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Dzień Edukacji Narodowej

Inauguracja roku
Akademickiego

w WSD w Bagnie
W sobotę, 11 października
w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie odbyła się uroczystość inauguracji roku akademickiego
2014/2015.

Wszystko rozpoczęło się od
Eucharystii o godz. 9:30, której
przewodniczył ks. bp prof. dr hab.
Andrzej Siemieniewski. Na uroczystości obecni byli Burmistrz Obornik Śląskich Sławomir Błażewski
oraz wicewojewoda Dolnego Śląska
dr. Ewa Mańkowska. Wśród szczególnych gości znaleźli się także rektorzy, wykładowcy i przedstawiciele
uczelni i seminariów teologicznych
z Wrocławia, Legnicy, Paradyża
oraz wspólnot salwatorianskich
z Polski i z za granicy.
Po Eucharystii, wszyscy udali się
do auli na uroczystą akademię, której pierwszym punktem było odśpiewanie średniowiecznego hymnu
„Gaude Mater Polonia” (Raduj się,
Matko Polsko), w wykonaniu chóru seminaryjnego prowadzonego
przez ks. Piotra Wojciechowskiego SDS. Oficjalnego rozpoczęcie
nowego roku akademickiego, po
krótkim wprowadzeniu dokonał ks.
Rektor Jerzy Madera SDS. W tym
roku akademickim ślubowanie złożyło dziewięciu nowych studentów.
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Przyznano środki
finansowe na rondo
We wtorek 4 listopada 2014 roku
odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego, podczas którego podjęta
została bardzo ważna uchwała
dla Gminy Oborniki Śląskie.
Po długich staraniach Burmistrza Obornik Śląskich Sławomira

Błażewskiego oraz wielu osób, którym leży na sercu bezpieczeństwo
mieszkańców Naszej Gminy została podjęta uchwała o przyznaniu
środków finansowych na realizację
zadania „Budowa ronda w Obornikach Śląskich”.
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W poniedziałek 13 października
w publicznym Gimnazjum w Obornikach Śląskich odbyła się gala
obchodów Święta Edukacji Narodowej. Na uroczystości obecni byli
dyrektorzy szkół z terenu Gminy
Oborniki Śląskie, wyróżnieni i nagrodzeni nauczyciele, a także Bur-

mistrz Obornik Śląskich -Sławomir
Błażewski oraz Sekretarz Gminy –
Leszek Pawlak.
Galę uroczyście otworzyła Dyrektor Publicznego Gimnazjum
Pani Jadwiga Grekulińska. Po krótkim przywitaniu zaproszonych
gości, szkolny chór wykonał insce-

Kolejna inwestycja
drogowa
Gmina Oborniki Śląskie otrzymała dotację w wysokości 467 710 zł
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II
Bezpieczeństwo – Dostępność –
Rozwój na zadanie pt.:
„Remont drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr
342 w miejscowości Zajączków do

drogi powiatowej w miejscowości
Kotowice”.
Nasz wniosek znalazł się na 9
miejscu na wstępnej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie
– otrzymał 25,4 pkt.
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nizację mitu o Tezeuszu, który błądząc po zaułkach labiryntu szukał
odpowiedzi na pytanie co jest najważniejsze w życiu każdego człowieka.
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Czysta
woda
w Gminie
Oborniki
Śląskie
W maju 2014 r. Gmina Oborniki Śląskie podpisała umowę na wykonanie sieci kanalizacyjnej
na terenie miasta. Wykonawcą robót budowlanych
jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii EKO-INŻYNIERIA Sp. z o.o.
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim.
Wartość
brutto
robót budowlanych wynosi
13 876 220,88 zł.
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z pierwszej ręki

Na skróty:
14.09.2014 r. najmłodszy członek ekipy Obornickiego Klubu
Rowerowego – Paweł Garczyk pojechał na wyścig MTB do Barda,
gdzie na dystansie 10 km, w kategorii OPEN oraz w swojej kategorii
wiekowej zajął pierwsze miejsce.
Odbył się Jarmark Cysterski w Prusicach w którym udział brały stowarzyszenia z terenu naszej gminy.
15.09.2014 r. Ogłoszenie wyników głosowania na Obornicki Budżet Obywatelski.
16.09.2014 r. Zakończyły się
prace nad projektem „Leśne szlaki rowerowe” Prace nad całością
trwały niemal rok. Dzięki temu na
terenie Gminy Oborniki Śląskie
pojawiło się 15 miejsc postojowych
(wyposażonych w ławki i stół, oraz
stojak na rowery i tablicę z opisem
szlaku. Dodatkowo trasy oznaczone
są w aplikacji ENDOMONDO oraz
pokazane są na mapie.
W tym samym dniu ruszyły
zapisy dla wolontariuszy do akcji
„Szlachetna Paczka”. Tysiące osób
meldują się na służbę potrzebującym, setki jednoczą się na ogólnopolskich szkoleniach, Basia
Kurdej-Szatan razem z Maćkiem
Łagodzińskim pokonują siebie,
a mistrzowie olimpijscy rozgrzewają mięśnie serca! To znak – SZLACHETNA PACZKA rozpoczęła rekrutację wolontariuszy.
W tym samym czasie młodzi
artyści z Gminy Oborniki Śląskie
uczestniczyli w Koncercie Finałowym III Dolnośląskiej Ligi Talentów 2014 w Teatrze Polskim.
Zespół muzyczny Victribells, zajął
II miejsce otrzymując 5 tys zł. nagrody.
17.09.2014 r. Przedstawiciele
Związku Kombatantów RP oraz
pracownicy Urzędu Miejskiego
w Obornikach Śląskich złożyli pod
obornickim obeliskiem kwiaty
oraz zapalili znicze. Całości przewodniczył oraz wygłosił krótkie
przemówienie pan Henryk Sielicki
(prezes związku). W dniu tym obchodziliśmy bolesną dla naszego
narodu 75 rocznicę IV Rozbioru
Polski i ataku Związku Radzieckiego na Polskę.
W świetlicy w Wielkiej Lipie odbyło się zebranie organizacyjne klubu RetroTRAKTOR. Była to pierwsza okazja do tego, aby członkowie
stowarzyszenia mogli się spotkać po
jego zarejestrowaniu i porozmawiać
o dalszych planach.
18-20.09.2014 r. Na terenie
Gminy odbyła się akcja „Sprzątanie
Świata” przedszkolaki, uczniowie
i nauczyciele czynnie wspierali inicjatywę na rzecz środowiska. Są to
akcje cykliczne służące wpajaniu
zasad dbania o środowisko od najmłodszych lat.
18.09.2014 r. O godzinie 8.30
w kościele parafialnym p.w. świętych Judy Tadeusza i Antoniego
Padewskiego w Obornikach Śląskich odbyła się uroczysta Msza

Święta inaugurująca nowy rok akademicki Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku „ATENA”.
Po Mszy św. wszyscy udali się do
Obornickiego Ośrodka Kultury,
gdzie na wstępie wysłuchali chóru
UTW, który wykonał utwór Gaudeamus igitur. Po występie głos zabrali zaproszeni goście, wśród których byli obecni przedstawiciele
władz samorządowych, gminnych
i powiatowych oraz dyrektorzy placówek oświatowych i sportowych
z terenu Gminy Oborniki Śląskie.
20.09.2014 r. W Kotowicach
i Lubnowie odbyły się Festyny
Rodzinne w czasie których mieszkańcy miejscowości mogli uczestniczyć w wielu grach i zabawach.
Tego samego dnia w Centrum
Aktywności Społecznej w Zajączkowie jak co roku odbył się Wieczór Seniora. Uroczystość zorganizowana specjalnie dla starszego
grona mieszańców wsi jest formą
podziękowań oraz okazją do złożenia życzeń jubilatom obchodzącym w tym roku 80-te oraz 90-te
urodziny. W Obornikach Śląskich
w ramach akcji „Sprzątanie Świata”
odbyła się akcja „Godzina dla Ruskiej Górki” która sprzątana była
przez mieszkańców miasta.
W tym samym dniu w Piotrowicach k/Chojnowa odbyło się uroczyste podsumowanie sportowej
rywalizacji dolnośląskich Miast
i Gmin oraz Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w XX edycji
Europejskiego Tygodnia Sportu
dla Wszystkich. Ośrodek Sportu
i Rekreacji zdobył V miejsce wśród
gmin dolnośląskich. W całej Polsce
wystartowało do sportowej rywalizacji 540 gmin.
20-21.09.2014 r. Odbyły się Mistrzostwa Dolnego Śląska w skokach przez przeszkoda. Impreza
odbywała się na terenie ośrodka
jeździeckiego „Arkadia” w Wielkiej Lipie. W Kategorii Kucy C +D
I m-ce zdobyła Ewelina Gomułkiewicz na koniu Boss z KJ Picador
z Morzęcina Wielkiego.
22.09.2014 r. Europejski Dzień
bez samochodu
23.09.2014 r. Odbyły się komisje
przed sesją rady miejskiej. W tym
samym dniu odbyło się spotkanie
z przedstawicielami firmy ORANGE w sprawie Internetu szerokopasmowego w Gminie Oborniki
Śląskie
24.09.2014 r. Uczniowie z Powiatowego Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta: Technikum
Hotelarskie oraz Technikum Architektury Krajobrazu pod kierunkiem Danuty Pawlaczek i Joanny
Marczak z okazji Roku Ludowego
zaprezentowali w Urzędzie krótki
program artystyczny wraz z poczęstunkiem (potrawy tradycyjne).
Wszyscy uczestnicy prezentacji
ubrani byli w stroje ludowe. W tym
samym dniu odbyła się także wizyta studyjna dla pracowników
bibliotek z terenu województw
dolnośląskiego i lubuskiego.

Uczestnicy odwiedzili m.in. Wielką Lipę, Oborniki Śląskie i Kuraszków
25.09.2014 r. Odbyła się LII
(pięćdziesiąta druga) Sesja Rady
Miejskiej.
28.09.2014 r.
Stowarzyszenie
„KONICZYNA” z Morzęcina Małego odebrało nagrodę „Perły” za najlepsze danie regionalne (Comber
z królika ze szpinakiem i krem szpinakowy) podczas Targów „Smaki
Regionów” organizowanych na terenie Międzynarodowych Targów
Poznańskich
29.09.2014 r. Odbyła się kolejna
„kawiarenka obywatelska” w ramach Obornickich konsultacji społecznych
30.09.2014 r. Gmina Oborniki
Śląskie złożyła wniosek o dofinansowanie drogi łączącej Zajączków
z Kotowicami tzw. „schetynówki”
01.10.2014 r. Zakończenie terminu przyjmowania zdjęć w konkursie „Zabierz Flagę na Wakacje”
03-04.10.2014 r. Odbył się Festiwal Kultur Świata im. Tonego Halika skupiający podróżników i miłośników podróży.
03.10.2014 r. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie „Zabierz Flagę na wakacje”
w trakcie festiwalu Kultur Świata
09.10.2014 r. Burmistrz Obornik Śląskich podpisał umowę dotacyjną w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji
w aglomeracji Obornik Śląskich
z projektu „Czysta woda”. Kwota
dofinansowania – 100 tys zł. W tym
samym dniu Lokalna Grupa Działania podejmowała wizytę studyjną
z województwa Kujawsko-Pomorskiego w miejscowości Kuraszków
10.10.2014 r. Ostatnie spotkanie
z Sołtysów z Burmistrzem w kadencji 2010 – 2014
11.10.2014 r. Otwarcie Centrum Dydaktyczno – Kulturalnego
w Urazie.
11-15.09.2014 r. Wyjazd mieszkańców Pęgowa do Szwajcarii w ramach europejskiego konkursu na
najładniejszą wieś.
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za zajęcie I miejsca w internetowym
plebiscycie „Dolnośląska wieś 2014
– Razem dla wsi „zorganizowanym przez serwis naszemiasto.pl.
Wioska „Smaki ze szpinaku”, bo tak
od ponad roku znany jest Morzęcin
Mały otrzymała 5622 głosy i tym
samym otrzymała tytuł najaktywniejszej organizacji pozarządowej
w województwie dolnośląskim.
W Obornickim Ośrodku Kultury
swoje pięćdziesięciolecie świętował
Zespół Śpiewaczy „MALWY” z Kuraszkowa. W tym samym dniu w Kinie odbył się wernisaż zdjęć „Portret
socjologiczny mieszkańców Gminy
Oborniki Śląskie”. Fotografie wykonała Pani Alicja Kielan

25.10.2014 r. Na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się Finał
Mistrzostw Polski osób niepełnosprawnych w piłce ręcznej „Sprawni
Razem”. Na terenie targowiska „Mój
Rynek” Odbyła się pierwsza Giełda
Rzeczy Używanych

20.10.2014 r. Rozpoczęła się
kampania „Przeciw pijanym kierowcom”. Plakaty promujące ważny
przekaz kampanii, a także ulotki dla
kierowców i pasażerów, świadków
jazdy po alkoholu, gimnazjalistów
i uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, zostały rozkolportowane przez Biuro Pełnomocnika ds.
Uzależnień i NGO na terenie całej
Gminy. W ramach projektu Odnowy Wsi Dolnośląskiej odbył się wyjazd – wizyta studyjna w której brali
udział mieszkańcy Gminy Oborniki
Śląskie na Mazury. Przedsięwzięcie
organizowane było przez Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

28.10.2014 r. Burmistrz Obornik Śląskich Sławomir Błażewski
podpisał w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu umowę na dofinansowanie
usunięcia z terenu Gminy Oborniki Śląskie wyrobów zawierających azbest. Portal wrower.pl opublikował artykuł dotyczący nowo
powstałych szlaków leśnych na
terenie Gminy Oborniki Śląskie.
Odbyły się komisje przed ostatnia
w kadencji sesją Rady Miejskiej
w Obornikach Śląskich

21.10.2014 r. W Restauracji
Gospoda z okazji 50 lecia istnienia
„Święta Białej Laski”, odbyło się
spotkanie członków obornickiego
Oddziału Polskiego Związku Niewidomych.
21-22.10.2014 r. Odbyło się pasowanie na ucznia klas pierwszych.
Pierwszego dnia pasowanie odbywało się w szkołach w Obornikach
Śląskich, Urazie i Osolinie, drugiego dnia w Pęgowie
24.10.2014 r. Zakład Gospodarki Komunalnej ogłosił harmonogram wywozu odpadów komunalnych segregowanych z terenu
Gminy Oborniki Śląskie

26.10.2014 r. Ponownie, w ramach projektu Odnowy Wsi Dolnośląskiej odbył się wyjazd – wizyta studyjna w której brali udział
mieszkańcy Gminy Oborniki Śląskie w Bieszczady. Przedsięwzięcie
organizowane było przez Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

W roku bieżącym Urząd Miejski
w Obornikach Śląskich zawarł
umowę z Pocztą Polską na niepowszechną usługę wysyłki
korespondencji urzędowej tzw.
„przesyłkę firmową”.

18.10.2014 r. SPR BÓR OBORNIKI ŚLĄSKIE podjął u siebie ASPR
ZAWADZKIE. Mecz zakończył się
wygraną gości 22-30. Tego samego
dnia podczas Święta Województwa Dolnośląskiego, które 18 października 2014 roku zorganizowane zostało na wrocławskim rynku
Stowarzyszeniu Koniczyna z Morzęcina Małego wręczono nagrodę

W wyniku wielokrotnych rozmów Burmistrza Sławomira Błażewskiego z przedstawicielami Rejonu Sprzedaży Poczta Polska we
Wrocławiu, wynegocjowane zostały
bardzo korzystne ceny wysyłanej
przez Urząd Miejski korespondencji, co pozwoli na znaczne oszczędności wydatkowanych dotychczas
środków finansowych.

Przyznano środki
finansowe na rondo
We wtorek 4 listopada 2014 roku
odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego, podczas którego podjęta
została bardzo ważna uchwała
dla Gminy Oborniki Śląskie.
Po długich staraniach Burmistrza Obornik Śląskich Sławomira Błażewskiego oraz wielu osób,
którym leży na sercu bezpieczeń-

stwo mieszańców Naszej Gminy
została podjęta uchwała o przyznaniu środków finansowych na
realizację zadania „Budowa ronda
w Obornikach Śląskich”. Projekt
ten został ujęty w Wieloletniej
Prognozie Finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na lata
2015-2016 i będzie realizowany
wspólnie z Gminą Oborniki Śląskie, na którego realizację przezna-

03.11.2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Burmistrz Obornik Śląskich Sławomir Błażewski podpisał
umowę na realizację projektu pt.:
„Aktywne wsie w Gminie Oborniki Śląskie”. Gmina Oborniki Śląskie
udostępniła do publicznej wiadomości film pokazujący wszystkie
inwestycje zrealizowane w kadencji
2010–2014 r.

Zawarcie powyższej umowy nie
jest związane z żadnymi dodatkowymi kosztami Urzędu, a jedynie
z drobnymi zmianami organizacyjnymi, które na chwilę obecną
zostały już poczynione i wdrożone
w życie.
Oprócz oszczędności na stosowaniu ww. formy wysyłki korespondencji, dodatkowo Urząd będzie miał możliwość odliczenia 73
% podatku VAT, co przy zastosowaniu poprzedniej umowy nie mogło
mieć miejsca, a dzięki zawarciu tego
rodzaju umowy, będą to już znaczące korzyści finansowe dla Gminy.

Kolejna inwestycja
drogowa w Gminie
Oborniki Śląskie!

Gmina Oborniki Śląskie otrzymała dotację w wysokości 467
710 zł z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych
– Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na zadanie pt.:
„Remont drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr
342 w miejscowości Zajączków do
drogi powiatowej w miejscowości
Kotowice”.

Aktywne Wsie

w Gminie Oborniki Śląskie
Gmina Oborniki Śląskie stawia
na ludzi, dlatego w lipcu 2014
roku w odpowiedzi na konkurs
ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania Kraina Wzgórz
Trzebnickich zostały złożone
trzy wnioski o dofinansowanie
projektów mających na celu poprawę jakości życia w gminie.

– zakupie pieca nadmuchowego
do świetlicy wiejskiej w Lubnowie,
– zakupie sprzętu na boisko sportowe w Paniowicach,

Nasz wniosek znalazł się na 9
miejscu na wstępnej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie – otrzymał 25,4 pkt. Prace
remontowe rozpoczną się wiosną
2015, a zakończą jesienią 2015
roku. W ramach projektu wykonany zostanie remont drogi na długości 1 850 mb.
Tekst Katarzyna Jarczewska,
Foto: Artur Olszewski

Przebudowa
ulicy Kasztanowej
zakończona
Inwestycja związana z przebudową drogi wraz z ciągiem pieszym przy
ul. Kasztanowej w Obornikach Śląskich została zakończona.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców na oficjalne otwarcie, które odbędzie się w środę

12 listopada o godzinie 14.30

Wszystkie trzy wnioski otrzymały dofinansowanie i zostaną zrealizowane do końca marca 2015 roku.
03.11.2014 roku w Urzędzie
Marszałkowskim
Województwa
Dolnośląskiego Burmistrz Obornik Śląskich Sławomir Błażewski
podpisał umowę na realizację projektu pt.: „Aktywne wsie w Gminie
Oborniki Śląskie”. Operacja, która
otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania
„małe projekty” polegać będzie na:
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czy ona 50% wartości inwestycji.
Warto wspomnieć, iż koncepcja
budowy ronda została wykonana przez Gminę Oborniki Śląskie
w 2012 roku, a dzięki wspólnej
pracy w ciągu najbliższych dwóch
lat projekt zostanie zrealizowany.
Dzięki przebudowie niebezpiecznego skrzyżowania poprawi się
bezpieczeństwo oraz jakość życia
w Gminie Oborniki Śląskie.

30.10.2014 r. Urząd Ogłosił
rozpoczęcie procedury udziału
społeczeństwa „Program usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oborniki Śląskie”. Odbyła się LIII (pięćdziesiąta trzecia)
sesja Rady Miejskiej. Było to ostanie
spotkanie radnych w kadencji 2010
– 2014r.

Tańsza wysyłka
korespondencji
urzędowej

15.10.2014 r. Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła informację
o okręgach i komitetach wyborczych z terenu Gminy Oborniki
Śląskie
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z pierwszej ręki
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przy skrzyżowaniu ulic: Kasztanowej i Kownackiego

– dokończenie budowy oraz zakup
wyposażenia świetlicy w Rakowie
Celem projektu jest rozwój
oferty rekreacyjnej oraz poprawa
jakości życia mieszkańców Gminy
Oborniki Śląskie poprzez dokończenie budowy zaplecza boisk sportowych w Rakowie oraz zakup wyposażenia i sprzętu sportowego do
obiektów użyteczności publicznej
na terenie wsi: Lubnów i Paniowi-

ce. Uroczystego podpisania umowy dokonał Burmistrz Obornika
Śląskich Sławomir Błażewski oraz
Zastępca Kierownika Wydziału
Budżetu i Finansów Pani Czesława Grech w obecności pracownika
Działu Wdrażania Urzędu Marszałkowskiego Pana Jacka Lewandowskiego. Całkowity koszt zadania to
prawie 80 000 zł z czego 40 000 zł to
otrzymana dotacja.
Opracowanie:
Katarzyna Jarczewska

INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO

zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów
głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich, Rady Powiatu Trzebnickiego i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz
w wyborach Burmistrza Obornik Śląskich.
Numer
obwodu
Granice obwodu głosowania
głosowania
1

1

2

3

4

Numer okręgu wyborczego
w wyborach do:

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej
2

3

Miasto Oborniki Śląskie – ulice:
Gimnazjum, ul. Kownackiego 3,
Bukowa, Górna, Jodłowa, Kownackiego, Leśna, Matejki, Modrzewiowa, Nowowiejska, Podzamcze, Prusicka, Skłodow- OBORNIKI ŚLĄSKIE
skiej-Curie / od nr 38 do końca/, Wzgórze Magdaleny, Wzgórze Partyzantów,
Lokal dostosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych
oraz miejscowość: KURASZKÓW
Miasto Oborniki Śląskie – ulice:
Dębowa, Dunikowskiego, Jana III Sobieskiego, Konopnickiej, Krótka, Księcia Poniatowskiego, Lipowa, Mieszka I-go, Szkoła Podstawowa Nr 2,
Montwiłła, Powstańców Warszawy, Powstańców Wielkopolskich, Stefana Batorego, Tadeusza Boya Żeleńskiego, Włady- ul. Kard. Wyszyńskiego 24,
sława Jagiełły, Wołowska, Zagórskiego, Zawiszy Czarnego, Zielona, Zygmunta Augusta, Żwirki i Wigury
OBORNIKI ŚLĄSKIE
Kardynała Wyszyńskiego, Kasztanowa, Kochanowskiego, Kraszewskiego, Licealna, Ofiar Katynia, Orkana, Wyspiańskiego

6

7

8

Sejmiku
województwa

4

5

6

3

2

1

cz. 8

3

Miasto Oborniki Śląskie – ulice:
Asnyka, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Chopina, Dąbrowskiego, Henryka Brodatego, Henryka Pobożnego, Henryka Probusa, Jana Styki, Kornela Makuszyńskiego, Mickiewicza, Moniuszki, Paderewskiego, Piastów Śląskich, Szkoła Podstawowa Nr 3,
Piotra Skargi, Powstańców Śląskich, Ptasia, Reymonta, Sienkiewicza, Skłodowskiej-Curie /od nr 1 do 37/, Trzebnicka /od ul. Trzebnicka 33,
OBORNIKI ŚLĄSKIE
nr 1 do 53/, Wąska, Wieniawskiego, Witosa, Zapolskiej.
Lokal dostosowany dla potrzeb wyII Armii W.P., Chełmońskiego, Czesława Miłosza, Energetyczna, Fredry, Gierymskiego, Korzeniowskiego, Kossaka, borców niepełnosprawnych
Kruczkowskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Łąkowa, Malczewskiego, Mała, Na Przejściu, Plac Zwycięstwa, Polna,
Staszica, Trzebnicka /od nr 54 do końca/, Wita Stwosza, Wisławy Szymborskiej, Zbigniewa Herberta
Miasto Oborniki Śląskie – ulice:
Borowikowa, Cicha, Ciecholowicka, Dwóch Mieczy, 9-tego Maja, Grzybowa, Grunwaldzka, Jagodowa, Kazimierza Jagiellończyka, Kazimierza Wielkiego, Komuny Paryskiej, Kościuszki, Królowej Jadwigi, Księcia Witolda, Kurkowa, Mała Liceum Ogólnokształcące,
Ogrodowa, Niecała, Piękna, Podgrzybkowa, Przemysłowa, Słowackiego, Spółdzielcza, Władysława Łokietka, Włodkowi- ul. Wrocławska 18,
OBORNIKI ŚLĄSKIE
ca, Władysława Warneńczyka, Wrocławska, Zielonego Wzgórza.

3

2

2

cz. 5

Miasto Oborniki Śląskie – ulice:
Broniewskiego, Generała Sikorskiego, Kopernika, Miła, Orzeszkowej, Parkowa, Prusa, Reja, Rycerska, Siemianicka, Tuwi- Powiatowy Zespół Szkół,
ul. Parkowa 8,
ma, Wolności, Żeromskiego,
OBORNIKI ŚLĄSKIE
oraz miejscowości: SIEMIANICE, MORZĘCIN WIELKI

7

3

2

cz. 8

3

2

12

3

2

cz. 10

Borkowice, Kowale, Piekary, Przecławice, Wilczyn

Świetlica Wiejska,
ul. Parkowa 1, WILCZYN

Kotowice, Paniowice, Zajączków

Gimnazjum,
ul. Główna 101, PĘGÓW
Lokal dostosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Jary, Rościsławice

Remiza OSP,
ul. Żmigrodzka 2,
ROŚCISŁAWICE
Lokal dostosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych

cz. 13

14

3

2

15

3

2

3

2

9

Niziny, Raków, Uraz

10

Golędzinów, Lubnów, Nowosielce

Świetlica Wiejska,
ul. Pęgowska 3, LUBNÓW

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

Szkoła Podstawowa,
ul. Marszałka Piłsudskiego 5,
OSOLIN

9
cz. 10

3

2

przy ul. Grunwaldzkiej w Obornikach Śląskich, która po zmodernizowaniu zapewni ich oczyszczenie
do wymaganych przepisami prawa
parametrów jakosciowych. Ścieki

Szanowni Mieszkańcy !
Informujemy, że w dniu 13 grudnia 2014r.(sobota)
na terenie Obornik Śląskich
zostanie przeprowadzony
bezpłatny odbiór zużytego sprzętu AGD i RTV*
Oddać można m.in.:







Komputery, monitory ,drukarki
Sprzęt radiowy i telewizyjny
Lodówki, zamrażarki, kuchenki,
pralki, urządzenia kuchenne itp.
Sprzęt zasilany na prąd i baterie

Pęgów

Szkoła Podstawowa,
ul. Główna 101, PĘGÓW

11

3

2

13

Dom Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich
Filia w Rościsławicach

Dom Pomocy Społecznej
w Obornikach Śląskich
Filia w Rościsławicach
ul. Polna 43

cz. 13

3

2

W przypadku pytań prosimy o kontakt;
603 249 349

14

Dom Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich

Dom Pomocy Społecznej
w Obornikach Śląskich
ul. Kard. Wyszyńskiego 33

cz. 5

3

2

Miejsce zbiórki ;

Parking przy Urzędzie Miejskim
w Obornikach Śląskich
W trosce o środowisko zachęcamy do wzięcia udziału
Urząd Miejski w Obornikach Śląskich , Firma AG-EKO

Obwodowe Komisje Wyborcze od nr 1 do 12 – wyznaczone do głosowania korespondencyjnego.

Zastępca Burmistrza Obornik Śląskich
/ -/ Karol Kos

– zastąpienie wyeksploatowanych
instalacji i urządzeń mechanicznych charakteryzujących się niską efektywnością technologiczną,
– uzyskanie znacząco lepszych
efektów technologicznych,
– wyeliminowanie częstych awarii urządzeń wynikających z ich
złego stanu technicznego przyczyniających się do pogorszenia
końcowego efektu oczyszczania
ścieków,
– zwiększenie
bezpieczeństwa
sanitarnego dla otaczającego
oczyszczalnię środowiska poprzez hermetyzację procesu separacji skratek i hermetyzację
procesu odwadniania osadu,
– zwiększenie bezpieczeństwa i higieny pracy dla obsługi oczyszczalni ścieków,
– uzyskanie wymiernych efektów
ekonomicznych wynikających
z zastosowania nowoczesnych,
skutecznych i bezawaryjnie działających urządzeń mechanicznych,
– konieczność zwiększenia przepustowości urządzeń oczyszczalni o 30% (przyjęcie dodatkowych ilości ścieków sanitarnych
z przeznaczonej do likwidacji
oczyszczalni ścieków przy ul. II
Armii WP).

Adam Kobiela
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE
XI-XII 2014 r.

ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU
ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Celem modernizacji jest:

Projekt uzyskał dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą we Wrocławiu w wysokości 85 % w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I: Gospodarka
wodno-ściekowa, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Celem zadania jest zapewnienie
sprawnego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej. Ścieki sanitarne
będą kierowane nowo wybudowaną siecią do oczyszczalni ścieków

Komunikat dla mieszkańców!

5

Planowany termin zakończenia
prac: 28.08.2015 r.
Łączna wartość zleconych prac
wynosi 14 642 047,42 zł.

Zadanie 3.
Budowa rozdzielczej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej w obrębie
ulic Kazimierza Jagiellończyka i Poniatowskiego.

12

Głosowanie odbędzie się w siedzibach obwodowych komisji wyborczych w dniu16 listopada 2014r. między godz. 700 a 21 00

deszczowe zostaną podczyszczone
z substancji ropopochodnych i odprowadzone do zbiornika retencyjnego o powierzchni 0,4 ha zlokalizowanego przy ul. Licealnej.

Kolejnym zadaniem, mającym
na celu poprawę gospodarki wodno-ściekowej w Obornikach Śląskich
jest
modernizacja
istniejącej
oczyszczalni ścieków przy ul. Grunwaldzkiej. Umowę na w/w zadanie
podpisano z Przedsiębiorstwem
Usługowo-Produkcyjnym MERA-MONT Sp. z o.o. z siedzibą we
Wrześni w dniu 29.09.2014 r.
Wartość brutto robót budowlanych wynosi 765 826,54 zł.

W ZAKRES PRAC WCHODZĄ
TRZY ZADANIA:

Zadanie 2.
Wykonanie uzbrojenia kanalizacyjnego w obrębie ulic Mickiewicza, Skłodowskiej – Curie, Orkana,
Dworcowej i Kasztanowej z odprowadzeniem ścieków kanałami
w ulicy Ofiar Katynia.

3

4

W maju 2014 r. Gmina Oborniki Śląskie podpisała umowę na
wykonanie sieci kanalizacyjnej na
terenie miasta. Wykonawcą robót
budowlanych jest Przedsiębiorstwo
Budownictwa Inżynierii EKO-INŻYNIERIA Sp. z o.o. z siedzibą
w Ostrowie Wielkopolskim.
Wartość brutto robót budowlanych wynosi 13 876 220,88 zł.

2

2
3

Czysta woda
w Gminie Oborniki Śląskie

Zadanie 1.
Budowa kanalizacji sanitarnej
dla zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic Licealnej, Parkowej, Wyszyńskiego, Poniatowskiego.

cz. 5

Szkoła Podstawowa,
ul. Wołowska 55, URAZ
Lokal dostosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych

11

Rady
powiatu

6

Dworcowa, Marszałka Piłsudskiego
5

Rady
gminy

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Łączna długość sieci kanalizacji
sanitarnej 5072 mb
Łączna długość sieci kanalizacji
deszczowej 6240 mb
Łączna długość sieci wodociągowej 348 mb
Planowany termin zakończenia
prac: 30.11.2015 r.

Data Wywozu

Miejscowość
Bagno,
Brzeźno Małe,
Morzęcin Mały,
Osola,
Osolin,
Wielka Lipa
Jary,
Kotowice,
Lubnów,
Niziny,
Nowosielce,
Golędzinów-Kolonia,
Raków,
Rościsławice,
Uraz
Paniowice,
Pęgów,
Zajączków
Borkowice,
Golędzinów,
Kuraszków,
Kowale,
Morzęcin Wielki,
Piekary,
Przecławice,
Siemianice,
Wilczyn
Oborniki Śląskie

Odpady segregowane
(plastik, makulatura, szkło)
Poniedziałek

Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 10 października 2014r.

O numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach
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03.11, 17.11, 01.12, 15.12, 29.12

Wtorek

OBWIESZCZENIE

z pierwszej ręki

Listopad 2014 r.

04.11, 18.11, 02.12, 16.12, 30.12

Środa

Rok 24 Nr 5 (146)

05.11, 19.11, 03.12, 17.12, 31.12

Czwartek

z pierwszej ręki

06.11, 20.11, 04.12, 18.12

Piątek
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07.11, 21.11, 05.12, 19.12

P.P.H.U. Lech-Met Sylwester Lech ul. Kościuszki 9, 55-140 Żmigród, Tel: 71-385-44-73

Azbest będzie
usunięty!
Gmina Oborniki Śląskie stawia
na rozwój i poprawę wizerunku
regionu. W dniu 28 października
2014 roku Burmistrz Obornik Śląskich Sławomir Błażewski podpisał
w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu umowę na dofinansowanie usunięcia
z terenu Gminy Oborniki Śląskie
wyrobów zawierających azbest. Dokument ten jest zwieńczeniem procedury konkursowej rozpoczętej
w roku 2013.
Dzięki dofinansowaniu w wysokości 85 % do demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających
azbest usunięto z naszego terenu
łącznie 109,543 Mg płyt azbestowo-cementowych z 79 posesji.
Projekt pt.: „Zdrowa i bezpieczna Gmina Oborniki Śląskie” – Program usuwania wyrobów zawierających azbest został zakończony 30
sierpnia 2014 roku. Całkowita wartość projektu 54 223,79 zł, z czego
46 090,22 to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej we Wrocławiu.

6
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z pierwszej ręki

Gmina Oborniki Śląskie
liderem
Odnowy Dolnośląskiej Wsi!
Gmina Oborniki Śląskie od 2009
roku realizuje Program Odnowy Dolnośląskiej Wsi, który
jest siłą napędową do działań,
mających na celu rozwój województwa dolnośląskiego.
W tym czasie Stowarzyszenia
z terenu Naszej Gminy pozyskały
blisko 2 miliony złotych na ważne przedsięwzięcia poprawiające
warunki życia mieszkańców oraz
odniosły wiele sukcesów w konkursach organizowanych na terenie
całej Polski. Przypominamy, iż wieś
Kuraszków i Osolin zajęły w 2010
i 2011 roku II miejsce w konkursie „Piękna Wieś Dolnośląska”,
natomiast Pęgów został ogłoszony
„Najpiękniejszą Wsią” w 2012 roku.
Bagno w 2012 roku zajęło I miejsce
w konkursie, w kategorii „Najlepszy start w Odnowie Dolnośląskiej
Wsi”, natomiast gospodarstwo
rolne z Rościsławic zdobyło tytuł
„Najpiękniejszej zagrody” w 2013
roku. Dodatkowo Kuraszków zajął
III miejsce w 2011 roku z projektem
„Bawimy się i uczymy w Kuraszkowie”, a Osola zdobyła w 2013 roku
wyróżnienie za projekt „Okolice
zdrowego i aktywnego człowieka”.
4 października 2014 roku
w miejscowości Spytków w Gminie Zgorzelec odbył się finał konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska”
podczas, którego wręczone zostały
nagrody oraz wyróżnienia dla najpiękniejszych i najaktywniejszych
wsi w województwie dolnośląskim w 2014 roku. Z terenu Gminy Oborniki Śląskie w wydarzeniu
uczestniczyło ponad 50 osób, które
chciały zobaczyć dlaczego „najpięk-

niejszą wsią” w 2014 roku została
wieś Spytków. W uroczystym podsumowaniu tegorocznej edycji konkursu uczestniczył również Burmistrz Obornik Śląskich Sławomir
Błażewski, który zaangażowany jest
w działania podejmowane przez lokalne organizacje pozarządowe oraz
Gminny Koordynator Odnowy Wsi
Katarzyna Jarczewska.

Dzień Edukacji
Narodowej

nickich. Jednak największe podziękowania należą się mieszkańcom
Morzęcina Małego, którzy swoją
aktywnością i pracą rozsławili Swoją
wieś i Gminę Oborniki Śląskie w całym województwie, a nawet w kraju.
Potrawy ze szpinaku znają chyba
wszyscy. Pasztet z królika ze szpinakiem, sakiewki, pierogi, paszteciki
ze szpinakiem to tylko kilka potraw,

które stały się znakiem rozpoznawczym wsi i gminy.
Morzęcinowi Małemu gratulujemy kolejnego sukcesu, a mieszkańców Gminy Oborniki Śląskie zachęcamy do udziału w przyszłorocznej
edycji konkursu. Jesteśmy przekonani, iż tytuł „najpiękniejszej wsi”
trafi w 2015 roku do miejscowości
z terenu Naszej Gminy.
Opracowanie:
Katarzyna Jarczewska

Na uroczystości obecni byli
dyrektorzy szkół z terenu Gminy
Oborniki Śląskie, wyróżnieni i nagrodzeni nauczyciele, a także Burmistrz Obornik Śląskich -Sławomir
Błażewski oraz Sekretarz Gminy –
Leszek Pawlak.
Galę uroczyście otworzyła Dyrektor Publicznego Gimnazjum
Pani Jadwiga Grekulińska. Po
krótkim przywitaniu zaproszonych gości, szkolny chór wykonał
inscenizację mitu o Tezeuszu, który błądząc po zaułkach labiryntu
szukał odpowiedzi na pytanie co
jest najważniejsze w życiu każdego
człowieka.
Po występie Burmistrz Obornik
Śląskich złożył wszystkim obecnym
nauczycielom serdeczne życzenia
oraz wręczył wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym pamiątkowe
dyplomy oraz symboliczne róże.

Przed wręczeniem nagród odbyło
się ślubowanie mianowanych nauczycieli.
Życzenia wszystkim zebranym
nauczycielom złożyli także przedstawiciele Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych w Obornikach Śląskich – Pan Henryk Sielicki
i Ryszard Chwaliński.
Następnie głos zabrała pani Irena
Małkiewicz, która jako Przewodnicząca Okręgowej Sekcji Emerytów
i Rencistów Dolnośląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, podziękowała nauczycielom za pracę
i trud włożony w wychowywanie
młodzieży. Swoje podziękowania
wyraził także pan Marek Malicki
Sekretarz Zarządu Dolnośląskiego
okręgu ZNP, który złożył na ręce
pani Bożeny Magnowskiej (Prezesa
Obornickiego ZNP) bukiet kwiatów. Na koniec uroczystości w imieniu dzieci i młodzieży głos zabrała
Agnieszka Wrzesińska przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Obornikach Śląskich.
Tekst: PK

Święto Białej Laski
21 października 2014 roku
w Restauracji Gospoda z okazji 50-lecia istnienia „Święta
Białej Laski”, odbyło się spotkanie członków obornickiego
Oddziału Polskiego Związku
Niewidomych.

Na uroczystości obecni byli
przedstawiciele władz samorządowych gminy i powiatu oraz dyrektorzy jednostek gminnych Gminy
Oborniki Śląskie. Na wstępie głos
zabrała prezes Obornickiego oddziału PZN pani Irena Kowalska,

która w uroczysty sposób powitała wszystkich przybyłych gości
i członków.

Po wystąpieniu pana prezesa
głos zabrał Burmistrz Obornik Śląskich Sławomir Błażewski, który
zwrócił uwagę na problemy osób
niepełnosprawnych jeśli chodzi
o dostęp do miejsc publicznych.
Burmistrz przekazał, że wszystkie
nowe inwestycje na terenie Gminy
Oborniki Śląskie są projektowane
i wykonywane w taki sposób aby
bez przeszkód mogły korzystać
z nich osoby niepełnosprawne.
Stwierdził ponadto, że w Naszej
Gminie istnieje sporo instytucji,
które były wybudowane przed wielu laty i wymagają dostosowania do

nowych potrzeb i wymogów, co jest
realizowane w miarę możliwości
budżetowych gminy.
Po części oficjalnej nastąpiła
część artystyczna, podczas której
obecni na sali goście mogli wysłuchać występu Zespołu Śpiewaczego
Malwy z Kuraszkowa.
Wyjątkowym zbiegiem okoliczności był fakt, że w tym roku Zespół

Śpiewaczy Malwy z Kuraszkowa
obchodził swoje pięćdziesięciolecie
podobnie jak to, że w tym roku po
raz pięćdziesiąty jest obchodzone międzynarodowe „Święto Białej Laski”. Wszyscy obecni zostali
ugoszczeni przez pana Mariusza
Kowalczyka z Restauracji Gospoda,
który zasponsorował wspaniały poczęstunek.
Tekst, foto: Artur Olszewski
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Warsztaty w wiosce
chleba i ziół
W warsztatach, zorganizowanych przez mieszkańców Bagna,
członków stowarzyszenia, wzięły udział dwie grupy uczniów ze
szkół podstawowych w Obornikach
Śląskich oraz z SP z Osolina. Na
szczęście dopisała pogoda i warsz-

Jarmark
osobliwości
Ponieważ za oknami jesień
w pełnej krasie, warto wspomnieć o odbywającym się z tej
okazji corocznym „Jesiennym
Jarmarku Osobliwości”.

taty mogły odbyć się pod namiotem
stowarzyszenia rozstawionym na
terenie wokół kościoła parafialnego, w pobliżu legendarnych lip oraz
w parku klasztornym, gdyż świetlica wiejska w chwili obecnej nie nadaje się do użytku i przyjęcia gości.
W trakcie zajęć tematycznych
uczestników podzielono na 3 zespoły i powierzono im zadania do
wykonania. Pierwszym elementem
były zabawy na świeżym powietrzu.
Do dyspozycji uczestników warsztatów były: chusta Klanzy, piłki do
ćwiczeń, hula hop, szczudła oraz
gry Mölkky i Pölli. W drugiej części zajęć odbyły się warsztaty artystyczne polegające na uszyciu „Potworka z Bagna” przy użyciu filcu
i innych pobudzających wyobraźnię
materiałów. Zaś ostatnim etapem
był Quest, wyprawa odkrywców
„Z dziejów klasztoru w Bagnie”

re cieszą się dużą popularnością
wśród mieszkańców i turystów odwiedzających Kocie Góry. Jarmark
zorganizowany został ze środków
z dotacji z Gminy Oborniki Śląskie,
Powiatu Trzebnickiego i Lokalnej
Grupy Działania Kraina Wzgórz
Trzebnickich.
Tekst: PK

Podczas Święta Województwa
Dolnośląskiego, które 18 października 2014 roku zorganizowane zostało na wrocławskim
rynku Stowarzyszeniu Koniczyna z Morzęcina Małego wręczono nagrodę za zajęcie I miejsca
w internetowym plebiscycie
„Dolnośląska wieś 2014 – Razem dla wsi „zorganizowanym
przez serwis naszemiasto.pl.
Wioska „Smaki ze szpinaku”, bo
tak od ponad roku znany jest Morzęcin Mały otrzymała 5622 głosy
i tym samym otrzymała tytuł najak-

prowadząca wokół zamku, w którym obecnie znajduje się klasztor
i Wyższe Seminarium Duchowne
księży Salwatorianów. Ciekawostką było też poszukiwanie ukrytych
skarbów nawiązujących do tematyki ziołowej w pobliskim labiryncie.
Na zakończenie warsztatów na
uczestników czekał poczęstunek:
kiełbaska z grilla, domowa drożdżówka oraz owocowy kompot
z dodatkiem miejscowych ziół.
Zajęcia, jak na pierwszy raz,
okazały się bardzo udane. Goście,

Ketchup z cukini
Agaty

Sos cygański Eli

tywniejszej organizacji pozarządowej w województwie dolnośląskim.
Morzęcinowi Małemu gratulujemy kolejnego sukcesu, a mieszkańców Gminy Oborniki Śląskie
zachęcamy do odwiedzenia „szpinakowej” wioski.

uczniowie i ich opiekunowie, żegnali się z Bagnem zadowoleni, pytając
o kolejne warsztaty, które być może
odbędą się za rok. W dwudniowych
warsztatach wzięło udział ponad
100 uczestników.
Transport uczestników, poczęstunek i zajęcia zostały sfinansowane z dotacji przyznanej przez Gminę Oborniki Śląskie na wniosek
Stowarzyszenia Razem dla Bagna.
W warsztatach wzięło udział ponad
100 uczestników.
Tekst: J. Semenowicz

Kącik kulinarny –
Obornickie Smaki

1,5 kg cukini,
0,5 kg cebuli,
oponcjonalnie czerwoną paprykę – zetrzeć na tarce wsypać garść
soli i zostawić na 4 godzin, a po tym
czasie 20 minut gotować. Następnie
dodać 2 szklanki cukru, 1 szklankę
octu, po płaskiej łyżce sproszkowanej czerwonej słodkiej i ostrej
papryki, łyżkę pieprzu- dotować 10
minut, a na końcu dodać 500 mg
ketchupu i chwilę odparować. Zagotować w słoikach.

6 września 2014 roku po raz
kolejny Stowarzyszenie Rozwoju
Pęgowa wraz z Sołtysem oraz Radą
Sołecką zorganizowało „Jesienny
Jarmark Osobliwości”. Podczas imprezy wystąpiło wiele ciekawych
grup artystycznych, mieszkańcy
zaprezentowali własne wyroby rękodzielnicze oraz kulinarne. Towarzyszący imprezie „Pchli targ”
był okazją do wymiany lub zakupu
różnego rodzaju interesujących
przedmiotów. Impreza na stałe
wpisała się w kalendarz wydarzeń
w Gminie Oborniki Śląskich, któ-

Wszyscy lubią szpinak
z Morzęcina Małego!

Następnie o zabranie głosu poproszono prezesa Dolnośląskiego
Oddziału PZN, który we wspaniały
sposób podziękował władzom samorządowym za wielkie wsparcie
jakiego udzielają osobom sprawnym inaczej.

Magazyn Informacyjny
Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich

z pierwszej ręki

Listopad 2014 r.

W dniach 29-30 września br. odbyły się po raz pierwszy w Bagnie warsztaty i zajęcia terenowe. Ich celem było promowanie
wsi tematycznej, czyli „Wioski
Chleba i Ziół”.

W poniedziałek 13 października w publicznym Gimnazjum
w Obornikach Śląskich odbyła
się gala obchodów Święta Edukacji Narodowej.

W tegorocznej edycji konkursu
z terenu Naszej Gminy nagrodzona
została wieś Morzęcin Mały za projekt „Wioska smaku ze szpinaku”,
która zajęła trzecie miejsce w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie
odnowy dolnośląskiej wsi”. Do sukcesu Morzęcina Małego przyczyniły
się działania podejmowane przez
Stowarzyszenie Koniczyna, Gminę
Oborniki Śląskie oraz Lokalną Grupę Działania Kraina Wzgórz Trzeb-
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5 kg pomidorów, 2 papryki (czerwoną i zieloną), 3 ząbki czosnku, 1
duża cebula, 1 łyżeczka soli, 1 łyżeczka przyprawy greckiej lub włoskiej, po 1 łyżeczce majeranku i pieprzu, 2 łyżeczki octu, i 2 cukru, 3
łyżeczki oliwy.

Pomidory sparzyć we wrzącej
wodzie i obrać ze skórki, następnie
pokroić w kawałki. Do pomidorów
dodać pokrojoną cebulę, czosnek,
paprykę i przyprawy. Całość gotować 1 godzinę Ugotowaną masę
zmiksować i przetrzeć przez sito.
Wlać do słoiczków (wychodzi ponad 2 l sosu) i pasteryzować 10-15
minut.

Sałatka Eli
1 kg białej kapusty, 2-3 cukinie
lub kabaczki, 5 papryk, 2-6 dużych
marchwi, 6 cebul.
Wszystkie składniki posiekać,
zasolić i zostawić na 30 minut. Następnie dodać 2 szklanki cukru, 1
szklankę octu, 1 szklankę oliwy. Wymieszać, a po 30 minutach włożyć
do słoików i gotować 15-20 minut.
Agata Remian

Zaproszenie
Jeśli posiadasz jakiś ciekawy rodzinny przepis na
ciasto lub potrawę kulinarną
to zapraszamy: podziel się
swoją wiedzą z innymi. Na
przepisy najlepiej ze zdjęciami, oraz autorem czekamy
pod adresem:
redakcja@oborniki-slaskie.pl
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Myśl! Wierz! Marz!
Miej odwagę!
To hasło wypowiedziane przez
Walta Disneya było inspiracją
dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Pęgowie do udziału
w konkursie na interpretację
w ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

widualnych, pozwoli ono uczniom
świadomie podejmować decyzje
dotyczące wyboru ścieżki edukacyjnej i kariery.
Kolejnymi aktywnościami były
warsztaty prowadzone dla poszcze-

z pierwszej ręki

zasobów, wspieraniu silnych stron,
opanowaniu emocji, wzmocnieniu
motywacji, umiejętności wyznaczania celów i kreowaniu właściwego
nastawienia. A wszystko oczywiście
po to, by mocnym akcentem działania na tych 8 frontach był SUKCES
dzieci.
Zwieńczeniem
zaangażowania w tej akcji, był udział uczniów
w nocnym maratonie szkolnego zawodowca, podczas których uczniowie z ogromnym zaangażowaniem
tworzyli swoje mapy marzeń, analizowali wspierające ich przekonania, zastanawiali się jaka zawodowa

Stokrotki z „Dwójki”
W czerwcu 2014 roku Samorząd Województwa Dolnośląskiego
przyznał dotację Gminie Oborniki
Śląskie na realizację programu zajęć
tanecznych dla dzieci i młodzieży
pn. „Dolnośląskie Stokrotki”. Rekrutacja do obornickich Stokrotek
została zakończona przed waka-

cjami. Powstały dwie grupy: dzieci młodsze – Nina Bober, Joanna
Borowska, Marika Graba, Maja
Grzegorzewska, Zuzanna Jankowiak, Olga Kopyra, Jagoda Mann,
Maja Najduch, Natalia Olszewska,
Aleksandra Raduchowska, Karolina
Więckowska Wiktoria Włos, oraz
dzieci starsze – Martyna Adamczak,
Sandra Borysiak, Antonina Choroś, Michalina Choroś, Katarzyna
Machnik, Patrycja Liszka, Martyna
Mączka, Zuzanna Migdalewicz, Zuzanna Krasucka, Zuzanna Olbert,

Aleksandra Szyszko, Ewa Sokołowska, Julia Zdaniak i Marcelina Wojewódka.
Zajęcia taneczne prowadzone
przez panią Katarzynę Raduchowską i panią Agatę Krasucką mają na
celu zaspokojenie potrzeby ruchu,
odprężenia, ekspresji i potrzeby
tworzenia. Są sposobem na aktywną formę spędzenia wolnego czasu.
Główne założenia programu polegają na obcowaniu uczniów z muzyką, ruchem i tańcem.

Obornickie Stokrotki
promują
naszą gminę
15 października 2014 r. obornickie Stokrotki zostały zaproszone
przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego do uświetnienia obchodów Dnia Edukacji Narodowej.
Nasze tancerki wystąpiły podczas
uroczystości w hotelu Wodnik na
Grobli we Wrocławiu, a ich występ
spowodował żywiołową reakcję pu-

bliczności, która swe uznanie wyraziła długimi brawami. Dziewczynki
z dwóch grup zatańczyły wspólnie
tańce: Mamma Mia, Kazaczok
i Walc meksykański. Grupa młodsza zaprezentowała taniec Gummy
Bear, a grupa starsza – taniec rosyjski Walenki . Był to pierwszy, poważny występ obornickich Stokrotek przed tak liczną publicznością.
Dziewczynki zdały ten „egzamin”
celująco.
18 października 2014 r. obornickie Stokrotki wraz z rodzinami
wzięły udział w I przeglądzie grup
tanecznych programu pn. „Dolnośląskie Stokrotki”, zorganizowanym
przez WKS Śląsk Wrocław wraz
z Samorządem Województwa Dolnośląskiego. Na Stadionie Miejskim
we Wrocławiu zaprezentowały się
grupy taneczne z 10 gmin województwa dolnośląskiego. Nasze
tancerki w tiulowych spódniczkach, z kolorowymi pomponami
w dłoniach zatańczyły do piosenki „Mamma Mia” zespołu ABBA
oraz układ do oficjalnego przeboju
EURO 2012 – Oceana „Endless
Summer”. Po tanecznych emocjach
i przeżyciach związanych z występem na murawie wrocławskiego
stadionu, Stokrotki ze swoimi rodzinami miały możliwość obejrzenia na żywo meczu ŚLĄSK Wrocław – Piast Gliwice.
Wyjazd był niesamowity, pełen
wrażeń i emocji tanecznych oraz
sportowych.
W imieniu Stokrotek i ich rodzin
dziękujemy Burmistrzowi Gminy
Panu Sławomirowi Błażewskiemu
za pomoc w organizacji wyjazdu.
Katarzyna Raduchowska
Agata Krasucka

Listopad 2014 r.

z pierwszej ręki

Magazyn Informacyjny
Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich

9

Kluczowe inwestycje na terenach wiejskich
Gminy Oborniki Śląskie w okresie 2010–2014

gólnych klas 1: „Na tropie podniebnych zawodów”, dla klas drugich;
„Panie pilocie dziura w samolocie”czyli jak radzić sobie w sytuacjach
trudnych. Natomiast dla klas trzecich odbyło się spotkanie z licencjonowanym pilotem Panem Sebastianem Tyszkowskim.
W ramach akcji OTK do szkoły
zawitali też rodzice by uczestniczyć
w warsztatach- „Jak wspierać własne dziecko w wyborze dalszego
toku kształcenia i planowania kariery”. Spotkanie polegało na analizie
czynników na które rodzice mają
bezpośredni czyli: budowaniu przekonań, kontroli nawyków, analizie

Cykl zajęć i spotkań. Uczniowie
naszego Gimnazjum rozpoczęli
swoją aktywność analizą predyspozycji zawodowych w teście wyboru
ścieżki kariery udostępnionym on-line w ramach projektu „uczenie
się przez całe życie”. Test S2CPT to
zintegrowany system zarządzania
karierą dla uczniów, który oparty
jest na metodologii CPT (ang. Cereer Path Test – Test Ścieżki Kariery). Opiera się on na odwołaniu do
stylów uczenia się zgodnie z teorią
Dunn&Dunn oraz analizie typów
osobowości i zainteresowań zawodowych z wykorzystaniem teorii
RIASEC Holland’a. Omówienie
poszczególnych wyników przewidziane jest na czas spotkań indy-

„Dolnośląskie
Stokrotki” w Gminie
Oborniki Śląskie
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przyszłość ich czeka? Było twórczo,
spontanicznie i radośnie jak przystało na fantastycznych młodych
ludzi, świadomych swoich wielkich
możliwości i szans które przed nimi
stoją. Dziękuję wszystkim serdecznie za zaangażowanie i otwartość na
nowe metody pracy, która z pewnością przyniesie Wam pozytywny
efekt w przyszłości. Tak więc Myślcie! Wierzcie! Marzcie! i Miejcie
odwagę! Jak Tamira Rękosiewicz,
której praca zajęła 1 miejsce w konkursie- GRATULUJEMY!!!

Budowa Centrum Edukacyjno – Kulturalnego w Urazie we
współpracy z OSP w Urazie

Remont wnętrza świetlicy wiejskiej w Paniowicach wraz
z doposażeniem

Kowale – budowa placu zabaw

Rewitalizacja zabytkowego centrum wsi Uraz – Plac Wolności

Montaż nowych punktów oświetleniowych w Urazie

Kompleksowe wyposażenie nowego Gimnazjum w Pęgowie

Budowa świetlicy wiejskiej w Rakowie we współpracy ze „Stowarzyszeniem Nasze Zacisze”

Nakładka na drodze Morzęcin Wielki – Siemianice

Budowa chodnika przy ul. Dworcowej w Pęgowie

Remont świetlicy w Jarach na Centrum Ekologiczno-Informacyjne

Lubnów – remont dachu świetlicy

Osola – wykonanie skweru aktywnego wypoczynku wspólnie
ze Społecznym Stowarzyszeniem Wiejskim OKOLICE

Remont świetlicy w Zajączkowie na „Centrum Aktywności
Społecznej

Paniowice – nowe punkty świetlne

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 50%/50% w Rościsławicach

Budowa oczyszczalni ścieków dla kompleksu edukacyjnego
w Pęgowie

Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Jesionowej w Kuraszkowie

Dofinansowanie do zakupu
wozu strażackiego dla OSP
Rościsławice

Anna Górnikowska

Karta Dużej Rodziny
W związku z wprowadzeniem
Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny
informujemy, że wnioski o wydanie
karty można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Obornikach Śląskich (pok. nr 10).
Karta przysługuje rodzinom
z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Rodzice mogą
korzystać z karty dożywotnio, dzieci
– do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne
otrzymają kartę na czas trwania
orzeczenia o niepełnosprawności.
Dokumenty do okazania, wymagane przy składaniu wniosku:
– w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
– w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia
lub dokument potwierdzający
tożsamość;

– w przypadku dzieci powyżej 18
roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej
o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
– w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument
potwierdzający tożsamość oraz

orzeczenie o umiarkowanym
albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
– w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub
rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu
w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
– w przypadku dzieci powyżej 18
roku życia, które nadal przebywają w pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu
w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub
Opłaty
Wydanie karty nie podlega opłacie. Wydanie duplikatu karty to
koszt 8,76 zł.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267)
Uchwała nr 85 Rady Ministrów

dnia 27 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014
poz. 430) w sprawie ustanowienia
rządowego programu dla rodzin
wielodzietnych
Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 27 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014
poz. 755) w sprawie szczegółowych
warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
Ustawa z dnia 12 marca 2004.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r.
poz. 182, ze zm.)

Zakup wozu strażackiego dla
OSP w Pęgowie
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Budowa Remizy OSP w Pęgowie

Rewitalizacja zabytkowego parku przydworskiego w Osolinie

z pierwszej ręki

Remont świetlicy w Siemianicach wewnątrz budynku wraz
z wykonaniem ogrzewania

Utwardzenie drogi w Siemianicach na ul. Złotej
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Remont dachu oraz wnętrza świetlicy w Osoli
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Położenie kostki na chodnikach przy starej szkole w Pęgowie

Pierwszy etap zagospodarowania parku w Golędzinowie

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Wilczynie wraz
z doposażeniem świetlicy

Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach na terenie całej gminy

Nakładka na ul. Zielonej w Golędzinowie

2,5 km nakładki asfaltowej na odcinku drogi Kowale – Marcinów

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Pęgowie
w ramach programu „Radosna Szkoła”

Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw w parku w Wilczynie

Utwardzenie drogi w Piekarach wraz z odwodnieniem

Remont ulicy Leśnej w Jarach

Doposażenie boisk sportowych w Pęgowie

Wykonanie nakładki na ulicy dojazdowej do Schroniska
w Kuraszkowie

Nakładka asfaltowa na ul. Leśnej w Lubnowie

Remont sali gimnastycznej w SP Pęgów wraz z remontem
dachu

Remont drogi powiatowej Oborniki Śląskie – Kuraszków 50%
/ 50%

Remont części drogi z Wielkiej Lipy do Rościsławic

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z placem zabaw
w Rościsławicach we współpracy ze Stowarzyszeniem „Rościsławice Leśna Oaza”

Pozyskanie terenu pod rozbudowę boiska sportowego
w Kuraszkowie

Nakładka asfaltowa na ul. Krótkiej w Pęgowie

„Leśne szlaki rowerowe w Gminie Oborniki Śląskie”
– 16 miejsc postojowych na terenie całej Gminy

Budowa drogi na ul. Leśnej w Osoli

Utwardzenie placu parkingowego za przystankiem
w Zajączkowie

Budowa placu zabaw w Piekarach

Kluczowe inwestycje 2010–2014 – Miasto Oborniki Śląskie

Przebudowa drogi wraz z ciągiem pieszym przy ul. Kasztanowej w Obornikach Śląskich

Rozpoczęcie pierwszego etapu remontu Obornickiego Ośrodka
Kultury

Remont chodnika przy ul. Paderewskiego w Obornikach
Śląskich

Budowa zatok autobusowych przy Szkołach Podstawowych
nr 2 i nr 3 w Obornikach Śląskich

Remont Żłobka w Obornikach Śląskich (nowy dach + zakup
wyposażenia)

Zagospodarowanie parku przy rondzie w Obornikach Śląskich

Nowe punkty świetlne na ul. Komuny Paryskiej w Obornikach
Śl.

Rewitalizacja Parku Miejskiego w Obornikach Śl. wraz
z budową bezpiecznego placu zabaw i siłownią na świeżym
powietrzu

Doprowadzenie poprzez negocjacje z PKP do remontu Dworca Kolejowego w Obornikach Śląskich oraz uzyskanie nowej
lokalizacji dla Biblioteki Miejskiej wraz z wyposażeniem
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Człowiek z pasją
Rozmowa z Wojciechem Osińskim z Wielkiej Lipy

Budowa nowoczesnego targowiska miejskiego w Obornikach
Śląskich”MÓJ RYNEK” Jest to jedna z największych inwestycji
ostatnich lat

Modernizacja kanalizacji wraz z remontem drogi przy ul.
Dębowej w Obornikach Śląskich

Rewitalizacja Parku oraz Budowa placu zabaw przy ul. Lipowej w Obornikach Śląskich

Remont Kaplicy Cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym
w Obornikach Śl. wraz z ogrzewaniem

Budowa Ścieżki Edukacyjnej „Na Grzybek” w Obornikach
Śląskich

Budowa Orlika przy Gimnazjum w Obornikach Śląskich oraz
realizacja programu ANIMATOR SPORTU

Rewitalizacja zabytkowego budynku w Obornikach Śląskich
przy ul. Podzamcze 7

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Obornikach Śląskich

Wykonanie boiska do siatkówki plażowej wraz z montażem siłowni na świeżym powietrzu na ul. Korzeniowskiego
w Obornikach Śląskich

Zakup 9 mieszkań komunalnych na potrzeby mieszkańców
Naszej Gminy

Położenie nowego dywanika asfaltowego na ul. Fredry
w Obornikach Śląskich

Budowa chodników przy ulicach Podzamcze i Trzebnicka
w Obornikach Śląskich

Panie Wojtku, od Urodzenia
mieszka pan w Gminie Oborniki
Śląskie we wsi Wielka Lipa. Tutaj spędził pan swoje dzieciństwo
i młodość. Posiada pan wiele pasji.
Czy mógłby Pan uchylić nam rąbka
tajemnicy jak to się stało, że zajmuje się pan renowacją zabytkowych
mebli?

wzmocni”. Tuż po odrestaurowaniu
swojego pierwszego mebla, kiedy zobaczyłem, co można z niego
wydobyć poczułem chęć i zapał do
wykonywania tego zawodu. Dlatego
po upływie kilku miesięcy, stwierdziłem, że otworzę własną działalność, którą prowadzę do dnia dzisiejszego.

Tak, od urodzenia jestem
mieszkańcem Wielkiej Lipy i właśnie to może przyczyniło się do
tego, że teraz zajmuję się renowacją mebli. Chodząc do Szkoły
Podstawowej w Osolinie, w wieku
około 10 lat zapisałem się na zajęcia z modelarstwa. Podczas zajęć,
kiedy dostałem projekt modelu
statku czy taż samolotu, musiałem
każdy osobny element wykonać
własnoręcznie. Nie było wtedy tak
zwanych „gotowców”. Po wykonaniu elementów, z których miał
powstać wybrany model musiałem
złożyć go w całość. Było to niesamowite uczucie, kiedy w tak młodym wieku widziałem pływający
lub latający model, który stworzyłem samodzielnie od podstaw. I tak
zaczęła się moja pasja związana
z drewnem. Ukończywszy szkołę
zawodową jako stolarz, przyjąłem się do zakładu pracy, gdzie
zajmowano się renowacją mebli.
Pierwszego dnia pracy, dostałem
za zadanie odrestaurowanie stołu.
Kiedy zobaczyłem w jakim stanie
znajduje się on, doznałem szoku.
Pierwsza myśl, która przeszła mi
przez głowę była taka, że to, co nazwane zostało „stołem” nadaje się
tylko i wyłącznie do wyrzucenia.
Ponadto szef poinformował mnie,
że ten mebel ma zdobić czyjś salon.

Czy jest jakiś mebel, z którego, po odrestaurowaniu, jest Pan
szczególnie dumny?

Czyli nie zraził się pan, wręcz
przeciwnie, rzucony na głęboką wodę odrestaurował pan swój
pierwszy mebel?

Czy mógłby pan nam zdradzić
jak w małym zarysie wygląda proces restauracji zabytkowych mebli?

Tak właśnie zrobiłem. Jest takie
przysłowie: „Co cię nie zabije, to cię

Projekt „Czysta woda w gminie Oborniki Śląskie” wraz ze
stworzeniem stawów retencyjnych o charakterze atrakcji
turystycznej

Remont wejścia do Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach
Śląskich z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Wykonanie nakładek asfaltowych na ul. Leśnej i Jodłowej
w Obornikach Śląskich

Wykonanie chodnika przy ul. II Armii Wojska Polskiego
w Obornikach Śląskich

Całościowy remont przystanku autobusowego na ul. Trzebnickiej w Obornikach Śląskich

Dofinansowanie do zabytków sakralnych na terenie Gminy

Gdybym wykonywał swoją pracę przez rok, pewnie znalazłby się
tylko jeden mebel, z którego byłbym szczególnie dumny. Renowacją mebli zajmuję się już od ponad
dwudziestu lat. W tym czasie miałem okazję pracować nad wieloma zabytkowymi meblami, które
w naszym języku określamy jako
tzw. „rodzynki”. Jednak najbardziej
jestem zadowolony, kiedy klienci
przywożą mi przeważnie po swoich
pradziadkach bardzo zniszczone
meble – inaczej mówiąc „szroty” –
do których mają sentyment. Pierwsze o co pytają to: „Czy można z tym
coś jeszcze zrobić?”. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu jakie wkładam
w pracę, odzyskują one swoje piękno. Renowacja przywraca im przede
wszystkim stan pierwotny, dzięki
któremu będą służyły następnym
pokoleniom, tworząc dalszą historię. Najbardziej cieszy mnie, kiedy
klient przyjeżdża odebrać swój odrestaurowany mebel, widząc go robi
wielkie oczy i wydobywa z siebie
tylko „łał” po czym nie dowierza,
że to jest ten sam, który przywiózł.
Wtedy właśnie czuję prawdziwą
dumę z wykonywanego zawodu.

Renowację każdego mebla przeprowadzam ręcznie, zaczynając
od rozebrania go na pojedyncze

elementy, które dokładnie naprawiam. Pozwala mi to na dokładne
dopracowanie każdego elementu.
Naprawiając i uzupełniając każdy
element z osobna trzeba wziąć pod
uwagę, iż materiał, z którego jest on
wykonany, cały czas potrafi pracować (w niesprzyjających warunkach
zwiększa i zmniejsza swą objętość).
Jest to często zauważalne przy składaniu mebla w całość. Każdy element restaurowanego mebla przewija się kilkakrotnie przez moje
ręce. Wszystko z osobna ręcznie
oczyszczam, uzupełniam, szpachluję, szlifuję, odrobaczam, maluję,
po czym dopasowuję poszczególne
elementy. Zazwyczaj każdą z tych
czynności trzeba powtarzać wielokrotnie. Całość jest bardzo czasochłonna i wymaga dużo cierpliwości. Czas renowacji jednego, bardzo
zniszczonego mebla, może trwać
nawet kilka tygodni.
Zauważyłem, że oprócz pracy
zawodowej jest pan również społecznikiem, któremu nie jest obojętny otaczający go świat. Jest pan
Sołtysem Wielkiej Lipy. Proszę mi
powiedzieć skąd u pana takie zainteresowania?
Czy jest to zainteresowanie?
Raczej nie. To, że zostałem sołtysem było inicjatywą mieszkańców
wsi Wielkiej Lipy. Ja sam również
poczułem potrzebę rozwoju naszej miejscowości. Dowiedziałem
się o możliwościach finansowych
z różnych źródeł, starałem się więc
pozyskać te fundusze i jak najlepiej
je wykorzystać na potrzeby mojej
wsi. Dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy na rzecz społeczności
lokalnej w 2014 roku zostałem finalistą konkursu „Sołtys roku 2013”.
Wielka Lipa jest przepiękną
miejscowością, w której mieszkają
ludzie pełni zapału. Zauważyłem,
że macie wspaniałe czynne boisko
sportowe oraz inne atrakcje. Jak

udało wam się to wszystko zrealizować?
Tak jak pan zauważył mamy
świetne boiska sportowe, czego zasługą jest inicjatywa Pana Leszka
Gregorka Prezesa Klubu Sportowego „SOKÓŁ Wielka Lipa”, a drużyna piłkarska obecnie znajduje się
w IV lidze. Po wyborach sołtysa
utworzyłem Grupę Odnowy Wsi,
Stowarzyszenie „Lipówka”, a także
Klub Sportowy „ARKADIA”, którego jestem prezesem. Działając
wspólnie z Gminą Oborniki Śląskie
na rzecz rozwoju naszej miejscowości przez tak krótki okres pozyskaliśmy dosyć wysoką sumę pieniędzy
z kilkunastu projektów. Dzięki temu
mogliśmy wybudować Centrum
Sportowo-Edukacyjno-Rekreacyjne na którym znajduje się: boisko
do siatkówki i koszykówki, plac
zabaw dla dzieci, ścieżka edukacyjno – rowerowa dla małych dzieci,
ścieżka przyrodnicza drzew i krzewów rodzimych oraz plac spotkań
rodziców. Z perspektywy czasu
i chęci osób korzystających (nasi
i okoliczni mieszkańcy oraz turyści
odwiedzający naszą miejscowość)
widać, że było to trafną inwestycją.
Młodzież z naszej miejscowości
była jedną z pierwszych grup, która niosła pomoc i od samego początku chciała zmienić wizerunek
wsi. Wraz z pomocą mieszkańców

w bardzo krótkim czasie uruchomiliśmy świetlicę wiejską, która była
nieużytkowana od kilku lat. Poprzez uzyskanie dotacji z różnych
projektów nie tylko udało nam się
doposażyć świetlicę, lecz również
zorganizować wyjazdy integracyjne
dla mieszkańców, festyny czy imprezy takie jak: „Spotkanie Opłatkowo-Kolędowe”, „Dzień Kobiet”,
„Stoły Wielkanocne”, „Dzień Dziecka”, „Andrzejki”, „Mikołajki” czy
„Sylwestera”.
Jak Pan potrafi pogodzić w życiu
tyle funkcji zawodowych i społecznych
Nie jest to łatwe, ale pierwszymi
osobami, które niosą mi wsparcie
jest moja rodzina. Bez ich pomocy
bardzo trudno byłoby mi osiągnąć
tak wiele zarówno prywatnie jak
i zawodowo. Natomiast dzięki prowadzeniu rodzinnej działalności
gospodarczej mam możliwość pracy w elastycznych godzinach, co jest
dużym plusem w załatwianiu spraw
urzędowych na rzecz działań społecznych.
Życzę Panu dalszych sukcesów
zarówno tych zawodowych jak i na
płaszczyźnie społecznej. Dziękuję
za rozmowę.
Tekst, Foto: Artur Olszewski
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Przed 100 laty prasa donosi
Wyszukane i przetłumaczone przez dr hab. Janusza Stopyrę artykuły pochodzą z gazetki „Bote” („Posłaniec”).
Rocznik 21. nr 54-64 sierpień 1914

Oborniki (Obernigk), 1.
sierpnia 1914: Budowa studni. Firmie budującej studnie
Hermanna Loecka z Wrocławia
(Breslau) już kolejny raz udało
się wywiercić wydajną studnię
w naszej miejscowości – na posesji dra Kontnego w Sanatorium
„Leśnym” (Waldsanatorium). Jak
donoszą mieszkańcy, tamtejsza
woda jest bardzo dobrej jakości
i ze względu na swe właściwości
chemiczne szczególnie przydatna dla Sanatorium. Wspomniana
wrocławska firma dzięki długoletniemu doświadczeniu dyrektora
Eislera dowierciła się już w wielu
miejscach w Obornikach do pitnej wody. Można by tu wymienić
klinikę dra Löwensteina, dom
„Ulbrichtsstift”, posesję przedsiębiorcy budowlanego Vogta, kapitana Lichta, a także Barona von
Waldenburg-Würbena w Wielkiej
Lipie (Groß Leipe). Studnie wywiercono także w szpitalu w Prusicach (Prausnitz) i na dworcu
kolejowym w Obornikach. Fakt,
że nasz dworzec posiada dobrą
wodę, zawdzięczamy panu Eislerowi, a zwłaszcza jego znajomości budowy geologicznej terenu. Podczas wierceń wstępnych
udało mu się natrafić na obfity
ciek wodny. Znajdywanie wody
w oparciu o obserwacje naukowe
jest w każdym razie pewniejsze,
niż pochodzące z trudnych do
skontrolowania danych od różdżkarzy, którzy nie mają pewności
co do rozmiaru odkrywanych żył.

Mamy nadzieję, że dzięki dobrej
wodzie naszą miejscowość będzie
odwiedzać coraz więcej turystów
i wycieczkowiczów.
Oborniki (Obernigk), 1. sierpnia 1914: Wieczór chóru „Harmonie” z Wielkiej Lipy (Groß Leipe).
Chór „Harmonie” z Wielkiej Lipy
w lokalu Pana Baumgarta zorganizował ostatnio wieczorek rodzinno-towarzyski. Sala wypełniona
była po brzegi. Spotkanie rozpoczął
występ umundurowanej orkiestry
z Obornik pod kierownictwem Paula Bohna. Uwagę zgromadzonych
chórzystów przyciągnęły wykłady,
liczne przemówienia i śpiewy. Następnie odbyły się tańce, którym
dzielnie wtórowała obornicka orkiestra. Zarząd Chóru zasłużył sobie na wdzięczność przybyłej na
uroczystość publiczności.
Prusice (Prausnitz), 1. sierpnia
1914: Zebranie polityczne. W niedzielę, 2. sierpnia o godzinie 4 po
południu w Sali Hotelu „U Cesarza Niemiec” odbędzie się zebranie polityczne. Sekretarz partii Pan
Kindervater z Trzebnicy (Trebnitz)
wygłosi wykład na temat „Kiedyś
a teraz”. Wszyscy wierni poddani
mężczyźni z Prusic i okolic proszeni
są o udział w zebraniu.
Wrocław (Breslau), 1. sierpnia
1914: Wystawa rzemiosł skórnych.
W dniach od 1. do 4. sierpnia 1914
odbywa się we Wrocławiu (Breslau)
przy ul. Kaiser-Wilhelm-Straße

Rycerze książki
21.10.2014. w Bibliotece Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza odbyło się pasowanie na
Rycerza Książki. Grupa „Stokrotek” z Przedszkola Publicznego w Obornikach Śląskich
prowadzona przez Grażynę
Bartkowiak i Danutę Tutkaj złożyła przyrzeczenie i została pasowana na Rycerza Książki.
Pasowania dokonała Pani dyrektor Halina Muszak. Dzieci otrzymały dyplomy, książeczki – upominki
oraz karty biblioteczne. Mali czytelnicy mogli po raz pierwszy wypożyczyć książeczki do domu. Pani

Agnieszka Buryło oraz pani Anna
Kuczyńska zawsze mile i pogodnie
witają dzieci w bibliotece i pomagają im wybrać odpowiednie do
zainteresowań książki. Tak też było
i tym razem. Krąg czytelników powiększył się o 24 młode osoby.
Na pasowanie szykują się następne grupy. Są to: „Smerfy”, „Skrzaty”
oraz „Krasnale”.
Nasze przedszkole już od kilku
lat prowadzi współpracę z biblioteką w ramach edukacji czytelniczej.
Jest to możliwe dzięki zrozumieniu
i zaangażowaniu ze strony rodzi-

(Powstańców Śląskich) wystawa
rzemiosł skórnych. Podczas wystawy, zorganizowanej jako pierwszej
na wschodzie Rzeszy Niemieckiej,
zaprezentowane zostaną głównie
maszyny do wyrobu butów. Wysoko rozwinięty przemysł obuwniczy
wystawi swoje doskonałe wyroby.
Na wystawie nie zabraknie butów
ortopedycznych ani sportowych.
Wrocław (Breslau), 1. sierpnia
1914: Rajd rowerowy. Wrocławski klub rowerowy „Silesia Breslau
1887” w ubiegłą niedzielę zorganizował rajd do Chodlewki (Kodlewe) koło Prusic (Prausnitz). Celem
rajdu były odwiedziny Gospody
Seidla. Na starcie we Wrocławiu
o godzinie 5 rano zebrała się liczna
grupa rowerzystów, którzy przez
Oborniki i Prusice przejechali do
Chodlewki. Powrót nastąpił przez
Trzebnicę (Trebnitz).
Prusice (Prausnitz), 1. sierpnia
1914: Opóźnione telegramy. Z powodu wzmożonego ruchu telegraficznego do Austro-Węgier, państw
bałkańskich i Rosji osoby wysyłające tam telegramy muszą liczyć się
z dużymi opóźnieniami.
Prusice (Prausnitz), 1. sierpnia 1914: Uwaga podróżujący do
Austrii. Władze samorządowe
w Austrii podają do publicznej wiadomości, że linie kolejowy zostały
zabezpieczone przez patrole wojskowe. Kto nie stanie do kontroli za
pierwszym wezwaniem, musi liczyć

ców, którzy deklarują chęć czytania
swoim pociechom. Rodzice i nauczycielki mają świadomość że czytając głośno:
– rozwijamy wyobraźnię dzieci,
– wzbogacamy ich słownictwo,
– stwarzamy sytuację do wypowiadania się,
– rozwijamy wrażliwość na krzywdę innych,
– stwarzamy możliwość utożsamiania się z bohaterami,
– podkreślamy wagę tolerancji,
– rozwijamy umiejętność odróżniania dobra od zła,
– rozwijamy umiejętność uważnego słuchania
Dziś już nikogo nie trzeba przekonywać i uświadamiać, że obcowanie z literaturą już od najmłodszych
lat przynosi same korzyści.
Grażyna Bartkowiak
i Ewelina Kuźma

się z tym, że zostanie przeciwko niemu użyta broń palna.
Wrocław (Breslau), 5. sierpnia
1914: Obwieszczenie. Jego wysokość Cesarz ogłosił na obszarze
kontrolowanym przez 6. korpus armii pruskiej stan wojenny. Władza
wykonawcza przechodzi w gestię
dowódców wojskowych, którym
podlegają władze samorządowe.
Zaczynają obowiązywać m. in. zaostrzone przepisy kodeksu karnego.
Przestępstwa, za które dotychczas
obowiązywała kara dożywotniego
więzienia, obecnie podlegają karze
śmierci. Niniejsze obwieszczenie
wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
Wrocław (Breslau), 5. sierpnia
1914: Obwieszczenie dowódcy 6.
korpusu armii pruskiej. Kto w miejscowości, w której ogłoszono stan
oblężenia, dokonuje celowych podpaleń, zalań lub ataków na władze
wojskowe lub cywilne przy pomocy
niebezpiecznych narzędzi, podlega
karze śmierci.
Wrocław (Breslau), 5. sierpnia
1914: Wiece. We wszystkich warstwach społecznych panuje ogólne
podniecenie. Ogromne masy ludzi
wychodzą na ulice, gdzie śpiewają patriotyczne pieśni i wznoszą
okrzyki na cześć Cesarza.
Prusice (Prausnitz), 5. sierpnia 1914: Dzień modlitw. Jego
Majestat Cesarz i Król ogłosili środę, 5. sierpnia 1914 dniem szczególnych modlitw. W tutejszym
ewangelickim kościele parafialnym
im. św. Mateusza o godz. 4 po południu zostanie odprawiona Msza
św. W kościele katolickim uroczysta Msza św. błagalna zostanie
odprawiona w tym samym dniu
o godzinie 7 rano. Podczas Mszy
zostanie wygłoszone kazanie i będą
zbierane ofiary.
Prusice (Prausnitz), 5. sierpnia
1914: Nastrój w Prusicach. Nigdy
dotąd w Prusicach nie było takiego poruszenia, jakie panuje od kilku dni. Nasze skądinąd spokojne
miasteczko zostało „wciągnięte”
w zawieruchę wojenną, jaka opanowała teraz całą Europę. Gdy została
ogłoszona mobilizacja, wszędzie zaczęły zbierać się grupki ludzi, którzy
omawiali między sobą najważniej-
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sze wydarzenia. Przed drzwiami
widuje się płaczące dziewczęta
i kobiety, które musiały pożegnać
się z powołanymi do wojska ojcami, mężami czy narzeczonymi.
Wszędzie da się odczuć podniecenie wojną, na ulicach i w lokalach słychać rozmowy jedynie na
temat wojny. Stoimy w obliczu poważnych postanowień, tak poważnych, przed jakimi jak dotąd nasza
ojczyzna się jeszcze nie znalazła.
Ale niemiecka tożsamość nakazuje nam i w takiej sytuacji nie okazywać zrozpaczenia. Toteż z oczu
zebranych w mieście ludzi bije
odwaga i zaufanie. Wojny nie wywołały Niemcy, lecz zmusiły nas
do niej Francja i Rosja. Wiemy, że
dobywamy miecza sprawiedliwie
i w świętej sprawie. Dobyliśmy go
i nasi żołnierze z właściwym sobie
rozmachem spuszczą go na nieprzyjaciela.
Prusice (Prausnitz), 5. sierpnia 1914: Ostrzeżenie przed rozsiewaniem plotek. W ostatnich
dniach pojawiły się u nas różne
wiadomości, które się jednak nie
potwierdziły. Właśnie teraz jest na
czasie wzmożona ostrożność.
Oborniki (Obernigk), 8. sierpnia 1914: Przedłużenie ferii. Starosta trzebnicki w porozumieniu
z władzami rządowymi podaje do
publicznej wiadomości, że w miejscowościach, z których na skutek
wycofania zagranicznych robotników najemnych zagrożone są
żniwa, ferie szkolne mogą zostać
przedłużone o 2 tygodnie.
Prusice (Prausnitz), 8. sierpnia 1914: Ograniczenia dla prasy. Z uwagi na to, że wiadomości
z frontu, zwłaszcza dotyczące ruchów wojsk, o ile leży to w interesie ojczyzny, mogą być podawane
do publicznej wiadomości jedynie
w ograniczonym zakresie, prosimy czytelników o zrozumienie
tych nałożonych na nas ograniczeń.
Prusice (Prausnitz), 8. sierpnia 1914: Zbójeckie polowania.
„Polowań” na rzekome samochody przewożące pieniądze należy
natychmiast zaniechać. Przeszkadzają one w przejazdach samochodów wojskowych.
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O bornicki ośrodek kultury

Koncert finałowy DLT
Wspieraliśmy m.in. finalistów,
którzy zostali wyłonieni podczas
Eliminacji zorganizowanych 17
maja przez Obornicki Ośrodek Kultury. Eliminacje oczywiście były poprzedzone dwudniowymi przesłuchaniami wstępnymi -10-11 maja .
Byli nimi: Martyna Musiał, Zespół
muzyczny Victribells, Zespół taneczny „Rytm”.
Przypomnę, iż w czasie wstępnych przesłuchań i Eliminacji na
scenie OOK zaprezentowało się ok.
200 wykonawców, w tym silna reprezentacja z naszej gminy : Kapela
ludowa Jana Boduszka z Siemianic, Chór Uniwersytetu Trzeciego
Wieku „Atena” w Obornikach Śląskich pod kierunkiem Ewy Skubisz,
uczniowie Gimnazjum im.Polskich
Laureatów Nagrody Nobla w Obornikach Śląskich: Patrycja Przychodna, Alicja Jarczewska, Patrycja
Leśniak, Jolanta Szymczykowska,
Bartłomiej Kowalski przygotowani przez Joannę Woś, wokalistki
ze Studia Piosenki prowadzonego
przez Anetę Góral w Obornickim
Ośrodku Kultury: Katarzyna Szymańska, Gabriela Pawlak, Wiktoria
Górecka, Anna Kobylański, Natalia
Cyran, Anna Wyroba, Agata Kornacka, Karol Czopka w prezentacji
instrumentalnej na harfie, wokalistki indywidualnie zgłoszone: Monika Słomska, Magda Zarzeczna,
Lidia Sikora, Julia Olbert, Natalia
Jabłońska, Patrycja Majka ze swoim tatą – Wojciechem Majką w roli
akompaniatora (MAJKA BAND),
Zespół taneczny „Iskra” prowadzony przez Wandę Górną ze Szkoły
Podstawowej im. Unii Europejskiej
w Urazie oraz Zespół muzyczny
Victribells z Obornik Śląskich.
Na scenie w Teatrze Polskim zaprezentowało się 15 finalistów.
Jury w składzie : Stanisław Szelc

Tematem tegorocznym było
„Dziedzictwo – źródło tożsamości”
w aspekcie wykorzystania wody .
W tym miejscu przytaczamy
fragment prelekcji:

Bliżej filmu

To spotkanie rozpoczęło cykl pt.
„Bliżej filmu” Obornickiego Ośrodka Kultury, wprowadzających młodych widzów w świat filmów.

– aktor, przewodniczący, Marta
Zięba – aktorka Teatru Polskiego
we Wrocławiu i Waldemar Gromolak – wykładowca Akademii Muzycznej we Wrocławiu przyznało
następujące nagrody:
I nagroda – Wiktoria Wróbel
– uczennica II Klasy Gimnazjum
w Grębocicach /7tys zł /,
II nagroda – Zespół Victribells
z Obornik Śląskich / 5 tys zł /,
III nagroda – Zespół Taneczny
„Rytm” z Bielan Wrocławskich /
3 tys. zł /,oraz cztery wyróżnienia.
Jedno z nich przypadło Martynie
Musiał ze Środy Śląskiej.
Byliśmy bardzo szczęśliwi, iż
laureaci Eliminacji obornickich
uzyskali tak wysokie nagrody w Finale. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom .
Realizacja Dolnośląskiej Ligi
Talentów, do której organizacji zostaliśmy zaproszeni przez Ośrodek
Kultury i Sztuki we Wrocławiu
była to szansa na poznanie i współpracę zespołu OOK z fantastycznymi zespołami artystycznymi,
wykonawcami oraz ich niezwykle
zaangażowanymi
instruktorami
z ogromnego rejonu siedmiu powiatów: milickiego,oleśnickiego,

Gdy patrzę na Odrę
W ramach tegorocznych XXII
Europejskich Dni Dziedzictwa
(www.edd.nid.pl)
Obornicki
Ośrodek Kultury dzięki współpracy z właścicielem Poru Uraz
panem Piotrem Słabym i Regionalnym Zarządem Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu zorganizował w Porcie Uraz prelekcję
na temat „Gdy patrzę na rzekę
Odrę”, którą wygłosił mgr Paweł Łazik – Kierownik Nadzoru
Wodnego w Brzegu Dolnym .

kultura-oborniki. pl

30 października 2014 odbyła
się projekcja filmu dla dzieci pt. „Podejmując ryzyko”
w reżyserii Nicole von Kilsdonk,
w którym wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z gminy Oborniki Śląskie, Szkoły
Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej w Pęgowie.

W dniu 16 września b.r. uczestniczyliśmy w Koncercie Finałowym III Dolnośląskiej Ligi Talentów 2014 w Teatrze Polskim
we Wrocławiu.

Gdy patrzę na rzekę Odrę
Gdy patrzę na rzekę Odrę, to widzę nie tylko piękno wód, które ona
prowadzi, ale także bezmiar życia,
które ona poi swoimi wodami. Bujną roślinność wśród, której mnogość zwierząt znajduje swoją ostoję.
Widzę także poprzez ślady pozostawione na jej brzegach wiele
pokoleń ludzi, którzy w trudzie ale
z radością wznosili na jej brzegach
swoje domy, osady, budowali w jej
pobliżu małe i duże zakłady.
Czasem uważnie przyglądając się
odsłanianym brzegom rzeki przez
cofające się wody, można zauważyć
pozostawione narzędzia pracy marynarzy, szkutników, hydrotechników, których praca służyła i często

oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego, wrocławskiego i miasta Wrocławia.
Dawała możliwość prezentowania się wykonawcom na profesjonalnych scenach w specjalnej
oprawie oraz uzyskać fachowych
porad od jurorów. Była to okazja
do poznania, współpracy, poszerzenia oferty naszej instytucji, a także
możliwość sprawdzenia swoich
możliwości organizacyjnych w zakresie współpracy z instytucją samorządu wrocławskiego.
Koordynatorem i osobą do kontaktu z uczestnikami była instruktor OOK –Justyna Asztemborska.
Cały zespół OOK starannie przygotował Eliminacje, aby uczestnicy w przyjaznych i komfortowych
warunkach prezentowali się przed
jurorami i naszą publicznością.
Obszerne materiały z realizacji
przedsięwzięcia można uzyskać na
www.dolita.pl . Mam nadzieję, iż
kolejne Edycje będą realizowane
w przyszłości. Dziękujemy wszystkim za współpracę, szczególnie
uczestnikom obornickich Eliminacji za przyjęcie naszego zaproszenia
i prezentację swojego talentu .
Halina Muszak

nadal służy korzystającym z rzeki.
Warto oczami wyobraźni zauważyć i pochylić się jeśli nie w zachwycie to przynajmniej z uwagą nad
tym wysiłkiem poprzednich pokoleń, ludzi zamieszkujących obszar
rzeki Odry. Zobaczyć pochylone

15

Tytuły, które zaprezentujemy
publiczności to ambitne kino, wielokrotnie nagradzane na międzynarodowych festiwalach kina dziecięcego, stawiające dziecko i jego
problemy w centrum zainteresowania. Dla młodych widzów może to
być jedyna forma kontaktu z niszowym kinem dziecięcym i młodzie-

żowym, ponieważ brakuje takich
filmów w masowej dystrybucji kinowej.
Kierując się wyborem filmów
sięgamy po propozycje z najwyższej półki. Oprócz zapewnienia
dzieciom rozrywki i niezwykłych
filmowych wrażeń pragniemy upowszechniać kulturę filmową wśród
młodych odbiorców i rozwijać zainteresowanie tą dziedziną sztuki.
Młodzi widzowie obserwują na
ekranie swoich rówieśników z ich
problemami i rozterkami, dzięki
czemu mogą zrozumieć motywacje
bohaterów, a także się z nimi utożsamić.
Oprócz pokazów filmowych zapraszamy dzieci (od lat 10) i młodzież do udziału w Warsztatach
Filmowych, które odbywają się
w Obornickim Ośrodku Kultury w każdy poniedziałek w godz.
16.00–17.30. Edukację Filmową
prowadzi Urszula Pelc.

Przedszkolaki
w bibliotece
Nowe cztery grupy dzieci
z Przedszkola Publicznego
w Obornikach Śląskich będą
wraz ze swoimi paniami co miesiąc odwiedzać Bibliotekę im.
J. Iwaszkiewicza.
Właśnie odbyły się już trzy
uroczyste pasowania na „Rycerza
Książki”. Czwarta grupa przedszkolaków pasowana będzie w przyszłym tygodniu. Najmłodsi czytelnicy przez bibliotekarki zostali
poinstruowani, jak należy korzystać
z biblioteki, a panie wychowawczynie już wcześniej nauczyły posługiwania się i obchodzenia z książką.
Każdemu dziecku rodzice wykupili

sylwetki pracujących na okolicznych polach rolników, marynarzy,
którzy wywozili plony rolne na
drewnianych łodziach, usłyszeć
dzwony kościołów z górującymi
wieżami nad pobliskimi miejscowościami.

kartę biblioteczną, która jest kluczem do komputerowego konta
czytelnika. Pasowanie poprzedzone
zostało wspólnym przyrzeczeniem
chronienia wypożyczanych książek.
W upominku każdy mały użytkownik biblioteki otrzymał kolorową książeczkę i pamiątkowy dyplomik. Dzieci wybrały sobie także
książki z bibliotecznych półek. Za
miesiąc, albo wcześniej z rodzicami, ponownie przemierzą drogę od
przedszkola przy ul. Sikorskiego do
siedziby biblioteki przy ul. Dworcowej, by wypożyczyć kolejne egzemplarze.
(AB)

Słuchaczami prelekcji byli
uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Unii Europejskiej i młodzież Gimnazjum Publicznego w Pęgowie
.Dodatkową atrakcją spotkania było
przepłynięcie galerami rzeką Odrą
i podziwianie piękna krajobrazu .
W dniu 3 października b.r.
w Muzeum Etnograficznym we
Wrocławiu, pełniącym rolę koordynatora projektu na poziomie dolnośląskim odbyło się uroczyste podsumowanie projektu .Kierownik
Muzeum Ewa Berent podziękowała
wszystkim za udział w projekcie
.Nasza gmina znalazła się wśród 84
organizatorów przedsięwzięcia .
My również pięknie dziękujemy
wszystkim za współpracę, dzięki
której mogliśmy w tym roku przystąpić do realizacji największego
w Europie projektu społecznego
i edukacyjnego .
Halina Muszak
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Jubileuszowe refleksje
W dniu 18 października 2014
roku odbył się koncert z okazji
Jubileuszu 50 –lecia działalności Zespołu Śpiewaczego Malwy z Kuraszkowa .
Jubileusz został przygotowany
przez Urząd Miejski w Obornikach
Śląskich i Obornicki Ośrodek Kultury . Zespół założyła 20 lipca 1964
roku śp. Teresa Łabata .
Do 1990 roku funkcjonował
pod opieką Gminnej Spółdzielni
w Obornikach Śląskich . Wówczas
zespołem z ramienia GS-u zajmowała się pani Irena Gajowczyk
.Wtedy także działało koło Gospodyń Wiejskich w Kuraszkowie,a ich
opiekunem była Danuta Delczyk,
która także wspierała panie z zespołu .Od 1990 roku,czyli już 24 rok
zespołem zajmuje się Obornicki
Ośrodek Kultury .Ośrodek Kultury
opłaca honoraria instruktora, a tak-

że finansuje transport na wyjazdy
zespołu. Przez cztery lata instruktorem zespołu był Marian Kowalski
.Natomiast już od ponad 20 lat instruktorem zespołu jest Eugeniusz
Opyd – akordeonista, propagator
kultury ludowej .Liderem zespołu
zajmującym się z dużym zaangażowaniem sprawami organizacyjnymi
jest także od ponad dwudziestu lat
Jerzy Abrycki .
Zespół kultywuje piękne tradycje kultury ludowej poprzez śpiew,
odtwarzanie zanikających zwyczajów i obrzędów oraz ekspozycje przedmiotów dawnego użytku
.Występuje na wielu przeglądach
i festiwalach folklorystycznych uzyskując szereg nagród i wyróżnień.
Dwukrotnie występował w Rehau/
Niemcy /-mieście partnerskim dla
Obornik Śląskich, na Litwie dzięki
współpracy z samorządem gminy
Oborniki Śląskie, w Bułgarii i Ma-

cedonii, dzięki współpracy z samorządem powiatowym.
Uświetnia swoim programem
wiele przedsięwzięć kulturalnych
w regionie. Dokonania zespołu dokumentuje Jerzy Abrycki w kronikach zespołu.
Zespół ma także wydane dwie
płyty,a jego program emitowany był
na antenie Polskiego Radia Wrocław. Stanisław Pater w roku 1999
nakręcił film pt.” Tam gdzie kwitną
Malwy” w ramach cyklu TVP Wrocław- ‘’Poza miastem ‘’.
Podczas Jubileuszu nie zabrakło
dla całego zespołu ciepłych słów,
gratulacji,a także koszy z kwiatami
oraz gratyfikacji finansowych .
Zespół współpracuje ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Kraina Wzgórz Trzebnickich”
włączając się w realizację projektów
unijnych.
Pięknym prezentem duchowym

dla zespołu w tym dniu był koncert
zaprzyjaźnionych zespołów ludowych – Zespołu „Warzęgowianie”
z Warzęgowa, Kapeli Ludowej z Siemianic, Kapeli Ludowej „Marciny”
z Marcinowa .
Sami Jubilaci także obdarzyli
swoich gości pięknym śpiewem .
Z okazji tak wyjątkowego Jubi-

leuszu życzymy całemu zespołowi
dużo zdrowia,wielu wspaniałych
koncertów oraz spełnienia marzeń .
Dziękuję wszystkim, którzy
przyczynili się do organizacji Jubileuszu .
Halina Muszak Dyrektor
Obornicki Ośrodek Kultury
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„Tak było ale już nie jest”

Aż 11 października kadra tak się zmobilizowała,
że mistrzów świata Niemców
dwa – zero – 2-0 pokonała,
wtedy kibice zaśpiewali –
„biało – czerwona – niepokonana”!
W meczu ze Szkocją – „drwalami”
Najpierw przegrywali, a później
Dwa – dwa – 2-2 zremisowali,
Życzymy „nożnym”, aby w Gruzji też zwyciężyli,
A w 2016 mistrzostwo świata wywalczyli.
Wtedy Polska cała zakrzyczy im
Chwała Wam Panowie – chwała!
Irena Kwiatkowska

Patronat Gminy Oborniki Śląskie
55-120 Oborniki Śl. ul. Piłsudskiego 13
tel. 669 346 544

Repertuar – listopad 2014
07.11.

piątek
18.30

13.11

czwartek
18.30

14.11.

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

Wystawa malarstwa dzieci i młodzieży
biorących udział w wakacyjnych warsztatach malowania
prowadzonych przez Jolantę Nitkę w OOK.

piątek
8.30, 9.30

14.11.
piątek
18.30

20.11.

czwartek
18.30

21.11.

piątek
18.30

27.10

„Kościół przy ul. Trzebnickiej“, Gabriela Pawlak

W wystawie udział biorą:

Kino w Obornikach Śląskich
jest jednym z bardziej klimatycznych miejsc na terenie
Gminy Oborniki Śląskie, a nawet całego Powiatu Trzebnickiego. Budynek wymaga kompletnego remontu, mimo to
kultura zawitała w jego progi
nie po raz pierwszy.
18 października 2014 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Kuraszkowa
„Lipowa Dolina” razem z Bartłomiejem Bykowskim zorganizowało
wernisaż prac w ramach projektu
„PORTRET SOCJOLOGICZNY
MIESZKAŃCÓW GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE”.
Zdjęcia, które zostały zaprezentowane podczas wernisażu wykona-

ła młoda artystka: Alicja Kielan.
Wśród osób, które odwiedziły
wystawę nie zabrakło przedstawicieli Urzędu Miejskiego, Rady
Miejskiej, Starostwa oraz lokalnych Stowarzyszeń. W wydarzeniu
uczestniczył Burmistrz Obornik
Śląskich Sławomir Błażewski, Zastępca Burmistrza Karol oraz Wice
Starosta Arkadiusz Poprawa.
Środki finansowe na realizację
projektu zostały pozyskane przez
Stowarzyszenie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w ramach naboru ogłoszonego przez Wydział Kultury w 2014
roku.
Opracowanie:
Katarzyna Jarczewska

Ola Kopyra, Hania Agaciak, Szymon Grech, Kacper Grech, Oliwia Pawlak,
Gabrysia Kozłowska, Jan Długosz, Oliwia Szymczak, Wiktoria Szymczak,
Łukasz Pawlak, Gabriela Pawlak, Zuzia Jacyszyn i inni

czwartek
18.30

Koncert „ArAnżAcje nA AKordeon” (Chopin,
Czajkowsi Haydn). Wystąpi AleKsAnder susłow
– akordeon. W koncercie biorą udział Marta Iwankiewicz
– fortepian, jacek wandycz – fortepian i Piotr wróblewski –
(Bilety: 15 zł, mł. 10 zł, dzieci 5 zł)
akordeon.
„suPersAM czylI Blues z MArsA” – Koncert
roMAnA PuchowsKIego.
O godz. 16.00 muzyk poprowadzi warsztaty gitarowe
dla wszystkich chętnych w Saloniku Czterech Muz.
(Bilety: 15 zł, mł. 10 zł, dzieci 5 zł)
PorAnKI Muzyczne dlA szKół „wItAj, jesIenI – trąBKA”. Wystąpi: Marek janczara. Prowadzenie
koncertu – Aleksandra żminkowska.
(Bilety: 6 zł)
„nAsze MIejsce – oBornIKI ŚląsKIe”.
Wernisaż wystawy malarstwa dzieci i młodzieży biorących udział w wakacyjnych warsztatach malowania prowadzonych przez Jolantę Nitkę w OOK.
oPowIeŚcI PodróżnIcze „z oBornIK ŚląsKIch
dooKołA ŚwIAtA. Wystąpią weronika i tomek Kolago.
(Bilety: 15 zł, mł. 10 zł, dzieci 5 zł)

wIeczór lIsztowsKI. Recital fortepianowy stAnIsłAwA sołowIewA z Sankt Petersburga, laureata
międzynarodowych konkursów pianistycznych. Autorskie
słowo o muzyce – juliusz Adamowski.
(Bilety: 15 zł, młodzież 10 zł, dzieci 5 zł)
wIeczór PIeŚnI I ArII KoMPozytorów
z różnych ePoK (Różycki, Lutosławski, Szymanowski,
Puccini, Donizetti, Strauss i inni). Wystąpi Anna jankowiak – sopran. (Bilety: 15 zł, młodzież 10 zł, dzieci 5 zł)

www.kultura-oborniki.pl

14.11.2014 piątek, godz. 18.30

1135 Wieczór Lisztowski

Stanisław Sołowiew – Fortepian
STANISŁAW
SOŁOWIEW
(Sankt Petersburg) – laureat międzynarodowych Konkursów Pianistycznych
W programie utwory J. S. Bacha,
F. Chopina, F. Liszta.
Słowo o muzyce – Juliusz Adamowski.
Stanisław Sołowiew – ur.
w 1979 r. Absolwent Państw. Konserwatorium w Sankt Petersburgu
(dyplom 2003), gdzie kształcił się
pod kierunkiem profesora Alexandra Sandlera. Laureat wielu konkur-
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„Nic się nie stało panowie”
Kibice początkowo tak śpiewali
Gdy piłkarze „nożni” przegrywali
a zdenerwowani kibice tez im gwizdali.

„Nasze miejsce
– ObOrNiki Śląskie”.

Reaktywacja
działalności Kina
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sów pianistycznych – m.in. w 2005 r.
zdecydowanie wygrał III Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im.
F. Liszta we Wrocławiu. W 2007 r.
otrzymał nagrodę publiczności na
XVII Festiwalu Młodych Laureatów
Konkursów Muzycznych zorganizowanym przez IPiUM SILESIA
w Katowicach (podczas festiwalu
wystąpiło 40 solistów z 6 krajów).
Koncertuje jako solista, kameralista, a także z wieloma orkiestrami.
Występował w Austrii, Francji, Holandii, Korei Południowej, Niem-

czech, Polsce, Rosji, Serbii, Szwecji
i na Łotwie. Ma również w swoim
dorobku artystycznym nagranie
dwóch płyt CD.
Należy do nielicznego grona artystów łączącym w sobie w sposób
bardzo naturalny wirtuozowski
temperament z kontemplacją kameralisty. Bardzo istotnym składnikiem sztuki wykonawczej Sołowiewa jest też umiejętność nasycania
dźwięku wielką emocją i ogromną
skalą dynamiki, przy równoczesnej
stałej kontroli estetyki dźwięku.

Koncert realizowany jest dzięki
pomocy finansowej Władz Samorządowych Gminy Oborniki Śląskie
przy współudziale Województw
Dolnośląskiego, Powiatu Trzebnica
i Związku Artystów Wykonawców
STOART w Warszawie,

Zapraszamy
21 listopada
do Saloniku
Czterech Muz
na godz.18.30!
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Inauguracja roku Akademickiego

w WSD w Bagnie

W sobotę, 11 października
w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie odbyła się uroczystość inauguracji roku akademickiego
2014/2015.
Wszystko rozpoczęło się od
Eucharystii o godz. 9:30, której
przewodniczył ks. bp prof. dr hab.
Andrzej Siemieniewski. Na uroczystości obecni byli Burmistrz Obornik Śląskich Sławomir Błażewski
oraz wicewojewoda Dolnego Śląska
dr. Ewa Mańkowska. Wśród szczególnych gości znaleźli się także rektorzy, wykładowcy i przedstawiciele
uczelni i seminariów teologicznych
z Wrocławia, Legnicy, Paradyża
oraz wspólnot salwatorianskich
z Polski i z za granicy.
Po Eucharystii, wszyscy udali się
do auli na uroczystą akademię, której pierwszym punktem było odśpiewanie średniowiecznego hymnu

Sezon MTB zakończony
Niezwykle udanym okazał się
pierwszy sezon MTB wśród
zawodników posiadających licencję kolarską dla mieszkańca Wielki Lipy Jakuba Krupy,
reprezentującego Wrocławski
Klub Kolarski a będącego wychowankiem Klubu Sportowego Arkadia.

„Gaude Mater Polonia” (Raduj się,
Matko Polsko), w wykonaniu chóru seminaryjnego prowadzonego
przez ks. Piotra Wojciechowskiego SDS. Oficjalnego rozpoczęcie
nowego roku akademickiego, po
krótkim wprowadzeniu dokonał ks.
Rektor Jerzy Madera SDS. W tym
roku akademickim ślubowanie złożyło dziewięciu nowych studentów.
Wspólnota Salwatorianów w Bagnie liczy w bieżącym roku pięćdziesiąt osób, wśród których jest
trzydziestu pięciu salwatorianów
na różnych etapach formacji podstawowej. Dwudziestu trzech jest
studentami Papieskiego Wydziału
Teologicznego i swoje studia odbywa w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie.
Obecnia wspólnota salwatoriańska
w Bagnie ma obsade międzynarodową stworzoną miedzy innymi
z przedstawicieli takich krajów jak
Albania, Białoruś, Czechy, Honduras, Meksyk, Tanzania i Ukraina.

Podczas uroczystość głos zabrał
także Burmistrz Sławomir Błażewski oraz zaproszeni goście, którzy
złożyli wykładowcom i studentom
serdeczne życzenia w nowym roku
akademickim. Po przemówieniach
uroczystą konferencje zakończył
przełożony Polskiej Prowincji Salwatorianów ks. Piotr Filas SDS.
11 października jest szczególną
datą dla wszystkich Salwatorianów
ponieważ na całym świecie obchodzą oni liturgiczną uroczystość
NMP Matki Zbawiciela. W tym
roku przy tej okazji ks. dr hab. Bogdan Giemza zaprezentował przed
gośćmi najnowszy tom pisma naukowego „Studia Salwatoriana Polonica”, które jest dziełem co roku
wydawanym przez środowisko naukowe WSD w Bagnie.
Serdecznie gratulujemy wszystkim seminarzystom oraz wykładowcom WSD i życzymy
w wysokich osiągnięć naukowych
w nowym roku akademickim.

Chór Uniwersytetu Trzeciego
Wieku „Atena” w Obornikach
Śląskich został laureatem
przeglądów: III Wrocławskiego
Przeglądu Amatorskich Chórów Senioralnych i II Regionalnego Przeglądu Pieśni Chóralnej w Borku Strzelińskim.

Dotychczasowe dokonania Chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku
„Atena” zostały dostrzeżone przez
organizatorów Światowych Dni
Muzyki (ISCM World Music Days
2014 ), które po raz pierwszy organizowane były w Polsce – we Wrocławiu w dniach 3–12 października
2014 r. – Chór został zaproszony
w niedzielę 5 października 2014 r.
do Teatru Lalek we Wrocławiu,
gdzie na scenie plenerowej Parku
Staromiejskiego wystąpił z koncertem pieśni i został bardzo ciepło
przyjęty przez znaczącą grupę melomanów.
Opracowały: Jadwiga Borowska
– członek Chóru UTW „Atena”
i Ewa Materny – prezes Stowarzyszenia UTW „Atena”
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Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich

W dniach 24–26 października 2014 r. w Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Obornikach Śląskich po raz kolejny odbył się
Finał Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej „Sprawni Razem”,
w którym wzięły udział reprezentacje pięciu województw
z całego kraju.
Zawody odbyły się pod patronatem honorowym Starosty
Trzebnickiego Roberta Adacha
oraz organizacyjnym Burmistrza
Obornik Śląskich Sławomira Błażewskiego. Uroczystego otwarcia
sportowych zmagań dokonał Burmistrz Obornik Śl. podkreślając jak
ważną i związaną dyscypliną z tym

miastem jest piłka ręczna. Gości przywitała również gospodarz
obiektu, Dyrektor Ośrodka Sportu
i Rekreacji Pani Aleksandra Durkalec-Rzepka oraz Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Społeczno-Sportowego Sprawni Razem – Pan
Józef Brud.
W zaciętej rywalizacji rozgrywanej w systemie każdy z każdym 2 X
12 minut, najlepsi okazali się dolnoślązacy zajmując 1 w składzie : Paweł Knap, Grzegorz Waniukiewicz,
Andrzej Kinowski, Łukasz Huszcza,
Marcin Benyskiewicz, Ireneusz Kostrzewski, Grzegorz Szczepanik,
Marcin Kmieć, Patryk Zawadzki,
Marcin Dufart, Daniel Bodziak, Jarosław Macewko.

Drugie miejsce zajęła reprezentacja województwa Śląskiego
w składzie: Szymon Ligenza, Krystian Majewski, Patryk Kwiatkowski, Tadeusz Kuśmierczyk, Adam
Sobczyk, Błażej Jamrozik, Maciej
Warzecha, Kamil Bąk, Krystian
Bąk, Adrian Bąk, Cezary Baryła,
Beata Kubicka. Trzecie miejsce wywalczyła reprezentacja województwa Małopolskiego. Poza podium
znalazły się reprezentacje województw Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego.
Najlepszym bramkarzem mistrzostw okazał się Ligenza Szymon,

Dominik Krupa

Nasze Obornickie Złotka
W Obornikach Śląskich od zeszłego roku prowadzone są
zajęcia z piłki siatkowej dla
dziewczynek klas 4–6 szkoły
podstawowej. Zajęcia odbywają się na terenie Szkoły Podstawowej nr 3.

na turnieju finałowym w kategorii
trójek – Volleymania Dolny Śląsk
(Twardogóra), a także 1 miejsce
w turnieju inauguracyjnym w kategorii czwórek, który odbył się w niedzielę 19.10.2014 r. w Bierutowie.
Skład dziewczynek uczestniczących w turnieju w Bierutowie: Zuzanna Skrzypek, Julia Laskowska,
Milena Olszewska, Aleksandra Krystyniak, Dominika Kubicka, Wiktoria Kołodziej, Aleksandra Strojwąs,
Ewelina Szymańska, Anastazja
Wejner, Natalia Sosińska, Patrycja
Chrulska, Wiktoria Kanigowska.

Turniej Służb mundurowych
18 października 2014r. na hali
sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich
rozegrano I Powiatowy Turniej
Służb Mundurowych pod patronatem Burmistrza Obornik
Śląskich Pana Sławomira Błażewskiego.
kami tego programu są Agnieszka
Kąkolewska oraz Joanna Kaczor
– reprezentantki Polski grające na
co dzień w Impelu Wrocław. Oborniczanki mają już na koncie kilka
sukcesów.
Jednym z nich jest 2 miejsce
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„Sprawni Razem”
drugi raz z rzędu w swojej kategorii wiekowej. Sezon zakończył się
trzecim zwycięstwem w Zawodach
Kolarstwa Górskiego „Witkówka”
w Myśliborzu. Zwycięstwa oraz
równa i dobra jazda w całym sezonie
zaowocowały wysokim 8 miejscem
w klasyfikacji generalnej DZKOL
Challenge wśród najlepszych górali.
Zawodnik pochodzący z Wielkiej
Lipy jako jedyny mieszkaniec naszego Powiatu uczestniczył również w kategorii junior w tegorocznych Mistrzostwach Polski. Jakub
pragnie również podziękować za
wsparcie Stowarzyszeniom „Lipówka” i KS Arkadia oraz firmom SDA
i Amister, które to walnie przyczyniły się do osiągniętych wyników.

Dziewczynki uczestniczą w jednym ze sztandarowych programów
Fundacji Młodej Gwardii nazywanym Volleymania Dolny Śląsk. Jest
to program, który ma na celu popularyzację siatkówki oraz podniesienie poziomu wyszkolenia uczennic
szkół podstawowych. Ambasador-

mi, a prowadzący koncert oświadczył, że Chór „Atena” jest najbardziej profesjonalnym chórem wśród
amatorów.
W dniu 1 października 2014 r.
z okazji Światowego Dnia Seniora,
Chór „Atena” został zaproszony do
sali koncertowej Polskiego Radia,gdzie wystąpił w koncercie chórów, kabaretów, duetów i zespołów
senioralnych przed licznie zgromadzoną publicznością z Dolnego
Śląska.
Dnia 4 października 2014 r. Chór
„Atena” wystąpił na II Regionalnym Przeglądzie Pieśni Chóralnej
w Borku Strzelińskim, wykonując
pieśni ludowe,,W mojem ogródecku”, „Zachodzi słoneczko”,,Czerwone jabłuszko” i „Mazur”. Jury Przeglądu przyznało nam III miejsce.

z pierwszej ręki

Listopad 2014 r.

Finał Mistrzostw Polski

Pierwszy raz udało się zdobyć
podium na Grand Prix Pogranicza
w Dzikowcu na miejscu trzecim.
Następnie zwycięstwo w wyścigu
szosowym, Trzebnickim Kryterium Ulicznym . Kolejnym zwycięstwem zakończył się zawody Cross
Country w Mienicach gdzie Jakub
udowodnił, że w naszym Powiecie
nie ma sobie równych zwyciężając

Dokonania chóru ATENA

Dnia 22 września 2014 r. Chór
UTW„Atena” pod kierunkiem Ewy
Skubisz wystąpił w sali „IMPARTU”
we Wrocławiu, na III Wrocławskim
Przeglądzie Amatorskich Chórów
Senioralnych. Przegląd był jedną
z imprez w ramach obchodzonych
corocznie Dni Seniora.
Jury Przeglądu postanowiło nie
przyznawać głównych nagród, natomiast najlepsze chóry otrzymały
wyróżnienia. Specjalne Wyróżnienia otrzymały trzy chóry: chór
seniorów z Zielonej Góry, chór
„Radość” z Wrocławia i oczywiście
Chór UTW „ATENA”!
Koncert Laureatów odbył się 28
września 2014 r. w pięknej, barokowej Auli Leopoldina Uniwersytetu
Wrocławskiego, gdzie najlepsze
chóry otrzymały okolicznościowe
statuetki i dyplomy oraz wykonały najpiękniejsze pieśni ze swojego
repertuaru. Występ naszego Chóru
został przyjęty gromkimi oklaska-
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Zapraszamy również na mecze
naszych seniorek w ramach rozgrywek ZINY III Ligi kobiet. Nasze
dziewczyny jak dotąd nie przegrały
jeszcze meczu i aktualnie zajmują
drugie miejsce.
Iwona Pelc

W turnieju wzięli udział reprezentanci Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Obornikach Śląskich w składzie: Jarosław
Wąsik,
Bender Dawid, Kaczmarczyk
Igor, Kaczmarczyk Szymon, Ja-

nuchta Krystian, Olbert Radosław,
Gęsiora Kamil, Styrcz Marcin oraz
przedstawiciele Państwowej Straży
Pożarnej w Trzebnicy w składzie:
Robert Burchardt, Piotr Kuczkowski, Piotr Hurkasiewicz, Gabriel
Słodkowski, Przemysław Bartnik,
Marcin Micha, Michał Judziński,
Tomasz Jastrząb, Dariusz Pęcherski. W tym roku po zaciętym meczu
zwyciężyli Strażacy z PSP z Trzebnicy z wynikiem 10–3. Po meczu
zawodnicy mogli spróbować swoich
sił w wyciskaniu ciężarka o wadze
17,5 kg. W tej rywalizacji najlepsi
okazali się : Kuczkowski Piotr – 66

razy co daje łączną sumę 1155 kg,
Bender Dawid – 38 razy, łącznie 665
kg i Jankowiak Michał 28 razy, łącznie 490 kg.
Po wręczeniu nagród przez Panią Aleksandrę Durkalec-Rzepkę
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, ufundowanych przez Burmistrza Obornik Śląskich zawodnicy
udali się na poczęstunek ufundowany przez Ośrodek.
Mamy nadzieję, iż formuła Turnieju w roku 2015 zostanie rozszerzona i obejmie Służby mundurowe
z całego powiatu Trzebnickiego.
Tekst i fot. Arkadiusz Kucharski

tytuł najlepszego zawodnika mistrzostw przypadł Łukaszowi Huszcza, natomiast Zawadzki Patryk został najlepszy strzelcem mistrzostw.
Nagrody i puchary ufundowane przez Starostwo Powiatowe
w Trzebnicy, Gminę Oborniki Śląskie oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Obornikach Śląskich wręczyła
dyrektor Ośrodka Pani Aleksandra
Durkalec-Rzepka. Na kolejne zmagania „Sprawnych Razem” zapraszamy w przyszłym roku.
Tekst i zdjęcia:
Arkadiusz Kucharski
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