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

Żłobek „Pod Grzybkiem”

wybudowany w 10 miesięcy!
Uwzględniając potrzeby i bezpieczeństwo najmłodszych
mieszkańców Gminy Oborniki
Śląskie, Burmistrz Arkadiusz
Poprawa podjął decyzje o budowie nowego, większego żłobka. Dzięki zwiększeniu ilości
miejsc dla dzieci i pozyskanym
środkom finansowym część
rodziców sprawujących do tej
pory opiekę nad swoimi pociechami będzie mogła powrócić
na rynek pracy.
Po długich poszukiwaniach miejsce budowy ustalono przy ulicy
Kasztanowej. Po przygotowaniu dokumentacji projektowej przeprowadzono postępowanie przetargowe
wyłaniające wykonawcę generalnego zadania.

st r. 2

Rzeczpospolita
Polska

OSiR

wyremontowany

Gmina Oborniki Śląskie jest
członkiem projektu partnerskiego pt. „Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie,
Czernica oraz Wisznia Mała”,
w ramach którego wyremontowaliśmy już kompleksowo Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich oraz Szkołę
Podstawową nr 2 w Obornikach
Śląskich, a w Szkole Podstawowej w Osolinie remont jest
w pełni zaawansowany.

Dzięki staraniom Burmistrza
Arkadiusza Poprawy otrzymaliśmy
dofinansowanie w ramach Regionalnego programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2014-2020, działanie 3.3.
Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej
i sektorze mieszkaniowym.

st r. 3
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Żłobek Integracyjny „Pod Grzybkiem”
wybudowany w 10 miesięcy!
Uwzględniając potrzeby i bezpieczeństwo najmłodszych
mieszkańców Gminy Oborniki
Śląskie, Burmistrz Arkadiusz
Poprawa podjął decyzje o budowie nowego, większego żłobka. Dzięki zwiększeniu ilości
miejsc dla dzieci i pozyskanym
środkom finansowym część
rodziców sprawujących do tej
pory opiekę nad swoimi pociechami będzie mogła powrócić
na rynek pracy.
Po długich poszukiwaniach
miejsce budowy ustalono przy ulicy
Kasztanowej. Po przygotowaniu dokumentacji projektowej przeprowa-

Od strony południowej, na osi
budynku znajduje się główne wej-

Teraz

baw, łazienka z toaletą oraz sala do
wypoczynku. Z każdej sali zabaw
jest bezpośrednie wyjście na zewnętrzny taras. Układ rozlokowany został tak, by tarasy zewnętrzne
dla dwóch sąsiednich sal były połączone. Część środkową budynku
zajmuje duża sala wielofunkcyjna
z wejściami z korytarza i możliwością wyjścia na patio. Patio stanowi miejsce do wypoczynku i zabaw
na świeżym powietrzu. Zaraz za salą znajdują się dwie sale do rehabilitacji indywidualnej.
Od strony północnej znajduje
się wejście dla personelu. W tej części budynku zlokalizowano warsztat, piękną kuchnię z zapleczem, kotłownię, magazyn środków czystości, część biurową, część socjalną dla
personelu, pralnie, magazyn brudnej
bielizny, magazyn na sprzęt. W tej
części znajduje się kolejna toaleta dla
niepełnosprawnych.
Do warsztatu, kuchni oraz kotłowni prowadzą osobne wejścia
z zewnątrz budynku. Powierzchnia
użytkowa wynosi 1460,82 m². Całość zadania wyniosła ok. 5 743 000
złotych, w tym 1 350 000 zł. to dofinansowanie z Ministerstwa Polityki Społecznej z Programu „Maluch”.
Budowa powstała w bardzo szybkim tempie – czas realizacji wyniósł
około 10 miesięcy.

dzono postępowanie przetargowe
wyłaniające wykonawcę generalnego zadania.
Nowy Żłobek Integracyjny „Pod
Grzybkiem” oparty jest na rzucie prostokąta z prostokątnym patio w środku. Budynek jest niepodpiwniczony, parterowy z płaskim
dachem okolony attyką. Elewacje
urozmaicone zostały poprzez wnęki, w których znajdują się zadaszone tarasy przy salach zabaw oraz
akcenty w postaci brył nawiązujących wyglądem do kostki sześcien-

ście dla rodziców z dziećmi. Przy
wejściu zlokalizowana jest wózkownia, pokój do karmienia oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Wewnętrzny układ komunikacyjny
to korytarz obiegający wewnętrzne patio budynku. Szafki dla dzieci
ustawione są na korytarzu przy wejściu do sal. Z korytarza bardzo łatwy jest dostęp do każdego modułu dla poszczególnych grup dzieci,
można wejść na patio oraz dojść do
części administracyjno-technicznej. Każda grupa dzieci ma osobny
moduł, na który składa się sala za-

Nowo powstały Żłobek można uznać za jeden z najnowocześniejszych obiektów jaki powstały
w Gminie Oborniki Śląskie na przestrzeni ostatnich lat, czego potwierdzenie można było uzyskać miedzy
innymi podczas uroczystego otwarcia obiektu.
Celem funkcjonowania żłobka
jest sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku rozwojowym do 3 lat,
ze szczególnym uwzględnieniem
wspomagania indywidualnego rozwoju oraz wspomagania rodziny
w wychowaniu dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych –
rodzaju niepełnosprawności (niepełnosprawność ruchowa, intelektualna, sprzężona).
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Obornicki Ośrodek Sportu i Rekreacji
wyremontowany
Gmina Oborniki Śląskie jest
członkiem projektu partnerskiego pt. „Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie,
Czernica oraz Wisznia Mała”,
w ramach którego wyremontowaliśmy już kompleksowo Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich oraz Szkołę
Podstawową nr 2 w Obornikach
Śląskich, a w Szkole Podstawowej w Osolinie remont jest
w pełni zaawansowany.

nej do gry z charakterystycznymi,
okrągłymi wgłębieniami. Niektóre z tych wgłębień pełnią funkcję
okien doświetlających łazienki dla
dzieci. Ze względu na przeznaczenie elewacja budynku jest w delikatnych, ciepłych odcieniach beżu, „zielonego groszku” oraz biała.
Część elewacji jest w kolorystyce
naturalnego, jasnego drewna. Nad
częścią pomieszczeń wykonano
świetliki dachowe pełniące funkcję
doświetlającą. Układ budynku jest
symetryczny względem osi północ-południe.

Wcześniej

z pierwszej ręki

maj 2018 r.

Dzięki staraniom Burmistrza Arkadiusza Poprawy otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Regionalnego programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na
lata 2014-2020, działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.
Przedmiotem termomodernizacji OSiR-u objęta została modernizacja systemu grzewczego, wymiana okien i drzwi zewnętrznych,
docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne. Całkowita wartość zadania wyniosła ok.
2 700 000 złotych.
Dzięki kolejnemu dofinansowaniu otrzymanemu w 2016 ro-

Teraz

ku od Ministra Sportu
nie: „Modernizacja hali
przy Ośrodku Sportu i
w Obornikach Śląskich”
zrobić jeszcze więcej.

na zadasportowej
Rekreacji
mogliśmy

Przedmiotem zamówienia była
modernizacja ogólnodostępnej sali gimnastycznej z zapleczem sportowym i szatniowo-sanitarnym,
obiekt sali gimnastycznej o wymiarach 22 m x 37 m, małej sali gimnastycznej o wymiarach 13 m x 13 m,
ciężarowni oraz zaplecza szatniowo
-sanitarnego.
Dofinansowanie w wysokości
50% dotyczyło zakresu robót remontowych budowlanych i instalacji sanitarnych zlokalizowanych
na parterze z salą konferencyjną na
I piętrze oraz dodatkowego wyposażenia sportowego – koszy głównych
i treningowych do koszykówki, bramek do piłki ręcznej, zestawów do
siatkówki, materacy do judo,zestawów do badmintona, osłon z materacy na ścianach, klatki MMA z podestem, trybun stałych oraz osłon
na grzejniki i drabinek.
Całkowita wartość realizacji tego
zadania wynosi ok. 987 000 złotych
(z czego dofinansowanie Ministra
Sportu wyniosła 455 120 złotych).

Wcześniej
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Budujemy parkingi
przy dworcach PKP
Gmina Oborniki Śląskie rozpoczęła prace dotyczące budowy
dróg rowerowych i parkingów
„Parkuj i Jedź” (P&R) na które
otrzymaliśmy dofinansowanie
z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
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Obornicki Ośrodek
Kultury pięknieje
W Obornickim Ośrodku Kultury trwają intensywne prace budowlane na sali widowiskowej i w holu.
W tej chwili na ukończeniu są instalacje elektryczne i okładziny z płyt
gipsowo-kartonowych. Rozpoczął
się montaż instalacji wentylacji mechanicznej sali widowiskowej, wykonano instalację klimatyzacyjną
holu i sceny, a także wzmocniono

strop nad sceną. Trwają prace odtworzeniowe sztukaterii na suficie.
Wymieniony zostanie również
parkiet sali widowiskowej i sceny.
Ponadto zmieni się układ komunikacyjny na balkonie, zostaną poszerzone schody oraz zostaną wymienione drzwi wejściowe do budynku
oraz sali widowiskowej. Całkowita
wartość zadania to 1 033 000 zł.

Projekt zrealizowany jest w Partnerstwie Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA – Lidera Projektu oraz gmin: Oborniki Śląskie,
Wisznia Mała, Oleśnica i Miasta
Oleśnica – Partnerów Projektu.
„Park&Ride” inaczej Parkuj
i Jedź – to parking zlokalizowany
w pobliżu przystanków przeznaczony dla osób korzystających z publicznego transportu zbiorowego
PKS lub PKP. Kierowcy pozostawia-

Przystępujemy do remontu
ulicy Krótkiej i Licealnej

Projektowana ul. Krótka ma długość 96,37 m. Pełni funkcję dojazdu
do zlokalizowanych wzdłuż niej posesji. Łączy ul. Wyszyńskiego z ul.
Poniatowskiego, która jest dojazdem do basenu miejskiego. Drogę
zaprojektowano jako jednokierunkową z ruchem w kierunku ul. Poniatowskiego. Na całym odcinku
szerokość jezdni wynosi 5,0 m. Po
stronie północnej zaprojektowano 2
miejsca postojowe dla samochodów
osobowych, równoległe do krawędzi jezdni. Dodatkowo wykonane
zostaną zjazdy indywidualne do posesji o nawierzchni z kostki betonowej. Nawierzchnia drogi wykonana
będzie z betonu asfaltowego.
Projektowana ul. Licealna ma
długość 132,74. Pełni funkcję dojazdu do zlokalizowanych wzdłuż niej
posesji, lasu oraz do zbiorników retencyjno-odparowujących. Drogę
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Powstaje ścieżka rowerowa
z Obornik Śląskich do Pęgowa
Trwają prace budowlane na 6
km odcinku drogi rowerowej
Oborniki Śląskie – Golędzinów
– Pęgów.
Do tej pory firma Decostar wykonała roboty przygotowawcze.
Wykonano również wykopy i podbudowę dla dróg rowerowych o gr.
20 cm na odcinku ok. 1500 m między Golędzinowem a Obornikami
Śląskimi.
Planowane do wykonania jest
4400 m drogi rowerowej, 950 m ciągu pieszo-rowerowego oraz 1300 m
zmiany organizacji ruchu

ją swoje pojazdy w wyznaczonych
miejscach, przesiadają się do komunikacji zbiorowej i w ten sposób
kontynuują podróż. Na parkingach
przewiduje się również zamontowanie stojaków na rowery.
Obecnie zakończono już budowę parkingu w Osoli, w Obornikach Śląskich rozpoczęto prace
budowlane, a w najbliższym czasie
przystąpimy do budowy parkingu
w Pęgowie.
Wartość inwestycji w Gminie
Oborniki Śląskie wraz z budową
ścieżek rowerowych to kwota ponad 6,5 miliona zł. Dofinansowanie
wyniesie z Unii to 85% wydatków
kwalifikowalnych.

W ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zadanie
pt. „Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich
oraz ulicy Krótkiej i Licealnej
wyremontujemy dwie ulice.

z pierwszej ręki

maj 2018 r.

zaprojektowano jako dwukierunkową z możliwością manewru zawracania w strefie poszerzenia układu
drogowego, które zastosowano z racji braku połączenia z istniejącą infrastrukturą drogową. W tym rejonie, po stronie południowej zaprojektowano 4 miejsca postojowe dla
samochodów osobowych, równoległe do krawędzi jezdni. Droga ta
wykonana zostanie z nawierzchni
z kostki betonowej. Odprowadzenie wód powierzchniowych odby-

Zakres prac obejmie roboty
przygotowawcze, ziemne i przygotowanie podłoża, roboty drogowe, wykonanie dróg rowerowych,
ciągów pieszo-rowerowych oraz
oznakowania docelowego.

Rzeczpospolita
Polska

Zadanie to jest dofinansowane
z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt
zrealizowany jest w Partnerstwie
Agencji Rozwoju Aglomeracji
Wrocławskiej SA – Lidera Projektu oraz gmin: Oborniki Śląskie,
Wisznia Mała, Oleśnica i Miasta
Oleśnica – Partnerów Projektu.

Ulica Parkowa
odzyskała swój
blask

Rzeczpospolita
Polska

Trwa remont Szkoły
Podstawowej w Osolinie

wać się będzie przez projektowane
wpusty kanalizacji deszczowej. Dodatkowo zaprojektowano zjazdy indywidualne do posesji o nawierzchni z kostki betonowej.
Przebudowa ul. Krótkiej i ul. Licealnej znacznie poprawi komfort
i bezpieczeństwo ruchu.
Zadanie zrealizowane będzie przez wykonawcę za kwotę
381 345,71 złotych. Prace rozpoczęły się z końcem kwietnia.

Powstaje
kolumbarium
W trakcie realizacji jest zadanie
pn. „Budowa zespołu kolumbariów K1 na cmentarzu komunalnym w Obornikach Śląskich”.
Koszt zadania wynosi ok. 171 000
złotych. Wykonywane kolumbarium
K1 będzie zlokalizowane po prawej
stronie od wejścia na ostatnio wybudowanym cmentarzu w narożniku,
wzdłuż ogrodzenia. Złożone będzie
z trzech ścian w całości przeznaczone do pochówków urnowych i w sumie będzie miało pojemność 75 komór. W każdej komorze można będzie złożyć od 3 do 4 urn.

Zakończono i odebrano już prace budowlane przy remoncie
ulicy Parkowej.

300 metrów. W końcowym odcinku
drogi wykonano plac z kostki betonowej.

W ramach zadania wykonane zostało 160 metrów chodnika
z kostki betonowej, a na powierzchni ulicy położona została nowa nawierzchnia asfaltowa na długości

Całkowity koszt robót to
490 000 złotych w całości sfinansowany z budżetu Gminy Oborniki Śląskie.

W ramach termomodernizacji
wykonano izolację termiczną ścian
elewacji, a w toku są prace wykończeniowe wykonania tynków barwionych zgodnie z kolorystyką ele-

wacji. Wymienione zostały także
oprawy oświetleniowe na LED. Wymieniona będzie stolarka okienna
i drzwiowa i instalacja c.o. (grzejniki). Modernizacją obejmiemy rów-

nież kotłownię. Zakres prac polegać
będzie na wymianie palników do
kotłów na palniki pelet.
Całkowity koszt inwestycji to
około 850 000 złotych.

Wykonywane kolumbarium K1
to pierwszy etap realizowanego
obecnie projektu. W chwili obecnej wykonano fundamenty, w trakcie jest wykonywanie ścian fundamentowych.
Posiadamy także dokumentację
projektową na wykonanie zespołu kolumbariów K2 i K3 oraz kaplic rodowych. Planujemy również
rozbudowę nowego cmentarza usytuowanego za kaplicą. W tym roku przewidziano 200 000 złotych na
rozbudowę cmentarza.
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Dzień otwarty w nowym żłobku
7 kwietnia – dzień otwarty w Żłobku Integracyjnym
„Pod Grzybkiem” przyciągnął
ogromną ilość najmniejszych
mieszkańców Gminy Oborniki
Śląskie, którzy przyszli zobaczyć nowe miejsce swoich
zabaw i edukacji.

nej zabawy zaprosiła Pani Magdalena Marszałek, śpiewając piękne
dziecięce piosenki. Dla fanów teatru czekała niespodzianka, specjalnie na tę okazję przyjechał również teatrzyk.

ku niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej z częścią mieszkalną w Pęgowie”. Na teren budowy
wprowadzony został już wyłoniony wykonawca. W najbliższym czasie przystąpi do wykonania zadania.

Na zakończenie udanego dnia
odbyły się warsztaty «zdrowe stopy u dzieci» prowadzone przez
mieszkankę Obornik Śląskich
Elżbietę Raduchowską – fizjoterapeutę dziecięcego.

z pierwszej ręki
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Integracyjny Żłobek „Pod Grzybkiem”
został oficjalnie otwarty!
Piękny, słoneczny dzień zapisał
się w historii Gminy Oborniki
Śląskie na stałe w kalendarzu,
ponieważ na 6 kwietnia zaplanowane zostało oficjalne otwarcie Żłobka Integracyjnego „Pod
Grzybkiem”.

Uśmiechy nie schodziły
z twarzy maluchów. Wielu z nich
miało okazję zobaczyć „swoje”
sale, pooglądać nowe wnętrza,
pobawić się zabawkami i spotkać
z Paniami.
Głos zabrał również Burmistrz
Arkadiusz Poprawa, który powitał
licznie przybyłych gości. Do wspól-

W ostatnim czasie rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony
na wykonanie zadania pt.: „Przebudowa istniejącej kotłowni opalanej
paliwem stałym na kotłownię opalaną paliwem gazowym w budyn-

maj 2018 r.

Wśród licznie przybyłych gości
znaleźli się: Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Jerzy Michalak, Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności, Przewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka
Zakęś, Radni Gminy Oborniki Śląskie i Radni Powiatowi, Ksiądz Proboszcz z Parafii Najświętszego Serca
Pana Jezusa Artur Kochmański, Komendant powiatowej Straży Pożarnej bryg. Bogusław Brud wraz z mł.
Bryg. Dariuszem Zajączkowskim,
Konserwator Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Za-

bytków Renata Kucharska, Burmistrzowie z sąsiednich Gmin, Burmistrz Obornik Śląskich w latach
2002-2010 Paweł Misiorek, pracownicy Urzędu Miejskiego, Dyrektor Obornickiego Ośrodka Kultury
Halina Muszak, Dyrektor Obornickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Aleksandra Durkalec-Rzepka, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Teresa Gajowczyk, Dyrektorzy szkół i przedszkoli z Gminy Oborniki Śląskie,
wykonawca generalny Janusz Laskowski wraz z kierownikiem budowy Pawłem Laskowskim, projektant Andrzej Tatarek, Aleksandra
Mitoraj (aranżacje wnętrz łazienek dziecięcych), Inspektor Nadzoru branży sanitarnej Krzysztof Węgrzynowicz, przedstawiciele firm
podwykonawczych, Dyrektorzy instytucji z Trzebnicy, przedstawiciele Rady Rodziców i wielu, wielu go-

Wierzbowa w Pęgowie

Mieszkańcy na ulicy Wierzbowej
w Pęgowie po wielu latach doczekali się nowej nawierzchni!
Celem inwestycji była budowa
nawierzchni z kostki betonowej,
kanalizacji deszczowej oraz montaż oznakowania drogowego. Wykonana ulica ma długość 240 me-

trów i szerokość 5 metrów. Dokumentację techniczną sfinansowali
mieszkańcy ulicy Wierzbowej, których przedstawiciele uczestniczyli
w przekazaniu placu budowy
Całkowity koszt inwestycji to
551 147,93 zł w całości finansowany
z budżetu gminy.

ści. Po oficjalnym powitaniu gości
nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi. Następnie Burmistrz Arkadiusz
Poprawa wraz z Panią Dyrektor Katarzyną Królik zaprosili wszystkich
zebranych do środka, gdzie Ksiądz
Proboszcz poświęcił nowo wybudowany budynek. Dzieci z dwóch
grup żłobkowych zaprezentowały
przepiękny występ artystyczny, który zakończył się wielkimi brawami
publiczności.

Paniowice – Kotowice

Burmistrz Arkadiusz Poprawa
wygłosił słowa wstępne, w których
opowiedział o historii inwestycji jaką była budowa żłobka, której realizacja zamknęła się w ciągu 9 miesięcy. Następnie głos zabrał Wicemarszałek Województwa Jerzy
Michalak, Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dr Sławomir Węgrzynowicz, Przewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka
Zakęś, przedstawiciele Rady Rodziców oraz inni zaproszeni goście.
Prace budowlane przy budowie
chodnika w Kotowicach i Paniowicach są na ukończeniu. W ramach
zadania powstało 203 m chodnika
pieszego wraz z wjazdami i kanalizacją deszczową. Obecnie kładziona jest masa bitumiczna. Budowę

chodników przy drogach powiatowych realizuje Gmina Oborniki Śląskie w ramach zastępstwa inwestorskiego zgodnie z porozumieniem z
Powiatem Trzebnickim przy współfinansowaniu 50%/50%. Całkowita wartość zadania – 751 692,61 zł.

Rzeczpospolita
Polska

Na końcu Burmistrz osobiście podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej
inwestycji. Mamy nadzieję, że nowe miejsce przypadnie do gustu
wszystkim dzieciom i będą miło
spędzać w nim czas.
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Zmiana
w organizacji ruchu
W związku z uruchomieniem
Integracyjnego Żłobka Miejskiego „Pod Grzybkiem” Gmina Oborniki Śląskie informuje
o zmianie organizacji ruchu na
ulicach Kasztanowa i Orkana
w rejonie żłobka.
1. Wprowadzony zostanie zakaz
zatrzymywania i postoju na ulicy Orkana od skrzyżowania z ulicą Mickiewicza w kierunku żłobka.
2. Wjazd na parking przy żłobku na ulicy Kasztanowej odbywał
się będzie pierwszym zjazdem na
parking od strony ulicy Orkana,
a wyjazd drugim zjazdem w dalszej części ulicy Kasztanowej.
3. Ulica Kasztanowa od skrzyżowania z ulicą Orkana do wyjaz-

du z parkingu przy żłobku na ulicę Kasztanową będzie drogą dwukierunkową.
4. Na ulicy Kasztanowej obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania i postoju od skrzyżowania
z ulica Orkana do wyjazdu z parkingu na ulicę Kasztanową.
5. Na parkingu przy żłobku na
ulicy Kasztanowej umieszczona zostanie tablica informacyjna o treści: „W dni powszednie w godzinach 6:00-17:00 z parkingu mogą
korzystać wyłącznie osoby odwożące dzieci do żłobka. W dni wolne od
pracy oraz w dni powszednie w godzinach 17:00-6:00 parking ogólnodostępny. Pojazdy pozostawione na
parkingu na dłużej niż 24 h zostaną
odholowane na koszt właściciela.”

Sesja Rady Miejskiej

z pierwszej ręki
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Budki lęgowe
Na terenie Gminy Oborniki Śląskie przy współpracy z Zakładam Gospodarki Komunalnej
w Obornikach Śląskich zamontowane zostały budki lęgowe
dla ptaków, ssaków i owadów
zapylających w ramach edukacji ekologicznej dotycząca
działań służącym ochronie
przyrody – „Z Przyrodą na Ty”.
W
ramach
dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu zostało zakupionych 68 szt. budek lęgowych
dla różnych gatunków zwierząt.
Zadanie ma na celu zwiększenie
bioróżnorodności na terenie naszej Gminy, ochronę gatunkową
zwierząt jak również możliwość
ich przetrwania w trudnych warunkach środowiska miejskiego
i zwiększenie liczebności populacji
z uwagi na ich rolę w przyrodzie,
bo jak wiemy jerzyki i nietoperze żywią się owadami złapanymi
w powietrzu, tj. uciążliwymi komarami, meszkami i muchami.
Celem montażu budek jest
zwiększenie liczebności ptaków
i ssaków (nietoperzy) na terenie
Gminy Obornik Śląskich, jak również stworzenie im dobrych warunków siedliskowych oraz do wyprowadzania lęgów.
Zimową porą budki będą służyć ptakom jako schronienie przed
mrozem oraz wiatrem. Jako pierwsze zostały zamontowane budki
lęgowe dla jerzyków na budynku OSIR-u przy ul. Poniatowskiego
w Obornikach Śląskich.

W dalszym etapie montowane
będą budki lęgowe na drzewach dla
sikor, wróbli, szpaków, wiewiórek,
nietoperzy w parkach miejskich na
terenie miasta Obornik Śląskich,
jak również na terenach przy szkołach podstawowych. Budki są montowane do drzew regulowanymi
obejmami. Takie rozwiązanie nie
uszkadza drzewa i może być stosowane wielokrotnie.
Zachęcamy rodziców na wspólne
spacery do parków miejskich ze swo-

21 kwietnia 2018 r. na długo
zapisze się w historii Gminy
Oborniki Śląskie. Po 38 latach
obiekt OSIRu doczekał się remontu i został uroczyście oddany do użytku.

Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa oraz Dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji Aleksandra Durkalec-Rzepka podziękowali wszystkim zaangażowanym
w doprowadzenie inwestycji do

imi dziećmi, aby móc odpoczywać
przy dźwiękach ptasiego śpiewu.
Zapraszamy wszystkich Mieszkańców do obserwacji przyrody
oraz do jej czynnej ochrony.

końca. Po części oficjalnej przyszedł
czas na emocje sportowe! Przed publicznością zaprezentowali się m.in.
Invictus BJJ Oborniki Śląskie oraz
Judo Wilki Oborniki Śląskie ze
swoimi pokazami! Ponadto magiBudki lęgowe zamontowane na budynku OSIR-u w Obornikach Śląskich.

kowski Województwa Dolnośląskiego. Całkowita wartość projektu
to 100 000 zł. W ramach projektu,
w parku przy jeziorku ustawione
zostaną ławki, usypana będzie plaża i wybudowane zostanie boisko
do siatkówki wraz z ogrodzeniem.
Na potrzeby turystów i osób korzystających z powstałej infrastruktury przy Odrze wybudowana zostanie altana drewniana o powierzch-
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Otwarcie OSIR-u

Promesa odebrana

Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa wraz z sołtysem
Urazu Natalia Kwasek Elsebaey 10
kwietnia odebrali z rąk Marszałka Dolnego Śląska Cezarego Przybylskiego i Wicemarszałek Dolnego Śląska Iwony Krawczyk promesę dotyczącą otrzymanej dotacji ze
środków z Programu pn. „Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018” realizowanego przez Urząd Marszał-
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Rzeczpospolita
Polska

Podczas sesji Rady Miejskiej
w Obornikach Śląskich, która
odbyła się 29 marca 2018 roku
nowo wybrany radny Artur
Przystarz złożył ślubowanie.
Dodatkowo Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa
i Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Zakęś wręczyli dyplomy oraz kwiaty Paniom Sołtys Jolancie Łojkuc oraz Beacie Trumpiel,
które zostały uznane za najaktywniejszych gospodarzy wsi w Gminie
Oborniki Śląskie.
Pani Beata Trumpiel otrzymała wyróżnienie w konkursie „Sołtys Roku 2017 Województwa Dolnośląskiego”.

z pierwszej ręki

maj 2018 r.

ni 25 m2. Głównym celem operacji
jest zagospodarowanie sportowo
– rekreacyjne przestrzeni publicznej zlokalizowanej przy rzece Odrze w miejscowości Uraz. Dodatkowo projekt wpłynie na rozwój
oferty turystycznej oraz aktywizację mieszkańców Gminy Oborniki
Śląskie do działań na rzecz poprawy jakości życia i promocji terenów
wzdłuż rzeki Odry.

kiem piłki okazał się Dawid Pajor,
który zaczarował freestylem zebranych gości.
Na deser emocji wszystkim dostarczył mecz siatkówki SMS Technisat EMS Oborniki Śląskie vs

Krzysztof Janczak i Przyjaciele, który zakończył się sprawiedliwym remisem.
Życzymy sobie, by wszystkim
oborniczanom hala służyła przez
wiele, wiele lat!
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Sołtys roku
Podczas Gali Konkursu Sołtys
Roku 2017, która odbyła się 16
marca 2018 roku w Sali Głównej
w Hotelu Agro Dolnośląskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Wojewoda
Dolnośląski Paweł Hreniak
wręczył pamiątkowe dyplomy
oraz drobne upominki ponad
stu Sołtysom z terenu całego
Dolnego Śląska.
Do tegorocznej edycji Konkursu
Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa zgłosił Beatę Trumpiel Sołtys Jar, która zdobyła wyróżnienie w plebiscycie. Warto wspomnieć, iż Gmina Oborniki Śląskie
co roku odnosi sukcesy w wyżej

wspomnianym konkursie. Sołtysem
Roku 2011 została Janina Janeczko
z Osoli, 2014 Sołtys Pęgowa Marta
Rogala, a w 2016 roku najlepszym
gospodarzem wsi został Dawid Stawiak z Siemianic. W 2013 roku finalistą konkursu był również Wojciech Osiński z Wielkiej Lipy.
Beata Trumpiel została zgłoszona do konkursu zgodnie z wynikami głosowania przeprowadzonego
wśród wszystkich sołtysów z terenu
naszej gminy. W plebiscycie gminnym najwięcej głosów zdobyła Sołtys Wilczyna Jolanta Łojkuc, która
zrezygnowała z udziały w konkursie wojewódzkim w związku z czym
zgłoszona została kandydatura Sołtysa Jar.

z pierwszej ręki
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Plac zabaw w Osolinie
18 kwietnia 2018 roku Burmistrz
Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa razem z Przewodniczącym
Społecznego Stowarzyszenia Wiej-

skiego Okolice Lechem Nowackim
dokonali uroczystego otwarcia nowopowstałego obiektu przy Szkole Podstawowej w Osolinie. W ramach projektu wykonana została
powierzchnia bezpieczna, zamontowane zostały urządzenia zabawowe, elementy siłowni zewnętrznej
oraz oświetlenie led.

Dofinansowanie na nowy plac
zabaw w Osolinie otrzymało Stowarzyszenie Okolice w partnerstwie
z Gminą Oborniki Śląskie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach
przyznanej dotacji ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich.

Społeczne Stowarzyszenie Wiej
skie Okolice w partnerstwie
z Gminą Oborniki Śląskie
otrzymało dotację w wysokości
74 450 zł na realizację projektu pn. „Aktywny senior w Gminie Oborniki Śląskie”.
Zadanie realizowane będzie na
terenie całej Gminy Oborniki Śląskie w terminie od 1 maja do 31

Akcja usuwania wyrobów zawierających azbest prowadzona na terenie Gminy Oborniki Śląskie jest
inicjatywą mającą na celu poprawę
stanu środowiska naturalnego z zapewnieniem podczas realizacji zadania bezpieczeństwa mieszkańcom.
Prace w ramach projektu zostaną zrealizowane w okresie czerwiec
– wrzesień 2018 roku. Mieszkańcy
gminy, którzy zgłosili się do projektu
będą informowani na bieżąco o postępie w rozpoczęciu realizacji zadania. Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do udziału w programie usuwania azbestu
w 2019 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.

Spotkanie Sybiraków
13 kwietnia Zastępca Burmistrza Henryk Cymerman miał
przyjemność uczestniczyć
w cyklicznym spotkaniu Sybiraków, które odbyło się w Pałacu
w Brzeźnie.
Uroczystość zorganizowana była dzięki Pani Marzenie Gradeckiej,

Pani Bożenie Magnowskiej oraz Pani Teresie Gajowczyk. Przepiękny program artystyczny zapewniły
uczestniczki Studia Piosenki Obornickiego Ośrodka Kultury. Głos zabrała również Sekretarz Związku Sybiraków Koła Oborniki Śląskie Pani Elżbieta Kusztal. Zastępca
Burmistrza wszystkim Sybirakom

złożył najserdeczniejsze życzenia.
Na koniec spotkania wyświetlony został film przygotowany przez
Panią Marzenę Gradecką. Były to
wspomnienia wywózki i życia na
Sybirze Polaków, którzy w tym czasie byli małymi dziećmi. Spotkanie
przebiegło w bardzo miłej, ale i bardzo wzruszającej atmosferze.

W ramach projektu zorganizowane zostaną wyjazdy do instytucji kultury, na basen, warsztaty
kulinarne, artystyczne oraz liczne
spotkania ze specjalistami: lekarz,
psycholog, trener zdrowia, dietetyk,

W ramach projektu zakłada się
rekrutację 91 uczestników projektu. Zakładamy, że co najmniej 50%
uczestników projektu zamieszkiwały będą obszary wiejski. Uczestnikami projektu będą mogli być mieszkańcy Gminy Oborniki Śląskie oraz
gmin ościennych o statusie na rynku pracy:
• osoby bezrobotne lub osoby
bierne zawodowo pozostające poza
rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat
3, w tym do osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na

Gmina Oborniki Śląskie otrzymała dotację w wysokości 46 728
zł ze środków Funduszu Sprawiedliwości ogłoszonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Przedmiotem projektu jest zakup nowoczesnego wyposażenia medycznego
dla sześciu jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnej z terenu Gminy

urodzenie dziecka lub przebywające
na urlopie wychowawczym,
• osoby opiekujące się dzieckiem
do lat 3, którym w okresie opieki
nad dzieckiem kończy się umowa
o pracę, osoby zatrudnione na czas
określony, pracujące będące w trakcie przerwy związanej z urlopem
macierzyńskim, rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – KP (Dz. U. Z 2014 r. Poz
1662 z późn. zm).
Całkowita kwota dofinansowania opiewa na kwotę 615 217,75 zł.

Godzenie życia zawodowego i prywatnego w ramach projektu „Stworzenie miejsc opieki nad
dziećmi w Integracyjnym Żłobku
Miejskim „Pod Grzybkiem” szansą
na powrót do pracy”.
W ramach dofinansowania przewidujemy:
• utworzenie 51 miejsc opieki dla
dzieci do 3 roku życia, w tym zakup
i montaż wyposażenia, zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych,
• sfinansowanie kosztów działalności bieżącej nowo utworzonych
miejsc opieki,
• pokrycie kosztów opłat za pobyt dzieci w żłobku dla 40 istniejących miejsc opieki.

Boisko SP3

Dotacja OSP
Oborniki Śląskie: OSP Pęgów, OSP
Uraz, OSP Rościsławice, OSP Bagno, OSP Lubnów oraz OSP Oborniki Śląskie. Ze środków z dotacji zakupiony zostanie niezbędny
sprzęt do ratowania życia mieszkańców Powiatu Trzebnickiego:
dwa defibrylatory oraz sześć toreb ratownictwa medycznego R-1.
Wszystkie działania projektowe realizowane będą w okresie od 1 maja
do 29 czerwca 2018 roku.

stylista, prawnik, fotograf. W okresie letnim zorganizowana zostanie
dwudniowa wycieczka dla 50 osób
do wiosek tematycznych na terenie
Dolnego Śląska oraz wyjazd do Domu Wsparcia Dziennego dla seniorów w Prusicach. Dodatkowo zakupione zostaną materiały edukacyjne
i informacyjne oraz zorganizowana
zostanie konferencja na zakończenie projektu.

Szansa na powrót do pracy
Dnia 3 kwietnia 2018 roku
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa przy kontrasygnacie
Pani Skarbnik Agaty Pienio podpisał umowę na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.4.

Azbest

grudnia 2018 roku ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na
lata 2014-2020.

Rzeczpospolita
Polska

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego została podpisana.

Gmina Oborniki Śląskie otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania pt.:
„Zdrowa i bezpieczna Gmina Oborniki Śląskie” – Program usuwania
wyrobów zawierających azbest. Chęć
uczestnictwa w programie w roku
2018 zadeklarowało 28 podmiotów
z terenu Gminy Oborniki Śląskie,
z czego 3 z terenu miasta, a z terenów
wiejskich – 25. Są to zarówno obiekty mieszkalne jak i budynki gospodarcze oraz wyroby azbestowe zgromadzone „luzem”. Ilość podmiotów,
które zgłosiły się do programu:
Bagno – 1, Golędzinów – 4, Jary – 2,
Kotowice – 1, Lubnów – 1, Morzęcin Wielki – 1, Nowosielce – 2, Osola – 4, Osolin – 2, Pęgów – 1, Piekary
– 1, Raków – 1, Rościsławice – 1, Siemianice – 1, Uraz – 1, Zajączków – 1.
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Aktywny senior

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
KRAINA WZGÓRZ TRZEBNICKICH

Dzięki dotacjom z Unii Europejskiej dzieci będą mogły
korzystać z kolejnego placu
zabaw.

z pierwszej ręki

maj 2018 r.

Gmina Oborniki Śląskie otrzymała kolejną dotację w wysokości 140 000 zł ze środków
z Programu pn. „Dolnośląski
Fundusz Pomocy Rozwojowy
2018” realizowanego przez
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Całkowita wartość projektu pt.
„Rozwój infrastruktury sportowej na
terenie Gminy Oborniki Śląskie – budowa boiska sportowego przy Szkole
Podstawowej nr 3 w Obornikach Śląskich” to 353 670,32 zł. Przedmiotem
opracowania jest zagospodarowanie terenu przyszkolnego na boisko

sportowe o nawierzchni sztucznej do
uprawiania następujących gier zespołowych: piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka i siatkówka.
W ramach projektu wykonane
zostaną następujące działania:
1. roboty rozbiórkowe,
2. roboty przygotowawcze,
3. budowa nawierzchni boiska,
4. montaż osprzętu sportowego
(bramki do piłki ręcznej, słupki
do siatkówki, tablice i kosze do
koszykówki),
5. montaż piłkochwytów),
6. montaż 2 opraw solarnych typu led.
Głównym celem operacji jest zagospodarowanie sportowo – rekreacyjne przestrzeni publicznej zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej
nr 3 w Obornikach Śląskich. Dodatkowo projekt wpłynie na rozwój oferty sportowej oraz aktywizację mieszkańców do działań na
rzecz poprawy jakości życia i promocji aktywności sportowej wśród
dzieci i młodzieży. Realizacja działań projektowych wpłynie w dużym
stopniu na zwiększenie atrakcyjności miasta Oborniki Śląskie i poprawę bazy sportowej.

Drodzy mieszkańcy,
W związku z bardzo dużym
zainteresowaniem Obornicką
Kartą Seniora Burmistrz Arkadiusz Poprawa podjął decyzję
o obniżeniu wieku, od którego
przyznajemy karty.
Od tego momentu zapraszamy wszystkich Obornickich
Seniorów od 60 roku życia (nie
jak było wcześniej od 65 r. ż.)!

Jest nam równie miło poinformować, że do 27 kwietnia
wydaliśmy już 380 kart!
Śmiało możemy powiedzieć, że codziennie do programu dołączają nowi partnerzy!
W dalszym ciągu zapraszamy do współpracy!
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Współpraca
klubów sportowych
Spotkanie dot. współpracy dolnośląskich klubów sportowych
z WKS Śląsk Wrocław w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży
odbyło się 28 marca na Stadionie we Wrocławiu.
Nowy zarząd klubu wyszedł
z inicjatywą stworzenia porozumienia z gminą oraz klubami sportowymi. Celem współpracy są wspólne
działania i inicjatywy na rzecz roz-

woju lokalnej piłki nożnej, wsparcia
lokalnego środowiska oraz związanie ścieżki kariery młodych uzdolnionych zawodników z WKS Śląsk
Wrocław.
Porozumienie o współpracy
z Wrocławskim Klubem Sportowym w najbliższych dniach podpiszą Zorza Pęgów oraz KP „Bór”
Oborniki Śląskie.

z pierwszej ręki
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maj 2018 r.

Pomagamy,
bo mamy
wielkie serca…

Nasadzenia
Piękna, słoneczna pogoda
sprzyjała w sobotę 21 kwietnia
aktywnym mieszkańcom Obornik Śląskich, którzy przyłączyli się do drugiej edycji akcji
„Wstań! Zasadź drzewo”.

Sołtys Urazu Natalia Kwasek-Elsebaey namówiona przez
swoją przyjaciółkę Małgorzatę
Wańczyk zorganizowała w Gminie Oborniki Śląskie zbiórkę
pod hasłem „Misja Gambia”,
której celem było przekazanie
najpotrzebniejszych rzeczy dla
mieszkańców Gambii.

W ubiegłym roku uczestników
akcji było wielu, natomiast w tym
roku ich ilość na pewno się podwoiła. W naszym mieście w 10 wyznaczonych lokalizacjach, zasadzono

Akcję tą swoim patronatem objął
Burmistrz Arkadiusz Poprawa, który znany jest z tego, że włącza się we
wszelkie akcje, w których potrzebna jest pomoc dla drugiego człowieka. W kilka dni po tym jak ukazały się plakaty, ludzie zaczęli przynosić dary. Było tego całe mnóstwo – od
szczoteczek i past do zębów, mydeł,
proszków, po przybory szkolne, zabawki, ubrania, buty i długotermi-

Czy znasz
swój powiat?

ponad 100 roślin! Na koniec wszyscy spotkali się tradycyjnie na przepysznym żurku nad stawem przy
Wyszyńskiego, który ufundowała
Restauracja Bajka.

W tym roku po raz pierwszy
mieszkańcy ulicy Fredry i H. Pobożnego porządkowali pobliski
park znajdujący się przy tych ulicach. W trakcie trwania tej spo-

łecznej akcji harcerze porządkowali popularne w naszym mieście
wzniesienie, w ramach akcji „Godzina dla Ruskiej Górki”.
Akcja sprzątania odbywała się
w całej gminie, również w Pęgowie,
w którym udało się zebrać kilkanaście worków pełnych śmieci.
Do mieszkańców przyłączył się
również Burmistrz Arkadiusz Poprawa.
Mieszkańcy zadbali także o specjalne naklejki, które zostały przyklejone na kubły w parku przy stawie z napisem „lepiej tutaj niż do
stawu” oraz w parku miejskim z napisem „lepiej tutaj niż na ziemię”.
Mamy nadzieje, że każdemu kto
chce wyrzucić śmieci w niewłaściwe miejsce taka naklejka pomoże
podjąć właściwy wybór!

W auli Szkoły Podstawowej
w Pęgowie odbył się dzisiaj
XVII Powiatowy Konkurs „Czy
znasz swój powiat”.
Do konkursu przystąpiło 12
uczniów z całego powiatu trzebnickiego, którzy najpierw rozwiązywali test wiedzy, a następnie prezentowali historię i walory swoich miejscowości. Zadanie jury było trudne,
ponieważ uczniowie byli bardzo
dobrze przygotowani do tematu,
a wszystkie prezentacje były bardzo
ciekawe.
A oto wyniki:
1 miejsce – Aleksandra Woźniak,
Martyna Mikiewicz – Szkoła
Podstawowa w Prusicach

2 miejsce – Jan Wolski, Alicja Syrko – Gimnazjum Sportowo-Językowe w Trzebnicy
3 miejsce – Maciej Pietrowicz, Jan
Dudek – Gimnazjum Dwujęzyczne PZS Obornikach Śląskich
4 miejsce – Mateusz Sokołowski, Aurelia Waszak – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
w Obornikach Śląskich
5 miejsce – Patrycja Klimek, Nikola Walczak – Gimnazjum
w Ujeźdźcu Wielkim
6 miejsce – Malwina Kudyba, Natalia Suda – Szkoła Podstawowa
w Pęgowie
Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

Lekcja
WOSu
Młodzież klasy II a i II b (oddział
gimnazjalny) Szkoły Podstawowej nr 1 w Obornikach Śląskich
wraz z nauczycielką p. Bożeną Magnowską w ramach zajęć z Wiedzy o Społeczeństwie
uczestniczyła w spotkaniu z Panem Zastępcą Burmistrza Henrykiem Cymermanem.
Podczas spotkania Zastępca Burmistrza przybliżył uczniom wiedzę
z zakresu funkcjonowania samorządu lokalnego.
Każdy uczeń już wie:
– co to jest gmina?,

– jakie są zadania samorządu gminnego?
– kto rządzi w gminie?
– co to jest budżet gminy?
– jakie sprawy możemy załatwić
w urzędzie gminy?

z pierwszej ręki

– jak obywatele mogą wpływać na
decyzje władz?
Na zakończenie spotkania każdy
uczeń otrzymał materiały promocyjne naszej gminy.

nowe jedzenie. Do akcji przyłączyli
się mieszkańcy z całej gminy. Takiego
wyniku nikt się nie spodziewał! Łącznie uzbierało się 30 ogromnych kartonów z darami. I choć zbiórka trwała do 24 listopada, najtrudniejsza droga była dopiero przed nami – droga
do trzech wiosek w Gambii. Prawie
cztery miesiące kartony czekały na
transport. Kwota jaką proponowali przewoźnicy za transport do Zurychu w Szwajcarii, skąd miały wypłynąć statkiem opiewała na kwotę ok.
2000 euro. W tym przypadku też znaleźli się ludzie z dobrym sercem – firma Europe Group przewiozła rzeczy za darmo. Po tym dary ruszyły
już w drogę transportem morskim.
Małgorzata Wańczyk będąca już na
miejscu pomogła rozdzielić dary
wśród najbardziej potrzebujących.
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Babeczki wkroczyły do dzieła!
10 marca Obornicki Ośrodek
Kultury zamienił się w kobiece centrum piękna i urody,
a wszystko to za sprawą ludzi
dobrej woli.
Pomysł urodził się z potrzeby
chęci niesienia pomocy kobietom
i pokazania im, że dla nich nie ma
rzeczy niemożliwych. Akcja społeczna była inicjatywą Marty Cho-

min oraz Martyny Ostaszewskiej,
które dzięki dużemu zaangażowaniu i wsparciu od lokalnych przedsiębiorców podjęły się organizacji imprezy charytatywnej pn. „Babeczki do Dzieła”. Sama organizacja
eventu była dosyć trudna ze względu na wciąż trwające prace remontowe w Obornickim Ośrodku Kultury, ale chęć niesienia pomocy
potrzebującym pogorzelcom z Lubnowa była silniejsza. Głównym celem wydarzenia było wsparcie rodziny, która w wyniku pożaru straciła cały swój dobytek, ale także
zmotywowanie kobiet do działania,
jak i podniesienie ich poczucia wartości. Program imprezy był mocno
przemyślany, tak, by każda z Pań
mogła znaleźć coś dla siebie i aby
wszystkie wyszły usatysfakcjonowane. To był niezwyczajny wieczór,
pełen wzruszeń, radości, wspólnych rozmów, porad, zabaw i tańców. Firma SPORTAX będąca partnerem wydarzenia przygotowała
dla pań totalną metamorfozę. Martyna Ostaszewska przywitała gości
prezentacją „Kobiety w akcji” oraz
niespodzianką w postaci filmu nagranego specjalnie na ten wieczór

przez kreatywnych panów. Agnieszka Adamowicz opowiedziała jak
dbać o siebie na wiosnę, jak słuchać
swojego ciała oraz jaki wpływ na
nasze życie ma sen i codzienna dieta. Ponadto tego wieczoru wszystkie panie mogły korzystać do woli
z usług fryzjerskich, masaży, usług
kosmetycznych, makijaży oraz sesji fotograficznych. Kiedy do akcji
wkroczyła Szkoła Tańca Flash Dan-

ce z Robertem Baranem na czele
żadna z Pań nie chciała zejść z parkietu. Flash Dance rozgrzewał atmosferę zmysłowymi rytmami latino i burleski. Zaraz po tym odbyła
się charytatywna licytacja, na której
można było powalczyć o wiele cennych upominków i bonów usługowych. Ponadto tego wieczoru kobiety uśmiały się do łez na specjalnie przygotowanym dla nich
quizie z nagrodami. Pytania bywały różne, łatwe i bardzo podchwytliwe. Z większością z nich Panie

świetnie sobie poradziły! Chodziło
głównie o dobrą zabawę i endorfiny,
które tego wieczoru same unosiły
się w powietrzu. Zwieńczeniem imprezy był występ muzyczny zespołu D4, panowie dali czadu, a dzięki uprzejmości Pani Dyrektor OOK
Haliny Muszak bawiliśmy się przy
energetycznych rytmach muzyki do późnych godzin nocnych. Cały dochód z imprezy został przekazany dla pogorzelców z Lubnowa,
a to jeszcze nie koniec bo planujemy kontynuować licytację elektroniczną.
Składamy serdeczne podziękowania Dyrekcji oraz pracownikom Obornickiego Ośrodka Kultury za duże wsparcie akcji, Burmistrzowi Arkadiuszowi Poprawie
za objęcie imprezy swoim patronatem, całemu personelowi Salonu
Urody Exclusive, Centrum Piękna
i Rozwoju Aneta Kułakowska, Lawendowemu Salonikowi Katarzyna Uramek oraz Pani Małgorzacie
Wolskiej za to, że dzięki Wam każda z Pań czuła się wyjątkowo, Szkole Tańca Flash Dance za podgrzanie
atmosfery i uświetnienie wieczoru,
Restauracji Bajka, Milana, Degustacja, Hot-Wook oraz Cukierni BEZA
za pyszny catering, Agnieszce Adamowicz, Ewie Nosek, Mateuszowi Jaskólskiemu za ogromną pomoc, naszym fotografom Filipowi
Lenkiewiczowi oraz Przemysławowi Pendykowi za uwiecznienie wydarzenia, zespołowi D4, sponsorom
oraz wszystkim, dzięki którym ten
wieczór stał się wyjątkowy. Wszyscy
udowodniliście, ze macie ogromne
serca, co nas motywuje i inspiruje do dalszego aktywnego działania!
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Wystawa stołów wielkanocnych
W sobotę 24 marca 2018 roku
w Szkole Podstawowej nr 3 odbyła się jubileuszowa X Obornicka Wystawa Tradycyjnych
Stołów Wielkanocnych.
Uroczystą wystawę otworzyli
organizatorzy: Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa,
Zastępca Burmistrza Henryk Cymerman, Dyrektor Obornickiego
Ośrodka Kultury Halina Muszak,
Przewodniczący Społecznego Stowarzyszenia Wiejskiego „OKOLICE” Lech Nowacki, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osolinie Maria
Jaskólska, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach Śląskich
Marta Michalkiewicz, przedstawicielka naszej gminy w Dolnośląskiej
Izbie Rolniczej Krystyna Maśkiewicz, Stanisław Kuśnierz kierownik
Biura Terenowego Dolnośląskiej
Izby Rolniczej w Miliczu, a także Prezes Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania Kraina Wzgórz
Trzebnickich Katarzyna Jarczewska. Podczas tegorocznej edycji imprezy wystawionych zostało piętnaście tradycyjnych stołów wielkanocnych oraz jedenaście palm
przygotowanych przez przedstawicieli sołectw, stowarzyszeń z terenu Gminy Oborniki Śląskie, Gminy
Trzebnica, Żmigrodu i Wiszni Małej. W jubileuszowej imprezie wzięli
udział następujący wystawcy: Szkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach
Śląskich, Sołectwo Siemianice, Sołectwo Lubnów, Stowarzyszenie Nasze Zacisze Raków, Sołectwo Osola,
KGW Łapczyce Gmina Żmigród,
Sołectwo Brzezie Gmina Trzebnica, Sołectwo Domanowice Gmina

Na boisku szkolnym odbył się Jarmark Wielkanocny z różnego rodzaju rękodziełami min. wyrobami
ceramicznymi, z drewna, robótkami szydełkowymi, szytymi maskotkami, torbami i poduszkami, bransoletkami, naszyjnikami, wiankami,
stroikami, ozdobnymi jajeczkami, aniołkami i innymi wyrobami.
Na gości czekała kronika, w której
przedstawiane zostały najważniejsze informacje i zdjęcia z poprzednich edycji Obornickiej Wystawy
Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych. Wystawa została zorganizowana przez Społeczne Stowarzyszenie Wiejskie OKOLICE ze środków otrzymanych z dotacji z Gminy
Oborniki Śląskie, a także Szkołę Podstawową w Osolinie, Gospodarstwo Agroturystyczne „Malta
w Osolinie, Szkołę Podstawową nr 3
w Obornikach Śląskich oraz Obornicki Ośrodek Kultury. Nagrody
dla wszystkich wystawców stołów
i palm ufundowała Gmina Oborniki Śląskie, Lokalna Grupa Działania
i Dolnośląska Izba Rolnicza
Trzebnica, Sołectwo Uraz, Sołectwo Bagno, Sołectwo Pęgów, Stowarzyszenie Cztery Owoce Kowale,
Sołectwo Strzeszów Gmina Wisznia Mała, Stowarzyszenie Koniczyna, Szkoła Podstawowa w Osolinie
i Przyjaciele. Wśród zgłoszonych
stołów została wylosowana nagroda
specjalna, ufundowana przez Lidię
Geringer de Oedenberg – wyjazd
do Brukseli. Nagrodę tą zdobyło
Sołectwo Osola. W trakcie Obornickiej Wystawy Stołów Wielkanocnych Komisja Konkursowa oceniła
palmy wielkanocne zgłoszone do

maj 2018 r.

koracje świąteczne przygotowane
przez uczniów i rodziców ze Szkoły Podstawowej w Osolinie i Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach Śląskich, zapisać się jako dawcy szpiku przy stoisku DKMS oraz
wesprzeć pogorzelców z Lubnowa.

Wszystkich mieszkańców Gminy Oborniki Śląskie oraz Powiatu Trzebnickiego zapraszamy do
Obornik Śląskich na XI Obornicka Wystawę Tradycyjnych Stołów
Wielkanocnych już za rok!!!
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Otto Mueller, mężczyzna ze słonecznikiem
– rzeźba Zdzisława Nitki w Obornikach Śląskich
19 maja w naszym mieście
pojawi się rzeźba przedstawiająca maszerującego mężczyznę z pokaźnym kwiatem
słonecznika na ramieniu; to
Otto Mueller, światowej sławy
malarz, który ostatnie tygodnie
swojego życia spędził w przedwojennych Obornikach, chodził
po naszych uliczkach i zmarł
w tutejszym sanatorium 24
września 1930 roku na chorobę
płuc.
Kim był Otto Mueller? Urodził
się w Lubawce, w Karkonoszach;
bardzo wcześnie dostrzeżono jego
talent artystyczny – uczył się zatem
w liceum plastycznym w Goerlitz,
a następnie w akademii w Dreźnie
oraz u słynnego Franza von Stucka w Monachium. Po studiach, jego wuj Gerhart Hauptmann (laureat literackiego Nobla) urządził
mu pracownię malarską w Dreźnie! W 1910 roku Otto Mueller został członkiem ekspresjonistycznej
grupy „Die Brucke” i od tej chwili
jego kariera nabrała odpowiedniego przyspieszenia; stał się bardzo
znany, a jego obrazy bardzo pożądane przez muzea i kolekcjonerów.
Ostatnie kilkanaście lat życia miesz-

Otto Mueller z żoną Maschką.
konkursu ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich.
Palmy wykonane zostały przez:
Szkołę Podstawową nr 2 w Obornikach Śląskich, Sołectwo Siemianice, Sołectwo Lubnów, Stowarzyszenie Nasze Zacisze Raków, Sołectwo Osola, KGW Łapczyce Gmina
Żmigród, Sołectwo Brzezie gmina
Trzebnica, Sołectwo Domanowice
gmina Trzebnica, Stowarzyszenie
Cztery Owoce Kowale, Szkołę Podstawową w Osolinie i Przyjaciół,
Stowarzyszenie Rozwoju Golędzinowa. Tą najpiękniejszą palmę wykonało Koło Gospodyń Wiejskich
z Domanowic z Gminy Trzebnica,
II miejsce otrzymała Szkoła Podstawowa w Osolinie i Przyjaciele,
III miejsce Sołectwo Brzezie z Gminy Trzebnica, wyróżnienie zdobyło
Sołectwo Osola. Dodatkową atrakcją były występy naszych zespołów
ludowych: Janka Boduszka z Siemianic i Kapeli Śpiewaczej „Malwy” z Kuraszkowa. Ponadto z przepięknym koncertem wystąpił zespół
„Gieni Dudki” z Nadolic Wielkich,
którzy kilka razy bisowali. Występy zespołów, dekorację sali i nagłośnienie imprezy zapewnił Obornicki Ośrodek Kultury. Odwiedzający
wystawę mogli zakupić ciasta i de-

z pierwszej ręki

kał we Wrocławiu gdzie był profesorem na Akademii Sztuk Pięknych.
Otto Mueller żyj‑ąc w niespokojnych czasach pierwszych dekad, w swoim malarstwie przedstawiał skrajnie odmienny obraz jaki
rozgrywał się w istniejącej rzeczywistości. Świat w jego sztuce jawił
się wyidealizowany, zgodny z natu-

Zdzisław Nitka – projekt rzeźby.
rą, niemal rajski. Malował zakochane pary, beztroskich młodych ludzi kąpiących się w leśnych stawikach i świat Cyganów, który był mu
szczególnie bliski. Cóż, papież Polak również ich podziwiał – mówił
do nich: „Jesteście jedynym narodem bez wojska i bez granic”.
Wiele lat temu, studiując książki
z historii sztuki, kiedy dowiedziałem się, że słynny malarz przemierzał ulice naszego miasta i tutaj także umarł, przyjąłem to z wielką radością. Według mnie, dla Obornik
Śląskich ten epizod, to niemal prezent. Wydawnictwa o sztuce na całym świecie, przy nazwisku Muellera podają nazwy dwóch miasteczek
– Lubawki i Obornik Śląskich! Otto
Mueller jest kimś w rodzaju patrona dla mieszkających tutaj artystów,
podobnie jak Geppert dla Wrocławia, Chagall dla Witebska, Matejko
dla Krakowa…. Inny aspekt rzeźby Muellera, to sam fakt zaistnienia
w naszym pejzażu takiego obiektu

Zdzisław Nitka, Otto Mueller z kozą i willą, 2015 r.

– rzeźby miejskiej. Rzeźby tego typu są bardzo popularnym elementem urbanistycznym w wielu miastach na świecie, często staja się
„maskotkami” danego miasta. Nie
ukrywam, że chciałbym, żeby mój
„Mężczyzna ze słonecznikiem – Otto Mueller” został życzliwie przyjęty
przez mieszkańców naszego miasta.
Z mojej strony chciałbym również bardzo podziękować Burmistrzowi Obornik Śląskich, panu Arkadiuszowi Poprawie, że podzielił
mój zapał uhonorowania Otto Muellera, i że uruchomił tą skomplikowaną machinę powstania tej rzeźby, bo
wiadomo jak wiele wysiłku zajmują sprawy organizacyjne. Serdecznie
dziękuję panu Kamilowi Pienio, który jest fundatorem rzeźby. Dziękuję
również panu Piotrowi Mrozińskiemu, jego firmie „Justyna”, za zrealizowanie tego projektu, i wiele czasu
spędzonego z nim przy omawianiu
szczegółów technicznych.

Otto Mueller, Polska rodzina, 1919 r.

Zdzisław Nitka

Otto Mueller, Cyganie ze słonecznikiem, 1927 r.
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Gminne nieruchomości

na sprzedaż

Siemianice, ul. Graniczna
Burmistrz Obornik Śląskich podaje do
publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich przy
ul. Trzebnickiej 1, zostało wywieszone na

Rok 28 Nr 3 (161)
okres 21 dni zarządzenie nr 57/2018 z dnia
15.03.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu
obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 182/8, AM-1 położoną w Siemianicach
przy ul. Granicznej przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargowym.

Adres i oznaczenie geodezyjne
nieruchomości
numer księgi wieczystej

Przeznaczenie w MPZP

Cena
wywoławcza
[zł]

1

2

3

Siemianice ulica Graniczna
działka nr 182/8, AM-1 o pow. 7361 m²,
WR1W/00016252/6

AG/1
z przeznaczeniem podstawowym:
magazyny, składy, bazy, przemysł, biura usługi handlu.

370 000,00
+ 23% VAT

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

Golędzinów
Informacja o ogłoszeniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie sporządzona stosownie do przepisów ustawy z dnia

Adres i oznaczenie geodezyjne
nieruchomości
numer księgi wieczystej
1
Golędzinów
działka nr 1/17
pow. 4,2873 ha, AM-1
WR1W/00020163/6

21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147
z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj.
Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm).

Przeznaczenie w MPZP

Cena
wywoławcza

Data
i godz.
przetargu

Wysokość
wadium
i termin
wpłaty
wadium

2

3

4

5

1P/U
przeznaczenie podstawowe:
tereny zabudowy produkcyjno-usługowej oraz
przeznaczenie uzupełniające:
infrastruktura techniczna.

1 000 000,00 zł
+23% VAT

06.06.2018
godz.
11:00

100 000,00 zł
01.16.2017

Oborniki Śląskie,
ul. wolności
Burmistrz Obornik Śląskich podaje do
publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich przy
ul. Trzebnickiej 1, zostało wywieszone na

z pierwszej ręki
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Relikwie św. Jana Pawła II
w Paniowicach
W niedzielę 9 kwietnia w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Paniowicach odbyła się uroczysta msza
święta, której przewodniczył Arcybiskup Metropolita Lwowski Mieczysław Mokrzycki, który w latach
1996-2005 był drugim sekretarzem
Jana Pawła II. W trakcie mszy odbyło się wprowadzanie relikwii św.
Jana Pawła II. W uroczystościach
uczestniczył Burmistrz Arkadiusz
Poprawa, Zastępca Burmistrza
Henryk Cymerman, Przewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Zakęś, Wójt Gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki oraz wielu znamienitych gości.

Przeznaczenie w MPZP

Cena
wywoławcza
[zł]

1

2

3

1.2MN-MW
– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i wielorodzinnej.

1 392 000,00
+ 23% VAT

Co słychać w Jarach?
Pierwsza pomoc
Oborniki Śląskie,
ul. wrocławska
Burmistrz Obornik Śląskich podaje do
publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich przy
ul. Trzebnickiej 1, zostało wywieszone na
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Dzień Kobiet w Osoli
8 marca z okazji Dnia Kobiet
Panie w Osoli spotkały się na
WOMEN PARTY w świetlicy
wiejskiej.
W miłej i sympatycznej atmosferze celebrowały swoje święto. Spotykanie się mieszkanek sołectwa
w tym dniu jest już na stałe wpisane
w kalendarz.
Dzień Kobiet był dla wszystkich
doskonałą okazją, aby porozmawiać
i oderwać się od codziennych obowiązków. Tegoroczne spotkanie było przy okazji prawdziwą STREFĄ
PIĘKNA. Przy słodkim poczęstun-

każdej z nas wydobyć piękno na zewnątrz. Dodatkowo każdy etap prawidłowej pielęgnacji twarzy zaprezentowano na modelce, którą była jedna z mieszkanek Osoli. Panie
wzięły również udział w konkursie
na najpiękniejsze usta. Zwyciężczyni otrzymała upominek w postaci
zestawu kosmetyków, natomiast
wszystkie Panie otrzymały drobne
upominki. Spotkanie umilił występ
Pani Moniki Słomskiej, która przygotowała swój program specjalnie
dla KOBIET. Na spotkaniu nie zabrakło jak zawsze dobrego humoru,
który dopisywał wszystkim.

ku Panie mogły wysłuchać ciekawej
prelekcji na temat pielęgnacji twarzy oraz ust, tak aby móc cieszyć
się promienną cerą na co dzień.
Cennych wskazówek udzieliła Pani Aneta Kułakowska z Centrum
Piękna i Rozwoju w Trzebnicy, która w swojej prezentacji przedstawiła, jak odpowiednia pielęgnacja, dobrze dobrane i skuteczne kosmetyki
oraz odpowiedni styl życia pomogą

Wieczór upłynął we wspaniałej
atmosferze. Naszym Paniom dziękujemy za tak liczne przybycie oraz
wspólne świętowanie. Zainteresowanie napawa optymizmem i pokazuje, że organizowanie tego rodzaju spotkań integracyjnych ma sens.
Dziękujemy Paniom z Centrum
Piękna i Rozwoju za wkład pracy
i ciekawe prezentacje.
opr. Marzena Kucharska

Wiosna

Zajączek

okres 21 dni zarządzenie nr 53/2018 z dnia
14.03.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu
obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 34/6, AM-5 położoną w Obornikach
Śląskich przy ul. Wolności przeznaczoną do
sprzedaży w trybie przetargowym.

Adres i oznaczenie geodezyjne
nieruchomości
numer księgi wieczystej

Oborniki Śląskie ulica Wolności
działka nr 34/6, AM-5 o pow. 7315 m²,
WR1W/00017443/9

maj 2018 r.

okres 21 dni zarządzenie nr 54/2018 z dnia
14.03.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu
obejmującego niezabudowaną działkę gruntu
nr 55/2, AM-29 położoną w Obornikach Śląskich przy ul. Wrocławskiej przeznaczoną do
sprzedaży w trybie przetargowym.

Adres i oznaczenie geodezyjne
nieruchomości
numer księgi wieczystej

Przeznaczenie w MPZP

Cena
wywoławcza
[zł]

1

2

3

Oborniki Śląskie ulica Wrocławska
działka nr 55/2, AM-29 o pow. 6521 m²,
WR1W/00017444/6

16.2U/1 – tereny zabudowy usługowej
-przeznaczenie podstawowe:
bazy budowlane i transportowe, biura, gastronomia,
handel detaliczny i hurtowy, magazyny, obiekty kształcenia
dodatkowego, obiekty kultury, sportu
i rekreacji, obsługa i naprawa pojazdów, produkcja
i usługi drobne, stacja paliw,
– przeznaczenie uzupełniające: mieszkania towarzyszące,
infrastruktura drogowa i techniczna.

600 000,00
+ 23% VAT

W miejscowości Jary odbyły się już dwa z trzech bezpłatnych kursów pierwszej pomocy
pod hasłem „Ratuj się kto może”.
Jarska nieformalna grupa „Zajarani” Beata Trumpiel, Paweł Kurant oraz Piotr Łukasiak uzyskali
dofinansowanie w ramach programu Dolnośląskie Małe Granty z Budżetu Urzędu Marszał-

kowskiego Województwa Dolnośląskiego.
W programie kursu uczestnicy
poznali:
– aspekty prawne udzielania
pierwszej pomocy
– ocena sytuacji, zabezpieczenie
miejsca zdarzenia, wezwanie
pomocy
– ocena stanu poszkodowanego,

kontrola czynności życiowych
– postępowanie z nieprzytomnym poszkodowanym
– resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dorosłego, dziecka,
niemowlęcia
– obsługa defibrylatora AED
– postępowanie przy zachłyśnięciu, zadławieniu
– algorytm działania w przypadku: omdlenia, drgawek, bólu
w klatce piersiowej, udaru
– postępowanie w przypadku
urazów: złamania, zwichnięcia,
skręcenie, oparzenia, krwotoku,
amputacji urazowej, ciała obcego w ranie
Kurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem, uczestnicy byli zaskoczeni sposobem prowadzenia, obawiali się nudy i monotonii a okazało
się, że kurs jest prowadzony w sposób interesujący, dynamiczny czasami na wesoło, z bardzo dużą ilością
ćwiczeń i symulowanych sytuacji,
które mogą przytrafić się w życiu.
Główną atrakcją była akcja ratownicza poszkodowanych uwięzionych w dymiącym samochodzie.
Ważne było, aby w jak najszybszym
czasie uwolnić poszkodowanych
i udzielić im niezbędnej pomocy.
Dzięki szkoleniu uczestnicy nabyli nowe umiejętności, które na
pewno pomogą w udzieleniu pierwszej pomocy i będą potrafili się odnaleźć w sytuacjach zagrożenia.

Tradycyjnie jak co roku Jary
witają wiosnę. Kolejna okazja do
wspólnego spotkania mieszkańców
i sympatyków Jar. Dzieci wesoło się
bawiły, tworzyły razem kredowe rysunki, miały też okazje przetestować nowy nabytek na placu zabaw,
wielką drewnianą huśtawkę. Główną atrakcją było jak zawsze palenie
Marzanny, która piękna i kolorowa
pożegnała zimę i przywitała wiosnę.
Piękna słoneczna pogoda pozwoliła na wesołe spędzenie czasu przy
pierwszym wiosennym ognisku,
pieczonych kiełbaskach oraz domowych wypiekach naszych gości.

W tym roku wyjątkowo zajączek wielkanocny odwiedził jarskie dzieci i ukrył dla nich przy
świetlicy wiejskiej i na placu zabaw wielkanocne pisanki. Dzieci
z radością wzięły udział w poszukiwaniach, wszystkie dzieci odnalazły sporą ilość kryjówek z niespodzianką. Młodszym pomagali rodzice, starsi radzili sobie sami.
Wszystkie dzieci były zadowolone
z wielkanocnej niespodzianki.
Beata Trumpiel
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Rok 28 Nr 3 (161)

Wystawa w ook

Szkoła Podstawowa nr 1

21 marca uczniowie klasy 2a
SP1 wraz z panią Katarzyną Juchniewicz wybrali się do Obornickiego Ośrodku Kultury na spotkanie z podróżnikiem panem
Bolesławem Grabowskim. Jako
pierwsi mieliśmy możliwość obejrzenia wystawy pt.,,Ziemia Święta
– Jordania, Izrael i Palestyna”, którą stanowiły zdjęcia z wyprawy.
Z wielkim zaciekawieniem słuchaliśmy o ostatniej podróży go-

Konkurs
na kartkę
wielkanocną
rozstrzygnięty
Koleżanki i koledzy dziękuję
Wam za udział w konkursie na
kartkę wielkanocną.
Jury miało trudne zadanie. Miło mi poinformować, że zwyciężyły prace, którymi autorkami są
Natalia Maćkowiak i Dominika
Hovagimyan. Gratulujemy.
Wiktoria Brykarczyk,
Przewodnicząca SU

ścia Ośrodka. Wystawa fotograficzna była bardzo interesująca
i oddawała piękno miejsca, jakim
jest Ziemia Święta. Podróżnik,
swoimi opowieściami oraz pokazem, przybliżył wszystkim kulturę tego wspaniałego miejsca. Spotkanie zostało zakończone obejrzeniem kilkuminutowego filmu
podsumowującego podróż.
Katarzyna Łabik, 2a, SP1

Misterium paschalne
Z okazji Świąt Wielkanocnych
uczniowie Szkoły Podstawowej nr
1, pod kierunkiem księdza Prze-

mysława Marszałka, przygotowali dla szkoły Misterium Paschalne.

maj 2018 r.

z pierwszej ręki

Obornicka „Trójka” w programie
„Aktywne Szkoły Multisport”
Znamy listę szkół podstawowych z Dolnego Śląska, które już
niebawem zmierzą się w międzyszkolnym Dolnośląskim Turnieju Aktywnych Szkół MultiSport.
Wśród 30 zakwalifikowanych
szkół znalazła się Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła
II w Obornikach Śląskich, która pomyślnie przeszła dwuetapowy proces kwalifikacji i będzie reprezentować naszą gminę w Dolnośląskim
Turnieju Aktywnych Szkół MultiSport

ne wyrobienie w dzieciach nawyku
ruszania się. W ramach ASM ponad 10 tysięcy dzieci z klas IV-VII
(opcjonalnie również I-III) będzie
miało niepowtarzalną okazję wzięcia udziału w międzyszkolnym turnieju, w którym zmierzą się w multimedialnym teście sprawności fizycznej opartym o standard EuroFit
Test. Każda z zakwalifikowanych
placówek przystąpi do testu dwukrotnie, w odstępie sześciu miesięcy.
O końcowym sukcesie zadecyduje
osiągnięty w tym czasie progres.

– To wyjątkowy turniej, bo do
wygrania, oprócz pokaźnej puli
pieniężnej, jest przede wszystkim
zdrowie i sprawność najmłodszych
mieszkańców naszego regionu –
wyjaśnia ekspert programu, Jakub Kalinowski. – Rywalizacja odbywa się na poziomie szkoły, więc
uczniowie nie konkurują między
sobą. Zamiast tego tworzą drużyny
wspólnie walczące o wygraną. Jedynym indywidualnym wyzwaniem
jest poprawienie swojego wyniku
w drugiej próbie – dodaje.
Aktywne Szkoły MultiSport to
program, którego fundatorem jest
firma Benefit Systems, a za realizację odpowiada Fundacja V4Sport
z Wrocławia. Jego celem jest wpisanie ruchu w DNA szkół i ponow-

– Wierzymy, że mamy na pokładzie najlepsze szkoły z Dolnego
Śląska. Na etapie Rozgrzewki, spotkaliśmy się z przedstawicielami
wszystkich 48 placówek, które przeszły wstępne kwalifikacje. W warsztatach wzięli udział dyrektorzy i nauczyciele, rodzice, przedstawiciele
lokalnych mediów i władz, no i sami zainteresowani, czyli uczniowie.
– podsumowuje Jakub Kalinowski.
– Wspólnie zastanawialiśmy się co
możemy zrobić, aby zwiększyć poziom codziennej aktywności dzieci
i młodzieży. – dodaje ekspert programu ASM.
Pomysłów nie brakowało, od porannych rozgrzewek, przez aktywne
przerwy i przerwy śródlekcyjne po
dyżury w odprowadzaniu dzieci do

Jest uczennicą utalentowaną poetycko i literacko. O jej talencie świadczy wyróżnienie, które otrzymała biorąc udział w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Bez Granic”. Tam miała okazję podzielić
się swoją twórczością z innymi. Z pasją rozwija swoje zainteresowania.
Miłość

Szkoła Podstawowa nr 2
Katarzyna Juchniewicz

Wycieczka
do Torunia

Laureatka konkursu plastycznego
„Z radcą prawnym bezpieczniej”
Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu zorganizowała konkurs plastyczny na temat „Z radcą prawnym bezpieczniej”. Konkurs przeznaczony był dla
dzieci i młodzieży w wieku od 6 do
17 lat z obszaru województwa dolnośląskiego. Celem konkursu była
edukacja prawna, przybliżenie spe-

W dniach 19-21 marca klasa 3a
gimnazjum w ramach projektu realizowanego w szkole była na wycieczce w Toruniu.
Uczniowie uczestniczyli w zajęciach w Centrum Chemii w Małej
Skali, zwiedzali Toruń, uczestniczyli w warsztatach wypieku pierników
i zwiedzali Żywe Muzeum Piernika.
W Manufakturze Cukierków dowiedzieli się jak wytwarza się np. lizaki i każdy uczeń „kręcił” swojego
lizaka.
W ostatnim dniu w Centrum
Nowoczesności zwiedzali wystawy
Młyn Wiedzy. Wycieczka była bardzo udana, uczniowie wiele się nauczyli i zobaczyli.

cyfiki zawodu radcy prawnego oraz
rozwój inwencji twórczej uczestników. Miło nam poinformować, że
Karolina Hen ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich
została Laureatką konkursu w kategorii wiekowej 9 – 11 lat. Serdecznie
gratulujemy! Opiekun konkursu SP
nr 2 w Obornikach Ślaskich.

Spektakularny sukces naszej
uczennicy w konkursie z języka
angielskiego!

Warsztaty
wielkanocne

Przed Wielkanocą k lasa Ia Szkoły Podstawowej nr 1 wykonywała
piękne, wielkanocne ozdoby. Dzięki pomocy jednej z mam i wychowawczyni Aliny Wójtowicz powstawały cudowne stroiki świąteczne.
Klasa I a zajęła również pierwsze miejsce w szkole w konkursie
na najładniejszą dekorację świąteczną w klasie.
Gratulujemy!

Z radością informujmy, że Paulina Rychter z kl. 7a została laureatką tegorocznego wojewódzkiego
konkursu „zDolny Ślązaczek” z języka angielskiego. Uczennica odebrała medal i dyplom z rąk Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli oraz prorektora Uniwersytetu Wrocławskie-

go na uroczystej gali w auli Uniwersytetu Przyrodniczego w dniu
05.04.2018 r. Wspierali ją w tym
dniu dumni rodzice i nauczyciel.
Sukces jest jeszcze bardziej spektakularny, biorąc pod uwagę fakt, że
Paulina jest jedyną laureatką tegoż
konkursu z Gminy Oborniki Śląskie. Na niełatwej do przejścia drodze eliminacji, uczennica wraz 39
reprezentantami szkół z całego województwa pokonała w sumie tysiące uczniów w etapie szkolnym, powiatowym i finałowym. Wykazała
się fantastyczną znajomością języka angielskiego w piśmie i w mowie oraz wiedzą o krajach obszaru
anglojęzycznego. Życzymy Paulinie
kolejnych i jeszcze większych sukcesów z języka angielskiego i gratulujemy talentu językowego.
Renata Machnik
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2

Powiatowy Zespół Szkół
„Mobilność kadry edukacji
szkolnej” oczami nauczycieli
PZS Oborniki Śląskie
Relacja nauczyciela
WOS i historii pana
Mateusza Błażków
„Jest niezwykłym doświadczeniem odwiedzenie anglojęzycznego kraju w powiązaniu z kursem
językowym i mieszkaniem u zwykłej angielskiej rodziny w Oksford
(ang. Oxford, miasto w południowej Anglii nad rzeką Tamizą). Podszkoliłem się językowo, choć kurs
trwał tylko 2 tygodnie. Na kursie
spotkałem się z ludźmi z różnych
stron świata: z Brazylii, Turcji, Kataru, Kuwejtu. Wykorzystałem tą
możliwość do zapytania o interesujące mnie kwestie polityczno-społeczne. Oksford jest przepięknym
miastem. Na każdym kroku spotyka się tam zabytki różnych stylów architektonicznych w historii

Anglii – począwszy od budynków
saksońskich z X wieku, przez średniowieczny gotyk i styl epoki Tudorów, po bogatą architekturę barokową. Życzę wszystkim możliwości takiego wyjazdu”

Relacja nauczyciela
języka niemieckiego
pani Doroty Poprawy

Tegoroczne ferie zimowe dla
czworga nauczycieli z Powiatowego Zespołu Szkół w Obornikach
Śląskich były bardzo pracowite.
Zamiast odpoczywać w tradycyjny
sposób na nartach lub na kanapie
z pilotem w ręce spakowali walizki i dzięki projektowi „Mobilność
kadry edukacji szkolnej (POWER)
udali się do… szkoły w Anglii na
kurs języka angielskiego, oczywi-
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Trzymaj formę ponad normę

Szkoła Podstawowa nr 3

Wiktoria Domagała pisze wiersze

Ponoć mówiono, że ona nieustanna jest
– że prawdziwa, wyrozumiała i szczera.
To gdzież się ona podziała?
W oczach innych poniewierana i wyśmiewana.
Czy ona w ogóle istniała?
Czy istniało tych dwojga młodych ludzi,
co się nad życie kochało?
A może to ten żar w ich sercach wygasł
i już się nigdy nie będzie tlił.
Do nikogo już nic nigdy nie poczują.
Nikogo nie obdarzą bezgranicznym zaufaniem.
To czas, to czas pokaże wszystko.
Teraz pozostało im tylko czekać.
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szkoły. Wszystko to zostało zawarte w Planach Treningowych, które
szkoły będą wdrażać sukcesywnie
w czasie udziału w programie.
Do pierwszej szkoły zespół ASM
wraz ze sprzętem potrzebnym to
przeprowadzenia testu EuroFit+ zawitał już 19 marca. Przystępując do
kolejnych prób sprawnościowych,
w warstwie fabularnej uczniowie
stawią czoła galaktycznemu gangsterowi – Złemu Złu i jego pomocnikom.
Bieg wahadłowy, bieg długi, siła ścisku, zwis na drążku — to tylko
przykłady ćwiczeń, z którymi dwukrotnie, w odstępie sześciu miesięcy, zmierzą się dzieci uczestniczące w programie ASM. W sumie
test składa się w dziewięciu różnych
ćwiczeń, które pozwalają na ocenę poziomu sprawności fizycznej.
Dzięki temu zarówno nauczyciele jak i rodzice zyskają cenne wskazówki do dalszej pracy z dziećmi.
Program ASM niesie ze sobą zupełnie nową, zdigitalizowaną formułę standardowego testu EuroFit. Służy ona zachęceniu dzieci do
uczestnictwa. Całość badania ma
być dla nich przede wszystkim znakomitą zabawą. – Przecież gdybyśmy teraz poszli do szkoły, stanęli przed klasą i powiedzieli, że za
chwilę będą biegać, prawdopodobnie na niewielu twarzach pojawiłby
się wyraz entuzjazmu. Nowa formuła niesie dodatkową motywację do
maksymalizowania wysiłku. Dzieci będą brały udział w grze, w zabawie. To odsuwa na bok wszelkie negatywne doznania i jestem przekonany, że zaangażuje mocno także te
dzieci, które na co dzień stronią od
ruchu — komentuje dr Janusz Dobosz, specjalista od teorii i metodyki wychowania fizycznego oraz korektywy, wykładowca warszawskiej
AWF.

21 marca to dzień pełen wrażeń
w SP 3 w Obornikach Śląskich.
Mimo że jest to dzień ogólnie
przyjęty, jako Dzień Wagarowicza, postanowiliśmy, że spędzimy go w murach naszej szkoły
– i to nie tylko dlatego, że było
zimno, ale także dlatego że naprawdę dużo się działo.
W ramach projektu TRZYMAJ
FORMĘ PONAD NORMĘ uczniowie klas 4–7 wzięli udział w warsztatach oraz spotkaniach z ciekawymi ludźmi.
Doktor Jarosław Cierpisz, opowiedział, jaki wpływ na nasz organizm ma aktywność fizyczna i co
możemy robić aby nasz mózg lepiej
funkcjonował. Dietetyczki – Dagmara Jeż i Weronika Jany nieźle nas
nastraszyły informacjami o wpływie fast foodów na nasz organizm,
podały nam kilka pomysłów na
zdrowe odżywianie. Były reprezentant Polski w koszykówce Robert
Kościuk opowiedział o swojej karierze sportowej i szkole GIMBASKET,
którą założył we Wrocławiu. Wspominał wielkich koszykarzy pochodzących z Wrocławia. Jego podejście do sportu i życia pokazały nam,
że ciężką pracą oraz umiejętnością
wyciągania wniosków ze swoich porażek można osiągać wielkie sukce-

sy. Odwiedzili nas również strażacy z OSP w Pęgowie, którzy pokazali, jak należy udzielać pierwszej
pomocy.
Uczniowie klas siódmych na zajęciach warsztatowych przygotowywali grę planszową, przewodnik lub
fotorelację nt. „Miejsca do aktywnego uprawiania sportów w Obornikach Śląskich”.
Dwie uczennice z klasy 7a przygotowały prezentację mówiąca
o tym, skąd się bierze energia i co to
jest kaloria. Następnie z nauczycielką wychowania fizycznego i wieloletnią tancerką tańca towarzyskiego
Adrianną Krzemień wspólnie podczas zajęć tanecznych spalaliśmy
kalorie.
Klasy czwarte tego dnia wzięły
udział w warsztatach „Rozkodowujemy etykiety i jesteśmy świadomymi konsumentami” oraz „Bieg po
zdrowie” – program antytytoniowej
edukacji zdrowotnej.
Na zakończenie dnia nasze koleżanki i koledzy z Klubu JUDO
WILKI, Studia Tańca Klasycznego
SOFIJA oraz nasi bramkarze piłki
ręcznej pochwalili się swoimi sportowymi uzdolnieniami. Natomiast
ci, którzy nie mieli takiej możliwości, przygotowali prezentację. Można obejrzeć ją w holu szkoły.
Małgorzata Mnich

Zespół Aktywnych
Szkół Multisport
Koordynator projektu ze strony
szkoły Łukasz Polak
ście jako uczniowie. Od pierwszego dnia kursu wpadli w tryby szkoły: zapisy, sprawdzanie umiejętności językowych, przydzielanie do
grup oraz zapoznanie z obowiązującymi zasadami. Najważniejszą
z nich była: NIE SPÓŹNIAJ SIĘ!
Jeśli się spóźnisz, poczekaj na następną lekcję w bibliotece, uszanuj
nauczyciela i resztę grupy, którzy
przyszli na czas i… nie przeszkadzaj. Jakoś nikt nie miał problemu
z dostosowaniem się do zasad.
Początkowy strach, jak to będzie
po drugiej stronie biurka, przerodził
się w zachwyt nad atmosferą zajęć,
przyjaznym stosunkiem nauczycieli do uczniów, różnorodnością ćwiczeń od typowo książkowych po gry
i zabawy językowe, niewymuszaną
aktywnością uczniów itp.
Zadania domowe, projekty do
wykonania nie były wcale obciążeniem, mimo że popołudnia i weekendy były wypełnione zwiedzaniem
Oxfordu i Londynu oraz poznawaniem rzeczywistości brytyjskiej.
Nasi nauczyciele byli tam jako uczniowie, ale pobyt w oxfordzkiej szkole stał się także źródłem inspiracji dydaktycznych i metodycznych. Cel projektu został osiągnięty
– nasi nauczyciele są kadrą mobilną i otwartą na nowe doświadczenia
i wyzwania dydaktyczne.

Relacja nauczyciela
biologii i architektury
krajobrazu pani
Małgorzaty Nehrebeckiej
„Podczas ferii zimowych byłam na kursie języka angielskiego
w szkole językowej w Leeds (Anglia). Leeds jest mieszanką kultur,
religii, narodowości, kolorów skóry i języków. Kurs trwał dwa tygodnie. W mojej grupie było 5 osób,
po jednej z Brazylii, Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Turcji i Polski.
„Same chłopaki” i ja. Mieliśmy zajęcia podzielone na dwie części:
rano gramatyka, słuchanie i czytanie, a po przerwie – mówienie.
No i wszystko po angielsku. Musiałam liczyć tylko na siebie, szybko kojarzyć treści z kontekstu wypowiedzi, a co szło mi najtrudniej
– przełamać nieśmiałość językową. Po angielsku w szkole, na ulicy, w sklepie, w autobusie... Miałam
szczęście. Trafiłam na wspaniałych
nauczycieli. Najpierw tu w szkole –
regularne lekcjew ramach projektu POWER, potem w Anglii zajęcia w CES z Lindą i Krisem. A jeszcze angielski u rodziny goszczącej.
W życiu nie słyszałam tyle razy słowa proszę i dziękuję, co przez dwa
tygodnie w Anglii. Bardzo ciekawe

życiowe doświadczenie, niezapomniane chwile, mili ludzie. Dziękuję, że mogłam tam być”

Relacja nauczyciela
języka hiszpańskiego
i niemieckiego pani
Anny Matwiszyn
„Ferie zimowe spędziłam na kursie języka hiszpańskiego z pomysłami metodycznymi i kursie tańców hiszpańskich (salsa, flamenco)
w Madrycie. Jest cudownym przeżyciem połączyć naukę z bezpośrednim poznawaniem kultury. Wakacyjne turystyczno-rodzinne zwiedzanie nie dostarcza tylu wrażeń.
Podczas wyjazdu byłam całkowicie
zanurzona w mentalności i kulturze
hiszpańskiej – historyjki nauczyciela z kursu, wspólne kolacje z rodziną, u której mieszkałam, spotkania
z tancerzami, wspólne zwiedzanie,
błądzenie z mapą w ręku i... wizyta
w przychodni w Madrycie z powodu
choroby. Nawet bawiłam się śnieżkami, bo było tak zimno. Projekt dobiega już ku końcowi, ale jako koordynator mam nadzieję, że przysłużył
się on rozwojowi nauczycieli i również samej szkoły, w której obecnie
pracują lub będą w przyszłości kontynuowali misję nauczania”
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Międzynarodowe Warsztaty
AIESEC w PZS
Chemiczne w Niemczech
W dniach od 29.01 do 02.02.2018
w naszej szkole troje
z udziałem uczniów obornickiego LO gościliśmy
praktykantów międzynarodowej orNie tak dawno (25.02-3.03) nasza wspaniała czwórka, pełnych zapału młodych chemików (Joanna
Bagińska, Fabian Woźniak, Katarzyna Komorowska, Maciej Lamperski) pod czujnym okiem Pani Zdzisławy Tajkiewicz-Woźniak, wybrała
się na słynne pośród nas warsztaty chemiczne w Clausthal-Zellerferd
w Niemczech. Na początku zostali-

śmy pozytywnie zaskoczeni wysokim standardem akademika, w którym spędziliśmy całe 6 dni z uczniami różnych narodowości, którzy tak
jak my, chcieli poszerzyć swoje horyzonty chemiczne. Podczas wyjazdu poznaliśmy chemię inną od tej,
z którą mamy do czynienia na co
dzień w szkole. Wykłady były prowadzone na najwyższym poziomie,

profesorowie posługiwali się płynnym i zrozumiałym angielskim, a na
wykładach nie pozwalali nam się
nudzić. Prawdziwa zabawa rozpoczynała się podczas zajęć praktycznych. Wybuchy, spalanie, tworzenie piwa i koloru indygo stosowanego przy barwieniu jeansu – było
tego mnóstwo. Jednak najbardziej
niezapomnianą częścią tych warsz-

ganizacji AIESEC – Nadhilę Forma
Meirani z Indonezji, Rohana Sharmę
z Indii oraz Erdiego Kafas z Turcji
AIESEC był pierwotnie skrótem
od słów “Association Internationale des étudiants en Sciences économiques et Commerciales”.
Obecnie AIESEC nie stosuje się jako skrót, ale po prostu jako nazwę
organizacji. Organizacja powstała w 1948 roku a w Polsce działa od
1971. Jej misją jest dążenie do osiągnięcia pokoju i pełne wykorzystanie potencjału ludzkiego poprzez
udział w wymianach międzynaro-

dowych i zwiększaniu świadomości
międzykulturowej.
Nasza szkoła współpracuje
z AISEC od 2004 roku. Do tej pory
gościliśmy studentów krajów takich
jak Malezja, Chiny, Brazylia, Węgry,
Korea, Ukraina itp. Tegoroczni wolontariusze odbyli 26 godzin praktyk z naszymi uczniami w formie
prezentacji kultury i ciekawostek
na temat swoich krajów oraz zajęć
integracyjnych ( taniec). W towarzystwie naszych uczniów zwiedzili Oborniki Śląskie poznając historię naszego miasteczka, ciekawostki na jego temat oraz nasze lokalne
atrakcje przyrodnicze ( Mushroom
Hill and surroundings). Byli pod
ogromnym wrażeniem wiedzy na
temat naszego miasta, opowiedzianej przez naszych licealistów w ciekawy, mądry i dowcipny sposób.
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Nie zabrakło także naszej lokalnej
atrakcji– wizyty w Papugarni oraz
wyprawy do Wrocławia na kręgle.
Z naszych lokalnych potraw niewątpliwie najbardziej polubili pierogi choć nie obyło się bez wizyty
w pizzerii „ Stara Rozlewnia”.
W czasie swojego 6 dniowego
pobytu studenci mieszkali u rodzin
naszych uczniów: Amelii Duszak,
Marcela Kwolika i Piotra Kurnickiego. Ponadto w organizowaniu
czasu po lekcjach pomagała grupa
uczniów w składzie: Piotr Łojko,
Jakub Tamulewicz, Mateusz Gancarek, Katarzyna Komorowska.
Serdecznie dziękujemy uczniom
i ich rodzicom za zaangażowanie
i otwartość!
Lila Komorowska
Szkolny koordynator AIESEC

maj 2018 r.

Międzynarodowo w Żywiole
Szkoła Autorska Żywioł od początku roku szkolnego przyjmuje wolontariuszy zagranicznych, którzy na co dzień
towarzyszą dzieciom w nauce,
zabawach i żywiołowej codzienności.
Skaczą po kałużach, czytają, grają w planszówki i gotują smakołyki z różnych stron świata. Dzięki temu dzieci uczą się języka w sposób
naturalny, zanurzając w nim. Na
efekty nie trzeba było długo czekać,
bo już po kilku tygodniach pierwsi uczniowie zaczęli mówić po angielsku, a dziś już praktycznie wszyscy są w stanie porozumieć się z obcokrajowcami nie mówiącymi ani
słowa po polsku. To wszystko bez
ani jednej formalnej lekcji języka
obcego, ponieważ przez pierwszy rok gramatykę odpuszczono całkowicie stawiając na rozwinięcie naturalnej komunikacji (aby uniknąć powszechnej
wśród Polaków blokady w mówieniu pomimo świetnej znajomości
gramatyki i słownictwa). Co waż-

Aga Bińskowska

Powitanie wiosny

Warto było, bo przy takich okazjach znajdują się rzeczy czasem
przez nas zapomniane. Był słoneczny chłodny poranek, więc postanowiliśmy wykonać z całą grupą ma-

rzannę z elementów, które się nam
przydały do dekoracji. Kiedy już
wszystko było gotowe wyruszyliśmy kolorowym korowodem wokół
naszego przedszkola.
Oczywiście przy wyniesieniu
marzanny pomógł nam niestrudzony p. sołtys Janusz Jaworski, który dzielnie nas wspierał w naszych
działaniach. Na zakończenie zabawy z przywitaniem wiosny zamówiliśmy ogromną pizzę, która sma-

kowała wyśmienicie. To jeszcze nie
koniec atrakcji, ponieważ czekała nas jeszcze w tym dniu wycieczka do Wrocławia. Udaliśmy się bowiem do Teatru Polskiego Radia
na wspaniały spektakl „Baśnie braci Grimm”. Potem z okien autobusu w drodze powrotnej widzieliśmy
Wrocław i podziwialiśmy elementy
architektury. Zmęczeni, ale bardzo
szczęśliwi powróciliśmy do naszego przedszkola wiedząc, że pierwszy dzień wiosny mieliśmy bardzo
udany.
Opracowała
Krystyna Kornecka

Śpiewające
przedszkolaki
To już staje się tradycją,
w czwartek 5. kwietnia 2018 r.
w Przedszkolu Publicznym
w Obornikach Śląskich odbył
się IX Powiatowy Przegląd Piosenki Przedszkolnej „Śpiewające Przedszkolaki”.
Uroczystość ta była skierowana
do dzieci z placówek państwowych,
niepublicznych, prywatnych oraz
z zerówek szkolnych powiatu trzebnickiego.

Inicjatorem tegorocznego pomysłu był sołtys Janusz Jaworski.
Od samego początku dzielnie ki-

bicował poczynaniom maluchów,
które z przejęciem wycinały kolorowe bibuły co nie należy do najłatwiejszych zajęć zważywszy, że
dzieci mają 3-5 lat. Pan prezes
Adam Mazij, też pomógł wykonując piękną kolorową pisankę z naszym logo.
Krystyna Kornecka

Tegorocznym tematem przewodnim przeglądu była „Podróż do
krainy bajek”. Ta forma współpracy i integracji z innymi placówkami
cieszy się dużym zainteresowaniem
i tym razem było podobnie.
Na naszej scenie zaprezentowało
swój talent 30 dzieci z 17 placówek
powiatu trzebnickiego (tj. Szewce,
Ligota Piękna, Prusice, Piotrkowice, Pęgów, Żmigród, Zawonia oraz
Trzebnica).

Po przywitaniu zebranych gości
przez panią dyrektor obornickiego
przedszkola Jadwigę Dobosz, można było podziwiać talenty wokalne,
taneczne i aktorskie naszych małych artystów.
W atmosferze zabawy z muzyką,
najmłodsi zaprezentowali swoje talenty na scenie, niejednokrotnie pokonując przy tym tremę i stres. Każdy uczestnik został nagrodzony za
odwagę wystąpienia przed publicznością upominkiem.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim przedszkolakom za
przybycie i zaprezentowanie swojego talentu wokalnego oraz ich opiekunom, którzy z wielkim zaangażowaniem przygotowali swoich podopiecznych.
Liczymy na dalszą współpracę i do zobaczenia już za rok na X
Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej
„Śpiewające Przedszkolaki”.
J.Ż
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Krasnale z Osoli
witają WIOSNĘ
Po długiej zimie wszyscy z utęsknieniem oczekują nadejścia
wiosny. W dniu 21 marca Krasnale z naszego przedszkola
również wyruszyły z przedszkola, aby obudzić wiosnę.

dii, a już niebawem spodziewamy się chłopaków z Japonii i Włoch, regularnie szkołę
odwiedza też Chinka mieszkająca we Wrocławiu. Dzięki tak międzynarodowemu towarzystwu możemy być pewni, że dzieciakom będą obce
wszelkie uprzedzenia wynikające z religii, koloru skóry czy zwyczajów. Od małego przyzwyczajają
się to tego, że jesteśmy różni i bez
względu na to czy jemy pałeczkami
czy widelcem, czy chodzimy do kościoła czy synagogi, czy mówimy po
tamilsku czy po chińsku, tak samo
fajnie wychodzi nam wchodzenie
na drzewa i granie w gumę. Oprócz
sukcesów edukacyjnych (Żywioł
ma za sobą pierwsze udane egzaminy – dzieci formalnie są w tw. edukacji domowej, więc raz na rok ich
postępy edukacyjne muszą być weryfikowane przez niezależną szkołę), to otwartość i naturalna akceptacja to największe osiągnięcia tej
nowopowstałej placówki. Więcej na
www.facebook.com/zywiol.obornikislaskie

Katarzyna Komorowska z klasy
1B Liceum Ogólnokształcącego
w Obornikach Śląskich

W tym roku wiosna zawitała do
Małego Przedszkola w Golędzinowie dość nietypowo, a mianowicie zaczęliśmy wielkie porządki w naszym najbliższym
otoczeniu.

W tym roku dzieci z Małego
Przedszkola w Golędzinowie
z pomocą opiekuna grupy Krystyny Korneckiej wykonały palmę wielkanocną.

ne, niemal wszystkie dzieci startowały z poziomu zerowego. Regularnie w różnego rodzaju zajęciach
uczestniczą też dzieci uczęszczające do innych lokalnych szkół podstawowych, dzięki czemu mają kontakt z żywym językiem.
Zainteresowanie Obornikami
Śląskimi jest spore, bo od początku roku Żywioł odwiedzili goście
z Anglii, Hiszpanii, Bułgarii, Grecji i Argentyny, obecnie dzieciom
towarzyszą wolontariusze z In-

tatów, były kule ognia, podczas trzymania których, mogliśmy się poczuć
niczym prawdziwi magowie. Choć
czasu wolnego nie było tak dużo, to
udało się nam nawiązać wartościowe
kontakty i odprężyć myśli.

Palma wielkanocna
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Powitanie wiosny to dla każdego przedszkolaka wyjątkowe wydarzenie. Ogromne emocje wśród naszych przedszkolaków budziły już
same przygotowania. Dzieci z wielkim zaangażowaniem pomagały
w wykonaniu kukły Marzanny oraz
kolorowych, wiosennych opasek na
głowę. Pierwszego dnia wiosny maluchy ulicami naszej miejscowości
udały się na barwny korowód, ra-

dośnie śpiewając, grzechocząc grzechotkami i tamburynami, aby w ten
sposób przegonić zimę. Wesołym
wołaniem „precz zimo zła!”, „wiosno przybywaj, nie zwlekaj!” oraz
kolorowymi kwiatkami, przedszkolaki wzbudzały zainteresowanie
mieszkańców.
Wiosna w tym dniu przybyła
w promieniach słońca, które rozświetlało roześmiane twarze dzieci. Chociaż w chłodnym powietrzu czuć jeszcze było oddech zimy,
przedszkolaki stwierdziły zgodnie,
że wiosna mimo wszystko już jest.
Mamy nadzieję, że zagościła u nas
na dobre.
opr. Marzena Kucharska
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Patronat Gminy Oborniki Śląskie
55-120 Oborniki Śl. ul. Piłsudskiego 13
tel. 669 346 544, www.kultura-oborniki.pl

piątek
19.00

17 V

czwartek
8.20, 9.20

17 V

czwartek
19.00

25 V

piątek
19.00

KONCERT ITALIANO VERO zagra TRIO BOFFELLI
z Włoch. W progamie dużo włoskich piosenek i anegdot.
Piosenki „Volare”, „Felicita”, „Quanto, quanto” oraz inne
(Bilety: 20 zł, mł. 15 zł)
z festiwalu San Remo.

Przygotowania do Wielkanocy

WIECZÓR LISZTOWSKI. ARIE I DUETY WŁOSKICH
OPER „BELLA ITALIA”. Wystąpią: Eleni Loannidou
(sopran spinto), Rafał Majzner (tenor), Jerzy Owczarz
(fortepian). Autorskie słowo o muzyce Juliusz Adamowski.
(Bilety: 20 zł, mł. 15 zł)

11 V

Przygotowania do Wielkanocy
to ważny okres w roku. Aby
wprowadzić dzieci i doroslych
w świąteczny nastrój, Obornicki
Ośrodek Kultury zorganizował
dwa spotkania warsztatowe.

PORANKI MUZYCZNE DLA SZKÓŁ
„SOLO I W DUECIE”. Wystąpią: Bartek Połomski –
akordeon, Aleksandra Żminkowska  prowadzenie
koncertów.
(Bilety: 7 zł)

W ramach współpracy ze
szkołami z terenu naszej gminy,
w czwartek 22. marca, odbyły się
wielkanocne warsztaty dla młodzieży. Artystka Edyta Soja wykonała z uczniami klasy 5a ze Szkoły
Podstawowej nr 3 oryginalne, ażurowe jajka przy pomocy kleju, balonów i kolorowego kordonka. Barwne jajka młodzież zabrała ze sobą
do domów – będą mogły stanowić element dekoracji, albo ozdobę
świątecznego koszyczka.

KONCERT „W KRAINIE MUZYKI PIEKNEJ, ŁATWEJ
I PRZYJEMNEJ”. W programie: arie znanych operetek
i pieśni neapolitańskie. Udział biorą: Maria Zygmaniak
-Lesiak (sopran i prowadzenie koncertu), Piotr Sowiński
(tenor), Michał Leoniak (fortepian).
(Bilety: 20 zł, mł. 15 zł)
KONCERT „NAJPIĘKNIEJSZE MELODIE NA DZIEŃ
MATKI”. Wystąpi NADREŃSKIE TRIO z Niemiec
w składzie: Michalina Knull-Mausen (skrzypce),
Sylwia Kessels (wiolonczela), Michał Decker (fortepian).
Zestaw popularnych przepobjów lat 60-80 (The Beatles,
Rod Steward, Cat Stevens i Shade). (Bilety: 20 zł, mł. 15 zł)

Zapraszamy na zajęcia
w Klubie Wesołej Zabawy
Obornicki Ośrodek Kultury zaprasza dzieci w wieku od 4-8 lat na
edukacyjne spotkania w Klubie Wesołej Zabawy, w każdy czwartek,
w godz. 16.00 -16.45 – grupa 4-5 lat,
od 17.00 – 18.00– grupa 6-8 lat. Interdyscyplinarne zajęcia gwarantują
uczestnikom dobrą, ciekawą i dynamiczną zabawę połączoną z nauką.

Proponujemy dzieciom między innymi: bezpieczne eksperymenty, gry edukacyjne, zabawy teatralne, muzyczne, zajęcia literacko-plastyczne. Zajęcia prowadzi Justyna
Asztemborska. Zainteresowanych
zapraszamy po więcej informacji
na stronę internetową ww.kultura-oborniki.pl.

kultura-oborniki. pl

ul. Dworcowa 26, 55-120 Oborniki Śląskie, tel. 71 310-12-51, e-mail: ook2005@o2.pl, www.kultura-oborniki.pl, www.facebook.com/kultura.oborniki.slaskie

WYSTAWA MALARSTWA LVA STERNA (architekta,
rzeźbiarza, malarza)

czwartek
19.00
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Drugie spotkanie odbyło się
w sobotę 24. marca. Tego dnia w miłej atmosferze i przy aromatyczne
herbacie, spotkała się grupa Pań
w różnym wieku, którą połączyło zamiłowanie do rękodzieła. Efektem tego spotkania były wielkanocne kartki i papierowe jajeczka. Prace
zostały wykonane tradycyjną techniką wycinanki. Precyzyjnie wycięte
zajączki, kurki czy jajeczka posłużyły
za ozdobę kartek.
Po warsztacie uczestniczki mogły podtrzymać świąteczny nastrój

Program Obornickiego Ośrodka Kultury
na Gminny Dzień Rodziny 2018
W tym roku Dzień Dziecka
w naszej gminie świętujemy już 27.
maja. Obornicki Ośrodek Kultury przygotował na ten szczególny
dzień barwną ofertę dla najmłodszych. Nasz program rozpoczyna
się o godzinie 16 i składają się na
niego poniższe atrakcje. „Zabawy
dla młodych spryciarzy” to oferta dla całych rodzin. Wśród atrakcji znajdą się: koło fortuny – zgadywanki -niespodzianki, labirynt
sprawności oraz obrazki kredą rysowane. Zabawę poprowadzą Justyna Asztemborska i Monika Materny.
Dla młodych rękodzielników
przygotowaliśmy „Świat z kolorowych glinek”, czyli warsztat ceramiki, podczas którego dzieci wykonują
płaskorzeźby. Praca będzie polegała na ryciu specjalnymi przyrządami w kaflu składającym się z kilku
warstw gliny w różnych kolorach.
Zajęcia poprowadzą Ewa Rakiel
i Agnieszka Jermakowicz.
Programu OOK nie zabraknie
też na scenie. Zapraszamy na koncert pt. „Dla Ciebie Mamo” w wykonaniu uczestników Studia Piosenki pod kierunkiem Anety Góral. Kolejną atrakcją będzie pokaz

biorąc udział w X Obornickiej Wystawie Tradycyjnych Stołów Wiel-

kanocnych, która odbyła się tego
samego dnia. Obornicki Ośrodek
Kultury jak zwykle z przyjemnością włączył się w organizację tego
cyklicznego wydarzenia. W tym roku poza programem artystycznym,
OOK zapewniło scenografię autorstwa Moniki Materny, nagłośnienie
oraz dokumentację fotograficzną.
Największą atrakcją imprezy był wy
występ koncert kapeli Gieni Dudki,
zaproszonej przez Obornicki Ośrodek Kultury.

Wystawa fotografii podróżniczej
Bolesława Grabowskiego
W środę 21.03.2018 r., w Małej
Galerii Fotografii „Kontrast”,
miało miejsce otwarcie wystawy Bolesława Grabowskiego
pt. „Ziemia Święta – Jordania,
Izrael, Palestyna”.

grupy Aplauz, z choreografią Sonii Baran. Następnie dzieci będą mogły spróbować swoich sił
w „Iskrzących warsztatach tanecznych” prowadzonych przez Wan-

dę Górną. Nad całością programu
OOK czuwać będzie Pani Dyrektor
Halina Muszak.
Zapraszamy całe rodziny do
wspólnej zabawy.

Zapraszamy na otwarcie wystawy Grupy 300M pt. „Światło i mrok”,
która odbyła się 11.05.2018 r. o godz.
18.00. 300M, to grupa artystów, studentów i wykładowców, związanych
z pracownią 300M Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk
Pięknych im. Eugeniusza Gepperta
we Wrocławiu.
Na wystawie w Galerii Obornickiego Ośrodka Kultury, swoje
prace prezentowali będą: Monika
Aleksandrowicz, Magdalena Gołda, Joanna Harasiuk, Patrycja Kaczmarek, Monika Kamińska,, Norbert
Kowalczyk, Piotr Masny, Katarzyna
Nowakowska, Wiktoria Pokojowczyk, Veranika Siamionava, Dorota Sezanowicz, Monika Sochańska,
Magdalena Stachowiak, Radosław
Suliga, Agnieszka Talik, Aleksandra
Zajdenc.

Zapraszamy na Paradę
w ramach
XII Dni Obornik Śląskich
Jak co roku, Obornicki Ośrodek
Kultury, zaprasza Państwa do
udziału w kolorowej Paradzie,
która uświetni obchody Dni
Obornik Śląskich.
Tegoroczna Parada odbędzie się
w sobotę 19 maja 2018 r. w godz.
14.00-15.00. Zbiórka uczestników
rozpocznie się o godz. 13.30 na
ul. Trzebnickiej, przed budynkiem
Urzędu Miejskiego.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do dołączenia do pochodu i wspólnej zabawy.
Zachęcamy także grupy zorganizowane jak szkoły, organizacje poza-

Okazało się, że podróżnik z Nowej Rudy jest nie tylko znakomitym
fotografem, ale też urodzonym gawędziarzem. Poza zdjęciami, artysta podziel się z gośćmi barwnymi historiami z wypraw, przygotował tradycyjne stroje, które można
było przymierzać oraz zaprezentował krótki film podsumowujący podróż. Wernisaż cieszył się dużym
zainteresowaniem, a wśród gości
znalazł się m.in. Zastępca Burmistrza Obornik Śląskich Henryk Cymerman.
Tego samego dnia Bolesław Grabowski spotkał się z młodzieżą
z klasy 2a gimnazjum przy Szkole Podstawowej nr 1, w ramach cyklu „Otwarte Drzwi Galerii”. Artysta zachęcał młodych ludzi do
podróżowania, mówił o jego wartościach poznawczych. Spotkaniu towarzyszył pokaz slajdów. Grabow-

Zaproszenie na wernisaż
pt. „Światło i mrok”

ski przekazał uczestnikom sporą
dawkę informacji na temat różnorodności kultowej, tradycji, zanikających zwyczajów krajów, które odwiedził. Ponadto artysta przywiózł
ze sobą stroje mieszkańców Bliskiego Wschodu, chleb świętojański,
macę oraz tradycyjną lalkę. Spotkanie zostało zakończone obejrze-

niem kilkuminutowego filmu podsumowującego podróż.
Wystawę można było oglądać
do 21. kwietnia. Kolejna wystawa
fotograficzna zostanie otwarta 19
czerwca. Będzą to zbiór prac Zenona Harasyma pt. „Spojrzenie obok
siebie”.

rządowe, pracowników firm, grupy
sąsiedzkie i inne, do czynnego włączenia się w Paradę. Mile widziane
oryginalne przebrania czy wyróżniające elementy stroju, instrumenty muzyczne czy inne rekwizyty.
Dajcie wciągnąć się do zabawy! Razem pokażemy, że Oborniki Śląskie
barwnie obchodzą swoje święto.
Za organizację Parady odpowiada Obornicki Ośrodek Kultury, a osobą koordynującą z ramienia OOK jest Ewa Rakiel. W razie
pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 71 310 12 51. oradrgą mailową pod adresem ewarakiel.
ook@gmail.com.
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Malarstwo Janusza Ratajczaka
w bibliotece na dworcu
Przez miesiąc (do 7 maja br.)
w galerii Biblioteki im. J. Iwaszkiewicza na dworcu kolejowym
można było oglądać wystawę
obrazów olejnych Janusza Ratajczaka, artysty związanego
z Wrocławiem, a mieszkającego w naszej gminie.

cej pary, stare buty, a przede wszystkim intrygujące portrety, szczególnie kobiet. Ekspozycja, którą
zaplanowano do zwiedzania w godzinach otwarcia biblioteki, zainteresowała również potencjalnych
nabywców (być może także z uwagi na przystępne ceny). Zwolennicy

Pierwsza z nich będzie udostępniona już w drugiej połowie maja br. i potrwa do końca września,
druga zaplanowana jest na listopad 2018 – luty 2019, a jej tematem
są związki oborniczan i ich przodków z Powstaniem Wielkopolskim
(1918–1919). Zachęcamy mieszkańców gminy do włączenia się
w realizację projektów!
Agnieszka Zakęś, przewodnicząca Rady Miejskiej, wywodzi się
z powstańczej rodziny i zwróciła uwagę na fakt, że niemała część
naszej społeczności ma swoje genealogiczne korzenie w Wielkopolsce, a ojcowie, dziadkowie lub
pradziadkowie brali udział w powstaniu – ważnym i zakończonym
sukcesem zrywie narodowym, mającym wpływ na kształt odrodzonej Rzeczypospolitej. Stąd myśl, aby
mieszkańcy Obornik Śląskich pokazali swoje prywatne historyczne
pamiątki z tego okresu, fotografie,
przedmioty, dokumenty związane
z tym wydarzeniem. Prosimy, aby
Ci, którzy zdecydują się na udział
w przedsięwzięciu, przynieśli warte przedstawienia okazy do biblioteki, gdzie z całą pieczołowitością zostaną przygotowane do ekspozycji,
a następnie zaprezentowane zwiedzającym. Oryginalne dokumenty,
bardzo cenne dla ich posiadaczy ze
względów emocjonalnych i z uwagi na unikatowy charakter, mogą
zostać jedynie skopiowane i w takiej formie przedstawione publiczności, a pierwowzory od razu po
zeskanowaniu – oddane właścicielom. Wystawa z okazji stulecia Po-

Wyszukane i przetłumaczone przez dr hab. Janusza Stopyrę artykuły pochodzą z gazetki „Bote” („Posłaniec”).
Rocznik 25, nr 18-26, marzec 1918

Wygodne niewielkie urządzenie do czytania czarno-białych
elektronicznych wydań gazet
i książek można wypożyczać
w naszej bibliotece!

Stulecie niepodległości
wstania Wielkopolskiego 1918 –
1919 będzie zatytułowana: „WCZORAJ WIELKOPOLANIE – DZISIAJ
OBORNICZANIE”.
Druga wystawa – już dość zaawansowana w przygotowaniach
– opierać się będzie w znacznym
stopniu na prywatnych zbiorach
oborniczanki Lutosławy Urbańskiej-Bednarek, córki powstańca wielkopolskiego. „DWUDZIESTOLATKA DO RZECZY – życie codzienne w II Rzeczypospolitej po 1918
r.” wprowadzi zwiedzających w klimat młodej polskiej państwowości
za pośrednictwem przedmiotów codziennego użytku, pochodzących
z dwudziestolecia międzywojennego. W komponowaniu ekspozycji
i aranżowaniu poszczególnych scen
również liczymy na naszych niezawodnych mieszkańców.
Repr. A. Buryło

Ekran Amazon Kindle Paperwhite jest przyjazny dla oczu użytkowników, nie świeci, jest matowy,
a swoją strukturą przypomina papier – stąd jego nazwa: papier elektroniczny. E-papier powstał w innej technologii niż np. smartfony
czy tablety albo monitor komputera, które świecą same (ledy i plazmy) lub są specjalnie podświetlane
(ciekłe kryształy LCD). Jest zbudowany z milionów bardzo malutkich
kuleczek – mikrokapsułek z białym
i czarnym atramentem – zawieszonych w gęstej cieczy. Mikrokapsułki
są naładowane elektrycznie: białe –
dodatnio, czarne – ujemnie. Przyłożenie napięcia powoduje, że kierują się w stronę odpowiednich biegunów. Resztę załatwia mikroprocesor
i odpowiedni program.
Ekran Kindle jest – podobnie
jak tradycyjna książka – praktycznie niewrażliwy na refleksy świetlne i odbicia. Można więc czytać nawet w ostrym słońcu, czego na tablecie zrobić się nie da! Jednak
w przeciwieństwie do swojej papierowej konkurentki można go używać w słabym oświetleniu, a nawet
w całkowitych ciemnościach, bo
został wyposażony w specjalne do-

Wacław Urbański (12.09.189930.04.1989) w mundurze oficerskim
z insygniami powstańca wielkopolskiego. Zdjęcie wykonane podczas
uroczystości rocznicowych w 1976 r.

świetlenie regulowane w 24-stopniowej skali. Nasze czytniki należą do najnowszej generacji Kindle
o wysokiej rozdzielczości ekranu.
To dobra alternatywa dla osób gorzej widzących, ponieważ także
wielkość czcionki można regulować.
Ponadto Kindle ułatwia pracę z czytanym tekstem: można, podobnie jak w komputerze, wyszukiwać poszczególne słowa czy zaznaczać wybrane fragmenty, czego
w książce, zwłaszcza wypożyczonej,
robić nie należy.
Urządzenie tanie nie jest, więc
przed zakupieniem dla siebie, lepiej
je nieodpłatnie przetestować, wypożyczając z biblioteki. Kto i na jakich
zasadach może korzystać z e-czytników można się dowiedzieć z regulaminu biblioteki, dostępnego na
stronie www.kultura-oborniki.pl/
biblio/regulamin/ oraz bezpośrednio w bibliotece.
Czytniki łączą się z internetem,
więc wybrane teksty można wgrać
nie tylko z komputera, ale także
bezpośrednio z sieci. Są portale –
jak np. Polona Biblioteki Narodowej
– które bezpłatnie udostępniają zdigitalizowane książki i czasopisma,
jednak żeby korzystać z nowości
wydawniczych trzeba wykupić licencję na e-book lub e-gazetę.
(AB) Fot. A. Buryło

Stara karta – nowy program
MAK+ dla wszystkich czytelników!
Od paru tygodni Biblioteka im.
J. Iwaszkiewicza obsługuje
swoich użytkowników, wyłącznie w oparciu o nowoczesny
program o nazwie MAK+.

Oddział powstańców wielkopolskich – zdjęcie z ok. 1920 r. Zdjęcie ze zbiorów Lutosławy Urbańskiej-Bednarek.
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Przed 100 laty prasa donosi

Alternatywa dla patrzących
w przyszłość

(AB) Fot. A. Buryło

Prosimy mieszkańców o dokumenty i eksponaty na wystawę o Powstaniu Wielkopolskim
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Kindle konkuruje z tradycyjną książką i ekranem komputera

malarstwa realistycznego, jak i nowatorskich rozwiązań, którzy chcieliby mieć któryś z obrazów na własność, muszą jednak poczekać do
czasu demontażu wystawy.

Ekspozycję stanowiło kilkadziesiąt dzieł na płótnie i innych materiałach. Ikonografie powstawały w ciągu wielu lat, stąd ich różnorodność. Zmienne są tematy prac
twórcy, techniki malarskie, stylistyka, a także… formaty. Na zbiór prezentowany w bibliotece składały się
pejzaże, portrety osób w różnym
wieku, wizerunki zwierząt, martwe
natury, obrazy kwiatów, kopie słynnych płócien. Niektóre dzieła malarza nawiązują stylistyką do starych
mistrzów; niektóre są tradycyjne albo z gruntu współczesne lub wręcz
awangardowe. Można zobaczyć
m.in. przetworzony wizją malarza
jesienny las, panoramę Obornik
Śląskich, dynamiczny obraz tańczą-

Z okazji stulecia odzyskania
niepodległości Biblioteka im.
J. Iwaszkiewicza przygotowuje
dwie duże wystawy o tematyce
historycznej.
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Dobrze byłoby, aby ten, kto jeszcze nie zaktualizował swoich danych i nie wyraził zgody na zmianę
systemu bibliotecznego, a zamierza
nadal korzystać ze zbiorów książnicy, odwiedził nas jak najszybciej
i dopełnił formalności związanych
z transformacją.
Zapraszamy do biblioteki zwłaszcza osoby, które mają książki wypożyczone jakiś czas temu (czyli po staremu). Warto, co najmniej z dwóch
powodów:
1. jest sporo nowości, filmów,
audiobuków i książek elektronicznych, do których biblioteka opłaci-

ła dostęp za czytelników – i z tych
wszystkich atrakcji można korzystać nieodpłatnie;
2. należy uregulować swoje zobowiązania wobec biblioteki. Kto
ma książki przetrzymane ponad
normę, powinien się liczyć z koniecznością wniesienia opłaty za
nieterminowy zwrot (licząc 10 gr
za każdy dzień za każdą książkę po
właściwej dacie zwrotu). W maju planowane jest wysyłanie monitów, przypominających opieszałym
o konieczności oddania książek do
biblioteki.
Im prędzej cała operacja zostanie zakończona, tym prędzej będzie
można m.in. skutecznie zamawiać
i rezerwować poszukiwane wydania
w MAK+.
(AB)

Oborniki (Obernigk), 2. marca 1918: Poszukiwany / poszukiwana. Samotna dama poszukuje porządnej, skromnej dziewczyny do wszelkiego rodzaju prac,
od 1 kwietnia 1918. Wdowie lub
inwalidzie wojennemu wynajmie dwuokienny, słoneczny pokój w suterenie z piwnicą za 7 marek miesięcznie w zamian za pracę w ogrodzie lub usługiwanie
przy stole. Konkurencyjne wynagrodzenie. Willa Jünger, Oborniki, O. Knappe.
Sanatorium „Szarotka” (Friedrichshöhe) od 1. kwietnia poszukuje porządnej, pracowitej kucharki oraz czystej, silnej praczki.
Zapewnia pokoje mieszkalne oraz
miesięczne pensje w wysokości 30
marek.
Mistrz budowlany Voigt
z Obornik poszukuje dwóch woźniców oraz pracowników budowlanych. Wiadomość w siedzibie
firmy.

mane. J.W. Cesarz Wilhelm przesłał
z tej okazji do kanclerza Rzeszy telegram z podziękowaniem.

Prusice (Prausnitz), 2. marca
1918: Poszukiwani świadkowie.
50 marek nagrody otrzyma osoba
potrafiąca podać szczegóły dotyczące włamywaczy, którzy w nocy
z 13 na 14 lutego próbowali wtargnąć do domu pani Riefer.

Siemianice (Schimmelwitz),
2. marca 1918: Dostępne sadzonki drzew i krzewów. Oferuję następujące wiosenne sadzonki drzew i krzewów owocowych:
rabarbar, truskawki, agrest, porzeczki, maliny, pigwy i brzoskwinie. R. Gensel, Siemianice.

Prusice (Prausnitz), 6. marca
1918: Nadejście wiosny. Wiosenny
miesiąc marzec, na którego ostatni
dzień przypada w tym roku Wielkanoc, sprowadził do nas wiosnę.
W ubiegłym roku Niemcy w marcu
kryły się jeszcze pod powłoką śniegu, w tym roku marcowego śniegu,
który tak szkodzi uprawom, przypuszczalnie już jednak nie będzie.
Nadeszła bowiem prognoza pogody z Biura Prognoz w Ilmenau
i zgodnie z nią po łagodnym styczniu miały nastąpić dwa incydenty zimowe, z których drugi właśnie
przeszliśmy. Przelotne opady śniegu skończyły się tak szybko, jak nadeszły. Marzec przypuszczalnie pozwoli nam na wysłanie żołnierzom
na froncie bukietów fiołków, a nawet na posadzenie w bardziej osłoniętych miejscach pierwszych tegorocznych roślin. Na wiosnę zapowiada się pogoda zmienna
z dużą ilością deszczu, ale za to także z obfitymi plonami. W roku 1917
pierwsze ciepłe dni nadeszły dopiero w maju, ale za to z podwójną siłą.

Berlin, 3. marca 1918: Pokój
z Rosją. W dniu dzisiejszym o godzinie 5 po południu podpisany
został pokój z Rosją. Ruchy wojsk
na terenie Rosji zostały wstrzy-

Prusice (Prausnitz), 6. marca
1918: Czas letni. Czas letni wprowadzony zostanie w nocy z Niedzieli na Poniedziałek Wielkanocny, tj. z 31 marca na 1 kwietnia. Bę-

Prusice (Prausnitz), 2. marca
1918: Biuro Prawne w Prusicach.
Biuro Prawne w Prusicach F. Liebisch udziela porad prawnych,
podatkowych, zapewnia pełnomocnictwo procesowe, załatwia
sprawy spadkowe, poszukuje zaginionych w wyniku działań wojennych, dokonuje wpisów hipotecznych, a także pomaga w zawarciu umów kupna-sprzedaży.

Oborniki (Obernigk), 6. marca 1918: Skradzione buty. Wysoka nagroda czeka osobę, która poda mi miejsce przechowywania
moich skradzionych butów: czarnych, wysokich sznurowanych oficerek z garbowanej wolej skóry. Kapral Nagel, Oborniki, budynek Hedwigsstift.
Prusice (Prausnitz), 6. marca 1918: Spalona słoma. Stóg słomy na łące w pobliżu Kaszyc Milickich (Herrnkaschütz), należący
do dzierżawcy Langego, spłonął
w nocy z 25 na 26 lutego 1918. Przypuszczalną przyczyną pożaru było zaprószenie ognia. Za wskazanie
sprawcy, które doprowadzi do skazującego wyroku sądowego, dzierżawca Lange zapłaci nagrodę w wysokości 1000 marek.

Masz wierzyć
Zbliżała się burza. Wielkie,
czarne chmury ni stąd ni zowąd
pokazały się nieomal na całym
niebie.
Słychać było odgłos biegnącego konia. Po chwili tętent biegnących dwóch koni, ale z przeciwnym
stron.
To jadący na koniach starali się zdążyć pod wielkie samotne
drzewo przed ulewą. Pierwszy dopadł drzewa w ostatnim momencie. Ten drugi stanął pod koroną

drzewa, jakby obawiał się przybliżyć do pnia.
– Na co czekasz! Przecież zmokniesz do suchej nitki!
Wtedy niepewnym krokiem tamten poszedł.
Ten pierwszy zobaczył, że to była
kobieta… Wydawało mu się, że znajoma. Nie wyrzucał sobie, że jej nie
pamięta. Skąd ją zna…
Przecież wiedział, że miał wypadek i wszystko zapomniał – całe ży-

dzie on w tym roku obowiązywał
o 4 tygodnie dłużej.
Oborniki (Obernigk), 9. marca 1918: Kino objazdowe w Obornikach. W najbliższy czwartek, 14
marca 1918, zawita u nas w Obornikach nasze powiatowe Kino objazdowe. Wyświetli dwa filmy: o 5 po
południu dla dzieci, a o 8 wieczorem dla dorosłych. Kino prezentuje tylko współczesne, ciekawe i pouczające filmy za niewysoką cenę,
a projekcjom ich towarzyszą odczyty informacyjne. Oczekiwane jest
więc spore zainteresowanie widzów.
Prusice (Prausnitz), 9. marca
1918: Nowozatrudnione strażaczki. W Państwowej Straży Pożarnej
we Wrocławiu zatrudnionych jest
osiem pań strażak. Chwilowo przydzielane im są lżejsze prace, jak obsługa węży strażackich, ich podłączanie do hydrantów czy gaszenie
żarzących się przedmiotów. Nowe
panie strażak umundurowane są
w podobny sposób jak panie pracujące jako konduktorki na kolei.
Prusice (Prausnitz), 9. marca
1918: Włamania do pałacu. Młodociani robotnicy z Wielkiej Lipy
(Groß Leipe) mają na koncie wielokrotne włamania do tamtejszego pałacu, skąd skradli kilka butelek wina, a także jabłka i przetwory owocowe. Robotnik Siebenhaar
otrzymał za to wyrok 4 miesięcy,
robotnik Maschinski 3 miesięcy,
a Tondera 1 miesiąca więzienia.
Oborniki (Obernigk), 16. marca 1918: Zbiórka na lazarety. Zorganizowana z okazji kolejnej rocznicy urodzin J.W. Cesarza Wilhelma
zbiórka pieniędzy przeznaczona na
lazarety frontowe przyniosła w gminie Oborniki łączną sumę 654,47
marek.
Oborniki (Obernigk), 16. marca 1918: Film „U Cesarza Niemiec”. W zeszły wtorek w sali hotelu „U Cesarza Niemiec” odbyła się
projekcja nowego filmu wojennego. Bardzo dobry elektryczny aparat umożliwił obejrzenie pięknych
obrazów, w szczególności nakręconych przez nasze samoloty zwiadowcze. Projekcji filmu towarzyszyło układanie „żywych obrazów”.

cie. To co było do wypadku. Potem
uczył się ludzi od nowa. Niektóre
osoby mówiły mu, że je znał przed
wypadkiem.
Stali tak w milczeniu obok siebie,
każde z nich przytulało się do drzewa, aby być pod wielkimi konarami,
z których jeszcze nie padało.
Nagle błysk! Nagle wielki huk! –
Ona oderwała się od drzewa i mocno przytuliła się do mężczyzny. Tak
się bała!
Poczuł jej oddech…. Przypomniał
sobie, że kiedyś, gdy był podrostkiem
– tak samo się czuł. Wtedy ktoś zawołał, że dziewczyna tonie! Widać by-

Oborniki (Obernigk), 16. marca 1918: Niezwykłe zjawisko astronomiczne. W sobotę po godzinie
7 wieczorem nad Obornikami dało się zaobserwować ciekawe zjawisko astronomiczne. Z Zachodu na
Wschód na równej wysokości przemieścił się wspaniały, jasno świecący meteoryt nagle rozsiewając wokół siebie tak intensywny blask, że
można by sądzić, że była to wielka elektryczna lampa. Zdziwionym
widzom ukazała się na niewielkiej
wysokości ognista kula świecąca
wszystkimi barwami tęczy. Kula nagle wybuchła i rozleciała się na kawałki, które następnie spadły na ziemię. Zgodnie z relacją naocznych
świadków to niezwykłe zjawisko
najlepiej można było zaobserwować
w Wilczynie Leśnym (Heidewilxen)
i tam też pospadały poszczególne odłamki. Dokładne stwierdzenie tego miejsca było jednak trudne. Wielu z widzów sądziło, że jest
to tzw. kulisty piorun, był to jednak
przelatujący w jasnym świetle meteoryt. Całe zjawisko trwało jedynie
kilka sekund.
Siemianice (Schimmelwitz),
20. marca 1918: Aukcja drewna.
W sobotę, 23 marca 1918 o godzinie wpół do drugiej po południu na
terenie przecinki leśnej pomiędzy
Wilkową Wielką (Groß Wilkawe)
a Siemianicami odbędzie się aukcja
ok. 160 metrów sześciennych drewna sosnowego.
Prusice (Prausnitz), 20. marca
1918: Rozwścieczona straganiarka.
Kobieta, która przyniosła do Trzebnicy kosz pełny masła i jajek została
tam skontrolowana przez policjanta i wezwana do odniesienia towarów do punktu zbornego. Kobieta
tak się rozwcieczyła, że masło i jajka
rzuciła na ziemię i rozdeptała nogami. Pozostający w pobliżu policjant
złożył na nią meldunek.
Prusice (Prausnitz), 20. marca
1918: Pożar lasu. W sobotnie południe w lesie miejskim w rejonie
Prusic wybuchł pożar. Spłonęło 14
morgów szkółki świerkowej. Niektóre z roślin udało się jednak uratować. Przeznaczono je do dalszych
upraw. Pożar został zaprószony
przez nieostrożnych leśników, którzy podczas przerwy w pracy gotowali sobie obiad.
Oborniki (Obernigk), 23. marca 1918: Alarm przeciwpożarowy.
W niedzielę o godzinie 6 wieczorem
uruchomiony został w naszej miejscowości alarm przeciwpożarowy.
Na granicy Obornik i Golędzinowa

ło tylko dwa palce wystające z wody.
Podpłynął, chwycił. Wtedy ona przywarła do niego tak, jak teraz…
Stali jak przytuleni. On nie pytał ją o nic. Myślał o tamtej dziewczynie, którą uratował… dokładnie
przypomniał sobie wszystko!
Teraz już był pewien, że pamięta
wypadek, dokładnie jak było – przed
i po wypadku – wróciła mu kompletna pamięć!
Nagle uświadomił sobie, że ta
młoda kobieta, która stoi wtulona
w niego pod drzewem, to ta sama,
którą przed kilkoma laty uratował
przed utonięciem…

(Kunzendorf) w płomieniach stanął kompleks leśny. Do akcji pośpieszyła obornicka straż z sikawką i 13 członkami załogi. Ogień
został zagaszony. Wszystkie przesłanki wskazują na celowe podłożenie ognia.
Oborniki (Obernigk), 27.
marca 1918: Wybory do Rady
Gminy. W uzupełniających wyborach do Rady Gminy, które odbyły się 21 marca 1918, wyłonieni
zostali następujący radni: rencista Julius Koschnik, kupiec Hermann Kittner, mistrz budowlany
Erich Voigt oraz weterynarz Max
Proske.
Oborniki (Obernigk), 27.
marca 1918: Filmy wojenne
w Hotelu Bellevue. Kino objazdowe prezentując filmy z obecnie toczącej się wojny zawita do
Obornik tym razem w czwartek, 4
kwietnia 1918. W Hotelu Bellevue
wyświetlone zostaną dwa filmy. Są
one o tyle ciekawe, że ukazują całą nędzę Prus Wschodnich i związaną z nimi postać marszałka von
Hindenburga. Przedsprzedaż biletów rozpocznie się 28 marca
w cukierni Grimma oraz w księgarni Riedigera. Bliższe szczegóły podane zostały na ogłoszeniach wywieszonych we wszystkich obornickich sklepach.
Prusice (Prausnitz), 27. marca 1918: Poszukiwana kura. Pani S. Boy z Prusic uciekła czarna
kura z podwójnym grzebieniem.
Znalazcę pani Boy prosi o zwrot
swojej własności za wynagrodzeniem.
Oborniki (Obernigk), 27.
marca 1918: Zbiórka rzeczy używanych. Przypominamy mieszkańcom naszej miejscowości, że
ze względów oszczędnościowych
zbierać należy wszystko, co nadaje się jeszcze do ponownego wykorzystania. Począwszy od odpadów organicznych – jak świeże,
rozgotowane i stare kości, także drobiowe, pestki od owoców,
zapakowane w woreczki kobiece włosy – a skończywszy na surowcach wtórnych, takich jak makulatura, szmaty, guma, celuloid, szkło oraz wszelkiego rodzaju
metale. Jeżeli na terenie naszej
gminy którekolwiek z wymienionych wyżej rodzajów surowców
są składowane lub przechowywane, uprasza się o zawiadomienie
o tym którejś z naszych szkół, które niezwłocznie je dobiorą.

– Przecież to jesteś ty! – powiedział
– Tak! Po wypadku długo byłeś nieprzytomny. Potem wcale nie
poznawałeś ludzi, którzy starali Ci
się pomóc. A mi było bardzo ciebie
żal, bo przecież uratowałeś mi życie. Też chciałam ci pomóc, ale nie
wiedziałam jak. A pomoc sama
przyszła podczas ulewy i grzmotu pioruna! Przecież ty znowu
wszystko pamiętasz. Jesteś całkiem
zdrowy!
Ty też wierz, że kiedyś twój los
się poprawi…
Tadeusz Emil Gołębiewicz
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Invictus Brazylian jiu jitsu
Stowarzyszenie Invictus Brazylian jiu jitsu Oborniki Śląskie ma
za sobą bardzo pracowity okres.
W przeciągu ostatnich miesięcy
zorganizowaliśmy warsztaty dotyczące zdrowego stylu życia, które
poprowadził doświadczony fizjoterapeuta Paweł Stelmaszczyk z firmy
StepMed.
21 kwietnia bieżącego roku zorganizowaliśmy seminarium sportowe z czołowym polskim zawodnikiem Robertem Henkiem
z akademii Grilla, na które przybyli sympatycy brazylijskiego jiu jitsu, a także innych sportów walki.
W planach mamy organizację kolejnych cyklów warsztatów prowadzonych przez wykfalifikowanych
fizjoterapeutów.
Nasze stowarzyszenie opiera się
na działalności sportowej, dlatego też nie mogło zabraknąć naszej
reprezentacji na międzynarodowych zawodach Poznań International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship, gdzie nasi zawodnicy zmagali
się z najlepszymi w Europie. Trener sekcji Miłosz Borowski podsumował start swoich zawodników
„Dzisiejszy dzień był dla mnie niezapomniany. Na 72 drużyny z całej Europy w klasyfikacji zdobyliśmy 8 miejsce. Jestem bardzo dumny z wyników jakie wywalczyliśmy.
Zawsze powtarzam, że klub tworzą
ludzie i atmosfera panująca w nim,
a nasze wyniki to potwierdzają.
Niektórych rzeczy nie da się kupić za pieniądze i to, co robimy jest
jedną z nich. Michał Chudy rozbija
bank i pobija rekord klubowy zdo-

Z kolei 28 kwietnia w wielkiej
Kalisz Arenie odbyły się Mistrzostwa Polski Taekwon-do. Czy zawodnicy z naszej gminy sięgną po
Kadrę Narodową? Zobaczymy, ape-

Zwycięstwo
Elitarnych
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maj 2018 r.

W dniach 22 i 23 marca 2018 r.
w Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Obornikach Śląskich odbyła się druga część Mistrzostw
Polski Młodzieżowców tym
razem we florecie z udziałem
36 zawodników: 12 kobiet, 24
mężczyzn.

bytych 3 medali na jednym turnieju. Invictus Oborniki Śląskie mała
miejscowość, mały klub, niskie
wsparcie finansowe, a wyniki??????
Oceńcie sami!
Michal Chudy master 1 -niebieskie pasy złoto w kategorii, srebro
w No Gi i brąz w Open
Kacper Gawda JUNIOR złoto
Mateusz Kusztal adulto niebieskie pasy srebro
Kuba Xande Lesiewicz białe pasy
master 1 złoty medal

Łukasz Urbański master 1– purpurowe pasy brąz
Piotrek Kuczkowski niebieski
pasy brąz
Mateusz Tiuchty białe pasy adulto brązowy medal
Dziękujemy partnerom: Lampy2, Brave Design, Takma Step Med
Invictus, Invictus Leszno, Invictus
Wrocław, Artnox Fight Sport, OSiR
Oborniki Śl.
Miłosz Borowski

tyt jest, a ogłoszenie składu już
wkrótce na oddzielnej uroczystości.
W Polskiej Federacji Taekwon-do zapadły ostateczne decyzje
co do wyjazdu transoceanicznego
w 2018 roku, o którym pisaliśmy
ostatnio. Będzie to Azja z pięknym
overstopem. Już teraz wiemy, że lecą
oborniczanie! O szczegółach poinformujemy na łamach zaraz po zamknięciu spraw organizacyjno-finansowych.
W maju i czerwcu w Obornikach Śląskich dwa duże wydarzenia Taekwon-do: międzynarodowe seminarium dla trenerów PFT

z gośćmi z Włoch i Walii oraz Centralny Egzamin Mistrzowski i ponad stu pięćdziesięciu uczestników
z całej Polski. Na obu imprezach nie
zabraknie zawodników z sekcji Taekwon-do PFT z naszej gminy.
Tradycyjnie już zapraszamy na
nasze zajęcia. Aż 4 lokalizacje w naszej gminie: Oborniki Śląskie (liceum), Uraz, Osolin i Pęgów. Zapraszamy!
www.facebook.com/taekwondopft, tel. 781 324 612
Na zdjęciu w środku Mikołaj Borowiak ze złotym medalem.

Organizatorem Mistrzostw był
Wrocławski Klub Szermierczy „Kolejarz” z Prezesem Panem Kazimierzem Górniakiem.
Uroczystego Otwarcia Mistrzostw dokonał Zastępca Burmistrza Obornik Śląskich Pan Henryk Cymerman. Pierwszego dnia
odbyły się turnieje indywidualne
mężczyzn i kobiet. W florecie kobiet zwyciężyła Martyna Długosz

Kolejne zwycięstwo ELITARNYCH MMA OBORNIKI Śląskie
na Mistrzostwach Polski WKA
i WFMC
Trener Łukasz Borowski z Klubu
Elitarni MMA Oborniki Śląskie ma
się czym szczycić, ponieważ były to
kolejne zawody z których jego podopieczni przywieźli medale i tytuły
Mistrzów Polski.
Tym razem Mistrzostwa Polski
Federacji WKA I WFMC odbyły się
w Świdnicy. Przybyło na nie z całej Polski około 300 wojowników.
Zawody trwały od samego rana do
późnego wieczora.

Nasze miasto i klub Elitarnych
reprezentowało trzech zawodników: Michał Borowski, który zdobył po raz kolejny tytuł Mistrza Polski, Mateusz Kutny, na co dzień trenujący w naszym klubie zdobył
złoty medal i zarazem kolejny tytuł
Mistrza Polski oraz Szymon Kutny,
który zdobył po bardzo ciężkich bojach w ringu brązowy medal.
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Zapraszamy do Ośrodka Sportu i Rekreacji
Mistrzostwa Polski
Młodzieżowców – szermierka

Medale na Mistrzostwach
Wielkopolski
Bardzo udany start zaliczyli
podopieczni trenera Piotra Gąsiora z obornickiej sekcji Taekwon-do
w Mistrzostwach Wielkopolski, które odbyły się 18 marca br. w Ostrzeszowie. Była to już 4-ta edycja Pucharu Polski Polskiej Federacji Taekwon-do w sezonie 2017/2018.
I tak:
– Mikołaj Borowiak, młodzik,
zdobył pierwsze miejsce w walce „bong matsogi” czyli w walce
miękkim kijem
– Tobiasz Dusiński, kadet, pierwsze miejsce w układach formalnych oraz zaliczył pierwszy
start w walkach sportowych, co
dla tak młodego sportowca jest
wielkim wydarzeniem emocjonalnym
– Pola Czerwińska, juniorka
młodsza, zdobyła 2 srebrne
medale: w walkach punkt-stop
i w układach formalnych
– Jakub Rutkowski, junior, 1-sze
miejsce w walkach w systemie
punkt stop
– Marek Czerwiński, super senior, sięgnął taj jak i córka, po
dwa srebrne medale w tej samej
konfiguracji.
Medalistom gratulujemy!
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(KU AZS-UAM Poznań), druga na
podium była Marika Chrzanowska a trzecie miejsce ex aequo zajęła Beata Żurowska K.S. Wrocławianie i Julia Chrzanowska.
W turnieju mężczyzn zwyciężył
Andrzej Rządkowski – K.S. Wrocławianie, drugie miejsce wywalczył Alex Strzelecki a trzecie miejsca zajął Maxime Tarasiewicz też
K.S. Wrocławianie i Cegielski Bartosz (AZS AWF Poznań)
W piątek w turnieju drużynowym kobiet zwyciężyły zawodniczki KU AZS-UAM Poznań w składzie Julia Chrzanowska, Marika
Chrzanowska, Julia Walczyk i Maria Vetulani które w finale pokonały
drużynę K.S Wrocławianie ( Malwina Bytner, Sandra Sulik I Beata Żu-

rowska). Trzecie miejsce wywalczył
II skład reprezentujący KU AZS-UAM Poznań.
Wśród mężczyzn zdecydowane zwycięstwo wywalczyli „Wrocławianie” walczący w składzie: Szymon Czartoryjski, Maciej Miętki,
Andrzej Rządkowski i Maxime Tarasiewicz. Na drugiej pozycji uplasowali się Choiński Patryk, De Bazelaire Ludwig, Zakrzewski Jan
i Żmijewski Bartosz reprezentujący AZS AWF Warszawę. Na trzecim
miejscu znalazła się drużyna z Poznania.
Kolejne zwody w szermierce na
naszym obiekcie planowane są na
czerwiec bieżącego roku.
Tekst i zdj.:
Arkadiusz Kucharski

Szpada
Pomimo, iż uroczyste otwarcie obiektu zaplanowano na
21 kwietnia, już od 23 lutego
obiekt częściowo udostępniono uczniom sąsiadującej
z Ośrodkiem Szkoły Podstawowej nr 2.
Zaplanowana przerwa w pracach
remontowych, pozwoliła na przyjęcie w okresie ferii w województwie
łódzkim i wielkopolskim 30 osobowego zgrupowania piłkarzy oraz 70
osobowego zgrupowania zapaśników.
W dniach 10 i 11 marca odbyły
się w Ośrodku Sportu, Mistrzostwa
Polski Młodzieżowców indywidualne i drużynowe w szpadzie. Uczestniczyły w nich 22 zawodniczki i 26
zawodników. Organizatorem Mistrzostw był Klub Sportowy „Kolejarz” W-w z Prezesem Panem Kazimierzem Górniakiem. Uroczystość
zaszczyciła swoją obecnością wieloletnia Prezes Dolnośląskiego Związku Szermierki we Wrocławiu, a także Mistrzyni Polski w Szermierce
Pani Olga Walewska-Siekierka.

Klasyfikacja drużynowa
Mężczyzn:
I miejsce – KS Szpada Wrocław
II miejsce – Piast Gliwice
III miejsce – WKS Kolejarz Wrocław
IV miejsce – T.S. Wisła Kraków
V miejsce – AZS AWF Wrocław
VI miejsce – AZS AWF Katowice
VII miejsce – AZS AWF Kraków
Klasyfikacja drużynowa Kobiet:
I miejsce – KS Szpada Wrocław
II miejsce – TS Wisła Kraków
III miejsce – AZS AWF Katowice
IV miejsce – AZS AWF Kraków
V miejsce – AZS AWF Warszawa I
VI miejsce – T.S. Górnik Radlin
VII miejsce – AZS AWF Warszawa II
Tegoroczny VI już Turniej „Okami Cup” w Judo odbył się 22 kwietnia br. Wzięło w nim udział około
400 zawodników i zawodniczek.
14 kwietnia 2018 r. na Targowisku „Mój Rynek” odbyła się kolejna
edycja Wietrzenia Szaf. W dniach

Uroczystego otwarcia Mistrzostw
dokonał Pan Henryk Cymerman
Z-ca burmistrza Obornik Śląskich.

9-10 czerwca 2018 r. na obiektach Ośrodka odbędą się Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Pol-

Klasyfikacja
– Szpada Kobiet:

ski Młodzieżowców w Szermierce
z udziałem około 200 zawodników.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich przygotowuje się do
otwarcia sezonu turystycznego.

Teraz czas na krótki odpoczynek
i powrót do sportowej rywalizacji
już w maju.
Wszystkim medalistom gratuluję i życzę kolejnych sukcesów!
Łukasz Borowski

Dycha z górką
W słoneczną, choć mroźną niedzielę 19 marca 150 biegaczy przebiegło trasę 5 i 10
km po obornickim „Grzybku”.
Frekwencja dopisała i na stracie stawili się ludzie z całego
Dolnego Śląska. Wśród biegaczy pojawiła się także prof. Alicja Chybicka. Po wykańczającym biegu na wszystkich czekał

posiłek regeneracyjny. Bieg zorganizowany został przez Stowarzyszenie Grupa Biegowa Oborygeni, Huberta Oziminę oraz Tomasza
Gibalskiego. Pamiątkowe statuetki zwycięzcom wręczył Burmistrz
Arkadiusz Poprawa. Impreza zorganizowana została w ramach dofinansowania z programu „Aktywny
Dolny Śląsk”.

I miejsce Rutz Barbara
–KS Szpada Wrocław
II miejsce Mroszczak Anna
– KS Szpada Wrocław
III miejsce Zamachowska Aleksandra –T.S. Wisła Kraków
III miejsce Żelichowska Sandra
– AZS AWF Warszawa
Klasyfikacja –Szpada Mężczyzn:
I miejsce Bielec Maciej
– KS Szpada Wrocław
II miejsce Niestrój Daniel
– Piast Gliwice
III miejsce Golec Maciej
– WKS Kolejarz Wrocław
III miejsce Marcol Daniel
– KS Szpada Wrocław

W dniach 1-10 lipca 2018 r. będziemy gościć 180 dzieci z całego
świata, uczestników projektu „Brave Kids”.
tekst: Arkadiusz Kucharski
Serdecznie zapraszamy na nasze
imprezy sportowe.
Ze sportowym pozdrowieniem
Aleksandra Durkalec-Rzepka
Dyrektor Ośrodka Sportu
iR
 ekreacji w Obornikach Śląskich
zdj: Arkadiusz Kucharski

