”.
Wanda Górna
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Dzieje się w Szkole
Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Pęgowie
Nowy rok 2019 rozpoczął się
w naszej szkole bardzo aktywnie.
Już od początku stycznia do
pracy ruszył szkolny wolontariat
skupiający wielu uczniów naszej
szkoły. Wolontariat i Samorząd

Szkolny przeprowadzili w szkole akcje: szkolny kiermasz dobroczynny na rzecz Hospicjum dla
Dzieci Dolnego Śląska, WOŚP
(występ klas 3 – Jasełka, licytacje, fanty, sprzedaż ciast, malowanie twarzy, konkurs tańca rodzinnego, gry i zabawy), a już w lutym

pojawiła się „Poczta Walentynkowa” i słodki kącik Walentynowy.
28 lutego organizujemy charytatywny kiermasz ciast. Pomagamy
pogorzelcom z Wilczyna (uczennicy naszej szkoły i jej rodzinie).
Klasy piąte w styczniu spędziły
miło czas w szkole na maratonie
nocnym, na którym główną rolę
odegrała MASKA.
Uczniowie
naszej
szkoły nie powinni cierpieć na nudę. W szkole działają Szkolny
Klub Filmowy, który wraz z Samorządem Uczniowskim organizuje wieczorki filmowe- cieszące się dużym zainteresowaniem,
Szkolny Klub Sportowy aktywizuje dzieci i młodzież, a ich wyniki
sportowe w zawodach międzyszkolnych są świetne. Nie możemy
zapomnieć o projektach realizowanych w szkole: Innowacyjna
Edukacja to działanie rozwijające
umiejętności programowania robotów z LEGO, zajęcia z biologii,
geografii, przyrody, chemii i fizyki
pozwalają rozwinąć skrzydła wielu uczniów. W szkole działa rów-

M

nież Klub Młodego Odkrywcy, na
którym dzieci i młodzież wykonują liczne doświadczenia, szlifują matematykę i dbają o przyrodę.
Ściśle współpracujemy z Fundacją
„Znajdź cel” współuczestnicząc w
wielu jej projektach.
Organizowane są różnorodne
konkursy np. Konkursy fotograficzne: „Zjawiska fizyczne w przyrodzie”; „Matematyka wokół nas”;
„Przyroda w obiektywie” (wystawy prac będzie można obejrzeć
na korytarzach szkolnym).
Dużymi krokami zbliżamy się
do marca. Jest to miesiąc wyjątkowy dla miłośników matematyki, chociażby ze względu na Międzynarodowy Dzień liczby „Pi”
(14.03.19 ) oraz Ogólnopolskie
Święto Matematyki. Nasza szkoła przyłącza się do tych inicjatyw.
W związku z powyższym ogłosiliśmy konkurs dla klas 4-8 SP oraz
klas 3 Gimnazjum pt. „Zróbmy
sobie matematyka”; innym ciekawym konkursem dla miłośników
przyrody jest Konkurs „Hotel dla
owadów” polega on na wykonaniu konstrukcji hotelu dla skrzydlatych przyjaciół.
Propozycją dla klas młodszych
są zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze uczniów
klas pierwszych „Tropimy przyrodę”. W styczniu warsztaty odbywały się wokół tematu „Woda – ciecz niezwykła”. Staraliśmy
się poznać jej właściwości podczas doświadczeń. Badaliśmy co
tonie, a co unosi się na wodzie.
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Sprawdzaliśmy co jest lżejsze, a
co cięższe od wody. Mieszaliśmy
ciecz z kranu z różnymi substancjami. Dowiedzieliśmy się w jakich stanach skupienia może ona
występować. Gościliśmy również
w zimowych, lodowych krainach:
Arktyce i Antarktydzie. Oglądając filmy przyrodnicze dowiedzieliśmy się o warunkach atmosferycznych panujących w tych miejscach oraz poznaliśmy tamtejsze
zwierzęta. Rozwiązując krzyżówki, łamigłówki i słuchając ciekawostek poszerzyliśmy wiedzę o
wybranych zwierzętach zimnolubnych. Nie zapomnieliśmy też
o naszych ulubieńcach, którzy potrzebują pomocy zimą. Zbieraliśmy karmę dla psów i kotów, którą w czasie ferii przekazaliśmy
do wrocławskiego schroniska.
W miesiącu lutym odkrywaliśmy
tajemnice kosmosu. Poznaliśmy
planety w Układzie Słonecznym
i wykonaliśmy pracę plastyczną
pt. „Rakietą w kosmos”. Obecnie
poznajemy różnorodność i piękno naszej Ziemi. Kiedy zawita
do nas wiosna będziemy ją tropić podczas wycieczek. Założymy
uprawę roślin w doniczkach i poznamy pracę dżdżownic.

marzec 2019 r.
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Społecznik Roku 2018
Do V edycji Konkursu „Społecznik Roku 2018 Gminy Oborniki
Śląskie” zgłoszonych zostało 11
osób, które angażują się w życie
społeczne oraz przyczyniają się
do rozwoju Naszej Gminy.
Zgłoszone osoby do Konkursu
organizowanego przez Gminę Oborniki Śląskie i Społeczne Stowarzyszenie Wiejskie – „Okolice”:
1. Piotr Rogala z Pęgowa,
2. Zbigniew Czarny z Urazu,
3. Janusz Jaworski z Golędzinowa,
4. Adam Nowak z Obornik Śl.,

5. Zbigniew Gałuszka z Obornik Śl.,
6. Monika Mączka z Zajączkowa,
7. Violetta Kaczmarek z Obornik
Śląskich,
8. Krystian Januszewski z Obornik
Śląskich,
9. Jolanta Łojkuc z Wilczyna,
10. Paweł Kiliński z Obornik Śl.
11. Bożena Podedworna z Wielkiej
Lipy.
9 marca 2019 roku w Obornickim Ośrodku Kultury odbyła się Gala Finału Konkursu Społecznik Roku
2018 Gminy Oborniki Śląskie. Bur-

Legnickie TPD podsumowało konkurs na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową i stroik świąteczny. Uroczyste podsumowanie,
otwarcie wystawy, wręczenie nagród
i wyróżnień laureatom odbyło się
się 17 grudnia 2018 r. o godz. 14:00
w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Legnicy (ul. Jordana 17 w Legnicy). Z naszej szkoły w konkursie
udział wzięli:
Amelia Kulik z klasy 2a – III miejsce w kategorii „Szopki” w grupie
wiekowej 7-9 lat,
Natalia Maćkowiak z klasy Vb –
wyróżnienie w kategorii „Szopki”
i w kategorii „Stroiki” w grupie wiekowej 10-12 lat,
Maksymilian Stelmach z klasy Vb
– wyróżnienie w kategorii „Szopki”
w grupie wiekowej 10-12 lat.
Dodatkowo praca Natalki została zgłoszona do udziału w Konkursie na Nagrodę Publiczności i również w tej kategorii zwyciężyła.
Wszystkim dzieciom, które wzięły udział w konkursie wykonując przepiękne i pomysłowe szopki świąteczne oraz stroiki serdecznie
gratulujemy!

W ramach realizacji programu
wychowawczego uczniowie naszej
szkoły spotkali się z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji
w Trzebnicy.
Pogadankę dla uczniów prowadziło dwoje policjantów. W spotkaniu, podzielonym na trzy kategorie wiekowe, brali udział wszyscy
uczniowie szkoły. Policjanci mówili o bezpieczeństwie, o odpowiedzialności prawnej za popełnione
wykroczenia, poruszyli ważny temat związany z Internetem – mówi-

Małgorzata Antoszczyszyn-Gryz
Izabela Kobos
Irena Przybylska

Dnia 22 stycznia 2019 r. podczas
zajęć warsztatowych pod okiem Pani Małgorzaty Bottger dzieci z klas
drugich przygotowały dla swoich
babć i dziadków z okazji ich święta i w trosce o ich zdrowie słodkie,
smaczne i bardzo zdrowe łakocie
ze zmiksowanych daktyli, posypane
wiórkami kokosowymi, kakao, sezamem lub zmielonymi orzechami
włoskimi. Przy okazji dowiedziały
się, że daktyle wzmacniają odporność i działają podobnie jak aspiryna, dlatego warto je jeść o każdej
porze roku, a zwłaszcza zimą.

li o cyberprzemocy i niebezpieczeństwach czyhających w sieci.
W dniu 29.11.2018 r. dziewczyny z naszej szkoły jako niekwestionowane mistrzynie powiatu trzebnickiego wybrały się do Brzegu
Dolnego na międzypowiatowe rozgrywki w piłkę koszykową. Drużyna zdobyła zasłużone 1 miejsce,
kwalifikując się do następnego turnieju strefy wrocławskiej. 6 grudnia nasze zawodniczki wyjechały do Wrocławia aby rozegrać po-

jedynki z trzema drużynami: SP
Krośnice, SP2 Siechnice i Gimnazjum nr 13 we Wrocławiu przy ul.
Parkowej. Pierwszą drużyną z którą przyszło nam rywalizować była SP2 Siechnice, po trudnym meczu przegrałyśmy, co dało nam jeszcze większą motywację na kolejne
spotkanie. Ostatni mecz rozegrałyśmy z SP Krośnice. Po zaciętej wal-

mistrz Obornik Śląskich Arkadiusz
Poprawa razem z Przewodniczącym
Społecznego Stowarzyszenia Wiejskiego OKOLICE wręczył pamiątkowe dyplomy, statuetki oraz nagrody
wszystkim uczestnikom konkursu.
Tegoroczną galę „Społecznika Roku”
uświetnił występ tańca flamenco zapewniony przez Obornicki Ośrodek
Kultury. Pierwsze miejsce oraz tytuł „Społecznika Roku 2018” otrzymał Janusz Jaworski, drugie miejsce przypadło Violetcie Kaczmarek,
a trzecie miejsce zdobył Zbigniew
Czarny.

Zajęcia przyrodnicze to okazja
dla uczniów do pogłębiania swojej wiedzy o otaczającym świecie
poprzez eksperymenty, zabawę,
odkrywanie i doświadczanie.

Z życia „Jedynki”

iło nam poinformować, że
wśród laureatów 17 konkursu plastycznego na projekt kartki pocztowej o tematyce
świątecznej i zimowej „Ten Magiczny Czas…” zorganizowanego przez
Muzeum Poczty i Telekomunikacji
we Wrocławiu i objętego patronatem
Biura Filatelistyki Poczty Polskiej S.A.
znalazła się uczennica naszej szkoły
Izabella Kociemba z klasy IVa.
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ce wygrałyśmy 19:12 co zapewniło
nam brązowy medal tych zawodów.
Zwycięzcą końcowej klasyfikacji zostało Gimnazjum nr 13 we Wrocławiu. Patrząc na ubiegłoroczne rozgrywki możemy powiedzieć ze nasze dziewczyny spisały się na medal.
Miło nam poinfomowć, że w te
gorocznej edycji „Nauczyciel na me-

dal 2018” w powiecie trzebnickim
wśród najlepszych znaleźli się też nasi nauczyciele.
W kategorii Szkoła roku – Szkoła Przyjazna Uczniom zajęliśmy
I miejsce w powiecie trzebnickim.
W kategorii Nauczyciel na Medal Klas 4-8 i Gimnazjum pan Artur Szabat zajął II miejsce, a pani
Dorota Rogalska III miejsce.
W kategorii Nauczyciel na Medal Edukacji Wczesnoszkolnej pani Paulina Maślankowska zajęła IV miejsce, a pani Alina Wójtowicz VIII miejsce.
7 listopada 2018 roku ponad
1000 uczniów przystąpiło do konkursu: VI Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” dla
uczniów klas IV-VI szkół podstawowych województwa dolnośląskiego – etap wojewódzki. Wśród
laureatów znalazła się uczennica
klasy szóstej – Olga Kopyra.

Dnia 7 listopada 2018 r. w Krakowie odbyła się bardzo podniosła
uroczystość, w której uczestniczyli
przedstawiciele naszej szkoły.
Na Zamku Królewskim na Wawelu zgromadziło się 100 laureatów,
finalistów projektu „Listy do przyszłości”, zorganizowanego z okazji
100 lecia niepodległości Polski.
Wśród wyróżnionych znalazła
się uczennica klasy Va Oliwia Kozak.
Spośród 12 tysięcy nadesłanych
listów, wybrano 100, które zamknięto w specjalnej kapsule. Kapsułę zakopano na dziedzińcu zamkowym
(jej odkopanie ma nastąpić za 100
lat).
W uroczystości wręczenia nagród brali udział przedstawiciele
władz samorządowych, z wojewodą
małopolskim na czele.
Serdecznie gratulujemy Oliwii za
godne reprezentowanie Szkoły Podstawowej nr 1.

W dniu 19 lutego w klasach drugich odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski. Dzieci recytowały wiersze
Hanny Niewiadomskiej. Zwyciężczyni konkursu będzie reprezentowała naszą szkołę w Konkursie Powiatowym w Trzebnicy.
I miejsce Sara Jasińska
II miejsce Amelia Kulik
III miejsce Gaja Tkaczew
W dniu 18 lutego w klasach
pierwszych odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski. Udział wzięło
8 uczniów z obydwóch klas. Dzieci recytowały wiersze Hanny Niewiadomskiej. Zwycięzca konkursu
będzie reprezentował naszą szkołę w Konkursie Powiatowym w Zawoni.
I miejsce – Hubert Mielniczuk kl. 1b
II miejsce – Zofia Niepala kl. 1a
III miejsce – Alicja Kazana kl. 1a,
Jakub Bortnicki kl.1b
W lutym w naszej szkole odbył się bal karnawałowy dla klas
pierwszych i drugich szkoły podstawowej. Dzieci bawiły się przy
dźwiękach muzyki, brały udział
w konkursach. Zabawa była przednia!!!
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Ściągnij aplikację
i bądź blisko
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Mistrzowski rok pęgowskich szachów
Początek roku to czas podsumowań. W ubiegłym roku Klub
Szachowy Wieża Pęgów miał
się czym pochwalić. Ponieważ
osiągnięć było naprawdę dużo
przedstawimy je w telegraficznym skrócie:
– W lutym na uczestniczyliśmy
w Akademickich Mistrzostwach
Polski. Akademicką Mistrzynią
Polski została arcymistrzyni Joanna Majdan, a Filip Dowgird zajął
bardzo wysokie 7 miejsce
– Marzec to czas Mistrzostw
Polski w Szachach Szybkich.
W turnieju drużynowym nasz
zespół w składzie Wojciech Moranda, Piotr Nguyen, Paweł Kowalczyk, Joanna Majdan zdobywa swój pierwszy historyczny
brązowy medal Mistrzostw Polski. W turnieju indywidualnym
brązowe medale zdobywają arcymistrz Wojciech Moranda i arcymistrzyni Joanna Majdan.
– W kwietniu byliśmy organizatorem w Pęgowie V Mistrzostw
Polski Amatorów w Szachach
Szybkich. Wystartowała na nich
rekordowa liczba 194 zawodników. Oprócz sukcesu organizacyjnego w kategorii Senior 60+, Mistrzem Polski Amatorów zostaje
Jerzy Kubień.
– W czerwcu zadebiutowaliśmy w Ekstralidze szachowej podczas I zjazdu w Gorzowie Wielkopolski. Wygrywaliśmy pierwsze 3
mecze i po 3 kolejkach jesteśmy
na 3 miejscu.
– W lipcu zorganizowaliśmy
obóz szachowy w Pokrzywnej.

Karta

se
nio
ra
Rośniemy w siłę!!! 50
Parterów, 1650 posiadaczy kart!!!
Zapraszamy seniorów
po odbiór karty uprawniającej do otrzymania rabatów u naszych partnerów!!!
Czekamy również na
nowych parterów!!! Przyłączcie się i wesprzyjcie
seniorów z naszej gminy!!

–We wrzesień odbył się II zjazd
ekstraligi szachowej we Wrocławiu. W zmagania wygramy 2 mecze i przegrywamy 1. Po sześciu
rundach zostajemy wiceliderami.

Tym razem jednak dla reprezentantów z Obornik Śląskich
czekało największe wyzwanie
w dotychczasowej karierze sportowej, ponieważ zawody były orgaznizowane przez największą organizację „BJJ” na świecie „IBJJF”.
Otarte Mistrzostwa Europy w brazylijskim Jiu Jitsu odbyły się w Lizbonie. Rozpiski pękały
w szwach od ilości zapisanych wojowników, ale Oborniczanie przez
ostatnie miesiące nie próżnowali

– Koniec października to ostatni decydujący o medalach III
zjazd ekstraligi szachowej w Katowicach. Po dwóch zwycięstwach
i jednej porażce beniaminek z Pęgowa zostaje Drużynowym Wicemistrzem Polski. Tytuł ten zdobyli: Wojciech Moranda, Vojtech
Plat, Marcin Dziuba, Peter Michalik, Piotr Nguyen, Aleksander
Hnydiuk, Joanna Majdan.

– Grudzień to czas „Szczawno
Chess Festivalu”. W dniach 14-21
grudnia organizujemy w Szczawnie – Zdroju Festival, w którym
uczestniczy ponad 300 zawodników z Polski, Indii, Francji,
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Invictus
Reprezentanci obornickiego
klubu „Invictus Brazylian Jiu
Jitsu” wiele razy udowadniali,
że mogą mierzyć się na matach
z czołówką zawodników z całej
Europy.

–Początek października to czas
organizacji w Pęgowie III Mistrzostw Polski Amatorów w Szachach Błyskawicznych. Wystartowała w nich rekordowa liczba
120 zawodników. Za sukcesem
organizacyjnym idzie też sportowy. Mistrzynią Polski Amatorek
zostaje nasza zawodniczka Aneta
Korościel. Wicemistrzem Polski
Amatorów zostaje Ryszard Grossmann. Jerzy Kubień zostaje Mistrzem Polski Amatorów w kategorii Senior 60+

– W listopadzie kończymy cykl
IV Turnieju o Puchar Burmistrza
Szczawna – Zdroju, który trwał
od marca. We wszystkich turniejach uczestniczyło ponad 100 zawodników. Cały cykl wygrał zawodnik Giecka Radków Natan
Sypień.

z pierwszej ręki

marzec 2019 r.

i udowadniali na wielu turniejach,
że trzeba się z nimi liczyć i teraz też nie było inaczej. Zawodnicy z pełną determinacją i wiarą
w wygraną polecieli do Portugali,
żeby rywalizować z najlepszymi.
Zawody rozpoczęły się 15, a zakończyły 20 stycznia w przepięknej Lizbonie. Na trzech „niezwyciężonych” w składzie Miłosz Borowski, Łukasz Urbański, Mateusz
Kusztal, tylko Miłosz Borowski
po pięciu walkach wywalczył wice Mistrzostwo Europy w purpurowych pasach w kategorii 82,3
kg. Jest to ogromny sukces Miłosza, który jest jednocześnie trenerem i zawodnikiem obornickiego
klubu, ale również całego Invictu
Brazylian Jiu Jitsu, co pokazuje, że
mieszkańcy małych miejscowości

przy dużej determinacji, ciężkiej
pracy, systematyczność i wsparciu
władz też mogą osiągać wyniki na
najwyższym poziomie.

Czech, Ukrainy. Podczas Festivalu podejmujemy się organizacji
Indywidualnych i Drużynowych
Mistrzostw Polski w Szachach
Błyskawicznych. Turnieje drużynowe są ukoronowaniem pięknego roku pęgowskich szachów. Zarówno drużyna męska w składzie
Filip Dowgird, Vojtech Plat, Paweł
Kowalczyk, Piotr Nguyen i Przemysław Lichwa oraz drużyna żeńska w składzie Joanna Majdan
i Aneta Korościel zdobywa tytuły

DRUŻYNOWYCH
MISTRZÓW POLSKI
W SZACHACH
BŁYSKAWICZNYCH.
Oprócz sukcesów sportowych
Wieża Pęgów prowadzi, również
szkolenie w Szkole Podstawowej nr 3 w Obornikach Śląskich,
Szkole Podstawowej w Pęgowie
oraz w Szczawnie – Zdroju. Na
zajęcia uczęszcza około 40 dzieci.

Dziękuję w swoim imieniu,
a także w imieniu swoich podopiecznych wszystkim partnerom, trenerom i przedstawicielom władz Obornik Śląskich za
wspieranie naszej pasji, a zarazem obsesji jakim jest brazylijskie Jiu Jisu. Bardzo się cieszymy,
że godnie możemy reprezentować naszą małą ojczyznę na arenie międzynarodowej i przywozić do Obornik Śląskich tytuły
mistrzowskie.

Sukcesy sportowe jak i organizacyjne nie byłyby możliwe gdyby nie wsparcie naszych Partnerów
– Gmina Oborniki Śląskie, Powiat
Trzebnicki, Aktywny Dolny Śląsk,
Sołectwo Pęgów, Gmina Szczawno
Zdrój, Dolnośląski Związek Szachowy, Wfirma, Pomot, UPBW,
Świat Narzędzi, Claudie Design,
Techmar, Jako Sport Polska, Tols,
Szostak Materiały Budowlane,
Barbara, Trans Tur, Pomoc Toyoty,
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna, John Cotton Europe.

Miłosz Borowski

Puchar Świata
Styczeń był niewątpliwie bardzo emocjonujący dla dzieci
z obornickich szkół.
Radość i podekscytowanie,
uśmiechy na twarzach najmłodszych oraz barwy narodowe –

to wszystko można było zobaczyć w Szkole Podstawowej nr
2 w Obornikach Śląskich podczas prezentacji najcenniejszego trofeum w piłce siatkowej,
czyli Pucharu Świata, który wywalczyła Reprezentacja Polski

7

Siatkarzy w 2018 r. podczas Mistrzostw Świata.
Prezentacja połączona została z prelekcją, która była świetną
okazją do zrobienia sobie pamiątkowych zdjęć oraz wysłuchania
historii polskiej siatkówki. Nie zabrakło również konkursów z nagrodami.
Uśmiechy na twarzach dzieci
są dowodem na to, że była to cenna lekcja wychowania fizycznego,
którą zapamiętają na długo.

OKAMI
CUP
Tu r n i e j J u d o
młodzików i dzieci

07.04.2019

niedziela

Hala Sportowa OSiR
ul. Poniatowskiego 22
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