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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.

Rozpoczynamy
modernizację kina Astra
Rozstrzygnięto przetarg na
roboty budowlane związane
z rewitalizacją byłego budynku
kina w Obornikach Śląskich
oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych.

Umowę podpisano z Konsorcjum Firm: MTB Sp. z o.o. oraz
Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane «MACK-INWEST» Maciej Kaleta. Wartość umowna robót
to ok. 3 700 000 zł.

Nowy wóz strażacki

Planowany termin zakończenia
prac to połowa lipca 2019 r.

st r. 3

Dzięki staraniom Burmistrza
Obornik Śląskich Arkadiusza Poprawy oraz Gminnego Komendanta OSP Stanisława Hurkasiewicza,
Ochotnicza Straż Pożarna w Urazie

zyska nowy samochód ratowniczo-gaśniczy.

st r. 5

Remont 60 km dróg
60 km dróg wojewódzkich za
prawie 35 milionów złotych zostanie wyremontowanych w północnej części województwa dolnośląskiego!
Nigdy wcześniej nie wykonano
prac drogowych na taką skalę w tej
części województwa! Wszystko to
będzie możliwe dzięki porozumieniu i wspólnemu działaniu samorządów Obornik Śląskich, Żmigrodu, Prusic, Wołowa, Milicza, Twar-

dogóry i Krośnic oraz przychylności
Zarządu Województwa i Marszałków Cezaremu Przybylskiemu i Jerzemu Michalakowi.
26 kwietnia w Obornikach Śląskich doszło do oficjalnego podpisania umowy oraz przekazanie placów budowy wyłonionym wykonawcom – firmie Strabag, Skanska
i Kobylarnia.

st r. 2
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Planowany remont dróg w naszej Gminie
60 km dróg wojewódzkich za prawie 35
milionów złotych zostanie wyremontowanych w północnej części województwa
dolnośląskiego!
Nigdy wcześniej nie wykonano prac drogowych na taką skalę w tej części województwa! Wszystko to będzie możliwe dzięki porozumieniu i wspólnemu działaniu samorządów Obornik Śląskich, Żmigrodu, Prusic,
Wołowa, Milicza, Twardogóry i Krośnic oraz
przychylności Zarządu Województwa i Marszałków Cezaremu Przybylskiemu i Jerzemu
Michalakowi.
26 kwietnia w Obornikach Śląskich doszło
do oficjalnego podpisania umowy oraz przekazanie placów budowy wyłonionym wykonawcom – firmie Strabag, Skanska i Kobylarnia.
W tym ważnym wydarzeniu uczestniczyli
Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski i Jerzy Michalak, Radny Sej-

Magazyn Informacyjny
Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich

z pierwszej ręki

sierpień 2018 r.

3

Rozpoczynamy modernizację kina Astra
Rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane związane z rewitalizacją byłego
budynku kina w Obornikach Śląskich oraz
nadanie mu nowych funkcji kulturalnych.

miku Województwa Dolnośląskiego Piotr
Lech, Z-ca Dyrektora Departamentu Zdrowia
Robert Adach, Przewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Zakęś, Burmistrz Obornik
Śląskich Arkadiusz Poprawa, Zastępca Burmistrza Henryk Cymerman, Skarbnik Gminy
Oborniki Śląskie Agata Pienio, burmistrzowie i przedstawicieli gmin oraz firm wykonawczych.

Umowę podpisano z Konsorcjum Firm:
MTB Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwem Projektowo-Budowlanym «MACK-INWEST»
Maciej Kaleta. Wartość umowna robót to ok.
3 700 000 zł. Planowany termin zakończenia
prac to połowa lipca 2019 r. Zadanie otrzymało dofinansowanie z RPO WD 2014-2020
działanie 6.3 pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, w kwocie 3 333 333,33 zł.
W zakresie umowy jest wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych bez wyposażenia,
na które zostaną przeprowadzone odrębne
postępowania. Prace budowlane będą polegały m.in. na przebudowie parteru i pierwszego
piętra w zakresie nowego układu komunikacyjnego z platformą dla osób niepełnosprawnych przy nowej klatce schodowej, dodatkowej sali z małą sceną, sali wielofunkcyjnej, sali ekspozycyjnej, węzłami sanitarnymi,
szatniami i bufetem. Wyremontowana zostanie sala kinowa – układ funkcjonalny pozostanie bez zmian, poza dobudowaną projektornią. Na zewnątrz zmieni się elewacja budynku z nowym układem stolarki okiennej
i drzwiowej. Główne wejście do kina będzie
znajdowało się od strony tarasu zewnętrznego przy bufecie kawowym.

Rozpoczął się już remont drogi do Wielkiej Lipy. W poniedziałek 2 lipca br rozpoczął
się remont drogi wojewódzkiej nr 342 na odcinku od Obornik Śląskich w stronę Wielkiej
Lipy. Celem remontu jest naprawa uszkodzonej nawierzchni, a co za tym idzie poprawa
bezpieczeństwa na drodze.
O kolejnych inwestycjach będziemy Was
informować na bieżąco. Przepraszamy za
utrudnienia, ale robimy to z myślą o Waszym
komforcie.

Rekultywacja składowiska
Obecnie ważnym przedsięwzięciem realizowanym w naszej gminie jest rekultywacja składowiska.
Burmistrz Arkadiusz Poprawa od dłuższego czasu prowadzi szereg przedsięwzięć polegającym na ochronie środowiska i polepszeniu warunków środowiskowych dla mieszkańców naszej gminy i następnych pokoleń.
W ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji na terenie działki zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne w Golędzinowie trwają prace, pole-

Modernizacja basenu

Remontujemy ulicę Krótką i Licealną

Rzeczpospolita
Polska

17 maja w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Dolnośląskiego Burmistrz
Arkadiusz Poprawa oraz Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego podpisali umowę na modernizację
obornickiego basenu!

Rzeczpospolita
Polska

Dzięki pozyskanym środkom unijnym
wyremontowaliśmy kolejne dwie ulice
w Obornikach Śląskich.

Projekt zostanie zrealizowany w ramach 2
zadań:
Zadanie 1 obejmuje przebudowę istniejącego basenu odkrytego wraz z infrastrukturą
towarzyszącą, budową nowych basenów rekreacyjnych ze zjeżdżalniami, wodnego placu
zabaw, budową nowego budynku technologii
wody basenowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i elementami zagospodarowania terenu oraz zatoki postojowej, w tym: opracowanie projektu budowlanego, roboty budowlano-montażowe, nadzór inwestorski.
Zadanie 2 obejmuje przebudowę ulicy
Krótkiej i ul. Licealnej w Obornikach Ślą-

gające na rekultywacji składowiska. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej
wyłonione zostało Przedsiębiorstwo Obrotu
Surowcami Wtórnymi ZŁOMPOL Jończyk,
Nowak sp. j. przy ul. Żyznej 11 L, 42-202 Częstochowa , a funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełni Przedsiębiorstwo Ekologiczne BUDEKO Joanna Przybyłowska z siedzibą przy ul. Klonowej 25, 62-070 Dopiewo.
Łączna wartość umowy to 1 000 050,00 zł
z czego 50 % wartości zadania sfinansuje Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska we
Wrocławiu.

skich, w tym: opracowanie projektu budowlanego, przebudowa ulicy Krótkiej: roboty budowlano-montażowe, przebudowa ulicy Licealnej: roboty budowlano-montażowe, nadzór
inwestorski.

Obecnie w trakcie realizacji jest zadanie
drugie. W zadaniu pierwszym uruchomiona została procedura przetargowa, jednak
w pierwszym przetargu złożona oferta znacznie przekraczała zabezpieczone na ten cel

środki finansowe, a w drugim przetargu nie
wpłynęły żadne oferty.
W tej chwili został ogłoszony przetarg po
raz trzeci.

Ulica Licealna i Krótka zostały wykonane z kostki betonowej, do każdej posesji zrobiono zjazdy. Ulica Krótka jest teraz droga

jednokierunkową z ruchem w kierunku ul.
J. Poniatowskiego. Obniżono krawężniki przy
przejściach dla pieszych, aby ułatwić ruch
osobom niepełnosprawnym. Przejścia zosta-

ły odpowiednio oznakowane innymi kolorami kostek.
Całkowita wartość zadania wyniosła około 382 tyś. złotych.
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Sprzęt dla OSP

Rzeczpospolita
Polska

28 czerwca b.r. w Centrum Edukacyjno-Kulturalnym w Urazie Burmistrz Obornik
Śląskich Arkadiusz Poprawa przekazał 6
jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej
zakupiony ze środków z otrzymanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości sprzęt
ratowniczy.
Strażacy z OSP Rościsławice, Lubnów, Bagno, Uraz, Pęgów i Oborniki Śląskie otrzymali torby ratownictwa medycznego oraz defibrylatory.
W ramach realizacji zadania pn.: „Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gmin
Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Oleśnica
i miasta Oleśnica” wybudujemy trzy parkingi przy stacjach kolejowych!
Prace budowlane są na zaawansowanym
etapie. W Osoli prace zostały już zakończone, ich wartość wyniosła ok 213 000 złotych.
Obecnie trwają prace budowlane przy
parkingu w Obornikach Śląskich przy ul.
Spółdzielczej. Wartość umowna robót to

785 800,00 zł. Planowane zakończenie robót
to koniec września 2018 r.
Obecnie projektowany jest parking przy
stacji kolejowej w Pęgowie. Projekt jest na
etapie uzgodnień w PKP. Wartość umowna
projektu i wykonania robót budowlanych to
394 100,00 zł.
Inwestycje budowy parkingów otrzymały dofinansowane z RPO WD Działanie 3.4
Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w kwocie 1 266 500,00 zł i jest częścią umowy na
dofinansowanie budowy drogi rowerowej
aktualnie realizowanej.

Wartość zakupionego sprzętu to 42 000 zł,
z czego 99% środków to otrzymana dotacja.
„Współfinansowano ze środków – Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem
jest Minister Sprawiedliwości”.

Ulica Wierzbowa w Pęgowie otwarta!
W dniu 25 maja odbyło się oficjalne
otwarcie ulicy Wierzbowej po remoncie.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał
Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa, Zastępca Burmistrza Henryk Cymerman, Sołtys wsi Pęgów Marta Rogala, właściciel firmy Bud-Agro wykonującej inwestycję Krzysztof Padurek oraz przedstawiciele
mieszkańców ulicy Wierzbowej.
Celem niniejszej inwestycji była budowa
nawierzchni ulicy z kostki betonowej, budowa kanalizacji deszczowej oraz montaż oznakowania drogowego. Zaprojektowana ulica ma długość 230 metrów i szerokość 5 metrów. Całkowity koszt inwestycji to kwota ok.
552 000 zł., w całości finansowany z budżetu
gminy. Projekt zakupiony został przez mieszkańców ulicy Wierzbowej.

Chodniki w Kotowicach i Paniowicach
Kotowice i Paniowice
zyskały nowe chodniki!
Przedmiotem inwestycji było wykonanie
jednostronnego chodnika o szerokości 2 m,
nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdami
oraz kanalizacją deszczową. Łącznie długość
wybudowanego chodnika w dwóch miejscowościach w ramach umowy z wykonawcą robót to prawie pół kilometra.
Zadanie wykonane zostało w partnerstwie
ze Starostwem Powiatowym przy udziale finansowym 50/50. Wykonawcą zadania była
firma Zakład Robót Budowlanych Wojciech
Rapp z Czeszowa.
Wartość odebranych robót wynosiła prawie 800 000 złotych.

Dzięki staraniom Burmistrza Obornik
Śląskich Arkadiusza Poprawy oraz Gminnego Komendanta OSP Stanisława Hurkasiewicza, Ochotnicza Straż Pożarna
w Urazie zyska nowy samochód ratowniczo-gaśniczy.

kości 206 000 zł. Całkowity koszt zadania to
800 000 zł, z czego 300 000 zł to środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Oborniki
Śląskie. Uroczyste przekazanie wozu dla OSP
w Urazie odbędzie się 15 września 2018 roku.

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Urazie mają ogromny powód do radości.
Spełniło się ich marzenie o średnim samochodzie ratowniczo-gaśniczym.
Realizacja marzenia będzie możliwa dzięki
zaangażowaniu strażaków oraz otrzymanemu
dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, który przyznał dotację w kwocie 55 tys. zł.
Dodatkowo pozyskane zostały środki na
zakup samochodu z Krajowego System Ratowniczo Gaśniczego – dotacja w wysokości
244 000 zł Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dotacja w wyso-

Trwa budowa ścieżki rowerowej
Rzeczpospolita
Polska

Obecnie firma Decostar (wykonawca
dróg rowerowych na naszym terenie) wykonuje poszerzenie jezdni oraz ciągi pieszo-rowerowe w istniejącym chodniku na
ulicy Generała Stanisława Maczka (dawna II Armii Wojska Polskiego) w Obornikach Śląskich.
Wzgórze Grzybek również zostanie w części zagospodarowane na ścieżkę rowerową.
Obecnie wykonywane są tam prace polegające na utwardzeniu terenu. Wjazd na wzgórze jest zaprojektowany od ulicy Prusickiej
(skrzyżowanie ulic Prusickiej z Bukową), wyjedziemy natomiast ulicą Parkową.
Przypominamy, ze planowane do wykonania jest ponad 6 km ścieżki rowerowej, na
którą składają się: droga rowerowa, ciągi pieszo- rowerowe oraz zmiana organizacji ruchu
o łącznej kwocie ponad 4 milionów polskich
złotych brutto (4 398 756,00 zł).
Drogi rowerowe na odcinku Pęgów –
Oborniki Śląskie zaprojektowane zostały
w technologii nawierzchni z miału kamienne-

go o szerokości 3,5 m. Podyktowane to było
warunkami pozyskania terenu od Lasów Państwowych, kosztami inwestycji oraz bieżącej
konserwacji nawierzchni. Z doświadczenia
innych gmin przy budowie tego typu ścieżek
na terenach leśnych (np. Milicz) wiemy, że
nawierzchnia asfaltowa nie jest odpowiednią
technologią, do zastosowania w lasach. Wiąże
się to z warunkami gruntowymi, które zmieniają się pod wpływem korzeni drzew, a te
deformują podbudowę i nawierzchnię takiej
drogi. W związku z powyższym w lasach stosuje się nawierzchnie szutrowe. Nawierzchnie z asfaltu najlepiej sprawdzają się w wzdłuż
ulic na terenie otwartym nie zadrzewionym.
Droga rowerowa jak sama jej nazwa wskazuje – przeznaczona jest wyłącznie dla rowerów. Aby ograniczyć wjazd na ścieżkę rowerową i przeciwdziałać dewastacji ścieżki przez
samochody, quady itp. pojazdy, a jednocześnie zezwolić na wjazd pojazdom uprzywilejowanym, zostaną zamontowane stosowne
znaki oraz monitoring.
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Nowe świetlice w Bagnie i Pęgowie
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Zgodnie z obietnicami Burmistrza Obornik Śląskich Arkadiusza Poprawy w miejscowościach Bagno i Pęgów powstaną
nowoczesne świetlice wiejskie.

Rok 28 Nr 4 (162)
17 lipca Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego opublikował listę rankingową projektów, które otrzymały dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Kwota otrzymanych dotacji na budowę
świetlic wiejskich w Pęgowie i Bagnie to milion złotych. Całkowita wartość inwestycji to
blisko 2 000 000 zł.

sierpień 2018 r.

Rekreacja w Urazie

Operacje mieszczą się w limicie środków,
po weryfikacji przez Urząd Marszałkowski
będą realizowane!

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
KRAINA WZGÓRZ TRZEBNICKICH

Mieszkańcy Urazu zyskali nowe miejsce
rekreacji i wypoczynku nad Odrą.
21 lipca 2018 roku Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa dokonał uroczystego otwarcia centrum rekreacyjnego nad stawem w parku.
Inwestycja został zrealizowana przez Gminę Oborniki Śląskie ze środków z otrzymanej dotacji z Dolnośląskiego Funduszu Odrzańskiego. Całkowity koszt inwestycji to
100 000 zł, z czego 49 000 zł to otrzymana do-

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 jest zlokalizowane po prawej stronie od wejścia na ostatnio wybudowanym cmentarzu, na narożniku, wzdłuż ogrodzenia. Złożone jest z trzech
ścian w całości przeznaczone do pochówków urnowych i w sumie ma pojemność 75
komór urnowych. W każdej komorze można

Sala OOK

z pierwszej ręki

tacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Organizatorem wydarzenia był Sołtys oraz
mieszkańcy Urazu.
Piknik został sfinansowany ze środków
pozyskanych przez Stowarzyszenie Lokalną
Grupę Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Animacje dla dzieci zapewnił Obornicki
Ośrodek Kultury.

Boisko w SP3

będzie złożyć od 3 do 4 urn. Wykonywane kolumbarium K1 to pierwszy etap realizowanego obecnie projektu. W chwili obecnej wykonane są fundamenty, konstrukcja nadziemia
i realizowane są prace wykończeniowe wraz
z wykonaniem zagospodarowania terenu wokół kolumbarium.
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.

Zmodernizujemy boisko przy Szkole Podstawowej nr 3 w Obornikach Śląskich!

W Obornickim Ośrodku Kultury prace remontowe są już na ukończeniu.
Wykonano ok. 90 % robót budowlanych
i instalacyjnych. Do zakończenia pozostały
prace tynkarskie i malarskie na scenie, obudowy grzejników na sali widowiskowej, które
zostaną zamontowane po lakierowaniu parkietu. Trwają prace przy uruchomieniu wentylacji mechanicznej. Pozostał jeszcze montaż opraw oświetleniowych, wyposażenia:
p.poż. i szatni. Po zakończeniu tych prac rozpocznie się montaż wyposażenia akustyczne-

go realizowanego przez firmę t.j. GORYCKI
& SZNYTERMAN Sp. z o.o. z Krakowa, która
rozpoczęła już część prac przygotowawczych.
Podpisano także umowy na dostawę i montaż systemów projekcji do sali widowiskowej,
która będzie realizowana przez firmę PROJEKCJA Sp. z o.o. z Wrocławia oraz na zakup
i montaż kurtyn scenicznych wraz z napędem
kurtyny przedniej realizowana przez firmę
TRI MARTIN Krzysztof Garstecki z Torunia. Całkowita wartość zadania to ponad
1 000 000 zł. w całości finansowanego z budżetu gminy.

Już w tym miesiącu przystąpimy do realizacji zadania pn. „Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Gminy Oborniki Śląskie – budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Obornikach Śląskich”.
Projekt ten wykonany będzie ze środków
z programu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2018” realizowanego przez
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia poliuretanowa
na podbudowie istniejącego boiska, wymie-

nione zostanie przyłącze wodociągowe, zamontowane zostaną piłkochwyty oraz wyposażenie sportowe t.j. tablice do koszykówki,
bramki do piłki ręcznej oraz słupki z siatką do siatkówki. Wartość inwestycji wyniesie
348 090,00 zł. z czego 140 000 zł to pozyskana
dotacja.
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.

Ścieżka do placu zabaw
Dla łatwiejszego dostępu do placu zabaw znajdującego się na terenie basenu
w Obornikach Śląskich wykonano dla
mieszkańców dodatkową alejkę.
Stanowi ona przedłużenie drogi wewnętrznej przy ul. Zielonej na przeciwko wjazdu na
camping. Prace wykonała firma PHU „BUDROL” Jan Żywiec z Obornik Śląskich.
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Szkoła w Osolinie została ocieplona

W ramach termomodernizacji zakończono już prace zewnętrzne docieplenia elewacji i dachu, wymieniono część
okien i drzwi zewnętrzne.
Fasada budynku prezentuje się
pięknie,a w szkole będzie znacznie cieplej. Dzięki działaniom termomodernizacyjnym zaoszczędzone zostaną pieniądze na ogrzewaniu, także na wydatkach na prąd
– ze względu na wymianę oświetlenia na LED. Do realizacji pozostała modernizacja kotłowni, w której zostanie zamontowany kocioł na
pelet i wykonany zostanie magazyn
peletu. Planowane zakończenie tych
prac przypadają na koniec września
2018 r.

Rzeczpospolita
Polska

Całkowity koszt inwestycji to ok
700 000 złotych.
Dla przypomnienia: inwestycja
ta jest również realizowana przy pomocy środków unijnych, które pozyskał Burmistrz Arkadiusz Poprawa w ramach projektu pt.: Termodernizacja Budynków Użyteczności
Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała”
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności
publicznej i sektorze mieszkaniowym.

Remonty szkół
W trakcie trwającej przerwy wakacyjnej
jak co roku Gmina Oborniki Śląskie przeprowadza bieżące remonty i naprawy
w obiektach oświatowych.
Oto kilka przykładów realizowanych prac:
1. W Szkole Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich wykonany zostanie remont toalety, prowadzone są prace związane z wykonaniem kotłowni na paliwo gazowe, trwają prace projektowe związane z wykonaniem
dokumentacji projektowej na wykonanie pomieszczenia świetlicy po dawnym pomieszczeniu składu opału,

datkowej sali, przeprowadzona została naprawa ogrodzenia i piłkochwytów boiska typu
«Orlik» przy szkole, przeprowadziliśmy bieżące naprawy kostki brukowej jezdni i chodników, po zdemontowanych boksach zostaną dostarczone i zamontowane szafki szkolne
dla kolejnych klas, wymienione zostały drzwi
główne prowadzące do szkoły.
4. Do Przedszkola Publicznego w Obornikach Śląskich przeniesione zostały urządzenia zabawowe oraz ogrodzenie placu zabaw
z zamkniętego Żłobka Miejskiego przy ulicy Wrocławskiej. Prace tę wykonane zostały
wspólnie z pracownikami przedszkola.

2. W Szkole Podstawowej nr 3 w Obornikach Śląskich wymienione zostały okna w kilku pomieszczeniach, zmodernizowane zostało oświetlenie na oświetlenie typu LED na cały drugim piętrze obiektu oraz w kilku innych
salach, wyremontujemy boisko szkolne.

5. W Szkole Podstawowej w Pęgowie planujemy wymienić okna dachowe oraz prowadzone są prace projektowe polegające na wykonaniu przejść pozwalających na połączenie
budynku Szkoły Podstawowej i byłego Gimnazjum.

3. W Szkole Podstawowej nr 1 przeprowadziliśmy naprawę części dachu na sali gimnastycznej, planujemy wykonanie wydzielenia
pomieszczenia w celu powstania jednej do-

Ponadto placówki oświatowe we własnym
zakresie odświeżają szkoły w okresie wakacyjnym malując pomieszczenia i przeprowadzają gruntowne porządki.

Nowe siłownie
Dzięki dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach programu Odnowa
Dolnośląskiej Wsi do końca października
wykonane zostaną cztery siłownie zewnętrzne w miejscowościach: Paniowice,
Kotowice, Zajączków i Wilczyn.
Całkowita wartość projektu to 60 000 zł,
z czego 25 000 zł to kwota otrzymanej dotacji.

Głównym celem projektu jest stworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych
w czterech miejscowościach na terenie Gminy Oborniki Śląski.
Dodatkowym celem projektu jest integracja i aktywizacja mieszkańców poszczególnych wsi oraz zwiększenie ich aktywności w działaniach na rzecz Programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi.

sierpień 2018 r.

z pierwszej ręki

Dobry Start
Program „Dobry Start” to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł, przysługujące
na dzieci rozpoczynające rok
szkolny do ukończenia 20 roku
życia.
Dzieci niepełnosprawne uczące
się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.
Wniosek – podobnie jak wnioski
o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” –można
składać już od 1 lipca online przez
stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).
Druki do pobrania w M-GOPS do-

stępne będą w lipcu. W przypadku wniosków złożonych w lipcu
i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września.
W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na
jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu
to gwarancja wypłaty świadczenia
nie później niż do 30 września.
Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada.
Ważne!
• Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczą-

Ustawa antysmogowa
Sejmik Województwa Dolnośląskiego, w dniu 30 listopada
2017 r. przyjął trzy uchwały
antysmogowe: dla Wrocławia,
uzdrowisk i pozostałego terenu
Dolnego Śląska.
Oznacza to m.in. stopniowe
wprowadzanie zakazu spalania węgla. Zgodnie z założeniem od 1 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy
dotyczące zakazu stosowania paliw stałych najniższej jakości. Natomiast zakazy dotyczące stosowania kotłów i pieców na paliwa stałe
będą wprowadzane stopniowo – od
1 lipca 2018 r. dla nowych instalacji
aż do roku 2028. Uchwały antysmogowe stanowią akty prawa miejscowego i dotyczą one zarówno osób fizycznych, jak i prawnych, które posiadają w użytkowaniu instalacje na
paliwo stałe (kotły, piece, kominki)
o mocy poniżej 1 MW.
Wśród najważniejszych zapisów
uchwały antysmogowej dla pozostałej części województwa dolnośląskiego (z wyłączeniem Gminy Wrocławia i uzdrowisk) wymienia się:
Od 1 lipca 2018 r. – zakazuje się
stosowania najgorszej jakości paliw
stałych:
– węgla brunatnego oraz paliw
stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

– węgla kamiennego w postaci
sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,
– mułów i flotokoncentratów
węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystywaniem,
– biomasy stałej o wilgotności
w stanie roboczym powyżej 20%.
Od 1 lipca 2018 r. – nowo uruchamiane kotły, piece i kominki
muszą spełniać wymagania emisyjne dla cząstek stałych (pyłu PM)
określone w ekoprojekcie (rozporządzenie Komisji UE 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie
wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rad 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotów na
paliwo stałe). Dyrektywa Ekoprojekt jest bardziej restrykcyjna od
wymogów 5 klasy, bowiem oprócz
wymagań zawartych w 5 klasie normy 303-5:2012 określa także emisję
tlenków azotu (NOx) oraz sezonową efektywność energetyczną kotła
czyli jego sprawność pomniejszoną
o zużycie energii elektrycznej.
W przypadku kotłów emisja pyłu nie może przekraczać granicznych wielkości:
– 40 mg/m³ emisji pyłu (PM) dla
kotłów z automatycznym podawaniem paliwa,
– 60 mg/m³ emisji pyłu (PM) dla
kotłów z ręcznym podawaniem paliwa.

Susza w Gminie

Nakładki asfaltowe
W dniu 11.07.2018 r. rozstrzygnięto przetarg na realizację nakładek asfaltowych
na gminnych drogach gruntowych.
Wkrótce powstaną nowe drogi asfaltowe
na fragmencie ulicy Polnej w miejscowości
Kuraszków, 157 mb drogi gminnej w Przecławicach, na całej ulicy Miłej oraz na fragmen-

cie ulicy Wita Stwosza w miejscowości Oborniki Śląskie.
Przetarg wygrała firma „Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów”
Sp. z o.o., 56-100 Wołów, Piotroniowice 54 za
kwotę ok 403 000 zł.

W dniu 6 lipca 2018 r., zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego nr 317, została powołana Gminna Komisja do spraw
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działaniach
specjalnych produkcji rolnej,
znajdujących się na obszarach
dotkniętych suszą na terenie
Gminy Oborniki Śląskie.

Zadaniem Komisji jest m.in.
ustalenie, poprzez lustrację na
miejscu, zakresu i wysokości szkód
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej
dotkniętych suszą, stanowiących
zagrożenie dla dalszego ich funkcjonowania. Do Urzędu Miejskiego
w Obornikach Śląskich wpłynęło
do tej pory 22 wniosków o szacowa-

Magazyn Informacyjny
Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich

cym się w szkole (szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia
oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę
ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły
dla dorosłych, szkołę artystyczną,
w której jest realizowany obowiązek
szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
specjalny ośrodek wychowawczy,
ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy).
• Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie
przedszkolne ani w przedszkolu,
ani w tzw. „zerówce” prowadzonej
w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych
i uczniów szkół dla dorosłych.
Więcej informacji na stronie
MGOPS
W przypadku dla miejscowych
ogrzewaczy pomieszczeń (tj. pieców i kominków) emisja pyłu nie
może przekraczać granicznych
wielkości:
– 20 mg/m³ emisji pyłu (PM)
dla pieców/kominków z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących pellet,
– 40 mg/m³ emisji pyłu (PM)
dla pieców/kominków z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pellet i dla kuchenek,
– 50 mg/m³ emisji pyłu (PM) dla
pieców/kominków z otwartą komorą spalania,
Po 1 lipca 2018 r. – zakazuje się
wprowadzanie do sprzedaży i użytkowania kotłów z rusztem awaryjnym, wg Rozporządzenie Ministra
Rozwoju i Finansów z 1 sierpnia
2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.
Od 1 lipca 2024 r. – zakaz użytkowania instalacji pozaklasowych,
nie spełniających minimum wymogów dla klasy 3 wg normy PN-EN
303-5:2012.
Od 1 lipca 2028 r. – zakaz użytkowania instalacji nie spełniających
wymagań emisyjności pyłu minimum dla klasy 5 (koniec możliwości
użytkowania instalacji klasy 3 i 4).
W przypadku kominków dopuszcza się możliwość montażu
urządzeń zapewniających redukcję
emisji pyłu, np. elektrofiltrów.

nie strat w gospodarstwie rolnym,
powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
Obecnie prowadzone są oględziny w terenie przez członków Komisji. Szacowanie szkód dotyczy wyłącznie upraw i kategorii gleb, dla
których monitoring suszy prowadzony przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – Państwowy Instytut Badawczy potwierdza wystąpienie tego
zjawiska.
W okresie raportowania prowadzonym przez IUNiG, potwierdzono zagrożenie wystąpienia suszy
rolniczej wśród upraw m.in. zbożach jarych, zbożach ozimych, warzywach gruntowych, krzewach
owocowych, drzewach owocowych, rzepaku i rzepiku, roślinach
strączkowych. Komisja szacuje straty na trwałych użytkach zielonych
i pastwiskach. W niektórych gospodarstwach z produkcją zwierzęcą w wyniku braku paszy nastąpiły
również straty w produkcji towarowej zwierząt.
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Nowe źródła ciepła
Gmina Oborniki Śląskie realizuje zadanie z zakresu ochrony środowiska polegające
na trwałej likwidacji systemu grzewczego opartego na
paliwie węglowym na zasadach określonych w Uchwale
nr LIII/416/18 Rady Miejskiej
w Obornikach Śląskich z dnia
27 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj.
Dol. z 2018r. poz. 1244).
Program zakłada likwidację bezklasowych kotłów z terenu nieruchomości objętą dotacją i ich wymianę na nowe źródło ciepła tj.:
piec gazowy CO, piec elektryczny CO, kocioł na pellet charakteryzujący się parametrami kotłów
5. klasy wg PN-EN 3003-5:2012
lub kocioł na węgiel charakteryzujący się parametrami kotłów 5. klasy wg PN-EN 3003-5:2012. Wysokość udzielonej dotacji uzależniona
jest od rodzaju i kosztów przeprowadzonej inwestycji i wynosi odpowiednio: 55% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 500 zł
– w przypadku wymiany na ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, ogrzewania oparte o pel-

let oraz 45 % kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 4 500 zł
– w przypadku wymiany na ogrzewanie oparte o paliwa stałe. Do
kosztów kwalifikowanych zalicza
się koszt demontażu bezklasowego źródła ciepła oraz koszt montażu i zakupu nowego źródła.
W bieżącym roku w budżecie
gminy na wykonanie tego zadania
przeznaczono kwotę 500 000 zł.
Wnioski przyjmowane były
w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śl. terminie od 6 kwietnia
2018 r. od godz. 9:00 do 18 kwietnia
2018 r. do godz. 15:00. Przy składaniu wniosków obowiązywała kolejność zgłoszeń. Program cieszył się
bardzo dużym zainteresowaniem,
o czym świadczy wpływ aż 197
wniosków. Części z nich nie spełniło wymagań formalnych w/w regulaminu, m.in.: ze względu na nieuregulowane prawo własności nieruchomości, czy też ze względu na
posiadanie kotła klasowego. Osiem
osób, które zakwalifikowały się do
programu złożyło rezygnację. Na
dzień dzisiejszy podpisywanych jest
90 umów. Zadanie realizowane będzie do 31 października 2018 r.

Fotowoltaika w Gminie
Rzeczpospolita
Polska

Udało się pozyskać dofinansowanie na realizację zadania
dotyczącego ogniw fotowoltaicznych.
Ponieważ Burmistrzowi Arkadiuszowi Poprawie na sercu leży
dbałość o środowisko Gmina Oborniki Śląskie będzie realizować kolejny projekt z tego zakresu.
26 kwietnia 2018 r. przedstawiciele Spółki Prusice PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o. Kamil
Leśniak oraz William Buba wraz
z Burmistrzem Arkadiuszem Poprawą i Wójtem Piotrem Frankowskim
w siedzibie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej we Wrocławiu
podpisali umowę na dofinansowanie na zadania pn. „Projekt grantowy – wsparcie produkcji energii ze
źródeł odnawialnych w gminie Prusice, Malczyce i Oborniki Śląskie,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014-2020
– działania 3.1.C.” Całkowity wartość zadania to 7 268 494,60 zł natomiast kwota dofinansowania wyniosła 5 971 949,83 złotych.
Podmiotami zaangażowanymi
w projekt jest Prusickie PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o., Polski
Solar Holding Sp. z o.o., a partnerami projektu jest Gmina Oborniki Śląskie, Gmina Prusice i Gmina
Malczyce.
W ramach zadania mieszkańcy,
którzy zostaną zakwalifikowani do
projektu mają możliwość otrzymania grantu w wysokości 85 % kosztów związanych z dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznych!
Zadanie polega na zakupie i montażu mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii z OZE o łącznej
mocy ok. 1 MW, (około 209 instalacji). Ilość została dobrana i zawnioskowana na podstawie anali-

zy zapotrzebowania przeprowadzonej w IV kwartale 2016 r. Głównym
celem projektu grantowego jest
wsparcie projektów dotyczących
produkcji energii z OZE przez osoby fizyczne lub inne niż osoby fizyczne podmioty w celu zaspokojenia własnych potrzeb zmierzających do ograniczenia niskiej emisji
i zwiększenia udziału OZE w bilansie energetycznym na terenie Gminy Prusice, Gminy Malczyce i Gminy Oborniki Śląskie.
18 czerwca 2018 r., w sali Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich,
odbyło się spotkanie informacyjne dla zainteresowanych tym dofinansowaniem mieszkańców, które cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Zgodnie z projektem

w Gminie Oborniki Śląskie zostało
przyznanych 30 instalacji fotowoltaicznych. Na dzień dzisiejszy wpłynęły już 94 wnioski o udzielenie
grantu, jednak ze względu na to, że
projekt prowadzony jest w sposób
ciągły to liczba chętnych na pewno
będzie większa.
O przyznaniu dofinansowania
decyduje kolejność zgłoszeń oraz
złożenie wszystkich wymaganych
dokumentów.
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„ENERGY Osola” otwarta
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sny kompleks i potwierdza, że sam
kiedyś korzystał z boiska jako młody chłopak grając na nim w piłkę.
„Nie byłem może napastnikiem takiej marki jak teraz Lewandowski –
mówi prezes, ale rozumiem zainteresowanie sportem, zabawą innych
osób. Poprzez tą inwestycję chciałem wspomóc mieszkańców miejscowości w której przez lata się wychowywałem. Stąd też pomysł pogodzenia wielu pokoleń, zarówno
sportowców jak i zwolenników gier
sportowych i wybudowania nowoczesnego placu zabaw.Pozostały bowiem wspomnienia u wielu
osób dorosłych znających to miejsce a satysfakcja przebywania na
tym terenie już teraz odmienionym,
nowoczesnym kompleksie, powinna przysporzyć wielu radości i zadowolenia. W ramach fundacji dokonano heroicznego i mozolnego
wysiłku, który nie byłby możliwy
bez pomocy wielu zaangażowanych
osób m.in. Pani Iwony Siekierzyńskiej – Członka Zarządu Fundacji,
której za pracę i zaangażowanie na
rzecz tego projektu serdecznie dziękuje prezes – Jacek Lewandowski.”

sierpień 2018 r.
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Pielęgnacja dębu

Rzeczpospolita
Polska

Zajęcia z robotyki
we wszystkich szkołach!
Od września rozpoczną się zajęcia z dziećmi, tymczasem nauczyciele szkolą się z podstaw
programowania.
Gmina Oborniki Śląskie jako
partner w projekcie pt „Innowacyjna
edukacja w gminach Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie i Wisznia
Mała” złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020
na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci.
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Liderem projektu jest Gmina
Wisznia Mała. Projekt partnerski
obejmie 4 gminy (Wisznia Mała,
Oborniki Śląskie, Długołęka i Czernica) i 18 szkół w tym wszystkie
z terenu naszej gminy.

dowe pozaszkolne np. do Humanitarium, Uniwersytetów, Stacji Badawczo-Dydaktycznych. W ramach
projektu szkoły doposażą się również w sprzęt.

W projekcie przewidujemy rozwijające zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla dzieci z zakresu nauk przyrodniczych i robotyki. Poza
tym planowane są zajęcia wyjaz-

Całkowita wartość projektu około 750 tyś. zł. Dofinansowanie 95 %.
Wkład własny Gminy – niepieniężny w postaci wynajmu Sali.

Gmina Oborniki Śląskie zleciła
wykonanie opinii dendrologicznej dębu szypułkowego rosnącego przy ul. Wolności w Obornikach Śląskich.
To okazałe drzewo jest pomnikiem przyrody przez co wymaga

szczególnego traktowania. W uzgodnieniu z Radą Miejską w Obornikach Śląskich na podstawie zaleceń
z opinii dendrologicznej zlecono
prace pielęgnacyjne korony drzewa. Mają one na celu zapewnienie
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz
ochronę drzewa.

Całkowity koszt zadania to blisko 75 000 zł.

Dzieci z Osoli i okolicznych
miejscowości zyskały nowe
miejsce do zabawy!
8 lipca 2018 roku Prezes Fundacji Blisko Wsi Jacek Lewandowski
razem z Zastępcą Burmistrza Obornik Śląskich Henrykiem Cymermanem otworzyli nowoczesny plac zabaw „Energy Osola”. Projekt realizowany jest w ramach współpracy
z Gminą Oborniki Śląskie.
Inwestycja została zrealizowana
przez Fundację Blisko Wsi ze środków otrzymanych z dotacji ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia-

łania Kraina Wzgórz Trzebnickich
z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. W celu sprawnej realizacji projektu Gmina Oborniki Śląskie udzieliła pożyczki w wysokości 75 000 złotych
na czas realizacji projektu.
Plac nawiązuje swoją nazwą do
rodzinnego parku rozrywki EnergyLandia w Zatorze. Prace rozpoczęły się w połowie czerwca tego
roku i obejmowały aż siedem zestawów zabawowych. Główną atrakcją
placu jest zestaw lokomotywa nawiązujący do starej przedwojennej
kolei w malowniczej miejscowości

Kolorowe Kocie Góry
Przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Kuraszkowa „Lipowa Dolina” Waldemar Brożyna i Andrzej Jaros 24 maja
2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego podpisali umowę
o przyznanie pomocy na realizację projektu pt.: „Kolorowe
Kocie Góry”.

W ramach projektu wykonane
zostaną stroje ludowe dla Zespołu Śpiewaczego „Malwy” z Kuraszkowa, nagrana płyta z muzyką ludową, wykonany będzie film oraz album
promocyjny. Dodatkowo przeprowadzonych zostanie 30 godzin zajęć artystycznych oraz zorganizowane zostaną dwie imprezy: Obornicki Przegląd Zespołów Ludowych i Igrzyska

Osola oraz duży zestaw zabawowy
Frutii 5 połączony kładką, ze zjeżdżalnią kołem fortuny i nowoczesną strukturą. Piaskownica, bujak
sprężynowy motor, bujak sprężynowy zebra, karuzela młynek, huśtawka wahadłowa podwójna stanowić mają kolejne części zestawu. Jak mówi prezes fundacji Blisko
Wsi Jacek Lewandowski: „Inwestycja była długo wyczekiwana przez
mieszkańców Osoli, mam nadzieję,
że zarówno dzieci jak i rodzice będą w przyszłości zadowoleni z nowo powstałego obiektu.” Prezes ma
ogromny sentyment do miejsca, na
którym powstanie ten nowocze-

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
KRAINA WZGÓRZ TRZEBNICKICH
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

Sołtysów w Kuraszkowie. Całkowita wartość projektu to 50 902,00 zł.
Otrzymana kwota dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 to 50 000 zł. Wszystkie
działania projektowe realizowane będą w partnerstwie z Gminą Oborniki
Śląskie oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz
Trzebnickich.

Moje Paniowice
Jest kolejna, dobra wiadomość
dla mieszkańców naszej gminy.
Ponownie będziemy realizować
projekt z rządowego programu
FIO pt.: „Aktywna Gmina Oborniki Śląskie”.

Wniosek złożony przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Paniowic
„Moje Paniowice” wspólnie z Gminą Oborniki Śląskie otrzymał wsparcie finansowe w wysokości blisko
60 000 zł. Od lipca w świetlicach wiejskich w Paniowicach, Urazie, Zajączkowie, Kotowicach oraz Lubnowie
realizowane są zajęcia artystyczne,
kulinarne, sportowe oraz spotkania
ze specjalistami. Dodatkowo zorganizowana zostanie jednodniowa wycieczka oraz dwa wyjazdy do teatru
dla 50 uczestników projektu.

Nowy sołtys
Morzęcina Małego

W dniu 9 maja b.r. odbyły się wybory na sołtysa wsi Morzęcin Mały. Nowo wybranym sołtysem została pani Iwona Petryków.
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Gminny

Imprezę otworzył Burmistrz Arkadiusz Poprawa, który korzysta-

jąc z okazji złożył życzenia z okazji święta „Dnia Matki” oraz „Dnia
Dziecka”. Następnie wszystkim
dzieciom wręczył piękne róże, aby
i one mogły osobiście złożyć życzenia swoim mamom. Na scenie

przepiękny koncert wykonała Pani
Magdalena Marszałek, Studio Piosenki Obornickiego Ośrodka Kultury, chór dziecięcy ze Szkoły Podstawowej z Osolina oraz dzieci ze
Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich. Pokazem tanecznym zachwycili tancerze z grupy
„Aplauz”, zespołu „Iskra i Iskier-

ka” oraz uczniowie z Powiatowego Zespołu Szkół. Do wspólnej zabawy poderwała wszystkich Pani
Wanda Górna w trakcie „iskrzących warsztatów tanecznych”. Na
scenie wystąpił również Filip Chu-

Rościsławice to wieś o bogatej
historii, nie do końca znanej nawet jej mieszkańcom.

dziński z pokazem Freestyle Foototball i zaprosił wszystkich na warsztaty żonglowania piłka nożną. Poza
sceną na dzieci czekało atrakcji bez
liku… darmowe dmuchańce i urządzenia zabawowe, malowanie buzi,
unihokej oraz gry i zabawy zorganizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Obornicki Ośrodek Kultury
zapewnił koło fortuny, zgadywanki,
niespodzianki, labirynt sprawności,
obrazki kredą rysowane oraz świat
z kolorowych glinek. Każdy wielbiciel motoryzacji mógł pooglądać
zabytkowe traktory, którymi na plac

przybyli przedstawiciele Klubu Miłośników Starej Motoryzacji „RetroTraktor”. Szkoła Podstawowa nr
2 w Obornikach Śląskich przygotowała rodzinne granie w planszówki, rozgrywki sportowe oraz giełdę
zapomnianych zabawek. Ogromny
miś Teddy zapraszał dzieci do stoiska Szkoły Językowej „iSpeak”. Aby

jeszcze bardziej osłodzić dzieciom
ich święto, wolontariusze ze Szko-

Gminne nieruchomości

na sprzedaż
Burmistrz Obornik Śląskich podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach
Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1, zostało wywieszone na okres 21 dni zarządzenie nr 153/2018 z dnia 10.07.2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość składającą się z niezabudowanej działkę gruntu nr 23/1
oraz zabudowanej działki gruntu nr 23/2, AM-20, położoną w Obornikach Śląskich przy ul. Wąskiej, będącą własnością Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Adres i oznaczenie geodezyjne
nieruchomości
numer księgi wieczystej
1
Oborniki Śląskie ulica Wąska
działki nr 23/1 i 23/2, AM-20
o łącznej pow. 5260 m²,
WR1W/00001436/2
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Obchody 750-lecia wsi
przejdą do historii Rościsławic

Dzień Rodziny
Niedziela 27 maja upłynęła
w Obornikach Śląskich bardzo
rodzinnie, ponieważ to właśnie
w tym dniu na Placu Targowym
„Mój Rynek” odbył się Gminny
Dzień Rodziny.

sierpień 2018 r.

Przeznaczenie
w MPZP

Cena wywoławcza
w zł

2

3

MW
1 340 000,00 +VAT w rozbiciu na:
– zabudowa mieszkaniowa niezabud. dz. nr 23/1 – 402 000 zł + 23% VAT
wielorodzinno-usługowa
oraz zabud. dz. nr 23/2 – 938 000 zł zwolniona z VAT

ły Podstawowej nr 1 w Obornikach
Śląskich z „panem choinką” rozdawali cukierki. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Obornikach
Śląskich ochłodzili gorącą atmosferę zimną wodą. Na zakończenie imprezy dzieci bawiły się na dyskotece
w pianie. Mokre, ale bardzo szczęśliwe wróciły do domu.

Jest to jedna z najstarszych miejscowości na terenie gminy Oborniki Śląskie. W przeważającej mierze zamieszkuje ją ludność rdzenna przywiązana do tradycji oraz
dbająca o najstarszy zabytek, jakim
jest kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. Podczas prac remontowych kościoła
zaczęliśmy odkrywać jego historię
oraz lepiej poznawać historię wsi.
Ciekawostką jest, że w roku 1847
w Rościsławicach powstała fabryka
narzędzi dla przetwórstwa mięsnego, która w ciągu roku wytwarzała 500.000 sztuk noży kuchennych.
Ponadto teren obecnego Domu Pomocy Społecznej (dawnej Warteberg/Podgóra) od roku 1839 r. należał do Conrada Kisslinga, bardzo
znanego wrocławskiego browarni-

ka i handlarza lodem. W 1910 roku z okazji 75-lecia firmy Kisslingów, Podgóra została przekazana na
cele społeczne z przeznaczeniem na
dom dla bezdomnych dzieci. W latach 1911-1912 swoje praktyki studenckie odbywała tu Edyta Stein,
późniejsza Św. Teresa Benedykta od
Krzyża.
Warto pielęgnować tak bogatą historię i uchronić ją od zapomnienia, stąd zrodził się pomysł
hucznych obchodów 750-lecia wsi
Rościsławice. Już od ubiegłego roku zastanawialiśmy się nad przebiegiem uroczystości. Na spotkaniach i zebraniach wiejskich dyskutowaliśmy, jak urozmaicić nasze
święto. Podjęliśmy decyzję, że połączymy siły i zorganizujemy imprezę przy współpracy ze Stowarzyszeniem Protas Temporis, które jest inicjatorem Rekonstrukcji
Bitwy pod Hodowem. Miedzy innymi dzięki ogromnemu wsparciu

ze strony Gminy Oborniki Śląskie,
Obornickiego Ośrodka Kultury
oraz zaangażowaniu mieszkańców
udało nam się zorganizować ciekawe i niecodzienne widowisko.
Uroczystą mszę świętą uświetnił koncert zespołu BENE, a po odsłonięciu pamiątkowej tablicy w klimat wprowadził nas koncert pieśni
patriotycznych. W upalny czerwco-
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go, gdzie bawiliśmy się przy rytmach latino, rock&rolla, hip-hopu
i innych. Program imprezy uświetnił także występ magika, akrobaty oraz zespołu Iskra z Urazu. Było kolorowo i różnorodnie. Nasza
lokalna kawiarenka częstowała gości pysznymi wypiekami i domową
kuchnią. Późnym wieczorem zostaliśmy zaskoczeni nieplanowanym
wcześniej występem fire-show. Goście bawili się do późnych godzin
nocnych, a my życzylibyśmy sobie
więcej tak udanych eventów.
Oby ta uroczystość na długo zapadła w pamięć jej uczestnikom,
a my twórzmy nową historię zarażając swoją pasją młodsze pokolenia.
Opracowanie:
Martyna Ostaszewska

wy dzień rycerze walczyli ze sobą
na przedpolach Rościsławic prezentując swoje zbroje i miecze. W powietrzu unosił się kurz z pola walki oraz zapach swojskiego jedzenia z kuchni polowej. Przenieśliśmy
się w zupełnie inny wymiar. Każdy
mógł zobaczyć na własne oczy jak
żyło się w dawnych czasach, wziąć
udział w warsztatach garncarskich,
strzelania z łuku, bicia monet, posłuchać starodawnej muzyki, czy
też dotknąć tresowanego sokoła
lub puszczyka paragwajskiego. Po
przejściu przez „bramę czasu” udaliśmy się na teren boiska sportowe-

Indianie w Osolinie
Indianie odwiedzili park w Osolinie i zorganizowali wspólnie
z Panią Sołtys i Radą Sołecką
piknik rodzinny.

Podczas imprezy przeprowadzone zostały gry i zabawy dla dzieci
oraz konkursy dla dorosłych. Zabawa taneczna trwała do samego rana.
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Morzęcińskie smaki

Stowarzyszenie Przyjaciół Kuraszkowa „Lipowa Dolina” 21
lipca 2018 roku w Kuraszkowie
zorganizowało po raz ósmy
Igrzyska Sołtysów i Rad Sołeckich z Powiatu Trzebnickiego.

Po mszy która odprawiona została w kościele pw. NSPJ w kolorowym i rozśpiewanym korowodzie
uczestnicy przybyli na plac targowy „Mój Rynek”. Na scenie podczas
III Obornickiego Przeglądu Zespołów Ludowych wystąpiło 11 zespołów: Zespół Śpiewaczy Malwy z Kuraszkowa, Kapela Janka Bodusz-

Igrzysk zaprezentował się Klub Miłośników Starej Techniki RetroTraktor oraz zaprzyjaźnione Bractwo Rycerskie z Byczyny.
VIII Powiatowe Igrzyska Sołtysów w Kuraszkowie zostały sfinansowane ze środków finansowych
otrzymanych z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 20142020, Gminy Oborniki Śląskie
oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich.
Organizatorom przedsięwzięcia
gratulujemy pomysłu, a wszystkich
miłośników dobrej zabawy zapraszamy do Kuraszkowa za rok.

W Morzęcinie Wielkim 30
czerwca 2018 roku odbyła się
kolejna edycja imprezy „Morzęcińskie Smaki i Dzień Latawca”,
podczas której organizatorzy
zapewnili wiele atrakcji dla
dzieci i dorosłych.
Były konkursy, gry, zawody,
pyszne jedzenie oraz zabawa taneczna do samego rana. Dodatkowo Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich zorganizowało wspólnie
ze Stowarzyszeniem Morzęcin jest

Magazyn Informacyjny
Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich

ka z Siemianic, Dolnośląski Zespół
Folklorystyczny Warzęgowanie, Zespół Ludowy Rożnowianie i Zespół
Ludowy Maniewiacy z partnerskiej
Gminy Oborniki, Zespół Folklorystyczny Dobromierzanie, Zespół
Kulinianie, Sąsiadeczki z gminy
Dobroszyce, Aster z gminy Kobierzyce, Zespół Ale Babki z Czeszowa
oraz Dyszel ze Żmigrodu. Wszyscy ubrani w piękne kolorowe stroje przygrywali i śpiewali piosenki
zaczerpnięte z kultury różnych re-

tury. Przegląd dofinansowany był ze
środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
z programu „Aktywny Dolny Śląsk”
z projektu „Kulturalna Gmina
Oborniki Śląskie”, z projektu „Kolorowe Kocie Góry” w ramach naboru do Lokalnej Grupy Działania

Piknik
Plenar malarski w Bagnie
Wernisaż wystawy poplenerowej XXI Kresowego Pleneru
Malarskiego już za nami.

W sobotę 9 czerwca odbył się
Piknik Rodzinny w Paniowicach.
Na przybyłych gości czekało wiele atrakcji. Dzieci i młodzież
wzięła udział we wspólnym graniu w piłkę nożną, najmłodsi mogli pomalować twarze, wziąć udział

w rożnych grach i zabawach. Dzieci
przygotowały również obrazy, które były przeznaczone na licytację,
a cały dochód przeznaczony został
na remont budynku znajdującego
się przy boisku sportowym. Na stoiskach można było zakupić pamiątki, a także przepyszne ciasta i chleb
ze smalcem.
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gionów Polski. Odwiedzający nasze targowisko mogli zakupić rękodzieło i produkty lokalne od okolicznych wystawców i producentów.
Na uczestników czekał przygotowany przez nasze obornickie zespoły
poczęstunek. Każdy zespół otrzymał pamiątkową statuetkę, dyplom,
a także sadzonkę świerku. Folkową muzykę i śpiew można było słuchać do późnych godzin wieczornych. Profesjonalne nagłośnienie
zapewnił Obornicki Ośrodek Kul-

Wielki konkurs kulinarny „Baby,
babeczki”. Do konkursu zgłoszonych zostało 14 propozycji, które ocenione zostały przez komisję konkursową. Pierwsze miejsce
w konkursie kulinarnym zajęła Pani Maria Spiak, drugie Julia Wróbel,
trzecie Iwona Krupa. Wyróżnienie przyznano Pani Wioletcie Wróbel za pyszną babkę ziemniaczaną.
W pikniku rodzinnym uczestniczył
Zastępca Burmistrza Obornik Śląskich Henryk Cymerman oraz Dyrektor Obornickiego Ośrodka Kultury Halina Muszak.

W tym roku festyn w Wielkiej
Lipie zwany potocznie „Lipówką” odbył się w niecodziennym
stylu.
Organizatorzy zadbali o to by
uczcić 100 rocznicę Odzyskania
przez Polski Niepodległości, przez
co impreza nabrała charakteru militarnego. Uczestnicy imprezy mieli możliwość przyjrzenia się z bliska
starym, militarnym samochodom
oraz sprzętom wojennym, najmłodsi zaś, mogli poszaleć na darmowych dmuchańcach. Dzień został
zakończony inscenizacją II Wojny
Światowej, w której uczestniczyli rekonstruktorzy ze stowarzyszenia historycznego „549”.

z pierwszej ręki

Przegląd Zespołów Ludowych
Już po raz 3 w Obornikach Śląskich odbyło się święto muzyki
i kultury ludowej.

Główną atrakcją wydarzenia był
turniej, do którego zgłoszonych zostało 5 drużyn z terenu Dolnego
Śląska. Zwycięzcami zmagań w Kuraszkowie została drużyna z Siemianic z Gminy Oborniki Śląskie, drugie miejsce zajął Borówek z Gminy
Prusice. Przedstawiciele Kłobuczyna z Gminy Gaworzyce uplasowali się na trzecim miejscu. Podczas

Lipówka

sierpień 2018 r.

Święto Truskawki
Stowarzyszenie Rozwoju Pęgowa, Sołtys oraz Rada Sołecka 2
czerwca 2018 roku zorganizowali po raz jedenasty „Święto
Truskawki”.

Na dziedzińcu pałacu Wyższego
Seminarium Duchownego Salwatorianów w Bagnie 7 lipca odbył się
wernisaż prac dwunastu artystów
z Polski i z zagranicy. Prace przedstawiały piękno przyrody, obornickie zabytki, „drewniane anioły”, książki i płyty. Podczas wernisażu była możliwość zakupu obrazów
po atrakcyjnych, autorskich cenach.
Wystawę uświetnił koncert kameralny słynnej sopranistki Dominiki
Zamary. W wernisażu uczestniczyli Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Obornikach Śląskich Agnieszka
Zakęś, Zastępca Burmistrza Obornik Śląskich Henryk Cymerman
oraz wielu oborniczan. Zastępca
Burmistrza przy okazji podziękował byłemu Rektorowi Księdzu Jerzemu Maderze za dotychczasową
współpracę z samorządem, a także
przywitał nowo mianowanego Rektora Romana Słupka. Na wszystkich czekał również poczęstunek
przygotowany przez siostrę Anielę. Wernisaż zorganizowała Fundacja Kresowa „Semper Fidelis” przy
gościnności Księżny Salwatorianów
w Bagnie. XXI Polonijny plener
malarski „Oborniki Śląskie 2018”
został dofinansowany ze środków
z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
Gminy Oborniki Śląskie i Powiatu
Trzebnickiego.

Kraina Wzgórz Trzebnickich pozyskanych przez Stowarzyszenie Lipowa Dolina z Kuraszkowa, środków
z Gminy Oborniki Śląskie. Sponsorami i partnerami imprezy byli,
ZGK, OSIR, Nadleśnictwo Oborniki Śląskie, Akademia Kuraszków.

Podczas wydarzenia przeprowadzonych zostało wiele konkursów, w tym na najsmaczniejsze ciasto truskawkowe, najsłodszą truskawkę, najciekawsze przebranie
truskawkowe oraz wiele innych
konkurencji z cennymi nagrodami. W trakcie festynu można było
skosztować wymyślnych ciast truskawkowych, koktajli, zakupić losy
w loterii fantowej, obejrzeć ciekawe
występy artystyczne oraz odwiedzić
stoiska lokalnych producentów. Do
jednej z najciekawszych atrakcji imprezy trzeba zaliczyć konkurs na
najładniejsze przebranie truskawkowe, w którym wystartowały dzie-

ci, pięknie przebrane za truskawki.
Natomiast do konkursu kulinarnego zorganizowanego przez Stowarzyszenie LGD Kraina Wzgórz
Trzebnickich zgłoszonych zostało
9 ciast truskawkowych. Najsmaczniejsze ciasto truskawkowe przygotowała Pani Aneta Wacławska, drugie miejsce zajęła Wioletta Mazur,
natomiast na trzecim miejscu uplasowała się Pani Maria Steciuk. Jak
co roku impreza cieszyła się dużym
zainteresowaniem wśród mieszkańców regionu mimo silnych opadów
deszczu. Na zaproszenie organizatorów przybyło wielu znamienitych
gości m.in.: Zastępca Burmistrza
Henryk Cymerman, Radni Rady
Miejskiej w Obornikach Śląskich,
przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich, sołtysi,
przedstawiciele stowarzyszeń oraz
sympatycy i przyjaciele Pęgowa.
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Pod koniec maja w Gminie
Oborniki Śląskie co roku obchodzone jest święto miasta.
W tym roku po raz 12 zorganizowana została impreza, która była
doskonałą okazja do spotkań i zabawy.
Piątek tradycyjnie jest świętem
młodych na scenie. Świętowanie
rozpoczęły występy młodych artystów skupionych w Studiu Piosenki Obornickiego Ośrodka Kultury. Młodzi artyści zaśpiewali znane
szlagiery muzyki polskiej i zagranicznej. Kolejnym wykonawcą był
obornicki zespół Softnes. Grupa
młodych artystów wystąpiła po raz
pierwszy na scenie i zgromadziła
dość liczną publiczność. Po oborniczanach na scenie pojawił się zespół
Kein Plan, który przyjechał z miasta
partnerskiego Rehau. Nasi niemieccy przyjaciele porwali publiczność
rokowym brzmieniem. Na placu
imprezowym odbył się również pokaz sportowy Klubu Taekwondo
Namu Oborniki Śląskie. Dzieci i rodzice reprezentowali swoje umiejętności i zaprosili chętnych do zapisywania się do klubu oraz do wspólnych treningów i pokazów. W tym
czasie na scenie szykował się do występu krakowski zespół The Flatmind, który rozgrzał publiczność
przed występem gwiazdy wieczoru.
Na plac targowy „Mój rynek” przybyło ok. 10 tys. fanów Sławomira.
Kilka tysięcy osób śpiewało znane
piosenki gwiazdy Rock Polo min.
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„Miłość w Zakopanem”, „Ni mom
hektara”. Na zakończenie młodzież
obejrzała pokaz laserów i bawiła się
przy muzyce puszczanej przez Fat
Beat DJ’s Team.
Sobota to kolejny dzień pełen
atrakcji, przygotowany nie tylko dla
mieszkańców gminy. W parku przy
ul. Licealnej nastąpiło odsłonięcie
pomnika Otto Müllera. Autorem
rzeźby jest oborniczanin, profesor
wrocławskiej ASP Zdzisław Nitka.
Rzeźba przedstawia maszerującego mężczyznę z pokaźnym kwiatem
słonecznika na ramieniu. Otto Mueller to światowej sławy malarz, który ostatnie lata swojego życia spędził w Obornikach Śląskich. Fundatorem rzeźby był nasz lokalny
przedsiębiorca Pan Kamil Pienio.
Tradycyjnie ulicami miasta przeszła kolorowa parada z orkiestrą dętą i szczudlarzami na czele. Za nimi
w pochodzie szły władze samorządowe Gminy Oborniki Śląskie z zaproszonymi gośćmi z miast partnerskich oraz zaprzyjaźnieni burmistrzowie i wójtowe z sąsiednich
gmin. W paradzie przez miasto szli
również przedstawiciele szkół z terenu Gminy Oborniki Śląskie, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku a także mieszkańcy. Na wszystkich na placu targowym czekała
dalsza część bogatego programu artystycznego. Odbył się koncert Orkiestry Dętej Marcin Brassband,
występ Zespołu Tańca Ludowego
UMCS z Lublina i Zespołu Iskra

i Iskierka z Urazu. Na scenie znalazł
się czas dla najmłodszych mieszkańców. Obornicki Ośrodek Kultury zaprosił Teatr na Ostrowie, który
bawił dzieci i rodziców programem
„Cudaki, zwierzaki i inne baloniki”.
Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował wiele zabaw, konkursów, i zawodów sportowych dla najmłodszych. Ponadto przeprowadzony
został quiz wiedzy o Gminie Oborniki Śląskie i Powiecie Trzebnickim.
Na wszystkich, którzy brali udział
w zabawie, czekały gadżety gminne
i inne upominki podarowane przez
wystawców. Podczas XII Dni Obornik Śląskich tradycyjnie już został
zorganizowany jarmark rękodzieła i produktu lokalnego. W tym roku zaprezentowała się rekordowa
liczba wystawców, było ich ponad
60. Na stołach można było zakupić
pyszne miody, sery, chleby a także
różnego rodzaju rękodzieło: biżuterię, ceramikę, witraże, maskotki
i wiele innych produktów.
Wieczorem na scenie swój benefis obchodził zespół Blues Menu, którego wokalistą jest Tadeusz
Bogucki. Zespół znany jest nie tylko na naszym lokalnym rynku, ale
także wśród wielbicieli bluesa w całej Polsce. W trakcie naszego święta
Burmistrz Arkadiusz Poprawa wrę-

czył Panu Tadeuszowi podziękowania i pamiątkową statuetkę z okazji
20-lecia działalności zespołu.
Największą gwiazdą sobotniego
wieczoru był zespół „Dżem” z wokalistą Maciejem Balcarem. Wszyscy śpiewali takie szlagiery jak „Wehikuł czasu”, „Whisky” czy „Lunatycy”. Na scenie wystąpił również
oborniczanin Tomek Kowalski.
„Autsajder” w jego wykonaniu był
wyjątkowy i bardzo wzruszający. Po
jego występie pojawiły się wielkie
brawa. Zabawa trwała do późnych
godzin, a wszyscy z niecierpliwością czekają na kolejne święto gminy, które odbędzie się za rok.
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Działo się w Stowarzyszeniu Uniwersytetu
Trzeciego Wieku „Atena”
Wprawdzie rok akademicki 2017/2018 w Uniwersytecie Trzeciego Wieku „Atena”
w Obornikach Śląskich zakończył się 7 czerwca 2018 r. lecz
warto przypomnieć o działaniach, jakich podejmowali się
aktywni Studenci „Ateny” w minionym okresie.
Poza stałymi zadaniami, jakimi są wykłady oraz zajęcia w 13
sekcjach zainteresowań, słuchacze
SUTW brali czynny udział w różnego rodzaju wydarzeniach.
W miesiącu marcu 2018 r. chór
stowarzyszenia oraz Kabaret „To
i Owo” wzięli udział w VI Dolnośląskim Przeglądzie Artystycznie Zakręconych Seniorów
„Bo radość jest w nas” we Wrocławiu. Występy chóru zostały docenione przez jury przeglądu, które przyznało śpiewakom nagrodę
specjalną i możliwość wystąpienia
podczas kolejnych Juwenaliów III
Wieku w Warszawie, a także w sali
koncertowej Polskiego Radia.
W kwietniu rozpoczęliśmy sezon wycieczkowy od zwiedzania
Kalisza i Gołuchowa. Kilkoro z naszych słuchaczy wyjechało na wypoczynek do znanego ukraińskiego
uzdrowiska Truskawiec.

Maj br. obfitował w różnego rodzaju imprezy, w których nie mogło
nas zabraknąć:
Chór SUTW „Atena” swoim występem uświetnił Mszę św. w intencji Ojczyzny z okazji Święta 3 maja.
Natomiast w okresie od 5 – 18
maja br. liczna grupa studentów
udała się na wypoczynek do Świnoujścia.
Dnia 11 maja 2018 r. chór SUTW
wystąpił na VIII Przeglądzie Piosenki UTW w Świdnicy. Każdego
roku seniorzy mierzą się z nowym
muzycznym tematem, a tym razem były to „Piosenki lat 60-tych”.
Swoje artystyczne talenty zaprezentowało 9 chórów i zespołów
muzycznych, reprezentujących
Uniwersytety Trzeciego Wieku z:
Wałbrzycha, Nowej Rudy, Świebodzic, Oleśnicy, Żarowa, Ząbkowic Śląskich i Świdnicy.
W sobotę 12 maja 2018 r. słuchacze Stowarzyszenia UTW „Atena”
w liczbie 45 osób wyruszyli wraz
z przedstawicielami Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Trzebnicy,
z Oleśnicy i z Wrocławia na trasę VI
Ogólnopolskiego Marszu Nordic
Walking Studentów UTW. Uczestnicy mieli do pokonania ok.6 km
historyczną trasą kolei wąskotorowej, z Trzebnicy do Węgrzynowa.
Tradycyjnie podczas obchodów Dni Obornik Śląskich na-

sze stowarzyszenie zorganizowało,
już po raz ósmy, Dolnośląski Turniej Brydża Seniorów, pod patronatem Burmistrza Arkadiusza Poprawy. W Turnieju wzięło udział 16
par, reprezentujących Uniwersytety Trzeciego Wieku, z: Uniwersytetu Wrocławskiego, Oławy, Złotego
Stoku, Wolsztyna, Obornik Śląskich
oraz para z Sekcji Brydżowej OSiR
w Obornikach Śląskich.
Zwycięzcami Turnieju Brydża
zostali słuchacze SUTW „Atena”
w Obornikach Śląskich – Krystyna
i Jerzy Dziarkowscy. II miejsce zajęli studenci Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim – Leszek Suwara i Adam Zając, a III miejsce wywalczyły również studentki UTW w Uniwersytecie Wrocławskim – Krystyna Bryk
i Halina Krajewska.
Nie mogło zabraknąć reprezentantów naszego UTW na dorocznej paradzie ulicami miasta. Wzięli w niej udział członkowie sekcji
nordic walking i sekcji rowerowej
oraz kilka koleżanek w kapeluszach.
Ubrani w „firmowe” koszulki znacząco wyróżnialiśmy się w tłumie
maszerujących mieszkańców naszego miasta.
Dnia 21 maja br. Kabaret SUTW
„To i Owo” wystąpił podczas kon-

ferencji „Rola UTW w procesie aktywizacji kulturalnej seniorów”,
przygotowanej przez Noworudzki UTW w Nowej Rudzie. Licznie
zgromadzona publiczność owacyjnie przyjęła premierowy spektakl,
pt. „Agencja towarzyska”.
W okresie od 22 maja do 5
czerwca br. następna grupa naszych
słuchaczy wyjechała na wczasy –
tym razem do Niechorza.
Na kolejną wycieczkę krajoznawczą 50-osobowa grupa słuchaczy udała się dnia 23 maja 2018 r. do
Łodzi.
W maju i czerwcu br. członkowie sekcji piosenki biesiadnej wraz
z innymi słuchaczami stowarzyszenia brali udział w muzycznych spo-
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W Osoli…
święto dzieci i nie tylko!
W maju przedszkolaki z Osoli
wraz z rodzicami oraz opiekunami były na wspólnym
wyjeździe do ZOO we Wrocławiu. Wycieczka ta dostarczyła
wszystkim bardzo pozytywnych wrażeń.
Dzieci miały okazję poznać wygląd, zwyczaje i otoczenia, w jakich żyją zwierzęta zamieszkujące
różne kontynenty. Dzieci przemierzając alejki ogrodu zoologicznego, oglądały jego mieszkańców. Słoneczna pogoda sprawiła, że część
z nich ukryła się w cieniu, a odna-

tkaniach z pensjonariuszami Domów Opieki Społecznej na terenie
naszego miasta. Spotkania te miały
na celu zapewnienie artystycznych
doznań i integrację seniorów. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem i będą kontynuowane.
Po zakończeniu roku akademickiego w dniach 12-14 czerwca
2018 r. wyjechaliśmy na wycieczkę
w Pieniny, dofinansowaną częściowo przez Starostę Trzebnickiego,ze
środków PFRON.
Natomiast w dniach 15-16
czerwca br. na zaproszenie przedstawicieli Uzdrowiska Lądek Zdrój,
45-osobowa grupa naszych słuchaczy uczestniczyła w projekcie „Z kijami nordic walking przez kurort
Lądek Zdrój”, dofinansowanym ze
środków budżetu województwa
dolnośląskiego.
Dnia 28 czerwca 2018 r. odwiedziliśmy Kamieniec Ząbkowicki
z jego najpiękniejszym zabytkiem –
pałacem Marianny Orańskiej i zespołem pałacowo-parkowym oraz
Paczków, słynący ze znakomicie zachowanymi murami obronnymi
i wieżami bramnymi. Wycieczka została zorganizowana w ramach zadania „Spacerkiem po Dolnym Śląsku”,
dofinansowanym ze środków budżetu województwa dolnośląskiego.
Podczas wakacji zaplanowaliśmy jeszcze dwie wycieczki z cyklu „Spacerkiem po Dolnym Śląsku”: 18 lipca – do Zgorzelca i Goerlitz (Niemcy), a 17 sierpnia – do
Bolesławca (Dni Ceramiki) i Zamku Kliczków.

lezienie ich przerodziło się w wielkie wyzwanie i świetną zabawę. Największą atrakcją były odwiedziny
w Afrykarium. To jedyne na świecie

Sekcja rowerowa przygotowała
w dniach 21-22 lipca br. Rajd Rowerowy po Dolinie Baryczy do Rudy Sułowskiej.
Natomiast w dniach 2-9 września 2018 r. część naszych słuchaczy wyjeżdża do Hiszpanii,a dnia 21
września br. organizujemy wycieczkę do Kórnika i Rogalina.
Studenci UTW i członkowie ich
rodzin będą jeszcze wypoczywali

nik Śl. do Kuraszkowa. Marsz jest
jedną z imprez dofinansowanych
przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski w ramach projektu „Aktywny Dolny Śląsk – Aktywna Gmina
Oborniki Śląskie”, a także korzysta
z dofinansowania ze środków budżetu Gminy Oborniki Śląskie.
Celem podstawowym naszego Stowarzyszenia jest aktywizacja
umysłowa i fizyczna osób starszych.

na wczasach: od 6 do 19 sierpnia br.
w Łazach k. Mielna oraz w okresie
1-14 września br. ponownie w Świnoujściu.
Kolejnym wyzwaniem dla członków stowarzyszenia będzie organizacja IV Marszu Nordic Walking Studentów UTW „Poznaj Ziemię Obornicką”, zaplanowanego
na dzień 22 września 2018 r. Trasa
marszu prowadzić będzie z Obor-

Jak widać z powyższego opracowania cel ten jest systematycznie realizowany, a wszelkie propozycje cieszą się niesłabnącym powodzeniem.
Opracowała: Ewa Materny –
Prezes Stowarzyszenia
Fotografie:
Halina Hermann-Kazimierska
i inne ze zbiorów SUTW „Atena”

tematyczne oceanarium, poświęcone wyłącznie faunie Afryki. W specjalnym budynku, kojarzącym się
z arką Noego, oraz w jego otocze-

niu stworzono zwierzętom niemal
domowe warunki, od oceanicznych
głębi, przez plaże Morza Czerwonego po dżunglę Kongo. Zamieszkują
je m.in. żółwie, kolorowe ryby, hipopotamy, płaszczki, rekiny, pingwiny i krokodyle, oraz dziesiątki innych stworzeń, które zachwyciły Krasnali z Osoli. Wycieczka
do ZOO była ciekawą przygodą dla
dzieci z naszego przedszkola.
W dniu 1 czerwca 2018 r. dzięki
staraniom sołtysa Osoli pani Janiny
Janeczko oraz zaangażowaniu wielu osób, na terenie przyległym do
świetlicy wiejskiej w godzinach popołudniowych odbył się rodzinny
piknik z okazji Dnia Dziecka. Była
to kolorowa, rozśpiewana i roztańczona impreza dla najmłodszych.
Spotkanie rozpoczęła inscenizacja przygotowana przez dzieci
z przedszkola „Krasnal” pod opieką wychowawczyni pani Elżbiety
Prucnal, zawierająca piosenki, wier-

Co słychać w Siemianicach?
Dzięki współpracy Stowarzyszenia Dla Siemianic ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa
Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich powstała na placu zabaw altana z miejscem do grillowania.
Jest to punkt na trasie szlaków
pieszych i rowerowych, w którym
każdy turysta będzie mógł się zatrzymać, odpocząć i skorzystać
z okolicznych atrakcji. Obiekt zo-

sołeckiego Siemianic. Na przełomie
lipca i sierpnia zamontowana zostanie skrzynka energetyczna.
W czerwcu 2018 roku na terenie
zakupionym przez Gminę Oborniki Śląskie – działka przy ul. Szybowcowej rozpoczęły się prace związane z oczyszczeniem terenu z zarośli
i jego wyrównaniem. Koszt usługi wykonanej przez miejscową firmę to 4 920 zł brutto. Osoby, które
posiadają umiejętności i chęci do
zaprojektowania przyszłego Cen-

stał wybudowany ze środków z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014 – 2020. Łączny koszt
inwestycji to 26 400 zł., z czego
20 000 zł. to środki z otrzymanej dotacji, a 6 400 zł. to środki z funduszu

trum Sportowo – Rekreacyjnego
proszone są o kontakt z Sołtysem
Siemianic Dawidem Stawiakiem.
W tym roku na terenie naszej
miejscowości zamontowane zostały
trzy lustra oraz dostarczono frezo-

winę celem utwardzenia nawierzchni dróg gminnych. Dodatkowo
z dwóch stron ogrodzony został teren placu zabaw. Inwestycja została
sfinansowana przez Prezesa Siemianickiego Klubu Sportowego „Plażowicze” Mariusza Domagałę.
Już dziś zapraszamy na kolejną
edycję Festiwalu Siemianickiego,
który odbędzie się 18 sierpnia 2018
roku, tym razem jeszcze przy ulicy
Złotej. Oprócz występu zespołów
ludowych, darmowych dmuchańców i stoiska z gastronomią organizatorzy zapewnią wiele atrakcji dla
dzieci, młodzieży i dorosłych. Tradycyjnie odbędą się gry i zabawy
dla najmłodszych, a także konkurs
na najładniejszą i najsmaczniejszą
szarlotkę. Nagrody dla osób, które
upieką pyszne ciasta zapewni Stowarzyszenie LGD Kraina Wzgórz
Trzebnickich oraz Rada Sołecka
Siemianic.
Wszystkich mieszkańców oraz
miłośników Siemianic zapraszamy do polubienia naszego konta na
facebooku i śledzenia co się u nas
dzieje.
Wszystkich mieszkańców zapraszamy na spotkanie wiejskie dotyczące podziału funduszu sołeckiego na 2019 rok, które odbędzie się
18 września o godz. 19.00 w świetlicy wiejskiej!
Sołtys Dawid Stawiak

sze oraz tańce dla rodziców. Przedszkolaki wręczyły swoim mamom
upominki.
Pogoda dopisała, dlatego większość zabaw udało się przeprowadzić w plenerze. W trakcie tej wesołej imprezy odbyło się wiele zabaw i konkursów, zorganizowanych
przez klaunów-animatorów zabaw
dziecięcych Żak: zabawy z chustą Klanza, tańce integracyjne, konkursy, malowanie twarzy, tatuaże,
dmuchanie balonów o fantazyjnych
kształtach, bańki mydlane itp. Całość dopełnił słodki poczęstunek,
lody oraz napoje.
W wydarzeniu tym udział wzięło
blisko 40– cioro dzieci, m. in. uczęszczających do przedszkola i świetlicy
środowiskowej oraz mieszkających
w Osoli. O niezapomnianym charakterze tego dnia i doskonałej zabawie świadczy wypowiedź jednego z chłopców: „To najwspanialszy
dzień w moim życiu!”.
Impreza była także okazją do
spotkania dorosłych mieszkańców
Osoli – rodziców i dziadków dzieci,
którzy licznie przybyli w tym dniu.
Wszyscy podkreślali, że zorganizowanie takiego święta było wspania-

łym pomysłem.
Również w czerwcu dzieci ze
świetlicy środowiskowej w Osoli
pod opieką wychowawcy pana Andrzeja Brzegowskiego były na wyjeździe do Sali zabaw Nibylandia
w Obornikach Śląskich.
Przejazd pociągami Kolei Dolnośląskich w dobie motoryzacji
już była niezwykła atrakcja dla najmłodszych. W Nibylandii piętnaścioro dzieci spędziło dwie godziny na wspaniałej zabawie, korzystając z dostępnych atrakcji i urządzeń
zabawowych. Profesjonalnie wyposażona sala to przede wszystkim
bezpieczeństwo zabawy najmłodszych. Huśtawka, basen z piłeczkami, klocki i wiele innych urządzeń
pozwoliły na zabawowe szaleństwo.
Koszt wejściówek dla dzieci pokryła
pani sołtys z funduszu sołeckiego.
Szczególne podziękowania należą się dla opiekunów – pani Anny
(mamy Weroniki) i pana Andrzeja Brzegowskiego – wychowawcy
świetlicy.
Tekst: Marzena Kucharska,
Andrzej Brzegowski

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
KRAINA WZGÓRZ TRZEBNICKICH
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
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„Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” 2018
Akcja,,Mogiłę pradziada ocal
od zapomnienia” to wielka lekcja partiotyzmu.
Organizatorami tej akcji są Pani Grażyna Orłowska-Sondej oraz
Pani Beata Pawłowicz. Honorowy Patronat nad akcją objął Prezydent Andrzej Duda. Przez cały rok
szkolny akcja ta jest trwającą żywą

siatynie pomagał nam mer tego miasta pan Michał Lewicki i młodzież:
Sofija, Julia i Ilona. W Sidorowie pan
Ivan Piejko. Miłym zaskoczeniem
był dla nas cmentarz w Suchodole.
Mieszkańcy nas uprzedzili i uporządkowali go. My tylko zapaliliśmy znicze.
Był tez czas wolny, który przeznaczyliśmy na zwiedzanie. Odwiedzi-

z pierwszej ręki

sierpień 2018 r.

Malwy
nagrodzone
Miło nam poinformować, że Zespół Śpiewaczy „Malwy” został nagrodzony na VI
Przeglądzie Zespołów Ludowych „Biskupicki Złoty Kłos”.
„Malwy” zajęły III miejsce w kategorii zespoły wokalno-instrumentalne. Gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
Zdj. Marek Długosz
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W skrócie z życia „Jedynki”
13 czerwca czwartoklasiści zdawali egzamin praktyczny na kartę
rowerową. Zarówno uczniowie jak
i rodzice bardzo przeżywali to wydarzenie. Co prawda dzień wcześniej młodzi kierowcy mieli możliwość zmierzenia się z placem, na
którym będą zdawać ale przed samym egzaminem emocje sięgały zenitu i nie obyło się bez łez, tylko nieliczni zachowali spokój. Na
szczęście umiejętności naszych rowerzystów nie wzbudziły wątpliwości egzaminatorów i teraz cała grupa, z kartami rowerowymi w kieszeniach może śmiało wyruszać na
polskie drogi. Gratulujemy i życzymy powodzenia!
W naszej szkole gościł ARUN
czyli Arkadiusz Milcarz, podróżnik. Od wielu lat podróżuje z kamerą próbując dowiedzieć się jak rzeczy
mają się naprawdę. Między innymi
odbył wyprawę do Indonezji i Papui
Nowej Gwinei, z której w żartobliwy sposób podzielił się wrażeniami
z naszymi uczniami. Poprzez pracę
i mieszkanie z tubylcami, poznał ich
rodziny i rytuały, a nawet nakręcił teledysk z mieszkańcami jednej z wio-

lekcją historii. Stałym elementem
są kwesty charytatywne, organizowane akcje zbierania „symbolicznej złotówki”, zbiórka białych
i czerwonych zniczy, zbiórki produktów spożywczych, materiałów
piśmienniczych czy innych.
W tym roku już po raz dziewiąty
ok. 1200 wolontariuszy porządkowało polskie cmentarze na Kresach.
Nie mogło zabraknąć i wolontariuszy z naszej gminy.
3 lipca 2018 r. pod Urzędem
Marszałkowskim we Wrocławiu
pożegnał nas Pan Andrzej Dera –
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Tadeusz Samborski
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Paweł Hreniak – Wojewoda Dolnośląski, Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty
oraz ks. Leszek Krzyża. Po przekroczeniu granicy tradycyjnie już zatrzymaliśmy się we Lwowie. Zwiedziliśmy cmentarz Łyczakowski,
Orląt Lwowskich i okolice rynku.
Do Husiatyna dotarliśmy późnym
wieczorem. Juz następnego dnia zabraliśmy się do pracy. Podczas swojego pobytu uporządkowaliśmy cmentarz w Husiatynie, Sidorowie i trochę
w Czabarówce. Na cmentarzu w Hu-

liśmy Kamienic Podolski, Stanisławów. Spotykaliśmy się z mieszkańcami, uczestniczyliśmy we mszy świętej
w kościele św. Antoniego z Padwy.
Pomimo dużego zmęczenia nasi młodzi wolontariusze wydawa-

li się mieć masę energii, którą zużywali na spotkania z młodzieżą ukraińską.
Niestety, czas szybko mija i trzeba było wracać do domu. Za krótko,
za mało, za szybko. Daliśmy z sie-

bie wszystko, pracowaliśmy w pocie
czoła nie oszczędzając się, ale czujemy niedosyt. Chciałoby się więcej–
szczególnie w Czabarówce. Tym
niemniej jesteśmy dumni, że mogliśmy uczestniczyć w ratowaniu polskich, zapomnianych mogił, że możemy przywracać pamięci nazwiska Polaków na zawsze pozostałych
na Kresach, w miejscach, gdzie czas
nie zatarł jeszcze wszystkich śladów
polskości, znajdujących się teraz
poza granicami naszego kraju.
Praca uszlachetnia. Udział w tegorocznej akcji „Mogiłę Pradziada
Ocal od Zapomnienia” dał nam
wiele satysfakcji i poczucia, że robimy coś, aby nasza historia nie
zniknęła w mrokach niepamięci,
abyśmy nie zapomnieli o naszych
rodakach pochowanych na Kresach Wschodnich. W kolejnym roku z pewnością nas nie zabraknie.
Wierzymy, że uda nam się zdziałać
jeszcze więcej i efektywniej, bo z roku na rok idzie nam coraz lepiej.
Skład naszej grupy to przede
wszystkim młodzi wolontariusze:
Kordian Matusiak, Sebastian Kusztelak, Tomek Kotwica, Krzysztof
Sandulski i Janek Mokrosiński oraz
Burmistrz Obornik Śląskich Arka-

diusz Poprawa, nauczycielki Powiatowego Zespołu Szkół Dorota Poprawa i Danuta Pawlaczek, przedstawiciele SUTW „Atena” Maria
i Ryszard Sobkowie, Stowarzyszenia
Rozwoju Pęgowa p. Maciej Borowski, OSP Oborniki Śląskie – Witold
Aleksandrowicz, oraz Maria Król-Wyjątek, Łukasz Piróg, Grzegorz
Śpiewak, Janusz Tetela i Bożena
Magnowska.
Nasz wyjazd nie mógłby być
możliwy gdyby nie ogromne zaangażowanie mieszkańców naszej gminy. Dziękujmy za każdą symboliczną złotówkę, znicze,
artykuły spożywcze i chemiczne.
Dziękujemy Burmistrzowi Obornik
Śląskich Arkadiuszowi Poprawie za
wspieranie akcji, pracownikom Wydziału Promocji, Proboszczom obu
Parafii w Obornikach Śl. ks. J. Wawrzyniakowi i ks. A. Kochmańskiemu, w Bagnie ks. G. Skałeckiemu,
właścicielom sklepów: Intermarche
– Łukasz Budas, Delikatesy p. Renata i Adam Kopyrowie, Firmie Kulik
M. Kempa Sp. J., p. Lidii Matusiak
i Gemmie Franczak.

Puchar SOFIJI

Bożena Magnowska

Teraz trochę o sukcesach
uczniów Szkoły Podstawowej nr 1.
Miło mi poinformować, że w VI powiatowym konkursie języka angielskiego Macmillan Primary School Tournament 2018 drugie miejsce zajęła Hania Różańska z klasy

Kobiety Dolnego Śląska
Przed Obornickim Ośrodkiem
Kultury 20 czerwca odbyło się
zakończenie inicjatywy: „Kobiety Dolnego Śląska: inspiracja dla młodzieży i street artu”.
Jest to projekt skierowany do
młodych ludzi, uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej oraz
pierwszej klasy liceum. Całość projektu realizowana jest ze środków
Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Podczas realizacji projektu młodzież brała udział w wykładach i warsztatach dotyczących
praw kobiet, które prowadzone były przez dr Kamilę Kamińską, Zuzannę Obal, Simelę Ziotę oraz Katarzynę Lubiniecką– Różyło. Podczas wykładów oraz warsztatów
uczniowie mieli szansę zaczerpnąć

wiedzy na temat praw kobiet oraz
dyskutować na ten temat. Inspiracją do tego były historie

wielkich bohaterek. Młodzież miała
również okazję poznać sztukę street artu, nie tylko w teorii, ale
również w praktyce. Przejawem naszej pracy jest stworzenie kubika. Jest to również sposób uczczenia Stulecia Praw Wyborczych Kobiet
w Polsce. Na kubiku znajdą
się zdjęcia badaczek, artystek,
działaczek społecznych, kobiet które przyczyniły się do
rozwoju miasta Oborniki Śląskie. Kobiety te to m.in. pani Jolanta Nitka, pani Halina
Muszak, Katarzyna Jarczewska, dr Monika Baer.
Tekst:
dr Kamila Kamińska

sek ukrytej głęboko w dżungli. Pokazał jak za niewielkie pieniądze można poznawać odległe miejsca świata.

1a. Konkurs odbył się 28 maja 2018
roku. Brali w nim udział uczniowie
z dziewięciu szkół podstawowych
z powiatu trzebnickiego. Hani życzymy kolejnych sukcesów.
Z okazji 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości, 23 maja, w naszej szkole odbył się Przegląd Piosenki Patriotycznej. Organizatorem przeglądu była pani Jo-

anna Kwiatek. Tego dnia do naszej
szkoły przyjechali przedstawiciele
innych szkół z całej gminy.
Szkołę Podstawową nr 1 godnie
reprezentowali uczennica Helena
Szkwerko z klasy 7 a oraz najmłodsze dziewczynki z klasy 1a.
Robert Koszel

Golędzinowskie wędliny
Pan Piotr Czajkowski z Golędzinowa został nowym członkiem
Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego.
W Prusicach 20 czerwca odbył
się I Powiatowy Turniej o Puchar SOFIJI.
W zawodach tanecznych wzięły
udział 42 mieszkanki Gminy Oborniki Śląskie, które zaprezentowały swoje umiejętności przed jury

i publicznością. Burmistrz Obornik
Śląskich Arkadiusz Poprawa ufundował upominki wszystkim uczestnikom turnieju. Wszystkie występy prezentowały wysoki poziom
uczestników. Gratulujemy talentu
wszystkim uczestnikom!

Firma Wyrób Wędlin Naturalnych „Pod Bukami” w swojej ofercie
posiada 20 asortymentów wędlin.
Potwierdzeniem jakości są m.in.
nagrody festiwalu Europa na Widelcu i tytuł Najlepszy Smak Dolnego Śląska.
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Igrzyska dzieci w Piłce Ręcznej
SP 3 Oborniki Śląskie na Mistrzostwach Polski Igrzysk
Dzieci w Piłce Ręcznej Chłopców
To jeden z największych sukcesów sportowych Naszej szkoły. To
powód do dumy i przygoda, która zostanie na pewno zapamiętana przez chłopców na całe życie.
To w końcu ogrom pracy jaki został włożony przez naszych nauczycieli aby osiągnąć ten sukces. Ale od
początku…
21 lutego 2018 r. w hali SP 1
w Obornikach Śląskich odbyły
się Mistrzostwa Gminy, które były pierwszym etapem Igrzysk Dzieci w naszym województwie w piłce
ręcznej. Nasi chłopcy zagrali z dużym spokojem i przede wszystkim
skutecznie. Dzięki temu jako niepokonani zdobyli Mistrzostwo Gminy.
Tydzień po sukcesie gminnym
chłopcy zdobyli Mistrzostwo Powiatu Trzebnickiego, pokonując kolejno: SP Prusice 15-3; SP Pęgów
13-4; SP 3 Trzebnicę 8-4 oraz SP
Żmigród 11-4. Swoją grą potwierdzili, że to co robiliśmy od czwartej klasy na naszych zajęciach, przyniosło w końcu oczekiwany efekt.
Królem strzelców został Przemysław Dudziak a najlepszym zawodnikiem Turnieju wybrano Filipa
Czarneckiego.
Na następny etap rozgrywek,
czyli eliminacje strefowe dziewcząt i chłopców czekaliśmy aż do
16 kwietnia 2018 r. Zawody te również odbyły się w hali SP 1 w Obornikach Śląskich, za co bardzo dziękujemy pani dyrektor. Niestety na
Turniej nie przyjechała SP 8 Oława. Z tego względu odbył się tylko jeden mecz. Chłopcy nie pozostawili złudzeń z SP 1 Brzeg Dolny
wygrywając 17-4! W ten łatwy sposób awansowaliśmy do Finału Strefy Wrocławskiej.
W Finale Strefy Wrocławskiej,
który odbył się 23 kwietnia 2018 r.
we Wrocławiu w hali MOS-u przy
ulicy Parkowej zmierzyły się trzy
najlepsze drużyny z trzech eliminacji strefowych. Były to dwie szkoły sportowe z Wrocławia (SSP 72

– mistrz Wrocławia oraz SSP 46 –
wicemistrz Wrocławia) oraz nasza
obornicka „Trójka”. W pierwszym
meczu zmierzyliśmy się ze sportową szkołą nr 72. Już po pierwszej połowie uzyskaliśmy przewagę i bezpiecznie dowieźliśmy ją do
końca meczu, pewnie wygrywając
10-6. Między szkołami wrocławskimi padł remis i w karnych wygrała SSP 46, co oznaczało, że to właśnie między nami rozstrzygnie się,
kto wygra zawody. Mecz był trudny, za dużo było niedokładności.
Po pierwszej połowie przegrywaliśmy już 5-7, żeby odrobić straty
i wyjść na prowadzenie 9-7! Końcówka spotkania była niezmiernie
emocjonująca. Na szczęście udało
nam się dowieść zwycięstwo 11-10
i to my po 19 latach!!! (ostatni raz
chłopcy w Finale Wojewódzkim byli w 1999 r. kiedy drużynę prowadził
pan Sławomir Błażewski) awansowaliśmy do Finału Wojewódzkiego.
26 kwietnia 2018 roku to data, która przeszła do historii naszej
szkoły. Na Turniej finałowy jechaliśmy z obawami, jak wypadniemy
w porównaniu ze szkołami z miast,
gdzie piłka ręczna stoi na bardzo
wysokim poziomie. Sam marzyłem o trzecim miejscu i może walką o miejsce drugie. W hali ZSTiO
w Legnicy zjawiły się cztery najlepsze drużyny szkolne z województwa – mistrzowie swoich stref: SP 2
Lwówek Śląskie (strefa jeleniogórska); SP 9 Legnica (strefa legnicka); SP 105 Świdnica (strefa wałbrzyska) oraz SP 3 Oborniki Śląskie
(strefa wrocławska). Grano systemem „każdy z każdym”. W wyniku
losowania swój pierwszy mecz graliśmy z SP 2 Lwówek Śląski. Drużyna przeciwników okazał się najsłabszą w stawce. Swój mecz wygraliśmy zdecydowanie 12-4. I już
wtedy uwierzyliśmy, że dziś można coś więcej ugrać niż tylko trzecie
miejsce. Jednak w oczach przeciwników byliśmy dalej słabsi i do pokonania. Jak szybko to się zemściło
pokazał już kolejny mecz. Graliśmy
z faworytem zawodów – SP 9 Legnica. Mecz był bardzo wyrównany. Swoje braki techniczne nadra-

bialiśmy wolą walki. Polała się krew.
Przemek Dudziak musiał opuścić
boisko, żeby zostać opatrzonym
i wtedy stała się rzecz, która mnie
zaskoczyła i spowodowała przerwę
w meczu. Otóż ratownik medyczny (z Legnicy) zakazał gry mojemu
zawodnikowi, mimo że krwawienie z nosa ustało, nie było złamania
i Przemek czuł się dobrze i co ważne, bardzo chciał grać. Dopiero po
telefonie do wiceprzewodniczącego Szkolnego Związku Sportowego
Dolny Śląsk dostałem potwierdzenie, że to ja po konsultacji z opieką medyczną decyduję, czy zawodnik może grac czy nie. Oczywiście,
mając na uwadze zdrowie Przemka,
gdyby było zagrożenie nie pozwoliłbym mu na to. Sama sytuacja była
jednak trochę dziwna, co przyznali tez trenerzy ze Świdnicy. Incydent
ten nie zdekoncentrował chłopaków. Zagrali wręcz perfekcyjnie i co
ważne skutecznie. Sensacyjnie wygrywamy 14-12 i stajemy się „czarnym koniem” zawodów.
Po 10 minutach przerwy graliśmy już następny mecz. Po naszych
chłopakach było widać zmęczenie,
co od razu wykorzystali zawodnicy ze świdnickiej 105. Dosyć szybko nam odskoczyli i prowadzili już
nawet 4 bramkami. Tymczasem trenerzy oraz delegat ze SZS policzyli jak wyglądała sytuacja w tabeli.
Możliwe były trzy scenariusze w razie naszej porażki: 1. Przegrywamy
trzema bramkami Turniej wygrywa Świdnica; przegrywamy dwoma bramkami – wygrywa Legnica;
przegrywamy jedna bramką lub remisujemy lub wygrywamy – my jesteśmy mistrzem. Moi chłopcy mieli na celu wygrać mecz i nic innego
się nie liczyło. I ostatkami sił dążyli do tego. Ostatecznie po zaciętej
końcówce z szansą na bramkę już
po końcowym gwizdku, przegrywamy ze Świdnicą 10-11.
Jedna rzucona bramka zadecydowała o tym, że to my wygrywamy
Mistrzostwo Województwa Dolnośląskiego. Sensacja stała się faktem. Siedziałem i nie mogłem w to
uwierzyć. Mimo, że w poprzednich
latach wydawało mi się, że perso-

nalnie miałem lepszy zespół, to zawsze czegoś brakowało. Tym razem nie zabrakło już niczego… nawet szczęścia. Do naszego sukcesu
przyczynili się także trenerzy SPR
Bór Oborniki Śląskie. Także współpraca (która trwa już wiele wiele lat)
między naszą szkołą a klubem SPR
Bór przyniosła wymierną korzyść.
Dodam jeszcze, że jednym z czterech najlepszych zawodników Turnieju Finałowego wybrano Filipa
Czarneckiego. Wielkie gratulacje
dla Was!

W dniach 31 maja – 3 czerwca
2018 w Głuchołazach (woj. opolskie) odbyły się Mistrzostwa Polski Igrzysk Dzieci w Piłce Ręcznej.
To, że tam wystartowaliśmy już było
ogromnym sukcesem Naszej szkoły,
Naszej drużyny, Naszych chłopaków! Zmierzyliśmy się tam z OSPR-ami (Ośrodkami Piłki Ręcznej finansowanymi przez Ministerstwo
Sportu), z klubami mającymi swoje
drużyny w szkołach. Także poziom
był naprawdę wysoki.
W wyniku losowania trafiliśmy
do grupy C z drużynami z Bydgoszczy, Obornik Wielkopolskich
i Szczecina. Tak naprawdę to nic nie
wiedzieliśmy o przeciwnikach, mogłem tylko przypuszczać, że najlepszy jest Szczecin, a z Obornikami
Wlkp. będziemy walczyć o awans.
Tak też się stało. Pierwszy mecz zadecydował o tym, że nie wyszliśmy
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z grupy. Mimo, że przez praktycznie
cały mecz prowadziliśmy, nie udało nam się wygrać z Obornikami.
Przegraliśmy 14-17, zabrakło trochę szczęścia, trochę cwaniactwa
boiskowego i trochę doświadczenia. Po pewnej wygranej z Bydgoszczą 16-12 został nam mecz z Szczecinem. Niestety mimo walki nie
udało się wygrać i została nam walka o miejsca 9-16. Poobijani zmęczeni chłopcy nie dali rady walczyć
z resztą drużyn w drugim etapie.
Ostatecznie zajęliśmy 15 miejsce
w Polsce. Tylko?... Nie! Aż 15 miejsce w Polsce! Naszego sukcesu nikt
nam nigdy nie odbierze. Jesteśmy
dumni, że mogliśmy reprezentować
nasze województwo, nasz powiat,
naszą gminę na Mistrzostwach Polski. Z tego miejsca chcieliśmy też

bardzo serdecznie podziękować
naszym kochanym Darczyńcom/
Sponsorom, dzięki którym pojechaliśmy na Turniej: Gmina Oborniki Śląskie, Rada Rodziców przy
SP nr 3, Nadleśnictwo Oborniki Śląskie, Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich, Przedsiębiorstwo
A.N.T. Bogusław Wróbel oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły przy
SP 3 w Obornikach Śląskich.
Mistrzowski zespół SP 3 Oborniki Śląskie wystąpił w składzie:
Czarnecki Filip, Dudziak Przemysław, Lisiński Jakub, Trocki Jakub, Spexard Adam, Gan Jakub,
Domagała Piotr, Domaradzki Daniel, Gołecki Piotr, Nicer Mateusz,
Skrzypczyk Jakub (nie pojechał na
Turniej Finałowy), Homziuk Adrian, Łagosz Dawid. Trener: Łukasz
Polak.

sierpień 2018 r.

Wiadomości z Osolina
Uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Jana Brzechwy w Osolinie
skarżą się na zły stan „Globusa”, na którym z powodu nabitego guza zapanował chaos.
Rzeki, góry, miasta zmieniły
swoje położenia geograficzne. Teraz
wszyscy szukają Warszawy, która
z globusa zupełnie zniknęła. Uciążliwe dla ogółu społeczności okazały się „Dwie gaduły”. Ich nieustanne plotkowanie wszystkim mocno
daje się we znaki, podobnie jak nieuprzejme odpowiedzi pewnego nieostrzyżonego „Jeża”. Celne uwagi
pod adresem „Pomidora” sprawiły,

że ten zrobił się czerwony i wpadł
do koszyczka ogrodniczki. Wyrazy współczucia skierowano do kaczek, które martwią się zachowaniem pewnej „Dziwaczki”. Niemal
tak szybko, jak „Ptasie plotki” rozeszły się wieści o dziwacznych mieszkańcach „Bergamutów”. Powszechny aplauz wzbudził stary wieloryb
majestatycznie przepływający przez
scenę w odlotowych okularach.
Z zainteresowaniem przysłuchiwano się lekcjom anatomii „Ptasiego mózgu”, a także liczono wszystkie „Ręce i nogi”. Na szczęście żadna kończyna nie została złamana
choć można było wpaść w „Dziurę

– 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.
Szkoła jest miejscem, gdzie dzie-

ci spędzają większą część czasu. Podobnie jak dom rodzinny, odgrywa
też kluczową rolę w procesie kształtowania postaw i nawyków, dlatego tak ważne jest, by było to miejsce
sprzyjające codziennej aktywności.
W trosce o zapewnienie dzieciom jak najlepszego startu w dorosłe życie, Szkoła Podstawowa nr
3 w Obornikach Śląskich podjęła
wyzwanie Aktywnych Szkół MultiSport (ASM) i po przejściu 2-etapowego procesu kwalifikacji znalazła się w Turnieju ASM. W czasie
Rundy I, uczniowie dzielnie walczyli z przybyszami z Galaktyki Bezruchu, przechodząc przy tym kolejne
stacje testu sprawnościowego EuroFit+.
Europejski Test Sprawności Fizycznej EuroFit to narzędzie stworzone do pomiaru poziomu sprawności fizycznej Europejczyków. Ideą
powstania testu było zaprojektowanie metody badania, która bez

względu na miejsce i okoliczności,
da miarodajny, wystandaryzowany
wynik, który łatwo jest interpretować i porównywać.
Program ASM niesie ze sobą zupełnie nową, zdigitalizowaną formułę standardowego testu. Służy
ona zachęceniu do udziału wszystkich dzieci, również tych, które
na co dzień stronią od aktywności i lekcji WF. Test ma być dla nich
przede wszystkim znakomitą zabawą – w warstwie fabularnej, uczniowie zmierzą się z leniwymi mocami Złego Zła i Galaktyki Bezruchu.
Co ważne, rywalizacja odbywa
się tylko na poziomie szkół, więc
uczniowie nie konkurują między
sobą. Jedynym indywidualnym wyzwaniem jest poprawienie swojego
wyniku w drugiej próbie.
Każda z zakwalifikowanych do
programu placówek przystąpi do testu dwukrotnie, w odstępie sześciu
miesięcy. O końcowym sukcesie,

który zostanie doceniony atrakcyjnymi nagrodami, zadecyduje osiągnięty w tym czasie progres.
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 niewie-

Zespół Aktywnych Szkół
Multisport, Koordynator projektu
ze strony szkoły
Łukasz Polak

Anna Leżoń

Żywioł. Sielsko jak nigdy,
egzotycznie jak zawsze!
Centrum Edukacyjne Żywioł ma
już okrągły rok. Jak to z pierwszymi roczkami bywa, był bardzo trudny i jednocześnie niezwykle satysfakcjonujący.

wami, miejscem na ognisko, ogródkiem warzywnym i stawem. Nie
zabraknie błotnej kuchni, ścieżek
sensorycznych i domku na drzewie!
Nowa siedziba otoczona jest przez

lu 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.
Więcej o EuroFit i EuroFit+
w materiale przygotowanym wspólnie z drem Doboszem z AWF w Warszawie:
https://aktywneszkoly.pl/
blog/120m

w moście”. Mieszkańcy pobliskiego
„ZOO” spotkali się z dziećmi. Choć
niektóre osobniki należą do drapieżców, to tego dnia zachowali się
bardzo łagodnie. Wszyscy wspólnie cieszyli się z najlepszej tego dnia
wiadomości o „Przyjściu lata”.
Opisane tu wydarzenia miały
miejsce 23 maja w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Osolinie podczas Brzechwowiska, dorocznej imprezy poświęconej twórczości patrona, w realizację której
zaangażowali się uczniowie, wychowawcy i rodzice.

Po roku doświadczeń dzieciaki,
rodziców i opiekunów czeka sporo
zmian. Pierwszą z nich i od dawna
wyczekiwaną jest zmiana siedziby.
Smutne dotychczasowe mury Żywioł zmieni na wymarzone miejsca
dla swobodnej nauki w przyrodzie.
Będzie tajemniczy dom oraz piękny duży ogród, z owocowymi drze-

łąki, lasy i znajduje się bardzo blisko Obornik – w Kolonii Golędzinów, na miejsce można swobodnie
dojechać rowerem, co praktykowały już nawet żywiołowe sześciolatki. Jeśli tej sielanki komuś mało, to
warto wiedzieć, że w szkole na co
dzień będą przebywać kozy, króliki,
kury i koty, dzięki czemu dzieci bę-
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Grand Prix
dla Urazu

Grand Prix dla Zespołu Iskra
Dance ze Szkoły Podstawowej
w Urazie!

„Trójka” w programie „Aktywne Szkoły Multisport”
Wśród ponad 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
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dą mogły nie tylko uprawiać zdrowe warzywka, ale i zajmować się
zwierzętami. Są jednak rzeczy, które się nie zmienią: Żywioł to szkoła na dwóch kółkach, w lesie, w namiocie, w górach i nad jeziorem.
Druga zmiana, na którą czekali rodzice najmłodszych milusińskich to fakt, że od września rusza
również Leśne Przedszkole. Zapraszamy do niego dzieci w wieku od
2,5 roku, na które czeka prawdziwa
przygoda w przyrodzie, będzie dużo ruchu, będzie las, błoto i mnóstwo radości, czyli wszystko, czego
potrzeba przedszkolakowi.
Podobnie jak przez cały miniony rok szkolny Żywiołowi pomagają goście z różnych zakątków świata.
Obecnie nową siedzibę malują, budują, przygotowują i meblują młodzi ludzie z Holandii, Kanady, Hiszpanii, Indonezji i Wielkiej Brytanii.
Ich pozytywna energia i mnóstwo
dobrego humoru już teraz wypełniło Żywioł na cały przyszły rok! Zagraniczni goście są również obecni
podczas zajęć wakacyjnych, które
odbyły się w Kolonii Golędzinowskiej w lipcu i na które Żywioł zaprasza też w pomiędzy 20 a 24
sierpnia (szczegóły na warsztaty.zywiol.edu.pl).
Centrum Edukacyjne Żywioł

Serdeczne gratulacje dla zespołów tanecznych Iskierka, Iskra,
Iskra Dance oraz Pani Wandy Górnej za zajęcie honorowych miejsc
w konkursie najlepszych dolnośląskich zespołów tanecznych – GALOP – Wrocławski Festiwal Tańca!
Dziecięcy artyści przedstawiali in-

scenizacje taneczne, tańce ludowe
i nowoczesne.
8 maja podczas Koncertu Galowego w Centrum Kultury „Impart”
we Wrocławiu zostały ogłoszone
wyniki. Jury przyznało prestiżową nagrodę Grand Prix zespołowi
Iskra Dance ze Szkoły Podstawowej
w Urazie!
fot. Magdalena Olczyk

Spotkanie
z Marcinem Prusem
Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr
2 w Obornikach Śląskich spotkały
się z Marcin Prusem – wielokrotnym reprezentantem Polski w piłce
siatkowej. Tematem spotkania by-

ło zachęcanie dzieci do uprawiania
siatkówki od najmłodszych lat. Ciekawa prelekcja była również okazją
do zrobienia wspólnych zdjęć i rozdania autografów.
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Przed 100 laty prasa donosi
Wyszukane i przetłumaczone przez dr hab. Janusza Stopyrę artykuły pochodzą z gazetki „Bote” („Posłaniec”).
Rocznik 25, nr 44-52, czerwiec 1918
Oborniki (Obernigk), 1.
czerwca 1918: Rusza skup owoców. Dzierżawcom i posiadaczom
owoców podaję do wiadomości, że przyjechałem do Obornik
w sprawie skupu owoców i proszę do przesyłanie do mnie nawet najmniejszej ich ilości, możliwe także wozem do przewożenia mleka. Mieszkam w Willi
Quisisana, Villenstraße (obecnie
ul. Wyszyńskiego) w Obornikach
i tam proszę kierować wiadomości. Płacę jak w skupie. Gdyby zebrała się większa liczba dostawców, towar mogę przejąć już od
Skokowej (Gellendorf). Podpisano: Reddig.
Oborniki (Obernigk), 1.
czerwca 1918: Dzierżawa terenów zielonych. Podpisywanie
umów dzierżawy powierzchni porośniętych trawą w lesie miejskim
odbędzie się jedynie w dniach 1
i 5 czerwca. Zbiórka przy Leśniczówce Labaschke. Żmigród, 27
maja 1918. Podpisano: Magistrat.
Oborniki (Obernigk), 1.
czerwca 1918: Samowolne grzebanie zwierząt. Nagrodę w wysokości do 20 marek – zależnie
od wartości wskazanego obiektu
– zapłacimy osobie, która wskaże posiadacza padłych zwierząt,
który nie zgłosił ich do naszego punktu, lecz samodzielnie pochował. Wszystkie padłe zwierzęta bez względu na wiek należy
zgłaszać do punktu grzebania padliny Trzebnica-Milicz z siedzibą
w Prusicach (Prausnitz), telefon
Prusice nr 40.
Oborniki (Obernigk), 1.
czerwca 1918: Zgubiono-znaleziono. Dnia 17 maja 1918 w godzinach przedpołudniowych na szosie
z Prusic (Prausnitz) do Wszemirowa (Schimmerau), na wysokości
mostu, zgubiono zielony pluszowy koc. Rozpoznany młody człowiek, który koc znalazł, proszony
jest o niezwłoczny zwrot do majątku Krościna Mała (Klein Krutschen), gdyż w przeciwnym razie
zgłoszone zostanie przeciwko niemu postępowanie sądowe.
W sobotę w drodze z Willi Anne-Marie do państwa Lorkow-

skich zgubiono czarny aksamitny
pasek. Do zwrotu za wysokim wynagrodzeniem do Willi Anne-Marie w Obornikach.
W Obornikach w pobliżu Villenstraße 5 zgubiono czarny półbucik dziecięcy oraz portmonetkę
wraz z zawartością. Zwrot za wysokim wynagrodzeniem pod wskazanym adresem.
W drodze od leśniczówki do
Prusic (Prausnitz) zgubiono zaś
srebrny zegarek wraz z portmonetką. Uczciwego znalazcę uprasza się
o zwrot do Paula Sorembe, mistrza
murarskiego i ciesielskiego w Prusicach.
Oborniki (Obernigk), 1. czerwca 1918: Poszukiwany-poszukiwana. Na dzień 1 lipca 1918 poszukiwana jest porządna dziewczyna
jako pokojówka do majątku. Wymagane sprzątanie pokoi, podawanie do stołu i prasowanie. W tym
samym majątku miejsce również
dla kucharki. Dobre referencje oraz
życzenia co do pensji można składać w sklepie papierniczym Riedigera w Obornikach.
Celem zatrudnienia od 1 lipca
1918 poszukuję porządnej, pilnej
i dobrze wyglądającej pokojówki.
Zgłoszenia ze zdjęciem kierować do
Pani Dyrektorowej Zimmermann
w Pałacu Sułów (Sulau).
Poszukiwana silna, pracowita
i niezawodna ogrodniczka, do zatrudnienia od zaraz. Zapewnione mieszkanie – pokój z kuchnią –
i pensja do uzgodnienia. Willa Fortuna w Obornikach.
Poszukiwany młody chłopak w wieku 15-17 lat do zatrudnienia przy pracach domowych.
W ramach zatrudnienia możliwe
jest także wyżywienie. Paul Sorembe, Prusice (Prausnitz).
Od 1 lipca 1918 poszukiwana
jest silna, niezawodna dziewczyna
celem samodzielnego zatrudnienia
(wraz z praczką) do obsługi 8 osób.
Zgłoszenia z referencjami, propozycjami wysokości pensji i możliwie
także ze zdjęciem kierować do pani Marii Kosche, Breslau, Zwingerplatz 2 (obecnie Plac Teatralny).
Poszukiwanych także kilka kobiet lub dziewcząt-robotnic do stałej pracy w tartaku. Paul Sorembe,
Prusice.

Oborniki (Obernigk), 1. czerwca 1918: Wynajmę stodołę. Stodoła
– do wydzierżawienia na okres żniw.
Ogrodnik John z Prusic (Prausnitz).
Oborniki (Obernigk), 1. czerwca 1918: Kupię-sprzedam. Pomidory, seler oraz wszystkie gatunki kapusty oferuje Paul Nitschke z Obornik.
Prawie nowy, wodoszczelny futerał do gitary sprzeda Müller
z Obornik, Lindenallee 12.
Używaną lampę gazową, kuchenkę gazową oraz wyciąganą
lampę elektryczną, a także nowy
Leksykon Brockhausa oferuje tanio
C. Trappe, dworzec w Obornikach.
Kupię dobrą mleczną kozę, dającą dużo mleka. Oferty z ceną kierować do dr Löloff, Willa Fortuna
w Obornikach.
59 kup gałęzi sosnowych składowanych w lesie parafialnym przy
szosie do Wielkiej Lipy (Groß Leipe) sprzeda Otto Vater, Przedsiębiorstwo Budowlane w Obornikach.
Oborniki (Obernigk), 5. czerwca 1918: Przedstawienie teatralne.
W sobotnie popołudnie teatr
frontowy wystawił spektakl J.W.
Goethego „Ifigenia w Taurydze”.
Przedstawienie w trzech aktach odbyło się w Hotelu „Bellevue”.
Spektakl wystawiony został bardzo pięknie i można go zdecydowanie określić jako wydarzenie bez
precedensu w dotychczasowej historii Obornik, oglądanie było przeżyciem najwyższego lotu.
Dziwi tylko, że mimo związanej
z nim zbiórki na cel dobroczynny,
jakim była działalność Fundacji Ludendorff, tak dobry zespół aktorów
musiał grać przy pustej sali.
W niedzielę jednak sala Hotelu „Bellevue” była już wypełniona
po brzegi. Recytowane w niej były poważne i humorystyczne wiersze oraz wykonywane pieśni. Wystawiono także komedię „Kiedy
się starzejemy” Oskara Blumenthala oraz śpiewogrę jednoaktową
„Obietnica za piecem” Aleksandra
Baumanna.
Aktorzy zapewnili licznie zgromadzonym widzom wspaniały wieczór. Ci ze swej strony odpowiedzieli im gromkim aplauzem.

Zaczarowana koszula
Oj, to było bardzo dawno temu, nie było wtedy czołgów ani
innego współczesnego uzbrojenia
takiego jak obecnie…
…jechał rycerz na koniu.
W oddali zobaczył postać, która zachowywała się jakoś dziwnie. Zbliżył się i zobaczył, że starsza kobieta trzymała się za głowę
i lamentowała.
Rycerz podążał na turniej, ale
zainteresował się zachowaniem
kobiety.
– Co się stało? – zapytał.

– Koza wlazła w tarninę i nie
może wyjść.
– A nie ma nikogo tutaj, kto
mógłby ją wyciągnąć?
– Nikogo tutaj nie ma, oprócz
mnie. Sama mieszkam.

czując kłucie – szarpnął się – rozdzierając koszulę! Zadrapał też ciało na plecach…
– Jak ja teraz wystąpię na turnieju?! – zapytał.
– W chacie mam jedną koszulę.

Rycerz zeskoczył z konia. Wyjął miecz i zaczął wycinać kolczaste krzaki.
Sprawnie mu to szło – szybko
przesuwał się do zwierzęcia. Nagle upadł na niego jeden wcześniej odcięty kolczasty duży pęd.
Jakiś kolec zahaczył, a rycerz

Poszli do tej chaty. Kobieta wyjęła ze skrzyni lnianą koszulę.
Trzymając ją przed rycerzem powiedziała:
– To nie jest zwykła koszula. Wygląda normalnie, ale ta koszula ma
moc – ona obroni tego, kto ją ma na
sobie.

Oborniki (Obernigk), 5. czerwca 1918: Zebranie hodowców-kolejarzy. Podczas sobotniego zebrania
Kolejowego Związku Hodowców
Królików na miejsce przewodniczącego Trappe, który zginął w wypadku kolejowym między Pęgowem
(Hennigsdorf) a Szewcami (Schebitz), wybrano zawiadowcę stacji
Przybylskiego.
Oborniki (Obernigk), 8. czerwca 1918: Wiosenny ruch turystyczny. Ruch pociągów z Wrocławia
do Obornik wzmógł się szczególnie w ostatnią niedzielę. Już około południa przybyło do nas około
400 osób, a po południu na dworcu
we Wrocławiu (Breslau) kolejki do
okienek kasowych były tak długie,
że kilkaset osób odesłano bez możliwości kupienia biletu. Te były bowiem limitowane, a limit został wyczerpany na długo przed odjazdem
pociągu do Obornik.
Oborniki (Obernigk), 8. czerwca 1918: Powiatowa dostawa siana.
Starostwo Powiatowe w Trzebnicy
podaje do wiadomości, że nasz powiatu winien wysłać dużą ilość siana dla armii z pokosów roku 1918.
Po pierwszym pokosie siana, tj. najpóźniej do dnia 15 czerwca 1918,
powiat dostarczyć ma w przeliczeniu jeden cetnar siana z każdej morgi łąki. Lokalne władze winny zadbać o to, aby dostawa nastąpiła tuż
po sianokosach.
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dobierały się po dwa gospodarstwa domowe i odbierały od handlowców po jednej rolce oddając im po pół kartki. Kartki mają
ważność do 30 lipca 1918. Cena
całej rolki wynosi 33 fenigi, a połowy 17 fenigów.
Oborniki (Obernigk), 19.
czerwca 1918: Pokaz źrebaków
w Trzebnicy. Związek Hodowców Koni w terminach pod koniec czerwca lub na początku lipca 1918 zorganizuje w Trzebnicy
(Trebnitz) już po raz kolejny powiatowy pokaz źrebaków. Konkretny dzień zostanie jeszcze
ustalony.
Oborniki (Obernigk), 19.
czerwca 1918: Awaria światła.
Z powodu defektu światła elektrycznego niedzielny pokaz kinoteatru musiał zostać odwołany.
Projekcję przełożono na następną
niedzielę, 23 czerwca 1918. Program pojawi się w następnym numerze tejże gazetki.

Oborniki (Obernigk), 12.
czerwca 1918: Postanowienia rady
powiatu. Podczas posiedzenia rady
powiatu w dniu 29 kwietnia 1918
podjęto decyzje m. in. o projekcie
sieci powiatowej kolei polnej, zatrudnieniu inspektora ds. hodowli zwierząt, podłączeniu placówek
żandarmerii pieszej w Obornikach
i Trzebnicy (Trebnitz) do sieci telefonicznej, przełożeniu wyborów
uzupełniających do Rady Powiatu
oraz o ustanowieniu budżetu powiatu na rok 1918.

Oborniki (Obernigk), 26.
czerwca 1918: Obornicki ruch
turystyczny.
Napływ wrocławskich turystów do Obornik szczególną intensywność osiągnął w ostatnią
niedzielę. Już wczesnym rankiem
pojawiło się sporo przyjezdnych,
którzy skierowali się w stronę lasów rozlegających się w kierunku
Wielkiej Lipy (Groß Leipe) oraz
Rościsławic (Riemberg) celem
zbierania czarnych jagód. Wielu z nich spędziło na tym zajęciu
cały dzień. Wracali oni do Obornik dopiero wieczorem niosąc ze
sobą pełne naczynia jagód. Zbieranie wiązało się z dużym trudem, gdyż z powodu suszy jagody
w tym roku są małe, jednak także
i ich cena jest adekwatna i wynosi aż 1,40 marek za funt. Cena ta
przypuszczalnie już nie spadnie,
gdyż szczyt zbiorów jagód w roku
1918 mamy już za sobą.

Oborniki (Obernigk), 19.
czerwca 1918: Dostawa włóczki bawełnianej. Zaplanowana na
pierwszy kwartał 1918 roku dostawa włóczki bawełnianej dla powiatu trzebnickiego częściowo już nadeszła. Pobieranie włóczki przez
wyznaczonych do tego celu drobnych handlowców możliwe jest tylko na kartki. Ponieważ jednak rodzinom liczącym sobie do czterech
osób przysługuje jedynie pół rolki,
a drobni handlowcy nie dysponują
stosowną miarą, zaleca się, aby po-

Oborniki (Obernigk), 26.
czerwca 1918: Grabie i kołdry dla
powiatu.
Wrocławski Zarząd Gospodarki Wojennej przekazał powiatowi
trzebnickiemu 200 kołdr dla rolnictwa oraz grabi do zbierania liści z drzew. Zastosowanie grabi umożliwi szybsze zbierani liści
z drzew również dzieciom szkolnym. Lokalne władze samorządowe proszone są o podanie wielkości zapotrzebowania na kołdry
i grabie.

Rycerz nie miał ochoty słuchać tego, co mu starowina mówiła. Spieszył się na turniej. Ubrał koszulę… Wskoczył na rumaka i ruszył w drogę…

Po jakimś czasie obaj rycerze brali udział w wielkiej bitwie,
w której wielu rycerzy zginęło…
Rycerz, który dostał koszulę od
kobiety został ciężko ranny. A jego przyjaciel, z którym zamienił
koszulę – nie był nawet draśnięty,
chociaż to on był w centrum walk.
– Zrozumiał nasz rycerz, który dostał tak drogocenną koszulę tylko za poświęcenie chwili na
wyciągnięcie kozy z kolczastych
krzaków, że staruszka mówiła
prawdę!
Słuchajcie dzieci starszych.
Mają wiedzę, doświadczenie
i chcą dla was zawsze dobrze!

Kiedy przyjechał na miejsce turnieju, zawody się już zaczęły.
Podszedł do niego inny rycerz.
Myślał, że rycerz w koszuli od staruszki już brał udział w turnieju
i gdzieś się skaleczył – na plecach
była plama na koszuli.
Gdy nasz rycerz dowiedział się,
że koszula jest zakrwawiona – zdjął
ją.
– Masz tę koszulę. Daj mi inną
czystą!
– Drugi rycerz wziął tę od staruszki, a dał czystą koledze.

Tadeusz Emil Gołębiewicz
24.05.2009

sierpień 2018 r.

z pierwszej ręki

Magazyn Informacyjny
Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich

O b orni c ki o ś ro d e k k u lt u ry

25

kultura-oborniki. pl

Obornicki Ośrodek Kultury * Biblioteka im. J. Iwaszkiewicza * Salonik Czterech Muz
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
Ferja to wrocławska grupa muzyczna, stworzona w 2011 roku
przez Małgosię Bręczewską i gitarzystę Piotra Mizgalskiego.
Ich twórczość to fuzja pięknych
melodii, świetnych tekstów oraz doskonale zagranych dźwięków. Prezentują swoje autorskie piosenki,
do których teksty, pełne lirycznego
spojrzenia na otaczającą rzeczywistość, czasem kąśliwe, przesiąknięte kobiecością, tworzy od samego
początku zaprzyjaźniony z zespołem poeta Piotr Trysła. Muzyka zespołu to połączenie wielu gatunków.
Znajdą się tu elementy popu, żywiołowej improwizacji jazzowej, nastrojowość typowa dla piosenki poetyckiej i bardzo energetyczne akcenty
gitarowe. Znakiem rozpoznawczym
Ferji jest niezwykła i kojąca barwa

głosu wokalistki, jej sceniczna charyzma oraz muzycy – czołowi, wrocławscy instrumentaliści jazzowi,
którzy często goszczą na największych scenach Polski i Europy.
O całokształcie brzmieniowym
i niezwykłej energii koncertowej
decyduje z pewnością doborowy
skład zespołu: Małgosia Bręczewska
– wokal, ukulele Maciek Mazurek –
gitara Łukasz Perek – piano/instrumenty dęte Jakub Olejnik – kontrabas/gitara basowa Wojciech Buliński – perkusja.
THE POSTMAN – to najlepszy
polski Tribute Band wykonujący utwory Beatlesów.
Uznani w Polsce i na świecie za perfekcyjną jakość. Przy-

goda z Beatlesami rozpoczęła się
w 1997 roku. Zagrali ponad 1000
koncertów w Polsce i Europie.
The Postman nie tylko oddaje klimat muzyki lat 60-tych, ale również wygląda jakby właśnie przybył z tamtej epoki. Szyte na miarę
garnitury model’64, buty „bitelsówki” prosto z Liverpoolu, stylizowane fryzury przypominają
epokę lat 60-tych.
Zespół osiąga brzmienie słynnej czwórki dzięki kunsztowi muzycznemu, używając replik legendarnego sprzętu na którym grali Beatlesi.
The Postman zagrają m.in. utwory: She loves you, Help, Twist and
shout i wiele innych niezapomnianych przebojów „wielkiej czwórki”.
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Wystawa fotografii
Zenona Harasyma

pt. „Spojrzenie obok siebie…”
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Pracowity czerwiec
dla Elitarnych
Miesiąc czerwiec był bardzo
pracowity dla Stowarzyszenia
Miłośników Sportu Elit, począwszy od Mistrzostw Polski
K-1, które odbyły się w miejscowości Susz (Mazury), w których
wystartowało trzech naszych
reprezentantów.
Szczęście sprzyjało i zawodnicy
wrócili z sześcioma medalami:
– Michał Borowski 2 złote medale
– Łukasz Borowski 1 złoto i 1 srebro
– Marcin Bojarun 1 złoto i 1 srebro.

Street photography nie jest fotoreportażem podporządkowanym
danemu wydarzeniu lub jak fotografia dokumentalna określonemu
zadaniu. Zawiera cechy fotografii dokumentalnej, ale jest spontanicznie, emocjonalnie wykonanym
kadrem lub krótką serią zdjęć dokumentującą zachowania ludzi
w miejscach publicznych lub ujmującym dany fragment rzeczywistości. Specyfiką tych zdjęć jest ich
przypadkowość. Fotograf znajdujący się na ulicy jest jakby na polowaniu na sytuację, na kadr. Nie ma czasu na analizę zdarzenia, ani na wybór lub zmianę obiektywu, musi być
przygotowany i szybko reagować na

Puchar Dolnego Śląska w Ujeżdżeniu 2018 dla Kasi Kuriata–
mieszkanki Obornik Śląskich!
W dniach 21-22.04.2018 r. odbyły się na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych Partynice zawody
Halowego Pucharu Dolnego Śląska
w Ujeżdżeniu 2018. Impreza zgromadziła najlepszych zawodników
i konie z naszego województwa oraz
gości z Niemiec. Pierwsze miejsce
w kategorii: senior i Puchar Dolne-

Kolejne zawody odbyły się
w Świdnicy. Były to Mistrzostwa
Europy WKA K-1, w których wystartowało dwóch reprezentantów
naszego miasta oraz klubu zdobywając AMATORSKIE PASY WKA
oraz 5 złotych medali.
Michał Borowski oraz Łukasz
Borowski nie mieli sobie równych
na tych Mistrzostwach.
Kolejnymi zmaganiami sportowymi były jedne z największych
i najbardziej prestiżowych zawodów graplerskich ADCC Germany, w których reprezentanci Obor-

dane wydarzenie, scenę czy postać.
Wychodząc na ulicę ma jedynie nadzieję i wiarę w swoje umiejętności,
niczego nie może zaplanować, musi
mieć odrobinę szczęścia znalezienia
się w odpowiednim miejscu i czasie.
Fotografie prezentowane na wystawie „Spojrzenie obok siebie…”
wykonane na ulicach wielu miast,
mieszczą się w kanonie street photography i nawiązują do moich wczesnych fotograficznych zainteresowań, które mimo upływu wielu lat
ciągle pozostają fascynujące.

go Śląska 2018, zdobyła Katarzyna
Kuriata, zawodniczka SKS ARKADIA Wielka Lipa.
Tegoroczna maturzystka, uczennica III klasy LO im. K. Holteia,
ponownie stanęła na najwyższym
podium wojewódzkich zawodów
ujeżdżeniowych, tym razem w najstarszej kategorii wiekowej.
Do kolejnego zwycięstwa poprowadziła Kasię trenerka – wielokrotna mistrzyni i reprezentantka Polski w ujeżdżeniu, p. Justyna Dysarz.

sierpień 2018 r.

Magazyn Informacyjny
Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich

z pierwszej ręki

27

mali SPORTOWCY,
WIELKIE emocje

nik Śl. zajęli również miejsca na podium. Tym razem drugie i trzecie
miejsce:
Michał Borowski brązowy medal
Łukasz Borowski srebrny medal
Ostatnie zawody które zakończyły ten pracowity miesiąc, a zarazem zamknęły sezon to wisienka
na torcie.
Ogólnopolski Turniej Sportów Walki, który organizowany był
przez nasze Stowarzyszenie Miłośników Sportu Elit. I tutaj możemy
pochwalić się nie małym sukcesem
zdobywając 11 medali:
– Michał Borowski 3 złote i 1
srebrny medal
– Norbert Wasiluk 1 złoty medal
– Oliwia Bojarun 2 złote medale
– Marcin Bojarun 1 srebrny medal
– Adrian Syrnik 1 srebny medal
– Jony Brawo 2 srebrne Medale
Podsumowania ostatniego miesiąca to 15 złotych medali 8 medali
srebrnych i jeden brąz!
Z tego miejsca chcielibyśmy podziękować naszym sponsorom bez
których nie było by to możliwe:
www.Autobus.pl, #P_K, www.Gladiator-fight.com, www.BodyPoint.
pl, SYLW-BUD
Ludziom którzy nie chcieli reklamy a pomogli oraz Panu Burmistrzowi Arkadiuszowi Poprawie za
pomoc w zorganizowaniu Ogólnopolskiego Turnieju Sportów Walki.
DZIĘKUJEMY!!!!!

Zenon Harasym
Wystawę zwiedzać można do 6
września 2018r.

Kasia Kuriata
z pucharem
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Emocje i budżet obywatelski.
Uczuciowa sfera naszego życia
i projekt wspierania obywatelskich inicjatyw. „mali SPORTOWCY, WIELKIE emocje”
– projekt, który początkowo
miał być turniejem piłki ręcznej dla dzieci ewoluował aż do
momentu podpisania umowy
z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Dolnośląskiego.
W efekcie Stowarzyszenie Piłki
Ręcznej Bor Obornik Śląskie
wraz z sympatyzującymi rodzicami pozyskało środki finansowe z Budżetu Obywatelskiego
Aktywny Dolny Śląsk.
Budżet obywatelski stwarza
możliwości realizacji przedsięwzięć
podejmowanych przez lokalną społeczność. Piłka ręczna w naszej
gminie cieszy się dużą popularnością. Postanowiliśmy wykorzystać
jej duży potencjał i pozyskać dodatkowe środki finansowe na realizację
zadań w obszarze kultury fizycznej.
Głównym wydarzeniem miał być
turniej mini piłki ręcznej chłopców
w wieku osiem, dziewięć lat, a wydarzeniami towarzyszącymi turnie-

jowi miały być rodzinna gimnastyka i rodzinne biegi na orientację.
By umożliwić udział w naszych wydarzeniach szerszej społeczności
w ostatniej chwili przed podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim dołączyliśmy jeszcze jedną aktywność rodzinne ergowiosła.
Motorem napędowym w głosowaniu okazali się rodzice najmłodszego zespołu piłki ręcznej chłopców.
Ich zaangażowanie zakończyło się
sukcesem i jako Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Bor Oborniki Śląskie pozyskaliśmy dofinansowanie – opowiada Przemysław Bagiński.
Za nami pierwszy cykl projektu
a mamy ich łącznie aż pięć. Pierwszy z eventów odbył się 17 czerwca
obornickim OSiR. Niedzielny poranek to bardzo dobry moment, by
gimnastyką pobudzić swoje ciało.
Pani Ania specjalistka od funkcjonalnego treningu zdrowotnego zadbała by obecni rodzice z dziećmi,
prężyli swoje muskuły i wyginali ciało. Gimnastyka była świetnym przygotowaniem do zaplanowanych meczów piłki ręcznej. Po trzech niezwykle emocjonujących meczach piłki
ręcznej nastąpiła przerwa regenera-

cyjna dla piłkarzy ręcznych. W przerwie zaplanowaliśmy konkurs rodzinnych ergowioseł, w którym wystartowało aż 20 par. Po ceremonii
medalowej ergowioseł swoje rozgrywki dokończyli młodzi piłkarze
ręczni. Którzy jak zwykle obdarowali nas mnóstwem emocji, za co każdy z uczestników otrzymał nagrodę
oraz pamiątkowe medale

Łukasz Borowski

Invictus
Stowarzyszenie Invictus Brazylian jiu jitsu Oborniki Śląskie
ma za sobą bardzo pracowity
okres.
Pierwsza połowa sezonu zakończona, czas na podsumowanie mówi trener sekcji BJJ Miłosz Borowski, „jestem bardzo zadowolony ze
startów sowich podopiecznych i ich
rozwoju. Z zawodów na zawody odnotowuje wzrost formy swoich podopiecznych, co się przekłada na wyniki sportowe. Warunki znacząco się zmieniły, co na pewno ma
wpływ na jakość treningu.
Jestem w trakcie realizacji kolejnego przedsięwzięcia jakim jest sala do treningów wytrzymałościowo– siłowych, będę mógł skupić
się na przygotowaniu motorycznym i siłowym swoich podopiecznych, a więc kompleksowe i profesjonale podejście do jednostki jaką
jest zawodnik. Dodatkowo od września wprowadzamy nową formę zajęć dla grup koedukacyjnych. Będą to zajęcia z wykorzystaniem treningu ogólnorozwojowego dla osób
chcących poprawić swoją formę fizyczną. Wkrótce więcej informacji na naszej stronie www.invictusbjj.com.pl, i facebooku Invictus BJJ
Oborniki Śląskie.
Kolejną świetną informacją dla
klubu jest fakt podpisania umowy sponsorskiej z firmą „TAKMA”
i jej prezesem p. Tadeuszem Tiuch-

ty, który postanowił wspierać nas
w naszych marzeniach za, co bardzo dziękujemy i nie zawiedziemy
danego zaufania. Następny sezon
będzie obfitował głównie w zawody międzynarodowe, a zwieńczeniem sezonu będzie start w styczniu
2019r. na Mistrzostwach Europy
w Lizbonie najbardziej prestiżowej
organizacji IBJJF – International
Brazilian Jiu-Jitsu Federation
Ostatnim naszym startem w sezonie było wywalczenie 18– stu medali na Pucharze Niemiec w Berlinie na którym oficjalnie w klasyfikacji generalnej zajęliśmy 4 miejsce,
ale po podliczeniu punktacji za wywalczone medale okazało się że organizator popełnił błąd, ponieważ
powinniśmy zając miejsce 3. Jest to

dotychczas największe osiągniecie
sportowe na które zapracowała cała drużyna.
Już od 12 lipca do Obornik zjadą
się zawodnicy z całej Polski na ogólnopolski obóz letni wszystkich filii
niezwyciężonych, a także innych
klubów. Będzie to wytężony okres,
bo treningi będą dwa razy dziennie
oczywiście z sesjami sparingowymi
i technicznymi.
Ivictus Capm prowadzi trener
Maksymilian Wiśniewski czarny
pas bjj.
Dziękujemy partnerom i osobą
które nas wspierają: Lampy2, BraveDesign, TAKMA, StepMed, Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz
Poprawa, dyrektor OSiR Oborniki Śl. Aleksandra Durkalec-Rzepka.

Niedzielne aktywności zostały
zakończone rodzinnymi biegami na
orientację. Popularny «Grzybek» to
doskonale miejsce do różnego rodzaju aktywności fizycznej. Przygotowane wcześniej punkty kontrolne
nie były wcale łatwe do odnalezienia. Wszyscy uczestnicy szczęśliwie
dotarli do mety, gdzie po wręcze-

Klub Teakwon-do „Namu”
Kolejny rok treningów Klubu
Teakwondo „Namu” Oborniki
Śląskie już za nami.
Był to rok wyczerpującej pracy,
która przyniosła nam wiele osiągnięć i medali zdobytych na zawodach Puchar Pomorza w Koło-

brzegu i Otwartych Mistrzostwach
Polski Taekwon-Do w Strzegomiu. Łącznie zdobyliśmy 15 medali z czego jesteśmy bardzo dumni. W Kołobrzegu zdobyliśmy 1
medal, w Strzegomiu zdobyliśmy
14 medali w tym 4 złote. Co oznacza, że do Obornik wracamy z czte-

rema tytułami Mistrza Polski. Bawiliśmy się znakomicie. Swoje umiejętności pokazaliśmy również na
pokazach WOŚP i „Dniach Obornik Śląskich”. Dziękujemy trenerom Agacie i Staszkowi za wsparcie i współpracę. Wasza praca była
trudna i nieoceniona. Dziękujemy
również wszystkim uczestnikom,
zapraszamy na kolejny sezon już od
września w stałym miejscu na sali Powiatowego Zespołu Szkół przy
ul. Parkowej 8 we wtorki i piątki od
17:00 do 19:15.
Od nowego sezonu będziemy
mieli już matę treningową, co podniesie poziom naszych treningów
jak i bezpieczeństwo. Z tego miejsca trzeba podziękować naszym
sponsorom, bo to dzięki WAM mamy tą matę. Dziękujemy Gminie
Oborniki Śląskie, Powiatowi Trzebnickiemu, Nadleśnictwu Oborniki Śląskie, firmie Auto-Części, MasterMet z Obornik Śląskich, Vag 4
You, Magdalena Olczyk Fotografia
i ADAMA z Brzegu Dolnego.
Magdalena Małek

niu pamiątkowych medali przy słonecznej pogodzie długo opowiadali
o błądzeniu po krzakach.
Przed nami kolejne cykle projektu „mali SPORTOWCY, WIELKIE emocje” na które zapraszamy
30 września, 28 października, 25 listopada oraz 16 grudnia. Szczegóły
każdego z wydarzeń będą dostępne

na profilu społecznościowym „mali
SPORTOWCY, WIELKIE emocje”.
Jako organizatorzy serdecznie
dziękujemy zaangażowanym rodzicom oraz podmiotom, które bezinteresownie wspierały naszą inicjatywę.
Przemysław Bagiński
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Na starcie zgłosiła się rekordowa ilość zawodników i zawodniczek
– 23 pary męskie i 20 par żeńskich.
Gry trwały od soboty godz. 12.00
a skończyły w niedzielę o 5.00. Gry
trwały 17 godzin!!! Zawodnikom
nie straszne było słońce, deszcz

i zmęczenie. Dali z siebie wszystko
do ostatniej piłki.
Turniej żeński, finałowa czwórka: 1. Joanna Rejno, Paulina Sobolewska 2. Klaudia Kubas, Ola Deptuch 3. Ewa Mirosławska, Karolina Nowak 4. Kinga Zimowska, Ola
Kurzepa.
Turniej męski, finałowa czwórka: 1. Mateusz Bury, Adrian Niewiadomski 2. Jakub Zdybek, Stanisław Szymankiewicz 3. Paweł Ma-

licki, Tomasz Milczarek 4. Sebastian
Ślósarz, Antoni Piotrowski.
Dziękujemy sponsorom, Gminie Oborniki Śląskie, Firmie Technisat EMS i Kormas Elektryk, sędziom, za wytrwałość, skupienie
i wspaniałe sędziowanie jakże trudnych zawodów, wszystkim zawodnikom i zawodniczkom oraz kibicom za wspaniałą atmosferę podczas turnieju.
Zbyszek Gałuszka
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Mistrzostwa Polski Taekwon- TAEKWON-DO –
MIĘDZYNARODOWO
do KALISZ ARENA 2018
W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

Siatkówka plażowa
W sobotę 2 czerwca 2018
w Obornikach Śląskich odbył
się Turniej Siatkówki Plażowej
OMOŚ.

z pierwszej ręki

sierpień 2018 r.

Świetny występ zanotowali oborniczanie, podopieczni
trenera Gąsiora i Kowalczyka,
podczas Mistrzostw Polski
Taekwon-do, które odbyły się
w ostatni weekend kwietnia br.
w Kalisz Arenie.
Już po raz trzeci biegacze opanują obornickie lasy. W ostatni
weekend wakacji odbędzie się
Bieg Oborygena. Obornicka
impreza na dobre wpisała się
w kalendarz dolnośląskich imprez biegowych.

od władz Obornik Śląskich dostaliśmy prawdziwą australijską, aborygeńską maskę. Postanowiliśmy,
że charakterystyczna maska będzie,
motywem przewodnim tegorocznego Biegu Oborygena...
Do zobaczenia 25 sierpnia 2018!

Zainteresowanie biegiem z roku na rok jest coraz większe. W poprzedniej edycji zabrakło pakietów
startowych. Tym razem szykujemy
się na przyjęcie 600 osób – o sto więcej, niż ostatnio. Każdy kto w terminie zdąży zgłosić się do biegu otrzyma m.in. pamiątkową koszulkę techniczną i bawełnianą torbę. Każdy kto
ukończy dystans 10,4 kilometrów
otrzyma odlewany medal.

Start i meta: Targowisko „Mój rynek”
Dystans: 10,4 km
Trasa: drogi leśne i szutrowe
Regulamin i zapisy:
www.biegoborygena.pl
Informacje: www.oborygeni.pl

W tym roku motywem biegu jest
maska aborygeńska. Dlaczego maska? W styczniu Grupa Biegowa
Oborygeni obchodziła rocznicę zawiązania stowarzyszenia. Z tej okazji odbyło się urodzinowe spotkanie
połączone z wykładem i tematycznymi prezentacjami. W prezencie

Młodzik, Stefan Piotrowski sięgnął po złoty medal w konkurencji szybkościowej „ap chagi”, Tobiasz Dusiński (kadet) również po
złoto w konkurencji układów formalnych, juniorka młodsza Pola

Czerwińska zaliczyła złoto w walkach punkt-stop -55kg. Jej siostra
Dominika ma dwa krążki: złoty
w układach formalnych oraz brązowy w walkach ciągłych -64 kg, Marek Czerwiński, z kolei, zdobył dwa
srebrne medale: w układach formalnych i walce punkt-stop -80 kg (super senior). Kuba Rutkowski dodał
do kolekcji brąz w walce ciągłej jako
junior + 80 kg. Dla Dominiki i Kuby
były to ciężkie starty, ponieważ weszli do wyższej kategorii wiekowej –
juniorów. Mikołaj Borowiak, multi-

medalista z turniejów Pucharu Polski, tym razem bez medalu.
Impreza zgromadziła 600 zawodniczek i zawodników Polskiej
Federacji Taekwon-do z 83 klubów,
a rozgrywano ją na 15-u planszach.
Całość modelował Sędzia Główny
turnieju, oborniczanin Piotr Gąsior,
7.dan.
Oborniki Śląskie będą miały kadrowiczów! Szczegóły wkrótce. Wszystkim zawodnikom gratulujemy!

Organizatorami Biegu Oborygena są Stowarzyszenie Grupa Biegowa Oborygeni i Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław przy udziale
Gminy Oborniki Śląskie, Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Obornikach
Śląskich, Nadleśnictwa Oborniki
Śląskie i Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz sponsorów.

Kolejny już raz w Obornikach
Śląskich było „międzynarodowo” za sprawą trenera Piotra
Gąsiora.

tkaniu nie mogło zabraknąć trenerów z Obornik Śląskich: P. Gąsiora
7.dan, Mateusza Kowalczyka 4.dan
i Niny Gąsior 3.dan.

Tym razem, pod koniec maja,
odbyło się międzynarodowe szkolenie dla trenerów Polskiej Federacji Taekwon-do z cyklu Akademii
Mistrzostwa Trenerskiego. W spo-

Seminarium poprowadził Gianni Peros (Włoch) 8.dan w asyście
Jordan Howell (Walia) i Mayi Levan (Malezja) dla trenerów z całej
Polski.

7.dan dla trenera
Piotra Gąsiora!

Hubert Ozimina
Grupa Biegowa Oborygeni

Boisko do siatkówki
Kolejna dotacja
dla naszej Gminy!

Mistrzostwa Dolnego Śląska Młodzików w Siatkówce Plażowej, najlepsi:
1. Piotr Śliwka, Kamil Szymandera, 2. Wiktor Mordarski, Dominik Płużka, 3. Andrzej Kwapiński, Wojciech Madej,
4. Wiktor Kubaszewski, Kamil Urbański. Gratulujemy i życzymy sukcesów w Półfinałach Mistrzostw Polski!

Mistrzowie Dolnego Śląska w Siatkówce Plażowej Juniorów:
1. Patryk Nowak, Piotr Gębarzewski, 2. Antoni Piotrowski, Sebastian Ślósarz, 3. Piotr Marcinkowski, Jan Nowacki,
4. Jakub Zaporowski, Jędrzej Kaźmierczak. Gratulujemy!

4 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego z rąk Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Iwony
Krawczyk Prezes SMS Olimp Oborniki Śląskie Zbyszek Gałuszka odebrał promesę w wysokości 20 000 zł
na budowę czwartego boiska piaszczystego przy istniejących boiskach

do siatkówki plażowej na terenie
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich.
Zadanie będzie realizowane we
wrześniu b.r. a współfinansowane
będzie ze środków Gminy Oborniki Śląskie.

Wyciskanie sztangi
26 maja b.r. w siłowni „Hektor”
w Obornikach Śląskich w trakcie IV Mistrzostw w Wyciskaniu
Sztangi Leżąc zmierzyło się ze
sobą 11 zawodników i 2 zawodniczki, którzy w trakcie zmagań
wyciskali z siebie ostanie poty.

Impreza odbyła się pod patronatem Burmistrza Obornik Śląskich
Arkadiusza Poprawy.
Wyniki Panów:
1. Piotr Żak – 149 wyciśnięć
2. Marek Zarzycki – 104 wyciśnięcia

3. Dawid Biernacki – 89 wyciśnięć
Wyniki Pań:
1. Karolina Cybulska 30 wyciśnięć
2. Marta Augustyniak 26 wyciśnięć
Gratulujemy zwycięzcom!

W dniu 20 kwietnia br. oborniczanin Piotr Gąsior otrzymał
stopień mistrzowski 7.dan w Taekwon-do.

min DAN na świecie w tym roku.
Na zdjęciu, czwarty od lewej Wielki Mistrz Dave Oliver 9.dan, prezydent Taekwon-do International.

Jest to jeden z niewielu tak wysokich stopni w Polsce. Ceremonia odbyła się w Bristolu w Wielkiej
Brytanii, gdzie mieści się siedziba
Taekwon-do International. Trzydniowy egzamin zdawało łącznie aż
580 osób – był to największy egza-

P. Gąsior zajmuje się Taekwon-do od 1989 roku. Otrzymał, m.in.
brązowy Krzyż Zasługi Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej oraz brązową odznakę Zasłużony dla Sportu Ministra Sportu Rzeczypospolitej Polskiej.

Zapisy na terenie naszej gminy już od końca sierpnia
(Oborniki Śląskie, Uraz, Pęgów i Osolin).
Więcej na obornikislaskie.gpft.pl lub pod nr tel. 781 324 612.
Zapraszają trenerzy: Piotruś, Daruś i Mateuszek!
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Szósty Ogólnopolski Turniej Wilka Okami Cup
22 kwietnia 2018 r. na hali Obornickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zatem dzień po uroczystym otwarciu obiektu, odbyły
się największe na tym obiekcie
zawody sportowe.
Mowa o szóstym Ogólnopolskim Turnieju Wilka Okami Cup,
który oficjalnie otworzył i przywitał wszystkich zawodników i gości Burmistrz Obornik Śląskich Pan
Arkadiusz Poprawa wraz z Panią
dyrektor OSiR Aleksandrą Durkalec-Rzepką.
Turniej co roku cieszy się dużą popularnością, jednak tym razem, jak mówi Piotr Nowak – główny organizator zawodów i trener,
był on rekordowy – 500 judoków, 30
klubów, 42 sekcje sportowe, 4 województwa, ponad 2000 kibiców!!!

Zawody judo zostały rozegrane
w 5 kategoriach wiekowych:
2011 i młodsi
2010-2009
2008-2007
2006-2005
Młodzi judocy walczyli w systemie grupowym, każdy z każdym, co
przekładało się w praktyce na trzy
pojedynki. Po zakończeniu turnieju
każdy z uczestników otrzymał jednakowy medal, w tym samym kolorze – co stanowi tradycję zmagań na
obornickim tatami.
Piotr Nowak podkreśla fakt, że
podczas zawodów przyświeca idea
nowożytnego olimpizmu, która mówi że najważniejszy jest udział – zajęte miejsce jest rzeczą wtórną – najważniejsze jest podniesienie swojego
poziomu sportowego, poznanie smaku rywalizacji oraz dobra zabawa.

przechwytywaniu jej i wykorzystywaniu do własnych celów. Uczy
samodoskonalenia, samodyscypliny i pozwala na wszechstronny rozwój.
Dzieci trenujące ten sport są
różne. Różnią się temperamentem, osiągnięciami w nauce, zdolnościami, niejednokrotnie są to
dzieci pochodzące z rodzin przezywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo– wychowawczych. Judo jest niejako ich
azylem. Treningi, turnieje i zawody sprawiają, że te wszystkie dysfunkcje przestają mieć znaczenie.
Dzieci wzajemnie się wspierają na
drodze do osiągnięcia celu.
Turniej Wilka wyróżnia się na
Dolnym Śląsku, w środowisku judo uchodzi za jeden z lepiej przygo-

z pierwszej ręki
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Ekstraliga szachowa
Udany pierwszy zjazd ekstraligi
szachowej!
W dniach 08-10 czerwca w Gorzowie Wielkopolskim odbył się
I zjazd ekstraligi szachowej.
W swoim piątkowym debiutanckim meczu Wieża Pęgów wygrywała 4:2 z Hetmanem Częstochowa.
Sobotę zakończyli zwycięskim meczem 4:2 z Wrzosem Międzyborów.

Należy podkreślić, iż taka skala przedsięwzięcia możliwa jest tylko przy pomocy wilczych rodziców, wkładzie finansowym sponsorów, dobrej woli i zaangażowaniu
władz Obornik Śląskich, przyjaznemu klimatowi pracy w obornickim
OSiR’ze.

Zawody wędkarskie

Niedziela to wielkie derby powiatu trzebnickiego i mecz z Białym
Królem Wisznia Mała zakończony
zwycięstwem 4:2!

Festiwal Brave Kids w Obornikach Śląskich
W dniach od 30 czerwca do 10
lipca 2018 r. Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Obornikach Śląskich gościł blisko 180 dzieci
i wolontariuszy festiwalu Brave
Kids z całego świata.
Wspomniany projekt edukacyjno-artystyczny powstał z inspiracji
tybetańskiego lamy Akonga Tulku
Rinpoche. W założeniu obejmuje
on działania pozwalające na naukę
przez sztukę i tworzenie w atmosferze przyjaźni i szacunku. Głównym
założeniem festiwalu jest przesłanie
„dzieci uczą dzieci”. Gości z Gruzji,
Indii, Iranu, Izraela, Jakucji, Kenii,
Litwy, Nepalu, Polski i Kambodży
gościliśmy już po raz trzeci.

Publiczność miała okazję podziwiać wspólne występy między innymi młodych gruzińskich muzyków
grających na tradycyjnych narodo-

zdj. Wieża Pęgów

wych instrumentach, akrobatów
z Kenii, tancerzy z Indii i Iranu,
muzyków z Izraela i artystów cyrkowych z Kambodży.
Wszyscy razem zaprezentowali
swoją narodową spuściznę.
Na scenie wystąpiła również
młodzież z Polski, Zespół Pieśni
i Tańca Wałbrzych czy Kapela Dudziarska Ignysie z Leszna. Swój
wkład w przygotowanie spektaklu
mieli też goście z Jakucji i Buriacji (Rosja), Nepalu, Litwy, Rumunii, Maroka i Hong-Kongu. Wielość
kultur, tradycji, temperamentów
mieliśmy okazję obserwować przez
blisko 2 tygodnie.
Po raz kolejny okazało się, jak
potrzebne jest Obornikom Śląskim
duże zaplecze sportowo-turystyczne, które może być wykorzystane
w niestandardowy sposób.
Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali od Ośrodka Sportu i Rekreacji pamiątkowe upominki w postaci smyczy reklamowych
i praktycznych kubków, które będą
promowały Oborniki Śląskie i Polskę w odległych zakątkach świata.
Tekst: Arkadiusz Kucharski

Mistrzostwa we florecie
W dniach 9 i 10 czerwca 2018 r.
w wyremontowanej hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich odbyły się Mistrzostwa Polski Młodzików we
florecie.
W zawodach wzięło udział ponad 200 zawodniczek i zawodników z całego kraju. Według organizatorów Mistrzostwa organizowane w Obornikach Śl. były jednymi
z najbardziej licznych w historii za-

Po trzech rundach wygrali trzy
mecze i uplasowali się na trzeciej
pozycji w tabeli. Gratulujemy!

wodów. Uroczystego Otwarcia Mistrzostw dokonał Zastępca Burmistrza Obornik Śląskich Pan Henryk
Cymerman w towarzystwie Dyrektora Ośrodka Pani Aleksandry Durkalec-Rzepki oraz legendy polskiej
szermierki Pani Olgi Walewskiej.
Pierwszego dnia odbyły się turnieje indywidualne mężczyzn i kobiet. Mistrzynią Polski florecistek
została po ekscytującym pojedynku
Maja Szatarska (Fundacja GSF), któ-

ra wygrała z Danielą Szpejną (UKS
De La Salle). Miejsce na podium
wywalczyła Lena Langa (Fundacja
GSF) i Karolina Żurawska (Budowlani Toruń). Kolejne miejsce wywalczyły Kanas Konstancja (Warta-Muszkieterowie Poznań), Olszewska Amelia (UKS Atena Gdańsk),
Borkowska Zuzanna (UKS 35 Bielawy Toruń) i Piątkowska Lena (UKS
De La Salle Gdańsk). Złoty medal
Mistrzostw Polski florecistów trafił
w ręce Igora Woźniaka (AZS AWF
Poznań). Drugie miejsce wywalczył Tomasz Gorczyca (UKS Atena Gdańsk). Na najniższym stopniu podium stanęli Mikołaj Olszewski (Budowlani Toruń) i Dawid
Piosik (IKS Leszno). Kolejne miejsca wywalczyli Kotek Jakub (Fundacja GSF), Fedorowicz Karol (AZS
AWF Warszawa), Ginda Piotr (Warta-Muszkieterowie Poznań), Lewicki Tymon (D’Artagnan Ursynów)

Na dużym stawie w Zajączkowie 27 maja b.r. odbyły się
Zawody Wędkarskie o „Puchar
Burmistrza”.
W zawodach wzięło udział 20 zawodników i zawodniczek. 17 śmiałków rywalizowało w kategorii senior (w tym jedna pani) i 3 zawod-

ników w kategorii junior (w tym
również jedna kobieta).
Puchar Burmistrza w kategorii
junior zdobył Piotr Robak, II miejsce zajęła Izabella Kociemba, a na
III miejscu uplasował się Jakub Mikołajczak. Zwycięzcy należą do
Szkółki Wędkarskiej w Obornikach

Śląskich działającej przy Kole PZW
nr 13 w Obornikach Śląskich.
W kategorii Senior zwyciężył Łukasz Łęski, na drugim miejscy uplasował się Jerzy Adamowicz,
a III miejsce zdobył Sylwester Chirowski.
Gratulujemy!
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Zapraszamy do Ośrodka Sportu i Rekreacji

To w ośrodku Sportu i Rekreacji wszyscy uczestnicy Brave Kids
stworzyli wielki spektakl finałowy
zaprezentowany na scenie w Hali Stulecia we Wrocławiu. Dzieci
i młodzież pochodząca z bliższych
i dalszych zakątków świata często
z ubogich i zagrożonych wykluczeniem rodzin – wszyscy oni stworzyli piękne widowisko.
towanych. Nasze zawody bowiem
to coś więcej niż turniej i sportowa
rywalizacja. Pokazujemy, że mimo
przeciwności losu i różnych barier
nie można się poddawać i trzeba
walczyć o swoje marzenia i najwyższe laury. Judo jest sztuką walki
opartą o zasadę ustępowania sile,
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Po sobotnich zmaganiach w niedzielę przyszedł czas na rywalizację
drużynową. W tej kategorii triumfatorkami w turnieju dziewcząt okazały się reprezentantki UKS De La Salle Gdańsk (Gabriela Bessman, Lena Jerz, Daniela Szpejna, Adrianna
Wierzchowska). Ich przeciwniczkami w meczu finałowym były poznanianki z Warty-Muszkieterów (Antonina Bartol, Barbara Dyrka, Konstancja Kanas, Natalia Woźniak)
a brązowe krążki trafiły do floreci-

stek pierwszego zespołu UKS Atena Gdańsk (Katarzyna Bekalarczyk,
Amelia Olszewska, Lena Piątkowska, Róża Wykland). Złotymi medalistami wśród florecistów w klasyfikacji drużynowej zostali szermierze UKS Atena Gdańsk (Tomasz
Gorczyca, Michał Kul, Łukasz Kulpaczyński, Krzysztof Łopatniuk),
srebro zdobyli reprezentanci IKS
Leszno (Szymon Pacholczyk, Dawid Pioski, Tobiasz Waściński, Filip
Winkhof), a na najniższym stopniu
podium stanął zespół Warty-Muszkieterów Poznań (Piotr Ginda, Łukasz Tomyślak, Michał Wieczorek,
Ksawery Zapór.
Szermierze na dobre polubili
Oborniki Śląskie, kolejne zwody na
naszym obiekcie zapowiadane są na
wrzesień bieżącego roku.
Tekst i zdjęcia:
Arkadiusz Kucharski

