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Wielkimi krokami zbliża się Wielkanoc, czas, kiedy
częściej niż zwykle myślimy o przemijaniu i odradzaniu.
Jak powiedział bł. Jan Paweł II „Noc Wielkanocna jest nocą
nadzwyczajną, kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa
pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, zapala w sercach
wierzących nadzieję i radość.”
W tych szczególnych dniach, nim rozbrzmi głośne Alleluja
łączymy się w radości z mieszkańcami Miasta i Gminy Oborniki
Śląskie życząc Wszystkim by chwile tak wzniosłe jak zbliżające
się Święta pełne łask od Zmartwychwstałego Chrystusa
oświecały drogi codziennego życia, obdarzały
błogosławieństwem Wasze przedsięwzięcia,
chroniły od trosk i pomagały czynić życie
spokojnym, owocnym i szczęśliwym.
Niech ponownie odrodzi się w Was nadzieja i radość…
W imieniu Samorządu Obornik Śląskich życzenia składają

W

Dniu Kobiet i na każdy kolejny dzień,
Wszystkim Paniom życzymy,
by spełniły się Pań marzenia…

Niech każdy dzień będzie dla Was
wyjątkowy i radosny.
Zadowolone z siebie emanujcie pogodą ducha,
czerpcie dla siebie siłę z gorącego słońca…
energię z kapiącego deszczu…
a motywacją do realizacji celów niech staną
się dla Was uśmiechy przyjaciół….
tego Wam szanowne mieszkanki Gminy
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Wspólne działania w celu poprawy życia
mieszkańców zrealizowane w 2012 roku
Działania prowadzone w Gminie Oborniki Śląskie nakierowane są przede wszystkim
na poprawę warunków życia
mieszkańców i stworzenie im
jak najlepszych możliwości rozwoju. Staramy się, aby mieszkańcom gminy żyło się coraz
lepiej, dbamy również o to by
gmina była przyjazna wszystkim tym, którzy odwiedzają ten
piękny zakątek Polski.
Inwestycje, to bardzo ważna
sprawa dla rozwoju gminy, dlatego
też przeznaczamy na nie znaczną
część swojego budżetu. W ostatnim
roku zrealizowaliśmy wiele ważnych projektów sami oraz w partnerstwie ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami.

Bagno
W miejscowości Nadleśnictwo
Oborniki Śląskie ułożyło nawierzchnię asfaltową na drodze Bagno-Mikorzyce. W ramach bieżącego utrzymania dróg dostarczono materiał
kamienny oraz wykonano łatanie
ubytków w nawierzchni. Zakupiono tarcicę oraz wykonano kosztorys
robót remontowych i projekt przebudowy świetlicy wiejskiej. Ponadto
dokonano prac naprawczych na placu zabaw dla dzieci, a także zakupio-

Bagno – witacz kierunkowy.

Bagno – materiały promocyjne.

no impregnat do pomalowania urządzeń zabawowych. W ciągu całego
roku dbano o bieżące utrzymanie
placu zabaw. Gmina Oborniki Śląskie zgłosiła wieś Bagno do konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska” w kategorii „Najlepszy Start w Odnowie”,
w ramach której wieś otrzymała
nagrodę za zajęcie I miejsca. W trakcie akcji sprzątania miejscowości
zakupiono potrzebne materiały. Dokonano nasadzeń drzewek i odtworzono aleję drzew owocowych. Wyposażono świetlicę wiejską w sprzęt
(projektor multimedialny, laptop,
wzmacniacz, głośniki, wyposażono
kuchnię). Przez cały rok z budżetu
Gminy (dział profilaktyka) pokrywano koszty działalności świetlicy.
Organizowane były również wyjazdy do kina. Gmina Oborniki Śląskie
była partnerem w projekcie „Przedsięwzięcia Promujące Ideę Odnowy
Wsi”, w którym zakupiono witacz
kierunkowy, tablice informacyjne
oraz materiały promujące Bagno.
Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i LGD zorganizowano wizyty
studyjne i szkolenia dla mieszkańców województwa, w których brali
udział również mieszkańcy Bagna.
Zorganizowano warsztaty „Wyprawy Odkrywców” oraz opracowano
dwie gry terenowe. Stowarzyszenie
Promocji Zdrowia w partnerstwie
z Gminą Oborniki Śląskie realizowało projekt z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, w ramach którego
prowadzone były zajęcia rozwojowe
i edukacyjne dla mieszkańców pt.
„Moje hobby – moją przyszłością”.
Dofinansowano paczki mikołajkowe
dla dzieci oraz dzień dziecka. Z Organizacji Pozarządowych dofinansowano poprzez stowarzyszenia kilka
imprez:
1. Stowarzyszenie „Razem dla Bagna” – „Cykliczny Piknik Rodzinny Święto Chleba i Ziół.”
2. Stowarzyszenie Dolnośląski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska” – „XV Polonijny Plener
Malarski „Oborniki Śląskie 2012 r.”
3. ZHP – „Wakacje z Harcerska Lilijką” dla dzieci ze świetlic środowiskowych i wiejskich.
4. W ramach „IV Obornickiej Wystawy Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych” – wystawienie stołu
przez wieś Bagno.

Borkowice
W minionym roku wykonano
rozbudowę oświetlenia drogowego
o sześć lamp. Opłacono zakup sprzętu do koszykówki. Ponadto dokonano prac naprawczych na placu zabaw
dla dzieci, a także kupiono impregnat do pomalowania urządzeń
zabawowych. W ciągu roku dbano
o jego bieżące utrzymanie. W trakcie
akcji sprzątania miejscowości zakupiono potrzebne materiały. Dzięki
wsparciu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego zorganizowano wizyty studyjne i szkolenia dla mieszkańców województwa, w których brali udział również
mieszkańcy Borkowic. Z Organizacji
Pozarządowych dofinansowano poprzez stowarzyszenie ZHP – „Wakacje z Harcerska Lilijką” dla dzieci ze
świetlic środowiskowych i wiejskich.

W miejscowości ułożono nawierzchnię asfaltową na ulicy
Łąkowej. W celu poprawy bezpieczeństwa szczególnie dla osób
niepełnosprawnych.
Dokonano
prac naprawczych na placu zabaw
dla dzieci, a w ciągu całego roku
dbano o jego bieżące utrzymanie.
W trakcie akcji sprzątania miejscowości zakupiono potrzebne materiały. W Golędzinowie przeprowadzane były prace pielęgnacyjne
miejscowych drzew. Zakupiono
również ławki i stoły. Ze środków
budżetu Gminy Oborniki Śląskie
dofinansowano również działalność
przedszkola. Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i LGD zorganizowano wizyty studyjne i szkolenia
dla mieszkańców województwa,
w których brali udział również
mieszkańcy Golędzinowa. W okresie wakacyjnym z budżetu-profilaktyki pokryto koszty wynagrodzenia wychowawcy na półkoloniach
dziecięcych, a także Dzień Dziecka.
Z Organizacji Pozarządowych dofinansowano poprzez stowarzyszenia
kilka imprez:
1. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Golędzinowa: „Organizacja Dnia
Dziecka, oraz Dożynek w Golędzinowie wraz z warsztatami towarzyszącymi dla dzieci.”

Z budżetu Gminy Oborniki Śląskie (dział profilaktyka) dofinansowano paczki mikołajkowe dla dzieci
oraz Dzień Dziecka, a z Organizacji
Pozarządowych dofinansowano poprzez stowarzyszenia kilka imprez:
1. Stowarzyszenie „Zielone Jary”:
„Ścieżką Ekologii Wróćmy Do
Tradycji”.
2. ZHP – „Wakacje z Harcerską Lilijką” dla dzieci ze świetlic środowiskowych i wiejskich.

Kotowice
W ramach bieżącego utrzymania dróg dokonywano napraw dróg,
a przy współpracy z PKP (w trakcie
modernizacji linii kolejowej Wrocław–Poznań) zrealizowano dwa
odcinki dróg gminnych. Wykonano
projekt rozbudowy oświetlenia drogowego. Ponadto dokonano prac
naprawczych na placu zabaw dla
dzieci, a w ciągu całego roku dbano o jego bieżące utrzymanie. Podczas akcji sprzątania miejscowości
zakupiono potrzebne materiały.
Gmina Oborniki Śląskie była part-

Borkowice – plac zabaw..
2. ZHP – „Wakacje z Harcerska Lilijką” dla dzieci ze świetlic środowiskowych i wiejskich.

Golędzinów – Piknik Lotniczy.

Golędzinów
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3. Ludowy Klub Jeździecki „ARAT”
„Cykl Zawodów Regionalnych
w Skokach Przez Przeszkody
w 2012 r.

Jary
W ramach bieżącego utrzymania
dróg naprawiono ulicę: Sosnową,
Lipową, Świerkową, Jodłową i Akacjową. Wyremontowano świetlicę
wiejską, wyposażono ją w meble
i sprzęty, a następnie przekształcono w Centrum Ekologiczno-Informacyjne w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Za-

dbano również o teren wokół świetlicy, zasiano trawę oraz zasadzono
krzewy i drzewka. Ponadto dokonano prac naprawczych na placu
zabaw dla dzieci, a także zakupiono
impregnat do pomalowania urządzeń zabawowych. W ciągu całego
roku dbano o bieżące utrzymanie
placu zabaw. W trakcie akcji sprzątania miejscowości zakupiono potrzebne materiały. Gmina Oborniki
Śląskie była partnerem w projekcie
„Przedsięwzięcia Promujące Ideę
Odnowy Wsi”, z którego zakupiono tablice informacyjne, materiały
promujące Jary, opłacono nagrody w konkursach oraz szkolenia.
Z dotacji Gminy Oborniki Śląskie
i Powiatu Trzebnickiego prowadzone były zajęcia rozwojowe i edukacyjne dla mieszkańców. Dzięki
wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
i LGD zorganizowano wizyty studyjne i szkolenia dla mieszkańców województwa, w których brali
udział również mieszkańcy Jar.
Zorganizowano warsztaty „Wyprawy Odkrywców” oraz opracowano jedną grę terenową. W Jarach,
przy współpracy TVP z Urzędem
Marszałkowskim nakręcono odcinek programu „Mieszkam na wsi”
poświęcony Gminie Oborniki Śląskie. Przeprowadzane były prace
pielęgnacyjne miejscowych drzew.
Dzięki współpracy Gminy Oborniki Śląskie z Gminą Rehau doszło do
podpisania „Umowy o Partnerstwie
i Wzajemnej Współpracy“ Koła
Łowieckiego „Leśnik” z Jägerschaft
Rehau-Selb.
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do pomalowania urządzeń zabawowych. W ciągu całego roku dbano
o jego bieżące utrzymanie. Z budżetu Gminy (dział profilaktyka)
finansowano działalność świetlicy.
Stowarzyszenie Promocji Zdrowia
w partnerstwie z Gminą Oborniki
Śląskie realizowało projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach którego prowadzone
były zajęcia rozwojowe i edukacyjne dla mieszkańców pt.”Moje hobby
– moją przyszłością”. Dofinansowano paczki mikołajkowe dla dzieci,
dzień dziecka, a z Organizacji Pozarządowych sfinansowane zostały
poprzez ZHP „Wakacje z Harcerską
Linijką” dla dzieci ze świetlic środowiskowych i wiejskich.

Oczyszczenie rzeki Młynówka w Lubnowie.

W ramach bieżącego utrzymania
dróg naprawiono ulice: Kościelną i Krótką. Wzmocniono skarpę,
oczyszczono rów i przepust przy
ulicy Zielonej. Wykonany został
pierwszy etap projektu rozbudowy
oświetlenia drogowego. W ciągu
całego roku dbano o bieżące utrzy-

Kuraszków – ścieżka zmysłów.

Kotowice – mieszkańcy montują tablicę informacyjną.
nerem w projekcie „Przedsięwzięcia Promujące Ideę Odnowy Wsi”,
w którym zakupiono tablice informacyjne i witacze. Dzięki wsparciu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i LGD
zorganizowano wizyty studyjne
i szkolenia dla mieszkańców województwa, w których brali udział
również mieszkańcy Kotowic. Z budżetu Gminy wyposażono również
świetlicę wiejską w sprzęt i meble.
W ciągu całego roku z budżetu
Gminy (dział profilaktyka) pokrywano koszty działalności świetlicy.
Dofinansowano paczki mikołajowe
dla dzieci, dzień dziecka. Z Organizacji Pozarządowych dofinansowano kilka imprez:

manie placu zabaw. Zakupiono dwa
kontenery (szatnie) na potrzeby
klubu sportowego oraz dokupiono
grunty na potrzeby sportowo – rekreacyjne.
Gmina Oborniki Śląskie była
partnerem w projekcie „Przedsięwzięcia Promujące Ideę Odnowy
Wsi”, w którym zakupiono tablice
informacyjne, materiały promujące Kuraszków oraz zorganizowano
szkolenia. Stowarzyszenie Przyjaciół Kuraszkowa „Lipowa Dolina”
w partnerstwie z Gminą Oborniki
Śląskie realizowało projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
w ramach którego prowadzone były
zajęcia rozwojowe i edukacyjne
dla mieszkańców pt. „Bawimy się

riały. W miejscowości działa punkt
przedszkolny opłacany ze środków
Budżetu Gminy Oborniki Śląskie.
Z budżetu Gminy (dział profilaktyka) pokrywano koszty działalności
świetlicy. Dofinansowano paczki mikołajkowe dla dzieci, dzień
dziecka, a z Organizacji Pozarządowych dofinansowano poprzez stowarzyszenia kilka imprez:

Lubnów

Morzęcin Mały

Ułożono nawierzchnię asfaltową w części ulicy Leśnej. W ramach
bieżącego utrzymania dróg naprawiano drogi, m.in. ulicę Pod Lasem
i Kopernika. Wyremontowano trzy
przepusty drogowe. Poprawiono
i oczyszczono koryto rzeki Młynówka. Opracowano kosztorys
inwestorski remontu dachu świetlicy wiejskiej. W ciągu całego roku
dbano o bieżące utrzymanie placu
zabaw i grodziska. W trakcie akcji
sprzątania miejscowości zakupiono
potrzebne materiały. Wyposażono
świetlicę wiejską w sprzęt i meble
(urządzenia wielofunkcyjne, laptop,
stół do tenisa, krzesła, wyposażenie
do kuchni). Dzięki wsparciu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego i LGD zorganizowano wizyty studyjne i szkolenia dla
mieszkańców województwa, w których brali udział również mieszkańcy Lubnowa. Stowarzyszenie Promocji Zdrowia w partnerstwie z Gminą
Oborniki Śląskie realizowało projekt
z Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, w ramach którego prowadzone były zajęcia rozwojowe i edu-

Wykonano dokumentację techniczną budowy świetlicy wiejskiej.
Wyremontowano ulicę Brzezińską.
W ramach współpracy z PKP rekultywowano teren pod przyszłe inwestycje. Zlecono opracowanie kosztorysu do projektu budowlanego
świetlicy wiejskiej. Dokonano prac
naprawczych na placu zabaw dla
dzieci, wykonano jego ogrodzenie,
a w ciągu całego roku dbano o bieżące utrzymanie. Gmina Oborniki
Śląskie była partnerem w projekcie
„Przedsięwzięcia Promujące Ideę
Odnowy Wsi”, w którym zakupiono
tablice informacyjne, witacze oraz
przeprowadzono szkolenie. Zorganizowano warsztaty „Wyprawy
Odkrywców” oraz przeprowadzone
zostały spotkania trzydniowe z moderatorami „Odnowy Wsi”, podczas
których opracowano Strategię Rozwoju Wsi.
Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i LGD zorganizowano wizyty studyjne i szkolenia dla
mieszkańców województwa, w których brali udział również mieszkań-

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Kuraszkowa „Lipowa Dolina”: „V Kuraszkowski Turniej w Piłkarzyki
o Puchar Króla Kuraszka, Piknik
Kuraszków Żegna Lato 2012r.”
2. ZHP – „Wakacje z Harcerska Lilijką” dla dzieci ze świetlic środowiskowych i wiejskich.
3. W ramach „IV Obornickiej Wystawy Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych” – wystawiono stół
przez wieś Kuraszków.
4. Festyn „Pożegnanie Lata”.
5. Festyn „Igrzyska Sołtysów i Rad
Sołeckich”.
Morzęcin Mały – Piknik rodzinny.
kacyjne dla mieszkańców pt.”Moje
hobby – moją przyszłością”. W ciągu
całego roku z budżetu Gminy (dział
profilaktyka) finansowano działalność świetlicy. Dofinansowano
paczki mikołajkowe dla dzieci oraz
dzień dziecka. Z Organizacji Pozarządowych dofinansowano poprzez
stowarzyszenia kilka imprez:

Kowale
W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
– Etap II Bezpieczeństwo – wykonano remont drogi powiatowej
nr 1345D na długości 2 km (nawierzchnia asfaltowa, pobocza, odwodnienia, korytka ściekowe, rowy
i przepusty). Zakupiono i zamontowano ogrodzenie placu zabaw dla
dzieci, a także zakupiono impregnat
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i uczymy w Kuraszkowie”, a z projektu Program Operacyjny Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich zorganizowano zajęcia sportowo – edukacyjne pt. „Zdrowa i aktywna Gmina
Oborniki Śląskie” oraz wybudowano 3 ścieżki zmysłów i wyznaczono
trasy turystyczne.
Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i LGD odbyły się wizyty
studyjne i szkolenia dla mieszkańców województwa, w których brali
udział również mieszkańcy Kuraszkowa. Zorganizowano warsztaty „Wyprawy Odkrywców” oraz
opracowano dwie gry terenowe.
W trakcie akcji sprzątania miejscowości zakupiono potrzebne mate-

Kuraszków

1. ZHP – „Wakacje z Harcerską Linijką” dla dzieci ze świetlic środowiskowych i wiejskich.
2. W ramach „IV Obornickiej
Wystawy Tradycyjnych Stołów
Wielkanocnych” – wystawienie
stołu przez wieś Kotowice.

Otwarcie wyremontowanej świetlicy w Jarach.
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Wyremontowana droga w Kowalach.

1. Stowarzyszenie „Razem Lubnów
i Nowosielce”: „Festyn Święto
Chleba”.
2. ZHP – „Wakacje z Harcerska Lilijką” dla dzieci ze świetlic środowiskowych i wiejskich.
3. Festyn „Piknik rodzinny”.

cy Morzęcina Małego. W trakcie
akcji sprzątania miejscowości zakupiono potrzebne materiały. W Morzęcinie Małym przeprowadzane
były prace pielęgnacyjne miejscowych drzew. Z Organizacji Pozarządowych dofinansowano kilka imprez:
1. ZHP „Wakacje z Harcerską Linijką” dla dzieci ze świetlic środowiskowych i wiejskich.
2. W ramach „IV Obornickiej
Wystawy Tradycyjnych Stołów
Wielkanocnych” – wystawienie stołu przez wieś Morzęcin
Mały.
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Morzęcin Wielki – teren po uporządkowaniu przez mieszkańców.

Morzęcin Wielki
Wyremontowano nawierzchnię
asfaltową na drodze powiatowej na
długości 200 mb. W ramach bieżącego utrzymania naprawiono drogi
gruntowe. Wyposażono świetlicę
wiejską – zakupiono zestaw kina
domowego. Dokonano prac naprawczych na placu zabaw dla dzieci i boisku, a w ciągu całego roku
dbano o ich bieżące utrzymanie.
Zakupiony został impregnat do pomalowania urządzeń zabawowych.
Wywiezione zostały odpady po
zakończonym oczyszczaniu działek gminnych przeznaczonych pod
przyszłe inwestycje. W trakcie akcji
sprzątania miejscowości zakupiono
potrzebne materiały. Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i LGD
zorganizowano wizyty studyjne
i szkolenia dla mieszkańców województwa, w których brali udział
również mieszkańcy Morzęcina
Wielkiego. W miejscowości przeprowadzane były prace pielęgnacyjne drzew. W ciągu całego roku z budżetu Gminy (dział profilaktyka)
finansowano działalność świetlicy.
Dofinansowano paczki mikołajko-

we dla dzieci oraz dzień dziecka.
Z Organizacji Pozarządowych dofinansowane zostały poprzez ZHP
„Wakacje z Harcerską Linijką” dla
dzieci ze świetlic środowiskowych
i wiejskich.

Oborniki Śląskie
Odnowiono budynek przy ulicy Podzamcze nr 7 w Obornikach
Śląskich – ocieplenie fundamentów, ścian fundamentowych, stropodachu, wymiana okien i drzwi
zewnętrznych, ocieplenie elewacji.
We współpracy z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei wyremontowano
chodnik przy ulicy Skłodowskiej.
Z budżetu Gminy Oborniki Śląskie
wyremontowano chodnik przy ul.
Podzamcze. Wykonano dokumentację projektową budowy jezdni
i chodnika wraz z odwodnieniem
– ulica Kasztanowa. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej
ronda na obecnym skrzyżowaniu
ulicy Trzebnickiej, Dworcowej oraz
Wrocławskiej. Zlecono dokumentacje techniczne budowy zatok autobusowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 i 3 oraz budowę odcinka
ulicy Dworcowej. Zlecono wyko-

Odrestaurowany pałac rodziny von Schaubertów w Obornikach Śląskich.

z pierwszej ręki

nanie projektu budowy targowiska
w Obornikach Śląskich. Dofinansowywano remonty szkół. Wykonano
przedłużenie sieci wodociągowej
przy ulicy Wrocławskiej. Wykonano
remont kapitalny dachu w budynku
komunalnym przy ulicy Dworcowej
39. Zabrukowano miejsca po wyciętych drzewach w ulicy Dworcowej.
Zakupiono 7 lokali komunalnych.
Wyremontowano
pomieszczenia
Urzędu Stanu Cywilnego. Wykonano konserwację boiska ORLIK przy
gimnazjum i boiska wielofunkcyjne
przy Szkole Podstawowej Nr 2. Wyremontowano schody przy Przychodni Zdrowia i Saloniku Czterech Muz. Uzupełniono oświetlenie
świąteczne miasta. Dokonano prac
naprawczych na placu zabaw dla
dzieci i skate parku (w tym malowanie urządzeń), a w ciągu całego roku
dbano o ich bieżące utrzymanie.
Uporządkowano teren przy obornickim kinie. Utrzymywano w porządku wyznaczone tereny zieleni,
pielęgnowano drzewostan i zlecano
wycinkę sanitarną drzew. We współpracy z Nadleśnictwem Oborniki
Śląskie przeprowadzona była akcja
„Sprzątanie Świata” dla uczniów
szkół, mieszkańców miasta oraz
pracowników Urzędu Miejskiego
w Obornikach Śląskich. Zrealizowano projekt „Zagospodarowanie turystyczne parku przy ul. Trzebnickiej”.
Zlecono opracowanie projektu pn.
„Modernizacja nawierzchni i elementów małej architektury w parku
przy ul. Lipowej. Zlecono wykonanie opracowania dokumentacji projektowej pn. „Rewitalizacja parku
miejskiego w Obornikach Śląskich.
Zakupiono drzewa i wykonano nasadzenia w pasie ul. Dworcowej,
a ponadto zakupiono rośliny jednoroczne do nasadzeń. Dofinansowano działalność koła łowieckiego
i pszczelarskiego. Zakupiono aparat
fotograficzny oraz koszulki – nagrody w konkursach ekologicznych.
Opłacono i zamontowano ławki
przy budynku Przychodni oraz zestaw stolika z ławami na wzgórzu
Grzybek. Przeprowadzono prace
porządkowe na działkach gminnych
nie ujętych w przetargu na utrzymanie zieleni, w tym zlikwidowano
tzw. „dzikie wysypiska odpadów”.
Naprawiono i pomalowano urządzenia zabawowe na placach zabaw.
Dofinansowano remont zabytkowego kościoła przy parafii p.w. świętych Judy Tadeusza i Antoniego Padewskiego. Dzięki wsparciu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego i LGD zorganizowano wizyty studyjne i szkolenia dla
mieszkańców województwa, w których brali udział również mieszkańcy Obornik Śląskich. Gmina Oborniki Śląskie realizowała projekty
z Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki pt. „Edukacja najlepszy start
w przyszłość”, a w partnerstwie ze
Stowarzyszeniem „Promocji Zdrowia” – „Moje hobby – moją przyszłością”, w ramach którego prowadzono
zajęcia rozwojowe i edukacyjne dla
mieszkańców. Przez cały 2012 rok
Gmina realizowała projekt rozwojowy w czterech szkołach z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz
dofinansowywała animatora sportowego na Orliku. Z Organizacji Pozarządowych dofinansowano poprzez
stowarzyszenia kilka imprez:
1. Towarzystwo imienia Ferenca
Liszta: Cykl koncertowy „Wieczory lisztowskie” w Obornikach
Śląskich w roku 2012
2. Fundacja „Żaczek” na rzecz
Szkoły
Podstawowej
Nr 2
w Obornikach Śląskich: Konferencja „Bezpieczniej w sieci”.

3. Stowarzyszenie Uczniowskie –
Klub Sportowy „Relaks”: „Działania popularyzujące sport masowy i szkolny – organizacja
szkolenia i rozgrywek sportowych. Sekcja podnoszenia ciężarów i sekcja piłka nożna”
4. Stowarzyszenie Klub Piłkarski
„BÓR”: „Upowszechnianie sportu amatorskiego zakresie piłki
nożnej”
5. Stowarzyszeniem Piłki Ręcznej
SPR „BÓR”:
a) Upowszechnianie Amatorskiego Sportu w Zakresie Piłki
Ręcznej–Organizacja, Szkolenia i Rozgrywek Sportowych
b Działania Popularyzujące
Sport Masowy i Szkolny– Organizacja Szkolenia i Rozgrywek Sportowych z Piłki Ręcznej „Kształtujemy charaktery”.
6. Stowarzyszenie Gminny Szkolny Związek Sportowy: „Współzawodnictwo Sportowe Szkół
Gminy Oborniki Śląskie”
7. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku „Atena”: „Oświata
osób starszych”.
8. Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki „OLIMP”: „Zadania z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu”.
9. Stowarzyszenie Koło Łowieckie
„Leśnik”: „Nawiązanie i Rozwój
Współpracy ze Związkiem Myśliwych z Miasta Rehau w Ramach Partnerstwa Miast Oborniki Śląskie – Rehau.
10. Fundacją „RABAN”: „Manufaktura Dobrych Pomysłów. Warsztaty Rękodzieła Artystycznego”
11. Stowarzyszenie Ośrodek Kultur
Świata: „Festiwal Kultur Świata
im. Tony’ego Halika 2012”
12. Stowarzyszenie „EXPRESJA”:

Rok 23 Nr 1 (137)
Ponadto realizowano programy
profilaktyczne i spektakle teatralne
w szkołach Podstawowych: Nr 2,
Nr 3,Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącym, a także w Zasadniczej
Szkole Zawodowej.

Osola
Wybudowano drogę o nawierzch
ni asfaltowej części ulicy Leśnej
wraz z odwodnieniem. W ramach
bieżącego utrzymania naprawiano
drogi gruntowe. Zagospodarowano pod względem turystycznym
skwer znajdujący się w miejscowości ze środków z LGD wspólnie
ze Społecznym Stowarzyszeniem
Wiejskim OKOLICE. Dokonano
prac naprawczych na placu zabaw
dla dzieci i w części parku, a w ciągu całego roku dbano o ich bieżące
utrzymanie. Opłacono impregnat
do pomalowania urządzeń zabawowych. Gmina Oborniki Śląskie była
partnerem w projekcie „Przedsięwzięcia Promujące Ideę Odnowy
Wsi”, w którym zakupiono tablice
informacyjne oraz materiały promocyjne Osoli. Przeprowadzano
prace pielęgnacyjne miejscowych
drzew. Dzięki wsparciu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego i LGD zorganizowano wizyty studyjne i szkolenia
dla mieszkańców województwa,
w których brali udział również
mieszkańcy Osoli. W Osoli działa
punkt przedszkolny dofinansowywany ze środków Budżetu Gminy
Oborniki Śląskie prowadzony przez
Stowarzyszenie OKOLICE. W ciągu
całego roku z budżetu Gminy (dział
profilaktyka) finansowano działalność świetlicy. Dofinansowano pacz-

„Zajęcia sportowo-taneczne”
13. Reprezentacyjny Zespół Pieśni
i Tańca „Wrocław” koło w Obornikach Śląskich: „Działalność
artystyczna i edukacyjna grupy
dziecięcej
Reprezentacyjnego
Dolnośląskiego Zespołu Pieśni
i Tańca „Wrocław” działającej na
terenie gminy Oborniki Śląskie”
14. Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „AURA”: „Upowszechnianie Amatorskiego Sportu
w Zakresie Piłki Nożnej”, „XI
Przegląd Piosenki Abstynenckiej.”
15. Stowarzyszenie OKOLICE–
„Wigilia dla Ciebie”
16. ZHP – „Mikołaj wszystkich
dzieci.”
17. Z małych projektów „Dni Obornik Śląskich” – w pierwszym
dniu przekazanie sceny młodym
– jako inicjatywa wspierania lokalnych talentów.
18. Z małych projektów cykl „Spotkania z Muzyką i Poezją”
19. Koncert Muzyki Kameralnej
i Organowej

czenia gospodarczego na bibliotekę
w Szkole Podstawowej. Wyposażono
świetlicę wiejską (telewizor, odtwarzacz, DVD, projektor, ekran, wyposażenie kuchni). Gmina Oborniki
Śląskie była partnerem w projekcie
„Przedsięwzięcia Promujące Ideę
Odnowy Wsi”, w którym zakupiono witacze, tablice informacyjne
oraz materiały promocyjne Osolina.
Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i LGD zorganizowano wizyty
studyjne i szkolenia dla mieszkańców województwa, w których brali
udział również mieszkańcy Osolina.

ki mikołajkowe dla dzieci oraz dzień
dziecka. Z Organizacji Pozarządowych dofinansowano kilka imprez:
1. ZHP „Wakacje z Harcerską Linijką” dla dzieci ze świetlic środowiskowych i wiejskich.
2. W ramach „IV Obornickiej Wystawy Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych” – wystawienie stołu
przez wieś Osola
3. „Pożyteczne Wakacje” z Fundacji Wspomagania Wsi – opłacono transport dzieci
4. Stowarzyszenie „Okolice” - I Powiatowy Festyn „Marsz z Kijkami”

c) „III Piknik Miłośników Zabytkowych Volksvagenów Osolin
2012 r.” – impreza odbyła się
w Urazie

W ramach bieżącego utrzymania dróg przeprowadzono naprawy
dróg gruntowych, dokonano renowacji rowów i przepustów. Zakupiono materiały potrzebne w czasie akcji sprzątania miejscowości.
W Przecławicach przeprowadzane
były prace pielęgnacyjne miejscowych drzew.

2. Stowarzyszenie
Oświatowe
„SOWA”: „Działalność o charakterze oświatowym i edukacyjnym, konkursy wiedzy.”
3. W ramach „IV Obornickiej
Wystawy Tradycyjnych Stołów
Wielkanocnych” – wystawienie
stołu przez wieś Osolin
4. Festyn w parku „Święto Ziemniaka”

Pompownia w Osolinie – w trakcie budowy.
Gmina Oborniki Śląskie realizowała
projekt z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, w ramach którego
prowadzone były zajęcia rozwojowe i edukacyjne dla mieszkańców pt. „Edukacja najlepszy start
w przyszłość”. Wprowadzono projekt rozwojowy w czterech szkołach
z Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki oraz zapewniono finansowanie animatora sportowego na Orliku. W ciągu całego roku na bieżąco
dbano o utrzymanie parku, skwerów
i placu zabaw. W parku odnowiono
rów oraz dokonano nasadzeń uzupełniających. We współpracy z Nadleśnictwem Oborniki Śląskie zorganizowana została akcja „Sprzątanie
Świata” dla uczniów Szkoły Podstawowej. W trakcie akcji sprzątania
miejscowości zakupiono potrzebne
materiały. Z Organizacji Pozarządowych dofinansowano poprzez stowarzyszenia kilka imprez:

a) „Promocja Idei Odnowy Wsi
Dolnośląskiej w miejscowości
Osolin”
b) „Prowadzenie zajęć z pierwszej pomocy dla najmłodszych uczniów szkoły Podstawowej w Osolinie.

Paniowice
Wybudowano oświetlenie drogowe – 16 punktów świetlnych. Zakupiono wyposażenie do świetlicy
wiejskiej (stół bankietowy, stół do
tenisa, grzejniki).
Dokonano prac naprawczych
na placu zabaw dla dzieci, a w ciągu całego roku dbano o ich bieżące
utrzymanie. Ponadto zakupiono
impregnat do pomalowania urządzeń zabawowych. Gmina Oborniki
Śląskie była partnerem w projekcie
„Przedsięwzięcia Promujące Ideę
Odnowy Wsi”, w którym zakupiono
tablicę informacyjną dla miejscowości Paniowice. Sfinansowano zakup
materiałów na akcję „Żyjmy przyjemniej.” Dzięki wsparciu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego i LGD zorganizowano wizyty studyjne i szkolenia dla
mieszkańców województwa, w których brali udział również mieszkańcy Paniowic. W ciągu całego roku
z budżetu Gminy (dział profilaktyka)
finansowano działalność świetlicy.
Dofinansowano paczki mikołajkowe
dla dzieci oraz dzień dziecka. Z Organizacji Pozarządowych dofinansowane zostały poprzez ZHP „Wakacje
z Harcerską Linijką” dla dzieci ze
świetlic środowiskowych i wiejskich.

Raków

Wybudowano chodnik przy ulicy Dworcowej na długości 730 mb.
W ramach współpracy z PKP
wykonano podbudowę drogową
w drogach do działek budowlanych – rejon ul. Dworcowej. Kontynuowana była budowy Remizy
Ochotniczej Straży Pożarnej. Wykonano nawierzchnię sportową
wraz z wyposażeniem w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej.
Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oczyszczalni ścieków dla gimnazjum,
szkoły podstawowej i przedszkola.
Wyremontowano dodatkowe pomieszczenia w przedszkolu, dzięki czemu utworzono dodatkowy
oddział przedszkolny. W ramach
bieżącego utrzymania naprawiano
drogi gruntowe. Przeprowadzona
została konserwacja boiska wielofunkcyjnego przy gimnazjum.
Zakupiono mieszankę granitową
w celu napraw dróg gminnych.
Wybudowano scenę widowiskową
oraz zakupiono ławo-stoły. Zlecono wykonanie projektu budowy
chodnika. W ciągu całego roku na
bieżąco dbano o utrzymanie placu
zabaw oraz wykonywano prace naprawcze. Ponadto zakupiono impregnat do pomalowania urządzeń
zabawowych. Dofinansowano organizację Finału Konkursu „Piękna
Wieś Dolnośląską” oraz wykonanie
pomnika truskawki. We współpracy z Nadleśnictwem Oborniki Śląskie zorganizowana została akcja
„Sprzątanie Świata” dla uczniów

skiego i LGD zorganizowano wizyty
studyjne i szkolenia dla mieszkańców województwa, w których brali
udział również mieszkańcy Pęgowa.
Gmina Oborniki Śląskie realizowała projekt indywidualizacji nauczania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Edukacja najlepszy
start w przyszłość w Gminie Oborniki Śląskie” oraz projekt rozwojowy w czterech szkołach. W trakcie
akcji sprzątania miejscowości zakupiono materiały na akcję „Wiosenne porządki”. W Pęgowie przeprowadzane były prace pielęgnacyjne
miejscowych drzew. Zakupiono farby do pomalowania ławek. W ciągu
całego roku z budżetu Gminy (dział
profilaktyka) finansowano działalność świetlicy. Dofinansowano
paczki mikołajkowe dla dzieci oraz
dzień dziecka. Zakupiono kontener
na potrzeby stowarzyszeń. Z Organizacji Pozarządowych dofinansowano poprzez stowarzyszenia kilka
imprez:
1. Stowarzyszenie Rozwoju Pęgowa:
a) „Akcja Wiosenne Porządki”
b) „Festyn Święto Truskawki”
i „Jesienny Jarmark Osobliwości”
c) Konkurs „Najaktywniejszy zespół szkolny”.
2. Uczniowski Klub Sportowy „Pitagoras”: „Warcaby dla wszystkich”.
3. ZHP – „Wakacje z Harcerska Lilijką” dla dzieci ze świetlic środowiskowych i wiejskich.
4. W ramach „IV Obornickiej Wystawy Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych” – wystawienie stołu
przez wieś Pęgów

Piekary – wykonanie drogi i przepustów na drodze gminnej.

Paniowice – plac zabaw.
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Przecławice

Pęgów

Osolin
W ramach bieżącego utrzymania
naprawiono drogi gruntowe. Wybudowano magistralę wodociągową
Brzeźno–Osolin wraz z kontenerową pompownią wody w Brzeźnie oraz pompownią i zbiornikiem
wody czystej w Osolinie. Opracowano projekt przebudowy pomiesz-
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Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Pęgowie – w trakcie remontu.

1. Stowarzyszenie Właścicieli i Użyt
kowników Terenów i Domków
Letniskowych w Osolinie:

Wyremontowana droga w Osoli.

z pierwszej ręki

Luty 2013 r.

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
Zorganizowano warsztaty „Wyprawy Odkrywców”. Gmina Oborniki
Śląskie zgłosiła wieś Pęgów do konkursu „Piękna Wieś Dolnośląską”,
w ramach której została przyzna
nagroda przez Urząd Marszałkowski za zajęcie I miejsca w wysokości 6000 zł. W Szkole Podstawowej
utworzono oddział klasy „zero”.
Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnoślą-

Piekary
Wykonano podbudowę, ułożono
krawężnik oraz korytka ściekowe
przy drodze gminnej. Oczyszczono teren przeznaczony pod plac
zabaw, wykonano i zamontowano
ogrodzenie. Zakupiono materiały
potrzebne w czasie akcji sprzątania
miejscowości. Ponadto wyposażono świetlicę wiejską w piec i regały.

Wykonano dokumentację projektową i zakupiono materiały budowlane do lokalu przeznaczonego na cele społeczne. Zakupiono
kosiarkę. Ponadto dokonano prac
naprawczych na placu zabaw dla
dzieci, a także zakupiono impregnat
do pomalowania urządzeń zabawowych. W ciągu całego roku dbano
o bieżące utrzymanie placu zabaw.

Raków – plac zabaw.

Rościsławice
W ramach bieżącego utrzymania
naprawiano drogi gruntowe. Wyremontowano chodnik przy drodze
wojewódzkiej – ulica Główna na
długości 670 mb (w tym remont
przepustów, wjazdów i renowacja
rowów). W ramach dotacji z Gminy
Oborniki Śląskie wykonano rekonstrukcję dwóch tarcz zegarowych
oraz sporządzono dodatkową dokumentację budowlano – konserwatorską zabytkowego kościoła.
Zakupiono wóz strażacki na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej. Gmina Oborniki Śląskie była
partnerem w projekcie „Przedsięwzięcia Promujące Ideę Odnowy
Wsi”, w którym zakupiono tablice
informacyjne, witacze oraz przeprowadzono szkolenia dla mieszkańców. W miejscowości działa
punkt przedszkolny finansowany ze
środków Budżetu Gminy Oborniki
Śląskie. Sfinansowano materiały do
wykonania ogrodzenia boiska sportowego. Ponadto dokonano prac
naprawczych na placu zabaw dla
dzieci, a także zakupiono impregnat
do pomalowania urządzeń zabawowych. W ciągu całego roku dbano
o bieżące utrzymanie placu zabaw.
Zakupiono materiały potrzebne
w czasie akcji sprzątania miejscowości. Dzięki wsparciu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego i LGD zorganizowano wizyty studyjne i szkolenia dla
mieszkańców województwa, w których brali udział również mieszkańcy Rościsławic. Przeprowadzono
szkolenia dla mieszkańców z moderatorami „Odnowy Wsi”, podczas
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mocyjne Urazu. Dzięki wsparciu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i LGD
zorganizowano wizyty studyjne
i szkolenia dla mieszkańców województwa, w których brali udział
również mieszkańcy Urazu. Zakupiono drzewa do nowych zasadzeń.
W ciągu całego roku z budżetu
Gminy (dział profilaktyka) finansowano działalność świetlicy. Dofinansowano paczki mikołajkowe dla
dzieci oraz dzień dziecka. Z Organizacji Pozarządowych dofinansowano poprzez stowarzyszenia kilka
imprez:

Odrestaurowany Kościół w Rościsławicach.
których opracowano Sołecką Strategię Rozwoju Wsi. Z budżetu Gminy (dział profilaktyka) finansowano
działalność świetlicy. Dofinansowano paczki mikołajkowe dla dzieci
oraz dzień dziecka. Z Organizacji
Pozarządowych dofinansowano poprzez stowarzyszenia kilka imprez:
1. Stowarzyszenie Rościsławice
Leśna Oaza: „Promocja Gminy
Oborniki Śląskie Poprzez Organizacje Rajdu Cysterskiego”
2. ZHP – „Wakacje z Harcerska Lilijką” dla dzieci ze świetlic środowiskowych i wiejskich.
3. Stowarzyszenie Rościsławice
Leśna Oaza: udział w IV Obornickiej Wystawie Stołów Wielkanocnych
4. Stowarzyszenie Rościsławice
Leśna Oaza: impreza plenerowa
z cyklu „Na powitanie Lata”
5. Stowarzyszenie Rościsławice Leśna Oaza: Pożyteczne Wakacje
2012 w Rościsławicach, w których Gmina była partnerem zapewniającym transport dzieci

Siemianice
W ramach bieżącego utrzymania naprawiano drogi gruntowe.
Wykonano podbudowę drogową
przy ulicy Złotej (220 mb). Zaprojektowano i wykonano ogrzewanie
gazowe w świetlicy. Ponadto dokonano prac naprawczych na placu
zabaw dla dzieci, a także zakupiono impregnat do pomalowania
urządzeń zabawowych. W ciągu
całego roku dbano o bieżące utrzymanie placu zabaw. Sfinansowano
materiały potrzebne w czasie akcji
sprzątania miejscowości. Przeprowadzono szkolenia dla mieszkańców z moderatorami „Odnowy

Plac zabaw Siemianice.

Wsi”, podczas których opracowano
Sołecką Strategię Rozwoju Wsi.
W ciągu całego roku z budżetu
Gminy (dział profilaktyka) finansowano działalność świetlicy. Dofinansowano paczki mikołajkowe
dla dzieci oraz dzień dziecka. Z Organizacji Pozarządowych sfinansowano poprzez stowarzyszenia kilka
imprez:

1. Stowarzyszenie Ludowy Zespół
Sportowy „Odra” Uraz: „Upowszechnianie amatorskiego sportu w zakresie piłki nożnej – organizacja szkolenia sportowego
i rozgrywek”
2. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż
Pożarna w Urazie: „Turniej Strażacki 2012”.
3. Stowarzyszenie URAZ.NET:
a) „Bieg Rodzinny 2012 r.”
b) „Festyn Świętojański 2012 r.
w Urazie.”
4. ZHP – „Wakacje z Harcerska Lilijką” dla dzieci ze świetlic środowiskowych i wiejskich.

„Świetlica Lipówka” na doposażenie
świetlicy socjoterapeutycznej i realizacje zajęć dla rodziców i dzieci
biorących udział w projekcie. Z Organizacji Pozarządowych dofinansowano poprzez stowarzyszenia kilka
imprez:
1. Klub Sportowy „ARKADIA”:
a) „Uczymy się i bawimy w Wielkiej Lipie „
b) „Każde dziecko jeździ konno”
2. W ramach „IV Obornickiej Wystawy Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych” – wystawienie stołu
przez wieś Wielka Lipa
3. Stowarzyszenie „LIPÓWKA”:
„Zajęcia sportowo-integracyjne
dla mieszkańców Gminy Oborniki Śląskie”.
4. Stowarzyszenie Ludowy Klub
Sokół: „Upowszechnianie Amatorskiego Sportu w Zakresie Piłki Nożnej Organizacja Szkolenia
i Rozgrywek Sportowych.”
5. Stow. Klub Sportowy „ARKADIA”: „Zajęcia Sportowe w Wielkiej Lipie i Piknik Rodzinny”.
6. ZHP – „Wakacje z Harcerska Lilijką” dla dzieci ze świetlic środowiskowych i wiejskich.
7. Dożynki Gminne

1. Stowarzyszenie „Dla Siemianic”:
a) „Siemianice w fotografii”.
b) „Tenis stołowy w Siemianicach”.
2. ZHP – „Wakacje z Harcerska Lilijką” dla dzieci ze świetlic środowiskowych i wiejskich.
3. W ramach „IV Obornickiej
Wystawy Tradycyjnych Stołów
Wielkanocnych” – wystawienie
stołu przez wieś Siemianice

Uraz
W ramach bieżącego utrzymania naprawiano drogi gruntowe.
Opracowano dokumentację projektową zagospodarowania zbiornika
wodnego „Jeziorko”. Wykonano
konserwację boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej. Do
użytku publicznego oddany został
wyremontowany Plac Wolności ze
środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zlecono wykonanie projektu i opłacono materiały
budowlane na rozbudowę oświetlenia drogowego. Ponadto dokonano
prac naprawczych na placu zabaw
dla dzieci, a w ciągu całego roku
dbano o jego bieżące utrzymanie. Gmina Oborniki Śląskie była
partnerem w projekcie „Przedsięwzięcia Promujące Ideę Odnowy
Wsi”, w którym zakupiono tablice
informacyjne oraz materiały pro-

Dożynki Wielka Lipa – delegacje składają chleb.

Wielka Lipa

Wilczyn

W ramach bieżącego utrzymania
naprawiano drogi gruntowe. Wybudowano chodnik na cmentarz oraz
wykoszono działki gminne zlokalizowane przy cmentarzu. Wykonano podbudowę drogową w drodze
gminnej przy stadninie. Wyremontowano przepusty drogowe. Zakupiono kosę. Wyposażono świetlicę
wiejską w krzesła oraz wyposażenie
kuchni. Gmina Oborniki Śląskie
była partnerem w projekcie „Przedsięwzięcia Promujące Ideę Odnowy
Wsi”, w którym zakupiono materiały
promocyjne Wielkiej Lipy i opłacono szkolenia. Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego i LGD zorganizowano wizyty studyjne i szkolenia dla
mieszkańców województwa, w których brali udział również mieszkańcy Wielkiej Lipy. Ponadto dokonano
prac naprawczych na placu zabaw
dla dzieci, a w ciągu całego roku
dbano o jego bieżące utrzymanie.
Zakupiono impregnat do pomalowania urządzeń zabawowych. Z budżetu Gminy (dział profilaktyka) finansowano działalność świetlicy.
Dofinansowano paczki mikołajkowe
dla dzieci oraz dzień dziecka. Został
także zrealizowany projekt z dotacji
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z program Dzieci-Praca-Staż –

W ramach bieżącego utrzymania
naprawiano drogi gruntowe. Zlecono opracowanie dokumentacji
technicznej ciągu pieszo – rowerowego Oborniki Śląskie – Wilczyn
wraz z kładką dla pieszych w Wilczynie i zatoką autobusową. Wyposażono świetlicę w sprzęt i meble.
Zakupiono materiały budowlane
do zagospodarowania terenu wokół
świetlicy – ogrodzenie, zakup i ułożenie kostki brukowej. Ponadto dokonano prac naprawczych w parku
i na placu zabaw dla dzieci, a w ciągu całego roku dbano o ich bieżące
utrzymanie. Zakupiono impregnat
do pomalowania urządzeń zabawowych. Z projektu Programu Opera-

Rok 23 Nr 1 (137)
cyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pt. „Zdrowa i aktywna
Gmina Oborniki Śląskie” realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Kuraszkowa „Lipowa Dolina”
i gminę Oborniki Śląskie wybudowano ścieżkę zmysłów. Z budżetu
Gminy (dział profilaktyka) finansowano działalność świetlicy. Dofinansowano paczki mikołajkowe dla
dzieci oraz dzień dziecka. Z Organizacji Pozarządowych dofinansowano poprzez stowarzyszenia kilka
imprez:
1. Stowarzyszenie „Miłośników Wilczyna”:
a) „Leśna Ścieżka Zdrowia.”
b) „Zdrowie To Nasza Inwestycja.”
2. ZHP – „Wakacje z Harcerska Lilijką” dla dzieci ze świetlic środowiskowych i wiejskich.
3. W ramach: „IV Obornickiej
Wystawy Tradycyjnych Stołów
Wielkanocnych” – wystawienie
stołu przez wieś Wilczyn

Zajączków
W ramach poprawy bezpieczeństwa położono nawierzchnię
asfaltową na placu za przystankiem
autobusowym. Wykonano boisko
do koszykówki, zakupiono elementy do ławek oraz huśtawek. Gmina
Oborniki Śląskie była partnerem
w projekcie Stowarzyszenia Mieszkańców Zajączkowa „Razem” pt.
„Przedsięwzięcia Promujące Ideę
Odnowy Wsi”, z którego zakupiono
tablicę informacyjną, witacz oraz
opłacono stronę internetową miejscowości. Ponadto dokonano prac
naprawczych w parku i na placu
zabaw dla dzieci, a w ciągu całego
roku dbano o ich bieżące utrzymanie. Opłacono impregnat do pomalowania urządzeń zabawowych.
Sfinansowano materiały potrzebne
w czasie akcji sprzątania miejscowości. Dzięki wsparciu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego i LGD zorganizowano wizyty studyjne i szkolenia
dla mieszkańców województwa,
w których brali udział również
mieszkańcy Zajączkowa. Przepro-

***
Gmina Oborniki Śląskie ponosiła koszty zagospodarowania zebranych odpadów w trakcie akcji
sprzątania w poszczególnych miejscowościach oraz koszty wywozu
i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych.
Gmina Oborniki Śląskie wraz
z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Obornikach
Śląskich zrealizowała projekt systemowy pt. „Akademia Aktywności
Społecznej – AAS”, w której udział
brali mieszkańcy miejscowości Kotowice, Uraz, Osolin, Siemianice,
Kowale, Oborniki Śląskie. W trakcie projektu uczestnicy otrzymali
wszechstronne wsparcie w zakresie
rozwoju osobistego, wsparcie doradcy zawodowego, terapeuty uzależnień oraz szkolenia zawodowe.

Przetarg
na obsługę
zasobów
mieszkaniowych
4 stycznia 2013 r. Gmina Oborniki Śląskie rozstrzygnęła
przetarg na obsługę zasobów
mieszkaniowych administrowanych przez Gminę Oborniki Śląskie w roku 2013.
Przetarg nieograniczony wygrała firma z Obornik Śląskich
– Zakład Ogólnobudowlany, Instalacje Sanitarne Ślusarstwo Przemysłowe.
Wykonawca zaoferował wykonywanie usług remontowych
(m.in. usuwanie awarii) wg następujących stawek:
– 6 zł (netto) za jedną roboczogodzinę zgodnie z normami
kosztorysowymi robót,
– 52% koszty pośrednie,
– 9% zysk.
Dla porównania podajemy, że
druga w kolejności firma zaproponowała następujące stawki:
– 7,94 zł (netto) za jedną roboczogodzinę zgodnie z normami kosztorysowymi robót,
– 80% koszty pośrednie,
– 5% zysk.

Porządkowanie Zajączkowa
przez mieszkańców.

Wilczyn – kółka akrobatyczne.

z pierwszej ręki

Luty 2013 r.

wadzono dla mieszkańców warsztaty z moderatorami „Odnowy Wsi”.
W ciągu całego roku z budżetu
Gminy (dział profilaktyka) finansowano działalność świetlicy. Dofinansowano paczki mikołajkowe dla
dzieci oraz dzień dziecka. Z Organizacji Pozarządowych dofinansowane zostały poprzez Stowarzyszenie
Mieszkańców Zajączkowa „Razem”
– „Wieczór Seniora”.

W roku 2012 obsługę zasobów
mieszkaniowych Gminy wykonywała firma za n.w. stawki:
– 8 zł (netto) za jedną roboczogodzinę zgodnie z normami
kosztorysowymi robót,
– 62% koszty pośrednie,
– 9% zysk.
Jak widać na w/w przykładzie
konkurencyjny nabór firm do
wykonywania zadań Gminy jest
bardzo korzystny dla przeciętnego
obywatela Gminy Oborniki Śląskie
(podatnika) ponieważ Wykonawcy proponują ceny niższe, dzięki
temu Gmina za tę samą złotówkę
może realizować więcej zadań.
Autor opracowania:
Leszek Pawlak
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Wykaz działań 2012
Gmina Oborniki Śląskie w 2012
roku była partnerem wielu projektów realizowanych ze środków zewnętrznych przez stowarzyszenia, firmy oraz podmioty
z terenu całej gminy Oborniki
Śląskie.
Jako partner projektu Gmina
Oborniki Śląskie odpowiadała za
pomoc w sporządzeniu wniosku,
prawidłową realizację oraz rozliczenie projektu. Projekty partnerskie
miały na celu podniesienie atrakcyjności miejsca zamieszkania, poprawę jakości życia mieszkańców
gminy, integrację, wymianę doświadczeń dzieci, młodzieży oraz
osób dorosłych.
Ze strony partnera zapewniona
była promocja działań na stronie
internetowej gminy, pomoc w wyborze wykonawców, zakupie usług
i dostaw zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych oraz udostępnione pomieszczenia na zajęcia, działki
pod inwestycje oraz wsparcie w postaci wiedzy i umiejętności pracowników Urzędu.
Projekty partnerskie realizowane przez Gminę Oborniki Śląskie:
1. Przedsięwzięcia Promujące
Idee Odnowy Wsi to konkurs corocznie od 2009 roku ogłaszany
przez Samorząd Województwa
Dolnośląskiego, skierowany do Stowarzyszeń działających na terenie
sołectw w ramach Programu Odnowy Wsi. Ideą konkursu jest wsparcie
społeczności lokalnych w realizacji
projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grupy odnowy
wsi, pobudzenia aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz
swojej miejscowości, rozwój tożsamości wiejskiej oraz zachowanie
dziedzictwa kulturowego i specyfiki
obszarów wiejskich.
W ramach projektów sołectwa, które przystąpiły do „Programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej”
w 2012 roku wykonały następujące
działania: m.in. witacze, tablice informacyjne, artykuły promocyjne
(np. smycze, kubki, koszulki, długopisy, widokówki), stworzyły strony
internetowe dotyczącą danej miejscowości, zorganizowały warsztaty
aktywizujące mieszkańców do pracy na rzecz lokalnej społeczności,
a zarazem integrujące środowisko
wiejskie oraz imprezy, festyny wpisane w kalendarz imprez w danej
miejscowości.

W Gminie Oborniki Śląskie 17
sołectw przystąpiło do Programu
Odnowy Wsi Dolnośląskiej. Dzięki
konkursowi w 2012 roku na terenie
14 sołectw wykonane zostały działania za łączną kwotę ok 70 000 zł.
2. „Bawimy się i uczymy w Kuraszkowie”
Stowarzyszenie Przyjaciół Kuraszkowa „Lipowa Dolina” w partnerstwie z Gminą Oborniki Śląskie
realizowało projektu pt.: „Bawimy
się i uczymy w Kuraszkowie. Projekt finansowany był ze środków
zewnętrznych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i trwał od 1
grudnia 2011 do 30 kwietnia 2012
roku.
W zajęciach artystycznych oraz
licznych wydarzeniach kulturalnych
brało regularnie udział 22 uczestników z terenu całej Gminy Oborniki
Śląskie. W trakcie zajęć uczestnicy
tworzyli scenariusze przedstawień,
nagrywali filmy i ćwiczyli układy
taneczne pod okiem prowadzących
zajęcia.
Głównym celem projektu była integracja międzypokoleniowa, zwiększenie umiejętności scenicznych,
tanecznych oraz ukazanie alternatywnych form spędzania wolnego
czasu w sposób aktywny poprzez
naukę i zabawę.
3. „Moje hobby – moją przyszłością”
Od 1 grudnia 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. Stowarzyszenie Promocji
Zdrowia w partnerstwie z Gminą
Oborniki Śląskie realizowała projekt
pt.: „Moje hobby – moja przyszłością” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W ramach projektu w czterech
miejscowościach w Gminie Oborniki Śląskie prowadzone były zajęcia nauki języka niemieckiego,
umiejętności interpersonalnych,
multimedialne i fotograficzne oraz
rozwijające zainteresowania sztuką. Projekt był realizowany przez
siedem miesięcy w Lubnowie, Kowalach i Bagnie w świetlicach wiejskich oraz w Obornikach Śląskich
w Szkole Podstawowej Nr 2.
W wyniku realizacji Projektu 74
osoby z terenu naszej gminy zwiększyły swoje umiejętności językowe,
odkryły umiejętności artystyczne,
zdolności fotograficzne oraz możliwości spędzania wolnego czasu
w sposób aktywny i pożyteczny,
a nie przed telewizorem czy komputerem.

Sprawdź termin
ważności swojego
Jeśli twój dowód osobisty został wydany w 2003 roku lub
w latach poprzednich, to koniecznie sprawdź czy jest nadal
ważny.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przypomina, że dowody osobiste wydane w 2003 roku tracą ważność jeszcze w tym roku. Podobnie
tracą ważność dowody osobiste
wydane osobom niepełnoletnim
w 2008 roku (czyli 5-letnie dowody
osobiste).

4. „Zdrowa i aktywna Gmina
Oborniki Śląskie” – projekt realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Kuraszkowa „Lipowa Dolina”
w partnerstwie z Gminą Oborniki
Śląskie ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
5. „Zagospodarowanie turystyczne skweru w Osoli”
– projekt realizowany przez
Społeczne Stowarzyszenie Wiejskie
OKOLICE w partnerstwie z Gminą
Oborniki Śląskie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 z małych
projektów z LGD.
6. „Zakup przeszkód w celu
rozwoju oferty wsi Wielka Lipa”–
projekt realizowany przez Spółkę
Silesia z Wielkiej Lipy w partnerstwie z Gminą Oborniki Śląskie ze
środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
z małych projektów z LGD.
7. „Budowa Placu zabaw w Rościsławicach” – projekt realizowany
przez Sto
warzyszenie Rościsławice
„Leśna Oaza” w partnerstwie z Gminą Oborniki Śląskie ze środków
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 z małych
projektów z LGD.
8. „Pożyteczne wakacje” – projekty realizowane w Osoli i w Rościsławicach przez stowarzyszenia OKOLICE i Rościsławice Leśna Oaza
9. Wyprawy odkrywców
Gmina Oborniki Śląskie, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Kraina Wzgórz Trzebnickich wspólnie z trenerem Questingu Krzysztofem Szustką oraz z lokalnymi
stowarzyszeniami opracowały nową
ofertę dla mieszkańców i turystów
odwiedzających naszą gminę jaką są
questy – „Wyprawy Odkrywców”.
Wyprawa Odkrywców jest to
metoda polegająca na tworzeniu
wypraw tzw. gier terenowych, czyli
tras lub ścieżek „spacerowych”, które prezentują historię lub przyrodę
miejscowości bądź okoliczne atrakcje przyrodniczo-kulturowe, dając
możliwość na lepsze poznanie miejsca zamieszkania i ludzi tam mieszkających. Oprócz funkcji edukacyjnej, celem questingu jest także dobra
zabawa i aktywne spędzenie wolnego czasu w atrakcyjnym otoczeniu
i doborowym towarzystwie.

Na terenie Gminy Oborniki Śląskie uruchomione są następujące
wyprawy:
– „Kuraszków początków dwudziestego wieku”,
– „Tropem Kuraszkowskich Pasjonatów”,
– „Z dziejów klasztoru w Bagnie”,
– „Grzesznice z Bagna”,
– „Zapomniane zabawy w Morzęcinie Małym”,
– „Ścieżkami zdrowia przez Jary”,
– „Szlakiem pęgowskiej ławy”.
11. Budowa placu zabaw w Obornikach Śląskich – projekt realizowany przez Firmę Gaduła w partnerstwie z Gminą Oborniki Śląskie ze
środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
z małych projektów z LGD.
12. Budowa drogi z Bagna do
Brzegu Dolnego – projekt realizowany przez Nadleśnictwo w Obornikach Śląskich w partnerstwie
z Gminą Oborniki Śląskie ze środków Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007–2013.
13. Spotkania z Muzyką i Poezją
– projekt realizowany przez Obornicki Ośrodek Kultury w partnerstwie z Gminą Oborniki Śląskie ze
środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
z małych projektów z LGD.
14. Dni Obornik Śląskich 2012
– projekt realizowany przez Obornicki Ośrodek Kultury w partnerstwie z Gminą Oborniki Śląskie ze
środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
z małych projektów z LGD.
Projekty „miękkie” Gminy
Oborniki Śląskie:
1. „Zakup wyposażenia do
ośmiu świetlic w miejscowościach,
które przystąpiły do Programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi”
2. Projekt systemowy z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
pt. „Edukacja najlepszy start w przyszłość w Gminie Oborniki Śląskie”
3. „Projekt rozwojowy w czterech szkołach w Gminie Oborniki
Śląskie” z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
4. Animator boisk sportowych
ORLIK w Osolinie i w Obornikach
Śląskich
5. „Lipówka” projekt ze środków
z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

dowodu osobistego!

Dowody osobiste są wydawane
osobom pełnoletnim na okres 10 lat.
Natomiast dowody osobiste dla osób
niepełnoletnich, które nie ukończyły 18 roku życia ważne są 5 lat od
daty wydania. Termin ważności dowodu osobistego można sprawdzić
samemu. Data, do kiedy dokument
pozostaje ważny - jest określona na
dowodzie osobistym (pod informacją o numerze dowodu osobistego).
Należy zawsze pamiętać o konieczności sprawdzenia terminu ważności dowodu osobistego. Wniosek
o wymianę dowodu trzeba złożyć

w swoim urzędzie 30 dni przed upływem terminu jego ważności! Informujemy także, że od 1 stycznia 2010
roku dowody osobiste są wydawane
nieodpłatnie.
Uwaga: Do wniosku o ponowne
wydanie dowodu osobistego nie załącza się odpisu aktu stanu cywilnego,
jeżeli dane zawarte w dowodzie osobistym nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się te
odpisy, lub dokumenty te zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego
miejsca, w którym osoba ubiega się
o wydanie dowodu osobistego.

Przypominamy także, że książeczkowe dowody osobiste (stare,
zielone książeczki) definitywnie
straciły już swoją ważność. Można
się było nimi posługiwać tylko do
31 marca 2008 roku.
Dodatkowych
informacji
w powyższej sprawie można uzyskać u pracownika wydz. organizacyjnego i spraw obywatelskich
p. Łucji Sandulskiej tel. 71-310-2926, a także na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Obornikach
Śl. – BiP w zakładce aktualności.
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– Remont świetlicy w Jarach na
Centrum Ekologiczno-Informacyjnego,
– Modernizacja budynku przy ul.
Podzamcze 7 w Obornikach Śląskich,
– Rewitalizacja zabytkowego centrum we wsi Uraz – Plac Wolności,
– Budowa magistrali wodociągowej
Brzeźno–Osolin – etap II: kontenerowa pompownia wody oraz
agregat prądotwórczy w kontenerze,
– Remont drogi powiatowej w Kowalach,
– Zagospodarowanie turystyczne
par
ku przy ul. trzebnickiej
w Obornikach Śląskich
– Przebudowa chodnika w miejscowości Rościsławice w ciągu
drogi wojewódzkiej Nr 340
– Budowa chodnika w miejscowości Pęgów ciągu drogi wojewódzkiej Nr 341
Głównym celem wszystkich realizowanych projektów jest rozwój
świadomości społecznej mieszkańców na bazie lokalnych zasobów
przyrodniczych, kulturowych, społecznych i tradycji oraz promocja
regionu. Równie ważnym celem
operacji jest aktywizacja mieszkańców oraz integracja trzech sektorów
poprzez wspólne zaangażowanie we
wszystkie działania tak aby w przyszłości wspólnie wypracowane więzi przenieść na inne płaszczyzny
współpracy.
Projekt pt.: „Remont świetlicy
w Jarach na Centrum Ekologiczno-Informacyjne” realizowany był
z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007–2013 w ramach działania odnowa i rozwój wsi
z osi 4 Leader. Całkowita wartość
inwestycji to 648 455,85 zł z czego
321 603,00 zł finansowane zostało
przez Unię Europejską z puli środków Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich.
W wyremontowanej świetlicy
mieszkańcy oraz turyści mogą zasięgnąć informacji turystycznej, wziąć
udział w warsztatach z filcowania
i rzeźbienia w drewnie organizowanych przez Stowarzyszenie „Zielone Jary” i Grupę Odnowy Wsi oraz
dostać kartę wyprawy odkrywców,
z którą poznają najciekawsze zakątki miejscowości, a na końcu trasy
w Gospodarstwie Ekologicznym odnajdą ukryty skarb.
Wspomnieć warto, iż w/w zadanie było inicjatywą oddolną mieszkańców, zawartą w Planie Odnowy
Miejscowości oraz w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Jary jako kluczowe przedsięwzięcie mające wpływ na
dalszy rozwój wsi i Gminy Oborniki
Śląskie.
Projekt pt.: „Modernizacja
bu
dynku przy ul. Podzamcze 7
w Obornikach Śląskich” realizowa-

ny był z Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2007–2013 –
Priorytet IX: Miasta. Całkowity koszt
przedsięwzięcia to 964201,31 zł z czego 80% finansowane jest ze środków zewnętrznych. Remontowany
budynek był niegdyś posiadłością
rodziny Schaubertów, jednak po
wojnie został przejęty, zmodernizowany i przeznaczony na mieszkania.
Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej możliwe było przywrócenie Pałacu Schaubertów do stanu
pierwotnego. Zostały wykonane następujące prace: remont dachu, wymiana okien, odnowienie elewacji,
wymiana schodów oraz odwodnienie. Budynek po remoncie wzbudza
zachwyt mieszkańców oraz turystów
odwiedzających miasto i zachęca do
modernizacji kolejnych obiektów
i terenów na terenie naszej gminy.
Projekt pt.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum we wsi Uraz – Plac
Wolności” realizowany był z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007–2013 w ramach działania odnowa i rozwój wsi. Całkowita
wartość inwestycji to 767974,98 zł
z czego 376796 zł zrefundowane zostanie przez Unię Europejską.
Rewitalizacja zabytkowego centrum wsi była inicjatywą oddolną
mieszkańców, ujętą w Planie Odnowy Miejscowości Uraz jako kluczowe przedsięwzięcie mające wpływ na
dalszy rozwój wsi i gminy Oborniki
Śląskie. Dzięki odnowieniu Placu
Wolności wieś Uraz zyskała pięknie
zrewitalizowaną przestrzeń publiczną, która w przyszłości pozwali na
realizację wielu ciekawych przedsięwzięć kulturalnych we wsi
Projekt pt.: „Remont drogi powiatowej nr 1345 D w Kowalach”
zrealizowany został z powodu złej
nawierzchni, załamań krawędzi
jezdni, braku skutecznego odwodnienia oraz licznych zakrzaczeń na
poboczach mających wpływ na bezpieczeństwo pieszych i kierujących
pojazdem.
Droga o całkowitej długości 2 km
przebiegająca przez miejscowość
Kowale. Remont polegał na: wykonaniu ścinki poboczy, robotach
rozbiórkowych, wykonaniu wymiany konstrukcji jezdni we wskazanych miejscach, wykończeniu poboczy z niesortu kamiennego oraz
wykonaniu warstwy ścieralnej na
powierzchni i zjazdach, wykonaniu
korytek i studzienek ściekowych,
renowacji istniejących rowów, odmuleniu przepustów, ustawieniu
barier energochłonnych i ekranu
zabezpieczającego, zjazdów dla pieszych i robót drogowych.
Do przetargu podeszło kilka firm,
z czego jako wykonawcę wyłoniono
Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów Sp. z o.o.
z Piotronowic. Umowa została podpisana w dniu 01.08.2012 r. a wykonawca zobowiązał się do zakończenia prac do dnia 01.11.2012 roku.
Wartość zadania to 1 192 900,00 zł
z czego 428 700 zł to udział Gminy Oborniki Śląskie, 378700,00 zł
udział Powiatu, a z budżetu Państwa
Gmina pozyskała kwotę w wysokości 385500,00 zł

Zadanie pn.: „Zagospodarowanie turystyczne parku przy ul.
Trzebnickiej w Obornikach Śląskich” realizowane w 2012 roku
przez Gminę Oborniki Śląskie zostało sfinansowane ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007–2013 w ramach działania: wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach naboru na małe
projekty ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Kraina Wzgórz Trzebnickich.
Dzięki realizacji zadania został
osiągnięty następujący cel: aranżacja przestrzeni publicznej Obornik
Śląskich – „miasta ogrodu” poprzez
zagospodarowanie turystyczne parku w centrum miejscowości dla potrzeb mieszkańców i turystów oraz
pobudzenie aktywności środowisk
lokalnych, poprawa jakości życia
i integracja mieszkańców.
W ramach projektu zostały wykonane następujące prace:

Nowe zasady odbioru
odpadów komunalnych
w Gminie Oborniki Śląskie
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– Rozbiórki: demontaże ławek
i koszy.
– Nawierzchnia: oczyszczenie terenu, przestawienie krawężników, wymiana nawierzchni żwirowych, wykonanie trawników.
– Nawierzchnia – fontanna.
– Wyposażenie: ustawienie ławek,
koszy.
– Projekt zagospodarowania.
A także prace w wolontariacie:
– Porządkowanie terenu.
– Nasadzenia i prace końcowe.

Zadanie „Przebudowa chodnika
w miejscowości Rościsławice w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 340” zostało sfinansowane w połowie ze
środków Budżetu Gminy Oborniki
Śląskie a w połowie z pieniędzy Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we
Wrocławiu. Całkowity koszt zadania
to 527 651,13 zł, a długość chodnika wynosiła 630 mb. Wykonawca
– PW-SERWICE Zakład Usług Specjalistycznych we Wrocławiu - został
wyłoniony w trakcie postępowania
przetargowego. Projekt opracowała
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we
Wrocławiu, a Inspektorem nadzoru
był Wiesław Sadłocha. Zakres robót
dotyczył ułożenia krawężników betonowych, wykonania odwodnienia

jezdni i chodnika, renowacji rowu
przy pasie drogi przy chodniku, przebudowie przepustów drogowych na
posesje i drogi gminne, ułożeniu nawierzchni chodnika z masy asfaltowej
o powierzchni 2162 m2, przebudowie
zatok autobusowych i wykonaniu
barier ochronnych. Odbiór robót nastąpił 3 grudnia 2012 roku. Głównym
celem realizowanego zadania był poprawa bezpieczeństwa pieszych.
Zadanie „Budowa chodnika
w miejscowości Pęgów ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 341” zostało sfinansowane w połowie ze środków
Budżetu Gminy Oborniki Śląskie
a w połowie z pieniędzy Dolnośląskiej
Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.
Całkowity koszt zadania to 296 558,22
zł, a długość chodnika wynosiła 730
mb. Wykonawca – PW-SERWICE Zakład Usług Specjalistycznych
we Wrocławiu – został wyłoniony
w trakcie postępowania przetargowe-

go. Projekt opracował DRO - KOM
Damian Geisler, a Inspektorem nadzoru był Wiesław Sadłocha. Zakres
robót dotyczył ułożenia krawężników
betonowych, wykonania odwodnienia jezdni i chodnika, ułożeniu nawierzchni chodnika z masy asfaltowej
o powierzchni 1027 m2 i wykonaniu
barier ochronnych. Odbiór robót nastąpił 16 listopada 2012 roku. Głównym celem realizowanego zadania był
poprawa bezpieczeństwa pieszych.

Ustawa z dnia 01lipca 2011r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach,
weszła w życie z dniem 01 stycznia 2012r. W sposób rewolucyjny
przebudowała ona system prawny
dotyczący postępowania z odpadami komunalnymi. Od 01 lipca
2013r. gmina przejmuje pełną od-

powiedzialność za ich odbieranie
od wytwórców i zagospodarowanie zgodnie z prawem. Prowadzone będą działania kontrolne wobec
firm usługowych i mieszkańców.
Najważniejsze
informacje
dla mieszkańców umieszczono
w ulotce(poniżej), opracowanej
przez Wydział Rozwoju Obsza-

rów Wiejskich i Ochrony Środowiska. Zostanie ona przekazana
wszystkim mieszkańcom gminy
wraz z deklaracjami naliczania
opłat za odbiór odpadów.
Decyzją Burmistrza zorganizowane zostaną spotkania informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców
Obornik Śląskich oraz sołectw.

O kolejnych etapach wdrażania
ustawy, będą Państwo informowani, na bieżąco, poprzez stronę
internetową Urzędu Miejskiego
w Obornikach Śląskich oraz na
łamach gazety „Z Pierwszej ręki”

Inwestycje roku 2012
Gmina Oborniki Śląskie w 2012
roku zrealizowała sześć dużych
zadań inwestycyjnych przy
udziale środków zewnętrznych
pochodzących z Unii Europejskiej:

Luty 2013 r.
Koszt całkowity inwestycji:
33 259,50 zł, w tym 2 878,50 zł to wyceniona praca wolontariuszy, dotacja
z Unii Europejskiej to ok 20 000,00 zł.

Projekt pt. „Magistrala wodociągowa Brzeźno – Osolin” został
podzielony na trzy etapy.
Zadanie w etapie I przewidywało
budowę sieci wodociągowej średnicy od fi 250 do fi 315, pomiędzy
dwoma pompowniami w Brzeźnie
i Osolinie o łącznej długości 4. 327
mb. Wartość zadania wyniosła 1
820 716,12zł i została w całości finansowana z budżetu gminy.

Opracowanie:
Małgorzata Jewiarz

Zadanie w etapie 2 przewidywało budowę kontenerowej pompowni wody wraz z agregatem
prądotwórczym w Brzeźnie. Zakres
zadań obejmował: roboty ziemne
i fundamentowe, budowę kontenera pompowni wraz z wyposażeniem
i zestawem pompowym, budowę
kontenera prądotwórczego wraz
z zestawem prądotwórczym, budowę sieci międzyobiektowych wodociągowych i kanalizacyjnych oraz
zagospodarowaniu terenu.
Wartość zadania wyniosła 434
638,00zł z czego 171 170,00 zł zrefundowane zostanie z funduszy
Unii Europejskiej.
Zadanie w etapie 3 przewidywało
Budowę pompowni wody, naziemnego zbiornika wody, infrastruktury technicznej oraz przebudowę zasilania energetycznego w Osolinie.
Zakres zadania obejmował:
– Zagospodarowanie terenu (dro-
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ga dojazdowa, chodnik, opaska,
ogrodzenie, itp.)
– Sieci międzyobiektowe wodociągowe i kanalizacyjne na terenie
działki.
Wartość zadania wyniosła 725
112,29zł i została w całości finansowana z budżetu gminy.
Inwestycje pozwolą na odpowiednie zaopatrzenie w wodę
mieszkańców miejscowości Osolin,
Osola, Bagno i Morzęcin Mały po
przez źródła istniejącego systemu
wodociągowego „Bychowo - Brzeźno” zasilanego ze Stacji Uzdatniania
Wody w Bychowie gmin. Żmigród.
Wydajność wybudowanej sieci
oraz pompowni w Brzeźnie jest
wystarczająca do pokrycia potrzeb
w zaopatrzenie wody dla rozbudowy sieci wodociągowej na terenie
gminy Oborniki Śląskie.
Łączna wartość zadania wyniosła 2 980 466,30 zł.
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Dzień Babci i Dziadka...
...w Przedszkolu Publicznym ...w Przedszkolu
w Obornikach Śl.
w Pęgowie

Luty 2013 r.
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Festyn w Osolinie

...w Żłobku Miejskim
w Obornikach Śl.
Dnia 21.01.2013 r. w Żłobku
Miejskim w Obornikach Śląskich odbyła się uroczystość
z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Zaproszeni dziadkowie licznie
przybyli podziwiać występy
swoich wnucząt.
Uroczystość rozpoczął Maciuś
Bagiński, który przywitał przybyłych gości.

Dzień Babci i Dziadka w Przed
szkolu Publicznym w Obornikach
Śl. odbył się dnia 21.01.2013 r.

„Ślicznie gościom się kłaniamy
niespodzianki dla Was mamy
bijcie brawa cały czas
wnuki będą bawić was”.

Dnia 21.01.2013 r. w grupie
VII z Publicznego Przedszkola
w Obornikach Śląskich odbyła się
uroczystość z okazji Dnia Babci
i Dziadka. W przedstawieniu wzięły udział dzieci 5–6 letnie. Przed
zgromadzona publicznością dzieci
zaprezentowały swoje umiejętności
teatralne. Recytowały wiersze, śpiewały piosenki, składały życzenia
oraz prezentowały bogaty program
artystyczny. Wszyscy chłopcy byli
ubrani galowo, mieli muchy i krawaty. Natomiast dziewczynki występowały w kolorowych spódniczkach.
Występ zapoczątkował taniec – polonez. Uwieńczeniem uroczystości

W Osolinie 19 stycznia 2013
roku Sołtys, Stowarzyszenie
Osolin.pl oraz mieszkańcy wsi
zorganizowali imprezę plenerową na parkingu w środku wsi.

Następnie dzieci zaprezentowały
program artystyczny przygotowany
pod okiem Pań: Marzeny Ogonowskiej, Pauliny Spalińskiej i Anety
Gawot.

W mroźne i ośnieżone dni
styczniowe w Przedszkolu Publicznym w Pęgowie odbyły się
przyjęcia z okazji „Dnia Babci
i Dziadka”.
Przyświecały im słowa J. Owsiaka „Nie ma wnuków bez dziadków”.
Wnuczki i wnukowie długo przygotowywali się do tego święta: uczyli
się wierszy, piosenek i tańców, piekli
ciastka, wykonywali prezenty. Od
rana z niecierpliwością wypatrywali

Mimo temperatury powietrza:
minus dziesięć stopni wszyscy bawili się świetnie i nikt nie narzekał.
W wydarzeniu wzięło udział wielu
mieszkańców z terenu całej Gminy
Oborniki Śląskie oraz zaproszeni
goście z odległych zakątków województwa dolnośląskiego, a nawet
opolskiego.

gości, by móc podziękować za trud
włożony w ich wychowanie, za dobroć serca, za mamę i tatę oraz za
to, że kochają wnuki nie „za coś”, ale
„pomimo wszystko”. Cieszymy się,
że w naszym kraju starsi ludzie są
traktowani z honorami. Niech ten
dzień trwa przez cały rok, by młodzi ludzie mieli okazję podziękować
tym, którzy powinni być autorytetem w kwestii życia i moralności.
Halina Rybicka
Maria Nestorowska
Podczas zimowego pikniku zorganizowanych zostało wiele atrakcji
dla przedstawicieli wszystkich grup
wiekowych:
– kulig na „bele czym”,
– zabawy i konkursy dla dzieci
i młodzieży,
– zabawa w rytmach disco polo
i nie tylko polo,
– konkurs wiedzy o Osolinie i LGD,
– konkurs na najlepszego grzańca,
– wspólne biesiadowanie przy
ognisku.

była inscenizacja pt. „Kucharki”,
w której udział brały wszystkie
dzieci. Na sam koniec przedszkolaki wraz z paniami złożyły
Babciom i Dziadkom życzenia,
zaśpiewały wspólnie 100 lat oraz
w dowód pamięci i miłości wręczyły swoim Babciom bukiety
kwiatów, a Dziadkom pięknie
wykonane przez siebie krawaty. Następnie wszystkich gości
zaproszono do wspólnego poczęstunku. Dzieci sprawiły wiele
radości i wzruszeń swoim Dziadkom. Można było zauważyć niejedną łezkę w oku. Program artystyczny z tej okazji przygotowały
wychowawczynie grupy Kamila
Kryś i Żaneta Owczarek.
Tekst: Kamila Kryś

zgłoszonych zostało 15 produktów
przygotowanych przez lokalnych
twórców. Nagrody w konkursie
ufundowało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz
Trzebnickich, które zostało zaproszone przez Sołtysa wsi do pomocy
w organizacji całego wydarzenia.
Komisja konkursowa w składzie:
Mariola Walczak (Sołtys Osolina),
Ryszard Cymerman (Radny Powiatowy z Osolina), Anna Malinowska
(pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego), Katarzyna Jarczewska (Prezes

Podczas występu wszystkie dzieci bacznie obserwowały czy wśród
publiczności są ich najbliżsi.
Wśród wspaniałych występów
wyróżnili się Stefan Piotrowski
i Pola Pietrzak, którzy rozbawili
publiczność i małych aktorów. Publiczności szczególnie spodobał się
wiersz o zdolnościach kulinarnych

Babć, zaprezentowany przez Sebastiana Ozarskiego i Anię Pyzel.
Po części artystycznej dzieci pobiegły do Babć i Dziadków i wręczyły im przygotowane wcześniej
upominki.
Na koniec Pani dyrektor Katarzyna Królik podziękowała gościom
za przybycie.

Korzystając z okazji spotkania w tak liczym gronie Pani
dyrektor wraz z z Panią Marzeną Ogonowską na ręce Dziadków przekazały podziękowania
dla rodziców dzieci, które dzień
wcześniej wspaniale reprezentowały Żłobek Miejski podczas IV
Międzypokoleniowego Koncertu
Kolęd i Pastorałek „Pokłon Oddawajmy”. Nagrodzono również
występujące dzieci: Patrycję Fryziel, Justynkę Frosztęgę, Polę Pietrzak i Karolinkę Fast.
Po zakończeniu części oficjalnej goście fotografowali dzieci
wraz z opiekunkami.
Zdjęcia: Paulina Spalińska,
Katarzyna Królik
Tekst: Katarzyna Królik

Na szczególną uwagę zasługuje przeprowadzony konkurs na
najlepszego grzańca, do którego

LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich),
Tomasz Kalinowski (znawca tematu
z Osolina), Anna Żabińska (dyrektor biura LGD Leader A4) przyznała 3 nagrody główne oraz trzy wyróżnienia. Najlepszy grzaniec został
wykonany przez mieszkankę Osolina Panią Bachanek, która obiecała
że poda przepis na ten trunek, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej Osolina i naszego
LGD.
Gratulujemy pomysłu i organizacji wczorajszej imprezy w Osolinie oraz zapraszamy wszystkich za
rok w to samo miejsce!!!
Opracowanie:
Katarzyna Jarczewska
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Relacja z 21 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Obornikach Śląskich

Gmina Oborniki Śląskie zebrała

37 718,39 zł !!!

W tym roku finał WOŚP odbył
się pod hasłem: «Dla ratowania
życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów». Pieniądze
ze zbiórki – jak co roku – będą
przeznaczone na sprzęt medyczny dla dzieci oraz – po raz
pierwszy – dla seniorów. W całej Polsce zarejestrowano 1800
sztabów, a udział wzięło 120
tysięcy wolontariuszy.
My również dołożyliśmy swoją
małą cegiełkę do głównej kwoty. 13
stycznia 2013 roku w Obornickim
Ośrodku Kultury odbył się 21 Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Obornicki sztab zarejestrowany został w Wielkiej Orkiestrze
pod numerem 002665. Kwestowało
106 wolontariuszy! Cała impreza
odbyła się pod patronatem Pana
Burmistrza Sławomira Błażewskiego.
Od samego rana towarzyszyła
wszystkim mieszkańcom niesamowita atmosfera. Nad wejściem do
Sali widowiskowej OOK zawisło
wielkie czerwone serce, a do środka „zapraszały” ubrane w serduszka
choinki. Rozbrzmiewała też muzyka, która towarzyszyła nam przez
cały dzień, a co jakiś czas odtwarzano hymn Wielkiej Orkiestry.

Otwarcie imprezy przez Burmistrza Obornik Śląskich.

Na sceną zaproszono również
przybyłych członków sztabu.
Występy artystyczne w tym dniu
mieli także:
– Chór ze Szkoły Podstawowej
Nr 3 w Obornikach Śląskich
– Kapela ludowa Jana Boduszka
z Siemianic
– Chór Uniwersytetu Trzeciego
Wieku „Atena”
– Studio Piosenki OOK
– Katarzyna Stankowska z dziećmi
– Stowarzyszenie „Ekspresja” z pokazem break-dance

Dzieci z zespołu „Aplauz”
Już od godziny 10.00 w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Halowym
Turnieju w Piłce Nożnej zmagało
się ze sobą 13 drużyn. Zawodnicy
dawali z siebie co mogli, a wszystko w szczytnym celu! Każda drużyna chcąca zagrać w turnieju uiściła
opłatę wpisową w wysokości 30 zł,
które oczywiście zostały przekazane
na konto WOŚP-u. W tym samym
czasie do OOK licznie przybywali najmłodsi uczestnicy Orkiestry.

Dzieci z Przedszkola Publicznego w Obornikach Śląskch

Kapela ludowa Jana Boduszka z Siemianic.

O godz. 11 rozpoczął się program
animacyjny pt.: „W Orkiestrze grają
dzieci”. Każde dziecko mogło wykonać samodzielnie swoje drewniane
serduszko, a następnie przykleić je
do klamerki. Prace były przepiękne!
Swoje talenty zaprezentowały również dzieci z Przedszkola Publicznego w Obornikach Śląskich, dziecięce
zespoły OOK – taneczny „Aplauz”
oraz teatralny „Bajeczka”.
Najwięcej wrażeń przyniosła
dzieciom specjalnie dla nich przygotowana licytacja. Każde z dzieci
otrzymało bilet, który upoważniał
do licytowania. Emocje sięgały zenitu! Dzieci pod bacznym okiem rodziców, licytowały upatrzone przez
siebie zabawki, wydając tym samym
prawie wszystkie przyniesione ze
sobą pieniądze. O ilości wylicytowanych przedmiotów, świadczyła
ilość otrzymanych serduszek.
Uśmiech nie znikał z buzi dzieci,
a każde z nich z zapałem oglądało
swoje nagrody.

Przedstawienie organizatorów imprezy.

Punktualnie o godz. 20.00
mieszkańcy mogli podziwiać pokaz sztucznych ogni pt. „światełko
do nieba”. Wystrzały było słychać
nie tylko w Obornikach Śląskich,

Chór ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Obornikach Śląskich

O godz. 15.30 rozpoczęła się część
artystyczna dla pozostałych wielbicieli Orkiestry. Przed Obornickim
Ośrodkiem Kultury rozbrzmiewały
pieśni wyśpiewane przez Kapelę Ludową Jana Boduszka z Siemianic.
Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał Burmistrz Obornik Śląskich
Pan Sławomir Błażewski, który podziękował wszystkim ofiarodawcom,
instytucjom i ludziom dobrego serca
za czynny udział w organizacji tego
pięknego przedsięwzięcia. Jak wspomniał Burmistrz: „Nie ma w Polsce
szpitala, w którym nie byłoby sprzętu zakupionego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy”.

Program artystyczny przeplatał
się z aukcjami, w czasie których licznie przybyli mieszkańcy Gminy mogli wylicytować wybrane przedmioty
(a było ich naprawdę sporo: płyty,
książki, obrazy, kupony do restauracji i fryzjera, monety, kubki, gadżety
Wielkiej Orkiestry, dekodery telewizyjne, rower, i wiele, wiele innych…)
Największą uznaniem licytujących cieszył się tort ufundowany
przez Cukiernię „Beza”. Licytacja
tortu, mająca „spółdzielczy” charakter przyniosła wiele emocji! Pobiliśmy rekord! Tort sprzedano za
bagatela… ponad 4000 złotych!!!

Kapela ludowa Jana Boduszka z Siemianic.

Po raz pierwszy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich włączył się w działania na
rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W niedzielę 13
stycznia 2013 r. na hali Ośrodka
Sportu odbył się Halowy Turniej w Piłce Nożnej, z którego
opłaty wpisowe w wysokości
30 zł – lub więcej, zbierane były
do 4 puszek naszych Wolontariuszy na rzecz WOŚP.
Sportowe zmagania trwające
od godzin rannych zakończyły się
o godzinie 18.00. Zwycięzcą Turnieju została drużyna Green Team,
następni byli Gladiatorzy, drużyna
z Borkowic i VINSBUD. Dyplomy
za udział wręczyła Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Pani Aleksandra Durkalec-Rzepka. Trzeba dodać,
że zawodnicy dali z siebie naprawdę dużo a to wszystko dla Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Charytatywny Turniej nieodpłatnie
sędziowali panowie Jarosław Grobelny i Marcin Wojciów.

Katarzyna Stankowska z dziećmi.

Występ Stowarzyszenie „Ekspresja”.

Wylicytowany tort.
dzi wiekiem, ale hardrockowi duchem! Idziemy pod prąd trendów,
walimy prosto w twarz naszą muzyką. I chcemy żeby również dzięki
nam świat znów oszalał na punkcie
ostrego grania!” – i taki też był ich
koncert.

Czas na
podsumowanie:

Występ chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Atena”.
ale także w pobliskich miejscowościach.
Po pokazie wszystkich zmarzniętych rozruszał koncert hardroc-

kowego zespołu „Trzynasta w Samo
Południe” – półfinalistów programu „Must be the music”. Jak piszą
o sobie na oficjalnej stronie: „Mło-

Kwota zebrana w Gminie Oborniki Śląskie to: 37 718,39 zł!
W aukcjach zebrano 9 858,64 zł !
Na tą sumę składa się:
– aukcja dziecięca – 651,00 zł!
(wiele, jak dla naszych małych
mieszkańców )
– aukcja dorosłych – 9 207,64 zł!
Należy zaznaczyć, że do tego wyniku przyłożył się również Pęgów,
ponieważ w Szkole Podstawowej

odbywały się także działania finałowe. Zebrana kwota to 7 031,39 zł !
Dziękujemy wszystkim, którzy
przyczynili się do uświetnienia 21
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszej Gminie !
Dziękujemy organizatorom, instytucjom wspomagającym, sponsorom
i wszystkim ludziom Dobrej Woli!
Jest Was bardzo wielu! Bez Was ten
dzień nie byłby tak piękny!
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom… tym małym i tym dużym
– za każdy grosik wrzucony do puszki! Dzięki Wam Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy będzie mogła
pomóc niejednemu mieszkańcowi
naszego kraju!
Pozwolę sobie użyć słów Jurka
Owsiaka: „Sie ma”… do zobaczenia
za rok!
Tekst i zdjęcia: Monika Salwirak

OSiR dla WOŚP

Ponadto Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śl. Przekazał na licytację do Obornickiego
Ośrodku Kultury koszulkę z autografem srebrnego medalisty Igrzysk
Olimpijskich z Sydney i Pekinu
w podnoszeniu ciężarów, obecnego
Prezesa Polskiego Związku Podno-

szenia Ciężarów Pana Szymona Kołeckiego.
Zainteresowanie Turniejem przeszło nasze najśmielsze oczekiwania,
dla WOŚP grali będziemy również
w przyszłym roku.
Tekst i zdjęcia:
Arkadiusz Kucharski
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Gimnazjum Pęgów

Aktorstwo

w języku niemieckim
Grupa uczniów Publicznego
Gimnazjum w Pęgowie pojechała
na przegląd przedstawień w języku obcym. Nagrodą były warsztaty dla jednej osoby. Wygrała
Ania Kobylański.

Baju, baju –
Czwarty Maraton
W nocy z 30 listopada na 1
grudnia 2012 roku w Publicznym Gimnazjum w Pęgowie odbył się IV Nocny Maraton Czytelniczo-Filmow-Artystyczny.
Wzięli w nim udział gimnazjaliści
– redaktorzy szkolnej gazetki „Patyczaki”. Organizatorkami tej imprezy
były Panie Jolanta Myszewska – Ścigała, Małgorzata Dworniczak i Pani
dyrektor Marta Michalkiewicz.
Temat tegorocznego maratonu
brzmiał: „Bajki i baśnie mojego
dzieciństwa”. Wszyscy uczestnicy,
przebrani za postacie z bajek, zebrali się w szkole o godzinie 19.00.
Rozpoczęliśmy małymi przemeblowaniami i dekorowaniem klasy
i korytarza. Potem zasiedliśmy do
kolacji i ze smakiem jedliśmy potrawy przygotowane przez uczniów.

od nas sporo wysiłku. Musieliśmy
namalować baśniowy świat pasujący do postaci z bajek, które rozdały nam Panie i które nakleiliśmy
na olbrzymich arkuszach papieru.
Efekt był rewelacyjny. Potem świetnie się bawiliśmy, odgadując kalambury. Po filmowej przerwie i małej
przekąsce, wróciliśmy do naszych
grupowych rysunków i musieliśmy
ułożyć do nich historię. To było nie
lada wyzwanie, któremu oczywiście
sprostaliśmy, chociaż godzina była
już późna. Po ciężkiej pracy przyszedł czas relaksu, z przyjemnością
obejrzeliśmy „Zakochanego kundla”.
Po projekcji filmu był czas wolny.
Każdy zajmował się tym, czym lubi.
Graliśmy w scrabble, gry komputerowe, rozmawialiśmy, niektórzy
ucięli sobie drzemkę. Nasze drogie
Panie w trosce o śpiochów, co jakiś

W przeglądzie wystąpiło sporo
grup. Na początek na scenę weszły
przedszkolaki z pięknym przedstawieniem o smutnej dziewczynce,
o piratach i marynarzach. Potem
szkoła podstawowa wystawiła „Kopciuszka”. Grali świetnie! Na koniec
zaprezentowały się cztery gimnazja.
Pierwsi byliśmy my. Nasze przedsta-

czas budziły ich i pytały, czy dobrze
się czują. Jednak większość z nas nie
poszła tej nocy spać.
Świetna atmosfera, genialne pomysły naszych Pań i starania maratończyków, sprawiły, że maraton
naprawdę się udał. Zapraszamy do
współpracy z redakcją „Patyczaków” i na wspaniałe przygody, które czekają na nas na … następnym
maratonie... może już niedługo.
Wiktoria Górecka, kl.2a

Święty Mikołaju, przybądź do nas z raju...

Gimnazjalne Mikołajki
Jak co roku, w Publicznym
Gimnazjum w Pęgowie odbyły
się szkolne mikołajki. Patronat
nad imprezą objął Samorząd
Szkolny.
Już od rana atmosfera była bardzo świąteczna. W tym roku jednak,

oprócz standardowych przebrań
świąteczno-mikołajowych, mogliśmy przebrać się za postacie z baśni,
ponieważ w tym samym dniu odbywał się u nas szkolny dzień braci
Grimm. Tematyka ta została wybrana nieprzypadkowo. W roku 2012
minęło 200 lat od wydania pierw-

Wystąpili:
Zła Królowa – Anna Kobylański
Kopciuszek – Wiktoria Górecka
Śpiąca Królewna – Aleksandra Chmiel
Czerwony Kapturek – Zofia Żyniewicz
Śnieżka – Gabriela Głogowska
Lustereczko – Klaudia Bury
Książę – Wojciech Gawlik
Wilk – Filip Puć
Super Niania – Alicja Cyran
Wróżka – Perfekcyjna Pani Domu
– Karolina Gołąbek
Fotograf – Natalia Cyran
Narrator – Adrian Łakomski
Wiktoria Górecka, kl. 2a

Niezwykła wizyta

w Publicznym Gimnazjum w Pęgowie
Doktor habilitowany Ireneusz
Całkosiński to światowej sławy
naukowiec i odkrywca w dziedzinie komórek macierzystych.
Jest zasłużonym członkiem
Akademii Medycznej we Wrocławiu. Publiczne Gimnazjum
w Pęgowie miało zaszczyt
gościć Pana Ireneusza Całkosińskiego, poprowadził on prelekcję dotyczącą skażenia środowiska. Korzystając z okazji,
przeprowadziłem wywiad z tym
zasłużonym twórcą.

Pierwszym punktem nocnych
zmagań były krótkometrażowe bajki
z naszego dzieciństwa, które obejrzeliśmy z „dziecinną radością”. Później
słuchaliśmy bajek czytanych przez
nas, uczestników maratonu. Nasze
opiekunki bardzo dbały, aby nam
się nie nudziło. Podzieliły nas na
grupy i przedstawiły nowe zadania.
Każda z grup dostała puzzle słowne
i musiała przypasować tytuł bajki
do bohatera. Kolejne – wymagało

wienie opowiadało o złej królowej,
która chciała być najpiękniejszą, ale
żeby dostać to miano, musiała pozbyć się Kopciuszka, Śpiącej Królewny, Czerwonego Kapturka i Śnieżki.
Królowa uknuła podstępny plan.
Urządziła konkurs „Top Model”,
w którym główną nagrodą był tytuł
„Najpiękniejszej”. Konkurs rozpoczęła Śpiąca Królewna, która zasnęła, kłując się wrzecionem. Potem
Kopciuszek musiała oddzielić groch
od fasoli. Było to możliwe tylko dzięki pojawieniu się wróżki – Perfekcyjnej Pani Domu. Dziewczynie udało
się i niezadowolona królowa wysłała

Kopciuszka na bal. Tam fotograf zrobił sesję zdjęciową Kopciuszkowi i jej
pantofelkom. Dziewczyna poznała
na balu księcia…
Gdy Kopciuszek zgubił pantofelek, książę podniósł go i zaczął szukać nieznajomej. W tym czasie Królowa zdyskwalifikowała Kopciuszka
za zgubienie pantofelka. Następnie
Czerwony Kapturek musiał przejść
przez las. Tam wilk uprosił Super
Nianię, by dała Kapturkowi karę za
niegrzeczne zachowanie. Natomiast
Śnieżka skusiła się na jabłko i zapadła w sen. Królowa mogła w końcu
wykrzyczeć: „Ja jestem najpiękniejsza”. Lecz wszystkie plany złej królowej zniszczył książę, który pragnął
poślubić Kopciuszka i wtedy czary
prysły. Zła królowa została osądzona przez Annę Marię Wesołowską
za nikczemne sprawki.
Świetny pomysł Pani Anny Chelińskiej i genialna gra naszych aktorów stworzyła prawdziwy teatr. Gratulujemy Ani i wszystkim aktorom.

Przyjechał Pan do nas z Katedry Biochemii Lekarskiej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Czy
może pan powiedzieć, na czym polega pana praca?
Moja praca polega przede
wszystkim na wykonywaniu różnego rodzaju doświadczeń i pisaniu publikacji. Wiele badań jest
wykonywanych zarówno w sferze
bezpieczeństwa życia i żywności,
jak i rozwoju nowych kierunków
medycyny, zwłaszcza zastosowań
komórek macierzystych, np. w kosmetologii. Oprócz tego zajmuję
się oceną wpływu środowiska zanieczyszczonego dioksynami na
organizm zwierzęcy i ludzki, wpływu innych toksycznych związków
oraz współpracą z archeologami
dotyczącą tematu jakości życia lu-

dzi w odległych czasach neolitycznych.
Doktor habilitowany, sławny
naukowiec, badacz. Czy trudno
osiągnąć taki sukces, dojść tak wysoko?
Na pewno musiałem bardzo
intensywnie pracować. Ja głównie
pracuję nocą, często prawie do północy. Posiadam różne specjalności.
Jestem fizjologiem, patofizjologiem,
diagnostą laboratoryjnym, toksykologiem oraz zajmuję się parazytologią. Przeszedłem wiele kursów, odbyłem wiele szkoleń. Sekret dojścia
na wysokie stanowisko jest prosty,
polega przede wszystkim na pracowitości, logicznym myśleniu, spostrzegawczości.
Pierwsza z przedstawionych
przez Pana prezentacji dotyczyła
dioksyn. Czy według Pana są one
dużym problemem w dzisiejszych
czasach?
Oczywiście. Tak jak powiedziałem, dioksyny były, są i będą.
Dzisiaj należy tylko ograniczać
ich dostęp do organizmu poprzez
zmniejszenie utylizacji odpadów
i niespożywanie produktów skażonych dioksynami. Warto również
przypomnieć, że dioksyny mogą
być bronią w niepowołanych rękach, np. były prezydent Ukrainy

Wiktor Juszczenko został otruty
właśnie dioksynami, rozpuszczonymi w jego herbacie.
A propos produktów skażonych
dioksynami: w drugiej prezentacji
była mowa o zawartości różnych
szkodliwych czynników w żywności. Według pana, jaka żywność
jest najmniej bezpieczna dla człowieka?
Jest to oczywiście żywność
w pełni syntetyczna, w pełni konserwowana, którą można długo
przechowywać jak również żywność importowana niewiadomego
pochodzenia. Godne wspomnienia
jest to, że również, np. w źle grillowanym mięsie, mogą się wytworzyć
szkodliwe substancje.
Na zakończenie naszej rozmowy, chciałbym Pana spytać, co sądzi Pan o nas, uczniach?
Jesteście bardzo spokojnymi słuchaczami, z zainteresowaniem wysłuchaliście prelekcji i widać było,
że chętnie w niej uczestniczyliście.
A czy przyjedzie Pan jeszcze kiedyś do nas w odwiedziny?
Tak, tak. Obiecałem to już Waszej Pani dyrektor. To dopiero
początek, mam nadzieję, że dla
wszystkich owocnej, współpracy
między mną a Wami.
Kuba Sokołowski, kl. II d

szego tomu tychże baśni. Z racji
miejsca pochodzenia bajkopisarzy
patronat nad tym świętem objęła
Pani Anna Chelińska – nasza nauczycielka języka niemieckiego.
Korytarze szkoły od samego
rana zapełniły się baśniowymi postaciami braci Grimm i pomocnikami świętego Mikołaja. Wystawione
zostało krótkie przedstawienie, mające na celu przybliżyć uczniom życiorys Wilhelma i Jakoba Grimmów
oraz ich twórczość, przeznaczoną
nie tylko dla dzieci. Oprócz tego
uczniowie klasy 2a i 2b wystawili
przedstawienie pt. „Die Schönste”,
którym wygrali Przegląd Małych
Form Teatralnych w Centrum Rozwoju Dziecka we Wrocławiu. Spektakl bardzo się spodobał uczniowskiej społeczności, czego dowodem
były gromkie brawa.
W tym szczególnym dniu nie
tylko czekaliśmy na prezenty, ale
także sami zrobiliśmy coś dobrego dla innych. Samorząd Szkolny
pod opieką Pani Agnieszki Olak
przeprowadził akcję „Góra Grosza”.
Zbieraliśmy pieniądze dla potrzebujących dzieci z domów dziecka.
Wolontariusze chodzili i zbierali
pieniądze, oprócz tego sprzedawali
ciasta, pierniki, tosty i picie, przygotowane przez uczniów wszystkich

klas naszego Gimnazjum. Furorę
swymi przebraniami zrobili: Artur Leżoń (przebrany za dziadka)
oraz Piotr Leżoń i Piotr Szewczuk
(przebrani za starsze panie). Dzięki
nim zbiórka datków nabrała tempa
i zakończyła się jeszcze większym
sukcesem.
Wspaniały mikołajkowy dzień
uświetnił muzyczny występ zespo-

Dzieci z Przedszkola Publicznego
w Obornikach Śląskich brały w nim
udział. Pastorałkę pod tytułem „Kolędowy czas” zaśpiewały: Xenia Spexard i Natalia Olszewska z grupy V

(Kubusie), a pastorałkę „W święta
aniołki” zaśpiewała Julia Szymik
z grupy IV (Pszczółki). Dzieci wykonały piosenki z wielkim zaangażowaniem i ogromną radością, za co

Kuba Sokołowski
Natalia Stawińska
Natalia Stawiska
Kuba Kaleta

II Bal Charytatywny
W dniu 19 stycznia 2013 r. odbył się II Charytatywny Bal Karnawałowy zorganizowany przez Radę
Rodziców przy Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum
w Pęgowie. W balu uczestniczyło
86 osób. W trakcie balu zorganizowano licytację i zbiórkę do puszek. Całkowity dochód wyniósł

Kolędowanie w kościele
20 stycznia 2013 roku w Kościele Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Obornikach Śląskich
odbył się „Koncert Kolęd i Pastorałek”.

łu „Ich troje z Obornik” w składzie:
Piotr Szewczuk, Artur Leżoń i Piotr
Leżoń. To był naprawdę udany
dzień. Mam nadzieję, ze wszyscy się
świetnie bawili.

zdobyły wielkie oklaski. Dziękujemy
rodzicom za przygotowanie dzieci
do tego wydarzenia. To niedzielne
popołudnie pozostanie nam długo
w pamięci.

15.008zł i zostanie w całości przekazany na potrzeby obu szkół. Dyrekcja szkoły składa serdeczne podziękowanie wszystkim przybyłym
gościom za ofiarność i wielkie serce,
a w szczególności Państwu Agnieszce i Przemysławowi Lichwom za
poświęcony czas i zaangażowanie
w przygotowaniu balu.

Redaguj
z nami
Szanowni Państwo!
Dział Promocji Urzędu Miejskiego zaprasza do publikowania
różnych form twórczości literackiej Państwa autorstwa w Biuletynie Informacyjnym „Z pierwszej ręki”. Zgłoszenia prosimy
kierować na adres: redakcja@
oborniki-slaskie.pl. Dzieła zostaną opublikowane po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem i wypełnieniu karty
zgłoszeniowej przez twórcę.

Ogłoszenia
drobne
Szanowni Państwo!
Informujemy, że od następnego wydania Biuletynu Informacyjnego „Z pierwszej ręki”
będzie istniała możliwość nieodpłatnego zamieszczania drobnych ogłoszeń. Państwa zgłoszenia prosimy kierować na adres:
redakcja@oborniki-slaskie.pl .
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wśród laureatów!!

5 grudnia 2012 roku w Sali
Wielkiej Ratusza we Wrocławiu
odbyła się uroczysta gala VIII
Edycji Konkursu Literackiego
o Laur Złotego Pióra.
Organizatorem konkursu było
Prywatne Salezjańskie Liceum
Ogólnokształcące we Wrocławiu,
„Gość Niedzielny” Redakcja Wrocławska. Patronat honorowy objęli:
– Rafał Dutkiewicz – Prezydent
Miasta Wrocławia
– Rafał Jurkowlaniec – Marszałek
Województwa Dolnośląskiego
– Aleksander Marek Skorupa –
Wojewoda Dolnośląski
– Arcybiskup Metropolita Wrocławski ks. Stefan Cichy
– Biskup Legnicki ks. Ignacy Dec

– Biskup Świdnicki ks. Alfred Leja
– Inspektor Inspektorii Św. Jana
Bosko we Wrocławiu.
Fundatorem głównej nagrody
był Prezydent RP Bronisław Komorowski.
Konkurs był skierowany do
uczniów szkół średnich i III klas
gimnazjalnych województwa dolnośląskiego. Każda szkoła mogła
maksymalnie przysłać prace 5
uczniów.
Zadaniem uczestników konkursu było napisanie pracy w dowolnej
formie (z wyjątkiem poezji) na jeden z dwóch tematów:
1. „Ruch najbardziej służy zdrowiu. Jestem zdania, że nieobojętną
przyczyną pogorszenia się zdrowia

w naszych czasach jest to, że ludzie
nie ruszają się już tak bardzo jak
kiedyś.” (św. Jan Bosko). Sport jako
wyzwolenie z wirtualnej rzeczywistości
2. Zmierzch czy ewolucja uczuć
patriotycznych?
Na 170 prac konkursowych, wybrano 30 najlepszych, wśród nich
dwie naszych uczniów, którzy stali
się laureatami konkursu i pod opieką pani Urszuli Jarych, nauczycielki
języka polskiego, pojechali na finałową galę do Wrocławia.
Laureatami z obornickiego gimnazjum byli uczniowie klasy III d
Karina Minorczyk i Dawid Żuchora.
Seredecznie gratulujemy zwycięzcom!

w obornickim gimnazjum!
Co to jest eTwinning?
To europejska współpraca szkół
w Europie, za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
eTwinning to inicjatywa Komisji
Europejskiej, która została powołana na mocy Decyzji Parlamentu
Europejskiego i Rady z 5 grudnia
2003 r. Wtedy to został zatwierdzony wieloletni program eLerning,
który ma na celu wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w systemie edukacji.
Dzięki programowi nauczyciele
i uczniowie uczą się od siebie nawzajem i wymieniają się swoimi
doświadczeniami, doskonalą umiejętności językowe.

Nasz projekt
Nasi uczniowie wraz z paniami Magdaleną Kraus i Małgorzatą
Sokołowską rozpoczęli pod koniec
października realizację projektu
eTwinning. Naszym partnerem jest
grupa uczniów ze szkoły w Istambule MEV COLLEGE PRIVATE
BASINKÖY ANATOLIAN HIGH
SCHOOL http://www.mevistanbulokullari.com Nasz projekt dotyczy
zwyczajów żywieniowych w Polsce
i w Turcji, a jego celami jest poznanie odmiennej kultury, ciekawej
kuchni oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem
niemieckim w praktyce.
Uczniowie przez cały rok szkolny będą opracowywać zadania, a finałem projektu będzie Dzień Turecki w naszej szkole.

Wszystkim biorącym udział
w projekcie życzymy wytrwałości,
dobrej zabawy, a przy okazji zachęcamy do nauki języka niemieckiego,
który przy bliższym poznaniu można polubić ;)
Oprócz tego realizujemy jeszcze
dwa ważne projekty: W tym roku
szkolnym przystąpiliśmy do umowy partnerskiej na rzecz realizacji
Projektu „XVIII-te Otwarte Drzwi
Galerii Obornickiego Ośrodka
Kultury” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007–2013. Zawarliśmy partnerstwo
w celu realizacji Zadania pod nazwą
Kalejdoskop edukacji artystycznej
w ramach Programu Dom Kultury
+Edukacja Artystyczna.
Magdalena Kraus
i Małgorzata Sokołowska

Przyjemne z pożytecznym

– zabawa i nauka

Przed Świętami Bożego Narodzenia grupa uczniów Publicznego Gimnazjum w Obornikach
Śląskich wraz z paniami: Joanną Błażejewską, Anną Wysocką,
Magdaleną Kraus i Małgorzatą
Sokołowską wyjechała na dwudniową wycieczkę do Berlina
połączoną z warsztatami językowymi.
W pierwszym dniu mieliśmy
możliwość obejrzenia najciekaw-

szych miejsc w stolicy Niemiec jak:
Mur Berliński, Brama Brandenburska i Wieża Telewizyjna. Weszliśmy
również do Reichstagu - siedziby
niemieckiego parlamentu. Wieczorem każdy mógł poczuć świąteczną
atmosferę na jednym z berlińskich
Jarmarków Bożonarodzeniowych.
Na nocleg udaliśmy się do Tropical Islands, jednego z ciekawszych
parków wodnych Niemiec. Przed
snem w namiotach każdy mógł wykąpać się w pięknych kompleksach

dla obornickich
gimnazjalistów

basenowych, bądź udać się na zwiedzanie wyspy tropikalnej.
Drugiego dnia, podczas śniadania w towarzystwie kanarków,
bawiliśmy się do popołudnia na
Wyspie Tropikalnej. Wysokie zjeżdżalnie, zatoczki, morze południowe... a wszystko wśród tropikalnej
zieleni, krzyku flamingów i papug.
Chyba każdy dobrze się bawił
i zapamięta naszą wycieczkę na długo.
obornicki gimnazjalista

ścieżki rozwoju edukacyjnego oraz
skompletowała dokumenty. Dobre wieści przyszły już po Nowym
Roku- wszyscy otrzymali stypendia! A oto szczęśliwi stypendyści:
Nicoll Mueller kl. 1c, Patrycja
Leśniak kl. 1, Daria Bernat kl.
1a, Patryk Sozański kl. 2a. Gratulujemy! Joanna Błażejewska

Nasi najlepsi
Właśnie otrzymaliśmy wyniki olimpiad przedmiotowych,
w których startowali nasi
uczniowie.

eTwinning

w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego nr 1 wraz z udziałem
w częściach wspólnych budynku i prawie własności przynależnego gruntu położonego w Urazie przy ul. Wolności nr 8, stanowiącego własność Gminy Oborniki Śląskie.

Stypendia

Właśnie ukazała się lista rankingowa uczniów, którym przyznano stypendium na rok szkolny
2012/2013 w ramach „Dolnośląskiego Programu Stypendialnego - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych”.
Czwórka uczniów naszej szkoły
wraz opiekunem p. Joanną Błażejewską we wrześniu opracowała

Z radością zawiadamiamy, że
uzyskaliśmy aż 6 tytułów laureata,
w tym jeden tytuł to jednocześnie
I miejsce w Polsce dla Dominika
Muellera wychowanka pani Magdaleny Kraus w olimpiadzie z języka niemieckiego.
Wyniki ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych olimus – sesja jesienna:
JĘZYK NIEMIECKI:
Dominik Mueller – I miejsce
w polsce – tytuł laureata (opiekun
p. M. Kraus)
Nicool Mueller – XII miejsce

w polsce – tytuł laureata (opiekun
p. M. Sokołowska)

W ofercie językowej naszej szkoły
proponujemy naukę języka angielskiego, niemieckiego i włoskiego.
Połączona ona jest z możliwością
wyjazdów warsztatowych do Wielkiej Brytanii i Niemiec.
Klasa z rozszerzonymi zajęciami matematyczno-przyrodniczymi
realizuje swój program nie tylko

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz.
651 z późn. zm.), rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207,
poz. 2108 z późn. zm.), uchwały nr 0150/
XL/291/09 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 kwietnia 2009 r.
z późn. zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Oborniki Śląskie
podaje się do publicznej wiadomości,
że dnia 5 kwietnia 2013 r. o godz. 11
00, w budynku „A” Urzędu Miejskiego
w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1,
sala 12, przeprowadzony zostanie trzeci
Położenie
nieruchomości

Nr
Pow. działki
geodez.
w m2
działki

przetarg ustny nieograniczony z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż opisanego w poniższej tabeli lokalu użytkowego: Lokal użytkowy zbywany jest na
własność. Nieruchomości wolna jest od
wszelkich obciążeń.
Termin przeprowadzenia pierwszego przetargu: 14.09.2012 r., drugiego:
9.11.2012 r.
Koszty notarialne i sądowe w całości
ponosi nabywca nieruchomości. Cena
lokalu mieszkalnego ustalona w przetargu podlega zapłacie nie później niż
do dnia zawarcia umowy przenoszącej
własność, na konto Urzędu Miejskiego
w Obornikach Śląskich w Banku Spółdzielczym w Obornikach Śląskich.
Uczestnicy przystępujący do przetargu winni dokonać wpłaty wadium w pieniądzu w kasie Banku Spółdzielczego
w Obornikach Śląskich lub przelewem
na konto Urzędu Miejskiego w Obor-

Nr księgi
wieczystej

GEOGRAFIA:
Karina Minorczyk – XV miejsce w polsce – tytuł laureata (opiekun p. W. Czmiel)
MATEMATYKA:
Daria Bernat – XV miejsce
w polsce – tytuł laureata (opiekun
p. A. Zombroń)
Marek Buryło – XV miejsce
w polsce – tytuł laureata (opiekun
p. J. Błażejewska)
Szkolny koordynator konkursów
– Joanna Błażejewska

w murach szkoły, ale również poza
nią, np. na Politechnice Wrocławskiej (od kilku lat nasi uczniowie
biorą udział w zajęciach laboratoryjnych prowadzonych przez wykładowców z Politechniki).
Zajęcia wychowania fizycznego
stoją na wysokim poziomie, o czym
świadczą duże sukcesy sportowe
naszych gimnazjalistów. Uczniowie
z klasy sportowej realizują swoje zajęcia również na basenie.
Serdecznie zapraszamy do naszej
szkoły. Karta zgłoszeń dostępna jest
na stronie www.gimnazjum-obornikislaskie.pl

nikach Śląskich nr 83 95830009 0000
1007 2000 0017 w Banku Spółdzielczym
w Obornikach Śl., w wysokości podanej w kolumnie 8 powyższej tabeli tak,
aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu
29 marca 2013 r. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej
przed otwarciem przetargu.
O wysokości postąpienia decydują
uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 %
ceny wywoławczej, z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium uczestnika, który wygrał
przetarg zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie
zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od
dnia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczest-

nika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej. Cudzoziemcy
mogą uczestniczyć w przetargu, jeżeli
posiadają zgodę właściwego organu
państwowego na nabycie przedmiotowych nieruchomości.
UWAGA: W celu ustalenia listy
uczestników przetargów osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji
przetargowej dokument stwierdzający
ich tożsamość, podmioty na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – aktualny odpis (z ostatnich 6
miesięcy) z Rejestru Sądowego, podmioty nieprzerejestrowane – aktualny odpis
(z 6 ostatnich miesięcy) z Rejestru Sądowego, cudzoziemcy – promesę wydaną
przez MSWiA, pełnomocnicy – pełnomocnictwo oraz dokument stwierdzający ich tożsamość (w przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich

notarialne poświadczenie).
Nieruchomości sprzedawane są na
podstawie danych z ewidencji gruntów.
W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt
i staraniem nabywcy organizator przetargu nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie
przez geodetę może dokonać Gmina na
koszt kupującego.
Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Szczegółowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem
przetargu można uzyskać w Wydziale
Urbanistyki, Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka
1, tel. 71 310-35-19 wew. 421.

Sporządziła: Danuta Balowska

Przeznaczenie
nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania

Opis nieruchomości

Cena wywoł. lokalu wraz z udziałem w działce

Wadium
10% ceny
wywoławcze

1

2

3

4

5

6

7

8

Uraz, ul.
Wolności
nr 8, lokal
użytkowy
nr 1 (pustostan)

810/1
AM 1

430 udział
lokalu nr
1 20,63%
co stanowi
pow. 88,71
m2

WR1W/
00020965/8

Lokal użytkowy nr 1 usytuowany w bud. mieszkalno-usługowym, dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym z nieużytkowym poddaszem. Jest to obiekt przedwojenny w zabudowie zespolonej, szeregowej, murowany z cegły, posiada dwuspadowy dach kryty dachówką
ceramiczną. W budynku znajdują się 3 lokale mieszkalne i 1 użytkowy będący przedmiotem
sprzedaży. Stan techniczny budynku średni.
Opis nieruchomości: nieruchomość położona jest w centralnej strefie wsi Uraz. Najbliższe sąsiedztwo stanowi kościół oraz zabudowania mieszkalne jedno i wielorodzinne. Przyległa droga publiczna
jest utwardzona kostką granitową, urządzona, oświetlona, stanowi plac kościelny ze starymi drzewami. Tylna część działki to ogród przydomowy pełniący funkcję wypoczynkowo-rekreacyjną.
Lokal użytkowy nr 1 położony jest na parterze budynku i składa się z dwóch gabinetów, poczekalni, pomieszczenia socjalnego i dwóch WC o powierzchni użytkowej 44,37 m2
Łączna pow. budynku: 215,02 m2
pow. użytk. lokalu: 44,37 m2

Zgodnie z MPZP zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
nr 0150/XL/297/05 z dnia
15 grudnia 2005 r. nieruchomość położona jest na terenie
oznacz. symbolem MNU/12 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

67 000 zł,
zw. z VAT

6 700 zł

JĘZYK POLSKI:
Patryk Sozański – XIV miejsce
w polsce – tytuł laureata (opiekun p.
H. Bernadek)

Oferta edukacyjna
obornickiego
gimnazjum
W roku szkolnym 2013/2014
proponujemy utworzenie klas
gimnazjalnych z rozszerzonymi
zajęciami językowymi, sportowymi i matematyczno-przyrodniczymi.
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Luty 2013 r.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 58 /2013 z dnia 26.02.2013 r.,

w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z udziałem w częściach
wspólnych budynku i prawie własności przynależnego gruntu położonego w Obornikach Śląskich przy ul. Dunikowskiego nr 18, stanowiącego własność Gminy Oborniki Śląskie.
Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr
142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r.
nr 102, poz. 651 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.),
uchwały nr 0150/XL/291/09 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28
kwietnia 2009 r. z późn. zm., w sprawie
zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Oborniki Śląskie podaje się do publicznej
wiadomości, że dnia 5 kwietnia 2013 r.
o godz. 11 30, w budynku „A” Urzędu
Miejskiego w Obornikach Śląskich ul.
Trzebnicka 1, sala 12, przeprowadzony
Położenie
nieruchomości

Nr
geodez.
działki

1

2

Oborniki
Śląskie
ul. Dunikowskiego
nr 18
lokal
mieszkalny
nr 1 (pustostan)

1/4
AM 1

zostanie drugi przetarg ustny nieograniczony z obniżoną ceną wywoławczą na
sprzedaż opisanego w poniższej tabeli
lokalu mieszkalnego.
Lokal mieszkalny zbywany jest na
własność. Nieruchomości wolna jest
od wszelkich obciążeń.
Termin przeprowadzenia pierwszego przetargu: 14.02.2013 r.,
Koszty notarialne i sądowe w całości
ponosi nabywca nieruchomości. Cena
lokalu mieszkalnego ustalona w przetargu podlega zapłacie nie później niż
do dnia zawarcia umowy przenoszącej
własność, na konto Urzędu Miejskiego
w Obornikach Śląskich w Banku Spółdzielczym w Obornikach Śląskich.
Uczestnicy przystępujący do przetargu winni dokonać wpłaty wadium w pieniądzu w kasie Banku Spółdzielczego
w Obornikach Śląskich lub przelewem
na konto Urzędu Miejskiego w Obor-

Pow.
działki
w m2

Nr księgi
wieczystej

3

4

1389 udział W R 1 W /
lokalu nr 00020965/8
1 21,23%
co stanowi
pow. 294,88
m2

nikach Śląskich nr 83 95830009 0000
1007 2000 0017 w Banku Spółdzielczym
w Obornikach Śl., w wysokości podanej w kolumnie 8 powyższej tabeli tak,
aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu
29 marca 2013 r. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej
przed otwarciem przetargu.
O wysokości postąpienia decydują
uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny
wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do
pełnych dziesiątek złotych.
Wadium uczestnika, który wygrał
przetarg zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym
uczestnikom wadium zostanie zwrócone
najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie
uchylenia się uczestnika, który wygrał

przetarg, od zawarcia umowy notarialnej.
Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu, jeżeli posiadają zgodę właściwego
organu państwowego na nabycie przedmiotowych nieruchomości.
UWAGA: W celu ustalenia listy
uczestników przetargów osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji
przetargowej dokument stwierdzający
ich tożsamość, podmioty na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – aktualny odpis (z ostatnich 6
miesięcy) z Rejestru Sądowego, podmioty nieprzerejestrowane – aktualny odpis
(z 6 ostatnich miesięcy) z Rejestru Sądowego, cudzoziemcy – promesę wydaną
przez MSWiA, pełnomocnicy – pełnomocnictwo oraz dokument stwierdzający ich tożsamość (w przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich
notarialne poświadczenie).

Opis nieruchomości

Nieruchomości sprzedawane są na
podstawie danych z ewidencji gruntów.
W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy organizator przetargu
nie bierze na siebie odpowiedzialności
za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez
geodetę może dokonać Gmina na koszt
kupującego.
Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Szczegółowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem
przetargu można uzyskać w Wydziale
Urbanistyki, Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka
1, tel. 71 310-35-19 wew. 421.

Sporządziła: Danuta Balowska

Przeznaczenie
nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania

Cena wywoł. lokalu wraz z udziałem w działce

Wadium
10% ceny
wywoławczej

5

6

7

8

Lokal mieszkalny nr 1 usytuowany w bud. mieszkalnym trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym. Pochodzi z okresu przedwojennego. W budynku znajdują się cztery lokale mieszkalne.
Stan techniczny budynku średni.
Opis nieruchomości: działka zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym i gospodarczym, usytuowana na obrzeżach Obornik Śląskich w dużym kompleksie leśnym z zabudową
letniskową oraz wytyczonymi ścieżkami spacerowymi i rowerowymi. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i szpital.
Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 36,41 m² położony jest na parterze budynku
i składa się z dwóch pokoi (w tym jeden przechodni), kuchni (przechodniej) i łazienki oraz
pomieszczenia przynależnego (piwnica) o pow. 1,78 m2
pow. użytk. lokalu:
36,41 m2
pow. przynależna:
1,78 m2
Łączna pow. lokalu:
38,19 m2

Zgodnie z MPZP zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej
w Obornikach Śląskich nr
0150/XXV/258/05 z dnia 7
lipca 2005 r. nieruchomość położona jest na terenie oznacz.
symbolem MN/3(1) – tereny
przeznaczone pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną o niskiej intensywności
wolnostojącą lub bliźniaczą.

72 000 zł,
zw. z VAT

7 200 zł
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Szkoła Podstawowa w Pęgowie

Jasełka pt. „Obudźmy w nas miłość”
Nadziei blask aż po nieba kres,
Wigilii czas płonie blaskiem świec,
Poprzez ciszy mgłę z dala słychać
śpiew, Dziś wszystkim z nas Bóg
narodzi się.
Słowami kolędy zespołu Perfect
rozpoczęły się jasełka w pęgowskiej
szkole, które jak co roku, zostały
wystawione w ostatnim dniu nauki
przed feriami świątecznymi oraz 13
stycznia podczas 21. finału WOŚP.
Przedstawienie było nietypowe –
historia narodzin Jezusa posłużyła
do przedstawienia współczesnych
ludzi, którzy w zabieganiu dnia
codziennego zapomnieli o istocie
świąt, o miłości, drugim człowieku.
Jasełka pokazały ludzką hipokryzję,
zakłamanie, brak czasu dla bliskich,
konsumpcjonizm i obojętność dla
potrzebujących.
Walka dobra ze złem została
przedstawiona poprzez rywalizację aniołów i diabłów. Wysłannicy
piekieł robili wszystko, by zniszczyć
święta, stłumić miłość, zagłuszyć
człowieka na Boga, zabić w ludziach
odruchy dobra. Na szczęście w człowieku jest więcej dobra niż zła i to
ono zwyciężyło przy wielkiej pomocy aniołów.
W spektaklu śmiech mieszał się
ze łzami wzruszenia, zachwyt nad

mysłami niezwykłymi dla aniołów,
które jednak okazują się skuteczne
w walce z piekłem i doprowadzają
do zwycięstwa nieba. Furorę zrobili
pastuszkowie, w których role wcielili się wspaniali i pełni pasji rodzice
naszych uczniów. Nie dość, że mówili jak rodowici górale, to jeszcze
pięknie grali i śpiewali gwarą.

z pierwszej ręki

Luty 2013 r.

życiem, ale także dostarczył wielu wzruszeń i wywołał uśmiech na
twarzy. Szczególnie spodobały się
widzom diabły – z pozoru groźni –
Lucyfer i Boruta, wywoływali salwy
śmiechu, św. Piotr – srogi strażnik
bram niebieskich, niczym najlepszy telewizyjny celebryta przewodził rozmowom kwalifikacyjnym
dla kandydatów na mieszkańców
nieba, Anioł Frywolny – na wzór
zbuntowanych nastolatków, doprowadził Archanioła do nerwicy swoim frywolnym strojem, cudacznymi
dodatkami i zadziwiającymi po-

Jezus narodził się w pięknej stajence, wykonanej specjalnie z okazji jasełek, w niezwykłej scenerii
rozgwieżdżonego nieba, z gwiazdą
betlejemską, aniołem głoszącym
wielką nowinę. Dopełnieniem były
starannie dobrane stroje, piękna
muzyka, śpiew i ….niezwykła atmosfera unosząca się nad pęgowską aulą wraz ze słowami piosenki
Czerwonych Gitar
Jest taki dzień, bardzo ciepły choć
grudniowy; dzień, zwykły dzień,
w którym gasną wszelkie spory. Jest

Podstawowej im. Jana
Brzechwy w Osolinie

Wzruszeń dostarczyli wykonawcy kolęd i pastorałek, aktorzy, którzy piękną i przejmującą recytacją
komentowali wydarzenia czy matka, która przychodząc pokłonić się
Jezusowi, przyniosła domowy chleb
w darze.

taki dzień, w którym radość wita
wszystkich, dzień, który już każdy
z nas zna od kołyski.
Agnieszka Chamara
– opiekunka koła teatralnego
zdjęcia – Marta Musiała

Koncert charytatywny w pęgowskiej szkole
12 stycznia w auli Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Pęgowie miało miejsce
niecodzienne wydarzenie kulturalne.
Z inicjatywy absolwentki szkoły,
Pani Ewy Wiśniowskiej, w murach
szkoły pojawili się utalentowani
młodzi ludzie, uczniowie wrocławskich szkół muzycznych. Spora część artystów to mieszkańcy
Pęgowa i okolic, pozostali artyści

przyjęli zaproszenie i zgodzili się
wystąpić gościnnie. W sumie wystąpiło siedemnastu muzyków. Zaproszenie do udziału przyjął również
Pan Gracjan Szymczak – pianista,
laureat wielu konkursów, pracownik naukowy Akademii Muzycznej
we Wrocławiu. Jego wirtuozowskie
wykonanie dwóch utworów wywołało aplauz widowni. Wszyscy wykonawcy zaprezentowali się wspaniale. Poza tym grali, by wesprzeć
potrzebujących pomocy. Zebrana

kwota została przekazana dla rodziny Tomka i jego babci, którzy
znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Nieocenioną pomoc okazali ludzie dobrego serca działający
w lokalnym Stowarzyszeniu Rozwoju Pęgowa. Spełnili formalności
niezbędne do przeprowadzenia
zbiórki publicznej.
Na koncert przybyły rodziny artystów i mieszkańcy Pęgowa, którzy
zawsze chętnie spieszą z pomocą
potrzebującym.
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Szkoła Podstawowa w Osolinie
Akademia Bezpieczeństwa

Wigilia w Szkole

piękną i sugestywną grą młodych
aktorów ze wstydem, kiedy zdaliśmy sobie sprawę, że śmiejemy się
sami z siebie. Bo czyż przed świętami nie biegamy jak w amoku w szale
zakupów? Nie denerwujemy się na
bliźnich w zatłoczonych sklepach,
na parkingach, ulicach? Czy nie
rządzi nami komputer, telefon, Internet i inne gadżety, bez których
nie wyobrażamy sobie życia? Tylko
czy w tym świecie jest miejsce dla
Boga? Spektakl w niezwykły sposób uświadomił nam istotę świąt,
zmusił do przemyśleń nad swoim

Magazyn Informacyjny
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W piątek 21 grudnia 2013 roku
Szkoła Podstawowa im. Jana
Brzechwy w Osolinie rozbrzmiewała kolędami, pastorałkami,
a wokoło roznosił się zapach
świątecznego drzewka i wigilijnych potraw.
Wszyscy odświętnie ubrani zebrali się w pięknie udekorowanej
sali gimnastycznej, aby wziąć udział
w jasełkach przygotowanych przez
uczniów klas trzecich pod kierunkiem naszych księży. Swój udział
w jasełkach miał oczywiście szkolny
chór wzmocniony o gitarowe trio.

Tradycją Szkoły Podstawowej
im. Jana Brzechwy w Osolinie
jest realizowanie ogólnoszkolnych projektów edukacyjno-wychowawczych. W tym roku
szkolnym zaplanowano cykl
zajęć pod hasłem „Akademia
Bezpieczeństwa”, w ramach
którego
uczniowie-studenci
w pierwszym semestrze poznają ogólne zasady szeroko pojętego bezpieczeństwa.
Mali studenci wyposażeni w indeksy zostali podzieleni na zróżnicowane wiekowo grupy i w dniach
22–23 stycznia 2013 roku poprzez
zabawę uczyli się żyć bezpiecznie.

„Cuda i dziwy” – zgubne nałogi.

poczęstunku. Wszystkim bardzo
smakowały pierogi z kapustą i grzybami, barszcz i domowe ciasta oraz
owoce. Nie zabrakło wspólnie śpiewanych kolęd. Czuwały nad nami
anioły namalowane przez naszą
panią od plastyki, a choinki podarowane przez rodziców ozdobiliśmy własnoręcznie wykonanymi
ozdobami. W holu szkoły można
było podziwiać różnorodne ozdoby świąteczne wykonane przez
uczniów uczęszczających na kółko
rzeźbiarskie. Wiele z tych dzieł znalazło nabywców.
Wszystkim rodzicom, którzy
„Katar” – Jak działa system odporności?

Chór szkolny pod kierunkiem pani Ewy Skubisz.
Następnie, po krótkiej przerwie,
wszyscy zebraliśmy się przy zastawionych suto stołach. Po wspólnej
modlitwie i odczytaniu fragmentu
Pisma Świętego oraz wzajemnych
życzeniach i połamaniu się opłatkiem, zasiedliśmy do wigilijnego

przyczynili się do zorganizowania
szkolnej wigilii i poświęcili swój
czas, aby przygotować poczęstunek,
lepić pierogi, upiec ciasta, pomóc
przy ustawianiu stołów i sprzątaniu,
w imieniu społeczności szkolnej
serdecznie dziękujemy.

Wszyscy jesteśmy amatorami świątecznych smakołyków.

Na zajęciach pod tytułem „Jak
rozmawiać trzeba z psem” dzieci
powtarzały i utrwalały zasady zachowania się z kontakcie ze zwierzętami domowymi i dzikimi. Co robić,
aby ustrzec się pożaru, jak zachować
się w razie jego wybuchu, jak czytać piktogramy – tego uczyły się
dzieci na zajęciach zatytułowanych
„Pali się”. „Pstryczek – elektryczek”
to tytuł zajęć, w ramach których
uczono zasad posługiwania się prostymi urządzeniami AGD. Zasady
udzielania pomocy przedmedycznej
uczniowie poznawali podczas zajęć
zatytułowanych „Po rozum do głowy” i „Chory kotek”. Tu priorytetem
była umiejętność wezwania pomocy, sprawdzenia przytomności, oddechu i ułożenia w pozycji bocznej
ustalonej oraz opatrywania drob-

nych ran i oparzeń. Profilaktykę
chorób zakaźnych omawiano na zajęciach pod tytułem „Katar” Intrygujący tytuł „Cuda i dziwy” nadano
zajęciom związanym ze szkodliwym
wpływem na zdrowie i życie różnorakich używek. „Paweł i Gaweł”
to bohaterowie zajęć traktujących
o żywiołach i uczących zachowania
w razie powodzi, burzy i huraganu.
Przypomnienie zasad ruchu drogowego oraz bezpieczeństwo w zabawach podczas ferii zimowych były
przedmiotem zajęć zatytułowanych
„Zielone światło”. O swoich obawach i lękach mali studenci mogli
porozmawiać i wyrazić w formie rysunkowej w ramach zajęć pt. „Bajka
terapeutyczna”.

„Bajka terapeutyczna” – galeria lęków.

„Zielone światło” – krzyżówka: „Jestem bezpieczny”

Wszystkie zajęcia miały charakter krótkich wykładów i ćwiczeń
i prowadzone były przez nauczycieli
naszej szkoły. W indeksach wpisywano studentom zaliczenia. „Praktyki studenckie” młodzi studenci
odbędą w semestrze drugim, na który zaplanowano w ramach projektu
współpracę ze służbami ratunkowymi, czyli Strażą Pożarną, Policją,
lekarzem, pielęgniarką i ratownikiem medycznym. Aby zaliczyć rok
akademicki 2012/2013 uczniowie
– studenci będą musieli napisać test
ze znajomości podstawowych zasad
bezpieczeństwa, na podstawie którego zdobędą tytuł „Małego Ratownika”. Taka forma prowadzenia zajęć
spotyka się z dużą aprobatą ze strony
dzieci i pozytywnymi opiniami rodziców.
Anna Leżoń
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Szkoła Podstawowa Nr 2 w Obornikach Śląskich
Jasełkowy konkurs
Już po raz piąty GOKiS w Prusicach był gospodarzem Przeglądu Form Teatralnych „Gwiazdo
Betlejemsko prowadź”. I w tym
roku nie zabrakło w nim przedstawicieli naszej szkoły.
Tym razem przedstawienia jasełkowe zaprezentowały nasze przedszkolaki z obu grup oraz uczniowie
klasy II b. Celem przeglądu było:
kultywowanie obrzędowości wpisanej w tradycję i kulturę regionu,
propagowanie szeroko pojętej kultury (literatura, teatr, muzyka), pogłębianie refleksji nad czasem Świąt

Bożego Narodzenia. Jury oceniało:
dobór repertuaru, grę aktorską,
oprawę muzyczną, kostiumy, ogólny wyraz artystyczny, oryginalność
prezentacji. Nasze przedszkolaki
przygotowane pod okiem p. Elżbiety Kowalczyk i p. Jolanty Janikowskiej zajęły I miejsce, a uczniowie
klasy II b przygotowane przez p.
Agatę Krasucką miejsce II w kategorii klas I – III.
Obie grupy otrzymały nagrody:
Gipsowe anioły, pamiątkowe dyplomy oraz kosze słodyczy.
GRATULUJEMY!

„Bajkowe jasełka”
Najmłodsi uczniowie Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Obornikach
Śląskich dwukrotnie wystąpili
w styczniu z przedstawieniem
„Bajkowe jasełka”. Pierwsze
przedstawienie odbyło się w Gospodzie w Obornikach Śląskich
na dorocznym spotkaniu Stowarzyszenia Osób Niedowidzących.
Występ naszych najmłodszych
obejrzeli również zaproszeni goście:
Wiceburmistrz Obornik Śląskich
Karol Kos, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 Jolanta Dudczenko, Starosta Powiatu Trzebnickiego Robert
Adach, ksiądz Rafał z Parafii Judy
Tadeusza, wicestarosta Arkadiusz
Poprawa i wielu innych. Drugi występ odbył się 12 stycznia 2013 r.

podczas spotkania opłatkowego Akcji Katolickiej w naszej szkole.
W przedstawieniach wzięli udział
wszyscy uczniowie klas 0. Nowonarodzonemu Panu Jezusowi dary
przynieśli: Dziewczynka z zapałkami, Kopciuszek, Jaś i Małgosia i wielu, wielu innych bohaterów bajek.
Dzieci przepięknie śpiewały kolędy
i wygłaszały swoje kwestie. Występ
naszych najmłodszych spotkał się
z bardzo pozytywnym przyjęciem,
co wyrażone zostało burzą oklasków
na zakończenie przedstawienia.
Wszystkim zaangażowanym oso
bom, rodzicom i pracownikom szko
ły dziękujemy za pomoc.
Jolanta Janikowska
Elżbieta Kowalczyk SP Nr 2

Bieg po zdrowie
W dniach 22–25.01.2013 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Obornikach Śląskich zrealizowany
został projekt prozdrowotny pt.
„Kształtowanie postaw prozdrowotnych w oddziale przedszkolnym”.
Realizatorami projektu byli Słuchacze Wrocławskiego Kolegium
Pracowników Służb Społecznych.
Główny cel projektu skupiał uwagę
na tematyce właściwego stylu życia
w odniesieniu do edukacji żywieniowo-ruchowej. Skierowany był do
dzieci z klas 0-1 i szerokiej publiczności szkoły. Istnieje ścisły związek
między sposobem i jakością żywienia, a prawidłowym rozwojem
fizycznym, psychicznym, stanem
odżywienia, zdrowia, samopoczuciem człowieka i kondycją fizyczną.
Szkodliwe i niepełnowartościowe
żywienie to jedna z głównych przyczyn wielu chorób i zaburzeń. Zapotrzebowanie witaminowe organizmu nie zawsze jest zaspokajane,
a przyczyn tego może być bardzo
wiele. Jedną z nich może być brak
wiedzy o roli, jaką ma prawidłowe,
regularne i pełnowartościowe pożywienie oraz tzw. zdrowy tryb życia
dla naszego organizmu, rozwoju
oraz właściwego funkcjonowania.
Problem prawidłowego odżywiania
się nie jest czymś nowym, a wobec
istniejących zagrożeń, wydaje się
koniecznym podjecie tego tematu
właśnie w szkole, wśród najmłodszych uczniów. Chcąc ocenić stan

wiedzy beneficjentów na w/w tematy wykorzystano formę ankiety
obrazkowej, przygotowaną przez
badających w oparciu o posiadaną
wiedzę i własne przemyślenia. Pod
koniec projektu, dzieci częściej opowiadały się za owocami. Udowodniono, iż udostępnienie wszystkim
uczniom w klasie owoców i warzyw
do spożycia wpłynęło pozytywnie
na zachowania tych dzieci, które
wcześniej z różnych przyczyn nie
jadały owoców lub warzyw. Widząc zachęcający przykład kolegów,
same chętnie po nie sięgały. Wiedza na temat prawidłowego żywienia wpłynęła pozytywnie na dzieci

uczestniczące w programie promującym zdrowy styl życia. Wiedza ta
wyraźnie wzrosła w wyniku uczestnictwa w projekcie.
Aby utrzymać i wzmocnić dotychczasowe rezultaty projektu
szkoły powinny zintensyfikować
działania edukacyjne dla uczniów
dotyczące prawidłowego żywienia,
ze szczególnym uwzględnieniem
roli owoców i warzyw w codziennej
diecie, oraz zwiększenie aktywności
ruchowej. Działania te powinny zachęcać uczniów do samodzielnego
dokonywania prozdrowotnych wyborów żywieniowych.

z pierwszej ręki

Luty 2013 r.

w obornickiej „Dwójce”

15 stycznia br. w Szkole Podstawowej Nr 2 odbyła się Konferencja Oddziału Miejsko Gminnego Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci w Obornikach Śląskich
podsumowująca ostatnie dwa
lata działalności.
Na zaproszenie prezesa, pana
Stanisława Brańskiego, przybyły
delegacje miejscowych kół TPD
z terenu gminy Oborniki Śląskie.
Zgromadzonych powitali uczniowie
klasy IV „a”, którzy zaprezentowali
krótki program artystyczny poświęcony Januszowi Korczakowi. W sali
przygotowano wystawę fotografii
z projektów oraz festynów realizowanych przez Koło Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 2. Koordynator przeprowadzonego w 2012 r. projektu
„Śladami przeszłości”, p. Katarzyna
Raduchowska, zaprosiła wszystkich
do obejrzenia prezentacji multimedialnej, którą przygotowała na tę
okazję. Nauczycielka zaznaczyła, że
jest to jeden z większych sukcesów,
jakim pochwalić się może nie tylko
Szkoła Podstawowa Nr 2, ale i Obornicki Oddział Miejsko-Gminny.

Łukasz Budas. Pan prezes podkreślił, że to dzięki staraniom radnego
w naszym mieście został otwarty
nowy plac zabaw, który sfinansowany został ze środków Fundacji
Muszkieterów.

W kolejnej części prezes S. Brański zaprezentował referat sprawozdawczy z działalności Oddziału
Miejsko-Gminnego TPD w Obornikach Śląskich. Podczas wystąpienia prezes zwrócił szczególną uwagę na dobrą współpracę kół z gminy
Oborniki Śląskie oraz Wisznia Mała
z Bankiem Żywności we Wrocławiu. Przekazuje on nieodpłatnie
artykuły spożywcze w ramach Programu PEAD – „Pomoc żywnościowa dla najuboższej ludności Unii

Jasełka
Tuż przed feriami zimowymi
uczniowie z klasy II b wraz ze
swoją panią Agatą Krasucką
umilili spotkanie studentom
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Dzieci zaprezentowały przedstawienie jasełkowe, które jeszcze
przed świętami pokazali swoim
najbliższym. Był świąteczny nastrój, kostiumy, a przede wszystkim mali aktorzy, którzy wcielili się
w role Józefa, Maryi, Trzech Króli,
pastuszków i aniołków. zaprezen-

towali zebranym swoje zdolności
recytatorskie. Widzowie mogli posłuchać śpiewanych solo i w grupie
pięknych kolęd i pastorałek. Insce-

Fundacja „Żaczek” na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Obornikach
Śląskich serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału
w konferencji pt.:

„Gry komputerowe
i wirtualne światy”
Następnie swoje sprawozdania
przedstawili przewodniczący kół
TPD: p. Magdalena Lewandowska ze Szkoły Podstawowej Nr 2
w Obornikach Śląskich, p. Wioletta
Mazur i p.Anna Bębenek – z Koła
TPD przy Szkole Podstawowej
i Gimnazjum w Pęgowie, p. Anna
Szot i p. Wanda Górna– przedstawicielki Szkoły Podstawowej w Urazie, p. Maria Wilk -przewodnicząca
Koła TPD przy Publicznym Przedszkolu w Obornikach Śląskich.

nizacja zachwyciła publiczność,
która nie kryła wzruszenia i włączyła się do wspólnego kolędowania.

W swoim wystąpieniu sprawozdawczym przewodnicząca Koła
TPD działającego przy obornickiej
„dwójce” opowiedziała o zorganizowanych wspólnie z biblioteką
w 2012 r. obchodach Roku Korczakowskiego. Uczniowie dzięki lekcjom i apelowi połączonemu z prezentacją multimedialną poszerzyli
wiedzę na temat pisarza, pedagoga
i wielkiego przyjaciela dzieci, jakim
niewątpliwie był Janusz Korczak.
Zorganizowano szereg konkursów,
w których udział wzięli nie tylko
starsi uczniowie, ale też i najmłodsi.

Przypomnijmy, Szkolne Koło
TPD wzięło udział w konkursie
dotacyjnym Fundacji PZU „Wzbogacanie oferty edukacyjnej na terenach wiejskich i małych miasteczek”
i odniosło sukces, uzyskując 35
500 zł na realizację projektu. Kwota
ta umożliwiła udział w wycieczkach
szkolnych wszystkim dzieciom, bez
względu na warunki materialne.
Uczniowie wybrali się z wychowawcami na wycieczki historyczne,
m.in. do Krakowa i Wieliczki, Gniezna, Biskupina, Warszawy.
Po oficjalnym otwarciu konferencji, powitaniu delegatów oraz
gości przez prezesa Brańskiego
przyszedł czas na wyróżnienie
działaczy Towarzystwa. Odznakę
„Przyjaciel Dziecka” otrzymali:
dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2,
p. Jolanta Dudczenko, p. Teresa
Mańkowska – sekretarz SP Nr 2
oraz radny gminy Oborniki Śląskie

Europejskiej. W roku 2012 Zarządy
Kół podpisały umowy z Bankiem
Żywności zgodnie z zapotrzebowaniem w danym środowisku. Jest
to konkretna pomoc dla rodzin
znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej. W 2011 r. w ramach tej
pomocy obdarowano aż 545 osób.
Prezes podziękował wszystkim osobom związanym z TPD, które społecznie zajmowały się dystrybucją
żywności.
Wśród innych działań zostały
wymienione m.in.: dofinansowanie wycieczek szkolnych w Szkole
Podstawowej w Urazie, inspirowanie kół do udziału w projektach,
uczestniczenie w uroczystościach
parafialnych, szkolnych imprezach, takich jak np. ślubowanie
pierwszoklasistów czy w festynach,
przekazywanie gadżetów na loterie
fantowe oraz na szkolne imprezy
okolicznościowe.

Urząd Miejski
w Obornikach Śląskich

„Internet nie musi zagrażać. Bezpieczeństwo
dzieci w Internecie to nie jest problem techniczny,
ale wychowawczy”

Większość sprawozdań dotyczyła współpracy z Bankiem Żywności
i organizacji wycieczek przez koła.

chowiska teatralnego, występy na
żywo na antenie Radia RAM i Radia
Wrocław, wycieczkę do muzeum
Radia Wrocław oraz do Telewizji
Wrocław, płyty z nagraniami własnych wypowiedzi i słuchowiska,
nagrody rzeczowe. Uczniów do
konkursu przygotowały polonistki
Anna Janiak i Magdalena Lewandowska.
ML

Fundacja „Żaczek”
na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 2
w Obornikach Śląskich

III Powiatowa Konferencja

Ponadto prezes S. Brański wyróżnił jeszcze dwie nauczycielki ze
Szkoły Podstawowej Nr 2. P. Magdalena Lewandowska otrzymała
medal „Wzorowy Działacz TPD”,
a p. Ewa Borowska-Gancarek dyplom za wzorową pracę społeczną
na rzecz dzieci. Delegatom na pamiątkę spotkania wręczono książki
z dedykacją.

Dzieci robią sałatki owocowe.

Jury składające się głównie
z dziennikarzy wybrało 22 prace
spośród aż 255 nadesłanych! Finaliści w nagrodę wezmą udział w feriach zimowych zorganizowanych
przez Akademię Młodego Radiowca Radia Wrocław ufundowanych
przez Gminę Wrocław.
W ramach zajęć dzieci mają zagwarantowane m.in. nagranie słu-
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Konferencja Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci

Sukces uczniów
w konkursie literackim
Troje uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Obornikach Śląskich–
Paulina Nowacka z klasy V a, Anna
Merder i Jan Sanecki z klasy VI b
znalazło się wśród finalistów ogłoszonego na terenie Dolnego Śląska
konkursu literackiego polegającego
na napisaniu opowieści wigilijnej.
Organizatorzy konkursu to
Gmina Wrocław, Radio Wrocław
oraz Gazeta Wrocławska.
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Nauczycielka wspomniała też,
że koło w latach 2010–11 uczestniczyło w dwóch edycjach Programu
Grantowego „Masz pomysł? Podziel się posiłkiem”, a dzięki nawiązanej z firmą Danone współpracy
szkoła wciąż czerpie korzyści. We
wrześniu otrzymała fundusze na
dożywianie dzieci od firmy Tradis
z Lublina, która wspiera inicjatywy Danone’a. Otrzymana kwota
pozwoliła na opłacenie w szkolnej
stołówce obiadów dla dziesięciorga
uczniów od września do stycznia br.
włącznie.
Na koniec spotkania sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zaprezentowała p. Krystyna Bosak.
Po krótkiej dyskusji i przyjęciu
uchwał, wniosków na dalszą działalność Oddziału i Kół TPD pan
prezes S. Brański oficjalnie zakończył konferencję, życząc wszystkim
przyjaciołom dzieci wielu sukcesów
i owocnej pracy.

która odbędzie się

5 marca 2013 r. o godz. 17:00
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Obornikach Śląskich.
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Dodatkowe informacje dostępne są u organizatorów konferencji pod
adresem mailowym: sp2oborniki@o2.pl lub pod nr tel. 301 21 56.

Gdzie jest zdrowie?
W dniach od 22 do 25 stycznia
2013 r. w Szkole Podstawowej
Nr 2 w Obornikach Śląskich
realizowany był projekt socjalny pod nazwą: Kształtowanie
postaw prozdrowotnych wśród
dzieci, klas 0–1 pod nazwą
„Zdrowe Ludki”.
Zespół projektowy Kolegium
Pracowników Służb Społecznych
z Wrocławia mając na uwadze edukację żywieniowo-ruchową, podjął działania zwiększające wiedzę
dzieci na temat zdrowego stylu

zdrowym trybem życia i higieną. Po
zabawach dzieci zrobiły sałatki warzywne, oraz rysowały i kolorowały owoce. Na zakończenie projektu
zorganizowana została Spartakiada
Zdrowia, w której udział wzięły
dzieci klas 0–1, dzielnie wspierane
były przez swoje wychowawczynie,
które czynnie uczestniczyły w zawodach. Emocje były wysokie. Po
spartakiadzie dzieci zrobiły wspaniałe kanapki, a grupa projektowa
wypisała indywidualne certyfikaty
zaświadczające o znajomości zasad
zdrowego stylu życia, oraz dyplomy

Grupa biorąca udział w projekcie.
życia. Podczas realizacji projektu,
dzieci obejrzały prezentację multimedialną – dlaczego warto dbać
o zdrowie? Co jest zdrowe dla organizmu, a czego powinniśmy
unikać, samodzielne wykonanie
sałatek owocowych. Następnego
dnia odbyły się gry i zabawy ruchowe, w których wykorzystano
piosenki i rymowanki związane ze

i nagrody rzeczowe dla uczestników
spartakiady.
Grupa projektowa „Zdrowe Ludki”, Kolegium Pracowników Służb
Społecznych z Wrocławia, serdecznie dziękuje pani dyrektor, gronu
pedagogicznemu, oraz dzieciom
za pomoc, a także świetną zabawę
w trakcie realizacji projektu promującego zdrowy styl życia.
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Szkoła Podstawowa Nr 3 w Obornikach Śl.
Koncert Noworoczny
w Trójce

Święta Bożego Narodzenia i Nowy
Rok to czas, kiedy wszyscy stajemy
się milsi, życzliwsi. Chętniej pomagamy innym. Uczniowie ze Szkoły
Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II
w Obornikach Śląskich, co roku biorą udział w akcjach charytatywnych.
Dnia 14 stycznia 2013 roku
o godzinie 17 w sali gimnastycznej
odbył się Koncert Noworoczny. Wystąpili uczniowie klasy VI c, którzy
z wychowawczynią Joanną Luty
przygotowali Jasełka.
Młodzi artyści na chwilę przenieśli gości do Betlejem. Przypomnieli
historię narodzenia Jezusa. Przedstawienie uświetnił swoim śpiewem
chór szkolny prowadzony przez panią Joannę Marcinkowską. Pomogli
nam również rodzice, którzy przygotowali piękne stroje.

Na zakończenie zaśpiewały
uczennice klasy VI a: Anna Nehrebecka i Julia Chmiel. Piosenka „Przekażcie sobie znak pokoju” w ich wykonaniu wzruszyła zebranych, a na
ich twarzach zagościł uśmiech.
Występ bardzo się podobał. Ak
torzy i chór zostali nagrodzeni
gromkimi brawami.
Zebrane datki zasilą pulę konta
Rady Rodziców, przeznaczoną na
dożywianie potrzebujących dzieci.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego,
że ta piękna chwila poświęcona
narodzinom Jezusa, wlała w nasze
serca miłość, jedność, wiarę i optymizm.
J.L.

Sukces naszych uczniów w tegorocznej edycji

OSiR

„zDolnego Ślązaczka”
Jak co roku, również i w tym,
uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Obornikach Śl.
wzięli udział w X Dolnośląskim
Konkursie Interdyscyplinarnym
zDolny Ślązaczek, organizowanym przez Kuratorium Oświaty
we Wrocławiu.
Nasi uczniowie jako jedyni
z gminy zakwalifikowali się do etapu powiatowego. Należy ich wymienić:
Katarzyna Kołodyńska z kl. 6 b
Krzysztof Olejniczak z kl. 5 a
Jaromir Bączkiewicz z kl. 6 b
Tomasz Gawlik z kl. 6 b
Spośród 569 uczestników etapu powiatowego, do finału zakwa-

lifikowało się 49 uczniów, którzy
uzyskali co najmniej 36 punktów.
Wśród nich są dwaj nasi uczniowie: Krzysztof Olejniczak i Jaromir Bączkiewicz, którzy wzięli już
udział w I części finałowej (część
pisemna). Gratulujemy wyniku
wszystkim uczestnikom.
Z ostatniej chwili:

Obornickie
półkolonie

Spośród 49 uczestników pierwszej części etapu finałowego, do
II części (ustnej – podczas, której
uczniowie prezentują swoje zainteresowania) zakwalifikowało się
25 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 28 punktów, a wśród nich –
Krzysztof Olejniczak.

Luty 2013 r.

z pierwszej ręki
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O bornicki ośrodek kultury

Warsztaty karykatury
Urozmaiconą ofertę propozycji
dla dzieci i młodzieży w czasie
ferii zimowych przygotowaną
przez Obornicki Ośrodek Kultury rozpoczęły Warsztaty Komiksu i Karykatury, które odbyły się 28 stycznia.
Już od godz. 9.00 w sali widowiskowej grupa dwudziestu uczestników przystąpiła do pracy pod
kierunkiem Szymona Teluka – malarza, rysownika, ilustratora, karykaturzysty, absolwenta Malarstwa
na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, autora
wielu wystaw.
O swoich warsztatach prowadzący tak pisze: „Warsztaty obejmują zakresem tematycznym i łączą:

ilustrację, literaturę, komiks, film
animowany, sztuki wizualne i kino.
Swobodnie czerpiąc z dorobku powyższych dziedzin pomagają rozwinąć wyobraźnię, kreatywność oraz
uczestnictwo w kulturze”.
Obornickie warsztaty trwały do
godz. 18.00. Zostały podzielone na
trzy części tematyczne: I – „Kreacja
bohatera fikcyjnego”, II – „Jak narysować krótki komiks” (19 uczestników), III – „Karykatura” (16
uczestników). Każdą z nich rozpoczynało teoretyczne wprowadzenie
połączone z prezentacją multimedialną. Podczas następnej części –
integracyjnej – dzieci miały okazję
wspólnie oglądać komiksy, ilustracje, materiały edukacyjne, omawiać
pomysły, obserwować, jak na żywo

Inf.

powstają prace rysownika i mogły
indywidualnie zmierzyć się z zadaniem stworzenia własnego bohatera
fikcyjnego, komiksu i karykatury.
Wiele radości uczestnikom sprawiły zabawy i ćwiczenia integrujące
grupę (wspólne rysowanie bohatera
– „Zdzicha Korka”). Każdy uczestnik dorysował w ciągu 10 sek. fragment wspólnie tworzonej postaci.
Podobnie powstał komiks składający się z 19 sekwencji, tworzących
jedną historię.
Oryginalny program warsztatów
zapewnił uczestnikom poznanie
wielu nowych umiejętności, twórczą i dobrą zabawę w gronie nowych znajomych.
Tekst:
Justyna Asztemborska
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Wystawy w OOK
W Obornickim Ośrodku Kultury
prezentowane są dwie wystawy: Iwony Pawłowskiej pt. „Co
w trawie piszczy” (fotografia)
oraz Małgorzaty Pasiewicz pt.
„Wiszące Ogrody” (malarstwo).
Iwona Pawłowska pochodzi ze
Złotoryi, małego dolnośląskiego
miasteczka. Na co dzień jest nauczycielką języka polskiego i wiedzy o kulturze w miejscowym liceum. W wolnych chwilach zajmuje
się dziennikarstwem, a kiedy jeszcze znajdzie odrobinę czasu – zaszywa się z aparatem w swoim przepastnym ogrodzie i śledzi tajemne

życie fauny i flory. Fotografią na
poważnie zajęła się 4 lata temu pod
pilnym i czujnym okiem własnego
męża oraz znajomych ze Złotoryjskiego Klubu Fotograficznego. Od
kiedy w prezencie dostała soczewkę
do zdjęć makro, ten typ fotografii stał się jej ulubionym zajęciem.
Z uporem godnym większej sprawy
przygląda się mikrokosmosowi, bo
ten, w jej mniemaniu, ma więcej tajemnic niż komukolwiek przyszłoby do głowy. Uśmiechnięte koniki
polne, zdziwione ważki, przyłapane
w akcie miłosnym muchy, walczące
pająki…to wszystko skupia się w jej
soczewce.

Konferencja podsumowująca projekt pt.:

„Zdrowa i Aktywna Gmina Oborniki Śląskie”
11 stycznia 2013 roku mieszkańcy Kuraszkowa oraz zaproszeni
goście świętowali zakończenie
projektu pt.: „Zdrowa i Aktywna Gmina Oborniki Śląskie”
realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Kuraszkowa
„Lipowa Dolina” w partnerstwie
z Gminą Oborniki Śląskie i Starostwem Powiatowym w Trzebnicy ze środków z dotacji z Programu Operacyjnego Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich.
W wydarzeniu wzięło udział
wielu mieszkańców, przedstawicieli
organizacji pozarządowych z terenu całego Powiatu Trzebnickiego
oraz zaproszeni goście z odległych

Ośrodek Sportu i Rekreacji
w okresie ferii zimowych zorganizował dwa turnusy półkolonijne w terminach: 28.01
– 01.02.2013 r. oraz 04.02 –
08.02.2013 r., uczestniczyło
w nich 33 dzieci.

Gminy Oborniki Śląskie pomysłów
i aktywności, która zauważalna jest
już poza granicami naszego województwa. Warto przypomnieć, iż
wieś Kuraszków jest laureatem II
miejsca w konkursie „Piękna Wieś
Dolnośląska” w 2010 rok w kategorii „Najpiękniejsza wieś” oraz III
miejsca w 2011 roku w kategorii
„Projekt”.
Podczas konferencji uczestnicy
warsztatów zaprezentowali zdobyte umiejętności, efekty i rezultaty
projektu oraz podzielili się pomysłami na przyszłość. Głównym celem projektu była integracja międzypokoleniowa, nabycie wiedzy
i umiejętności związanych ze zdrowym stylem życia oraz ukazanie

Małgorzata Pasiewicz – artystka
mieszkająca i działająca w Obornikach Śl. Należy do Związku Polskich
Artystów Plastyków. Uczestniczka
wielu wystaw i plenerów w Polsce
i za granicą.
Wystawa: „WISZĄCE OGRODY” obejmuje prace powstałe
w okresie 2008–2012.

Gminy Oborniki Śląskie i turystów
z terenu całego województwa.
Oficjalne otwarcie tras turystycznych w Kuraszkowie połączone z przejściem boso po najdłuższej
„ścieżce zmysłów” w kraju zostanie
zorganizowane wiosną, gdy pogoda
będzie sprzyjać aktywności i uprawia-

niu sportów na świeżym powietrzu.
Zapraszamy wszystkich do Gminy Oborniki Śląskie oraz do zdrowego i aktywnego Kuraszkowa.
Opracowanie:
Katarzyna Jarczewska

Przygotowany program w pełni zadowolił naszych półkolonistów. Dzieci bawiły się świetnie,
a miarą ich zadowolenia jest fakt,
iż umówiliśmy się już na 4 turnusy półkolonii w okresie wakacji letnich.

Papierowe skarby
w cyfrowym archiwum
Biblioteka im. Jarosława Iwaszkiewicza w Obornickim Ośrodku Kultury wystawą, planowaną
na piątek 1 marca godz. 10.00
2013 r., rozpoczyna działalność
archiwum cyfrowego.

zakątków województwa dolnośląskiego. Organizacje partnerskie
wspierające realizację projektu reprezentowali: Burmistrz Obornik
Śląskich Sławomir Błażewski oraz
Robert Adach Starosta Powiatu
Trzebnickiego, którzy po raz kolejny pogratulowali Stowarzyszeniu
z Kuraszkowa oraz mieszkańcom

alternatywnych form spędzania
wolnego czasu w sposób aktywny poprzez naukę, sport i zabawę.
Trwałym efektem przedsięwzięcia są trzy ścieżki zmysłów „Bose
trasy”, które zostały wybudowane
w Kuraszkowie i Wilczynie oraz
wyznaczone trzy trasy Nordic Walking dostępne dla mieszkańców

Co to jest? To przeniesienie
zbiorów dokumentów, najczęściej
papierowych, na nośniki cyfrowe,
ich opracowanie, opisanie i udostępnianie innym w takim zakresie,
na jaki pozwolą posiadacze oryginałów. Istotne jest to, że oryginały
mogą pozostać w bibliotece, ale też
mogą po skopiowaniu powrócić do
rodzinnego archiwum. Biblioteka

jest gwarantem pieczołowitego obchodzenia się z papierowymi skarbami. Zapraszamy wszystkich zarówno na wystawę (będzie czynna
co najmniej przez miesiąc), jak i do
podzielenia się z innymi mieszkańcami Obornik Śląskich tą częścią
historii, która jest w waszym posiadaniu. Mogą to być fotografie osób,
zdjęcia już nie istniejących budynków, afisze, plakaty, regulaminy,
zarządzenia, obwieszczenia, kwity,
mapy, plany itp.
Chcemy pamiętać o naszej przeszłości, o naszych bliskich z dawnych czasów, o zdarzeniach, które

z każdą chwilą zacierają się w pamięci i o faktach tych bardzo i tych
mniej ważnych, ale już minionych.
Zdjęcia wklejamy do albumów, dokumenty do skoroszytów, dyplomy
oprawiamy w ramki. Te świadectwa przeszłości są rozproszone
w różnych miejscach, niedostępne
dla osób spoza wąskiego grona ich
właścicieli. Tymczasem warto się
podzielić wspomnieniami, bo tylko tak buduje się wspólną historię.
Z archiwum będzie można czerpać
informacje o różnych dziedzinach
życia miasta i gminy.

Namalowane w wyniku zauroczenia i próby odzwierciedlenia
atmosfery letniego popołudnia
w ogrodzie. Słońce, aromaty kwiatów, ziół, i błogie nicnierobienie…
Wystawy czynne będą do końca
marca.
Zachęcamy do zwiedzania.
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Szanowni Państwo,
Dziękuję za przybycie do Obornickiego Ośrodka Kultury w dniu
24.01.2013 roku na rozprawę administracyjną dotyczącą przedsięwzięcia pn. „Wytwarzanie energii
elektrycznej i ciepła o mocy elektrycznej zainstalowanej 500 kW
poprzez proces zgazowania biomasy”, której budowa planowana jest
w Obornikach Śląskich.
Państwa liczne przybycie świadczy o tym, że nie jest Nam obojętny
los naszej miejscowości. Dziękuję
za wiele merytorycznych wypowiedzi i trafnie postawionych żądań.
Zależy nam na tym, aby miasto
i gmina rozwijały się, pozyskiwały
nowych mieszkańców i przedsiębiorców, aby wszystkim żyło się
tu coraz lepiej. Mogę zapewnić, że
wszystkie Państwa głosy traktuję
bardzo poważnie.
Ponadto nadmieniam, że w czasie rozprawy administracyjnej strony mogły jednocześnie wnosić żądania i uwagi, natomiast dé facto
zostały one wniesione i zaprotokołowane tylko przez jedną stronę –
przez Państwa.

V Obornicka Wystawa
Tradycyjnych
Stołów Wielkanocnych
16 marca 2013 r. (sobota)
W Obornickim Ośrodku Kultury, ul. Dworcowa 26
Otwarcie wystawy: godz. 14.00

Burmistrz Obornik Śląskich
Sławomir Błażewski

Wystawcy: sołectwa, stowarzyszenia, instytucje,
organizacje powiatu trzebnickiego
Szanowni Państwo,

Impreza towarzysząca:

W listopadzie 2012 r. nastąpiło
pierwsze w kraju wyłączenie analogowego nadajnika telewizyjnego
i włączenie nadajnika cyfrowego.
W ten sposób rozpoczął się proces cyfryzacji kraju, tj. całkowitego
przejścia z analogowego na cyfrowy
system telewizyjny. W efekcie tego
procesu wszyscy odbiorcy uzyskają
dostęp do telewizji lepszej jakości,
większej liczby programów oraz dodatkowych usług.

Jarmark Wielkanocny
Organizator jarmarku: Urząd Miejski w Obornikach Śl.
Świąteczne propozycje lokalnych twórców i handlowców
prezentacje i sprzedaż artykułów dekoracyjnych wyrobów
rzemiosła artystycznego

W pierwszym etapie proces
ten objął Województwo Lubuskie,
część Gmin Dolnego Śląska i Wielkopolski. 22 kwietnia 2013 r. obejmie mieszkańców Powiatu Trzebnickiego.

Organizatorzy wystawy

Społ. Stow. Wiejskie
„Okolice”

Gosp. Agroturyst.
„Malta”

Burmistrz
Obornik Śląskich

Szkoła Podst.
w Osolinie

Zależy nam, aby mieszkańcy
mogli właściwie przygotować się
na moment przejścia z nadawania
analogowego na cyfrowe, dlatego
zwracam się o przekazanie powyższej informacji wszystkim zainteresowanym osobom.

Obornicki
Ośrodek Kultury

Z poważaniem
Burmistrz Obornik Śląskich
Sławomir Błażewski

Starosta
Powiatu Trzebnickiego

Policja ostrzega!!! Uwaga na oszustów... na montera RTV
Policjanci ostrzegają przed
oszustami, którzy wykorzystując zmianę nadawania sygnału telewizyjnego
z analogowego na cyfrowy
podają się za monterów
RTV i pod pretekstem
sprawdzenia lub zmian
w odbiornikach, próbują
dostać się do mieszkań lub
domów, gdzie kradną pieniądze i kosztowności.

Do tego typu zdarzenia doszło
w jednym z mieszkań w Trzebnicy.
Jak ustalili policjanci do 88-letniej
kobiety wszedł mężczyzna w wieku
ok. 30 lat, podając się za montera
TV informując, że musi zamontować płytkę w telewizorze pokrzywdzonej, aby mogła odbierać
kanały telewizyjne. Kobieta wyszła
na chwilę, aby zrobić sobie herbatę, gdy wróciła do pokoju mężczyzna podziękował i wyszedł. Po

chwili kobieta zorientowała się, że
z portfela, który leżał w szafce nad
telewizorem pseudo monter zabrał
pieniądze w kwocie 50 zł. Obecnie
policjanci prowadzą działania zamierzające do zatrzymania sprawcy
tego czynu.
Mając na uwadze powyższe
zwracamy się z apelem do mieszkańców a szczególności do osób
starszych o ostrożność i rozwagę. Pamiętajmy, że jeżeli jesteśmy

w domu sami nie należy wpuszczać
do mieszkania osób obcych, jeżeli
się już zdecydujemy wpuścić kogoś
obcego, to pod żadnym pozorem
nie zostawiajmy tej osoby samej
ani na chwilę. Pamiętać należy, aby
ta osoba okazała nam dokument
potwierdzający jego tożsamość.
Ewentualnie, gdy zdecydujemy sie
wpuścić obcą osobę do mieszkania
poprośmy inną osobę, np. sąsiada,
aby towarzyszył nam przy wyko-

nywaniu ewentualnej usługi. Postarajmy się w miarę możliwości
potwierdzić tożsamość usługodawcy.
O wszystkich podejrzanych
osobach należy bezzwłocznie informować policję dzwoniąc na
numer tel. 71 38 82 00 lub w całym
kraju na 997.
Informacji w sprawie udzie
la:
Oficer Prasowy KPP w Trzebnicy
asp. sztab. Iwona Mazur.

