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Relacja z XXII finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy
Zagraliśmy w ramach 22 finału
pod hasłem „Na Ratunek” na
zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny
ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów…

obejmując nad imprezą patronat
i czynnie włączając się w pomoc
przy organizacji finału. Pierwszy
raz udało się tez odwiedzić fundację przed finałem i po finale (rozliczenie) oraz uzyskać film promocyjny z udziałem Jurka Owsiaka
co było wielkim wydarzeniem bo
profil sztabu wośp na facebooku
zanotował dzięki temu ponad 6500
tys. wejść. Sam finał rozpoczęliśmy od soboty meczami SPR’u Bór
Oborniki Śląskie z MKSem Wieluń. Mecze odbyły się w dwóch
kategoriach wiekowych: młodzików i seniorów. W czasie meczu
miał też swój debiut Pan Choinka,
bajkowa postać, która ma przybliżać dzieciom tematykę Obornik
Śląskich. W Obornickim Ośrodku
Sportu i Rekreacji miał miejsce
turniej Halowej Piłki nożnej, który
odbywał się przez dwa dni. Każdy z uczestników miał możliwość
wsparcia fundacji wrzucając pieniądze do puszek wolontariuszy.

I udało się zebrać 40.069,23 zł.
Nasz sztab zarejestrowany pod
numerem 002975, mający siedzibę w Obornickim Ośrodku Kultury, został pieszczotliwie nazwany przez fundację wośp „101
dalmatyńczyków” ze względu na
ilość wolontariuszy. Przed samym
finałem udało się zawiązać grupę
ludzi, którzy jak sądzę będą tworzyli trzon sztabu wośp w Obornikach Śląskich. Mało osób wie
o tym ale przed samym sztabem
stoi wiele wyzwań. Organizacja
finału to nie tylko jeden dzień ale
praca nad finałem przez około 2
miesiące. Wszystko trzeba dograć,
zorganizować, załatwić i wszystko
musi być zgodne z procedurami
fundacji ale też i Nadzoru Bankowego i mswia. Na Apel sztabu odpowiedział Pan Burmistrz

st r. 10

Inwestycje gminne 10 lat SUTW „Atena”

Uwaga!
Zmiana
obwodów
komisji
wyborczych!
st r. 2

W okresie od 2011 do 2013 roku
w Naszej Gminie udało się zrealizować wiele inwestycji remontowo-budowlanych.

Pęgów
Zakończenie budowy oraz wyposażenie nowego Gimnazjum.

Wybudowanie chodników przy
ulicy Dworcowej, przy Przedszkolu i przed budynkiem starej szkoły. W ramach współpracy z PKP
wykonano podbudowę drogową
w drogach do działek budowlanych
– rejon ul. Dworcowej.

st r. 2

W Obornickim Ośrodku Kultury
rozpoczęły się obchody 10-lecia Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Atena”.
Całość zaczęła się od przywitania gości wspierających działania
UTW „ATENA” z terenu Gminy Oborniki Śląskie oraz Powiatu

Trzebnickiego przez Panią Prezes
Irenę Małkiewicz. Czwartkowe
spotkanie odbywało się dla słuchaczy stowarzyszenia, a na sobotę
(08.02.2014 r.) zaplanowano imprezę otwartą dla publiczności.

st r. 6

Nowy skład
Młodzieżowej
Rady
Miejskiej
st r. 5
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Drodzy Mieszkańcy Gminy
Oborniki Śląskie!

Są sprawy, które dotyczą Nas
wszystkich – Mieszkańców
Gminy Oborniki Śląskie. Razem
możemy zmieniać nasze otoczenie.
Nie są to procesy łatwe, jednak
każda osoba może mieć na nie realny wpływ. Dziękuję wszystkim,
którzy już od wielu lat rozliczają się
w Urzędzie Skarbowym w Trzebnicy oraz mieszkańcom, którzy zareagowali na mój poprzedni Apel,
wspomagając tym samym działania
Gminy Oborniki Śląskie.
W związku z nadchodzącym
okresem rozliczeń podatkowych,
zwracam się z gorącą prośbą do
osób zamieszkałych na terenie
Gminy Oborniki Śląskie, aby roz-

liczały się w Urzędzie Skarbowym
w Trzebnicy i wskazały, jako miejsce zamieszkania teren naszej Gminy, tj. Gminę Oborniki Śląskie, niezależnie od miejsca zameldowania.
Obecnie wiele osób zamieszkałych na naszym terenie zameldowanych jest w innych gminach,
i rozlicza się zgodnie z miejscem
zameldowania, a nie zamieszkania.
Dlatego też część zapłaconego podatku dochodowego zasila budżet
innej gminy, a nie naszej, gdzie rzeczywiście Państwo mieszkacie.
Pieniądze z podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli
z rozliczeń rocznych wskazanych
w PIT, trafiają w około 37 procentach do budżetów gmin. Jeśli więc
np. płacicie Państwo 1.000,00 zł

W ramach funduszy Gminy
Oborniki Śląskie wykonano dywaniki bitumiczne – ul. Leśna oraz
rozbudowano wodociąg Brzeźno –
Osolin, którym woda dostarczana
jest do domów mieszkańców Osoli.
Jednym z zadań inwestycyjnych
realizowanych w roku 2013 przy
współpracy ze Stowarzyszeniem
OKOLICE był projekt pn. „Zagospodarowanie turystyczne skweru
w miejscowości Osola” – operacja
z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W ramach projektu został wykonany „Skwer Biesiadny” – miejsce
spotkań oraz spędzania wolnego
czasu mieszkańców. Kolejnym pro-

podatku dochodowego – do gminy
którą wskażecie w PIT jako miejsce
zamieszkania trafi około 370,00 zł.
Właśnie dzięki temu, takie przedsięwzięcia jak: drogi dojazdowe,
chodniki, oświetlenie uliczne, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz utrzymywanie
budynków użyteczności publicznej,
etc. jest i będzie mogło liczyć na
dodatkowe wsparcie. Dzięki takim
działaniom każdy z Nas może czuć
się inwestorem w Naszą wspólną
przestrzeń życiową.
Przy okazji informuję, że nie
ma już obowiązku przekazywania
do Urzędu Skarbowego w Trzebnicy informacji aktualizacyjnych na
drukach NIP-3 oraz ZAP-3. Roczne zeznanie podatkowe złożone
w Urzędzie Skarbowym w Trzebnicy traktowane będzie jako aktualizacyjne.
Do tej pory z tytułu rozliczeń
rocznych wskazywanych w PIT
Gmina Oborniki Śląskie uzyskała
dochody w wysokości:
Kwota wpływu zł

Rościsławice

Wzrost zł

2011

11.339.259

2012

11.951.447

612.188

2013

12.670.522

719.075

Jak pokazuje powyższe zestawienie – od mojego pierwszego
apelu z początku 2012 roku – wysokość dochodów z PIT wzrosła
o 1.331.263 zł. Jest to znacząca
kwota, która przełożyła się na zre-

alizowanie wielu inwestycji gminnych, o których będzie można
przeczytać w najbliższych wydaniach Magazynu Informacyjnego
„Z pierwszej ręki”.
Proszę o wsparcie tej ważnej inicjatywy, która z roku na rok przynosi coraz większe wpływy do budżetu Gminy i pozwala na zwiększenie

liczby zaplanowanych przedsięwzięć. Państwa decyzja procentować będzie przez wiele najbliższych
lat i przyczyni się do przyjaznych
zmian w Naszym wspólnym otoczeniu.
z wyrazami szacunku
Burmistrz Obornik Śląskich
Sławomir Błażewski

Gmina Oborniki Śląskie w roku
2012 pozyskała fundusze na doposażenie świetlic wiejskich w ramach
konkursu „Odnowa Dolnośląskiej
Wsi”. Dofinansowanie z budżetu
Województwa Dolnośląskiego wyniosło 50% kosztów projektu. W ramach zadania zakupiono: projektor
multimedialny, przenośny ekran
projekcyjny oraz piłkarzyki. Kolejnym zadaniem był remont chodnika w miejscowości Rościsławice
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340
wraz z montażem poręczy rurowych.
Jednym z zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2013
przy współpracy ze Stowarzyszeniem Rościsławice Leśna Oaza był

boisko do badmintona i siatkówki
plażowej oraz miejsce na ognisko.
W ramach funduszy Gminy
Oborniki Śląskie wykonano prace
melioracyjne polegające na odwodnieniu placu pod parking (teren
przy boisku sportowym w Rościsławicach) i odprowadzeniu drenażu
w kierunku drogi. Gmina Oborniki
Śląskie zapewniła materiał natomiast praca została wykonana nieodpłatnie przez mieszkańców wsi.
Dodatkowo w miejscowości zostały wykonane prace dotyczące remontu zabytkowego kościoła w Rościsławicach:
Remont drewnianej konstrukcji
wieży, remont południowych: nawy
zakrystii i loży: wartość prac ogółem: 407 109,41 zł, dotacja Gmina
Oborniki Śląskie: 20 000,00 zł.
Restauracja dwóch tarcz zegarowych, nadzór archeologiczny,
projekt wykonawczy ściągów, stolarka, witraże, konserwacja portalu
i epitafium, renowacja mechanizmu
zegara, ratunkowy remont wieży:
ściągi, tynki, malowanie, szycie

Inwestycje
W okresie od 2011 do 2013 roku
w Naszej Gminie udało się zrealizować wiele inwestycji remontowo budowlanych.

Pęgów

Zakończenie budowy oraz wyposażenie nowego Gimnazjum.

Wybudowanie chodników przy ulicy Dworcowej, przedszkolu i przed
budynkiem starej szkoły. W ramach współpracy z PKP wykonano podbudowę drogową w ulicach
do działek budowlanych – rejon
ul. Dworcowej. W 2013 roku wykonano dywanik bitumiczny na ul.
Kwiatowej oraz wybudowano Remizę Ochotniczej Straży Pożarnej.
Wykonano ponadto całościowy

remont sali gimnastycznej wraz
z remontem dachu. Wybudowano
ekologiczną oczyszczalnię ścieków
dla gimnazjum, szkoły podstawowej i przedszkola. Wyremontowano
dodatkowe pomieszczenia w przedszkolu, dzięki czemu można było
stworzyć dodatkowy oddział przedszkolny. W ramach bieżącego utrzymania naprawiano drogi gruntowe.
Przeprowadzona została konserwacja boiska wielofunkcyjnego przy
gimnazjum. 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 oraz farby do pomalowania urządzeń zabawowych
i ławek. Dofinansowano organizację
Finału Konkursu „Piękna Wieś Dolnośląską” oraz wykonanie pomnika
truskawki. We współpracy z Nadleśnictwem Oborniki Śląskie zorganizowana została akcja „Sprzątanie
Świata”. Gmina Oborniki Śląskie realizowała projekt indywidualizacji
nauczania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Edukacja
najlepszy start w przyszłość w Gmi-
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nie 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.
W ciągu całego okresu z budżetu
Gminy (dział profilaktyka) finansowano działalność świetlicy.
W 2014 roku jednym z kluczowych zadań jest budowa chodnika
wraz zatoką autobusową na odcinku Pęgów – Golędzinów.

Lubnów
Ułożono nawierzchnię asfaltową w części ulicy Leśnej, wykona-

no nakładkę bitumiczną na ulicy
Kościelnej. W ramach bieżącego
utrzymania dróg naprawiano drogi, m.in. ulicę Pod Lasem i Kopernika.
W ramach prac melioracyjnych
wyremontowano trzy przepusty
drogowe. Wykonano remont 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).
W ciągu całego roku z budżetu
Gminy (dział profilaktyka) finansowano działalność świetlicy.

projekt pn. „Remont połączony
z modernizacją świetlicy wiejskiej
w Rościsławicach” – operacja z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. W ramach
remontu wymieniono okna, drzwi,
wykonano sufity podwieszane, wymieniono instalację grzewczą oraz
pomalowano pomieszczenia świetlicy. Kolejnym projektem realizowanym przez Stowarzyszenie „Rościsławice Leśna Oaza” oraz Gminę
Oborniki Śląskie było „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w miejscowości Rościsławice. Całkowity koszt projektu wraz z wkładem osobowym Stowarzyszenia
wyniósł 35 608,73 zł. W ramach zadania wykonano nasadzenia drzew
i krzewów, zakupiono ławki, kosze
na śmieci, urządzenia zabawowe
oraz tablice z regulaminem.
Gmina Oborniki Śląskie w roku
2013 pozyskała fundusze na doposażenie placów zabaw w ramach
konkursu „Odnowa Dolnośląskiej
Wsi”. W ramach zadania zakupiono
stół do tenisa stołowego zewnętrzny, szachy plenerowe, wykonano

ścian, pozioma izolacja ścian nośnych wieży: wartość prac ogółem:
196 679,39 zł, dotacja Gmina Oborniki Śląskie: 20 000,00 zł.
Ekspertyzy techniczne przed kolejnymi etapami remontu, projekty
wykonawcze SAP, SAMIN i CCTV:
wartość prac ogółem: 11 500,00 zł,
dotacja Gmina Oborniki Śląskie:
10 000,00 zł.

Osola
Zadania realizowane w latach
2011–2013 przez Gminę Oborniki
Śląskie oraz Społeczne Stowarzyszenie Wiejskie OKOLICE na terenie
wsi Osola miały na celu kompleksowe zagospodarowanie pod względem sportowym, rekreacyjnym,
edukacyjnym i kulturalnym miejscowości na rzecz mieszkańców
oraz turystów. Wszystkie podjęte
działania uatrakcyjniły miejsce zamieszkania oraz wzbogaciły ofertę
dla przyjezdnych.

jektem realizowanym przez Stowarzyszenie OKOLICE oraz Gminę
Oborniki Śląskie było zadanie pn.:
„Sport i rekreacja – zakątek aktywnego wypoczynku” – siłownia zewnętrzna, w ramach którego wykonano nasadzenia, zakupiono ławki,
kosze na śmieci, urządzenia oraz
tablicę z regulaminem.
W 2013 roku we wsi Osola powstała baza pod przyszłą wieś tematyczną „Osola – wioska zdrowego
człowieka”. Zrealizowane zostały
następujące przedsięwzięcia: wykonanie ścieżki zmysłów ze środków Fundacji Wspomagania Wsi,
Nadleśnictwa Oborniki Śląskie oraz
Powiatu Trzebnickiego, remont
drogi powiatowej Wielka Lipa –
Osola, remont linii kolejowej relacji
Wrocław – Poznań, zaprojektowanie oraz zakup maskotki wsi „Pan
Grzybek”. We wsi od kilku lat funkcjonuje przedszkole prowadzone
przez Stowarzyszenie przy wsparciu
Gminy Oborniki Śląskie. Warto
przypomnieć, iż Osola został wy-

różniona w konkursie „Piękna Wieś
Dolnośląska” w kategorii „Najlepszy projekt” w 2013 roku.

Kowale
Zadania realizowane w latach
2011–2013 przez Gminę Oborniki
Śląskie na terenie wsi Kowale miały na celu polepszenie warunków
życia mieszkańców oraz uatrakcyjnienie miejscowości pod względem
społecznym, inwestycyjnym i turystycznym.
W ramach funduszy Gminy

Oborniki Śląskie wykonano prace melioracyjne oraz doposażono
świetlicę wiejską w meble, kominek, sprzęt AGD, RTV oraz pomoce dydaktyczne. Z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w 2012
roku wykonany został remont drogi
powiatowej do Kowal. Inwestycja
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ta ułatwiła i znacząco podniosła
jakość dojazdu mieszkańców Kowal i okolicznych wsi do zakładów
pracy, szkół oraz instytucji publicznych.
W 2012 roku Kowale przystąpiły do Programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi, w ramach którego
mieszkańcy uczestniczyli w warsztatach z budowania strategii miejscowości oraz tworzenia oferty wsi.
Jednym z zadań inwestycyjnych
realizowanym w roku 2013 był projekt pn. „Stworzenie miejsc rekreacji w miejscowościach w Gminie
Oborniki Śląskie, które przystąpiły
do Programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi”, z którego wyposażony
został plac zabaw w urządzenia zabawowe, ławki, kosze oraz tablicę
z regulaminem.
W 2012 roku w Kowalach powstała Grupa Odnowy Wsi, a w 2014
Stowarzyszenie Cztery Owoce. Dodatkowo Sołectwo aktywnie uczestniczyło w Wystawie Stołów Wielkanocnych, Dożynkach Gminnych
oraz w Jarmarku Bożonarodzeniowym.
W miejscowości Kowale od 1
lipca do 31 grudnia 2013 roku Gmina Oborniki Śląskie realizowała
projekt pt.: „Każdy jest kowalem
własnego losu” w ramach zadania
publicznego „Świetlica – Dzieci –
Praca” na rzecz wsparcia dziecka
i rodziny w gminie w latach 2011–
2015. Dzięki projektowi dzieci,
młodzież oraz ich rodzice uczestniczyli w warsztatach, spotkaniach
ze specjalistami oraz brali udział
w wyjazdach wakacyjnych i piknikach rodzinnych.
cdn...
Zespół Redakcyjny

Startujemy

z programem usuwania azbestu!
Gmina Oborniki Śląskie
otrzymała dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania pt.:
„Zdrowa i bezpieczna Gmina
Oborniki Śląskie” – Program
usuwania wyrobów zawierających azbest.
Całkowita wartość zadania to prawie 80 000 zł, z czego
67 687,20 zł to wysokość otrzymanej dotacji.
Chęć uczestnictwa w programie, w roku 2014 zadeklarowało
91 podmiotów z terenu Gminy

Oborniki Śląskie, z czego 12 z terenu miasta Oborniki Śląskie, a z terenów wiejskich – 79. Są to zarówno
obiekty mieszkalne jak i budynki
gospodarcze oraz wyroby azbestowe zgromadzone „luzem”. Spośród
sołectw najwięcej deklaracji złożyli
mieszkańcy Rościsławic (12 szt.),
Osolina (11 szt.) oraz Pęgowa i Urazu (po 9 szt.). Po jednej deklaracji
złożono z nieruchomości położonej
w sołectwie Jary, Morzęcin Mały,
Paniowice, Piekary, Przecławice,
Raków i Wielka Lipa. Planowana
do usunięcia i zutylizowania ilość
azbestu w 2014 roku to ponad 99
ton niebezpiecznych odpadów.
Akcja usuwania wyrobów za-

wierających azbest prowadzona na
terenie gminy Oborniki Śląskie jest
inicjatywą mającą na celu poprawę stanu środowiska naturalnego
z zapewnieniem podczas realizacji
zadania bezpieczeństwa mieszkańcom. Prace w ramach projektu zostaną zrealizowane w okresie czerwiec – wrzesień 2014 roku.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców Naszej Gminy do udziału w Programie usuwania azbestu
w 2015 roku, bowiem zgodnie z Prawem wszystkie produkty zawierające azbest można wykorzystywać
w sposób niestwarzający zagrożenia
dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie do dnia 31 grudnia 2032 roku.
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Uwaga Mieszkańcy

Uwaga Mieszkańcy!

Zmieniają się Obwody Komisji Wyborczych

Zmieniają się Obwody Komisji Wyborczych
Nr obwodu
głosowania

1

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji
wyborczej

Miasto Oborniki Śląskie - ulice:
Górna, Jodłowa, Kownackiego, Leśna, Matejki, Modrzewiowa, Nowowiejska, Podzamcze,
Prusicka, Skłodowskiej-Curie / od nr 38 do końca/, Wzgórze Magdaleny, Wzgórze Partyzantów,

6

oraz miejscowość: Kuraszków.
Miasto Oborniki Śląskie - ulice:
Dębowa, Dunikowskiego, Jana III Sobieskiego, Kardynała Wyszyńskiego, Kasztanowa,
Kochanowskiego, Konopnickiej, Kraszewskiego, Krótka, Księcia Poniatowskiego, Licealna, Lipowa,
Mieszka I-go, Montwiłła, Ofiar Katynia, Orkana, Powstańców Warszawy, Powstańców
Wielkopolskich, Stefana Batorego, Tadeusza Boya Żeleńskiego, Władysława Jagiełły, Wołowska,
Wyspiańskiego, Zagórskiego, Zawiszy Czarnego, Zielona, Zygmunta Augusta, Żwirki i Wigury.
Miasto Oborniki Śląskie - ulice:
Asnyka, II Armii W.P., Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Chełmońskiego, Chopina,
Czesława Miłosza, Dąbrowskiego, Energetyczna, Fredry, Gierymskiego, Henryka Brodatego,
Henryka Pobożnego, Jana Styki, Kornela Makuszyńskiego, Korzeniowskiego, Kossaka,
Kruczkowskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Łąkowa, Malczewskiego, Mała, Mickiewicza,
Moniuszki, Na Przejściu, Paderewskiego, Piastów Śląskich, Piotra Skargi, Plac Zwycięstwa, Polna,
Powstańców Śląskich, Ptasia, Reymonta, Sienkiewicza, Skłodowskiej-Curie /od nr 1 do 37/,
Staszica, Trzebnicka, Wąska, Wieniawskiego, Wita Stwosza, Witosa, Zapolskiej, Zbigniewa
Herberta.
Miasto Oborniki Śląskie - ulice:
Cicha, Ciecholowicka, Dwóch Mieczy, Dworcowa, 9-tego Maja, Grunwaldzka, Kazimierza
Jagiellończyka, Kazimierza Wielkiego, Komuny Paryskiej, Kościuszki, Królowej Jadwigi,
Księcia Witolda, Mała Ogrodowa, Marszałka Piłsudskiego, Niecała, Piękna, Przemysłowa,
Słowackiego, Spółdzielcza, Władysława Łokietka, Włodkowica, Wrocławska.
Miasto Oborniki Śląskie - ulice:
Broniewskiego, Generała Sikorskiego, Kopernika, Miła, Orzeszkowej, Parkowa, Prusa, Reja,
Rycerska, Siemianicka, Tuwima, Wolności, Żeromskiego, oraz miejscowości : Siemianice,
Morzęcin Wielki.
Borkowice, Kowale, Piekary, Przecławice, Wilczyn.
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Kotowice, Paniowice, Zajączków.

8

Jary, Rościsławice.

9

Niziny, Raków, Uraz.

10

Golędzinów, Lubnów, Nowosielce.

11

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

12

Pęgów.

2

3

4

5

Gimnazjum,
ul. Kownackiego 3,
Oborniki Śląskie

Szkoła Podstawowa Nr 2,
ul. Kard. Wyszyńskiego 24,
Oborniki Śląskie

Szkoła Podstawowa Nr 3,
ul. Trzebnicka 33,
Oborniki Śląskie

Liceum Ogólnokształcące,
ul. Wrocławska 18,
Oborniki Śląskie
Biuro Pełnomocnika
Burmistrza,
ul. Parkowa 9,
Oborniki Śląskie
Świetlica Wiejska,
ul. Parkowa 1,
Wilczyn
Gimnazjum
ul. Główna 101,
Pęgów
Remiza OSP,
ul. Żmigrodzka 2,
Rościsławice
Szkoła Podstawowa,
ul. Wołowska 55,
Uraz
Świetlica Wiejska,
ul. Pęgowska 3,
Lubnów
Szkoła Podstawowa,
ul. Marszałka Piłsudskiego 5,
Osolin
Szkoła Podstawowa,
ul. Główna 101,
Pęgów

Przewodniczący Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
Henryk Cymerman

Przewodniczący Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
Henryk Cymerman

Na skróty:
Styczeń 2014
08.01.2014 r. Ruszył przetarg
na wykonanie przebudowy Dworca Kolejowego w Obornikach Śląskich.
11.01.2014 r. Odbył się mecz
III ligi kobiet w siatkówkę. SMS
Olimp vs IKS Jelenia Góra. Swoją
premierę miała oficjalna maskotka Gminy Oborniki Śląskie „Pan
Choinka”. W Hali Gimnazjum
w Obornikach Śląskich odbył się
mecz charytatywny na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
pomiędzy SPRem Bór Oborniki
Śląskie a MKSem Wieluń
12.01.2014 r. Dzień 22 finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy – Gminny sztab uzbierał
40.069,23 zł.
19.01.2014 r. Miało miejsce
spotkanie pn. „Okruchy Tradycji”
w Bagnie w czasie którego miał
premierę film promujący miejscowość.
21.01.2014 r. Zamknięto przejazd kolejowy w Zajączkowie. Powodem była modernizacja linii

kolejowej E59 relacji Wrocław –
Poznań
24.01.2014 r. W Saloniku 4
Muz odbył się koncert piosenek
Janis Joplin w wykonaniu Pani Eli
Dębskiej.
25.01.2014 r. w klubie „BAJKA” odbył się charytatywny koncert Tomka Kowalskiego i FBB na
rzecz Fundacji Tara prowadzącej
schronisko dla koni.
30.01.2014 r. Odbyła się XLIII
sesja Rady Miejskiej.

Luty 2014
Rozpoczęły się prace związane
z odbiorem Targowiska „Mój Rynek”.
01.02.2014 r. Swoje działania
zakończył Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – Sztab
został rozliczony w siedzibie Fundacji WOŚP w Warszawie otrzymując dokument rozliczający
i rozwiązujący SZTAB. Zebrana
kwota to 40.069,23 zł.
3-4.02/2014 r. Przy ulicy Trzebnickiej 37 w Mammobusie odbywały się bezpłatne badania mammograficzne dla Pań 06.02.2014 r.
Odbyła się roczna odprawa Policji
z udziałem Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta ko-

misariatu policji w Obornikach
Śląskich oraz przy udziale Pana
Burmistrza Sławomira Błażewskiego.
W dniu 07.02.2014 r. odbyło się
spotkanie pracowników referatu
promocji Urzędu Miejskiego z Radnymi komisji społecznej w celu
uzyskania informacji na temat
propozycji związanych z szeroko
rozumianą promocją Miasta i Gminy, organizacji lokalnych, gazety
„Z pierwszej ręki”.
10.02.2014 r. Udało się! Dziewczyny z SMS Olimp rozgromiły
trzebnicki MMKS Gaudia 3–0.
11.02.2014 r. Odbyło się spotkanie pracowników referatu promocji
z młodzieżą gimnazjalną. Spotkanie
dotyczyło form spędzania wolnego
czasu.
12.02.2014 r. W Nadleśnictwie
w Obornikach Śląskich odbyło się
spotkanie przedstawicieli Gminy
Oborniki Śląskie oraz gmin okolicznych w sprawie wypracowania wspólnej koncepcji projektów
szlaków rowerowych na wspólnym terenie.
13.02.2014 r. Ogłoszono zarządzenie Burmistrza nr. 52/2014
w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminy na realizację zadań
publicznych przez różne Stowa-
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Medale

Użytkowanie wieczyste

– opłaty

Urząd Miejski w Obornikach
Śląskich przypomina, że ustawowy
termin wnoszenia opłat z tytułu
użytkowania wieczystego mija
z dniem 31 marca każdego roku.
Opłatę tą należy wpłacać corocznie bez wezwania, na konto Urzę-

du Miejskiego w Obornikach Śląskich nr 13 9583 0009 0000 1007
2000 0016 w Banku Spółdzielczym
w Obornikach Śląskich.
W razie zwłoki w uiszczeniu opłat
rocznych w terminie do dnia 31 marca pobierane są odsetki ustawowe.

Czysta woda
Informujemy, iż wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia „Czysta woda w gminie Oborniki Śląskie” złożony w ramach konkursu
wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura
i Środowisko” priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa uzyskał 29
punktów i tym samym przeszedł
pomyślnie pierwszy etap weryfikacji. Zgodnie z dalszymi procedurami wniosek zostanie poddany
teraz drugiej weryfikacji oceniającej
wartość merytoryczną. Przypomnijmy, iż celem projektu „Czysta woda

w gminie Oborniki Śląskie” jest poprawa jakości środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców
gminy Oborniki Śląskie poprzez
uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Oborniki
Śląskie. Całkowita wartość projektu
polegającego na budowie kanalizacji
w mieście Oborniki Śląskie wynosi
ponad 28 mln złotych, z czego prawie 12 mln to wnioskowana kwota
dotacji. Zakresem rzeczowym projekt obejmuje rozdział kanalizacji
ogólnospławnej w mieście Oborniki Śląskie poprzez: budowę sieci
kanalizacji sanitarnej, budowę sieci
kanalizacji deszczowej wraz z instalacją separatorów i osadników oraz
modernizację oczyszczalni ścieków
przy ul. Grunwaldzkiej.

Płatności masowe
W związku z wprowadzeniem do
stosowania usługi tzw. płatności masowych informuje się mieszkańców
gminy Oborniki Śląskie, aby płatności z tytułu podatków i opłat lokalnych dokonywali na konta indywidualne, których numery określone
zostaną w nakazach podatkowych.
Usługa ta pozwala na usystematyzowanie ewidencji wpływów,
szybką identyfikację zaległych płatności oraz przyspieszenie ewentualnej windykacji. Wdrożenie systemu masowych płatności w gminie
przyczyni się więc do usprawnienia pracy urzędu. Czas rozliczania

płatności będzie o wiele krótszy,
tym samym pozwoli na skuteczniejsze przeprowadzanie kontroli
podatkowych na terenie gminy,
przez wyznaczonych do tego celu
pracowników urzędu. Usługę „płatności masowych” dla Urzędu Miejskiego prowadzi Bank Spółdzielczy
w Obornikach Śląskich. System
ten polega na identyfikacji i konsolidacji płatności masowych kierowanych na indywidualny numer
konta bankowego Klienta (wpływy
z podatków i opłat lokalnych oraz
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

rzyszenia, Koła, Związki i Kluby
w 2014r. Tego samego dnia odbyły
się: Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Stowarzyszenia
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
„Atena” oraz I sesja IV kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Obornikach Śląskich w czasie
której zaprzysiężono młodych radnych. O godzinie 17.00 wystartowała PIERWSZA z zaplanowanych
kawiarenek obywatelskich. Salonik
4 Muz wypełniony był po brzegi.
Temat organizowanej kawiarenki to: Gmina Oborniki Śląskie –
przestrzeń do rozwijania nowych
inicjatyw społecznych.
14.02.2014 r. Ostatni dzień zajęć szkolnych na Dolnym Śląsku
przed feriami 2014 r. W nocy z 14
na 15 lutego rozpoczął się drugi
etap remontu wiaduktu kolejowego. W nocy przy użyciu ciężkiego sprzętu zdjęto metalowe
gondole wiaduktu dzięki czemu
możliwe będzie wzmocnienie
żelbetowej konstrukcji i dopasowanie jej do współczesnych wymogów kolejowych
15.02.2014 r. W Ośrodku Sportu
i Rekreacji odbył się III Otwar-

ty Walentynkowy Turniej Brydża Towarzyskiego o Puchar
Dyrektora OSiR w Obornikach
Śląskich. W szkole w Osolinie
odbyło się karnawałowe spotkanie stowarzyszeń z miejscowości
położonych wokół Osolina wraz
z premierą oficjalnej maskotki wsi Osola „Pana Grzybka”.
W Ośrodku Kultury odbyło się
spotkanie w ramach obornickich
konsultacji społecznych W Osolinie odbyło się zebranie wiejskie
z udziałem Pana Burmistrza Sławomira Błażewskiego oraz pracowników UM w Obornikach
Śląskich w kwestii remontu zabytkowego spichlerza lub budowy nowej świetlicy.
22.02.2013 r. W Osolinie o godzinie 16.00 wystartował festyn
„Trochę lata w środku zimy lub
na odwrót – spóźnione Walentynki”. 25.02.2014 r. Dzieci ze
świetlic wiejskich z terenu Gminy Oborniki Śląskie uczestniczyły w spektaklu teatralnym pt..:
„Opowieści z ul. Brokatowej”
27.02.2013 r. Odbyła się XLIV
sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich.
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Marzec 2014 r.

22 stycznia 2014 roku w siedzibie 4 Rejonowej Bazy Logistycznej we Wrocławiu odbyło
się Posiedzenie Plenarne Zarządu Województwa Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego
Związku Kombatantów i Byłych
Więźniów Politycznych.
Podczas uroczystości obecni byli
przedstawiciele poszczególnych kół
terenowych oraz zaproszeni goście,
wśród których znaleźli się Burmistrz

Rozmowa z Agnieszką Wrzesińską

jej zakończeniu. Rozdano ponadto
akty mianowania do władz dla nowo
wybranych prezesów kół rejonowych,
wśród których znalazł się Prezes Zarządu Koła Miejsko – Gminnego pan
Henryk Sielicki
Po części oficjalnej odbył się
występ młodzieży z Gimnazjum
w Obornikach Śląskich dotykający
tematyki najważniejszych bitew II
wojny światowej.
Tekst. Foto Artur Olszewski

–przedstawicielką Obornik Śląskich w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Jak to się stało, że zainteresowałaś się taką formą działalności?
Moje zainteresowanie działalnością w Młodzieżowej Radzie
zawdzięczam przyjaciółce z Lublina, która była Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miejskiej
w swoim rodzinnym mieście.
Dużo mi opowiadała o akcjach,
jakie przeprowadzała wraz ze
swoimi koleżankami i kolegami– w szczególności związanymi
z walką o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Kiedy podjęłam
decyzję, że chcę działać w podobny sposób w moim mieście, skontaktowałam się z panią Bożeną
Magnowską – radną i opiekunką
MRM w Obornikach Śląskich.
W którym to było roku?
To było na przełomie 2011
i 2012 roku. Od tego momentu zaczęłam działać w MRM
w Obornikach Śląskich oraz jed-

Obornik Śląskich Sławomir Błażewski oraz nauczycielka Publicznego
Gimnazjum w Obornikach Śląskich
Bożena Magnowska. Zaraz po rozpoczęciu spotkania Prezes Dolnośląskiego Zarządu Województwa pan
Henryk Ignaczak wręczył medale
i odznaczenia. Wśród osób wyróżnionych znaleźli się Burmistrz Sławomir Błażewski oraz Radna Bożena
Magnowska. Obydwoje odznaczeni
zostali Krzyżami Czynu Zbrojnego
Polskiej Samoobrony na Kresach
Wschodnich RP za popularyzowanie
i utrwalanie pamięci o ludziach i ich
czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po

Ogłoszenie
Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę lub ich pełnomocników na zebranie, które odbędzie się w poniedziałek 28 kwietnia 2014  r. o godz.
11.00 w Obornickim Ośrodku Kultury przy ul. Dworcowej 26. W zebraniu weźmie udział Prezes Wojewódzkiego Oddziału i wiceprzewodniczący Zarządu Głównego w Warszawie.
Zarząd Koła SPP w Obornikach Śląskich

nocześnie w Obornickim Centrum
Wolontariatu.
Czym najczęściej się zajmujecie?
Podczas naszych spotkań, które
odbywają się przynajmniej raz na dwa
miesiące omawiamy wszelkie sprawy
dotyczące Naszego Miasta widziane
oczyma młodych.
Jaki jest przekrój wiekowy MRM?
Jest to młodzież w wieku od 10
do 19 roku życia. Czyli klasa czwarta szkoły podstawowej do klasy maturalnej włącznie.
Jakie tematy najczęściej są poruszane podczas waszych spotkań?
Jest ich wiele. Najczęściej tematyka dotyka czasu wolnego młodzieży.
Co można robić w Naszym Mieście
po szkole. Ostatnio napisaliśmy pismo do Burmistrza w sprawie utrzymania skytepark-u w Naszym Mieście, ponieważ jest on dużą atrakcją
dla naszej młodzieży. Mamy też
pomysł, aby podczas tegorocznych
Dni Obornik Śląskich zorganizować
Dzień Młodych, na który planujemy
zaprosić młodzież z MRM z Rehau,
aby mogła zobaczyć jak w Obornikach wyglądają działania Młodzieżowej Rady. Wspaniale by było, aby
w tym dniu MRM mogła przejąć na
parę godzin władzę w urzędzie oraz
odbyć uroczystą sesję MRM wspólnie z kolegami z Niemiec, podczas
której omówilibyśmy naszą przyszłą
współpracę.
Czy w Sejmiku Województwa
działacie w podobny sposób i jakie
sprawy są dla was najważniejsze?
Do tej pory odbyła się jedna sesja,

podczas której obecny był Marszałek
Województwa oraz część Radnych
dorosłego Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego. Przy prowadzeniu
Pierwszej Sesji pomagała nam Przewodnicząca Komisji ds. Młodzieży
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Pani Agnieszka Muszyńska.
Czy chciałabyś coś przekazać
swoim koleżankom i kolegom?
Tak. Chciałabym zaprosić młodzież z Naszej Gminy do współpracy. Proszę aby każdy kto ma jakieś ciekawe pomysły, które mogą
mieć wpływ na urozmaicenie życia
w naszym mieście – kontaktował
się z MRM poprzez przedstawicieli
MRM w swojej szkole lub poprzez
konto na Facebook-u.
Dziękuję serdecznie i życzę aby
udało wam się jak najwięcej zrobić
dla innych.
Rozmawiał: Artur Olszewski
foto: Paulina Kurzejewska

Młodzieżowa Rada Miejska
6 lutego 2014 roku odbyła się pierwsza Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej IV kadencji. Podczas uroczystości obecni byli
przedstawiciele władz samorządowych Naszej Gminy w osobach zastępcy Burmistrza Karola Kosa oraz Przewodniczącego Rady
Miejskiej Henryka Cymermana. W ich obecności nowi Radni złożyli uroczyste ślubowanie oraz otrzymali mandaty Radnych
Młodzieżowej Rady Miejskiej. Dokonano także wyborów nowego przewodniczącego oraz jego zastępców. Poniżej prezentujemy
Państwu nowych Radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich.
Przewodnicząca

Wiceprzewodniczący

5

Wiceprzewodnicząca

Zosia Zełep

Zosia Górnikowska

Agnieszka Wrzesińska

Artur Leżoń

Klaudia Cichy

Kuba Niessner

Alicja Kowalczyk

Amelia Szwagrzak

Patrycja Leśniak

Dagmara Orsztynowicz

Dawid Żuk

Hubert Głodowski

Jakub Bagiński

Jakub Sokołowski

Mikołaj Balasiński

Wiktoria Wasińska
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Wsparcie Programu
Odnowy Wsi Dolnośląskiej
w Gminie Oborniki Śląskie
Po zakończeniu realizacji
projektu, mającego na celu
promocję Programu Odnowy
Dolnośląskiej Wsi w Gminie
Oborniki Śląskie Stowarzyszenie Przyjaciół Kuraszkowa
„Lipowa Dolina” zorganizowało
konferencję podsumowującą
półroczne warsztaty artystyczne, muzyczne oraz kulinarne,
w których uczestniczyło prawie
40 osób z terenu całej gminy.
Podczas zajęć uczestnicy projektu stworzyli kilka utworów
muzycznych i scenicznych oraz
poznali wiele ciekawych przepisów kulinarnych. Dodatkowo
zorganizowany został wyjazd studyjny, wyjście do instytucji kultury oraz nagrane zostały trzy filmy
promujące e-ofertę turystyczną
Kuraszkowa i gminy.
Impreza połączona z prezentacją jasełek, „bram weselnych”
oraz filmów z przeprowadzonych

warsztatów została zorganizowana
w ramach zadania pt.: „Razem możemy więcej – wsparcie Programu
Odnowy Wsi w Powiecie Trzebnickim” ze środków z Programu
Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W spotkaniu
uczestniczył Burmistrz Obornik
Śląskich Sławomir Błażewski, Sekretarz Leszek Pawlak oraz wielu
przedstawicieli lokalnych instytucji i organizacji pozarządowych
z terenu gminy i powiatu. Projekt
był realizowany od 20 lipca do 31
grudnia 2013 roku w partnerstwie
z Gminą Oborniki Śląskie, Starostwem Powiatowym oraz Lokalną
Grupą Działania Kraina Wzgórz
Trzebnickich.
Tekst: Katarzyna Jarczewska

z pierwszej ręki

Filmowe
Okruchy Tradycji
W niedzielę 19 stycznia 2014r.
w zabytkowym pałacu księży
Salwatorianów w Bagnie odbyło się 4 spotkanie z cyklu
„Okruchy Tradycji”, z inicjatywy Stowarzyszenia Razem
dla Bagna przy współudziale
Sołtysa i Rady Sołeckiej.
W spotkaniu mającym przybliżyć mieszkańcom i zaproszonym gościom, dawne tradycje
i obyczaje uczestniczyło ponad
80 osób z Bagna i pobliskich
miejscowości, a także zaproszeni goście Burmistrz Sławomir
Błażewski oraz Dyrektor Obornickiego Ośrodka Kultury pani
Halina Muszak. Artystyczną
część uświetniło przedstawienie
w wykonaniu dzieci i młodzieży ze scholii z Bagna i Osolina
pod kierownictwem ks. Jerzego
Morańskiego. W zaplanowanych
przerwach na akordeonach kolędowo przygrywali Stanisław Sobkowicz, Ireneusz Piwowarczyk

Dewastacja
w parku
Drodzy mieszkańcy!
Burmistrz Obornik Śląskich
zwraca się z prośbą do osób, które mogły być świadkami aktów

a na gitarze Andrzej Balasiński. Całość spotkania poprowadziła pani
Irena Politowicz.
Styczniowe spotkanie było okazją do zaprezentowania długo wyczekiwanego filmu promocyjnego
wsi Bagno o znamiennym tytule
„Bagno wciąga…” Film został zrealizowany w ramach programu
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Odnowy Wsi Dolnośląskiej przez
Dom Zakonny Księży Salwatorianów w Bagnie w partnerstwie ze
Stowarzyszeniem Razem dla Bagna.
Blisko 10 minutowy film promocyjny będzie udostępniony na stronie
www.wiesbagno.pl oraz na facebookowym profilu miejscowości.
Na zakończenie uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkowy upominek w postaci płyty CD z filmem
i kalendarz na 2014 r. Całość spotkania przebiegała w miłej atmosferze przy domowych słodkościach
upieczonych przez panie z „Babskich Spotkań.”
Tekst: A. Kucharski Fot. K.
Strzałkowska
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W Żłobku Miejskim w Obornikach
Śląskich dzieci się nie nudzą.
Wiele atrakcji i ciekawe zajęcia
to zasługa pań opiekunek, które
dbają, żeby powierzone im dzieci miło spędzały czas w placówce.
Końcówka 2013 roku i początek
2014 obfitowały w wiele wydarzeń,
spotkań i różnych atrakcji.

W grudniu dzieci z grup Biedronek i Pszczółek zaprosiły rodziców do
wspólnej zabawy, podczas której wykonywano ozdoby świąteczne, śpiewano kolędy i pastorałki. Scenariusze
zajęć oraz poczęstunek z pomocą rodziców przygotowały panie opiekunki. Takie spotkania przedświąteczne
stały się tradycją w naszym Żłobku.
Jest to doskonała okazja do swobodnych rozmów i budowania relacji
personelu Żłobka z rodzicami.
Również w grudniu dzieci z grupy Słoneczek zaprosiły rodziców na
przedświąteczne przedstawienie.
Dzieci kolędowały, recytowały
wiersze o tematyce świątecznej a na
koniec obdarowały swoich bliskich
prezentami, które przygotowały
wcześniej pod okiem pań opiekunek.

niale i w bardzo przystępny sposób przedstawiony problem – co
się dzieje w domu, kiedy mama po
dłuższej przerwie wraca do pracy.
Polecamy!

Międzypokoleniowe
Kolędowanie
W tym roku podczas koncertu
w Kościele pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa dzieci ze Żłobka wystąpiły w chórze mieszanym z liceali-

Dzień Babci i Dziadka
Jaki dzisiaj dzień wesoły
– najprawdziwsze święto!
Widzę Babcię taką szczęśliwą
– pięknie uśmiechniętą.
Dziadek taki elegancki,
pięknie ogolony.
To dla Babci – mojej Babci
czyli swojej żony
Z wielką przyjemnością gościliśmy Babcie i Dziadków dzieci
z grup Pszczółek i Słoneczek. Dzie-

Dzień babci u Pszczółek.

Niebieski tydzień

Kiedyś tęcza zeszła z nieba
pomalować świat
i od tamtej właśnie pory
poznajemy jej kolory
Przez cały tydzień w grupie
Biedronek wszystko miało kolor
niebieski. Dzieci miały niebieskie
czapeczki, balony, ubrania, zabawki i malowały niebieską farbą.
Opiekunki zabrały nasze Biedronki w podróż statkiem po morzu.

Całość zaczęła się od przywitania gości wspierających działania
UTW „ATENA” z terenu Gminy Oborniki Śląskie oraz Powiatu
Trzebnickiego przez Panią Prezes
Irenę Małkiewicz. Czwartkowe
spotkanie odbywało się dla słuchaczy stowarzyszenia, a na sobotę (08.02.2014 r.) zaplanowano
imprezę otwartą dla publiczności.
Dla słuchaczy Uniwersytetu został

przygotowany poczęstunek. Jak
się okazało aktualnie stowarzyszenie zrzesza prawie 300 członków,
niestety nie wszyscy dotarli, pomimo tego cała sala i balkon były
wypełnione. W czasie obchodów
mogliśmy zapoznać się z prezentacją o historii Uniwersytetu oraz
obejrzeć program przygotowany
przez poszczególne sekcje UTW
„Atena”. Prezentacja prowadzona
przez Panią Ewę Materny pokazała
dorobek organizacji, która od 10 lat
skupia wokół siebie seniorów dając
im możliwość szerokiego rozwoju
i poszerzania własnych horyzontów
(od sportu, przez zajęcia manualne,

do zajęć rozrywkowych). Po prezentacji odbył się koncert chóru
pod kierownictwem Pani Ewy Skubisz, który zaprezentował repertuar
w języku polskim, angielskim i włoskim. Na koniec wykonawcy wykonali swój ulubiony utwór pt. Emerytura. Ciekawą formą spędzania
czasu a zarazem elementem sekcji
kulturalnej jest kabaret „To i owo”.
Zaangażowane w to przedsięwzięcie Panie oraz Pan Wojtek Prosek
potrafili do łez rozbawić zgromadzoną publikę. Najpierw słuchaczki
uniwersytetu wykonały piosenkę,
której słowa przygotowane były na
podstawie znanej wszystkim bajki
pt. Lokomotywa, zaraz potem miało miejsce przedstawienie skeczu
„U nowego lekarza”. Gag był ciekawy
i przemyślany a dobrane teksty śmieszyły całą publikę. Co warto zauważyć kabaret wobec mojego mniemania bez problemów mógłby zaistnieć
wśród kabaretów, które znamy z programów telewizyjnych. Po kabarecie
na scenie zagościła grupa taneczna
„Zgraja” z Wrocławia oraz w pokazie
tanecznym panie z sekcji kulturalnej. W czasie występu mogliśmy zobaczyć, że osoby w wieku 55+ nie są
skazane tylko na siedzenie w domu,
ale mogą w ciekawy i wesoły sposób
przygotować występ dla publiczności. Po występach Pan Irena Małkie-

Grupę odwiedziły niebieskie smerfy. Dzieci oglądały zabarwioną na
niebiesko wodę i zbierały niebieskie
nakrętki. Po takim tygodniu każdy
dwulatek wie jak wygląda kolor niebeski – choć nie każdy potrafi wypowiedzieć to słowo.

Bałwanek
Zima nas ominęła, ale Panie
opiekunki zadbały, żeby dzieci
wiedziały jak wygląda bałwanek.
Nasze Misie ułożyły bałwana z pa-

Międzypokoleniowy Koncert Kolęd.
ci tak długo oczekiwały swoich
gości, że z trudem panowały nad
emocjami podczas występu. Po
części oficjalnej Panie opiekunki
zaprosiły miłych gości do wspólnej
zabawy.

Spotkania z teatrem

Dewastacji uległy latarnie parkowe oraz pojemniki na śmieci.

Cztery razy w roku w naszym
Żłobku gościmy aktorów Kali-

Dzień niebieski u Biedronek.
pieru. Gdzie jest nos? Gdzie guzik?
W końcu się udało. Chcielibyśmy
jeszcze ulepić bałwana ze śniegu –
a wiosna tuż, tuż.

10 lat SUTW „Atena”
Dnia 6 lutego 2014 roku w Obornickim Ośrodku Kultury rozpoczęły się obchody 10-lecia
Stowarzyszenia Uniwersytetu
Trzeciego Wieku „Atena”.
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Spotkania
z Rodzicami

wandalizmu w Parku Miejskim
(pomiędzy fontanną a ulicą Trzebnicką) o przekazanie wiadomości
na ten temat do Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich tel.
71 310 35 19 mail: oborniki@oborniki-slaskie.pl lub na Komisariat
Policji w Obornikach Śląskich tel.
71 310 16 01

z pierwszej ręki

Bal Karnawałowy
11 lutego odbył się w Żłobku
Bal Karnawałowy. Różnorodność
strojów naszych dzieci świadczy
o zaangażowaniu i kreatywności
rodziców. Również Panie opiekunki zaskakiwały kreacjami. Podczas
tańców i śpiewu wszyscy mieli
uśmiechnięte buzie. Doskonała zabawa opanowała cały Żłobek.

Spotkanie z rodzicami u Słoneczek

Wizyta we
Wrocławskim
Teatrze Lalek
„Skarpety i papiloty” to tytuł
przedstawienia, które w styczniu
obejrzały nasze Słoneczka. Wspawicz zaprosiła zainteresowanych na
Bal odbywający się w godzinach wieczornych w Obornickim Ośrodku
Kultury oraz wystąpił Pan Burmistrz
Sławomir Błażewski przekazując
gratulacje i zachęcając do powołania
jeszcze jednej sekcji – pozyskującej
fundusze, dzięki, której działania
stowarzyszenia mogłyby być jeszcze
bardziej dynamiczne.
W sobotę odbyły się po raz drugi obchody 10-lecia, tym razem
otwarte dla publiczności, która dopisała. Po raz drugi cała sala i balkon Ośrodka Kultury były wypełnione po brzegi. Ich program był
delikatnie zmieniony od czwartkowego. Tym razem nie występowała
grupa taneczna „Zgraja”. W imprezie sobotniej wzięły natomiast
udział chóry „Dnia jednego” z Pro-

chowic oraz chór „Harfa” z Wińska.
Swoją obecnością zaszczyciła też
Pani Europoseł Lidia Geringer de
Oedenberg, która już od wielu lat
wspiera działania Uniwersytetu. Na
imprezie pojawił się także Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Cymerman, który przekazał
gratulacje na ręce Pani Prezes. Po
występie kabaretu „To i owo” można było usłyszeć okrzyki zachwytu
oraz słowa zachęcające kabaret do
prezentacji swoich skeczów na różnych scenach. Sobotnie obchody
zakończyły się około godziny 20.00
dając dużo nie zapomnianych przeżyć publiczności, przedstawicielom
urzędów oraz mnie samemu.
Tekst: Bartek Malec

Słoneczeka w Teatrze Lalek.

stami. Nasz Żłobek reprezentowali:
Tymuś Pawlak, Patrycja Fryziel, Ola
Maliniak, Ewa Kolasińska i Zosia
Gasztych. Wśród występujących
chórów i solistów byli reprezentanci
w wieku od 3 do ponad 60 lat. To
było prawdziwe międzypokoleniowe kolędowanie.

Tekst: Katarzyna Królik
skiego Teatru. 03.02.2014 r. dzieci
obejrzały przedstawienie pt. „Spotkanie przy choince”. Piękna dekoracja i ciekawe stroje oraz treść
przedstawienia sprawiły, że dzieci
obejrzały przedstawienie z zapartym tchem. Sposób gry aktorów
sprawia, że nawet najmłodsze dzieci uczestniczą w spektaklu.

Nasze maluszki
Choć nie wszystkie dzieci samodzielnie chodzą, to jednak pewne
umiejętności już zdobyły. Nasze
maluszki siedzą przy stole, potrafią
samodzielnie trzymać łyżkę i zasypiają we własnych łóżeczkach. Udaje się przeprowadzić pierwsze zabawy grupowe, a ostatnio chodzące
maluszki uczestniczyły w zorganizowanym w Żłobku przedstawieniu
pt. „Spotkanie przy choince”

Maluszki.
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Dzień babci i dziadka
w Przedszkolu Publicznym
w Obornikach Śląskich
Dzień 21 i 22 stycznia na stałe
zapisał się w naszym przedszkolnym kalendarzu jako
ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA.
W tych szczególnych dniach
wszystkie grupy przedszkolne zaprosiły Babcie i Dziadków do obejrzenia przygotowanych programów
artystycznych. Swoją miłość, dzieci
wyraziły poprzez piękne piosenki,
tańce i poruszające wiersze. Wspaniałe występy wywołały na twarzach bliskich uśmiech jak również
łzy wzruszenia.
W podziękowaniu za miłość
i okazywaną codzienną troskę goście otrzymali własnoręcznie wykonane upominki – kwiatki, laurki,
serduszka itp. Uwieńczeniem był
słodki poczęstunek przygotowany
z tej okazji przez Rodziców. Pełne
serdeczności i humoru spotkania
dostarczyły niezapomnianych emocji i wrażeń. Wszystkim babciom

Rok 24 Nr 1 (142)

„Aniołkowe opowieści”
na scenie Obornickiego Ośrodka Kultury w wykonaniu
dzieci z Przedszkola Publicznego w Pęgowie
Istnieje w naszym przedszkolu
taka tradycja, że grupa dzieci
najstarszych co roku przygotowuje jasełka, czyli przedstawienie opowiadające o narodzinach Jezusa.
W roku szkolnym 2013/2014
zaszczyt ten przypadł w udziale
grupie IV „Motylki”, która już w listopadzie zaczęła przygotowania do
występów.
W związku ze zorganizowanym pod patronatem burmistrza
Jarmarkiem Bożonarodzeniowym
w Obornikach Śląskich pierwsze
przedstawienie jasełek odbyło się
w ramach tegoż jarmarku na scenie Obornickiego Ośrodka Kultury.
Dla dzieci przedstawienie to było
dużym przeżyciem, ze względu na
to, że miało miejsce na prawdziwej

scenie z profesjonalnym nagłośnieniem, przed dużą publicznością.
Występ trwał ponad pół godziny
i stanowił kompilację tekstów, oraz
wielu piosenek, pastorałek i kolęd.
Przez scenę przewinęli się tradycyjni jasełkowi bohaterowie: anioły,
pasterze, dzieci z darami dla małego
Jezuska, trzej królowie i oczywiście
Maryja z Józefem.
Wszyscy poprzebierani byli w starannie dobrane stroje, które zostały
zakupione przez przedszkole, przygotowane przez rodziców a w znakomitej większości uszyte przez babcię
jednej z dziewczynek z grupy.
Oprócz wielkich braw super nagrodą dla dzieci były ufundowane
przez Urząd Gminy w Obornikach
Śląskich paczki ze słodyczami zgromadzone na scenie wokół choinki,
za które serdecznie dziękujemy.
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Małe Przedszkole
Golędzinów
Ważnym wydarzeniem w życiu
każdego dziecka jest pierwszy
bal.
Dzieci z niecierpliwością czekały
na ten moment i każde z nich marzyło aby się przebrać za swojego
ulubionego bohatera z bajki. I tak też
było w Małym Przedszkolu w Golędzinowie, gdzie dorośli zapominając o kłopotach dnia codziennego
przygotowali dla maluchów porcję
bardzo dobrej zabawy. Dzięki staraniom Pana Prezesa Adama Mazija,
Pani dr Kamili Kamińskiej, Pana
sołtysa Janusza Jaworskiego i Ro-

maluchów był zorganizowany słodki poczęstunek. Dzieci bawiły się
w rytmie greckiej zorby, rosyjskiego
tańca, hiszpańskich melodii oraz
polskich tańców ludowych.
Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał drobne upominki.
Przy tej okazji warto powiedzieć, że
dzieci nie tylko potrafią się wspaniale bawić ale również bawiąc się przyswajają poważną wiedzę np. z zakresu astronomii gdzie poznają nazwy
planet układu słonecznego.
Również dzięki uprzejmości
Pani dyr. Halinki Muszak dzieci
jeżdżą do Obornickiego Ośrodka
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Szafki dla pierwszych
klas w ramach projektu
„Zadowolony pierwszoklasista”
Na wniosek Fundacji „Żaczek”
działającej na rzecz Szkoły
Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich uczniowie klas
pierwszych Szkoły Podstawowej nr 2 otrzymali w styczniu
wyjątkowy prezent od Fundacji
PKO Banku Polskiego.

Są to indywidualne szafki dla
naszych najmłodszych uczniów na
łączna kwotę 10 500 zł. Jest to wyjątkowo ważny dar, gdyż, jak wynika
z doniesień lekarzy, coraz więcej
dzieci cierpi na wady postawy, które
spowodowane są przez nadmiernie przeciążone tornistry. Mimo że

Życzą pracownicy Przedszkola
Publicznego w Obornikach Śląskich wraz z przedszkolakami.
Tekst: Danuta Groszek

Bal Karnawałowy
w Przedszkolu Publicznym
w Obornikach Śląskich
W środę 5 lutego do naszego
przedszkola przybyły wróżki,
księżniczki, kotki, biedroneczki
i inne bajkowe postaci.
To był znak, że czas na bal karnawałowy. Nareszcie nadszedł ten
wyczekiwany dzień. Pani Wicedyrektor Mieczysława Żuk o godzinie
10.00 ogłosiła uroczyste otwarcie.
Powitała wszystkie dzieci i zaprosiła
do zabawy. Bal poprowadziły nauczycielki: Grażynka Bartkowiak,
Aneta Gągorowska, Karolina Wolska i Danuta Tutkaj. Nie zabrakło
utworów z repertuaru piosenek
dziecięcych, konkursów, w których
dzieci uczestniczyły bardzo chętnie,
a największym hitem okazała się
piosenka zespołu Weekend –„Ona
tańczy dla mnie” – nikt nie stał pod

Dzień babci i dziadka
w Pęgowie
Dzień Babci i Dziadka – to wyjątkowe święto.
Szczęśliwi dziadkowie licznie
odwiedzają przedszkola i ze wzruszeniem oglądają przygotowany
program z okazji ich święta.
Takie uroczyste spotkania odbyły się w naszym przedszkolu
w dniach od 21 stycznia do 23 stycznia w czterech grupach. Czy może
być piękniejszy prezent od wnuków
jak specjalnie przygotowany występ z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Dzieci pod czujnym okiem swoich
nauczycielek, zaprezentowały wspa-

wały, a potem z dumą bili gromkie
brawa. Na twarzach gości można
było zaobserwować uśmiech, radość,
łzy szczęścia i wzruszenia.
Wielką przyjemność sprawił babciom i dziadkom wspólny taniec
z wnukami.
Miłym akcentem uroczystości
było wręczenie upominków własnoręcznie wykonanych przez wnuki.
Były to korale z makaronu, krawaty,
ramki ze zdjęciami, kwiaty, medale,
laurki oraz słodkie buziaki. Po wysłuchaniu części artystycznej, babcie
i dziadkowie zostali zaproszeni na

dziców dzieci stworzono wspaniałą
atmosferę pełną radości.
Pod opieką p. Krystyny Korneckiej dzieci brały udział w quizach,
konkursach a także błyskawicznie
po sobie następujących zabawach
podczas, których nie chodzi o to by
wygrać jak najwięcej ale by dobrze
wszyscy się bawili. Dla wszystkich

Kultury, który ma bardzo szeroką
ofertę skierowaną dla najmłodszych. Punkt przedszkolny, który
jest czynny codziennie 7.00–13.45
prowadzi obecnie rekrutację na kolejny rok. Chętni mogą się już zgłaszać tel. kontaktowy 511-486-175 .
ZAPRASZAMY!
Tekst: Krystyna Kornecka

Wywiad z Konradem
Wróblem
Rozmawiamy z Konradem
Wróblem, uczniem Szkoły Podstawowej w Urazie, który swoimi wybitnymi osiągnięciami, pokazuje
że systematyczna nauka może być
bardzo fascynująca.

Tekst: Ewelina Kuźma

Śpiewające
przedszkolaki!!!
niałą część artystyczną przeplataną
wierszykami, piosenkami i tańcami. Był również teatrzyk kukiełkowy w gr. III „Żabki” z zabawnymi
scenkami, które wywołały śmiech
zacnych gości. Dzieci w swoich
wierszach i piosenkach śpiewanych
z całego serca, zapewniali swoje
babcie i dziadków, że kochają ich
najbardziej na świecie i dziękują za
miłość i poświęcony czas.
Babcie i dziadkowie z uwagą
przyglądali się swoim wnukom jak
odważnie i śmiało dla nich występo-

wspólny, słodki poczęstunek, który
przygotowali rodzice. Uroczystości
w grupach odbywały się w podniosłej i wzruszającej atmosferze.
Jak okazuje się, bycie babcią
albo dziadkiem, to bardzo odpowiedzialne zadanie, ale również
ogromna radość. „Trzeba kochać
i przede wszystkim rozpieszczać
wnuki” – mówili dziadkowie. Ja też
jestem babcią. Byłam tam i przeżyłam przepiękne chwile z kochanymi
wnukami.
Tekst: Maria Nestorowska

Wiele szkół nie stać na wydzielenie osobnych pomieszczeń i zakup odpowiednich mebli. Fundacja
PKO Banku Polskiego umożliwiła
wyposażenie naszej szkoły w nowoczesne i estetyczne szafki ze skrytkami na rzeczy uczniów.

Fundacja „Żaczek”, dyrekcja,
nauczyciele, rodzice, uczniowie
bardzo serdecznie dziękują za ten
szczególny dar.

Skąd u tak młodej osoby zamiłowanie do nauki?

ścianą, a nogi same tańczyły. Był to
bardzo wyjątkowy dzień, wszyscy
bawili się zgodnie nawet kot tańczył
z myszką, a spiderman z batmanem.
Gdy tancerze poczuli się bardzo
zmęczeni, panie prowadzące ogłosiły przerwę i każda grupa udała
się na poczęstunek zorganizowany
przez rodziców do swoich sal. Na
twarzach tancerek i tancerzy malował się uśmiech, który nie znikał
mimo chwilowego zmęczenia. Atmosfera była radosna a sala balowa
pięknie przystrojona i kolorowa od
bajkowych postaci. Niestety co dobre szybko się kończy, dzieci z niecierpliwością oczekują następnego
balu, który odbędzie się już za rok.

szkoły podstawowe mają obowiązek umożliwić swoim podopiecznym pozostawianie podręczników
i przyborów szkolnych na terenie
placówki, często okazuje się to niemożliwe.

Dzięki temu dzieci w wieku
wczesnoszkolnym będą wracać do
swoich domów z lekkimi tornistrami, które nie będą nadmiernie obciążać pleców. Szafki posłużą także
do przechowania kurtek, butów
zmiennych i worków ze strojami na
zajęcia ruchowe.

Tekst: Krystyna Deckert
oraz dziadkom w dniu Ich święta
życzymy zdrowia, pociechy z wnucząt i samych radosnych chwil spędzonych w rodzinnym gronie.
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W czwartek 13 lutego w Przedszkolu Publicznym w Obornikach Śląskich odbył się WEW N ĄT R Z P R Z E D S Z KO L N Y
PRZEGLĄD PIOSENKI „ŚPIEWAJĄCE PRZEDSZKOLAKI”.
Swoje zdolności wokalne zaprezentowały dzieci ze wszystkich grup
wiekowych w utworach dziecięcych
o różnej tematyce. Była piosenka
o deszczyku, który nie jest oranżadą,
o ukochanej przytulance jaką jest miś,
o tym, że ruch to zdrowie i nie ważne
czy świeci słonko czy deszczyk pada,
bo warto spacerować i uprawiać róż-

ne sporty. Pięknie wyśpiewanych
piosenek mogły wspólnie wysłuchać
dzieci i nauczycielki na czele z Panią wicedyrektor Mieczysławą Żuk.
Po występach nadszedł czas na gratulacje i wręczenie dyplomów oraz
wytypowanie laureatów, którzy będą
prezentować naszą placówkę na V
Powiatowym Przeglądzie Piosenki
Przedszkolnej. A to już niedługo bo
w marcu w naszym przedszkolu. Nasi
mali artyści mają talent i wielką odwagę z czego jesteśmy bardzo dumni
i zadowoleni. Wszystkim przedszkolakom dziękujemy i gratulujemy!!!
Tekst: Ewelina Kuźma

Moje pierwsze kroki z nauką zaczęły się w klasie „0”. Pani Anna Brożyna-Radek zauważyła mój potencjał i po raz pierwszy wystartowałem
w konkursie plastycznym.

nopolskie „EDI” w których zająłem
pierwsze miejsca.
W ostatnim czasie również osiągnąłeś sporo sukcesów…
Dzięki Panu Krzysztofowi wystartowałem w konkursie na temat
Ruchu Drogowego, w którym drużynowo zajęliśmy 3 miejsce w Powiecie. W ubiegłym roku wystartowałem także w konkursie „KRUS
BEZPIECZNIAK”, w którym zająłem 1 miejsce w Powiecie oraz 1
miejsce w Województwie.

sukcesów w konkursach. Chciałbym
podziękować za trud i pracę włożoną
we mnie. Chciałbym również podziękować sołtysowi mojej wsi Lubniów,
który cieszy się razem ze mną z moich sukcesów. W ramach nagrody
odwiedził mnie wraz z Burmistrzem
Obornik Śląskich, któremu bardzo
serdecznie chciałabym podziękować

Chciałbym wraz z rodziną podziękować bardzo serdecznie wszystkim
Nauczycielom a szczególnie tym,
których wymieniłem, gdyż to właśnie oni przyczynili się do moich

za czas poświęcany mojej osobie. To
był przepiękny gest który zostanie na
zawsze w pamięci.

Od najmłodszych lat startujesz
w konkursach, to one mobilizują
cię do nauki?
Zdecydowanie tak. W pierwszej klasie wygrałem konkurs pt.”
Aktywny Uczeń”. Kolejnymi ważnymi dla mnie wydarzeniami były
konkursy wiedzy o Unii Europejskiej oraz konkursy matematyczne,
do których zachęcała mnie Pani
Wanda Górna.
A teraz?
Do teraz pani Wanda przygotowuje mnie do konkursów z wiedzy
o Unii Europejskiej i z Wielkiej Brytanii. W klasie IV poznałem Panią
Ewę i Krzysztofa Czechowskich,
którym zawdzięczam bardzo wiele
swoich sukcesów. Pani Ewa uczy
mnie przyrody, którą bardzo lubię.
Z przyrody mamy 3 Dyplomy Ogól-

Tekst: Paulina Kurzejewska
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Wielka Orkiestra
Zagraliśmy w ramach 22 finału
pod hasłem „Na Ratunek” na
zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny
ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów…
I udało się zebrać 40.069,23 zł.
Nasz sztab zarejestrowany pod numerem 002975, mający siedzibę
w Obornickim Ośrodku Kultury,
został pieszczotliwie nazwany przez
fundację wośp „101 dalmatyńczyków” ze względu na ilość wolontariuszy. Przed samym finałem udało
się zawiązać grupę ludzi, którzy
jak sądzę będą tworzyli trzon sztabu wośp w Obornikach Śląskich.
Mało osób wie o tym ale przed samym sztabem stoi wiele wyzwań.
Organizacja finału to nie tylko jeden dzień ale praca nad finałem
przez około 2 miesiące. Wszystko

trzeba dograć, zorganizować, załatwić i wszystko musi być zgodne z procedurami fundacji ale też
i Nadzoru Bankowego i mswia.
Na Apel sztabu odpowiedział Pan
Burmistrz obejmując nad imprezą patronat i czynnie włączając się
w pomoc przy organizacji finału.
Pierwszy raz udało się odwiedzić
fundację przed finałem i po finale
(rozliczenie) oraz uzyskać film promocyjny z udziałem Jurka Owsiaka
co było wielkim wydarzeniem bo
profil sztabu wośp na facebooku
zanotował dzięki temu ponad 6500

tys. wyświetleń. Sam finał rozpoczęliśmy od soboty meczami SPR’u Bór
Oborniki Śląskie z MKSem Wieluń.
Mecze odbyły się w dwóch kategoriach wiekowych: młodzików
i seniorów. W czasie meczu miał też
swój debiut Pan Choinka, bajkowa
postać, która ma przybliżać dzieciom tematykę Obornik Śląskich.
W Obornickim Ośrodku Sportu
i Rekreacji miał miejsce turniej Halowej Piłki nożnej, który odbywał
się przez dwa dni. Każdy z uczestników miał możliwość wsparcia
fundacji wrzucając pieniądze do
puszek wolontariuszy.
W niedzielę 12 stycznia już około 8.30 rano można było zauważyć
pierwszych wolontariuszy, w okolicach godziny 10.00 w Obornickim
Ośrodku Kultury rozpoczął się blok
imprez dziecięcych. W jego trakcie można było obejrzeć pokazy

taneczne, wziąć udział w zajęciach
z animatorami oraz co najważniejsze zakupić różne przedmioty
w czasie specjalnej aukcji organizowanej dla dzieci. W samo południe
ruszył II Obornicki Bieg „Policz
się z cukrzycą”, w którym wzięło
udział około 80 biegaczy, każdy
zgłoszony uczestnik mógł liczyć na
pomarańczową koszulkę, która była
podziękowaniem za udział i wsparcie tej zdrowej inicjatywy. Bieg już
chyba na dobre wpisze się w obraz
naszych obornickich finałów skupiając wokół siebie coraz większą

liczbę biegaczy. Tuż po godzinie
13.30 ruszał najbardziej zagadkowy projekt związany z obornickim
kinem. Nikt nie wiedział jak zostanie on przyjęty przez mieszkańców,
bo, jak wiemy, kino było zamknięte od około 10 lat. Organizatorem
imprezy były dwa stowarzyszenia
z terenu naszej gminy. Stowarzyszenie Przyjaciół Kuraszkowa „Lipowa
Dolina” oraz Stowarzyszenie Stare
Kino w Obornikach. Obydwa stowarzyszenia i koordynator projektu
– Bartek Bykowski stanęły na wysokości zadania. Dodajmy że prace
remontowe i porządkowe trwały od
końca listopada a wynikiem tego
miało być uruchomienie na finał
kina i umożliwienie publiczności
obejrzenia filmu. Każdy z nas kibicował tej akcji bo projekt nie był
łatwym przedsięwzięciem ale wiara
czyni cuda. Impreza w kinie odby-

wała się pod patronatem Pana Yacha
Paszkiewicza (polskiego reżysera,
twórcy wyświetlanego w dniu finału filmu). Na początek nie obeszło
się bez małego poślizgu ale oczekiwanie nagrodzone zostało w końcu
wyświetleniem filmu „Przystanek
Woodstock – najgłośniejszy film
Polski” przekazanym nam przez
fundację WOŚP a potem zlicytowanym. Ciekawą propozycją było też
specjalne studio uruchomione na
terenie kina, w którym każdy mógł
przekazać życzenia lub powiedzieć
coś o sobie. W tym samym czasie
graliśmy także w Pęgowie, tamtejszy fryzjerzy reprezentujący firmę
KEMON (oficjalnego partnera
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy) grali od rana strzygąc głowy
oraz organizując licytacje. Na uwagę zasługują też działania pęgowskiego gimnazjum oraz szkoły podstawowej. Oprócz jasełek, koncertu
i kiermaszu w finale odbywającym
się w szkole mieliśmy także licytacje. Dzięki tym wszystkim działaniom w Pęgowie zebrano 7488,18 zł.
Jako Sztab byliśmy z tych działań
bardzo dumni. Ze swojej strony postaraliśmy się aby w Pęgowie finał
był uatrakcyjniony dodatkowymi
gadżetami orkiestrowymi.
O godzinie 16.00 w Obornickim Ośrodku Kultury rozpoczął

Rok 24 Nr 1 (142)
Pani Dyrektor Gimnazjum w Obornikach Śląskich Jadwidze Grekulińskiej, Pani Dyrektor Gimnazjum
w Pęgowie Marcie Michalkiewicz,
Pani Dyrektor Szkoły podstawowej w Pęgowie Barbarze Syrico,
Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Osolinie Maryli Jaskólskiej, Pani
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej

Marzec 2014 r.

Mimo, że pogoda Nas nie rozpieszczała na starcie stanęło 75

w Osolinie Annie Leżoń, Bożenie
Magnowskiej, Pawłowi Asztemborskiemu, Restauracji LOTOS, Pizzerii PAUZA, Pizzerii Milana, Pizzerii
Pizza On The Way, Restauracji Bajka, Wychowankom z Domu Dziecka
„Nad Stawem”, SPRowi Bór Oborniki Śląskie, MKSowi WIELUŃ, 5
Szczepowi Harcerskiemu „Gniazdo”, Organizacji Harcerzy Cichociemni, DPS-owi Oborniki Śląskie,
Wesołej ekipie SP OSOLIN & Przyjaciele, Studio Tatuażu Body Extreme Wrocław, Policjantom z Obornickiego Komisariatu, Ochotniczej
Straży Pożarnej, Piotrkowi Korkuć,
Bogdanowi Leśniowskiemu, Ryśkowi Królikowskiemu, Andrzejowi Jarosowi – Stowarzyszenie Przyjaciół
Kuraszkowa „Lipowa Dolina”, Bartkowi Bykowskiemu – Stowarzyszenie Stare Kino w Obornikach, Agacie, Wiedźmie, Warsikowi, Adiemu,
Neli, Adrianowi i EXPRESJI CREW,

Arkowi Kucharskiemu, Łukaszowi Polakowi, Zenonowi Łosiowi,
Joannie Jeż, Panu Choince, Panu
Zającowi, Państwu Imielom, Maciejowi Borowskiemu, Joasi i ekipie
zakładu fryzjerskiego Dolce Vita –
KEMON Pęgów, Ekipie Sztabowej
i PP – Paulinie, Agnieszce, Jarkowi, Arturowi, Maćkowi, Dominice,
Marcie – Pani Sztyropian, Michałowi, Wojtkowi, Tomkowi, Oli, Aleksowi. Jeżeli o kimś zapomniałem to
przepraszam ale przy okazji bardzo
dziękuję… Na końcu najważniejsze
podziękowania dla mojej kochanej żony, Uli, że potrafi ze mną to
wszystko przetrzymać J
Bartek Malec
Szef SZTABU 2975
w Obornikach Śląskich

osób, które rywalizowały na trasie
ulicami Obornik Śląskich liczącej
2,7 km. Rozpoczęcia biegu dokonał Burmistrz Obornik Śląskich
Sławomir Błażewski. Obecny był
również zastępca Burmistrza Karol
Kos. Przy Urzędzie Miejskim można było zbadać sobie poziom cukru, wolontariusze WOŚP zbierali
dobrowolne datki do puszek. Nie
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liczyło się kto pierwszy dobiegł do
mety ale sama idea biegu – pokazanie problemu cukrzycy w naszym
społeczeństwie i oczywiście wspieranie „Wielkiej Orkiestry”.
Mimo, że nie o miejsca chodziło,
odnotować można, że w kategoriach
mężczyzn i kobiet pierwsi na metę
dobiegli: Piotr Głód, Piotr Łątka
i Aleksander Oziębała; oraz Klau-

dia Pędziwiater i Marta Łukijaniuk.
W Biegu wzięło udział 28 kobiet
i 47 mężczyzn w wieku od 7 do 60
lat. Reprezentowali oni m.in. kluby
biegowe, piłkarskie, piłki ręcznej;
organizacje pozarządowe, kluby
środowiskowe, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. Średnia wieku biegacza
wynosiła 22 lata, liczba biegaczy wg
wieku: 7–12 lat (16 osób); 13–15 lat
(14 osób); 16–19 lat (9 osób); 20–25
lat (9 osób); 26-30 lat (8 osób); 3140 lat (15 osób) i powyżej 41 lat 4
osoby. Startujący reprezentowali
miejscowości: Oborniki Śląskie (50
osób), Wrocław (7 osób); oraz Golędzinów, Kopaszyn, Kuraszków,
Lubnów, Osolin, Pęgów, Prusice,
Rościsławice, Świerzów, Trzebnica,
Uraz, Wilczyn, Wińsko i Wołów.
Honorowym uczestnikiem Biegu był „Pan Choinka” – oficjalna
maskotka Obornik Śląskich i mimo,
że przebiegł tylko pierwsze 200 m to

Mieszkańcy Osolina chcą remontu
„Starego Spichlerza”
W piątek 21 lutego o godzinie 18.00 odbyło się zebranie
mieszkańców wsi Osolin.

OOK oprócz mieszkańców przyciągnął własną motocyklową publikę.
Na samym końcu należy podziękować za trud, pracę i czas włożony
w 22 finał ze strony różnych osób,
firm, stowarzyszeń, jednostek samorządu i samego Urzędu. Dziękuję w swoim imieniu oraz całego
naszego sztabu: Panu Burmistrzowi
Sławomirowi Błażewskiemu, Wiceburmistrzowi Karolowi Kosowi,
Przewodniczącemu Rady Miejskiej
Obornik Sląskich Panu Henrykowi Cymermanowi, Pracownikom
referatu promocji (Pani Paulinie
Kurzejewskiej, Panu Arturowi Olszewskiemu), Pani Dyrektor OOK
Halinie Muszak, Pani Dyrektor
OSiR Aleksandrze Durkalec-Rzepce, Oli i Bogdanowi Sapkowskim,
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Policz się z cukrzycą!
W niedzielne przedpołudnie 12
stycznia 2014 roku w Obornikach Śląskich odbył się II Obornicki Uliczny Bieg „Policz się
z cukrzycą” w ramach 22 Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy.

się główny blok finału w czasie
którego odbywały się licytacje,
występ EXPRESJA CREW (pokaz
breakdance) oraz kiermasz. Na
kiermaszu można było nabyć różnego rodzaju przedmioty (książki,
ceramiczne serca, anioły, gadżety wośp, itp.) ale także kulinaria
(pierogi ruskie) oraz nauczyć się
na przykładzie bananów pięknej
sztuki tatuażu. Największą atrakcją licytacji były koszulka kapitana
WKS-u Śląsk Wrocław Sebastiana
Mili (560 zł), Piłka siatkowa z autografem Prezydenta RP (400 zł) oraz
tort z Cukierni Beza (4160 zł).
O godzinie 20.00 dzięki wsparciu
ze strony Gminy i Pana Burmistrza
Sławomira Błażewskiego mogliśmy
zobaczyć piękny pokaz sztucznych
ogni (w ramach światełka do nieba). O godzinie 20.30 ruszył koncert zespołu Mizia & Mizia Blues
Band, który na salę widowiskową

z pierwszej ręki

Głównym tematem było podjęcie decyzji czy należy budować
nową świetlicę czy też wyremontować stary zabytkowy spichlerz i zaadoptować go jako budynek wielofunkcyjny – spełniający zarówno
rolę świetlicy jak i centrum edukacyjno konferencyjnego, w którym
było by miejsce na wiele działań artystyczno-kulturalno-oświatowych.
Zebrała się grupa 17 mieszkańców
oraz goście, wśród których obecny
był między innymi Burmistrz Sławomir Błażewski oraz kierownik
wydziału inwestycji i remontów
Andrzej Małkiewicz i Katarzyna
Jarczewska odpowiedzialna za pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
w Naszej Gminie. Z około 30 minutowym opóźnieniem zjawił się
Radny Rady Miejskiej Jerzy Szymków. Po krótkim wprowadzeniu
poprowadzonym przez Przewodniczącego Rady Sołeckiej Bartosza
Malca oraz Sołtys Osolina Marioli
Walczak rozgorzała burzliwa dyskusja w sprawie. Padło wiele konstruktywnych pytań skierowanych

zarówno do Burmistrza, który
w czytelny sposób przedstawił mechanizmy jakimi Gmina realizuje
wiele inwestycji jak i do poszczególnych pracowników Urzędu. Katarzyna Jarczewska omówiła sposoby
pozyskiwania funduszy na realizację różnych projektów. Natomiast
Andrzej Małkiewicz przedstawił
aspekty projektowo – remontowe
starego spichlerza włącznie z wstępnym kosztorysem. Głos zabrał również Radny Jerzy Szymków, który
w jednoznaczny sposób stwierdził,
że spichlerza lepiej nie remontować,
gdyż to jest zbyt droga inwestycja
a budynek jest w ruinie. Spotkało
się to z protestem obecnych na zebraniu mieszkańców, którzy zobaczyli w tej inwestycji szansę na coś
więcej niż tylko świetlica. Zobaczyli, że to może być zabytkowa perełka
kulturalna w centrum wsi, która będzie z czasem przyciągała turystów.
Potwierdzili to gościnnie występujący przedstawiciele mieszkańców
wsi Osola, którzy wiele lat wcześniej
uczestniczyli w opracowywaniu
projektu wyremontowania i zagospodarowania tego budynku dla
celów o wiele szerszych niż tylko
świetlica.

duchem był cały czas przy wszystkich biegaczach.
Jako koordynator biegu, który
powstał we współpracy z Urzędem
Miejskim w Obornikach Śląskich
oraz Obornickim Sztabem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
pragnę podziękować: Policji, Medykom, Ochotniczej Straży Pożarnej,
V Szczepowi Harcerskiemu „Gniazdo” z Hufca Powiatu Trzebnickiego, Panu Arturowi Olszewskiemu
z działu Promocji Urzędu Miejskiego oraz każdemu kto w jakikolwiek
sposób nam pomógł.
Wszystkim startującym dziękujemy i gratulujemy dobiegnięcia do
mety. Do zobaczenia za rok…
Koordynator Biegu Łukasz
Polak
Foto: Artur Olszewski

Konkurs
Uwaga stowarzyszenia
z terenu miejscowości
zgłoszonych do
Progrmu Odnowy Wsi
Dolnośląskiej!
Zarząd Województwa
Dolnośląskiego ogłosił
konkurs pn.
„Przedsięwzięcia
promujące ideę odnowy
wsi” w 2014 roku.

Na koniec odbyło się jawne głosowanie, w którym z 17 obecnych
mieszkańców 16 opowiedziało się
za realizacją inwestycji remontu
starego spichlerza tylko jedna osoba
się wstrzymała. Głosowano także
za:
Sprzedażą ziemi przy ul. Piłsudskiego (teren po starym sklepie
spożywczym) wraz z możliwością
wykorzystania pozyskanych tą

drogą funduszy na cele inwestycji
w spichlerz (16 osób za 1 osoba się
wstrzymała).
Zabezpieczenia w gminie 40
arów gruntów za przystankiem autobusowym w Osolinie pod inwestycje ewentualnej budowy nowej
świetlicy (14 osób za 2 osoby się
wstrzymały).
Tekst, foto: Artur Olszewski

Celem konkursu jest wsparcie
społeczności lokalnych, działających w „Odnowie Wsi Dolnośląskiej”, w realizacji projektów
mających na celu poprawę funkcjonowania grupy odnowy wsi,
pobudzenia aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na
rzecz swojej miejscowości oraz
rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.
Wnioski należy składać do 4
kwietnia 2014 r.
Informacje dodatkowe, można uzyskać u Pani Katarzyny Jarczewskiej tel. 71 3103519 w. 420
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Turystyka
Myśląc o malowniczych terenach Gminy Oborniki Śląskie, pozwalamy sobie przedstawić Państwu miejscowości, które w niej leżą. Myśleliśmy w jaki sposób to zrobić. Czy na zasadzie przewodnika, czy rozmów z mieszkańcami. Podjęliśmy decyzję, że połączymy oba pomysły i ruszyliśmy do miejscowości. Na pierwszą trasę wybraliśmy
Morzęcin Wielki, Piekary, Borkowice, Paniowice oraz Bagno. Zapraszamy do odwiedzin miejscowości, które na co
dzień mijamy jadąc do pracy, szkoły czy na zakupy. Można w nich znaleźć naprawdę ciekawe rzeczy. Zapraszamy.

Morzęcin Wielki

Piekary (niem. Beckern)

Niewielka wieś położona malowniczo pośród Wzgórz Trzebnickich,
na północ od Obornik Śląskich. Na
wjeździe wita nas przydrożny krzyż,
odnowiony dzięki mieszkańcom
wsi w ubiegłym roku. Odnajdziemy tu zarówno przepiękne zakątki
przyrody jak i wspaniałe zabudowania pochodzące z XIX wieku. Przez
wieś prowadzi nas kręta, wybrukowana kostką droga, która w niesamowity sposób scala wszystkie
zabudowania w jedną aglomerację.
Jednym z najciekawszych miejsc
w Morzęcinie Wielkim jest znajdujący się na końcu głównej drogi
„Koński Dwór”, który oferuje naukę
jazdy konnej ale także prowadzi
agroturystykę oraz zajęcia prozdrowotne np. pilates. Do ciekawych zabudowań architektonicznych należy
na pewno Stara Kuźnia pochodząca
z końca XIX wieku, a która obecnie
pełni rolę budynku gospodarczego.
Zaraz za stawem, w centrum wsi
znajdują się także fundamenty starego kompleksu dworsko-folwarcznego rozebranego w 1945 roku,
w miejscu którego powstały nowe
zabudowania. We wsi znajduje się
przyrożna kapliczka pochodząca
z drugiej połowy XX wieku. Jednym
z najczęściej odwiedzanych przez
mieszkańców miejsc podczas spacerów jest położna nieopodal „Wawrzynowa Góra” (226,5 m n.p.m.)
zwana także Barankiem Wawrzyn,
która jest jednocześnie najwyższym
szczytem pasma Baranków. Z góry
rozpościera się widok na panoramę
Morzęcina ale przy dobrej pogodzie
i widoczności jesteśmy też w stanie
dostrzec Górę Ślężę. Jeśli wybierzemy się drogą w kierunku Morzęcina
Małego natrafimy na ukryty głęboko w lesie stary poniemiecki cmentarz. Na wspomnienie zasługują
także mieszkańcy wsi, którzy od lat
dbają o estetykę i porządek we wsi,
wspólnie organizują imprezy, a także działają w stowarzyszeniu „Morzęcin jest Wielki”.

Wieś położona w dolinie na północny-wschód od Obornik Śląskich
wśród szczytów Wzgórz Trzebnickich w większości spowitych
malowniczymi polami. W miejscowości warto udać się w kilka

miejsc. Pierwszym są pozostałości
po młynie. Chcąc się do niego dostać musimy przed przystankiem
autobusowym udać się w górę, po
przejściu około 200–250 metrów
i minięciu ruin spalonego domostwa powinniśmy natknąć się na
dwa stare koła młyńskie (mniejsze
i większe), które znajdują się na
wzniesieniu „Reczkowej” Górki.
Drugą ciekawostką tego miejsca jest
studnia, z której kiedyś korzystała
cała miejscowość, budując specjalne szlaki wodne. Jeżeli będziecie
mieć problem z odnalezieniem tych
miejsc warto zapytać mieszkańców miejscowości gdzie dokładnie
się znajdują. Udając się na koniec
miejscowości w kierunku skrzyżowania dróg na Świerzów i Kosinowo możemy wybrać dwa warianty
wycieczki. Na samym skrzyżowaniu
dróg znajduje się Krzyż pomiędzy

dwoma starymi Kasztanowcami
(oba są zabytkami zieleni). Idąc
w prawo możemy wejść na szczyt
wzniesienia, z którego roztacza się
piękna panorama okolicy (187,4 m
n.p.m). Idąc w lewo i kierując się
na Świerzów najpierw natkniemy
się na punkt widokowy pośród la-

sów(widok na Siemanice) a potem
po przejściu około 2 km, tuż przed
samym Świerzowem na Głaz Św.
Jadwigi. Ciekawostką mogą być też
okoliczne wzgórza. Wskazują one
bowiem na dużą wodonośność.
Przy wjeździe do Piekar od strony
Kowal w okolicach Przełęczy Piekarskiej bije źródełko, które jest
początkiem strumienia „Poręba”,
przepływającego przez miejscowość. Co ważne okazuje się, ze takie
źródełka pojawiają się od czasu do
czasu w różnych miejscach w samej
miejscowości a jest to uzależnione
zapewne od poziomu wód. Dodatkową atrakcją mógłby być głaz, który kiedyś znajdował się na wjeździe
do miejscowości z wyrytą nazwą
w języku niemieckim (BECKERN).
Podobno aktualnie głaz znajduje się
na terenie Kuraszkowa.

Borkowice
(niem. Burgwitz)

Bagno

Bagno od początku swojego istnienia było wsią o charakterze feudalnym, czyli z właścicielem ziem-

skim i ludnością od niego zależną.
Pierwotnie osada nazywała się
Heinzendorf, a pierwszym właścicielem Bagna był rycerz Poppo von
Haugwitz, który w 1337 roku przyłączył wieś do swoich posiadłości.
Po jego bezpotomnej śmierci osada została sprzedana i od tej pory
bardzo często zmieniała właścicieli.
W 1905 roku miejscowość kupił
Georg Kissling – wrocławski browarnik, który w latach 20-tch XX w.
opuścił posiadłość, a cały majątek
przeszedł na stan Śląskiego Towarzystwa Kredytowo – Ziemskiego,
które sprzedało posiadłość w 1930
roku Salwatorianom.
Wieś Bagno jest wyjątkowa pod
wieloma względami: ma bogatą historię, ciekawą architekturę, dużo
zieleni, ale przede wszystkim wyjątkowych i aktywnych mieszkańców.
W 2009 roku Bagno przystąpiło do
Programu Odnowy Dolnośląskiej
Wsi, a w 2011 w miejscowości zostało założone Stowarzyszenie Razem dla Bagna.
Przez wieś prowadzi aleja lipowa z początku XX wieku, posadzona na przyjazd cesarza Wilhelma II. W centrum Bagna, przy
kościele parafialnym, znajdują się
wiekowe lipy, z którymi wiąże się
legenda „O trzech siostrach” oraz
rzadki okaz kasztana jadalnego.
W centrum miejscowości, przy
kościele znajduje się kapliczka,
z tyłu której umieszczone są nazwiska poległych we wsi Wolica.
Najciekawszym miejscem wartym odwiedzenia w Bagnie jest
Kompleks Pałacowo – Parkowy,
w którym znajduje się Wyższe
Seminarium Duchowne Księży
Salwatorianów. Całość usytuowana jest wśród przepięknego parku
utrzymanego w stylu angielskim,
na terenie którego stworzona została wyprawa odkrywców pt.:
„Z dziejów klasztoru w Bagnie”.

W parku możemy podziwiać:
altanę filozofów, drewnianą kapliczkę, kamienną grotę oraz wiele okazów kilkusetletnich drzew
a nawet płaczący buk, pod którym jak głosi legenda spełniają
się życzenia. Teren udostępniony
jest do zwiedzania przez turystów, dlatego warto w weekend
wybrać się w przepiękne okolice
wsi Bagno i zapoznać się z ofertą
miejscowości tematycznej „Bagno
– wioska ziołowa”. Za wsią około
kilometra w kierunku Godzięcina
znajduje się średniowieczne grodzisko z XII–XIII wieku, które zostało
oczyszczone przez mieszkańców
celem stworzenia atrakcji dla turystów odwiedzających Gminę Oborniki Śląskie.
Bagno to nie tylko piękne krajobrazy i zabytki, ale przede wszystkim miejsce aktywnego wypoczynku dla osób w każdym wieku.
Ukształtowanie terenu, bliskość lasów oraz liczne trasy piesze i rowerowe sprzyjają aktywności fizycznej
o każdej porze roku.

Paniowice

(wcześniejsze
nazewnictwo:
1204 – Banovic, 1322 – Pannwitz,
1370 – Banewicz, 1427 – Banewitz,
od roku 1945 – Pannwitz).
Mała wieś położona na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony
Siedlisk (SOO) NATURA 2000 –
„Dolina Widawy”. Dojechać do niej
można jadąc z miejscowości Kotowice lub Szewce. Malownicze położenie w pobliżu ujścia rzeki Widawy do Odry sprawiło, że sołectwo
czynnie zaangażowało się w inicjatywę Odnowy Wsi Dolnośląskiej.
Dzięki aktywności mieszkańców
działających w Stowarzyszeniu na
rzecz rozwoju Paniowic – „Moje

z pierwszej ręki
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Paniowice” udało się wykonać tablice informacyjne zawierające najważniejsze informacje turystyczno
– krajoznawcze pobliskiego terenu.
W 1993 roku rozpoczęto budowę
Kaplicy pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, którą zakończono w 2001 roku. Przy Kaplicy stoi
niedawno wyremontowany krzyż
postawiony przez powojennych
mieszkańców w 1948 roku. W roku
1985 oddano do użytku wybudowaną w czynie społecznym świetlicę wiejską, która służy wszystkim mieszkańcom do dziś. Tuż po
wojnie we wsi mieszkało około 30
rodzin, które przyjechały z różnych
stron Polski. Współczesne Paniowice zamieszkuje 366 mieszkańców.
Na terenie miejscowości znajdują się dwa parki nieodłącznie związane z historią tego miejsca. Na jednym z nich w latach powojennych
znajdował się stary poniemiecki
cmentarz, na drugim pałac i folwark. Niestety upływający czas oraz

wyniszczająca działalność wojsk
radzieckich i działającego w pałacu od 1955 roku PGR-u sprawiły,
że do dzisiaj zachowały się tylko
zabudowania gospodarcze. Specyficzne położenie oraz wytyczone
szlaki sprawiają, że jest to idealne
miejsce do turystyki pieszej i rowerowej. Bliskość „Doliny Widawy”
daje możliwość zapoznania się dużym bogactwem fauny związanej
z naturalnymi lasami dolin rzecznych, w szczególności z nietoperzami nocek duży, nocek łydko włosy
oraz mopek. Można ponadto zaobserwować wspaniałe ptaki a wśród
nich żurawie, dzięcioła średniego
oraz trzmielojady. Te szczególne
walory przyrodnicze sprawiają, ze
jest to idealne miejsce dla miłośników turystyki pieszej i rowerowej.
Dziękujemy sołtysom i mieszkańcom opisanych miejscowości
za pomoc w uzyskaniu informacji
i zdjęć.
Zespół Redakcyjny

Nasza Gmina na
Targach Turystycznych
W dniach 7–9 lutego 2014 roku
odbyły się Międzynarodowe
Targi Turystyczne we Wrocławiu (Hala Stulecia).
W tym roku dopisała frekwencja,
ponieważ mogliśmy obejrzeć ofertę
ponad 200 wystawców z Polski oraz
z zagranicy. Ciekawą propozycją
dla uczestników targów był organizowany po raz szósty festiwal podróżników, festiwal kulinarny oraz
strefa małego podróżnika. W czasie festiwali mogliśmy dowiedzieć
się, że podróżowanie nie musi być
drogie, że zawsze można wyruszyć
gdzieś po prostu przed siebie bez
planów mając ze sobą tylko mapę.
Oprócz tego dowiedzieliśmy się jak
planować wypoczynek z dziećmi
oraz czego warto skosztować w wybranych zakątkach Świata.
Na targach swoje stoisko zaprezentowała też Lokalna Grupa Działania – Kraina Wzgórz Trzebnickich
promując rejon Gór Kocich. Na tym
terenie leży także Gmina Oborniki
Śląskie, a co za tym idzie na stoisku
mogliśmy zobaczyć prezentacje stowarzyszeń oraz lokalnych producentów z naszej Gminy. Drugiego
dnia targów (w sobotę) prezentowało się m.in. Stowarzyszenie Koniczyna z Morzęcina Małego ze swoją
ofertą „Wioski Smaku ze Szpinaku.”
Dzięki temu odwiedzający stoisko
mieli możliwość skosztowania po-
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Szanowni Państwo! Zapraszamy do wypełnienia krótkiej anonimowej ankiety o Naszej Gminie, która pomoże nam poznać
Państwa oczekiwania i zdanie na temat rozwoju Gminy Oborniki Śląskie. Wyniki niniejszej ankiety będą opublikowane na stronie Gminy Oborniki Śląskie oraz w Biuletynie „Z Pierwszej Ręki”.
Ankieta będzie także dostępna w wersji elektronicznej na stronie
www.oborniki-slaskie.pl.
Wypełnioną ankietę prosimy składać w Okienku Podawczym
Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich (ul. Trzebnicka 1,
55-120 Oborniki Śląskie, tel. 71 310 35 19).

1. W jakim kierunku wg. Ciebie powinna rozwijać się Gmina Oborniki
Śląskie? (zaznacz)
Turystyka i rekreacja
Innowacyjność i rozwój przedsiębiorczości
Inna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

traw ze szpinakiem. Wśród kulinariów pojawiła się perełka, która
jest dumą miejscowości czyli pasztet z królika ze szpinakiem, ciasto
szpinakowe, paszteciki szpinakowe
czy szpinakówka – lokalny trunek
procentowy. Drugim wystawcą biorącym udział w targach i będącym
mieszkańcem naszej Gminy był Pan
Marian Krzyżostaniak częstujący
przybyłych obornickimi miodami
ze swojej pasieki. W czasie dwóch
dni prezentacji mogliśmy także
oglądać filmy promujące Oborniki
Śląskie i okolice zrealizowane przez
Grupę Filmową Kabath & Kiliński. Stoisko było bardzo popularne
wśród odwiedzających i tak oprócz
mieszkańców Dolnego Śląska,
mogliśmy na nim spotkać Burmistrzów, Wójtów, Starostów z całej
Polski ale także np. znany zespół
ludowy „Śląsk”. Na opisanie zasługuje też ciekawy reklamowy stolik.
Miałem okazję zaobserwować jak
szybko rozchodzą się materiały promocyjne. Rano widząc ich ilość myślałem, że do końca dnia starczy ich
bez problemu. Okazało się, że byłem
w dużym błędzie. Mapki sytuacyjne
Obornik Śląskich, kartki pocztowe
wsi Osola, foldery miejscowości
Bagno, Kuraszków, Morzęcin Mały
i samego LGD, ulotki i plakaty Stowarzyszenia Expresja, Questingu –
Wypraw Odkrywców rozchodziły
się jak najlepsze wiktuały.

2. Wymień 3 najistotniejsze inwestycje, które wg. Ciebie powinny być zrealizowane na terenie Gminy Oborniki Śląskie?
a)
b)
c)
3. Jak oceniasz poziom realizacji i zaspokojenia potrzeb mieszkańców
Gminy w wymienionych poniżej aspektach? (w skali od 1–5, gdzie 5 jest
oceną najwyższą).
Kanalizacja sanitarna i wodociągi
Wywóz śmieci
Obiekty sportowe, rekreacyjne
Obiekty i atrakcje turystyczne
Stan dróg i chodników
Obiekty dla małych dzieci
Szkolnictwo, biblioteki i wychowanie
Służba zdrowia
Pomoc społeczna
Ilość i jakość imprez gminnych
Bezpieczeństwo publiczne
Czystość, ład i porządek w gminie
Stan środowiska przyrodniczego
Sytuacja na rynku pracy

4. Czy według Ciebie aktualna ilość nośników reklam (banery, plakaty) istniejących w centrum miasta Oborniki Śląskie jest:
Za duża
W sam raz
Za mała
5. Jak według Ciebie aktualna ilość nośników reklam (banery, plakaty) istniejących w centrum miasta Oborniki Śląskie wpływa na estetykę przestrzeni publicznej?
a) pozytywnie
b) negatywnie
c) nie mam zdania
6. Czy według Ciebie należy uregulować zasady reklamowania się w centrum miasta Oborniki Śląskie?
TAK 		
NIE
7. Z jakich źródeł najczęściej czerpiesz informacje o działaniach podejmowanych przez władze Gminy i wydarzeniach lokalnych? (wskaż min. 3)

Trzeciego dnia oprócz „Koniczyny” prezentowała się „Wieś ludzi
z pasją – Kuraszków” prezentując
swoje dokonania, projekty oraz produkty lokalne. Drugą organizacją
było Stowarzyszenie Expresja, które
oprócz stoiska prezentowało się też
na dużej scenie targowej w układzie
break dance’a oglądanym przez spora widownię. Tego dnia na uznanie
zasłużyły sobie wyroby kulinarne
nie tylko z Morzęcina Małego ale
także z Kuraszkowa. Tradycyjne
nalewki były rozchwytywane i często omawiane przez jego twórców
z przybyłymi ciekawskimi. Targi
zakończyły się w Niedzielę, 9 lutego
w okolicach godziny 17.00. Stoisko
było jednym bardziej popularnych
w czasie trwania targów, jest to wynikiem otwartości wszystkich ludzi
mieszkającym na terenie działania
LGD. Liczę na to, że te targi przyniosą spore zainteresowanie przedstawianymi miejscowościami ale
także całą Gminą Oborniki Śląskie.
Do zobaczenia za rok.
Tekst: Bartek Malec

Z prasy lokalnej
Z informatora urzędowego „Z pierwszej ręki”
Z gminnej strony internetowej
Z gminnego profilu na portalu społecznościowym
Z tablic ogłoszeń
Od pracowników Urzędu Gminy
Od znajomych
Inne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Jak oceniasz atrakcyjność turystyczną Gminy Oborniki Śląskie? (w skali 1–5)

......

9. Jak oceniasz atrakcyjność turystyczną Miasta Oborniki Śląskie (w skali 1–5) . . . . . .
10.Co według Ciebie jest największą atrakcją turystyczną Gminy Oborniki Śląskie?
Zabytki (np. budynki, pomniki)
Szlaki turystyczne (np. piesze i rowerowe)
Obiekty sportowe i rekreacyjne (np. stadniny koni, basen)
Środowisko przyrodnicze (np. lasy, jeziora, rzeki)
Obiekty kulturalne
Inne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.Jak oceniasz działalność jednostek kulturalnych na terenie naszej Gminy? (w skali 1–5)
................
Obornicki Ośrodek Kultury			
Biblioteka im. J. Iwaszkiewicza			
................
Salonik 4 Muz					. . . . . . . . . . . . . . . .
12.Jak oceniasz działalności jednostek sportowych działających na terenie
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Wieś Trzech Wąwozów, położona na wschód od Obornik Śląskich
u podnóża Szczytu Dolnośląskiego
(226 m n.p.m.). Pierwsze wzmianki
na jej temat pojawiły się w 1218 r.
jako Villa Borkonis. W miejscowości
posadowiony jest pałac (z cechami
budowli eklektycznej) wraz z pozostałościami kompleksu budynków
folwarcznych (tzw. czworakami)
oraz zabytkową stodołą. Pałac zbudowany na planie kwadratu, wzniesiony najprawdopodobniej na miejscu starszej rezydencji. Pierwsze
zapiski na temat pałacu i folwarku
pochodzą z XVIII, niestety nie znana
jest dokładna data budowy obiektu.
Przez wieś przepływa rzeka „Młynówka” kiedyś „Lubnówka”, która
kiedyś napędzała miejscowy młyn.

(niestety nie zachowały się żadne
ruiny). Ciekawą propozycją na spędzenie wolnego czasu, urlopu czy po
prostu weekendu jest odwiedzenie
Gospodarstwa Agroturystycznego „Pensjonat Enklawa”. Pensjonat,
oprócz pięknych wnętrz i widoków
z okien, dysponuje ofertą „w siodle”
oraz posiada swoje zaplecze dla amatorów rowerów górskich. Oprócz
tego, jeżeli nie obce są wam wycieczki piesze, warto rozpoczynając swoją
wędrówkę od pałacu, przejść obok
pompowni wody, dalej przez kładkę zbudowaną przez mieszkańców,
docierając na szlak prowadzący na
Szczyt Dolnośląski. Jest to wzniesienie na południowym grzbiecie
Wzgórz Trzebnickich. Na szczycie znajduje się punkt widokowy,
z którego możemy oglądać nie tylko okolice ale też oddalony o około
25 km Wrocław. Ciekawostka jest to,
że wędrując dookoła wierchu przechodzimy przez teren trzech Gmin
(Trzebnica, Wisznia Mała, Oborniki
Śląskie).Po drodze napotkamy różnorodny drzewostan a wśród niego
lipy, dęby, kasztanowce, graby, świerki oraz sporadycznie modrzewie.
Wiosną i latem warto przespacerować się od tak po prostu po samej
miejscowości zaglądając tu i tam.
Trzy wąwozy w tym czasie pięknie
się zielenią a miły chłodek pozwoli
nam uniknąć upałów, dodatkowym
atutem mogą być pozostałości parku,
umiejscowionego pomiędzy pałacem a wąwozami. Pamiętajmy o założeniu wygodnego obuwia, bo już
od drogi wojewódzkiej 340 do samego końca miejscowości poruszać się
będziemy brukowaną kamieniami
polnymi drogą o statusie zabytku.

Marzec 2014 r.
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z pierwszej ręki

O sztuce współczesnej –
wprowadzenie

Rok 24 Nr 1 (142)

„Nie rozumiem sztuki współczesnej” – najczęściej taką deklarację
słyszę z ust większości zapytanych
ludzi co myślą o aktualnej wystawie
w którymś z wrocławskich muzeów,
bądź kiedy bliższe lub dalsze kanały informacyjne nagłaśniają jakieś
ważne wydarzenie artystyczne.
Oczywiście wobec takiej odpowiedzi, rozmowa się urywa lub
przenosi się na obszary tematów
z własnego podwórka, to znaczy
dotyczących meteorologii albo polityki – dziedziny w której należymy
do ekspertów.
Ale mówmy o sztuce. Czym zatem jest sztuka, zwłaszcza ta nowoczesna i dlaczego czujemy się wobec
niej bezradni, a nawet wrogo nastawieni?
Na ogół ludziom, którzy czują
się zakłopotani brakiem własnego punktu widzenia, status sztuki
współczesnej po prostu odnoszę
do powszechnej sytuacji egzystencjalnej – żyjemy w cywilizacji przyspieszonej nowoczesności, sztuka
należy więc do równoistniejącego
jej elementu. Swego czasu ktoś mądrze powiedział, że kultura jest
wiernym lustrem danej epoki. I tak
jest rzeczywiście, bo czy nasza wie-

dza o początkach ludzkości nie jest
znana z malarstw jaskiniowych Altamiry i Lascaux, albo sztuki z okresu faraonów? Również w dalszych
epokach naszej ery, styl życia, ubiór
czy architektura znane są nam tylko dzięki dziełom sztuki z tamtych
czasów (!) W tym miejscu trzeba
podkreślić, że cała historia sztuki
od zarania dziejów do mniej więcej
końca XIX wieku, ściśle związana
była z mecenatem władzy bądź religii, czyli – artysta jako wykwalifikowany rzemieślnik tworzył, realizując zamówienia królów, wodzów,
papieży itd. Oczywiście wcale nie
umniejsza to wartości tych dzieł,
chcę jednak podkreślić, że każda
budowla, obraz czy rzeźba zmuszały twórcę do podporządkowania się
gustowi sponsora. Czara goryczy
przelała w okresie tzw. akademizmu, kiedy powstające wówczas
obiekty artystyczne zaczęły reprezentować totalne bezguście, porównywalne z muzyką dzisiejszych autorów disco polo (patrz: „Majteczki
w kropeczki”).
I oto wszystko uległo zmianie
nagle za sprawą kierunku zwanego impresjonizmem, a zwłaszcza
trzech gigantów malarstwa – Paula Gaugina, Vincenta van Gogha
i Paula Cezannea, około 1880 roku.
Wtedy co prawda nastąpił rozłam
pomiędzy artystą a odbiorcą, przynajmniej takie jest przekonanie
– następuje jednak korzyść dla samej sztuki, rodzi się bowiem okres
twórczej wolności, inicjatywy. Sztuka dla każdego twórcy staje się potrzebą wewnętrzną. Artysta tworzy

dla własnej satysfakcji, poszukuje
i odkrywa intelektualne obszary
nieznane człowiekowi dotychczas.
Zmieniając własną kameralną koncepcję sztuki, wpływa na nowoczesne postrzeganie świata przez przypadkowego konsumenta jego wizji.
Kiedy Henri Matisse malował
obraz na którym trawa była fioletowa, oznaczało to nie tylko rewolucję dla samego malarstwa, ale także
zmianę mentalności w podejmowaniu zmian w zupełnie odmiennych
dziedzinach – nauce, architekturze,
modzie, muzyce, projektowaniu,
żeby wymienić te najważniejsze.
Tak, jestem całkowicie pewny tego,
że dzisiejsza sztuka sprawia, iż nasze życie staje się wygodniejsze,
łatwiejsze, ciekawsze, a my dzięki
niej jesteśmy bardziej otwarci i kreatywni.
Córka niekiedy czyta mi komentarze internautów, które zawsze
wprawiają mnie w zdumienie. Jak
niesamowity jest potencjał twórczy
w każdym człowieku! Czy korzeni
tego nie należy szukać w obrazach
van Gogha, a później w piosenkach
Beatlesów? Nowoczesność jest naturalnym rozwojem cywilizacyjnym – ze starodawnych bryczek
przesiedliśmy się do luksusowych
aut, na miejscu glinianych chałupek powstają szklane wieżowce,
a rolę telegrafisty zastąpiły telefony
komórkowe, które są dostępne od
maluchów po seniorów. Jeśli zauważyliśmy te zmiany, pomyślmy,
że nastąpiły one dzięki kolorowym
ideom nowoczesnych artystów.

A dlaczego akurat blues?

egzotycznych miejscach jak, np.
w kanciapie kierowców w amerykańskich koszarach w niemieckim
Hanau. T-Bone Walker powiedział

da nie tylko o rzeczach smutnych
(ten słynny bluesowy smuteczek),
o kłopotach, ale też o szczęściu,
zadowoleniu, o przyjemnościach.
Blues mówi o wszystkim co spotyka zwykłych ludzi, o ich życiowych
rozterkach, słabościach, tęsknotach,
ale też o ich chwilach radości.
Oczywiście jak każdy bluesman
przerobiłem standardy, ale ileż razy
można wcielać się w rolę czarnoskórego mieszkańca Chicago z lat
30-tych ubiegłego wieku śpiewając
tematy nie do końca zrozumiałe dla
mnie językowo (mnóstwo idiomów,
slangowych zapożyczeń), historycznie i obyczajowo? Początkujące zespoły zaczynają od grania standardów (i dobrze, trzeba poznać utwory
z kanonu bluesa), cytują melodie
i słowa, które kiedyś stworzyli czarni. Ale po okresie przejściowym, po
ograniu klasyków, żeby być bardziej
wiarygodnym i szczerym w bluesie,
trzeba grać, tworzyć „swoje”.
W prawdziwym bluesie nie ma
miejsca na kłamstwo, podróbki, ściemę. Blues przywraca wiarę
w siłę zwykłych ludzkich emocji.
Jest naturalną duchowością człowieka nie goniącego w życiowych
zawodach za materialnymi dobrami, nastawionego optymistycznie
do ludzi i świata. Ciągle w nas,
starych (mówię o sobie) bluesmanach, jest obecna hippisowska religia miłości, przestrzeń niczym nie
skrępowanej wolności życia. Blues
to moja pasja, mój narkotyk, moja
nieuleczalna choroba. Inni po pracy idą na piwo, na trening, zbierają
znaczki czy zwyczajnie nudzą się,
a ja spotykam się z takimi samymi
„chorymi” zapaleńcami jak ja na
próbach albo wyjeżdżam na kolejne
granie. I niezmiennie cieszę się ze
swojego życiowego wyboru i wyroku: skazany dożywotnio na bluesa.

Vincent van Gogh, Autoportret
z obciętym uchem, 1889, Kolekcja
Królewska w Londynie

Odpowiem najprościej, bo jest.
(Tak jak odpowiedział kiedyś znany himalaista na pytanie: Dlaczego
chodzi pan w góry? Bo są). Po prostu zastałem przed laty już gotową
pewną formę muzyczną wypracowaną przez czarnych Afroamerykanów, która w moich wokalno-instrumentalnych poszukiwaniach
zachwyciła mnie najbardziej.
Z czasem doświadczyłem na sobie, że blues to nie tylko sama muzyka, ale pewna postawa, filozofia
życiowa, pewien sposób na życie
pozbawione chamstwa, kłamstwa,
życie w którym jest miejsce na
uczciwe i uczuciowe postrzeganie
świata, na życzliwe podejście do innych. Ludzie „cierpiący” na bluesa
to zapaleńcy z głębszą duszą, ale
z płytką kieszenią, wszak jak powiedział kiedyś Eric Clapton: bluesem chleba nie posmarujesz. Ale
zanim to zrozumiałem przeszedłem
wszystkie stopnie bluesowego wtajemniczenia. A wszystko zaczęło się
z nadejściem brytyjskiej fali bluesa
na początku lat 60-tych. Moi starsi
bracia i znajomi przynosili pierwsze
płyty Johna Mayalla, Aleksisa Kornera, potem The Rolling Stones,
Animals, Yardbirds, Savoy Brown,
Canned Heat. W utworach wymienionych kapel znajdowałem pewną
chropowatość, surowość, zdecydowany rytm, oryginalną prostotę
linii melodycznej, a jednocześnie
duży ładunek emocji, gitarowych
i harmonijkowych improwizacji,
żar wokalnej ekspresji. Nigdy nie
lubiłem typowych popowych piosenek, w których po dwóch zwrotkach
następuje chwytliwy refren, przy
którym musimy siedząc w amfite-

atrze obowiązkowo falować, klaskać
i słuchać wszelkich rozkazów śpiewającego, np. „a teraz rączki w górę
i klaszczemy”. Śmieszyło mnie to
i żenowało. A w bluesie tego nie
było, nie było refrenów, były śpiewane zwrotki (chorusy), po których
instrumentaliści improwizowali.
Teksty były z życia wzięte, były najczęściej osobistym wyznaniem śpiewającego, opowiadającego swoje
własne przeżycia, były opowieściami o sobie samym. Były prawdziwe,
autentyczne, z autopsji. Nie śpiewa-

no bezosobowo, np. „Złamano już
tyle serc” czy absurdalnie o purpurowym zegarmistrzu światła, który
„zabełta błękit w głowie”. Z latami
coraz głębiej wchodziłem w tą muzykę, poznawałem historię bluesa,
słuchałem korzennych archiwalnych nagrań, tłumaczyłem teksty,
chodziłem na koncerty, sam zacząłem pisać i komponować własne
utwory w tym gatunku.
Sam też czynnie uprawiałem
bluesową działkę grając w okazjonalnych składach i ćwicząc w tak

kiedyś, że „istnieje tylko jeden jedyny blues. Jest nim 12-taktowy
schemat harmoniczny. Ty masz go
jedynie interpretować. Po prostu wypisujesz nad nim nowe słowa, improwizujesz nieco inaczej i masz swojego, nowego bluesa”. Ja od lat szukam
tych „nowych słów” pisanych po
polsku trzymając się zasady, że
musi to być własna opowieść więc
pisana ma być w pierwszej osobie
liczby pojedynczej. Tekst bluesowy
jest wypowiedzią bardzo osobistą,
niekiedy wręcz intymną. Opowia-

Zdzisław Nitka

Tadeusz Bogucki
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I ty zostaniesz bohaterem!
Liczną grupę gier w wielkiej
rodzinie planszowej rozrywki
stanowią tytuły gdzie wcielamy
się w wybraną postać. Rywalizujemy, współpracujemy i przemierzamy cudowne krainy, zazwyczaj w celu zdobycia sławy,
bogactwa, władzy, a prawie zawsze wszystkiego na raz.
Pierwszeństwo dzierżą tutaj tytuły fantasy. Gry planszowe znakomicie wykorzystują elementy rpg (odgrywanie roli) łącząc to z tekturową
planszą, figurkami i całą otoczką
wizualną, o audio musimy zadbać
samodzielnie, Wszystko dla pobudzenia wyobraźni. Działa, sprawdziłem wielokrotnie.
Tytuły tego typu, jako pierwsze
nasze działanie wskazują wybór bohatera, który pojawi się na planszy.
Śmiałkowie są zazwyczaj przygotowani przez autorów i dumnie prężą
muskuły lub nadnaturalnej wielkości i urody piersi okryte stalowym
bikini. Każdego z nich charakteryzuje kilka współczynników – siła,
magia i obowiązkowa żywotność
zwana również zdrowiem. Zdarza
się, że na karcie postaci znajdziemy
jej historię w kilku zdaniach, a do
tego specjalne umiejętności. Gry
gwarantują również karierę „od
zera do bohatera”. Od słabowitego
cherlaka, który podczas potyczki
z komarem wypije wszystkie dostępne mikstury leczące po mitycznego herosa z mieczem +55 do
wszystkiego.
Kiedy w ubiegłym wieku wracałem ze szkoły oganiając się kijem od
wilków na moje ówczesne biurko
trafiła gra „Labirynt Śmierci” wydana przez Encore. Była to pierwsza
gra, przynajmniej u nas, która pozwalała wcielić się w postać. Wybór
był całkiem spory i pomimo, że dostarczane z grą żetony nie były duże,
a rysunki na nich jakoś szczególnie
wybitne to wyobraźnia buzowała
jak gulasz pod pokrywką. „Labirynt Śmierci” to tabelki i mnóstwo
turlania kostką co po kilkunastu
rozgrywkach stawało się jego wadą.
Z upływem czasu wybór gier o bohaterach stawał się coraz większy
i pomimo tego, że dziś na kostkę
również trafiamy bez kłopotu to po
pierwsze, często nie przypomina
ona zwykłej kostki, a po drugi kierowany przez nas bohater może wykonać wiele innych działań, które
bardziej mu odpowiadają niż proste
okładanie się żelastwem.
Schemat wędrówki po świecie
fantasy i rozwijania w nim kariery
bohatera oferuje wiele gier planszowych. Doskonale znane i obrosłe
w dodatki są serie Talisman: Magia
i Miecz oraz Runebound. Zawierają

Jeżeli posiadają Państwo rzeczy,
które być może ktoś inny chciałby
nabyć prosimy o przesłanie swojego ogłoszenia na adres redakcja@oborniki-slaskie.pl w temacie

Przed 100 laty
prasa donosi
Wyszukane i przetłumaczone przez dr. hab. Janusza Stopyrę artykuły
pochodzą z gazetki „Bote” („Posłaniec”),
Rocznik 21, nr 10–17, luty 1914

dopracowane elementy ubarwiające rozgrywkę. Ilość postaci które
możemy wybrać na reprezentującego nas awatara potrafi zawstydzić
większość gier komputerowych.
Chcesz grać potężnym Ogrem
z Wielką Maczugą Rozłupującą
Czerepy? Nie ma problemu! Elfy,
krasnoludy, nekromanci czy Czarny
Rycerz to niewielka część z idącej
w ponad setkę galerii gotowych postaci. Dodajmy do tego pieczołowicie wykonane figurki, które każdy
może pomalować wedle własnego
gustu, a wszystko po to aby bardziej identyfikować się z postacią.
Dbałość o szczegóły nie ominęła
również planszy. Opracowane przez
najlepszych grafików i wykonane
z trwałych materiałów czarują kolorami, klimatem ilustracji, a czasem
nawet elementami trójwymiaru
(Descent, Posiadłość Szaleństwa).
Żetony, kostki, dodatkowe karty
czy nawet figurki adwersarzy, każdy
element współczesnej planszy ma
pobudzać wyobraźnię i zachęcać do
kolejnych godzin spędzanych przy
grze. Zmiany nie ominęły oczywiście mechaniki gier. Autorzy robią
co w ich mocy i pozwalają nam rozwijać postać, wprowadzają elementy ekonomiczne, dyplomację czy
scenariusze przygód. To już nie jest
tylko proste turlanie kostką i odczytanie wyniku. Do popularnych
tytułów ukazują się systematycznie
dodatki kuszące kolejnymi zasadami, bohaterami, wrogami, nowymi
planszami i scenariuszami. Przy
okazji drenują nasz budżet rozrywkowy.
Dziś miękka plansza i szpetne
żetony raczej nie poniosą ku sukcesom. Chcemy odgrywać naszą
postać w interakcji z innymi graczami, nie ograniczając się wyłącznie do okładania kolegi cepem

Ogłoszenia drobne
Uruchamiamy próbnie (po raz
pierwszy) rubrykę darmowych
ogłoszeń KUPIĘ, SPRZEDAM,
ZAMIENIĘ, ODDAM.
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proszę wpisać odpowiednio (KUPIĘ – jeżeli poszukują Państwo
jakiś artykułów, przedmiotów itp,
SPRZEDAM – jeżeli chcą Państwo
pozbyć się przedmiotów, ZAMIENIĘ – jeżeli w grę wchodzi zamiana oraz ODDAM jeżeli chcą Państwo oddać coś bez kosztowo).
Ogłoszenie może mieć maksymalnie 200–250 znaków

dwuręcznym. Chcemy mieć wpływ
na poczynania naszej postaci, potargować się z trollem, spalić wieś
czy zignorować księżniczkę, co kto
lubi. Z drugiej strony pamiętać trzeba, że to gra planszowa. Ma jedynie
i „aż”, dostarczać emocjonującej
rozgrywki w której udział brać będzie również intelekt. Ma pobudzać
wyobraźnię.

Kilka popularnych tytułów pozwalających zagrać bohatera, nie
tylko fantasy: Talisman: Magia
i Miecz; Runebound; Mage Knight;
Descent: Wędrówki w mroku; Relic:
Tajemnica Sektora Antian; Legendy
Krainy Andor; Horror w Arkham;
Posiadłość Szaleństwa; Dragon’s
Ordeal
Darek Wajszczak
Zdjęcia pochodzą ze strony games.net.pl gdzie w miarę możliwości i czasu piszę o poszczególnych
grach jak i planszowym hobby.

***
Wspólnota Mieszkaniowa ZGODA zleci naprawę uszkodzonej
elewacji południowej budynku
przy ul. Dworcowej 62 w Obornikach Śląskich. Oferty prosimy
przysyłać na adres: Wspólnota Mieszkaniowa ZGODA, ul.
Dworcowa 62/3, 55-120 Oborniki
Śląskie
***
Poszukuję części, publikacji
oraz całych samochodów marki
VW z lat 1955 do 1979, oraz 125P
(Duży Fiat). Tel. 602 146 975.

Oborniki (Obernigk), 7.
lutego 1914: Gromadzenie zapasów lodu, które ma ogromne znaczenie dla poszczególnych miejscowych zakładów
– zwłaszcza dla browarów – zostało już w obecnym sezonie zimowym zakończone. W obornickim browarze R. Gramscha
udało się jednak – co prawda
dużymi nakładami finansowymi – zgromadzić lód na najbliższy rok. Przeznaczone na jego
przechowywanie pomieszczenia
piwniczne wypełniono po brzegi. Obornickie piwa cieszą się,
jak wiadomo, dużą popularnością i tamtejsze browary zadowolone są z faktu, że obecnej
zimy istnieją warunki na odzysk
tak potrzebnego w browarnictwie lodu.
Oborniki (Obernigk), 14.
lutego 1914: Klub rowerzystów
„Adler 1900” w niedzielę, 15.
Lutego 1914 r., obchodzić będzie
w hotelu „Bellevue” 14. rocznicę
swego założenia. Obchody rocznicowe będą miały typowy przebieg, tzn. rozpoczną się koncertem, po którym wygłoszone
zostaną wykłady, zaprezentowane zostanie przedstawienie teatralne oraz odbędzie się wyścig
rowerowy dookoła sali. Uroczystość zakończy wystawny bal.
Oborniki (Obernigk), 25.
lutego 1914: Budowa sanatorium lekkich schorzeń płucnych
dra Kontnego „Waldtal” (Leśne)
ma się już ku końcowi. Budynek
położony jest, jak sama nazwa
wskazuje, w osłoniętej od miejskiego zgiełku zielonej dolinie,
w miejscu, gdzie wcześniej
znajdowała się cegielnia Reimanna w ten sposób, że oczom
przybyszów nadchodzących od
strony szosy (Leiper Chausee)
prowadzącej do Wielkiej Lipy
(Groß Leipe) ukazuje się dopiero po pokonaniu niewielkiego
wzniesienia. Piękne ogrody
i park przygotowane przez mistrza ogrodniczego Krauspego
całemu obszarowi lecznicy nadają wspaniały wygląd. Wnętrze sanatorium ma wystrój
współczesny. Utworzono tam
laboratorium, rentgen oraz
łaźnię oferującą „elektryczne
kąpiele”. Wielkie „elektryczne
słońce” zamontowane przez G.
Wagnera ma za zadanie zastą-

pić kuracjuszom brak słońca
naturalnego. W obrębie sanatorium przewidziano także przestronne leżalnie i nowoczesne
łaźnie. Ogrodnik Krauspe założył także uroczy ogród zimowy
porośnięty mnóstwem roślin,
m.in. egzotycznych. Potrzebny do tego celu żelazny stojak
wyprodukowała firma Schotts
& Następcy. Jest piękny i praktycznie zaprojektowany. Pokoje
pomalowano według pomysłu
mistrza malarskiego Kuschy’ego. Mające wkrótce powstać
leżalnie, wygodne miejsca wypoczynku oraz mieszczące się
w parku stawy – w otoczeniu
pięknego lasu tworzą klimat jedyny w swoim rodzaju. Pacjenci
swojemu sanatorium ślą liczne
pochwały. Także wszystkim
zdrowym opłaci się to miejsce
odwiedzić.
Oborniki (Obernigk), 25.
lutego 1914: Ewangelicka Rada
Parafialna na swoim ostatnim
posiedzeniu podjęła decyzję
o rozbudowie kaplicy cmentarnej z uwagi na fakt, że ze swymi
niewielkimi wymiarami nie jest
już ona wystarczająca wobec zapotrzebowania parafii.
Oborniki (Obernigk), 25.
lutego 1914: Z południa powróciły już do nas szpaki i ożywiły
tym samym zastygłą zimową
aurę.
Oborniki (Obernigk), 25.
lutego 1914: Na kurs tańca
w hotelu Bellevue, który prowadzi mistrz baletu Oscar Johannis
z Wrocławia, zgłosiło się dwa
razy więcej pań, niż panów.
Oborniki (Obernigk), 28.
lutego 1914: Okoliczne sądy
podjęły ostatnio walkę z symulantami, próbującymi wyłudzić
środki finansowe od kasy chorych, aby instytucję tę chronić
przed oszustwami. Jednego z symulantów skazano ostatnio na
miesiąc więzienia.
Rościsławice (Riemberg),
28. lutego 1914: W Rościsławicach (Riemberg) założono
ostatnio kółko rolnicze, mające pozostawać pod opieką Izby
Rolniczej. Kółko liczy już sobie
28 członków i wciąż przybywa
nowych.
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Kocham Cię,
kuraszkowska
ziemio!
Kocham Cię kuraszkowska ziemio rodzinna,
Kwieciem jabłoni zdobiona,
Tyś mi najbliższa sercu, nie inna
Moja kolebko rodzinna
Kocham te pola miedze i niwy
Porannym słońcem skapąne,
Gdy na Was patrzę, jestem szczęśliwy
Te drogi moje i znane

z pierwszej ręki
Juliusz Adamowski - pianista, pedagog, prelegent
i działacz muzyczny. Absolwent Państwowej Wyższej
Szkole Muzycznej we Wrocławiu po studiach pianistycznych pod kierunkiem profesora Włodzimierza
Obidowicza. 50-letnią działalność artystyczną ukierunkowaną głównie na upowszechnienie muzyki,
przez 42 lata (do 2002 r) łączył z kilkukierunkową
pracą dydaktyczną w macierzystej uczelni. Jest autorem
i współwykonawcą kilkuset koncertów słowno-muzycznych (w tym pięciu prezentowanych na Międzynarodowych Festiwalach Chopinowskich w Dusznikach
Zdroju) oraz kilku tysięcy koncertów umuzykalniających. Wydał podręcznik „Gra a vista na fortepianie”.
Jest współinicjatorem powstania (1989 r.) i prezesem Towarzystwa im. Ferenca
Liszta w Polsce (już szóstą kadencję) oraz inicjatorem i organizatorem konkursów
i kursów pianistycznych TiFL. Był jurorem międzynarodowych i ogólnopolskich
konkursów pianistycznych im. F. Liszta we Wrocławiu. Otrzymał wysokie polskie
odznaczenia państwowe i Nagrodę Muzyczną Wrocławia, a władze węgierskie
uhonorowały go Medalem „Pro Cultura Hungarica”.

tel. 600 39 36 34

TiFL

KONCERTY W 204 ROCZNICĘ
URODZIN FRYDERYKA CHOPINA
wykonawcy:

ANNA LIPIAK
słowo o muzyce -

Następne „Wieczory lisztowskie”:

-

fortepian

Juliusz Adamowski
  

SOFYA GULYAK - fortepian
13 marca, g. 18,30 – Oborniki Śląskie, Salonik Czterech Muz, ul. J. Piłsudskiego 13

Trzebnica, Starostwo Powiatowe
czwartek, 20 lutego 2014 r., godz. 18.00

KAROL RADZIWONOWICZ - fortepian
14 marca, g. 12.30 – Trzebnica, Starostwo Powiatowe, ul Leśna 1

koncert pod patronatem
Starosty Trzebnickiego Roberta Adacha

14 marca, g. 18,00 – Trzebnica, Starostwo Powiatowe, ul Leśna 1

Oborniki Śląskie, Salonik Czterech Muz

(154 koncert umuzykalniający dla młodzieży)

Brzeg, Zamek Piastów Śląskich

Włoszakowice, Pałac Sułkowskich

niedziela, 23 lutego 2014 r. godz. 16.00

P

R

O

G

R

A

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

Jerzy Jan Abrycki

Środki pozyskane przez
Obornicki Ośrodek Kultury z Unii
Europejskiej

M

Środki pozyskane na zadanie pn.
„XVIII-te Ogólnopolskie Spotkania
z Muzyką i Poezją” oraz koncert
w ramach XX-tego „Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej Trzebnica 2013”
wyniosły 24.848,16 zł. Ogólnopolskie Spotkania z Muzyką i Poezją –
konkurs dla młodzieży w kategorii
recytacje, poezja śpiewana, piosenka estradowa. Spotkania uświetnił
recital Doroty Osińskiej. W ramach
Spotkań z Muzyką i Poezją zostały

Koncert Doroty Osińskiej w ramach Spotkań z Muzyka i Poezją.

Repertuar – marzec 2014
do końca
marca

WYSTAWA MALARSTWA PAULINY MOCNEJ,
studentki IV roku ASP we Wrocławiu

13.03

WIECZÓR LISZTOWSKI. Z recitalem fortepianowym
wystąpi Sofya Gulyak. Autorskie słowo o muzyce
– Juliusz Adamowski.
(Bilety: 15 zł, mł. 10 zł)

czwartek
18.30

20.03.

czw. 8.30,
9.30, 10.30

Tekst: Arkadiusz Kucharski

20.03.

czwartek
18.30

27.03.

czwartek
18.30

Spotkania z Muzyką i Poezją.

PORANKI MUZYCZNE DLA SZKÓŁ pt. „Obój”.
Występują: Łukasz Wilczura – obój,
Piotr Łukaszczyk – fortepian,
prowadzenie koncertów Aleksandra Żminkowska.
(Bilety: 6 zł)
WIECZÓR BUŁGARSKI Z MUZYKĄ
I MARTENICZKAMI. Nauka tańców bałkańskich
Horo i Raczenica. Wystąpi Dymiczo Angelov.
(Bilety: 15 zł, mł. 10 zł, dzieci 5 zł)
MUZYCZNA PODRÓŻ PO EUROPIE.
Pieśni i arie kompozytorów polskich, rosyjskich,
włoskich i niemieckich. Wystapią studenci Akademii
Muzycznej we Wrocławiu: Stavros Chatzipenitidis
– baryton, Maja Słoniowska – sopran i Aleksander
Dryglas – tenor.
(Bilety: 15 zł, mł. 10 zł, dzieci 5 zł)

www.kultura-oborniki.pl

kultura-oborniki. pl

Obornicki Ośrodek Kultury
w roku 2013 realizował dwa
projekty w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007–2013”.

Wrocław, Klub Muzyki i Literatury
poniedziałek, 24 lutego 2014 r., godz. 18.00

Redakcja i skład programu – Juliusz Adamowski
Naświetlanie – Studio TEN
Druk – DRUKARNIA „DUET” Wrocław, ul. Cybulskiego 35b tel. 71 328 78 79, e-mail drukarniaduet@post.pl

O bor n i c ki o ś ro d e k ku l t ur y
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LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
KRAINA WZGÓRZ TRZEBNICKICH

sobota, 22 lutego 2014 r. godz. 18.00
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Marzec 2014 r.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

piątek, 21 lutego 2014 r., godz. 18.30

JUBILEUSZ XXV-LECIA TOWARZYSTWA IM. F. LISZTA

Słyszę fujarkę na Gnieźdźcu, jak płacze
Wiatr w jej liściach wtóruje
Kochany Kuraszków, gdy na ciebie patrzę
Widząc Cię, piórem maluję.

rzy Dziarkowski, drugie miejsce zajęli panowie Ryszard Nakonieczny
i Andrzej Imiela a trzecie Sławomir
Błażewski i Tadeusz Biernat.
Okazałe puchary i medale wręczyła Dyrektor Ośrodka Sportu
i Rekreacji Pani mgr Aleksandra
Durkalec-Rzepka. Zapraszamy na
kolejne obornickie turnieje w brydżu towarzyskim.

e-mail:tifl@poczta.fm

  

Recital realizowany wspólnie z Instytucją Promocji i Upowszechniania Muzyki SILESIA

Walentynkowy
Turniej Brydża

http://www.liszt.art.pl

 WIECZORY LISZTOWSKIE (1091-1095 koncerty TiFL)



Ty jednych cieszysz, a drugich wzruszasz,
Gdy akordeony Twą nutkę zagrają
A pagórki, jakby na straży zda się
Tego koncertu słuchają

Turniej cieszył się naprawdę dużym zainteresowaniem. W czołowej
trójce znaleźli się na pierwszym
miejscu Krystyna Dziarkowska i Je-

50-028 Wrocław, plac Tadeusza Kościuszki 9, tel./fax (48 71) 351 97 35

SOFYA GULYAK - fortepian
17 marca, g. 18,00 – Katowice, Sala Koncertowa Akademii Muzycznej ul. Zacisze 3

Kocham i Ciebie pieśni ludowa,
któraś się w Kuraszkowie zrodziła,
W tobie ma gwara – ojczysta mowa,
Tyś zawsze piękna i miła

W sobotę 15 lutego 2014 r.
w Obornikach Śląskich odbył
się już III Walentynkowy Turniej Brydża Towarzyskiego Par
o Puchar Dyrektora Ośrodka
Sportu i Rekreacji.

TOWARZYSTWO IMIENIA FERENCA LISZTA
FERENC LISZT SOCIETY IN POLAND

SOFYA GULYAK, KAROL RADZIWONOWICZ
15 marca, g. 18,00 – Wrocław, Filharmonia Wrocławska, ul. J. Piłsudskiego 19
16 marca, g. 18,00 – Brzeg, Zamek Piastów Śląskich, plac Zamkowy 1

Strugę kocham i wąwóz lessowy,
Co zdobi Kuraszków swą falą
Płynące szepcą, niby zaklęcia
lub prawią legendę starą

Rok 24 Nr 1 (142)

zorganizowane w lipcu warsztaty,
które prowadziła Profesor Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej
im. K. Liplińskiego we Wrocławiu.
Warsztaty zakończone zostały uroczystym koncertem uczestników.
Drugim realizowanym projektem było działanie pn. „XVIII-te
Otwarte Drzwi Galerii Obornickiego Ośrodka Kultury”, na które
pozyskano 20.031,52 zł. Otwarte
Drzwi Galerii to wyjątkowe wydarzenie artystyczne mające na celu
rozpowszechnianie idei szerokiego uczestnictwa w wydarzeniach
artystycznych oraz propagowanie
wartości artystycznych, co wpłynie
na wzrost aktywności mieszkańców
oraz promocję. Daje możliwość
dzieciom i młodzieży poznania
technik plastycznych oraz nauki ich
podczas spotkań autorskich oraz
udział w unikatowych warsztatach
plastycznych. Przy realizacji projektu współpracowaliśmy z Gimnazjum Publicznym im. Polskich
Laureatów Nagrody Nobla w Obornikach Śląskich, Gimnazjum Publicznym w Pęgowie oraz Powiatowym Zespołem Szkół. Dla wielu
z odwiedzających naszą Obornicką
Galerię jest to pierwsze spotkanie
ze sztuką. W tym roku gościliśmy
miedzy innymi: Iwonę Pawłowską,

Otwarte Drzwi Galerii.

Obornicki Ośrodek Kultury
zaprasza na
„Artystyczny Świat Malucha”
23–24.04.2014
Tytuł tegorocznej edycji
„Pogoda płata figle”
Regulamin dostępny jest na naszej stronie
internetowej www.kultura-oborniki.pl

Środki finansowe
na komputery
dla Biblioteki im.
J. Iwaszkiewicza
Instytut Książki: Program –
Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2013; projekt autorski Agnieszki
Buryło, st. kustosza Biblioteki im.
Jarosława Iwaszkiewicza „Pociąg
do książki – biblioteka dostępna
przez Internet”. Dotacja finansowa
na sumę: 11.917 zł (za tę kwotę zakupiono 3 komputery z oprogramowaniem do automatyzacji zbiorów
filii i czytnik kodów kreskowych do
czytelni).

Wacława Ropieckiego, Sylwiusza
Godynia, Katarzynę Łońską-Szmigiel, Marię Gostyllę-Pachucką, fotografików ze Złotoryjskiego Klubu
Fotograficznego, Małgorzatę Pasiewicz i Ryszarda Glegołę. Autorem
wniosków jest Karolina Katan.

Projekty zrealizował m.in. zespół
merytoryczny OOK – Monika Materny, Justyna Asztemborska, Paweł Asztemborski, Marek Długosz,
Aneta Góral.
Tekst: Halina Muszak
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Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich

XI Obornicka Liga Halowej
Piłki Nożnej w sezonie
2013/2014 już za nami…
I liga

W sobotę 01 lutego 2014 r.
w Ośrodku Sportu i Rekreacji
rozegrano ostanie mecze XI
Edycji Halowego Turnieju Piłki
Nożnej.
Był to mecz barażowy pomiędzy
drugim zespołem II ligi „Golędzinowem” a „Dębem Kuraszków”
– przedostatnim w I lidze. Dąb Kuraszków po zaciętej walce pokonał
rywala 6:5. Rozegrany został też
„mecz gwiazd” pomiędzy najlepszymi przedstawicielami I i II ligi,
który zakończył się wynikiem 10:6
dla pierwszoligowców.
Zwycięzcą turnieju został „Green Team”, drugie miejsce zajął zespół „Gladiatorzy” a trzecie po raz
kolejny „Boca Juniors.” Najlepszym
strzelcem po raz kolejny okazał się
Piotr Konopacki z zespołu „Boca
Juniors”. Najlepszym bramkarzem
wybrano Grzegorza Gawłowskiego
z drużyny „Gladiatorzy”.
W II Lidze najlepszym zespołem został „PACON Zorza Pęgów”

awansujący do I ligi. Tytuł najlepszego bramkarza II ligi zdobył Dawid Mrożek z a najlepszym strzelcem został Tymoteusz Okupnik
–obaj reprezentanci „PACONU”.
Obornicki Futsal jest jedną z większych imprez sportowych organizowanych na terenie naszej Gminy,
która przez dwa i pół miesiąca zgro-

ZORZA Pęgów
Dnia 16.01.2013 roku w siedzibie WKS Śląsk Wrocław przy
ul. Oporowskiej we Wrocławiu,
w obecności Prezesa Zarządu
Sekcji Piłki Nożnej WKS Śląsk
pana Macieja Sikorskiego oraz
Prezesa Zarządu ZORZY Pęgów pana Piotra Stali została
podpisana umowa partnerska
pomiędzy Klubami i powołana
filia WKS Śląska Wrocław w Pęgowie.
Na mocy tej umowy obydwa
kluby nawiązały ścisłą współpracę
w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży oraz podniesienia poziomu
sportowego w Pęgowie i na terenie gminy Oborniki Śl. Pod kątem
szkolenia, WKS Śląsk Wrocław jest
jednym z trzech najlepszych i naj-

większych klubów w Polsce, w którym aktualnie trenuje ponad 1500
zawodników (łącznie z filiami).
Piotr Stala: Na tym projekcie
skorzystają przede wszystkim dzieci. Jako członkowie całej społeczności rodziny Śląska mamy zapewniony udział w meczach ligowych
i pucharowych WKS Śląsk Wrocław
na Stadionie Miejskim we Wrocławiu zupełnie za darmo. Możemy
przyglądać się treningom I drużyny
i liczyć na odwiedziny kilku czołowych zawodników Śląska podczas
naszych treningów w Pęgowie,
oczywiście w miarę możliwości.
Nasze dzieci uczestniczą we wszystkich imprezach organizowanych
przez Śląsk, w tym Turniejach, imprezach plenerowych itp. Sami możemy organizować Turnieje i zapra-

II liga

madziła około 4 tysiące zawodników i publiczności. Organizatorami
Halowego Turnieju Piłki Nożnej
jest Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Obornikach Śląskich. Tegoroczne rozgrywki swoim patronatem
objął Pan Burmistrz Sławomir Błażewski. Ze strony Ośrodka imprezę
obsługiwał – Arkadiusz Kucharski

i Eryk Sawicki, sędziowali Panowie
– Marcin Wojciów oraz Michał Jankowiak.
Podczas uroczystego zakończenia lig wiceburmistrz Obornik Śl.
Karol Kos pogratulował zwycięzcom i podziękował organizatorom

szać inne Filie. Najbardziej zdolna
młodzież będzie miała możliwość
bezpośredniego przejścia do Śląska
i grania w wiodących grupach w
swoich kategoriach wiekowych.
W planach są następne pomysły,
które chcemy wspólnie z władzami
Śląska realizować. Jenak największą
korzyścią jest ta opieka merytoryczna, szkolenia trenerów i ściśle usystematyzowany plan szkolenia dzięki któremu nasi trenerzy mocno
podniosą swoje umiejętności oraz
wiedzę co przekażą dzieciom a one
mają gwarancję szybkiego i prawidłowego rozwoju.
Nie ponosimy żadnych kosztów
w związku z taką współpracą, a jedynie możemy zyskać jako Klub na
promocji, ponieważ wraz z podpisaniem umowy otrzymaliśmy prawa do posługiwania się nazwą i herbem WKS Śląska Wrocław.
Mamy w swoich szeregach 8
dziewczynek, które z zapałem
uczestniczą w treningach. W ubiegłym roku w „Turnieju o puchar
Tymbarka” drużyna składająca
się z naszych zawodniczek zajęła
bardzo wysokie 4 miejsce w finale
wojewódzkim w Świdnicy. Królową Strzelców została Małgorzata Lichwa zdobywając w sześciu
meczach 25 bramek, otrzymując
nagrodę indywidualną i statuetkę
z rąk reprezentanta Polski Arkadiusza Piechy. Talent Gosi został
zauważony przez trenerów i niedługo po tym otrzymała powołanie do
kadry województwa dolnośląskiego
w kategorii U-10, a obecnie jest powołana do Kadry U-13. Takie wyniki bardzo cieszą. Na ten rok zaplanowany jest dalszy rozwój grupy

dziewczęcej, w której chcemy aby
trenowały dziewczynki w różnym
wieku. Planujemy w przyszłości
zgłosimy naszą drużynę dziewczynek również do rozgrywek.
Treningi w grupach młodzieżowych bardzo się zmieniły od momentu podpisania umowy, klub
WKS ŚLĄSK zaopatrzył Naszych
trenerów w ogromna wiedzę, poprzez wewnętrzne szkolenie (szkolenia odbywać się będą co kwartał)
oraz materiały szkoleniowe, każdy
z trenerów dostał tzw. „BIBLIĘ”
w której zawarte są wszystkie szczegóły na które trenerzy w każdej
kategorii wiekowej mają zwracać
uwagę, ponadto został opracowany
Poradnik Trenera, dziennik trenera, i Plan szkoleniowy który jest
ściśle sprecyzowany i rozbity na
plan roczny, miesięczny, tygodniowy oraz rozpisana jest każda jednostka treningowa. Dzieciaki mają
ogromną frajdę bo treningi są ciekawe, zagadkowe, decyzyjne, każdy
z zawodników musi być skoncentrowany gdyż w każdej chwili może
dostać jakieś zadanie od trenera lub
pytanie odnośnie wykonywanych
czynności. Trening jest tak ułożony aby dzieciaki same szukały rozwiązań a trenerzy mają im w tym
pomagać a nie dawać gotowych
odpowiedzi. Trenerzy również mają
świadomość że pracują na profesjonalnym planie szkoleniowym oraz
w profesjonalnie prowadzonym
klubie przez co bardzo powiększają
swoją wiedzę i co za tym idzie rozwijają się zawodowo. W skład sztabu szkoleniowego w Naszym klubie
wchodzą: byłe reprezentantki Polski oraz mistrzynie Polski z AZS

za przeprowadzenie imprezy. Zwycięzcy otrzymali puchary, statuetki
i dyplomy ufundowane przez Burmistrza Obornik Śl., które wręczyli Wiceburmistrz Pan K. Kos oraz
Pani Dyrektor Ośrodka Aleksandra
Durkalec-Rzepka.
Tekst: Arkadiusz Kucharski
AWF Wrocław Alicja Pawlak oraz
Dorota Burak w kat. Żaki oraz grupa dziewcząt, Wojciech Zieliński
kat. Młodzik, Paweł Podolski kat.
Trampkarz, Bartosz Mazur kat. Seniorzy, oprócz swoich obowiązków
Wojtek i Paweł pomagają trenerowi
seniorów, Wojtek zajmuje się jednym z elementów przygotowania
motorycznego ( Fitnes, aerobik) natomiast Paweł jest odpowiedzialny
za rozwój bramkarzy we wszystkich
kat. wiekowych.
W obecnej chwili w mamy 5
grup młodzieżowych, w których
trenują dzieci między 5–15 rokiem
życia. Są to kategorie Żaczki, Orliki,
Młodziki, Trampkarze, uczestniczący regularnie w Turniejach i rozgrywkach ligowych organizowanych przez DZPN. Natomiast w kat.
Junior Młodszy roczniki 1997–98,
skupiamy się jedynie na treningach
i przygotowaniu zespołu do rozgrywek ligowych w nowym sezonie.
Łącznie na koniec 2013 roku skupialiśmy 106 osób czynnie uprawiających piłkę nożną. Natomiast
z każdym treningiem dochodzą do
nas nowe dzieci, spowodowane jest
to promocją Klubu, stworzeniem
Filii oraz „magią” Śląska Wrocław,
która wpływa na pozytywny wizerunek ZORZY.
Zapraszamy dzieci i młodzież
na treningi do ZORZY Pęgów/filii
WKS Śląska Wrocław. Więcej informacji uzyskać można od prezesa
ZORZY Pana Piotra Stali, pod nr
telefonu 602530340 lub codziennie
w samej siedzibie klubu w Pęgowie
ul. Główna 101.
ZAPRASZAMY SERDECZNIE
Tekst: Piotr Stala
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