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Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc
zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje ostatecznie siły
ciemności i śmierci, zapala w sercach wierzących nadzieję
i radość.
Jan Paweł II
Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia
wiosny i wiarą w sens życia.
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego w gronie
najbliższych osób
dla mieszkańców Gminy Obrazów
składają:
Krzysztof Tworek
Wójt Gminy Obrazów
wraz z pracownikami
i sołtysami

Teresa Szczudło
Przewodnicząca Rady
Gminy Obrazów wraz
z radnymi

W tym numerze między innymi:

Wywiad z Wójtem
Gminy Obrazów s. 3-5

Przegląd wydarzeń
s. 17-28

Kalejdoskop szkół
s. 32-39

ZAGROŻENIE CZADEM – co zrobić, by
się uchronić?
Wraz z nastaniem sezonu grzewczego rośnie zagrożenie związane z zatruciami tlenkiem węgla. Tlenek węgla, potocznie zwany
„czadem” to gaz silnie trujący, ale bezbarwny i bezwonny, przez co
trudno jest stwierdzić jego występowanie. Do organizmu człowieka dostaje się przez układ oddechowy, a potem trafia do krwi. Z hemoglobiną we krwi czad wiąże się ponad 200 razy szybciej niż tlen,
blokując dopływ tlenu do organizmu. Z tego powodu dochodzi do
uszkodzeń mózgu i innych narządów wewnętrznych. Efektem ciężkiego zatrucia tlenkiem węgla może być nieodwracalne uszkodzenie
ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał
albo nawet śmierć.
Potencjalnym źródłem tlenku węgla w mieszkaniach są piece węglowe, gazowe lub olejowe, kominki, gazowe podgrzewacze wody oraz
kuchnie gazowe. Czad powstaje w efekcie niepełnego spalania paliw w tych urządzeniach. To wynik braku odpowiedniej ilości tlenu,
potrzebnego do całkowitego spalania paliwa. Przyczyny mogą być
różne: brak dopływu świeżego powietrza, zużycie, zanieczyszczenie
albo zła regulacja palnika gazowego; zbyt wczesne zamknięcie paleniska. Inne przyczyny to np. nieszczelny albo zapchany przewód kominowy lub uszkodzone połączenie między piecem, a przewodem
kominowym.
Utrudniony dopływ powietrza do urządzeń grzewczych, to także wynik takich działań, jak: szczelne zamykanie okien, zaklejanie kratek
wentylacyjnych w łazience lub kuchni, brak otworów wentylacyjnych w drzwiach łazienkowych.

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
• dokonywać okresowych przeglądów
instalacji wentylacyjnej i przewodów
kominowych oraz ich czyszczenia,
• uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzysta z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego z otwartą komorą spalania, węglowego, kuchenki gazowej),
• nie zasłaniać kratek wentylacyjnych,
• przy instalacji urządzeń i systemów
grzewczych korzystać z usług wykwalifikowanej osoby;
• zapewnić właściwą wentylację pomieszczenia, w którym zainstalowano
urządzenie,
• użytkować sprawne technicznie urządzenia i zgodnie z instrukcją producenta kontrolować ich stan techniczny,
• stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia do użytkowania,
• w przypadku wymiany okien na nowe,
sprawdzić poprawność działania
wentylacji, ponieważ nowe okna są
najczęściej o wiele bardziej szczelne
w stosunku do wcześniej stosowanych i mogą pogarszać wentylację pomieszczeń,
• systematycznie domowym sposobem
sprawdzać „ciąg” powietrza, np. po-

•

•

•

•

•

przez przykładanie kartki papieru do
kratki wentylacyjnej – jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do otworu,
często wietrzyć pomieszczenie, w którym odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w piece
gazowe z otwartą komorą spalania),
a najlepiej zapewnić stałą mikrowentylację okien,
korzystać z dostępnych na rynku detektorów tlenku węgla (czujniki czadu), które należy rozmieścić w sposób
gwarantujący bezpieczeństwo (łazienka, kuchnia, sypialnia),
nie spalać węgla drzewnego w domu,
jeżeli pomieszczenia te nie mają zapewnionej odpowiedniej wentylacji,
nie zostawiać samochodu w garażu
z włączonym silnikiem, nawet jeżeli
drzwi do garażu pozostają otwarte –
zwłaszcza w garażach posiadających
połączenia komunikacyjne z częścią
mieszkalną budynku,
nie bagatelizować takich objawów
jak: duszności, bóle i zawroty głowy,
nudności, wymioty, oszołomienie,
osłabienie, przyśpieszenie czynności
serca i oddychania, gdyż mogą być sy-

gnałem, że ulegamy zatruciu czadem.
W takiej sytuacji należy natychmiast
przewietrzyć pomieszczenie i zasięgnąć porady lekarskiej.
• W przypadku zatrucia tlenkiem węgla
należy:
• zapewnić dopływ świeżego powietrza; w skrajnych przypadkach wybijając szybę w oknie,
• wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce,
• wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe tel. 999, straż tel. 998
lub 112),
• jak najszybciej podać tlen,
• jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zastosować sztuczne
oddychanie np. metodą usta – usta
oraz masaż serca,
• nie wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego z objawami
zaburzenia świadomości, należy jak
najszybciej przystąpić do udzielania
pierwszej pomocy.
Opracowano na podstawie materiałów
ze strony http://www.straz.gov.pl/porady/czad
Kiliański Czesław
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WYWIAD Z WÓJTEM GMINY OBRAZÓW KrzysztofEM TworkIEM
Za nami 3 lata obecnej kadencji. Jak
ocenia Pan Wójt miniony rok pracy
w Samorządzie Gminy Obrazów?
Miniony rok był dobry dla naszej Gminy.
Przeprowadziliśmy kilka znaczących inwestycji oraz wychodziliśmy naprzeciw
różnym inicjatywom obywatelskim, staraliśmy się. Patrząc wstecz trzeba przyznać że tak dobrej współpracy z Radą
Gminy dawno nie było. Wraz z Przewodniczącą Rady Panią Teresą Szczudło, ale
i też wszystkimi radnymi umiemy wypracować wspólne stanowisko, któremu zawsze przyświeca dobro Gminy Obrazów.
Czasami potrzeba wielu godzin rozmów
i planowania aby podjąć np. decyzje budżetowe. Owocem tej współpracy są kolejne inwestycje, które wykonujemy dla
mieszkańców.

Porozmawiajmy o wykonanych
w ubiegłym roku inwestycjach.
Z budżetu Gminy Obrazów dofinansowano remont drogi powiatowej
Głazów-Bilcza z udziałem środków
Urzędu Marszałkowskiego i Powiatu Sandomierskiego. Czy spotkał się
Wójt z zarzutami ze strony mieszkańców np. że brak przy tej drodze
chodników?
Faktycznie, pierwsze rozmowy wskazywały że chodnik powstanie i pewnie
tak mieszkańcy byli informowani. Ostatecznie plany się zmieniły. Mniemam że
zaważyły na tym plany finansowe. Udało
się wyremontować wspólnie z Powiatem
Sandomierskim odcinek drogi Głazów
– Bilcza, której otwarcia dokonał Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Pan Adam Jarubas. Wielu mieszkańców
pytało mnie dlaczego na znakach informacyjnych wzdłuż owej drogi nie ma
wzmianek o tym, że to Gmina Obrazów
też finansowała to przedsięwzięcie.
Wnieśliśmy wkład własny w tę inwestycję w wysokości 50%, taką samą jak
Powiat. Rozmawiałem już o tej sprawie
ze Starostą i gdy będzie to tylko możliwe poprawie ulegnie owe oznakowanie.
Przy tej okazji składam podziękowania
Staroście Sandomierskiemu Panu Stanisławowi Masternakowi z którym ostatnimi czasy współpraca układa się bardzo
dobrze. Liczę, że w tym roku nadal będziemy wykonywać inwestycje wspólne
z Powiatem. Mamy zaplanowaną w ramach Rewitalizacji drogę w Obrazowie.

Bez zgody Starosty nie było by to możliwe.

Gmina realizowała także remonty
dróg z popularnych „powodziówek”.
Proszę opowiedzieć o tych inwestycjach.
Remonty dróg to zawsze poważne inwestycje. Prace te polegały głównie na asfaltowaniu. Staraliśmy się jako Samorząd
aby pozyskiwać środki i w konsekwencji
każdą inwestycję drogową robiliśmy
z dofinansowaniem. Były to środki pozyskane czy to od Marszałka, czy z przywołanych „powodziówek” od Wojewody na
usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Pod tym względem wyróżniamy się na
tle powiatu. Podziękowania należą się
Wojewodzie Świętokrzyskiemu Pani
Agacie Wojtyszek, która na moje ręce
przekazywała promesy. Ta współpraca
jest bardzo owocna. Liczę, że w tym roku
także będziemy mogli pochwalić się pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków
finansowych na remonty dróg.

Ubiegłe lato przyniosło sadownikom z naszej Gminy problemy z zaopatrzeniem w wodę do przeprowadzenia zabiegów sadowniczych. Jak
dokładnie wyglądał ten problem?
Jeśli chodzi o sadownictwo to staramy
się trzymać rękę na pulsie i pomagać
w miarę możliwości. Ubiegły rok był bardzo trudny dla naszych producentów.
Lato było suche i brakowało wody, która
jest niezbędna do wzrostu. Jako Gmina
staramy się w ramach zadań własnych
pomagać rolnikom i sadownikom. Rokrocznie wykonujemy modernizacje oraz
odmulanie zbiorników wodnych. Takie
prace wykonaliśmy w Obrazowie, Komornej, Święcicy. Wnioski o takie prace
wypływają od sołtysów i radnych, którzy
wskazują w jakich miejscach powinniśmy zająć się pracami nad zbiornikami
wodnymi. Apelowałem podczas tych
upalnych dni aby z rozsądkiem gospodarować wodą. Przy pomocy strażaków
udało się newralgiczne miejsca zaopatrzyć w wodę i tam gdzie były największe problemy w tym roku postaramy
się doprowadzić aby w tegoroczne lato
było lepiej.

Ubiegły rok bardzo mocno doświadczył sadowników. Były wiosenne
przymrozki, huragany. Jak wyglą-

dało szacowanie strat? Kto był w komisjach szacujących straty?
Byłem zobligowany do powołania komisji oszacowania skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie. W jej skład weszli
pracownicy Urzędu Gminy, pracownicy
Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Sandomierza, przedstawiciele Izby Rolniczej.
Komisja jest bezstronna. Było spisanych
ok 10 osób, którzy ucierpieli z powodu
huraganu Ksawery, a około 1000 protokołów komisje spisały w związku z przymrozkami wiosennymi.
Protokoły przekazaliśmy Urzędowi Wojewódzkiemu, a potem ARIMR przyznawała pomoc. Naszym zadaniem było
szacowanie strat, odszkodowaniami
zajmowały się instytucje rządowe. Nie
mamy danych kto skorzystał z przywracania potencjału, tym zajmują się inne
instytucje.

Mieliśmy też kilka awarii sieci wodociągowej. Jak Wójt planuje rozwiązać ten kłopot?
Faktycznie, nasze sieci wodociągowe
mają mankamenty ale spowodowane
jest to wieloma czynnikami. Podejmujemy w tym kierunku działania i tak np.
w bieżącym roku dzięki dofinansowaniu ze strony Urzędu Marszałkowskiego
wymienimy najgorsze odcinki tj. Komorna- Wincentów i Węgrce. Będziemy
też dobudowywać kolejne nitki w miejscowościach: Wierzbiny, Lenarczyce
i Święcica. Dużą inwestycją w tym roku
będzie budowa kanalizacji w miejscowości Świątniki na którą podpisaliśmy
już umowę z Urzędem Marszałkowskim.
Korzystając z okazji apeluję, iż jesteśmy
świadkami awarii to proszę zgłaszać je
do Zespołu Gospodarki Komunalnej,
która szybko zajmie się naprawą w celu
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uniknięcia większych strat.

Proszę opowiedzieć naszym czytelnikom jakie inwestycje czekają
Gminę Obrazów w obecnym roku.
W tym roku musimy się pochwalić rekordowym budżetem. Będzie to ponad 28
milionów złotych. Na koniec roku spłaciliśmy prawie wszystkie zobowiązania.
Co do inwestycji to nadal skupimy się na
asfaltowaniu dróg, utwardzaniu ich kamieniem i tłuczniem. Przeprowadzimy
termomodernizacje budynków świetlic
wiejskich w miejscowości Świątniki oraz
Dębiany. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach Rewitalizacji obszarów wiejskich. Razem z Gminą Wilczyce,
Sadowie, Wojciechowice oraz Waśniów
złożyliśmy wniosek w ramach projektu
dotyczącego montażu instalacji pozyskującej energię z odnawialnych źródeł.
Złożyliśmy wniosek na modernizację
oświetlenia ulicznego w ramach RPO.
Mam nadzieje, że uda nam się wykonać
jeszcze inne inwestycje, które przedstawimy mieszkańcom za pomocą strony
internetowej, facebooka oraz kolejnych
wydań pisma samorządowego Gminy
Obrazów.

Dużym sukcesem było tegoroczne Europejskie Święto Jabłka. Jak
wspomina Wójt Jabłkobranie?
Trzeba powiedzieć, że dużym sukcesem
była frekwencja. Odwiedzili nas goście
z województwa, powiatu ale i mieszkańcy naszej Gminy nie zawiedli. Według
szacunków przez dwa dni przewinęło
się ponad 15 tysięcy osób. Świadczy to
o tym iż Jabłkobranie to impreza szeroko promująca jabłko i wszelkie produkty z nim związane. Dziękuję wszystkim
sponsorom i ludziom zaangażowanym
w organizacje EŚJ. Bez wspólnej pracy
nie byłoby tego sukcesu. Dopisała nam
też pogoda, która co roku dopełnia nasze świętowanie.
Dużym sukcesem cieszył się blok sportowy. Rozwijamy część prozdrowotną.
Mamy marsz nordic walking, biegi na 5
i 10 km, wykłady o zdrowym żywieniu.
Wsparliśmy się nowościami i innowacjami w tym kierunku. W rywalizacji sportowej mieliśmy uczestników z całej Polski
ale i obcokrajowców, którzy podnosili
poziom zawodów.

W listopadzie uczestniczył Wójt
w uroczystej I sesji Młodzieżowej
Rady Gminy. Proszę powiedzieć jak
współpracuje się Wójtowi z młodzieżą.
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Nastały czasy w których młodzież jest
bardzo wykształcona, dojrzała, wiedząca czego chce. Dzięki temu, że spotykamy się regularnie został uruchomiony z inicjatywy młodzieży Punkcik dla
Młodzieżowej Rady. Odbyły się wybory
do drugiej Kadencji Młodzieżowej Rady
Gminy. Uczestniczyliśmy jako Samorząd
w pierwszej Sesji. Współpracujemy na
każdej płaszczyźnie. Młodzież może liczyć na wysłuchanie i debatę z której
wszyscy coś czerpią. Uważam, że wśród
obecnych młodzieżowych radnych znajdziemy następców do dorosłej rady.
Tego wszystkim nam życzę.

sowe będą wpływały do budżetu samorządowego. LGD ma swoja lokalizacje
w Łoniowie co nie wszystkim odpowiada. Gmina Obrazów leży w centrum Powiatu Sandomierskiego i przeniesienie
do nas siedziby LGD będzie kompromisowym rozwiązaniem. Przy okazji chcę
poinformować, że Gmina Obrazów jest
liderem w pozyskiwaniu środków z LGD.
Dziękuje za rozmowę

Nasze Stowarzyszenia promowały
Gminę na różnych wyjazdach, imprezach. Jak współpracuje się z taką
ilością organizacji?

W naszym urzędzie
od 1 stycznia 2018
roku będzie można
zapłacić kartą
płatniczą.

Jesteśmy Gminą, która ma bardzo dużo
działających organizacji pozarządowych.
Każde stowarzyszenie, które wyraziło
taką chęć wzięło udział w reprezentowaniu Gminy Obrazów na różnorakich festiwalach i imprezach plenerowych. Mieli
ze sobą stoiska promujące naszą Gminę.
Dzięki takim wizytom promujemy Gminę Obrazów, oraz Jabłko- nasz symbol.
Mam wielką nadzieję, że ta współpraca
będzie się nadal rozwijała i wszyscy będziemy z niej zadowoleni. My jako samorząd dalej będziemy otwarci na różne
inicjatywy i w miarę potrzeb służyli pomocą finansową i merytoryczną. Dzięki
obustronnej współpracy nasza Gmina
pięknieje o czym świadczą np. zagospodarowane tereny w Obrazowie, Święcicy,
Bilczy i innych miejscowościach.

Za nami 26 finał WOŚP w Kleczanowie. Jak wyglądało to w tym roku?
W tym roku WOŚP znów pobiła rekordy.
Tak samo było i w sztabie w Kleczanowie.
To zasługa ludzi którzy tam się pojawili,
wrzucili do puszki, brali udział w licytacjach. Zebrano Ponad 19 tysięcy złotych.
Duże słowa uznania należą się wszystkim organizatorom- wolontariuszom.

W związku z reformą oświaty pojawiły się wolne pomieszczenia w Zespole Szkół w Obrazowie. Jak Wójt
chce je zagospodarować?
Dzięki wielu staraniom i dobrej woli,
od 1 września 2018 roku do części budynku Gimnazjum w Obrazowie swoją
działalność statutową przeniesie Lokalna Grupa Działania. Będą mogli na tym
skorzystać stowarzyszenia, osoby fizyczne rozpoczynające i rozwijające swoją
działalność, a przy okazji środki finan-

Urząd Gminy w Obrazowie przystąpił do realizacji Programu
upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji
publicznej przy użyciu terminali
płatniczych POS. Ministerstwo
Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S. A. przygotowało program polegający
na wprowadzeniu w Urzędach
akceptacji płatności bezgotówkowych z użyciem terminali płatniczych.
Program uruchomiony bez kosztowo zarówno dla urzędów jak
i dla klientów i będzie trwał do
31.03.2020 r.
Wprowadzenie możliwości dokonania płatności bezgotówkowych
w naszym Urzędzie jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców. Dokonywanie płatności kartą płatniczą jest już powszechnie
stosowaną praktyką. Wprowadzenie możliwości zapłaty podatków, w tym opłat i niepodatkowych należności budżetowych
za pomocą karty płatniczej ułatwi
podatnikom wykonywanie ich
obowiązków.
Mamy nadzieję, że przyjmowanie
opłat w formie bezgotówkowej
będzie dla Państwa wygodne, zaoszczędzi czas i zwiększy bezpieczeństwo transakcji.
Karolina Słomka
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INWESTYCJE

INWESTYCJA ZAKOŃCZONA
Budynek kleczanowskiej szkoły
z nowym dachem.
Budynek Szkoły Podstawowej w Kleczanowie liczy już ponad 50 lat. Od wielu
lat dach szkoły wymagał generalnego
remontu w związku z licznymi przecie-

kami na sufitach pomieszczeń na pierwszym piętrze. Częściowe łatanie pokrycia
dachowego z licznymi pęknięciami papy
nie przynosiło pożądanych efektów. Przy
ulewnych deszczach dochodziło do licznych przecieków, a w rezultacie odrywania się tynku na sufitach w klasach i na
korytarzu szkolnym. Tym samym uczniowie byli narażeni na niebezpieczeństwo.
Dyrektor szkoły zwrócił się z prośbą do
władz gminy Obrazów z prośbą o pomoc
w tej sprawie i uwzględnienie w budżecie na rok 2017 r. środków finansowych
na remont dachu. Rada Gminy przychyliła się do prośby o całkowity remont
poszycia dachu w celu zapobiegnięcia dalszej dewastacji budynku szkoły
w Kleczanowie. Po przeprowadzeniu
wyboru ofert realizację tych prac powierzono firmie F.H.U. „Zając” z Sandomierza. Całkowity koszt remontu wyniósł
100 750 zł brutto (robocizna i materiał).
Prace trwały przez cały listopad 2017 r.
i objęły budynek szkoły wraz z lokalami
mieszkalnymi, przylegającymi do niego.
Obecnie placówka oświatowa w Kleczanowie posiada wyremontowany dach
z drzewa sosnowego, przykryty blachą
trapezową w kolorze czerwonym wraz
z orynnowaniami.
E. Biernacka

Planowane inwestycje do
wykonania w 2018 roku.
• Rozbudowa sieci wodociągowej
w miejscowościach Święcica oraz
Wierzbiny, wymiana odcinka sieci wodociągowej w miejscowościach Węgrce Panieńskie, Komorna, opracowanie
dokumentacji technicznej na budowę oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w Świątnikach. Na
w/w zadania pozyskano dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
• Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Świątniki
oraz Dębiany.
• Wymiana stolarki okiennej oraz
drzwiowej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Świątniki.
• Odmulenie zbiorników do celów rolniczych w miejscowości Węgrce Panieńskie oraz Lenarczyce.
• Umocnienie skarpy zbiornika do celów rolniczych kiszką faszynową oraz
płytami betonowymi w miejscowości
Świątniki.
• Montaż zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z remontem pomieszczeń
w budynku świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Żurawica.
• Wykonanie podbudowy na drogach
oraz placach gminnych z kruszywa
naturalnego oraz łamanego na łącznej
długości 9000 mb.
• Wykonanie nawierzchni asfaltowej
przy ujęciu wody do celów rolniczych
w miejscowości Piekary oraz Jugoszów.
• Wykonanie nawierzchni asfaltowej na
drodze gminnej położonej w miejscowości Chwałki, Głazów, Kleczanów,
Świątniki oraz Komorna.
• Remont przepustu fi 100 na działce
o nr ewid 338 w miejscowości Lenarczyce.
• Remont rowów przydrożnych, przepustu 2 x fi 600mm oraz przepustu fi
100 w miejscowości Lenarczyce.
• Wykonanie piłkochwytów na boisku
trawiastym w miejscowości Piekary.
• Budowa boiska do piłki plażowej przy
budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jugoszów.
• Montaż wiat przystankowych w miejscowości Obrazów, Dębiany oraz Zda-
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nów.
• Wymiana pokrycia dachowego na garażu położonym przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Komorna.

Złożone wnioski
o dofinansowanie, które są
w 2018 roku przewidziane
do realizacji w przypadku
otrzymania dofinansowania:
Złożono wniosek o dofinansowanie
w ramach Działania 6.5. Rewitalizacja
obszarów miejskich i wiejskich w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014-2020.
Projekt zakłada realizację następujących
zadań:
• zagospodarowanie zdegradowanego
terenu na amfiteatr i infrastrukturę
kulturalną,
• dobudowa do budynku OSP pomieszczeń na magazyny dla Instytucji kultury,
• modernizacja drogi powiatowej położonej w miejscowości Obrazów,
• modernizacja dróg gminnych położonych w miejscowości Obrazów,
• renowacja figury Świętego Jana i obniżenie terenu w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
• rozbudowa monitoringu w centrum
miejscowości Obrazów,
• montaż oświetlenia ulicznego wzdłuż
drogi krajowej na terenie rewitalizacji,
• budowa parkingów ogólnodostępnych na terenie rewitalizacji,
• przebudowa budynku tzw. przechowalni przy Zespole Szkół w Obrazowie
na cele edukacyjne,
• montaż paneli fotowoltaicznych na
Zespole Szkół w Obrazowie,
• adaptacja zdegradowanego terenu
przed budynkiem Gminnej Biblioteki
Publicznej w Obrazowie na cele rekreacyjne,
• zagospodarowanie przestrzeni za stawem na potrzeby rekreacyjno-edukacyjne,
• termomodernizacja, adaptacja pomieszczeń na potrzeby agroturystyki
budynku Okręgowej Stacji Kontroli
Pojazdów oraz powstanie parkingu
ogólnodostępnego w centrum Obrazowa.
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Wartość ogółem projektu wynosi ponad
4,2 mln zł, z czego planowana kwota dofinasowania to ponad 3,3 mln zł
Gmina w partnerstwie z Gminą Wilczyce,
Sadowie, Wojciechowice oraz Waśniów
złożyła wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – projekty parasolowe. Zadanie dotyczy montażu instalacji paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych
wytwarzających energię na potrzeby
budynków mieszkalnych.
Wartość projektu dla Gminy Obrazów
wynosi ponad 3,9 mln zł z czego planowane dofinansowanie prawie 2,2 mln zł.
Złożono wniosek na modernizację
oświetlenia ulicznego w ramach Osi
Priorytetowej 3 - Efektywna i zielona
energia, Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej
multimodalnej mobilności miejskiej
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014 – 2020 dla projektów dotyczących
modernizacji oświetlenia ulicznego
(ulic, placów, terenów publicznych) na
energooszczędne oraz obowiązującymi
przepisami. Złożony wniosek obejmuję
wymianę 815 punktów świetlnych na
lampy energooszczędne.
Wartość projektu wynosi 1.742.407,15 zł
w tym dofinansowanie 1.481.046,08 zł.
Gmina Obrazów wspólnie z gminami
Ożarów, Klimontów i Łagów złożyła
wniosek o dofinansowanie pn. „Rozwój
świętokrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów” w ramach Działania 7.1 „Rozwój
e-społeczeństwa” ( w zakresie typu projektów: Rozwój e-usług, z wyłączeniem
e-zdrowia).
Wniosek ma za zadanie pozyskać środki
na e-usługi w obszarach podatków, planowania przestrzennego, rady gminy,
edukacji.
Otrzymane dofinansowanie pozwoli
Gminie Obrazów na usprawnienie obsługi mieszkańców, którzy będą chcieli
załatwić sprawę w urzędzie drogą elektroniczną, jak np. zapłacenie podatku,
uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy wydanie zezwolenia na
usunięcie drzew.
Gmina Obrazów jest Liderem projektu.
Wnioskowana kwota dofinansowania to
3 165 904,69 zł w tym dla Gminy Obra-
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zów 723 695,10 zł.

Przetargi przewidziane do ogłoszenia w I kwartale 2018r.
1. Modernizacja sieci wodociągowej
w miejscowościach Komorna i Węgrce
oraz rozbudowa sieci wodociągowej
w miejscowości Lenarczyce, Święcica
oraz Wierzbiny.
2. Remont dróg oraz placów gminnych
w miejscowościach: Chwałki, Głazów,
Jugoszów, Kleczanów, Komorna, Lenarczyce, Piekary, Świątniki.
3. Wykonanie podbudowy na drogach
oraz placach gminnych z kruszywa naturalnego oraz łamanego na terenie
Gminy Obrazów.
P.Teter

Wnioski o dopłaty
obowiązkowo przez
Internet
Od 2018 r. wszystkie wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich
oraz płatności obszarowych z PROW
muszą zostać złożone formie elektronicznej
za
pośrednictwem
formularza
geoprzestrzennego
udostępnionego na stronie internetowej ARiMR. Powyższe wynika
wprost z przepisów wspólnotowych
i dotyczy wszystkich państw członkowskich UE. Tym rolnikom, którzy
nie korzystają z internetu, Agencja
oraz współpracujące z nią instytucje
będą udzielały pomocy.

Program rozwoju małej
infrastruktury sportoworekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności
2018

Gmina Obrazów złożyła do Ministerstwa
Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie czterech obiektów w ramach
Otwartych Stref Aktywności.
Łączna wartość projektu pn. „Budowa
siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz
placu zabaw w miejscowości Zdanów
oraz budowa siłowni plenerowej wraz ze
strefą relaksu w miejscowościach Rożki,
Węgrce Panieńskie oraz Świątniki” wynosi: 238 846,18zł.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia
naboru to połowa maja 2018r.
M.Marzec

Umowa na
dofinansowanie
budowy kanalizacji
i wodociągów
podpisana!

M.Smardz

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie
(także prowadzący jednoosobowe
działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz
pierwszy muszą wysłać do systemu
Ministerstwa Finansów Jednolity
Plik Kontrolny (JPK_VAT).
JPK_VAT przesyła się wyłącznie
elektronicznie. Do wypełnienia
tego obowiązku potrzebne jest
m.in. założenie Profilu Zaufanego.
A.Justyniarska

23 listopada 2017r. w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Skalbmierzu Krzysztof
Tworek Wójt Gminy Obrazów wraz z Panią Skarbnik Jadwigą Smardz podpisali
umowę o przyznanie pomocy na operację typu- gospodarka wodno-ściekowa
w ramach PROW na lata 2014-2020. Przy
podpisaniu umów obecny był Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan
Adam Jarubas. Gmina Obrazów otrzymała dofinansowanie w wysokości 987
355 zł na budowę sieci wodociągowej
w miejscowościach Węgrce, Święcica,
Wierzbiny, Komorna oraz budowę sieci
kanalizacyjnej w miejscowości Świątniki wraz z oczyszczalnią. Koszt realizacji
operacji to 1 908 609,80 zł.
J. Brania
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Zadania wykonane przez Zespół Gospodarki
Komunalnej w 2017 roku.

ZGK w ramach działalności statutowej
zajmował się zimowym utrzymaniem
dróg gminnych, odczytem wodomierzy
oraz wystawianiem faktur za wodę i ścieki, a także zawieraniem nowych umów
z odbiorcami w związku ze zmianami
spowodowanymi centralizacją podatku
VAT.
Zespół realizował także wymianę wodomierzy w związku z upływem terminu legalizacji. W okresie po zimowym Zespół
dokonywał drobnych napraw jezdni oraz
poboczy na drogach gminnych, a od
miesiąca maja zespół rozpoczął wykaszanie poboczy przy drogach gminnych
przy użyciu kosiarki bocznej ciągnikowej
oraz kos spalinowych.
Zespół usuwał również awarię sieci wod
-kan, których w okresie od stycznia do
grudnia wystąpiło:
»» 87 awarii przyłączy wodociągowych
»» 8 awarii sieci głównej
»» 2 awarie hydrantów
»» 6 awarii sieci kanalizacyjnej
W ramach działalności dodatkowej Zespół Gospodarki Komunalnej zajmował
się:
• naprawa instalacji CO w świetlicy w Komornej,
• malowanie pomieszczenia w OPS,
• wykonanie instalacji co w remizie
w Bilczy (montaż i podłączenie 3 szt.
grzejników),
• montaż pompy zatapialnej elektrycznej w studni przy remizie OSP w Głazowie,
• wykonanie odcinka instalacji wodociągowej wraz z podejściami pod armaturę w remizie w Bilczy, oraz montaż
armatury,
• wykonanie odcinka instalacji kanalizacyjnej wraz z podejściami pod armaturę w remizie w Bilczy, oraz montaż
armatury,
• montaż podgrzewacza wody w remizie w Bilczy,
• malowanie pomieszczeń w świetlicy
w Komornej,
• wykonanie łazienki w remizie w Bilczy
(ścianki z konstrukcji szkieletowej +
płyty karton gips + wełna mineralna
wraz z montażem drzwi jednoskrzydłowych z ościeżnicą),

• montaż przystanku w Głazowie (demontaż starego przystanku, wykonanie podłoża z kostki brukowej ),
• wykonanie klombu na skrzyżowaniu
dróg w Kleczanowie, montaż obrzeży, płyt Jumbo, niwelacja terenu pod
klomb,
• wykonanie ujęcia wody w miejscowości
Węgrce (montaż kręgów, montaż rury
dopływowej, skonstruowanie filtra,
wykonanie masztu z profilu kwadratowego, montaż ramienia uchylnego,
konstrukcja i montaż rury zasilającej),
• wykonanie drugiego etapu chodnika
w Świątnikach (przygotowanie i utwardzenie podłoża, montaż obrzeży oraz
krawężników drogowych, ułożenie
kostki brukowej),
• obsadzenie obrzeży pod postument
na zabytkowy wóz strażacki przy remizie w Głazowie,
• wykonanie odcinka rowu odwadniającego na dolnych Chwałkach, wraz
z montażem rury przepustowej oraz
wyłożeniem dna rowu płytami Jumbo,
• odtworzenie rowu przydrożnego
w miejscowości Głazów odcinek około
100 m,
• naprawa chodnika przy obiekcie sportowym w Święcicy,
• wykonanie 4 szt tablic ogłoszeniowych
metalowych z wypełnieniem drewnianym,
• montaż rury odwadniającej przy ujęciu wody w Dębianach,
• montaż tablic informacyjnych w Malicach,
• wykonanie odcinka rowu odwadniającego (ok. 120 m) w Komornej wraz
z montażem przepustów betonowych,
(pogranicze m Rożki i Komorna),
• montaż rigipsów na ścianach w pomieszczeniu w bibliotece,
• wykonanie odcinka instalacji co (doprowadzenie do remontowanego pomieszczenia), oraz instalacja grzejnika
co w bibliotece,
• układanie kostki w Piekarach koło Remizy ( niwelacja, obsadzenie krawężników, przygotowanie podłoża z podsypki),
• nowożenie ziemi, niwelacja terenu
pod plac zabaw w Święcicy,

• montaż 4 szt barierek drogowych przy
drodze gminnej w Żurawicy,
• wykonanie ścianki z rigipsów dzielącej
pomieszczenia na potrzeby ZEO,
• montaż obrzeży przy figurce w Głazowie,
• montaż tablicy ogłoszeniowej w Komornej,
• wykonanie odwodnienia przy placu
zabaw w Obrazowie,
• montaż znaków drogowych w Dębianach,
• montaż tabliczek przydrożnych z numerami budynków w Malicach, Dębianach, Żurawicy, Jugoszowie, Świątnikach, Bilczy, Wierzbinach, Piekarach,
Zdanowie, Komornej,
• naprawa drogi w Świątnikach,
• wykonanie chodnika z płyt jumbo
w Świątnikach (około 130 m),
• montaż znaków drogowych w m.
Chwałki,
paneli
podłogowych
• układanie
w trzech pomieszczeniach biurowych
budynku Urzędu Gminy,
• montaż rury przepustowej w m Bilcza.
Ponadto Zespół zajmował się zabezpieczeniem logistycznym Europejskiego
Święta Jabłka, oraz porządkowaniem
placu i terenu przyległego po jabłkobraniu.
Paweł Guz

Energia odnawialna
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego rozstrzygnął konkurs na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
w ramach działania 3.1 Wytwarzanie
i dystrybucja energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych – projekty parasolowe..
Gmina Obrazów z projektem „Ekoenergia w gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów” znalazła się na liście zadań do
realizacji.
Wartość zadania to 5,4 mln zł, a dofinansowanie to prawie 3 mln zł.
M. Marzec
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Program rozwoju małej infrastruktury sportoworekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte
Strefy Aktywności 2018

Gmina Obrazów złożyła do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie czterech obiektów w ramach Otwartych Stref Aktywności. Łączna wartość projektu pn. „Budowa siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw w miejscowości Zdanów oraz budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu w miejscowościach Rożki, Węgrce Panieńskie oraz
Świątniki” wynosi: 238 846,18zł. Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru to połowa maja 2018r.
M.Marzec

Wigilijne Spotkanie Opłatkowo - Wigilijne
W dniu 14.12.2017r. o godz. 13.00 odbyło się Spotkanie Wigilijno- opłatkowe
w Pensjonacie Agroturystycznym „Wojtasówka” w Obrazowie. Organizatorem
spotkania był Wójt Gminy Obrazów
Krzysztof Tworek oraz Ośrodek Pomocy
Społecznej w Obrazowie.
Na spotkanie zaproszono ok. 80 starszych osób z terenu gminy Obrazów,
którzy na co dzień zmagają się nie tylko z chorobami, niepełnosprawnością ,
ale przede wszystkim z osamotnieniem.
Przybyłych gości powitała Pani Anna
Biernat p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie oraz Pan
Krzysztof Tworek Wójt Gminy Obrazów,
który przekazał zaproszonym gościom
życzenia świąteczno – noworoczne. Do
życzeń dołączyła się również Pani Teresa
Szczudło Przewodnicząca Rady Gminy
Obrazów, a także Pani Ewelina Bień Radna Sejmiku Marszałkowskiego.
Nastrój wigilijnej wieczerzy podkreśliło
wspólne łamanie opłatkiem, życzenia
i kolędowanie. Nie zabrakło również
wspólnego spożywania tradycyjnych
potraw wigilijnych. Nieodzownym elementem Wigilijnej uroczystości było
przedstawienie jasełkowe w pięknym
wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Głazowie pod opieką Pani Doroty Stefaniak, Pani Natalii Sasaga i Pana
Pawła Zimnickiego. Podczas spotkania
odbyła się krótka prelekcja skierowana
do osób starszych mająca na celu uświa-

domienie wyłudzeń metodą na wnuczka, policjanta itp. Prelekcję przygotował
i przedstawił dzielnicowy sierż. Michał
Dziorek z KPP w Sandomierzu.
Na zakończenie spotkania wszystkie osoby starsze oraz dzieci otrzymały drobne
upominki. Podczas spotkania zebranym
uczestnikom towarzyszyła życzliwa, rodzinna atmosfera.
		

E.Statuch
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Mały zastrzyk ekologiczny
Środowisko naturalne, w którym żyjemy
można porównać do wielkiego wspólnego domu. Każdy z nas powinien o niego dbać i nie dopuścić do zakłócenia
naturalnego ładu w nim panującego.
Na co dzień jest niezauważanym i niedostrzeganym elementem naszego życia, Naturalna równowaga w przyrodzie
kształtowała się na przestrzeni milionów
lat, po to by w końcu stworzyć dla nas
i innych gatunków optymalne warunki
do życia. Z przyrody czerpiemy wiele
korzyści, które pozwalają nam na funkcjonowanie. Przyroda dostarcza nam
pożywienia, dostarcza tlenu niezbędnego do życia. Stan środowiska naturalnego na Ziemi znacznie się pogorszył
i proces ten dalej postępuje. Warunkiem
życia w nieskażonym środowisku jest
dbałość o jego ożywione i nieożywione
składniki. Dlatego na przykład ochroną

obejmuje się zwierzęta łowne oraz ryby
w okresie ich rozrodu, zabrania się wycinania bez pozwolenia drzew (innych niż
owocowe) starszych niż 5 lat.
Natura jest źródłem zasobów nieodnawialnych i odnawialnych, z których
możemy korzystać pod warunkiem, że
będziemy o nie dbać. Jednym z najważniejszych i najtrudniejszych do zastąpienia surowców naturalnych jest drewno,
ważny materiał budulcowy i opałowy.
Zanieczyszczone powietrze powoduje zmiany składu ziemskiej atmosfery,
której poszczególne warstwy poprzez
zdolność do przepuszczania, bądź zatrzymywania różnego rodzaju promieniowania np. UV regulują temperaturę
na powierzchni ziemi. Zakłócenie tego
precyzyjnego mechanizmu może być
katastrofalne w skutkach.

Dziura ozonowa to brak ochrony przed
szkodliwym promieniowaniem słonecznym Nadmierna emisja dwutlenku
węgla oraz gazów przemysłowych jest
realnym zagrożeniem dla ozonu tworzącego naturalny filtr, który chroni nas
przed szkodliwym promieniowaniem
ultrafioletowym.
Co roku umiera na świecie 49 milionów
ludzi. Według Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO) 75 % zgonów następuje
przedwcześnie wskutek zatrucia środowiska oraz niewłaściwego trybu życia.
Zanieczyszczone środowisko wpływa
na rozwój groźnych chorób u człowieka,
takich jak np. uczulenia, alergie, choroby
skóry, choroby układu krążenia i układu
oddechowego (astma). W 2016 roku niepokojąco wzrósł odsetek nowonarodzonych dzieci cierpiących na wszelkiego
rodzaju alergie wziewne i pokarmowe.
T. Przewłocki

ciekawostki ekologiczne:
• 50 % wyrzucanych przez nas śmieci
tylko z jednego dnia, można wykorzystać jako kompost. W Danii, Szwajcarii, Szwecji kompostuje się od 60% do
80% odpadów komunalnych, natomiast w naszym kraju tylko 222 tysiące
ton, co stanowi 2%.
• W ciągu jednej doby w naszej strefie
klimatycznej rośliny odparowują od
2 do 12 razy więcej wody niż same
ważą, głównie przez szparki w skórce
liści i łodyg. Las liściasty o powierzchni
jednego hektara może wyprodukować
ok.700 kg tlenu, jest to dobowe zapotrzebowanie 2,5 tyś ludzi.
• 17 drzew trzeba ściąć aby wyprodukować tonę papieru. W ciągu roku statystyczne człowiek zużywa ok.50 kg papieru, produkcja światowa sięga około
318 mln ton. Wykorzystując ponownie
1 tonę makulaturę jesteśmy w stanie
zaoszczędzić 26,5 tys. litrów wody,
1476 litrów ropy, ok. 7 m3 miejsca na
składowisku oraz tyle energii, ile jest
potrzebne do ogrzania przeciętnego
mieszkania przez pół roku. 100 kg papieru jest równo ważne dwóm drzewom, w ciągu rok jedno drzewo produkuje tlen wystarczający dla 10 osób.
• Nieszczelny, lekko kapiący kran powoduje, że w ciągu doby wycieka około

•

•

•

•

36 litrów wody. Nieszczelna spłuczka
w WC powoduje wyciek w ciągu dnia
około 720 litrów wody, a rocznie 260m sześciennych wody.
Rocznie jeden Polak wytwarza około
300 kg śmieci, w skali kraju daje to około 12 mln ton odpadów, aż 98% można
by wykorzystać poprzez segregację.
Plastikowe produkty stanowią ok. 7%
masy wszystkich śmieci, zajmują one
dużo miejsca, prawie 30% wszystkich
odpadów. Zmniejszenie o 10% masy
śmieci, pomoże zredukować emisję
CO2 nawet o około 600 kg rocznie. Racjonalne wykorzystanie energii w domach ograniczyło by jej zużycie do 20
% a zatem o 20% zmniejszylibyśmy
emisję CO2
Metan produkowany przez przewody
pokarmowe bydła i innych zwierząt
domowych dostaje się do atmosfery
i przyczynia się do wzrostu temperatury naszej planety.
Jedna bateria z zegarka elektronicznego może skazić 1 m3 gleby i zatruć 400
l wody.
Jeden litr zużytego oleju silnikowego
wylany do rzeki lub kanalizacji powoduję zanieczyszczenie 1 miliona litrów
wody!!! Rtęć z termometru jest w sta-

nie zanieczyścić jezioro o powierzchni
4,5 hektara, a zniszczone termometry
każdego roku powiększają rzekę odpadów wytwarzanych przez mieszkańców USA o jakieś 17 ton rtęci.
Pierwiastek ten jest wchłaniany przez
ryby. jeśli taką rybę zje człowiek również jego organizm zostanie zatruty, co
może powodować uszkodzenie układu
nerwowego.
• Zwykłe żarówki zużywają dużo energii.
40 % tej energii nie służy do wytwarzania światła, lecz ciepła.
• Produkty ze szkła w 100% nadają się
do ponownego przerobu, szklana
butelka powtórnie wprowadzona do
obiegu pozwala zaoszczędzić energię
potrzebną do świecenia 100 watowej
żarówki przez 4h. w Polsce odzyskuje
się tylko około 5 % zużytych opakowań
szklanych, w Niemczech aż 45 %! Jeżeli
każdy z nas wyrzuci na śmietnik tylko
jeden słoik to na wysypisko w całej Polsce trafi rocznie 10 000 t szkła.
• Rocznie w naszym kraju zużywa się 400
milionów aluminiowych puszek, które
można powtórnie przetworzyć oraz
wykorzystać, nieskończenie wiele razy.
Sześć puszek ze złomu to oszczędność
energii równej spaleniu jednego litra
paliwa.
I. Romanowa
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UWAGA MIESZKAŃCY

domowy piec nie jest przeznaczony do spalania odpadów i śmieci!!!
Przypominamy wszystkim mieszkańcom
gminy Obrazów, iż obowiązuje ustawowy
zakaz spalania odpadów na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych.
Spalając odpady łamiemy prawo, szkodzimy środowisku, a przede wszystkim
szkodzimy sobie.

W związku z powyższym przypominamy, że:
W domowych piecach i kotłowniach
bezwzględnie nie wolno palić:
»» plastikowych pojemników i butelek
po napojach,
»» zużytych opon i innych odpadów
z gumy,
»» przedmiotów z tworzyw sztucznych,
»» elementów drewnianych pokrytych
lakierem,
»» odzieży, obuwia i sztucznej skóry,
»» opakowań po farbach, lakierach, klejach, chemikaliach, rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
»» pozostałości farb, lakierów czy klejów,
»» plastikowych toreb z polityenu,
»» baterii, sprzętu RTV i AGD,
»» styropianu, przewodów i kabli,
»» papieru bielonego związkami chloru
z nadrukiem farb kolorowych.
Z ustawy o odpadach jasno wynika, że
palenie śmieci możliwe jest tylko w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów. Dla porównania: podczas spalania odpadów w paleniskach
domowych jest emitowanych ponad 700
razy więcej diokson niż podczas spalania
odpadów w profesjonalnej spalarni.
Ministerstwo Środowiska zwraca ponadto uwagę na fakt, że odpady powstające
w gospodarstwach domowych mają
różny skład materiałowy, mogą więc wywierać odmienny wpływ na środowisko
naturalne, w szczególności w kontekście
emisji zanieczyszczeń powstałych w wyniku termicznego przekształcenia tych
odpadów.
W gospodarstwach domowych można
spalać (poza opałem):
»» papier, tekturę i drewno (o ile nie jest
zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi);

»» odpady z gospodarki leśnej, ale nie
chemikalia i opakowania z tworzyw
sztucznych;
»» odpady kory i korka, trociny, wióry
i ścinki, niezawierające substancji
niebezpiecznych z wyłączeniem trocin, wiórów, ścinek pochodzących
z obróbki płyt wiórowych.
W domowych piecach powinniśmy
spalać wyłącznie te paliwa, dla których zostały one zaprojektowane!
Wysokie koszty opału sprawiają, że wiele
osób woli palić byle czym. Najgorsze, co
można zrobić, to palić w piecu wszystkim, co jest pod ręką. Niestety, często
zdarza się, że śmieci z całego domostwa
zamiast na wysypisko, trafić do pieca. To
tylko pozorna oszczędność, szkodliwe
substancje – jako, że są ciężkie, szybko
osiądą na terenie działki, na której stoi
dom.
W przypadku, gdy wymiana pieca jest
niemożliwa lub nieopłacalna. Czym powinniśmy palić w piecu, a czego unikać?
Sposób użytkowania pieca, kominka
określa jego producent. Jeśli więc piec
powinien być opalany drewnem z drzew
liściastych, takie właśnie paliwo powinno do niego trafiać. Jeśli piec jest węglowy, opalać go należy węglem (a nie na
przykład miałem węglowym, do którego
przeznaczone są specjalne instalacje).
Konsekwencją spalania odpadów jest
wydostawanie się do atmosfery, wody
i gleby szkodliwych substancji m.in. takich jak:
»» metale ciężkie, które powodują ostre
zatrucia, groźne i przewlekłe choroby układu krążenia, układu nerwowego i nerek, a także choroby nowotworowe;
»» tlenki azotu, które podrażniają
i uszkadzają płuca;
»» tlenek węgla, który wiąże czerwone
ciałka krwi i utrudnia transport tlenu
w organizmie;
»» dwutlenek siarki, powodujący trudności w oddychaniu;
»» chlorowodór, który tworzy z parą
wodną kwas solny (silnie żrący);
»» cyjanowodór, który tworzy z parą
wodną kwas pruski – blokuje nieod-

wracalnie oddychanie tkankowe;
»» dioksyny i furany, które powodują
nowotwory wątroby i płuc, uszkadzają płody i strukturę kodu genetycznego oraz mają działanie alergiczne.
Odpady w warunkach domowych palone są w niskich temperaturach. To powoduje wydzielanie się mnóstwa zanieczyszczeń. Toksyczny wpływ na zdrowie
może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach np. w postaci chorób nowotworowych.
Palenie śmieci ma również negatywny
wpływ na stan przewodów kominowych,
powodując odkładanie się tzw. „mokrej
sadzy” w kominach. To z kolei może być
powodem zapalenia się instalacji i pożaru domu. Skutkować to może również
cofnięciem się tlenku węgla, który jest
powodem zatrucia. Problem jest bardzo
poważny, bo jak wynika z raportu Komisji Europejskiej, co roku na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera
28 tys. Polaków.

Co grozi za spalanie odpadów
(śmieci)?
Osoby, które zostaną przyłapane na spalaniu odpadów muszą się liczyć z surowymi karami, zgodnie bowiem z art. 191
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.o odpadach / t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn.
zm./: „Kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”. W kodeksie wykroczeń
wskazano, że kara aresztu trwa najkrócej
5, a najdłużej 30 dni i wymierza się ją
w dniach. Natomiast karę grzywny wymierza się w wysokości od 20 zł do 5.000
zł, chyba że ustawa stanowi inaczej. Karę
grzywny w wymiarze maksymalnym
oraz kary aresztu wymierza sąd.
Natomiast jeżeli w wyniku spalania poza
spalarniami lub współspalarniami odpadów występuje zagrożenie życia lub
zdrowia albo pogorszenie stanu powietrza, sprawca odpowiada za przestępstwo określone w art. 183 ustawy z dnia
06 czerwca 1997 r. Kodeks karny /t.j. Dz.
U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm/
wówczas karą jest pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
Barbara Kozioł
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Zasiłek rodzinny w pigułce

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie
dziecka. W tym roku wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego
na nowy okres zasiłkowy 2017/2018
można było składać od 1 sierpnia. Rok
wcześniej takiej możliwości nie było,
ponieważ wzorem lat ubiegłych wnioski były przyjmowane od 1 września.
Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego reguluje ustawa z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.
U. z 2017 r., poz. 1952).
Jak większość zasiłków, ten również jest
uzależniony od dochodów. W tym wypadku miesięczny dochód w przeliczeniu na członka rodziny albo dochód
osoby uczącej się nie może przekroczyć
674 zł na osobę, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym
stopniu niepełnosprawności dochód nie
może przekroczyć 764 zł na osobę.
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków
do tego zasiłku przysługuje rodzicom,
jednemu z rodziców albo opiekunowi
prawnemu dziecka albo opiekunowi
faktycznemu dziecka (osoba faktycznie
opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła
z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka), jeżeli dziecko ma
mniej niż 18 lat, gdy uczy się w szkole,
a nie skończyło 21 lat, lub w przypadku,
gdy ma mniej niż 24 lata i jednocześnie
kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Komu zasiłek rodzinny nie
przysługuje?
Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
dziecko lub osoba ucząca się pozostają
w związku małżeńskim lub dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewnia-

jące całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej, osoba ucząca się została
umieszczona w instytucji zapewniającej
całodobowe utrzymanie; pełnoletnie
dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne
dziecko; osobie samotnie wychowującej
dziecko nie zostało ustalone, na rzecz
dziecka od jego rodzica, świadczenie
alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że: rodzice lub
jedno z rodziców nie żyje, ojciec dziecka
jest nieznany, powództwo o ustalenie
świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania
dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego
na rzecz tego dziecka.

Mechanizm złotówka za
złotówkę - nowość od 2016 r.
W sytuacji gdy, zostanie przekroczone
kryterium uprawniające do pobierania
zasiłku rodzinnego wypłata tych zasiłków będzie pomniejszona tylko o kwotę przekroczonego progu dochodowego. Jeśli rodzina przekroczy kryterium
o złotówkę, to dostanie to, co by jej się
należało w pomniejszonej wysokości.
Od momentu wejścia w życie nowelizacji ustawy wprowadzającej mechanizm
„złotówka za złotówkę” 37 rodzin z naszej
gminy skorzystało z tego wsparcia i tym
samym nie straciło całkowitego prawa
do zasiłku rodzinnego.

Zasiłek rodzinny w liczbach
W ubiegłym okresie zasiłkowym trwającym od 1 listopada 2016 r., do 31 października 2017 r., zostało złożonych 403
wniosków o ustalenie prawa do zasiłku
rodzinnego, z czego 11 rodzin otrzymało
decyzje odmawiające przyznania prawa
do zasiłku rodzinnego, oraz 18 rodzin
skorzystało z prawa do zasiłku rodzinnego w tzw. mechanizmie „złotówka za
złotówkę”.
W obecnie obowiązującym okresie zasiłkowym który trwa od 01 listopada
2017 r. zostało złożonych 376 wniosków,
z czego 31 rodzin otrzymało decyzje odmawiające przyznania prawa do zasiłku
rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, natomiast 19 rodzin otrzymało decyzję przyznające prawo do zasiłku

rodzinnego w pomniejszonej wysokości
obliczoną wg mechanizmu „złotówka za
złotówkę”. Powodem znacznie większej
ilości wydanych decyzji odmawiających
przyznania prawa do zasiłku rodzinnego
oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
jest znaczny wzrost przelicznika z 1 ha
przeliczeniowego. Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2017 r.,
za roczny dochód z ha przeliczeniowego
przyjęto kwotę 2 577,00 zł. ( tj. 214,75 zł
z 1 ha przeliczeniowego miesięcznie).
Więcej informacji można uzyskać
w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Obrazowie w pokoju nr 2 od
poniedziałku do piątku w godz. od
7.30 do 15.30 bądź dzwoniąc pod
nr telefonu 15 8365150 wew. 22
P. Sędrowicz

Podatki na terenie
Gminy Obrazów
w 2018 roku bez
zmian
W dniu 28.11.2017 r. Rada Gminy w Obrazowie podjęła uchwałę
w sprawie obniżenia ceny skupu
żyta dla celów wymiaru podatku
rolnego na 2018 rok. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany
przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą
w Kielcach. Radni jednogłośnie przyjęli kwotę 52,00 zł. za 1dt. Ta stawka
podatku obowiązuje od 2016 roku.
Zgodnie z ustawą o podatku rolnym
dla gruntów gospodarstw rolnych
wysokość podatku rolnego z 1 ha.
przeliczeniowego stanowi równowartość 2,5q żyta. Na 2018 rok to
kwota 130,00 zł. Natomiast dla pozostałych gruntów nie będących gospodarstwem rolnym równowartość
5q żyta co daje kwotę 260,00 z 1 ha
fizycznego.
Podatek od nieruchomości i podatek
od środków transportowych pozostaje bez zmian i nadal będą obowiązywać stawki z 2017 roku.
T. Kapusta
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Przesuwasz słupek, znak drogowy lub sam go stawiasz.
Uważaj, bo może ci grozić areszt.
Samowolnie ustawianie, usuwanie,
niszczenie, uszkadzanie, włączanie czy
wyłączanie znaku, sygnału, urządzenia
ostrzegawczego lub zabezpieczającego podlega karze grzywny do 5 tys. zł,
ograniczenia wolności albo aresztu do
30 dni. Wynika to z art. 85. k.w. Przepis
nie precyzuje, jakie konkretnie oznaczenia obejmuje. Jednak w doktrynie
podnosi się, że może chodzić o każdy
znak poziomy lub pionowy, a także
o słupek czy pachołek, który wskazuje
uczestnikowi ruchu drogowego określone postępowanie.
Jeżeli dojdzie do kolizji, nawet drobnej,
to osoba nielegalnie „zarządzająca” tego
typu symbolem, np. na osiedlu, może
ponieść odpowiedzialność karną z tytułu
sprowadzenia zagrożenia w komunikacji
i transporcie. W ustaleniu winnego pomoże szereg dowodów, m.in. zeznania
świadków bądź nagranie z monitoringu.
Oczywiście w niektórych sytuacjach odnalezienie sprawcy będzie utrudnione.
Z praktyki orzeczniczej wynika, że
w przypadku jednorazowego wybryku,
pozbawionego poważnych konsekwencji, sprawca raczej nie trafia do aresztu.
Jest to kara najsurowsza, a zatem jej
wymierzenie, co do zasady, musiałoby
wynikać z przekonania sądu o pewnym
szczególnie istotnym nasileniu wykroczenia. Może to być np. uporczywe, samowolne malowanie na parkingu tzw.
koperty i stawianie w danym miejscu
zakazu postoju. Oprócz powtarzających
się działań, najcięższa ustawowo kara
aresztu będzie grozić sprawcy, jeżeli
jego postępowanie miałoby drastyczne skutki. Czasem nieprzemyślany czyn
może jednak doprowadzić do katastrofy.
Wówczas istnieje prawdopodobieństwo
zbiegu przepisów kodeksu wykroczeń
z kodeksem karnym.
Nawet nieumyślność działania sprawcy
nie oznacza, że nie może on ponieść kary
długoletniego pozbawienia wolności.
To wynika chociażby z art. 173 k.k. Jeżeli
bowiem skutkiem nielegalnego przestawienia znaku byłaby śmierć człowieka,
której przecież przy samowolnym przestawieniu znaku drogowego, nie można
wykluczyć w skrajnych przypadkach, to
ustawa przewiduje zagrożenie do 12 lat
pozbawienia wolności - ostrzega adwo-

kat Mikołaj Kozak z Kancelarii Sikorski
Majewski Spółka Adwokacka.
Jeśli osoba, która ustawiła znak drogowy bez wymaganego trybu, powiadomi
straż miejską o tym, że nie jest on przestrzegany, to de facto sama narazi siebie
na odpowiedzialność wykroczeniową.
Może bowiem zostać wszczęte przeciwko niej postępowanie o czyn określony
w art. 85 § 1 k.w. Należy też pamiętać,
że na podstawie art. 85 § 3 k.w. sąd ma
prawo zobowiązać ją do pokrycia kosztów usunięcia znaku bądź przywrócenia
go do stanu poprzedniego. To może być
kwota rzędu kilkuset złotych, co wynika
z praktyki podobnych postępowań.
Osoba, która zniszczy, przestawi czy w jakikolwiek sposób uszkodzi znak postawiony bezprawnie, nie będzie ponosić
odpowiedzialności z art. 85. § 1 kodeksu
wykroczeń. Przedmiotem ochrony, w rozumieniu tego przepisu, są bowiem wyłącznie legalnie funkcjonujące znaki czy
sygnalizatory. I to nie budzi żadnych wątpliwości w doktrynie. Jednak, bez względu na okoliczności zdarzenia, właściciel
nielegalnego znaku ma prawo dochodzić
swoich roszczeń, np. z tytułu zniszczenia
mienia - wyjaśnia mecenas Kozak.
Zdaniem eksperta, szybkie ustalenie, czy
dany znak został postawiony legalnie,
bywa dość trudne. Kierowca nie dysponuje środkami, które pozwolą mu w krótkim czasie, np. w nocy, skontaktować się
z właściwym organem, żeby to dokładnie
ustalić. Przepisy rozporządzeń wykonawczych do ustaw o drogach publicznych
oraz prawo o ruchu drogowym, nakładają na zarządców dróg obowiązki ewidencyjne. Tymi jednostkami mogą być
marszałkowie województw, prezydenci
miast, starości lub Generalny Dyrektor
Dróg Krajowych i Autostrad, przy którym
działa Bank Danych Drogowych.
Gdybyśmy mieli podejrzenie, że nasz
sąsiad bezprawnie ustawił znak, należy
zgłosić sprawę właściwemu zarządcy
drogi. Rekomendowanym działaniem
jest złożenie wniosku ze zdjęciem np.
z parkingu czy też z podjazdu. Dalsza
procedura będzie zależna od starania
urzędnika. Czasem może udać się ustalić legalność znaku właściwie od razu,
a w niektórych przypadkach potrwa to
kilka dni, a nawet kilka tygodni - tłuma-

czy Mikołaj Kozak.
Ekspert zaznacza, że strażnik miejski podejmujący interwencję nie ma, szybkiego dostępu do ewidencji znaków drogowych. W związku z tym, może dojść do
paradoksalnej sytuacji, w której osoba
nieprzestrzegająca nielegalnego znaku
zostałaby ukarana mandatem i punktami karnymi. W takim przypadku, oczywiście później można będzie podważyć tę
decyzję przed sądem. W celu wszczęcia
postępowania, warto najpierw uzyskać
informację w sprawie znaku czy też słupka, a następnie złożyć pisemne oświadczenie zarządcy drogi, że dany symbol
widniał w określonym miejscu bezprawnie.
Jeżeli uznalibyśmy, że dla bezpieczeństwa warto postawić legalny znak drogowy, to trzeba złożyć wniosek do właściwego zarządcy ruchu. Ważne jest to,
aby należycie uargumentować swoje
podanie, np. załączając do niego dokumentację fotograficzną. Musimy wskazać, z jakich przyczyn brak danego znaku rodzi określone zagrożenia. Potem
czeka się na rozpatrzenie sprawy i z całą
stanowczością nie można samowolnie
w tym przedmiocie postępować. Organy
administracji powinny załatwiać sprawę
bez zbędnej zwłoki w terminie do 30 dni,
ale praktyka nie jest tak optymistyczna.
Co do zasady, nie powinniśmy ponieść
z tego tytułu żadnych kosztów - zapewnia adwokat.
Michał Ostaszewski

Lokalne inicjatywy
Z inicjatywy Radnego Mariana Cichonia oraz mieszkańców Chwałek panów: W. Drobiazg, A. Bidas
oraz przy pomocy pracowników
firmy pani: K. Kwasek – Janik wyremontowano schody przy stawie
pana Paciochy. Ponadto z pomocą pracowników ZGK Obrazów
wykonano odwodnienie Drogi
Gminnej 423/1 przy wjeździe na
Chwałki od ul. Ożarowskiej oraz
zamontowano zaporę na drodze
gminnej nr 442 w miejscowości
Chwałki.
M. Cichoń
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Utrzymanie porządku i bezpieczeństwa w Gminie Obrazów.
Bezpieczeństwo to stan pewności oraz
gwarancja jego utrzymania, daje ono
poczucie stabilizacji oraz pozwala na
realizację i rozwój człowieka. Potrzeba
bezpieczeństwa jest podstawą funkcjonowania w życiu codziennym oraz
życiu społecznym i państwowym.
Współczesne czasy są prężnym rozwojem
zadań i funkcji administracji publicznej.
Dynamiczny wzrost tępa życia polskiego społeczeństwa, aktywność procesów
urbanizacyjnych i ekonomicznych, rozwój naukowo techniczny, skomplikowana sytuacja na rynku gospodarczym,
wymienione zdarzenia sprzyjają wystąpieniu nowych sytuacji oraz zjawisk,
mogą one nieś ze sobą zagrożenie dla
państwa i bezpośrednio dla obywateli.
Najważniejszą funkcją administracji publicznej staje się ochrona zdrowia i życia
oraz utrzymanie porządku publicznego
i poczucia bezpieczeństwa na odpowiednim poziomie. Zapewnienie komfortu
godnego życia obywateli jest w kwestii
wielu organów. Niezwykle istotne jest
prawidłowe funkcjonowanie organów
administracji publicznej, na poziomie
rządowym oraz samorządowym.
Poziom zagrożenia na terenie gminy jest
stosunkowo niski, ale istnieje ryzyko ich
zaistnienia. Największym zagrożeniem
naturalnym dla gminy są klęski żywiołowe takie jak huragany i pożary, deszcze
nawalne, gradobicia. Najmniejsze ryzyko to ryzyko powodzi, gdyż przez teren
gminy nie przepływa żadna duża rzeka,
występują tylko lokalne podtopienia.
Na szczeblu gminy wójt i OSP wykazują się kreatywnością i niosą pomoc dla
mieszkańców. Informujemy o zjawiskach
pogodowych i innych zagrożeniach poprzez system powiadamiania SISMS oraz
poprzez aplikację BLISKO (szczegóły bezpłatnej rejestracji w systemach powiadamiania dostępne są na ostatniej stronie
czasopisma).
W tym zakresie samorząd terytorialny
nie tylko postępuję w działaniach interwencyjnych, ale również realizuję
inne zadania samorządowe, które mają
przede wszystkim ograniczyć przyczyny
przestępczości i patologii społecznych.
Do zadań Gminy należy miedzy innymi działanie w sferze ochrony zdrowia,
edukacji i wychowania, ale także przeciwdziałaniu bezrobociu, zwalczaniu

nałogów, pomoc rodzinom potrzebującym. W celu zaspokojenia podstawowych potrzeb społeczeństwa ważna jest
współpraca samorządu terytorialnego
z innymi jednostkami czuwającymi nad
bezpieczeństwem i porządkiem.. Na
szczeblu gminy szczególnie istotna jest
współpraca z Policją i ochotniczą strażą pożarną. W budynku Urzędu Gminy
funkcjonuje punkt przyjęcia interesanta
Komendy Powiatowej w Sandomierzu,
w którym pełni dyżury dzielnicowy raz
w tygodniu we wtorki od 800 do 1000.
Współpraca Samorządu gminy z innymi
podmiotami polega na stałej wymianie
informacji o niebezpieczeństwach występujących na terenie gminy, na wspólnych działaniach porządkowych również
na organizowaniu szkoleń, ćwiczeń czy
też na wspólnym korzystaniu ze środków. Przykładem współpracy jest organizowanie co roku w szkołach prowadzone
są zajęcia informacyjne z udziałem policji dotyczące bezpieczeństwa. Istotnym
elementem procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym
w partnerstwie międzyinstytucjonalnym
i społecznym jest udostępniona Krajowa
Mapa Zagrożeń, która opiera się o informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych oraz informacje
pozyskiwane od społeczeństwa.
Gmina stara się poprawić poczucie bezpieczeństwa w miejscach publicznych
poprzez instalowanie monitoringu i alarmów, które maja zapobiec włamaniom
kradzieżom i rozbojom. Na dzień dzisiejszy monitoringu prowadzony jest w 6
remizach alarm zamontowany jest natomiast w 7.
Prężnie rozwija się infrastruktura, montowane jest nowe oświetlenie uliczne
budowane są chodniki. W ostatnim czasie bardzo poprawił się stan dróg gminnych (jest dużo nawierzchni asfaltowych,
utwardzone są kamieniem, co w dużym
stopniu poprawia bezpieczeństwo i komfort jazdy. Na drogach montuję się progi
zwalniające, poprawiające bezpieczeństwo pieszych. Przy szkołach są chodniki aby zniwelować ryzyko wypadku
z udziałem pieszych. Kolejnym profitem
poprawy bezpieczeństwa jest gospodarowanie czasu wolnego dla dzieci oraz
młodzieży z terenu gminy. Świetlice doposażone są nieustannie w nowy sprzęt

rekreacyjny i sportowy. Młodzież i dzieci
mają warunki aby zaspokajać potrzeb
kontaktowania się z rówieśnikami oraz
rozwijania się.
My wszyscy musimy zwracać uwagę na
to co dzieję się wokół nas, nie bać się
zgłaszać zagrożeń.
Barbara Kozioł

Nowe prawo
alimentacyjne
w 2017 r. czy egzekwowanie
alimentów będzie
skuteczniejsze???
Ustawą z dnia 23.03.2017 r. o zmianie
ustawy – Kodeks karny oraz ustawy
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. poz. 952) nadane zostało
nowe brzmienie przepisów art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks karny
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1137 z późn. zm.).
Nowe prawo alimentacyjne precyzuje
sytuację, w której dłużnik alimentacyjny
może być ukarany na podstawie kodeksu karnego.
Do tej pory, odpowiedzialności karnej
podlegał dłużnik uporczywie uchylający
się od wykonania ciążącego na nim obowiązku, zaś po nowelizacji ukarana zostanie każda osoba w postaci grzywny, kary
ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do roku, której zaległości alimentacyjne wyniosą równowartość, co
najmniej trzech świadczeń okresowych
albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wyniesie co
najmniej 3 miesiące.
Wyższa kara, bo do dwóch lat więzienia
- będzie groziła osobie, która nie płacąc
alimentów, naraża osobę najbliższą na
niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.
Nowelizacja przepisu art. 209 daje jednak
dłużnikom alimentacyjnym możliwość
uniknięcia kary, poprzez dobrowolne wyrównanie zaległości. Zgodnie z zapisem
art. 209 § 4 Kodeksu karnego nie będzie
podlegał karze sprawca uchylający się od
wykonywania obowiązku alimentacyjnego, jeśli „nie później niż przed upływem
30 dni od daty pierwszego przesłuchania
w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty”.
E. Sygnet
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SZANOWNE ZDROWIE

Trwa w najlepsze okres zimowy, w tym
czasie nasze organizmy stają się bardziej
podatne na liczne infekcje czyli tzw. sezonowe dolegliwości. Poczynając od
przeziębień i gryp, a kończąc na licznych
bardziej poważniejszych infekcjach. Jak
zadbać o zdrowie by w tym trudnym
okresie wszelkie choroby omijały nasz
szerokim łukiem, a nasza odporność
cieszyła się dobrą kondycją. Aby tak się
stało musimy stosować się do kilku podstawowych zasad.
Pierwsza i podstawową zasadą jak że banalną a jednak trudną do zrealizowania
jest nasz ubiór. Ubierajmy się ciepło najlepiej na tzw. cebulkę, nie dopuszczajmy
aby nasz organizm nie uległ wyziębieniu
ani przegrzaniu. Zadbajmy o ciepłe buty,
czapkę i kurtkę nie zważajmy na modę
by wyglądać trendy. To przez głowę traci
się najwięcej ciepła co za tym idzie liczne
bóle głowy, ciągły katar, zapalenie zatok
i nie tylko. Pamiętajmy o naturalnym

wspomaganiu naszej odporności w okresie zimowym, to wtedy nasz organizm
potrzebuje urozmaiconej diety bogatej
w witaminy i minerały, odpowiednią
ilość snu min. 8 godz., czas na relaks oraz
aktywność fizyczną. Spędzajmy w miarę
możliwość jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu, hartujmy się, a nasz organizm będzie nam za to wdzięczny.
Warto również wprowadzić do naszego
jadłospisu naturalne antybiotyki dobrze
znany czosnek i miód.
A gdy dopadnie nas infekcja to starajmy
się ją wyleczyć do końca. Jak wiadomo
niedoleczona infekcja może nam długo
dokuczać i mieć przykre w skutkach konsekwencje oraz stwarzamy ryzyko zarażenia innych. Warto zawsze pamiętać
o fraszce Jana Kochanowskiego, który
pisał „Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż się zepsujesz….”,
cały czas uważam jest ona aktualna. Więc
dbajmy o siebie i swoje zdrowie!

WÓJT GMINY OBRAZÓW

BEZPIECZNY SYSTEM
POWIADAMIANIA

ZAPRASZA DO KORZYSTANIA
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Nr 1(18) 2018 r.
Przepis na naturalny środek podnoszący
odporność organizmu na wszelkie infekcje (źródło „Zdrowie w twoich rękach”Ryszard Bąk)
1. Ząbka czosnku
2. Jeden Gożdzik
3. Szczypta imbiru
4. Jedna łyżka cytryny
5. Jedna łyżeczka miodu
Czosnek zgnieść, Gożdzik zmielić, dodać
imbir- wymieszać i zalać wrzącą wodą,
przykryć, po przestudzeniu dodać miód,
wymieszać i dodać cytrynę.
Pić codziennie na godzinę przed snem,
przez dwa tygodnie. Jeden tydzień przerwy i znów dwa tygodnie. Kuracje uodporniającą najlepiej przeprowadzić wiosną i jesienią.
Agnieszka Motyła

Zachęcamy mieszkańców do pobrania
aplikacji BLISKO na swoje smartfony!
Aplikacja ta pozwala na otrzymywanie automatycznych powiadomień o ważnych wydarzeniach, ogłoszeniach czy też
ostrzeżeniach w formie czytelnych komunikatów. Do powiadomień dołączane są również pliki, dzięki czemu w szybki
sposób otrzymywać będą Państwo informacje wraz niezbędnymi załącznikami.
Aplikacja BLISKO jest bezpłatna!
Wystarczy pobrać i zainstalować Aplikację BLISKO. W przypadku pytań,problemów prosimy o kontakt z Urzędem Gminy.
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Jeden login do portali publicznych w całej Unii Europejskiej

W 2018 roku polscy obywatele będą
mogli logować się
swoimi
krajowym
loginem i hasłem do
e-usług udostępnianych przez portale administracji innych krajów Unii Europejskiej.
Polska jest dziesiątym krajem, który uzyskał
potwierdzenie Komisji Europejskiej.
Możliwość potwierdzania tożsamości we
wszystkich udostępnianych obecnie przez
polskie urzędy e-usługach zapewnić ma
Węzeł Krajowy. Chodzi o portale takie jak:

Emp@tia, PUE ZUS, ZIP NFZ, CEIDG, czy serwisy z usługami prowadzone przez samorządy.
Węzeł Krajowy to system, który łączy te portale umożliwiając logowanie się do każdego
z nich przy pomocy jednego, wybranego
indywidualnie loginu i hasła. Bez różnicy, czy
ktoś woli logować się przez swój Profil Zaufany, czy system własnego banku – jeden
wybrany login będzie miał zastosowanie
do wszystkich portali publicznych. Obecnie
trwa pilotaż systemu.
Dzięki integracji Węzła Krajowego z węzłami

pozostałych krajów Polak będzie mógł załatwić sprawy urzędowe w innym kraju Unii
Europejskiej, nie opuszczając terytorium
Polski, a nawet własnego domu. Jeden uniwersalny sposób logowania do portali publicznych państw Unii Europejskiej ma zostać udostępniony we wrześniu 2018 roku.
Polska jest 10-tym krajem, który uzyskał potwierdzenie KE. Pomyślny rezultat testów
umożliwia rozpoczęcie integracji z krajami
członkowskimi.
Żródło: https://www.gov.pl/cyfryzacja/
K.Słomka

Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Nowelizacja ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw
umożliwia gminom działania ograniczające dostępność alkoholu. Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia do limitu udzielania zezwoleń na sprzedaż wszystkich
napojów alkoholowych, także tych do
4,5%, które dotąd nie były objęte limitami.
Nowelizacja reguluje też problem doty-

czący zezwoleń na sprzedaż alkoholu na
terenie gminy. Gmina w drodze uchwały,
będzie mogła ustalić maksymalną liczbę
zezwoleń odrębnie dla poszczególnych
jednostek pomocniczych (sołectwa,
dzielnic, osiedli), które jej podlegają.
Zgodnie z przepisami, gmina będzie też
miała możliwość ograniczenia godzin
nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach.
Ograniczenia mogą dotyczyć sprzedaży
między godziną 22 a 6.

Kolejną zmianą jaką wprowadza nowelizacja w/w ustawy jest zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.
Zapis wprowadza generalny zakaz picia
alkoholu w miejscach publicznych, jednocześnie dając samorządom możliwość
wyznaczania miejsc przeznaczonych do
jego spożywania.
N. Korycińska
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Wojewódzkie Konkursy Osób
Niepełnosprawnych
Sandomierskie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną – Środowiskowy Dom Samopomocy w Kleczanowie zorganizowało
dwie imprezy cykliczne województwa
świętokrzyskiego, które cieszą się dużym zainteresowaniem osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz chorych
psychicznie.
Jedną z nich jest Eko konkurs „EKO –
MODA – DRUGIE ŻYCIE ODPADÓW”.
W konkursie wzięło udział jedenaście
Środowiskowych Domów Samopomocy woj. świętokrzyskiego. Warunkiem
udziału w konkursie było wykonanie
stroju, który zaprezentowany został
przez wykonawców podczas POKAZU
EKOMODY 2017. Prace wykonane zostały z różnych surowców wtórnych. Celem
konkursu było podniesienie świadomości ekologicznej uczestników konkursu,
upowszechnianie i utrwalanie wśród
uczestników ŚDS postaw ekologicznych, inspirowanie do działań na rzecz
poprawy stanu środowiska, rozwijanie
wyobraźni i pobudzanie inwencji twórczej i rozwój zdolności manualnych podopiecznych. Patronat nad imprezą objęli

Pan Krzysztof Tworek Wójt Gminy Obrazów oraz Zarząd Ekologicznego Związku
Gmin Dorzecza Koprzywianki.
08 listopada 2017r. odbyła się Trzecia już
Gala Piosenki Środowiskowych Domów
Samopomocy woj. świętokrzyskiego. Impreza ta dawała możliwość prezentowania talentów wokalno – muzycznych osób
z niepełnosprawnością oraz była szeroko
pojętą integracją. Tematem tegorocznej
edycji była „Piosenka Biesiadna” - piosenka lekka, łatwa i przyjemna. Patronat nad
Galą objęli Wojewoda Świętokrzyski Pani
Agata Wojtyszek, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Adam Jarubas, Wójt Gminy Obrazów Pan Krzysztof
Tworek, Piekarnia Lipnik P. Marka Maciąga oraz Sołectwo Wsi Kleczanów. Nagrody dla wyróżnionych przez Jury trzech
Środowiskowych Domów ufundowała
Wojewoda Świętokrzyski. Podopieczni
trzynastu Środowiskowych Domów Samopomocy woj. świętokrzyskiego prezentowali swoje talenty na scenie Portu
Kultury SCK w Sandomierzu. Trzecią Galę
ubogacił występ zespołu ludowego „Sobowiacy”.
A. Jankowska

Otwarcie wyremontowanej drogi
krajowej nr. 77

22 stycznia 2018 roku w Kleczanowie
odbyło się oficjalne otwarcie wyremontowanej drogi krajowej nr. 77. Warto
wspomnieć, że zmodernizowano nawierzchnię na całym odcinku „krajówki”
przebiegającej przez teren Gminy Obrazów. Dzięki temu od Żurawicy, aż do
Kleczanowa możemy cieszyć się równą
i bezpieczną drogą. Poświęcenia inwestycji dokonał ks. kanonik Andrzej Szymański Proboszcz parafii Kleczanów. W uroczystościach udział wzięli: Wójt Gminy
Obrazów Krzysztof Tworek, Posłowie
Krzysztof Lipiec oraz Marek Kwitek, To-

masz Mączyński - zastępca dyrektora ds.
Zarządzania Drogami i Mostami GDDKIA
Kielce, Adam Piątkowski - Kierownik Rejonu Opatów GDDKIA, Jacek Toś Dyrektor OT KOWR w Kielcach, Adam Smardz
Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Obrazowie, Anna Smardz Radna Gminy Obrazów, Ewa Krzemińska Radna Gminy
Obrazów, Adam Wójcik Sołtys Kleczanowa, Ewa Biernacka Dyrektor PSP w Kleczanowie, Stowarzyszenie Wspólnie dla
Kleczanowa oraz mieszkańcy.
J. Brania

Nowe prawo
wodne
Od 1 stycznia 2018 zaczęło obowiązywać nowe prawo wodne. Przyjęcie
nowego prawa wodnego było konieczne ze względu na wypełnienie
obowiązków wobec Unii Europejskiej oraz zapewnienia racjonalnego
gospodarowania wodami i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
Organem właściwym do załatwiania
spraw związanych z gospodarowaniem wodami, jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Jest to instytucja centralna, która ma
swoje struktury w całej Polsce, ale
podział na regionalne zarządy nie
odpowiada podziałowi administracyjnemu.
W sumie w Polsce utworzonych zostało jedenaście Regionalnych Zarządów Wód Polskich. Województwo świętokrzyskie w jednej trzeciej
podlega zarządowi w Warszawie,
w dwóch trzecich zarządowi w Krakowie.
Mapa podziału powstała zgodnie
z podziałem hydrologicznym kraju,
dlatego nie odpowiada mapie administracyjnej. Dla naszego regionu zostały utworzone trzy Zarządy Zlewni
w Kielcach, Sandomierzu i Radomiu.
Poza tym w miastach powiatowych
znajdują się siedziby nadzorów wodnych. Zgodnie z nowymi przepisami
Wody Polskie przejęły całość polityki
związanej z utrzymaniem wód, planowaniem, nadzorem i monitoringiem oraz ich administrowaniem.
Nowa instytucja przejęła zadania
starostw, urzędów marszałkowskich,
wojewódzkich zarządów melioracji
i urządzeń wodnych.
Według nowych przepisów nikt nie
będzie mógł korzystać z zasobów
wodnych bez kontroli, wprowadzony został obowiązek opomiarowania.
Zmusi to użytkowników do racjonalnego korzystania z wody, a także do
inwestowania w ekologię. Bo jeśli na
przykład rolnik ma ogromne chlewnie, to deszczówkę z dachów może
odzyskać i ponownie zużyć. Z informacji Ministerstwa Środowiska wynika, że stawka za wodę do 2020
roku powinna pozostać na niezmienionym poziomie.
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Z życia OSP…
W poprzednim wydaniu „Echa Naszej
Gminy”zajęliśmy się
podsumowaniem
działalności stricte
„wyjazdowej”. Czas
aby przybliżyć naszym czytelnikom
ważny aspekt działalności społecznej realizowany przez jednostki Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu naszej Gminy.
„Pomoc w organizacji wydarzeń gminnych”
Do Zarządu Gminnego ZOSP RP w Obrazowie spływają prośby o pomoc w organizacji różnorakich wydarzeń, które odbywają się na terenie Gminy Obrazów.
Zarząd zawsze przychylał się do próśb
i podejmował współprace. Zawsze mogliśmy liczyć na pomoc poszczególnych
jednostek OSP. I tak: Strażacy z OSP Dębiany pomagali przy zabezpieczeniu
biegu wiosennego z okazji Dnia Kobiet,
brali czynny udział w zabezpieczeniu
i organizacji Europejskiego Święta Jabłka poprzez zabezpieczenie tras biegu
o Kryształowe Jabłko Wójta Gminy Obrazów oraz biegu jesiennego. Na taką

samą pomoc mogliśmy liczyć ze strony
Strażaków z OSP Obrazów, OSP Świątniki, OSP Głazów, OSP Bilcza, OSP Węgrce,
OSP Kleczanów. Każdy Naczelnik ww.
jednostek był chętny do współpracydysponował samochody pożarnicze i ludzi do wskazanych przez Zarząd Gminny
zadań. Warto dodać, że wszyscy robili
to bezinteresownie za co składamy serdeczne podziękowania.

Poczty sztandarowe
Nieodłącznym elementem każdego
Święta Państwowego czy Gminnego
jest udział w tych obchodach pocztów
sztandarowych. Komendant Gminny
mógł liczyć na Poczty sztandarowe z naszych jednostek. Nie zbrakło ich przy 90leciu OSP Obrazów,
Europejskim Święcie Jabłka gdzie
piękny korowód
zadziwiał i cieszył
oko wszystkich zaproszonych gości,
czy też na obchodach Święta Niepodległości. Dziękujemy wszystkim jednostkom za udział.

Remizy/Świetlice
Z roku na rok kolejne Remizy strażackie
pięknieją i są wyposażane. Termoizolacja budynków remiz w Bilczy i Węgrcach,
wymiana dachów w Świątnikach i Dębianach, budowa altan na zabytkowe
wozy strażackie w Głazowie i Węgrcach,
doposażanie jednostek w sprzęt to tylko
niektóre z inwestycji które udało się zrealizować w mijającym roku.

W remizach strażacy mogą się spotkać,
spędzić wolny czas, podnosić swoje
umiejętności, które są niezbędne w niesieniu pomocy innym.
J. Brania

W parafii Obrazów…
Ostatnimi laty listopad
jakoś szczególnie wpisuje się w dzieje parafii
Obrazów. Przypominamy
sobie, że właśnie w listopadzie w 2004 roku naszą
parafię nawiedziła Figura
M.B. Fatimskiej, a w 2008
roku Cudowny Wizerunek Częstochowskiej Madonny, zaś w ubiegłym roku
23-24 listopada odbyło się modlitewne czuwanie w czasie Jerycha Różańcowego, a 25 listopada gościliśmy ks.
biskupa Krzysztofa Nitkiewicza, który
poświęcił u nas odnowiony obraz św.
Rodziny i błogosławił wykonanym pracom renowacyjnym naszego kościoła.
Świątynia dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego i ofiarności parafian zyskała m. In. nową elewację, granitowe
chodniki, oświetlenie, ławki, monitoring
i kaplicę przedpogrzebową usytuowaną
w dzwonnicy.
W czasie tych uroczystości na Mszy św.

modlili się wspólnie duszpasterze, władze Samorządowe, sadownicy i wierni.
Zadajemy sobie pytanie dlaczego ta uroczystość była taka niezwykła? Otóż na
odnowionym obrazie św. Rodziny mały
Jezus trzyma w dłoni jabłko podane mu
przez Józefa. I to jest właśnie niesamowite, że tu w Obrazowie, regionie typowo
sadowniczym, z produkcją jabłek na czele taki obraz się znajduje. Okazuję się, że
był tu od dawna. Początkowo znajdował
się na zasuwie w ołtarzu M.B. Pocieszenia. W czasie renowacjo ołtarza obraz
zdjęto i zawieszono w zakrystii. Trochę
zapomniany, został zauważony przez
ks. bp Nitkiewicza w czasie jednej z wizyt duszpasterskich. Obraz pochodzi jak
mówią konserwatorzy z XVIII wieku i wykonano go w jednej ze szkół włoskich.
Proboszcz parafii ks. R. Nowakowski
twierdzi, że obraz został prawdopodobnie sprowadzony do kościoła przez ks. J.
Olechowskiego, który był fundatorem
tejże murowanej świątyni.

W homilii ks. biskup podkreślił, że jabłko na obrazie choć podobne do naszych
obrazowskich jabłek jest symbolem
władzy królewskiej, ale również każdy
z nas ma władzę. Trzeba ją tylko dobrze
wykorzystać i nie ulec pokusie owocu
zakazanego (jabłko rajskie). Na koniec
uroczystości wszystkim obecnym na
modlitwie rozdano poświęcone jabłka,
których przecież nie modło zabraknąć
w tych szczególnych okolicznościach.
Aby podkreślić symbolikę obrazu i kontynuować należną mu cześć w tym naszym sadowniczym regionie decyzją ks.
biskupa K. Nitkiewicza każdy 25 dzień
miesiąca będzie dniem modlitw i próśb
składanych za pośrednictwem św. Rodziny.
Św. Rodzino miej w opiece nasze rodziny
i wspieraj wszystkich sadowników w ich
trudnej całorocznej pracy.
B. Stasiak
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Stopnie alarmowe w zarządzaniu kryzysowym
Stopnie alarmowe pojawiły się w polskim systemie zarządzania kryzysowego
w 2011 roku. Rodzaje stopni alarmowych, warunki ich wprowadzania oraz
zadania dla odpowiednich służb zostały
określone w załącznikach do zarządzenia Nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia
2 marca 2016 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania
kryzysowego.
W sumie mamy 4 stopnie alarmowe.
Pierwszy stopień alarmowy ALFA (według terminologii NATO) ma zastosowanie w przypadku uzyskania informacji
o możliwości wystąpienia zdarzenia
o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, którego rodzaj i zakres jest
trudny do przewidzenia. Jego wprowadzenie ma charakter ogólnego ostrzeżenia. Wszystkie organy administracji
publicznej i służby odpowiedzialne za
bezpieczeństwo powinny być w stanie
wprowadzić i utrzymywać przedsięwzięcia tego stanu alarmowego na czas nieograniczony.
Drugi stopień alarmowy BRAVO ma zastosowanie w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym
lub sabotażowym. Wszystkie organy administracji publicznej i służby odpowie-

dzialne za bezpieczeństwo wprowadzają
procedury zwiększające bezpieczeństwo
do chwili ustąpienia zagrożenia, nie naruszając swoich zdolności do bieżącego
działania.
Trzeci stopień alarmowy CHARLIE ma zastosowanie w przypadku jeżeli zaistniało
konkretne zdarzenie, potwierdzające cel
potencjalnego ataku terrorystycznego
lub w przypadku uzyskania informacji
o osobach (grupach) przygotowujących
działania terrorystyczne lub sabotażowe, albo też wystąpiły zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym godzące w bezpieczeństwo innych
państw i stwarzające potencjalne zagrożenie dla Polski. Wprowadzenie tego
stopnia na dłuższy czas może spowodować utrudnienia dla obywateli, w związku z działaniami służb odpowiedzialnych
za zapewnienie bezpieczeństwa.
Czwarty stopień alarmowy DELTA ma
zastosowanie w przypadku wystąpienia
zdarzenia o charakterze terrorystycznym
lub sabotażowym, powodującego zagrożenie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej lub bezpieczeństwa innych
państw i stwarzającego zagrożenie dla
Polski, albo też wysokiego prawdopodobieństwa wystąpienia takich działań
na terytorium RP.

Stopień ALFA był do tej pory wprowadzony 2 razy: raz przez Donalda Tuska
w czasie EURO 2012. Alarm spowodowany był ujawnieniem tratwy płynącej
Bugiem, z ładunkami wybuchowymi
i telefonem komórkowym ze zdjęciem
Stadionu Narodowego w Warszawie.
Drugi raz Premier Beata Szydło wprowadziła stopień alarmowy „ALFA” od 20
lipca do 1 sierpnia 2016r oraz stopień
alarmowy BRAVO-CRP (w odniesieniu
do cyberprzestrzeni), w związku z odbywającymi się w Polsce Światowymi Dniami Młodzieży.
Stopnie alarmowe mogą być wprowadzane i odwoływane przez:
- prezesa Rady Ministrów ;
- ministra lub kierownika urzędu centralnego w odniesieniu do podległych służb
lub urzędów;
- wojewodę na obszarze całego lub części województwa.
Obecnie na terenie Polski panuje NISKI
stopień zagrożenia terrorystycznego
i nie jest wprowadzony żaden z opisanych stopni alarmowych.
Czesław Kiliański

Ferie w bibliotece
Tegoroczne ferie w placówkach biblioteki cieszyły się dużą popularnością. Oferta
była tak bogata, że każdy mógł znaleźć
coś dla siebie. Proponowaliśmy m.in.:
projektowanie robotów lego TECHNIC,
seanse filmowe, zajęcia artystyczno-plastyczne (kartki walentynkowe, płaskorzeźby z masy solnej, skarpetkowe wariacje, malowanie na drewnie) oraz zajęcia
sportowe . Podczas przerw w zajęciach

uczestnikom czas wypełniały książki, gry
planszowe oraz gra na X-Box-ie (dużą
popularnością cieszyły się gry sportowe
i wyścigowe). Wszystkim uczestnikom

dziękujemy za udział i już dzisiaj zapraszamy na kolejne ferie za rok.
Kinga Wójcik
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Stowarzyszenie Razem dla Obrazowa. Kolejna
inwestycja w Obrazowie.
W okresie od 2 czerwca do 30 września
2017 r. realizowane było zadanie pn.
„Kształtowanie przestrzeni rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Obrazów”. Realizacja operacji miała miejsce
na działce gminnej za stawem a nowopowstała przestrzeń zawiera elementy
zarówno infrastruktury parkowej, zabawowej, rekreacyjnej, edukacyjnej, jak
i integracyjnej. Tuż za altaną powstał
plac zabaw, siłownia plenerowa, miejsce
na ognisko, klasa przyrodnicza, teren
w postaci łąki, górka saneczkowo-widokowa. Rośnie naturalna wierzbowa plecionka- konstrukcja łodzi jako miejsce
zabawowe dla najmłodszych. Wzdłuż
alejek stoi ścieżka edukacyjno-turystyczna odnosząca się do zagadnień przyrody
i zabytków naszej gminy. Nasadzone zostały „rajskie jabłuszka” oraz krzewy i byliny. Dopełnieniem całości są elementy
małej architektury jak oświetlenie, ławki,
mini-altanki, kosze na śmieci, mostek,
wyposażenie klasy przyrodniczej, itp.
Tak zagospodarowany teren ma służyć
mieszkańcom miejscowości i gminy
Obrazów, uczniom i nauczycielom, turystom, przejezdnym gościom, właścicielom gospodarstw agroturystycznych
w gminie. Zadanie współfinansowane
zostało ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
poddziałanie: 19.2. „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania” Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy
LEADER” objętego Programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej we współpracy z gminą Obrazów.
Zadanie opiewa na kwotę 160 659,00zł.
Projekt konsultowany był z mieszkańcami sołectwa Obrazów podczas zebrań
sołeckich, spotkaniu warsztatowemu
„Obrazów przyszłości”, wójtem gminy
Obrazów, omawiany był zarówno na etapie pisania wniosku jak i trakcie realizacji projektu. W przyszłości planowane są
dalsze inwestycje na zagospodarowanym terenie jak i tuż za górką.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców
gminy do korzystania z obiektu. Zimą,
przy sprzyjającej aurze zapraszamy na
górkę saneczkową, od wiosny do jesieni
na pozostałe sprzęty rekreacyjne.
Anna Wójcik

W 2018r. w gminie Obrazów od 1 stycznia do
28 lutego 2018 r. urodziło się 11 dzieci w tym:
5 dziewczynek, 6 chłopców. Natomiast w tym
samym okresie zarejestrowano 23 zgony:
16 kobiet, 7 mężczyzn.
B. Stąpór
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Aktywnie po
zdrowie
Grupa nieformalna Aktywna Gmina
wspierana przez Stowarzyszenie „NASZ
REGION” w październiku i listopadzie realizowała projekt pod nazwą „Aktywnie
po zdrowie”.
Przedsięwzięcie zorganizowano dzięki
środkom pozyskanym w ramach Projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – II edycja realizowanego przez
Stowarzyszenie Integracja i Rozwój oraz
przez Fundację Aktywizacji i Rozwoju
Młodzieży w ramach Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich finansowanego
ze Środków Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej.
Głównym jego celem było promowanie aktywności fizycznej, aktywnego
spędzania wolnego czasu, integracja
mieszkańców gminy oraz popularyzacja
korzyści wynikających ze zdrowego stylu życia.
W ramach inicjatywy przeprowadzono
dwa spotkania z mieszkańcami gminy
Obrazów oraz imprezę sportową, a także zakupiono ściankę reklamową, która
będzie wykorzystywana podczas imprez
sportowych organizowanych w naszej
Gminie. Pierwsze spotkanie poświęcone
było tematyce zdrowego odżywiania,
w ramach którego przeprowadzony został wykład oraz prezentacja przygotowania zdrowych posiłków. W ramach
drugiego natomiast odbyły się zajęcia
fitness, instruktaż marszu Nordic Walking, a chętni uczestnicy mieli możliwość
pomiaru masy ciała dzięki analizatorowi
INBODY 270. Oba spotkania poprowadziła pani Agnieszka Chmielewska –
psychodietetyk, instruktor Nordic Walking i fitness, a także członek Polskiego
Stowarzyszenia Dietetyków.
Ostatnim elementem projektu, a jednocześnie jego podsumowaniem, była impreza sportowa pod nazwą „bieg jesienny”. Zawodnicy mieli do wyboru bieg
bądź marsz Nordic Walking na dystansie
5 km. Tym razem nie liczył się czas pokonania trasy, a świetna zabawa i uśmiech
na twarzy. Po zakończonych zmaganiach
wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek, a wśród startujących rozlosowana
atrakcyjne nagrody upominki.
A.P.
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DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH
PRACOWNIKÓW

wanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de
minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Pracodawcy, którzy zawarli umowę
o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub
przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc
w formie dofinansowania kosztów
kształcenia młodocianych pracowników.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia
młodocianego pracownika

Źródło pochodzenia środków
na dofinansowanie
Dofinansowanie kosztów kształcenia
młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe, Art. 122;
2. Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 15 grudnia 2010
r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;
4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
5. Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający
się o pomoc de minimis;
6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr
1407/2013 z dnia 18 grudnia
2013r. w sprawie stosowania art.
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis.

Uwaga
1.

2.

O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Obrazów,
pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Obrazów
a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również
izbę rzemieślniczą właściwą ze
względu na siedzibę rzemieślnika,
co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy
o Prawie oświatowym dofinanso-

Tryb nauki

Wysokość dofinansowania

W przypadku nauki zawodu przy
okresie kształcenia wynoszącym 36
miesięcy (jeżeli okres kształcenia
jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę
dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu
kształcenia)

do 8 081 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc
kształcenia )

254 zł

Waloryzacja dofinansowania
Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej
105%.

Termin składania dokumentów
Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika
egzaminu.

Wymagane dokumenty
1.
2.

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
Załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem:
• Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę
zatrudnioną u pracodawcy,
• Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej
szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy,
• Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
• Kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
• Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
ĔĔ Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
ĔĔ Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,
»» Kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej
działalności w przypadku spółek,
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»» Wypełniony formularz
informacji przedstawianych przy ubieganiu się
o pomoc de minimis,
»» Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy
de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym
ubiega się o pomoc, oraz
w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo
oświadczenia o wielkości pomocy de minimis
otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia
o nieotrzymaniu takiej
pomocy w tym okresie,

ZŁOTE GODY

2 grudnia 2017r. w Publicznej Szkole
Podstawowej w Obrazowie odbyła się
miła uroczystość odznaczenia medalami
„Za długoletnie pożycie małżeńskie”Złote Gody.
Uroczystość poprzedziła msza św. odprawiona w kościele pw. Św.Ap. Piotra
i Pawła w Obrazowie przez księży parafii
Obrazów Ryszarda Nowakowskiego i parafii Kleczanów Andrzeja Szymańskiego.
Aktu dekoracji medalami nadanymi
przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzeja Dudę w obecności
przedstawicieli władz samorządowych
dokonał Wójt Gminy Obrazów Krzysztof
Tworek. Jubilaci otrzymali pamiątkowe
listy gratulacyjne oraz kwiaty. Były łzy
szczęścia, wspomnienia, wzruszenie i radość.
Klimat tej uroczystości umiliły swoimi
występami dzieci z Przedszkola oraz
najmłodszych klas Szkoły Podstawowej
w Obrazowie.
Jubileusz obchodziły następujące pary:
P.P. Marianna i Bonifacy Śwircz
P.P. Barbara i Stanisław Przewłocki
P.P. Barbara i Stanisław Socha
P.P. Dominika i Józef Pochyła

WYDARZENIA
Forma przyznania
dofinansowania
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego
przyznawane jest na podstawie decyzji
administracyjnej.

Termin realizacji sprawy
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie
sprawy wymagającej postępowania
wyjaśniającego powinno nastąpić nie
później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie
później niż w ciągu dwóch miesięcy
od dnia wszczęcia postępowania, zaś
P.P. Janina i Jan Sołtyk
P.P. Marianna I Stanisław Krzemiński
P.P. Elżbieta i Marek Dąbrowski
P.P. Halina i Jerzy Czerwiński
P.P. Barbara i Bogdan Dudek
P.P. Anna I Jan Kominek
P.P. Zofia i Stefan Forc
P.P. Halina I Florian Wrona
P.P. Barbara i Henryk Wróbel
P.P. Danuta i Stanisław Nagórny
P.P. Zofia i Jerzy Dragan
P.P. Jadwiga i Marian Cichoń
P.P. Janina i Lucjan Kapusta
P.P. Maria i Zygmunt Zimoląg
P.P. Danuta i Roman Zybała
P.P. Danuta i Stanisław Rej
P.P. Danuta i Stefan Polit
P.P. Aleksandra i Marian Kwaśniewski
P.P. Bogumiła i Stanisław Czajka
P.P. Ludwika i Tadeusz Czajka
P.P. Barbara i Adam Mianowski
P.P. Waleria i Władysław Modras
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w postępowaniu odwoławczym –
w ciągu miesiąca od dnia otrzymania
odwołania.

Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
w Kielcach za pośrednictwem Zespołu
Ekonomicznego Oświaty w Obrazowie
w terminie 14 dni od dnia otrzymania
decyzji.

Miejsce załatwienia sprawy
Sekretariat Urząd Gminy w Obrazowie,
Obrazów 84, 27-641 Obrazów
A. Piwowarska-Skrok

Szanownym Jubilatom życzymy dużo
zdrowia, trwania w miłości i kolejnych
lat wspólnego życia małżeńskiego.
D.Mendala
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GMINNY WOŚP W KLECZANOWIE

Powitanie

Chętnych na fanty z licytacji nie brakowało

Ciekawy program

Goście, goście

Bitwa na głosy - Anita kontra Kasia

Karate w pełnej krasie

Maluchy też pląsały

Młodzieżowa Rada Gminy też z nami grała

Nr 1(18) 2018 r.
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GMINNY WOŚP W KLECZANOWIE

Na hiszpańskiej riwierze

Na ludowo z Sandomirem

Nasi wolontariusze

Nie tylko duzi grali dla WOŚP

Nie szczędzono grosza

Około 200 fantów na stoisku do licytacji

OSP gotowe do akcji

Ponownie Pani Jola najskuteczniejszym wolontariuszem

24
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GMINNY WOŚP W KLECZANOWIE

Po raz 11. w Kleczanowie zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 26.
finał WOŚP w gminie Obrazów ponownie miał swój sztab w Publicznej Szkole
Podstawowej im. Batalionów Chłopskich
w Kleczanowie. W tym roku pobiliśmy
kolejny rekord. Zebraliśmy 19 076,74 zł,
w tym z licytacji 8510 zł. Wybór ofiarowanych fantów na licytację był ogromny (ponad 90 ofiarodawców), m. in.
otrzymaliśmy kalendarz i zdjęcie z autografem od Mistrzyni Świata Fitness
Katarzyny Dudek, która osobiście odwiedziła nasz sztab i przekazała swoje
upominki. Najdrożej zlicytowano 2 pełne szkolenia w zakresie kursu na prawo
jazdy kat. B, BE lub T wraz z dostępem
do wszystkich środków dydaktycznych
w ośrodku szkoleniowym,,DANIELO”
w Kleczanowie, sponsorowane przez
Karolinę i Daniela Zawidzkich, w kwocie
500zł każde, obraz,,Pejzaż świętokrzyski” - podarowany przez Marszałka woj.
świętokrzyskiego Adama Jarubasa, wylicytowany za kwotę 300 zł. W tej samej
kwocie 300zł zakupiono lalkę niemowlaka z akcesoriami. Nabywcę znalazła
również kolacja dla 2 osób ofiarowana
przez Hotel „Mały Rzym” w Sandomierzu, za którą zapłacono 230 zł. Podobną
kwotę, bo 220 zł uzyskały w drodze licytacji korale z krzemienia pasiastego,
których ofiarodawcami były właścicielki Galerii Niespodzianek „Trzos” w Sandomierzu – p. Marta Mazur i p. Anna
Trzos.
14 stycznia 2018 r. od rana 25 wolontariuszy zbierało datki do puszek na terenie
całej gminy Obrazów, przede wszystkim
w pobliżu kościołów. Najlepszym wolontariuszem ponownie okazała się Dyrektor Szkoły z Bilczy Jolanta Jóźwiak,

która zebrała do puszki 1881,16 zł.
Pozostali też nie byli gorsi: Małgorzata
Noga - 826,90 zł, Małgorzata Maksim
772,16 zł, Agata Kaptur - 614,54 zł, Małgorzata Podlesińska - 530,05 zł, Marta
Stefaniak - 529,80 oraz przedstawicielka Rady Rodziców w SP Kleczanów Joanna Roda - 528,87 zł.
Od godz. 1500 na sali gimnastycznej
w szkole w Kleczanowie na przybyłych
gości czekało wiele atrakcji. Podobnie jak
w ubiegłym roku orkiestrzane granie rozpoczęli powitaniem: wójt gminy Obrazów - Krzysztof Tworek, przewodnicząca
Rady Gminy - Teresa Szczudło, szef sztabu
WOŚP - Ewa Krzemińska i dyrektor szkoły
w Kleczanowie - Ewa Biernacka. Z muzycznymi występami zaprezentowali się:
uczniowie szkół z terenu gminy Obrazów
(Bilcza, Głazów, Kleczanów i Obrazów),
młode talenty: Marta Kołacz ze SP nr 3
w Sandomierzu, Aleksandra Greszta, Gabrysia Kudłak z SP nr 4 w Sandomierzu,
Julia Motyła z SP w Bilczy, Kaja Rogowska, Patrycja Chuchmała, uczniowie klasy 7. - Karolina Tracz, Martyna Sadowska,
Piotr Stasiak z PSP w Obrazowie oraz
absolwentka SP w Kleczanowie Jowita
Kaczor. Na ludowo zatańczył zespół „Sandomir”. Młodzi członkowie Klub karate
„TRÓJKA SANDOMIERZ” wystąpili z pokazem sztuk walki i samoobrony. Również
uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich z Sandomierza pokazali nowy program sprawnościowomedyczny, który zainteresował zarówno
dzieci jak i dorosłych. W „Bitwie na głosy”
usłyszeliśmy Katarzynę Rogowską i Anitę
Kowalską. Zaraz po sprawnie przeprowadzonej licytacji muzycznie zabawiał nas
DJ ADAMO VIP. Były światła, dymy, lasery. Tradycyjnie po godz. 2000 odpalono

Spotkanie
z Mistrzynią Świata
w Fitness
W trakcie przygotowań do 26. finału
WOŚP naszą szkołę odwiedził sympatyczny gość. W piątkowe popołudnie
12 stycznia 2018 r. w mury Szkoły
Podstawowej w Kleczanowie zawitała Mistrzyni Świata i Polski w Fitness
Katarzyna Dudek. Sportsmenka, która
pochodzi z Żurawicy, osobiście przekazała na licytację swoje zdjęcie i kalendarz z autografami. Fotografię o tyle
cenną, bo przywiezioną z Mistrzostw
Świata Juniorów i Weteranów w kul-

turystyce i fitness w Rumunii, gdzie
zdobyła dwa złote medale. Mieliśmy
okazję porozmawiać z Panią Kasią
nie tylko o sportowych sukcesach na
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ŚWIATEŁKO DO NIEBA, które sponsorowała Rada Gminy Obrazów.
Oprócz występów na scenie i licytacji
przedmiotów na uczestników WOŚP czekały kolorowe stoiska z degustacją regionalnych przysmaków przygotowane
przez stowarzyszenia z gminy Obrazów.
Młodzieżowa Rada Gminy zachęcała
dzieci ciekawymi atrakcjami. Kawiarenka
zapewniła smakołyki od licznych sponsorów: ciasto-rodzice uczniów, catering
KASIA Krzysztofa Szymańskiego - przepyszny bigos i gulasz, CYKADA Beaty
i Piotra Sudy z Klimontowa - rewelacyjną
zupę meksykańską, a WOJTASÓWKA Haliny Wojtas - smalec. Soki sponsorowali:
Ogrodnicza Spółdzielnia HandlowoUsługowa SANDOMIR-FRUIT z Kleczanowa, TŁOCZNIA JABŁUSZKO Jarosława
Ozdoby z Gołębiowa oraz grupa producencka Sad Sandomierski z Węgrc.
Dużym powodzeniem cieszyła się zabawa,,Za piątaka złap pluszaka” przygotowana przez Stowarzyszenie,,Pokolenia”
z Chwałek. Były i inne zabawy dla dzieci:
ścianka wspinaczkowa, basen z kulkami
i różne atrakcje w sali sensorycznej. Każdy znalazł coś dla siebie.
Wszystkim ludziom dobrej woli: wolontariuszom, darczyńcom, sponsorom,
występującym, organizatorom, nauczycielom, pracownikom obsługi, uczestnikom, którzy przyczynili się do bardzo
udanego 26. finału WOŚP i wspaniałego wyniku finansowego, serdeczne
podziękowania składa cały sztab WOŚP
z gminy Obrazów, działający przy Szkole Podstawowej w Kleczanowie.
Więcej informacji i zdjęć na stronie:
pspkleczanow.szkolnastrona.pl
E. Krzemińska, D. Jędrycha

międzynarodowej arenie, a także o jej
planach na przyszłość. Zdradziła nam,
że jej marzeniem jest zorganizowanie
w Sandomierzu miejsca do uprawiania
sportów dla najmłodszych. „Im wcześniej dziecko zacznie interesować się
sportem, tym ma większe szanse na
sukcesy w przyszłości” – powiedziała
medalistka. Na koniec życzyła nam powodzenia i udanego finału WOŚP. Było
to krótkie, ale sympatyczne spotkanie.
Na wszystkich zrobiło duże wrażenie.
Dziękujemy za wizytę, ofiarowane
przedmioty i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy utytułowanej zawodniczki
z Sandomierza.
Damian Jędrycha
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Miejsce przyjazne owadom

„Kiedy pszczoła zniknie z powierzchni Ziemi, to człowiekowi pozostaną już
najwyżej cztery lata życia. Nie będzie pszczół, to nie będzie zapylania, nie
będzie zapylania, nie będzie roślin, nie będzie roślin, to nie będzie zwierząt”.

Albert Einstein tak podsumował rolę jaką
owady pełnią w przyrodzie i wielkie znaczenie ich pracy dla życia człowieka. Ta
szczególna sytuacja zależności między
życiem pszczół a istnieniem człowieka
powinna zachęcić wszystkich do zintensyfikowania działań na rzecz ich ochrony.
Dlatego też celem naszych działań projektowych było, i jest i będzie, edukowanie i uświadamianie mieszkańców, od jak
najmłodszych lat w myśl zasady „czym
skorupka za młodu nasiąknie...”, o odpowiedzialności za ochronę środowiska dla
przyszłych pokoleń. Można to osiągnąć
np. poprzez nasadzenia roślin miododajnych oraz ustawiania domków-hoteli
dla owadów na działkach, w ogródkach
przydomowych, balkonach, przy placach
zabaw, ogródkach przyszkolnych, wokół
terenów publicznych oraz zachęcanie do
takiego postępowania. Istotną sprawą
jest edukowanie lokalnych producentów
owoców i warzyw o odpowiednim stosowaniu pestycydów, dzieci i młodzież
o dbaniu o przyrodę, ochronę środowiska. Dlatego też działania projektowe
poświęcone zostały tym wszystkim zagadnieniom i miały na celu poprawiać
stan naszego najbliższego otoczenia,
naszej małej Ojczyzny Sprawy w swoje
ręce przejęła grupa inicjatywna „Bliżej
natury” w osobach mieszkanek sołectwa
Obrazów- pani Alicja, Dorota i Katarzyna
przy pomocy sołtyski realizowały w okresie od 9 października do 30 listopada

2017 r. projekt pn. „Miejsce przyjazne
owadom”. Zakładał on szereg spotkań
których założeniem było zaangażowanie jak największej liczby mieszkańców
sołectwa w różnorodne działania dotyczące poznania znaczenia owadów dla
człowieka i środowiska oraz sposobów
ich ochrony. Dzięki realizacji projektu
utworzone zostało miejsce przyjazne
owadom- nasadzone zostały byliny wabiące owady. Dzięki temu zagospodarowano ok. 110m2 terenu za stawem. Dodatkowo miejsce to wyposażone zostało
w 5 szt. płaskorzeźb owadów oraz duży
domek dla owadów pożytecznych. Kolejnym etapem, jako ciągłość projektu, będzie zgłoszenie tego miejsca jako przyjazne dla owadów do ogólnopolskiej akcji
„Z Kujawskim pomagamy pszczołom”.
Odbyły się warsztaty artystyczne malowania owadów na szkle oraz na drzewie,
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Fanatycy Książki pilnie
poszukiwani!
Oddział dla Dzieci Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrazowie prowadzi od niedługiego czasu Dyskusyjny Klub Książki dla
Dzieci . Serdecznie zapraszamy miłośników czytania na nasze klubowe spotkania.
Można do Nas jeszcze dołączyć. Spotkanie
dla zainteresowanych odbędzie się w poniedziałek , 26 marca 2018 roku o godzinie 14.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Obrazowie. Klubowicze spotykają się
stale w pierwsze piątki każdego miesiąca
o godz. 14:00. Zachęcamy i polecamy.
Moderator Ewa Sędrowicz

Szlachetna Paczka
w Gminie Obrazów

spotkanie edukacyjne dla sadowników
dotyczące prawidłowego stosowania
pestycydów w ogrodnictwie, rolnictwie
z uwzględnieniem konieczności dbania
o pszczoły. Zorganizowany został Rodzinny Piknik Ekologiczny z licznymi atrakcjami- spotkanie z pasjonatem pszczół,
spacer przyrodniczy, owadzie animacje,
budowanie domków dla owadów, degustacja pyłku kwiatowego i miodów, zawody wędkarskie. Członkinie Stowarzyszenia Razem dla Obrazowa częstowały
wypiekami na bazie miodu a wędkarze
przygotowali pyszną grochówkę. Wiosną, w klasie przyrodniczej, planowane
jest powtórne spotkanie z pszczelarzem,
warsztaty budowy domków dla owadów
i wysiewanie kwiatów wabiących owady.
Zachęcamy do dbania o przyrodę i zapraszamy serdecznie wiosną na kontynuację projektu.
mentorki
Bliżej natury

W dniach 9-10 grudnia 2017 r. miał miejsce ogólnopolski finał akcji ,,Szlachetna
Paczka". Finał w Sandomierzu odbył się
po raz czwarty, tym razem paczki dotarły
do 31 potrzebujących rodzin z powiatu
sandomierskiego w tym także z naszej
Gminy. W paczkach od darczyńców było
to wszystko, co potrzeba rodzinom, np.
sprzęt gospodarstwa domowego, kosmetyki, środki czystości, żywność, obuwie.
W sandomierskim sztabie pracowało się 10
wolontariuszy pod okiem lidera, a wśród
nich dwójka nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Kleczanowie. W tym roku były to
Panie: Anna Zybała (pedagog) i Monika Bilska (nauczycielka matematyki).
Do zadań zrekrutowanych wcześniej wolontariuszy należało między innymi: odwiedzić potrzebujące rodziny, przeprowadzić z ich członkami wywiady i wypełnić
ankiety, wprowadzić dane do bazy rodzin,
pośredniczyć w znalezieniu darczyńców
oraz przekazać dary podczas finału ,,Szlachetnej Paczki". Udało się pomóc wszystkim odwiedzonym rodzinom.
Anna Zybała-pedagog
Wolontariusz Szlachetnej Paczki
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60 LECIE GMINNEJ BIBLIOTEKI
W tym roku Gminna Biblioteka Publiczna w Obrazowie obchodzi Jubileusz 60 – lecia
swojego istnienia. W związku z tym przygotowujemy dla Państwa wiele interesujących wydarzeń kulturalnych promujących czytelnictwo. Prosimy na bieżąco śledzić
naszego funpage’a na Facebooku oraz stronę internetową www.gbpobrazow.naszabiblioteka.com oraz www.obrazow.pl Pragniemy podziękować tym, którzy przyczyniają się do wspierania naszej placówki i umożliwiają jej rozwój dla podnoszenia
poziomu kulturalnego naszej Małej Ojczyzny.
Kierownik GBP Anna Wójcik i pracownicy

Zostań współorganizatorem Obchodów 50-lecia GBP
Zwracamy się z uprzejmą prośbą, do każdego, kto posiada zdjęcia Biblioteki od
początku jej istnienia do dnia dzisiejszego o chwilowe wypożyczenie ich Bibliotece. Każde zdjęcie będzie bardzo przydatne. Mogą to być: zdjęcia „starej szkoły”, zdjęcia wnętrza Biblioteki, bibliotekarzy pracujących w Bibliotece, wydarzeń
organizowanych wokół budynku. Chcielibyśmy przygotować wystawę, która
uświetni uroczystość Jubileuszu 60-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej organizowanych w dniu 25 maja br. Dzięki tym zdjęciom każdy będzie współorganizatorem tego wydarzenia.
Zapraszamy do współpracy

Zimowy koncert
Zmierzch białą w sadzie rozłożył się ciszą
na oczy nasunąwszy puchową pierzynę…
Otulając norki zającom i myszom
by i one także mogły przetrwać zimę.
Zesztywniałe drzew graby chylą się w ukłonie
kosturami gałęzi budzą śpiącą ziemię
i tajemnie cos tam przemawiają do niej,
a ludzkość zziębnięta pod piecami drzemie…
Gdy szkielety strojne śniegu baranicą
w pokrzywione ramiona wiatr szalony chwycą
- cuda dzieją się w sadzie….
Huczą basy wspólnie z tysiącem piszczałek
dając koncert niezwykły…
Nagle cisza… a zaraz potem szum cichy
jak skrzydła anioła
coraz bliżej i głośniej…
I zda się że woła ktoś daleko.
A bliżej tuż nad głową już cała husaria
przelatuje z chrzęstem
I zda ci się zgoła, iżeś jest wśród walki
gdzieś na polu bitwy
nie wśród drzew
Takie świsty, trzaski, jęki i chichoty
że ciarki ci po plecach biegną nieprzyjemne…
Ale już po chwili cichnie jazgot dziki,
tylko poszum idzie jak fala po sadzie
I już wraca spokojnie i ciszą się kładzie
nagłą, niespodzianą jak na znak batuty
Milknie koncert dziwny – cichnie zawierucha,
Pod stopami śnieg chrzęści
- idzie mroźny luty…..
Bogumiła Małkiewicz

wiersz pochodzi z tomiku poezji „Sercem pisane”
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Kalendarium wydarzeń czyli podsumowanie naszej działalności w 2017 r.
W okresie od 1 stycznia odbyło się 31
spotkań radnych Młodzieżowej Rady
Gminy Obrazów i młodzieży z terenu
Gminy, w tym dwie sesje (IV sesja - 20
stycznia oraz V- 16 października)
Współorganizowaliśmy i braliśmy
udział w:
1. Szkoleniach:
• „Motywacja do działania”.

• „Praca w zespole”.
• „Debata Oxfordzka w praktyce
jako doskonałe narzędzie dla
Młodzieżowej Rady Gminy”,
• „Planowanie pracy MR”,
• „Dobry projekt”,
• warsztat wyjazdowy na terenie
Ostrowca
Świętokrzyskiego,
Szkoła z Pasją im. Elżbiety Soł-

2.

tys,
• Wstępny Kurs Animatora Czasu
Wolnego dla Dzieci
Spotkaniach z Wójtem Gminy Obrazów w sprawie możliwości zagospodarowania pomieszczenia
w Bibliotece i stworzenie w nim
otwartego miejsca dla aktywnej
młodzieży.
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Udział w II Regionalnym Kongresie
Młodzieżowych Rad Województwa Świętokrzyskiego.
Zorganizowaliśmy:
• „Dziecięce popołudnie” dla najmłodszych czyli gry integracyjne, stoiska
Mały Chemik, Mały Artysta i Mały
Plastuś, konkursy bajkowe, bańki
mydlane, gra terenowa „Dokąd płynie woda”,
• „Pudło kreatywności” czyli budowanie i malowanie farbkami zamku
z kartonów,
• „Skarb Kapitana Łakocia” czyli gra
terenowa w poszukiwaniu tajemniczej skrzyni ze skarbem dla najmłodszych,
• „Spotkanie informacyjno-integracyjne” dla młodzieży naszej gminy
pod honorowym patronatem Wójta Gminy Obrazów pana Krzysztofa
Tworka. Spotkanie składające się
z części informacyjnej, integracyjnej
i rozrywkowej-kino plenerowe miało na celu promować obywatelskie
postawy, zachęcić naszych rówieśników do udziału w jesiennych wyborach do Młodzieżowej Rady,
• stoisko dziecięce podczas Europejskiego Święta Jabłka- malowanie
tatuaży, buziek, konkurs plastyczny
pn. „W mojej malowniczej gminie”
z nagrodami,
• Mikołajki- 3 grudnia w „Naszym
Punkciku”- kiermasz wykonanych
przez nas ozdób świątecznych i prezentów dla najbliższych, koncert
świątecznych piosenek, opowieści
o tradycji Świąt Bożego Narodzenia

w wykonaniu pań ze Stowarzyszenia
Akademia Kobiet Twórczych, pokaz
robotyki młodzieży z Leszczkowa
oraz dużo świątecznego klimatu, • przeprowadziliśmy ankietę na temat
funkcjonowania MR podczas IV Pikniku obrazowskiego,
• zorganizowaliśmy sondę wśród rówieśników na temat propozycji zespołów występujących podczas Europejskiego Święta Jabłka,
• w okresie wakacyjnym pracowaliśmy nad zmianami w statutucie i ordynacji wyborczej które wymagały
naniesienia poprawek w związku
z reformą edukacji- likwidacją gimnazjów.
Nasza radna Wiktoria Spiegel brała
udział w projekcie „Synergia Młodych

Liderów”. Był to cykl szkoleń i spotkań z ekspertami i mentorami oraz
realizacja własnych lokalnych działań. Wiktoria uczestniczyła w szeregu
szkoleniach wyjazdowych, spotkaniach mentorskich, wspólnej realizacji małych projektów dzięki któremu
zakupione zostały do „Naszego Punkcika” poducho-siedziska oraz małe
drobiazgi stanowiące doposażenie
miejsca. Wspieraliśmy w powyższych
działaniach Wiktorię, dużo się od niej
nauczyliśmy i dzięki temu mamy większą motywację.
Zapraszamy, zaglądajcie na naszą
facebook’ową stronę:
www.facebook.com/Młodzieżowa-Rada-Gminy-Obrazów674912492631166/?ref=br_rs
Opiekun MRG Anna Wójcik

Zachęcamy młodych mieszkańców gminy Obrazów do wstąpienia w szeregi Młodzieżowej Rady.

Współpraca z nami, bycie młodzieżowym radnym to:
• możliwość podejmowania decyzji dotyczących spraw
związanych z młodzieżą na poziomie gminy,
• możliwość wzięcia udziału w rozwijających szkoleniach,
• wyjazdowe wizyty u rówieśników w sąsiednich gminach,
nowe znajomości,
• kształtowanie umiejętności podejmowania działań na rzecz
swojej miejscowości, realizacja pomysłów,
• możliwość konsultacji pomysłów z przedstawicielami Rady
Gminy, wójtem, urzędnikami,
• zapoznanie z zasadami działania samorządu lokalnego,
• poznawanie, doświadczanie, przygoda, nauka, integracja,
sposób na nudę,
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wybory mrg

Nasz Punkcik
… to nazwa projektu grupy inicjatywnej „Rodzice dla młodzieży” którą tworzyły cztery mamy: Katarzyna Spiegel,
Agnieszka Stasiak, Renata Sadowska,
Beata Skowron i radny miejscowości
Obrazów pan Fabian Stasiak pod czujnym okiem opiekun MRG Anny Wójcik
w okresie od 09.10. do 10.12. 2017 r..
Celem projektu wyznaczającym kierunek wszystkich działań projektowych
było stworzenie przyjaznego miejsca
dla młodzieży z terenu gminy Obrazów.
Wszystko zaczęło się od udziału naszej
radnej Wiktorii w projekcie „Synergia
Młodych Liderów”- odbyły się spotkania i negocjacje z wójtem naszej gminy
p. Krzysztofem Tworkiem, napisany został wspólnymi siłami projekt i powstało
miejsce- Nasz Punkcik a całości towarzyszyło mnóstwo akcji stworzonych z myślą o dzieciach, młodzieży i rodzicach.
W ramach działań projektowych młodzież przeprowadziła akcje artystyczne
i filmowe: zajęcia malowania na szkle,
zajęcia sensoryczne, robienia witraży
oraz tworzenie kreatywnych obrazów
na stronach starych książek czyli „Drugie
życie książki”. Raz w miesiącu emitowany
był „Seans rodzinny” - dzieci wraz z rodzicami i dziadkami mieli okazję do wspólnego oglądania filmów animowanych.
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Odbyły się trzy szkolenia dla młodzieży
dotyczące tematów: jak badać lokalne
potrzeby, jak planować działania odpowiadające na potrzeby lokalne, jak budować współpracę w środowisku lokalnym,
mapowanie zasobów naszej gminy, itp.
W ramach integracji grupy w listopadzie
odbył się wyjazd na kręgle do Połańca
i w grudniu do kina w Ostrowcu Świętokrzyskim. W grudniu zorganizowane
zostały gminne Mikołajki. Wśród tegorocznej edycji były opowieści o tradycji
Świąt Bożego Narodzenia, śpiewanie
świątecznych piosenek, pokazy robotyki zaprzyjaźnionej młodzieży z gminy
Lipnik, kiermasz ozdób świątecznych,
piernikowy poczęstunek oraz gorąca
czekolada. Projekt realizowany był w ramach projektu „Świętokrzyski Fundusz
Młodych Inicjatyw – II edycja” realizowanego przez Stowarzyszenie Integracja
i Rozwój oraz przez Fundację Aktywizacji
i Rozwoju Młodzieży w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich finansowanego ze środków Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we
współpracy z Gminą Obrazów. Oficjalne
otwarcie „Naszego Punkcika” miało miejsce 23 listopada 2017r.

W dniach 6 - 7 listopada na terenie
gminy Obrazów w sześciu okręgach
wyborczych odbyły się wybory do drugiej kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Obrazów. Spośród 28 kandydatów

wybranych zostało 12 młodzieżowych
radnych. Są nimi: Julia Motyła, Gabriela
Klasura, Daria Kwiecień, Jakub Gawlak,
Karol Godowski, Dominika Piwowarska, Maria Wójcik, Piotr Stasiak, Kewin
Wojtas, Nikola Polit, Wiktoria Spiegel,
Patrycja Myśliwska. Radnym mogła zostać osoba w wieku 11-20 lat, która jest
uczniem szkoły działającej na terenie
gminy Obrazów (podstawowej i gimna-

Rodzice dla młodzieży

zjum) lub jest absolwentem gimnazjum
zamieszkałym na terenie gminy Obrazów i na dzień głosowania nie ukończyła
20 lat, na stałe mieszka w gminie Obrazów i która złożyła do dnia 23.10.2017 r.
formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi załącznikami. W wyborach do II
kadencji uprawnionych do głosowania
było 596 młodych osób, spośród których
głosowało 123 osoby.

Wybranym radnym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Opiekun MRG Anna Wójcik
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100-leciE odzyskania przez Polskę Niepodległości
2018 to Rok Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Tak wynika z uchwały Sejmu. Ponadto w sposób szczególny zostaną upamiętnione: Powstanie Wielkopolskie, Konfederacja Barska oraz prawa
kobiet. Decyzją Izby patronami 2018 r. będą także Zbigniew Herbert, Irena Sendler i abp Ignacy Tokarczuk.
„11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach
i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę
świata” - czytamy w uchwale Sejmu ustanawiającej 2018
r. Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę
Niepodległości. Jak podkreślono w dokumencie, to dzięki tym, którzy pozostali nieugięci, nasz Naród wyszedł
zwycięsko z dziejowej próby. „Odzyskanie niepodległości dokonało się poprzez walkę pełną poświęcenia i bohaterstwa nie tylko na polach bitew, ale i w codziennych
zmaganiach o zachowanie duchowej i materialnej substancji narodowej oraz w codziennym trwaniu polskich rodzin” - głosi
uchwała. Sejm wyraził też nadzieję, że wzorem Ojców Niepodległości - Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego
Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego - Polacy porzucą spory, by wspólnie świętować ten radosny Jubileusz w jedności i pojednaniu.
2018 to również Rok Pamięci Powstania Wielkopolskiego. W uchwale Sejm podkreślił, że zwycięska walka w latach 1918-1919
stało się wielkim triumfem Polaków, dążących do wyzwolenia się z pruskiej niewoli. W dokumencie zauważono, że dzięki bohaterskiemu zrywowi Wielkopolan, ich determinacji oraz hojnej daninie krwi, prawie cała zachodnia część tradycyjnie polskich
ziem została włączona z powrotem do odradzającej się Rzeczypospolitej.
Sejm ustanowił także 2018 Rokiem Jubileuszu Konfederacji Barskiej. W 2018 r. przypada 250. rocznica zawiązania Konfederacji
-zbrojnego związku szlachty polskiej, utworzonego w Barze na Podolu 29 lutego 1768 r. w obronie wiary katolickiej i niepodległości. Posłowie przypomnieli, że celem Konfederacji było zniesienie narzuconego przez Rosję traktatu, mocą którego Rzeczpospolita stawała się protektoratem rosyjskim oraz uchwalonych - przez sterroryzowany przez rosyjskie wojska Sejm - ustaw, które
dawały równouprawnienie innowiercom.
Ustanowienie 2018 Rokiem Praw Kobiet ma związek z 100. rocznicą przyznania Polkom praw wyborczych. 28 listopada 1918 r.
Józef Piłsudski podpisał dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego, określający, że wyborcą jest każdy obywatel
państwa, bez względu na płeć. Ponadto do Sejmu mogli być wybierani wszyscy obywatele i obywatelki państwa posiadający
czynne prawo wyborcze. „Wyrażamy uznanie pierwszym parlamentarzystkom: Gabrieli Balickiej, Jadwidze Dziubińskiej, Irenie
Kosmowskiej, Marii Moczydłowskiej, Zofii Moraczewskiej, Annie Piaseckiej, Zofii Sokolnickiej i Franciszce Wilczkowiakowej oraz
wszystkim orędowniczkom walki o równouprawnienie” - napisano w uchwale Izby.
Patronką tego roku jest również Irena Sendlerowa. 12 maja 2018 r. minie 10. rocznica śmierci tej wybitnej polskiej działaczki społecznej, która w czasie II wojny światowej jako kierowniczka referatu dziecięcego Rady Pomocy Żydom „Żegota” przyczyniła się
do ocalenia z Holokaustu około 2 500 żydowskich dzieci. „Z narażeniem życia, heroizmem, w największej konspiracji wyprowadzała dzieci z warszawskiego getta, a następnie znajdowała im schronienie w polskich rodzinach, klasztorach i domach opieki”
- podkreślili posłowie w uchwale. Przypomnieli też, że Irena Sendlerowa została uhonorowana w 1965 r. medalem Sprawiedliwej
wśród Narodów Świata, w 2003 r. - Orderem Orła Białego.
W 2018 r. przypada także 100. rocznica urodzin metropolity przemyskiego arcybiskupa Ignacego Tokarczuka - nieustępliwego
obrońcy praw wiernych Kościoła i jednego z duchowych przywódców pokojowych zmagań narodu polskiego o niepodległość
Ojczyzny. „W latach 70. XX wieku kuria biskupia w Przemyślu była miejscem spotkań opozycji demokratycznej i niepodległościowej, w tym szczególnie niezależnego ruchu chłopskiego. W latach stanu wojennego pomagała rodzinom internowanych i była
enklawą niepodległej Polski, kultury niezależnej oraz ośrodkiem wsparcia Polaków zaangażowanych w działalność antykomunistyczną” - podkreślono w uchwale, ustanawiającej Rok Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka.
Patronem 2018 r. Sejm ustanowił również Zbigniewa Herberta. „28 lipca 2018 r. minie 20 lat od śmierci jednego z najwybitniejszych poetów polskich i europejskich XX wieku. Z tej okazji Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w uznaniu ogromnych zasług
artysty postanawia oddać mu hołd”. W uchwale napisano również, że Zbigniew Herbert, w epoce kryzysu wartości i głębokiego
zwątpienia zawsze stał po stronie zasad: w sztuce - kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu - kodeksów etycznych, jasno
rozróżniających pojęcia dobra i zła. „Był uosobieniem wierności. Samemu sobie i słowu. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową,
wymagającą solidarności z poniżonymi i cierpliwej pracy nad przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń” - zaznaczyli
posłowie.
Adam Wójcik
Na podstawie informacji Sejmu RP
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W podziękowaniu dla kochanych Babć i Dziadziusiów

Rokrocznie każda szkoła w gminie Obrazów z wielkim zaangażowaniem świętuje Dzień Babci i Dziadka przygotowując bogate
programy artystyczne, w których swoje talenty prezentują wnuczki i wnukowie. Oto przegląd uroczystości z Bilczy, Głazowa,
Kleczanowa i Obrazowa.

SP Bilcza

SP Bilcza

SP Bilcza

SP Bilcza

SP Głazów

SP Głazów

SP Głazów

SP Głazów
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SP Kleczanów
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SZKOŁA PODSTAWOWA W BILCZY
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Wizyta strażaków w szkole
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu ze strażakami z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Sandomierzu. W pierwszej części spotkania strażacy przeprowadzili rozmowę na temat bezpieczeństwa pożarowego oraz prezentację zasad udzielania pierwszej pomocy.Następna część odbyła się na
zewnątrz, gdzie uczniowie mieli okazję do zapoznania się ze sprzętem wykorzystywanym podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Wszyscy uczniowie byli
bardzo uważnymi słuchaczami, nie brakowało również istotnych pytań. Serdecznie dziękujemy strażakom za poświęcony czas.

Śniadanie daje moc
Aby
zwiększyć
świadomość dzieci
na temat roli zdrowego odżywiania
dzieci z oddziału
przedszkolnego po raz 3 włączyły się
do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej
„Śniadanie daje moc” organizowanej
w ramach Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia Gotowania. Akcja odbyła się
w środę 8 listopada. Dzieci wspólnie z rodzicami przygotowały, a potem wspólnie spożywały drugie śniadanie. Dzięki
zaangażowaniu rodziców na „stolikach
śniadaniowych” znalazły się kolorowe
kanapki, serowe, warzywne, jogurty.
Nie zabrakło również soków. We wcze-

śniejsze dni przeprowadzono również
pogadanki na temat roli śniadania, jako
najważniejszego posiłku w ciągu dnia.
Dzięki niemu dzieci mają siłę i energię do
nauki i zabawy, lepiej się koncentrują na
wykonywanych zadaniach. Dzieci dowiedziały się również, że zdrowe odżywianie
to nie tylko zdrowa żywność. Ważne jest
też, by jeść pięć posiłków w ciągu dnia
o stałych porach i bez pośpiechu, systematycznie sięgać po nabiał, ryby i mięsa
i ciemny chleb zamiast bułek, a także
picie wody czy soków, zamiast szkodliwych napojów gazowanych. Mowa była
też o niezbędnym ruchu oraz o unikaniu słodyczy i chipsów, które nie są zbyt
zdrowe.

remont szatni i sali
W Szkole Podstawowej w Bilczy przeprowadzono w tym roku szkolnym remonty
i modernizacje pomieszczeń szkolnych. Z istniejącego niewykorzystanego pomieszczenia służącego niegdyś na skład opału powstała szatnia dla uczniów z indywidualnymi szafkami. Dotychczasowa szatnia po remontach i przystosowaniu zgodnie
z koniecznymi wymogami została zaadoptowana na salę przedszkolną. Koszt całości
wykonanych prac remontowych wyniósł 57000zł, z czego 50000 pokryto z rezerwy
oświatowej.
Na Sali gimnastycznej na miejsce paneli położono wykładzinę przemysłową PCV
spełniającą wszelkie wymogi bhp i bezpieczeństwa pożarowego. Koszt prac –
11000zł – środki finansowe uzyskane z odszkodowania z PZU

Wtorkowe spotkania
w Klubie Malucha
Od początku listopada członkowie
Szkolnej
Grupy
Wolontariusza co
tydzień odwiedzają
Klub Malucha w naszej szkole i czytają
najmłodszym bajki, baśnie oraz najpiękniejsze polskie legendy. Do wykonania
zadania wolontariusze muszą się przygotować. Najpierw wypożyczają książeczkę
z biblioteki szkolnej. W domu zapoznają
się z tekstem, ćwiczą mimikę twarzy, gesty, intonację głosu, gromadzą rekwizyty i odpowiedni strój. „Czytające” wtorki
rozpoczęła Julka z Zuzią. Dzieci wysłuchały opowieści o urodzinach myszki
z ogromnym zaciekawieniem. Ze spotkania zadowolona była każda ze stron.
Z tygodnia na tydzień, nasi wolontariusze nabierają większej pewności siebie,
są bardziej zorganizowani, konsekwentni w działaniu, nawiązują bliższe relacje
z przedszkolakami, ucząc jednocześnie
dzieci uważnego słuchania.

Młodzi radni
Uczniowie naszej
szkoły w Młodzieżowej Radzie Gminy
Obrazów. Reprezentują ją Julia Motyła
i Gabriela Klasura – uczennice klasy VII,
które zachęcają swoich rówieśników do
dialogu na temat rozwoju gminy. Dzięki
Młodzieżowej Radzie Gminy nasi uczniowie nie tylko poznają funkcjonowanie samorządu, ale również będę mieć
wpływ na kierunek rozwoju swojej małej
Ojczyzny.
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Edukacja filmowa w Szkole Podstawowej w Głazowie
Uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej w Głazowie razem z uczniami
z Nawodzic, Sandomierza i Tarnobrzegu oraz uczestnicy warsztatów Szklany Ekran Pilkingtona towarzyszących
Festiwalowi Filmów i Spotkań NieZwykłych wzięli udział w podsumowaniu projektu „Przestrzenie Inspiracji
- Kreatywne Atelier” w Teatrze Polskim
w Warszawie. Dzieci i młodzież mieli okazję obejrzeć spektakl „Królowa
Śniegu” i spotkać się z aktorami: Joanną Trzepiecińską, Grażyna Barszczewską, Pawłem Kruczem i Adamem Biedrzyckim.

Kreatywne Atelier to projekt rozwijający kreatywność, twórczość i uczenie
się w zabawie, rozmowie i refleksji. Tematem tegorocznej edycji była rodzina
oraz wartości, które dają poczucie bezpieczeństwa dziecku.
Szklany Ekran Pilkingtona to warsztatów
filmowych i dziennikarskich, kontynuowanych niezmiennie od 2014 r. dzięki
mecenatowi NGS Group, właścicielowi
marki Pilkington.
Program obowiązkowy spotkań to radosna zabawa, nauka, aktywny udział
młodzieży. Pod opieką artystyczną reżyserów i animatorów powstają etiudy,
reportaże, animacje, pozostają nieza-

pomniane wrażenia i nowe umiejętności. Każdego roku do działania inspirują
nowe wyzwania.
Przygotowanie dziennikarskich i filmowych materiałów uczy nie tylko pracy zespołowej, ale przede wszystkim kształci
zmysł obserwacji, sztukę zadawania pytań i prowadzenia jakże przydatnej także w życiu codziennym sztuki dialogu.
Uczniowie Szkoły podstawowej w Głazowie corocznie uczestniczą w festiwalowej edukacyjnej Akademii Filmowej
Otwórz oczy!, która odbywa się w ra-

mach Festiwalu Filmów i Spotkań Niezwykłych. Akademia jest to program
edukacji filmowej i medialnej.
W tegorocznych, ogólnopolskich warsztatach dla nauczycieli - Przestrzenie Inspiracji. Dialog nad przepaścią światów
uczestniczyły panie polonistki z naszej
szkoły: Bożena Grzesik i Dorota Stefaniak.. W programie warsztatów były
między innymi: spotkanie z psycholożką
dziecięcą Ewą Kruchowską pt. „Wszystko
może się przydarzyć”, spotkania i zajęcia
warsztatowe z trenerkami i liderkami
Filmoteki Szkolnej Eweliną Waląg i Anną
Równy oraz dr Joanną Zabłocką - Skorek
z Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej KinoSzkoła. O Filmotece
Szkolnej oraz edukacji filmowej w szkole
uczestnicy rozmawiali z Agata Sotomską z Filmoteki Narodowej i Karolina
Jastrzębską - Mitzer z Fundacji Centrum
Edukacji Obywatelskiej. Posumowaniem warsztatów był debata oksfordzka
z udziałem Doroty Kędzierzawskiej, Katarzyny Janowskiej, Jana Wróbla, Roberta Glińskiego i Jacka Wasilewskiego.

Zabawy badawcze w przedszkolu w Głazowie
W Punkcie Przedszkolnym w Głazowie
stosując aktywizujące metody dydaktyczne nauczyciele starają się realizować zadania edukacyjne, wychowawcze
i opiekuńcze. Dzięki temu dzieci w praktyczny, twórczy sposób zdobywają nowe
umiejętności i poznają różne zjawiska
występujące w otaczającym ich świecie.
Jedną z metod są zabawy badawcze. Na
podstawie opowiadania H. Bechlerowej
„Jedna srebrna kropelka” przedszkolaki zapoznały się ze zjawiskiem krążenia
wody w przyrodzie. Mali badacze zainspirowani przygodami kropelki przeprowadzali eksperymenty i doświadczenia

z wodą. Zabawy te podobały się wszystkim małym odkrywcom. Następnie dzieci wykonały piękne, bajkowe
kropelki wody, które z dumą prezentowały.
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MPotęga
Dzięki otrzymanemu grantowi z programu Fundacji mBanku „mPotęga” w Szkołe Podstawowej w Głazowie od września
do grudnia bieżącego roku odbywały się
dodatkowe zajęcia matematyczne. Pro-

jekt przygotowany i zrealizowany został
przez panią Anettę Zimnicką nauczycielkę matematyki i przyrody. Cykl spotkań o nazwie „Matematyczne podróże”
w innowacyjny sposób łączył zagadnienia matematyczne z przyrodniczymi.
Uczniowie podczas spotkań odbywali
wirtualną podróż do różnych światowych
aglomeracji. Poznawali kulturę, zwyczaje
mieszkańców oraz walory przyrodnicze
odwiedzanych miejsc. Matematycznym
wyzwaniem dla uczestników projektu
było dokonywanie określonych obliczeń
matematycznych. Nie były to jednakże
klasyczne zadania. Na przykład podczas „podróży” do Helsinek uczestnicy
projektu mięli za zadanie przygotować
wirtualne śniadanie i obliczyć koszt produktów potrzebnych do jego wykonania
a w czasie „wizyty” w Atenach uczniowie
zajmowali się obliczeniami związanymi
z czasem – utrwalali jednostki czasu, ich
przeliczanie, określanie wieku. Jeszcze
innym zagadnieniem badanym na zajęciach była skala i jej praktyczne sposoby
pomiaru. Kolejne „Matematyczne podróże” do Buenos Aires, były pretekstem
do obliczania powierzchni, zamieniania
i przeliczania jednostek powierzchni.
Młodsi uczniowie odczytywali czas strefowy korzystając z mapy oraz obliczali
różnicę czasu między stolicą Argentyny
a Warszawą. W Los Angeles przy pomocy prostych pomocy - metra krawieckiego oraz globusa obliczali wskazane
odległości, w tym między innymi odległość między wschodnim i zachodnim
wybrzeżem Ameryki Północnej (rozciągłość równoleżnikowa). W Tokio uczniowie obliczali gęstość zaludnienia porównując ją z gęstością zaludnienia innych

japońskich miast. Uczniowie z pomocą
nauczyciela przygotowali także prezentacje multimedialne, które w ogólny sposób przybliżyły uczniom wyobrażenie
o celach naszej podróży. Dzieci chętnie
angażowały się w przygotowanie zajęć,
przynosząc książki oraz artykuły z czasopism popularnonaukowych, z których
wykorzystano ciekawostki i adekwatne do potrzeb wiadomości. W realizacji
projektu „Matematyczne podróże” wykorzystywane były różnorodne pomoce
dydaktyczne, w tym tak proste jak mapa,
karta papieru w kratkę czy metr krawiecki oraz programy multimedialne i zasoby platformy edukacyjnej Eduscience.
W projekcie, który został sfinansowany
ze środków Fundacji mBanku brali udział
uczniowie klas 4-7 szkoły Podstawowej
w Głazowie.
Już od czterech lat Fundacja mBanku
koncentruje swoje wysiłki na wspieraniu
nauki matematyki, oferując pasjonatom
tej dziedziny różne formy wsparcia.
Kluczowym działaniem Fundacji jest
program grantowy mPotęga, do
którego nabór odbywa się raz
w roku. Tegoroczna edycja zakończyła się dofinansowaniem
rekordowej liczby wniosków.
Aż 262 szkoły, biblioteki, organizacje pozarządowe, uczelnie
wyższe i grupy pasjonatów matematyki otrzymają od Fundacji
mBanku grant na realizację swojego projektu edukacyjnego.
Na wszystkie projekty Fundacja

przeznaczy blisko 1,5 mln zł, co jest najwyższa kwotą w historii programu. Dofinansowanie otrzyma statystycznie co
3 przedstawiony projekt: 189 projektów
ze szkół podstawowych oraz 73 z gimnazjów i szkół średnich.
mPotęga to program grantowy, który popularyzuje matematykę wśród
uczniów i zachęca nauczycieli, rodziców
i pasjonatów matematyki do przezwyciężenia rutyny i schematów w nauczaniu tego przedmiotu. Program obejmuje
dzieci uczące się co najmniej w 4. klasie
szkoły podstawowej oraz w gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych. O granty mogą ubiegać się szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie, biblioteki
publiczne, uczelnie wyższe, organizacje
pozarządowe i grupy nieformalne.
Program grantowy mPotęga, został wyróżniony statuetką Złotego Bankiera
w plebiscycie „Bankiera” i „Pulsu Biznesu”
w kategorii „Bank odpowiedzialny społecznie” za rok 2016.
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Kreatywne lekcje geografii
Uczniowie kl. VII wraz z nauczycielem Z.
Ziomkiem w oryginalny sposób realizują
niektóre lekcje geografii. W I semestrze
wybrali się już na wycieczkę, której celem było poszukiwanie form rzeźby
polodowcowej na terenie Międzygórza.
Mieli okazję szukać wzgórz moreny czołowej, dennej, pradolin, rynien, a także
oz, pagórków zwanych kemami, powstałych w wyniku akumulacyjnej dzia-

łalności wód polodowcowych. Piesza
wyprawa w jesiennej aurze dostarczyła
wszystkim wielu ciekawych wrażeń,
umożliwiła inne niż dotychczas spojrzenie na badany teren, który poniekąd
znany był już uczniom nieco z innej perspektywy. Jeden z uczniów powiedział
nawet: „….nie wiedziałem , że tu można
znaleźć tyle ciekawych rzeczy i odpowiedzi na pytania, które Pan zadaje na
lekcji”. Inna z uczennic zaś stwierdziła,
że dzięki tym poszukiwaniom szybciej
zapamiętała temat. Może to sposób na
lepsze przyswajanie sobie czasem dość
niezrozumiałych pojęć geograficznych.
Podobne wrażenia i odczucia mieli
uczniowie przy realizacji tematu „Wody
powierzchniowe’’. Nad wodnym zbiornikiem usytuowanym nieopodal lasu kleczanowskiego mieli okazję praktycznie

uczyć się wędkowania oraz przyswoili
wiadomości jak ogromny wpływ na gospodarkę kraju mają wody powierzchniowe takie jak rzeki, jeziora czy stawy.
Wiosną przed nami dział: ,, Mój region
i moja mała ojczyzna” To dopiero będzie
pole do popisu. Będziemy was informować na bieżąco. Mamy nadzieję, że te innowacyjne lekcje w terenie spowodują
większe zainteresowanie i zaangażowanie uczniów w omawianą tematykę.
Zygmunt Ziomek

Szkoła w Kleczanowie charytatywnie
Szkoła w Kleczanowie charytatywnie
Uczniowie ze Szkolnego Koła Caritas
i Harcerze z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kleczanowie po raz kolejny
zaangażowali się, aby krzewić dobro
i polskie tradycje.

W okresie poprzedzającym Boże Narodzenie Członkowie Szkolnego Koła Caritas przygotowali gwiazdki, na których
widniały dane o płci dziecka i jego wieku. Ozdoby z opisami zostały zawieszone na choince w kościele parafialnym
św. Katarzyny w Kleczanowie. Przez cały
adwent parafianie hojnie odpowiedzieli na przygotowaną akcję. Dwadzieścia
pięknie przygotowanych paczek zostało
przekazanych dla najmłodszych dzieci
z Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu. 20 grudnia 2017 r. tuż przed Bożym Narodzeniem p. J. Kos i p. A. Tyban
wraz z p. Jackowskim, który użyczył swój
środek transportu, pojechali przekazać
dary. Wyrazy wdzięczności zostały skie-

rowane do wszystkich, którzy przygotowali paczki, przekazali jabłka, ubrania,
zabawki.
W tym roku objęliśmy także pomocą
Dom Dziecka w Łoniowie, dla którego
dary zorganizowali rodzice dzieci z kl.
I i II.
Natomiast harcerze wraz z druhną p. A.
Małkiewicz i p. J. Niezgodą podjęli trud
przywiezienia z Zakopanego w swoje rodzinne strony – Betlejemskiego Światła
Pokoju. Jest to coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego
ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia
Chrystusa w Betlejem. Trzydniowy wyjazd do Zakopanego w dniach 15-17
grudnia 2017 r. obfitował w m.in. udział
w grze miejskiej, zwiedzanie Muzeum
Figur Woskowych oraz uczestnictwo
w Koncercie Ognia. W sobotę podczas
uroczystej Mszy Świętej, która rozpoczęła się o 23:00 w Sanktuarium na Krzeptówkach, słowaccy skauci przekazali na
ręce hm. Anny Nowosad Naczelniczki
ZHP oraz hm. Dariusza Supła Przewodniczącego ZHP Światło, które przywędrowało do nich z Austrii. W ten sposób Harcerze z Kleczanowa stali się strażnikami
Światła, które przywieźli ze sobą dla
wszystkich, którzy w noc Bożego Narodzenia zapragnęli „gościć” w swoich domach – ogień miłości i pokoju z miejsca,

gdzie przyszedł na świat Zbawiciel.
W związku z tym 22 grudnia 2017 roku
harcerze przekazali światło na ręce
Pana Krzysztofa Tworka – wójta gminy
Obrazów, a także innym zaprzyjaźnionym instytucjom i społecznikom gminy.
Natomiast w Wigilię 24 grudnia 2017 r.
Betlejemski Płomień zapłonął w kościele parafialnym w Kleczanowie. Cała społeczność mogła odpalić i zanieść betlejemskie światło do swoich domów.

Pamiętajmy, że Sztafeta Światła ukazuje to szczególne światło, które idzie od
Boga. Pokazuje, że każdy może stać się
człowiekiem niosącym światło. Dlatego
zmotywowani słowami papieża Franciszka „Idź i głoś”, harcerze podejmują to
wyzwanie zaniesienia Betlejemskiego
Światła do wszystkich, którzy pragną
przeżyć bożonarodzeniową radość.
Joanna Kos, Anna Małkiewicz

36

Echo Naszej Gminy

SZKOŁY W GMINIE

PRZEDSZKOLE w kleczanowie

Nr 1(18) 2018 r.

Co słychać w,,Akademii Przedszkolaka’’
w Kleczanowie?
4 września powitaliśmy nowy rok
przedszkolny. Potem obchodziliśmy
Dzień Przedszkolaka
W kolejnych miesiącach przygotowywaliśmy się do Uroczystości Pasowania na pełnoprawnego członka społeczności przedszkolnej.
W grudniu pojechaliśmy na spotkanie
z Majką Jeżowską i świetnie bawiliśmy
się na Koncercie Mikołajkowym w Sandomierzu.
6 grudnia zawitał do przedszkola Św.
Mikołaj, który obdarował dzieci prezentami a później dołączył do zabaw
integracyjnych przy muzycznych

dźwiękach.
W tym samym miesiącu dzieci z,,Akademii Przedszkolaka’’ uczestniczyły
w warsztatach ozdabiania bombek
choinkowych oraz gościnnie na wystawie pierniczków bożonarodzeniowych
2017r. zakończyliśmy w nastroju Bożego Narodzenia
Dzieciaki z Punktu Przedszkolnego,,Akademia Przedszkolaka’’ bardzo
aktywnie uczestniczą w przeróżnych
formach edukacyjno-wychowawczych
oraz wyjazdach integracyjnych, chętnie uczestniczą w występach przy-

gotowywanych przez super panie: p.
Justynę Niezgodę, Joannę Kos i Anie
Malkiewicz. Dzięki wspaniałej atmosferze i świetnemu przygotowaniu
Pań-Przedszkolanek, dzieci wyrastają
na kreatywne, samodzielne, w pełni przygotowane do podjęcia etapu
szkolnego.
ANNA ZYBAŁA
KIEROWNIK
PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO,
,AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA’’
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BEZPIECZEŃSTWO NA 5
W dniu 16.11.2017 r. na terenie Targów Kielce odbył się wojewódzki finał
Olimpiady „Bezpieczeństwo na 5”. Brało
w nim udział 14 drużyn wraz z kibicami
– uczniami klas piątych szkół podstawowych. Powiat sandomierski reprezentowała Publiczna Szkoła Podstawowa w Obrazowie, która w eliminacjach
powiatowych wywalczyła I miejsce.
Trzyosobową drużynę reprezentowali:
Olga Cichoń, Aleksandra Stępień i Jakub
Jędrycha. Podczas Olimpiady rozgrywa-

no liczne konkurencje, w czasie których
zawodnicy musieli wykazać się: znajomością zasad bezpieczeństwa ogólnego,
w ruchu drogowym, a także znajomością
zagrożeń występujących w rolnictwie.
Ponadto uczestnicy Olimpiady musieli
znać zasady udzielania pomocy przedmedycznej oraz pokonać rowerowy tor
przeszkód, a także wykazać się odwagą
i sprytem w poszukiwaniu przedmiotów
w zadymionym namiocie. Nasza drużynę dopingowali uczniowie klasy V pod
opieką p. Marzanny Bączkowskiej, którzy
za swoja prezentację otrzymali wyróżnienie.
W czasie Olimpiady wyświetlane były
filmy dotyczące bezpieczeństwa. Dla
uczestników przygotowano również pokazy tresury psów i pokazy fitness. Super
gwiazdami byli piłkarze ręczni PGE Vive
Kielce, którzy rozdawali autografy i pozowali do zdjęć.
MB

EMANACJA EMPATII
W
obrazowskiej
podstawówce
powstał Szkolny Klub Wolontariatu.
Jego pomysłodawczyni – pani Renata
Kwiecień oraz pani Agnieszka StasiakWiórkiewicz jako opiekunki klubu
zaprosiły do współpracy dzieciaki
z klas V-VII, którym nie obce są
odruchy bezinteresownej pomocy.
Klub Wolontariatu działa zgodnie
z założeniami swego regulaminu – ma
na celu uwrażliwienie i aktywizowanie
społeczności szkolnej w podejmowaniu
działań propagujących empatię oraz
działań na rzecz potrzebujących
pomocy. Wrażliwość na drugiego
człowieka, zwierzęta, świat przyrody,
problemy ekologiczne są niezwykle
ważnymi aspektami naszego życia
i powinniśmy je w siebie rozwijać.
Członkowie klubu będą włączać
się w różnorodne akcje pomocowe
i podejmować działania, które promują
postawy prospołeczne. W ciągu
krótkiego czasu swej działalności
Klub zajmował się już zbieraniem
plastikowych nakrętek dla chorego
dziecka,
zorganizował
kiermasz
WoloMuffinki, przeprowadził akcję
„Ciepłe serduszko”, która polegała
na wykonaniu kartek z życzeniami
i słowami otuchy dla chorego

Kuby oraz nawiązało współpracę
z sandomierskim przytuliskiem dla
psów. Klub zajmuje się zbieraniem
karmy dla zwierzątek oraz włączy się
w ogólnopolskie popularne akcje
charytatywne.
Powstawanie
szkolnych
klubów
wolontariatu jest zgodne z przyjętymi
przez
ministerstwo
edukacji
priorytetami w wychowaniu młodego
pokolenia.
O
działalności
naszego
klubu
można poczytać na facebookowym
fanpage’u SKW.PSP.Obrazow.
ASW

RECYTACJE O MAŁEJ
OJCZYŹNIE

Obrazowscy uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje talenty recytatorskie
w eliminacjach XXV Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie”. Nasi milusińscy prezentowali po
dwa utwory – wiersz i prozę, które związane były z mottem konkursu – fragmentem „Ziemi obiecanej” W. S. Reymonta.
Tematyka dotyczyła zatem utworów
związanych z najbliższymi miejscami,
z małą ojczyzną.
Zwycięzcy pierwszego etapu konkursu
zaprezentowali swoje talenty w Kielcach
na kolejnym etapie, który odbył się 3 listopada w domu Kultury „Białogon”.
Grzegorz Świątański (op. Joanna Jędrycha) zajął III miejsce, a Marta Szczerowoda (op. Agnieszka Stasiak-Wiórkiewicz)
otrzymała wyróżnienie.
Udział w konkursach recytatorskich pozwala naszym uczniom rozwijać swoje
zainteresowania literackie, doskonalić
kunszt interpretacji recytatorskich, oswajać się z publicznymi wystąpieniami oraz
przeżyć ciekawą przygodę dającą nowe
doświadczenia.
ASW
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Integracja sensoryczna
W Publicznej Szkole Podstawowej
w Obrazowie jedna z klasopracowni
edukacji wczesnoszkolnej została zaadoptowana na salę terapii integracji
sensorycznej. Na ten cel przeznaczono
kwotę w wysokości 20.000 zł, w ramach
której wyremontowano pomieszczenie,
wymieniono oświetlenie oraz zakupiono specjalistyczny sprzęt: podwieszane
platformy, huśtawki, hamaki, ściankę
wspinaczkową, deskorolki, trampoliny,
tunele, piłki gimnastyczne, równoważnię, ramę, a także pomoce i materiały
różnej faktury do stymulacji dotykowej
i pomoce do stymulacji wzrokowej, słuchowej, węchowej i smakowej.

Nr 1(18) 2018 r.

CO TO ZNACZY BYĆ PATRIOTĄ
Jak być patriotą i co to właściwie oznacza, wiedzą dzieciaki z klasy pierwszej obrazowskiej szkoły podstawowej. Wraz z wychowawczynią Marzanną Kolasińska oraz
dyrektor Dorotą Kiliańską wzięły udział w wojewódzkim konkursie organizowanym w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa 2017-2021.
Konkurs polegał na pokazaniu w formie filmiku tego, jak dzieci postrzegają zagadnienia historyczne i społeczne naszej ojczyzny. Spot – którego powstanie wspierali rodzice – państwo Monika i Wiesław
Stępniowie – nosił nazwę „Mali patrioci
to my” i otrzymał wyróżnienie. Nagrody
i dyplomy całemu zespołowi wręczyła
wojewoda Agata Wojtyszek podczas uroczystości podsumowania projektu, która
odbyła się 31 października 2017 r. w Kielcach.
ASW

PIERWSZAKI PIERWSZE W POWIECIE
SANDOMIERSKIM, DRUGIE W WOJEWÓDZTWIE
W PLEBISCYCIE „ECHA DNIA”
Terapia SI ma na celu usprawnianie pracy systemów sensorycznych i procesów
ośrodkowego układu nerwowego, które
są bazą do prawidłowego rozwoju umiejętności kluczowych. Zadaniem tego typu
terapii jest dostarczanie dziecku, podczas
jego aktywności ruchowej kontrolowanej
przez terapeutę, ilości bodźców sensorycznych wywołujących w konsekwencji
poprawę integracji bodźców docierających do dziecka zarówno z otoczenia, jak
i z jego ciała. Terapeuta przy zastosowaniu odpowiednich technik, eliminuje, wyhamowuje lub ogranicza niepożądane
bodźce obecne przy nadwrażliwościach
sensorycznych lub dostarcza silne bodźce, co jest konieczne przy podwrażliwości systemów sensorycznych. Terapia jest
przeznaczona dla dzieci, u których rozwój
przebiega w sposób nieharmonijny: ze
spektrum autyzmu, trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawnością intelektualną i ruchową oraz innymi zaburzeniami.
Formalnym warunkiem kwalifikującym
dziecko do udziału w zajęciach jest posiadanie diagnozy oceny rozwoju procesów
integracji sensorycznej lub orzeczenia
z poradni psychologiczno-pedagogicznej
z zaleceniem realizacji tego typu terapii.
Z zajęć terapii SI w naszej szkole korzystają dzieci z przedszkola oraz uczniowie
szkoły podstawowej i gimnazjum. W sali
prowadzone są również zajęcia terapii
pedagogicznej.

W grudniu 2017 r. obrazowskie pierwszaki wzięły udział w plebiscycie„Echa Dnia”: „Pierwszaki - zdrowo i bezpiecznie do szkoły”, której zwieńczeniem była prezentacja uczniów
klasy I oraz udział w plebiscycie na najsympatyczniejszą klasę. W głosowanie zaangażowała się cała społeczność szkolna: uczniowie, nauczyciele, dyrekcja panie Dorota Kiliańska i Joanna Jędrycha oraz rodzice. Wszyscy wspierali swoich ulubieńców, wysyłając SMS
–y, głosując za pośrednictwem Facebooka oraz tradycyjnie. Dzieci razem w panią wychowawczynią, Marzanną Kolasińską, codziennie, z wypiekami na twarzach, sprawdzały wyniki głosowania. Cieszyły się na myśl o nagrodach. Często podróżowały palcem po mapie
do Bałtowa czy Zatoru. Obrazowskie pierwszaki to przede wszystkim - f a n t a s t y c z n e
- dzieciaki! To bardzo uzdolniona klasa. Uczniowie są utalentowani muzyczne, tanecznie,
sportowo, a nawet - fotograficznie. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych
– nauki tańca i savoir vivere’u (,,Szkółka Tańca i Dobrych Manier”) oraz z zajęć karate (,,Klub
Karate Trójka Sandomierz”). Ich prezentacje artystyczne są nagradzane gromkimi brawami. Dzieci angażują się w akcje charytatywne (WOŚP, Szlachetna paczka), współpracują ze
Szkolnym Kołem Wolontariatu, chętnie biorą udział w międzypokoleniowych imprezach
środowiskowych („Złote Gody”,
„Dzień Babci i Dziadka”), uczestniczą w zawodach sportowych,
m.in. w biegach przełajowych
w ramach Jabłkobrania. Pierwszaki uwielbiają wyjścia, wycieczki bliższe i dalsze oraz spotkania
z ciekawymi ludźmi. Nie obce są
im zasady bezpieczeństwa oraz
zdrowego odżywiania, o czym
świadczy udział w X edycji przedsięwzięcia profilaktyczno-edukacyjnego w Kielcach „Kochane
Pierwszaki” oraz Ogólnopolskiej
akcji ,,Śniadanie daje moc’’. Rodzice chętnie i z wielkim oddaniem angażują się w życie
klasy, a także całej społeczności szkolnej. Biorą czynny udział w organizowaniu licznych
przedsięwzięć o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym. Służą zawsze pomocą! To oni
właśnie byli motorem akcji. Dziękujemy im za ogromne wsparcie. Dziękujemy również
wszystkim sympatykom naszej klasy, którzy oddali na nas głosy - a wynik trzeba przyznać
jest imponujący: 12673 głosów.

Wioleta Wołosz-Bona, Alicja Wiśniowska

Marzanna Kolasińska
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Projekt z klasą!
Detektywi historii na tropie. Szkoła
moich rodziców i dziadków: edukacja
w II Rzeczpospolitej i PRL-u na przykładzie Szkoły Podstawowej w Obrazowie
(1919-1989) to tytuł projektu edukacyjnego realizowanego przez grupę
12 uczniów klasy VI pod opieką merytoryczną nauczycielki historii, p. Joanna Jędrychy, inicjatorki i organizatorki
przedsięwzięcia.
Zadaniem młodzieży jest realizacja
zadań pogrupowanych w obszary tematyczne: NAUCZYCIEL ( prezentacja
sylwetek wybranych pedagogów, metod nauczania, warunków pracy i płacy,
anegdot z życia szkoły); UCZEŃ ( sposoby
spędzania czasu wolnego: przerwy, wycieczki i wyjścia, zainteresowania i pasje,
dawne przybory szkolne i podręczniki,
strój, kary i nagrody, sposób oceniana);
SZKOŁA ( baza lokalowa, dawne tradycje
szkolne i uroczystości, ludzie tworzący
społeczność szkolną); ODDECH HISTORII: nauka po ustanowieniu obowiązku
szkolnego, walka z analfabetyzmem na
wsi, nauka w II RP w świetle ówczesnej
prasy; PRL; VIVAT SCHOLA!: (opracowanie autorskiego scenariusza widowiska
o dawnym życiu w szkole i przedstawienie do z okazji Dnia Edukacji; nagranie
filmu ze spektaklu, przeprowadzenie

ewaluacji projektu w formie jakościowej
videosondy oraz ilościowej – za pomocą formularzy google; opis wydarzenia
w mediach lokalnych).
Detektywi historii znaleźli się w gronie
laureatów VIII edycji ogólnopolskiego
konkursu organizowanego przez Wydawnictwo Nowa Era pn. Projekt z klasą
( wzięło w nim udział 602 szkoły z całej
Polski). Nagrodą jest grant w kwocie
1000 zł na organizację działań. Ponadto,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Obrazowie otrzymała tytuł Dobrze zaprojektowanej szkoły, poświadczający, że
w placówce podchodzi się do edukacji
w sposób nowoczesny a młodzież ma
otwarte głowy i chęć do działania.

Drodzy Czytelnicy!
Zapraszamy do dzielenia się wspomnieniami związanymi ze szkołą
w Obrazowie ( do 1989 r.).
Zainteresowanych prosimy o kontakt z opiekunem projektu lub członkami grupy ( do 4.04. 2018r.).
Detektywi: Maria Wójcik, Natalia
Trznadel, Aleksandra Bysiak, Magdalena Zdyb, Klaudia Kordyka, Patryk
Wojtas, Kewin Wojtas, Mateusz Rewera, Tomasz Płaza, Marcin Adamczyk, Michał Rugieł, Grzegorz Świątański.
Joanna Jędrycha,
e-mail: joadyn@wp.pl

FERIE W GMINIE
Uczniowie szkół gminy Obrazów w trakcie ferii bezpiecznie i różnorodnie spędzali wolny czas na rekreacji i rozwoju
zainteresowań. Były wyjazdy na narty,
wrotki, łyżwy, do kina. Nauczyciele przygotowali zajęcia rozwijające z nauk humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych oraz programowania, zajęcia
rekreacyjne, zajęcia komputerowe, konkursy plastyczne, zajęcia kucharskie,
plastyczne. Uczniowie brali udział w terenowej grze edukacyjnej, wieczornych
maratonach filmowych, zajęciach profilaktycznych.
Zajęcia wsparła finansowo Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, natomiast przejazdy ZEO
w Obrazowie.

SP Bilcza

SP Głazów
SP Głazów
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SP Obrazów
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SP Obrazów

Nasi nauczyciele: Katarzyna i Robert Marcowie – najlepsi!
2 lutego 2018r. w Kielcach odbyło się
uroczyste podsumowanie Plebiscytu Sportowego 2017 Świętokrzyskie
Gwiazdy Sportu oraz plebiscytów powiatowych. Organizatorem była redakcja „Echa Dnia” i portal www.echodnia.
eu, współorganizatorami: Radio Kielce,
TVP Kielce, Gazeta Wyborcza i portal
sport.pl, a partnerami: Radio eM i Telewizja Świętokrzyska.
66 Plebiscyt Sportowy miał wyłonić
w województwie świętokrzyskim i poszczególnych powiatach najlepszych:
sportowców, trenerów, talenty, drużyny
oraz nauczycieli wychowania fizycznego. Właśnie w tej ostatniej kategorii Katarzyna i Robert Marcowie – nauczyciele wychowania fizycznego z Publicznej
Szkoły Podstawowej w Obrazowie zajęli
I i II miejsce w powiecie sandomierskim. Cieszy fakt, że oboje od lat pracują
w naszej szkole i dbają o rozwój fizyczny
uczniów. Wraz ze swoimi podopiecznymi odnoszą liczne sukcesy w powiecie
i województwie. Swoim uczniom zaszczepiają pasję aktywności i sportowej
rywalizacji. Warto podkreślić, że w historii plebiscytu zdarzyło się po raz pierw-

szy, że w gronie laureatów znalazło się
małżeństwo i zdobyło dwa pierwsze
miejsca, wbrew łacińskiemu przysłowiu:
„Na szczycie nie ma miejsca na dwóch”.
Radość tym większa, że podczas uroczystej gali okazało się, ku zaskoczeniu
samej zainteresowanej, że Pani Katarzynie przypadł w udziale także zaszczytny
tytuł „Najpopularniejszego nauczyciela
wychowania fizycznego w województwie świętokrzyskim” przyznany przez
kapitułę plebiscytu. Cieszyć się tylko wypada, że codzienne wysiłki oraz ogromne zaangażowanie Pani Kasi i Pana Roberta Marców zostały docenione przez
samych głosujących oraz organizatorów
plebiscytu.
My życzymy dalszych sukcesów, zarówno własnych, jak i tych odnoszonych
przez uczniów oraz niezwykłych przeżyć
podczas wykorzystania nagrody, którą
jest voucher na weekend z nowym Volvo
XC 40 z pełnym bakiem.
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
w Obrazowie
Dorota Kiliańska
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Dobry występ przełajowców

I miejsca wywalczyły reprezentacje
dziewczyn z gimnazjum i chłopców ze
szkoły podstawowej na Mistrzostwach
Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych, które odbyły się 4.10.2017r
tradycyjnie już w Koprzywnicy. Sportowcom dopisała piękna, słoneczna
pogoda.
Nasze gimnazjalistki prowadziły od początku do końca i pewnie wygrały te
zawody, natomiast wśród chłopaków
z podstawówki walka była do końca. Na
ostatnią - 10 zmianę Tomek Płaza wystartował z drugiej pozycji, ale jego doświadczenie, ambicja i świetna wytrzymałość
pozwoliły na wyprowadzenie naszej
sztafety na I miejsce. Zatem brawa dla
całej drużyny, a szczególne dla Tomka.
Ładnie zaprezentowały się także dziewczynki ze szkoły podstawowej, które zajęły II miejsce i tę pozycję także na ostatniej zmianie wywalczyła doświadczona
Julka Stapór.
W tym miejscu muszę podkreślić świetny występ naszego biegowego narybku
z klasy IV: Karoliny Dzieciuch, Gabrysi
Szydłowskiej i Agatki Zegarlińskiej, która
rocznikowo jest dopiero trzecioklasistką.
Myślę, że wszystkie dziewczynki dostar-

czą nam wielu sportowych wzruszeń, bo
zapowiadają się naprawdę dobrze. Oby
tylko starczyło obecnego zapału do pracy jak najdłużej.
Wicemistrzowski tytuł zdobyli także
chłopcy z gimnazjum.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy
świetnego występu i życzymy kolejnych sukcesów, a Pani Monice Stępień
tradycyjnie już dziękujemy za opiekę
i oprawę fotograficzną podczas zawodów.
Ekipy wystąpiły w następujących składach:
dziewczynki SP - Julia Stapór - kpt, Natalia Trznadel, Patrycja Kwiecień, Karolina Adamczyk, Ola Stępień, Olga Cichoń,
Marta Szczerowoda, Agata Zegarlińska,
Karolina Dzieciuchi Gabriela Szydłowska
dziewczyny gimnazjum - Dominika Stąpór – kpt, Sara Spiegel, Marcelina Chmielewska, Katarzyna Trznadel, Paulina Stasiak, Patrycja Chuchmała, Julia Pasiek,
Wiktoria Zielińska, Katarzyna Duda i Ola
Czuj
chłopcy SP - Tomasz Płaza – kpt, Patryk
Wojtas, Mateusz Rewera, Kamil Bednarski, Marcin Flis, Marcin Adamczyk, Michał
Rugieł, Kacper Glibowski, Bartek Cichoń,
Patryk Drab, Kamil Lipiński i Kamil Bucki
chłopcy gimnazjum - Krzysztof Kominek
- kpt, Kuba Piwowarski, Michał Nowiński,
Patryk Łaski, Adrian Wróblewski, Szymon
Niezgoda, Jakub Tomala, Paweł Malec,
Damian Buczek, Patryk Rugieł i Filip Górski
Katarzyna Marzec

Tenisiści
w półfinale
wojewódzkim
12 grudnia 2017r uczniowie Szkoły Podstawowej w Obrazowie (
roczniki gimnazjalne ) brali udział
w Mistrzostwach Powiatu w Drużynowym Tenisie Stołowym.
Zawody odbyły się w Zespole
Szkół w Łoniowie , a udział w nich
wzięło 6 reprezentacji z powiatu
sandomierskiego . Nasza drużyna
w składzie : Tomasz Olech i Filip
Konefał zajęła II miejsce i awansowała do następnego etapu rozgrywek .
Tenisistom gratulujemy dobrego
występu i życzymy jeszcze lepszej
gry na półfinale wojewódzkim .
opiekun Robert Marzec
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pani Marty Jędrzejewskiej ze Świątnik
Publikujemy wspomnienia mieszkańców naszej Gminy. W tym numerze cz.
I wspomnień pani Marty Jędrzejewskiej
ze Świątnik.
Mam na imię Martatak jak święta Marta
patronka gospodyń
domowych. U schyłku swojego życia postanowiłam opisać
moje
dzieciństwo,
przedstawić
Wam
dawne obyczaje. Pokazać uroki trudnego
lecz szczęśliwego życia na wsi.
Urodziłam się 27 lipca 1935 roku w malowniczej, cichej schowanej wśród pól wiosce
- o bardzo pobożnej nazwie Świątniki.
Mieszkańcy Świątnik to byli ludzie prości,
charakteryzujący się wielką pobożnością
i wiarą w Boga. Bóg był ich najdroższym
skarbem,a miłość do bliźnich największą
wartością.
Ta pobożna nazwa miejscowości związana jest z też z ciekawą legendą. Według
legendy podróżująca saniami Jadwiga
utknęła pewnego zimowego popołudnia
w śnieżnych zaspach. Uratowali ją chłopi
ze wsi. Kobieta, chcąc się odwdzięczyć,
wykupiła ich z poddaństwa, a wójtowi
ofiarowała swoje rękawiczki. Po wykupieniu wsi Jadwiga uwolniła jej mieszkańców
od podatków, ale nałożyła obowiązek
służby kolegiacie sandomierskiej. Rękawiczki zostały przekazane jako relikwie
królowej pod opiekę kolegiaty. Dziś spoczywają w oszklonej gablocie Muzeum
Diecezjalnego.
Świątniki wzrosły na bagnistej ziemi,wokół wsi było 6 stawów i dwie główne,
błotniste drogi. Jesienią i wczesną wiosną
trudno było się po wsi poruszać, a wozy
i konie niejednokrotnie się wywracały.
Mieszkałam przy drodze biegnącej w stronę Klimontowa w obielonym na biało
domku, przykrytym strzechą przy drodze
biegnącej w stronę Nasławic.
W domu było nas czworo dzieci, dwóch
braci i siostra z którymi się chowałam i dorastałam. Mama - Marianna, Tata- Jan obydwoje bardzo pracowici i szczerze oddani
Bogu. Od najmłodszych lat wychowywali
nas w wierze.
Pamiętam - obok drzwi stała kropielnica

z wodą święconą. Kiedy wychodziliśmy
rano do szkoły, a rodzice do pracy żegnaliśmy się znakiem krzyża- to samo robiliśmy po powrocie do domu. Witaliśmy się
mówiąc „niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus”.
Tęsknię za tymi dawnymi czasami... .
Gdy rano wstawałam słychać było pianie
kogutów, ryk krów, gęganie gęsi, kaczek.
Na boso wybiegałam na dwór i wciągałam
zapachy siana,trawy, kwiatów. Z kuchni
dobiegał głos taty- codziennie rano rozpoczynał dzień śpiewając... zacznijcie wargi
moje chwalić Pannę Świętą... Matula mu
pomagała śpiewać gotując przy tym śniadanie- barszcz biały z ziemniakami. Po ciepłym posiłku zdrowe, pełne zadowolenia
dzieci biegły na boso do szkoły.
Po szkole każde dziecko miało swoje obowiązki - wypasały gęsi i krowy, zbierały
kłosy zboża, które zostały na ściernisku po
żniwach. W wakacje chodziliśmy na łąki
pasać gęsi. Mówiliśmy gęsiom... sznurem
gąski sznurem... a one szybko ustawiały
się jedna za drugą i gęgając dreptały za
nami. Zabieraliśmy ze sobą konwie wody,
żelazny gar, butelkę mleka i pajdę chleba.
W południe gotowaliśmy obiad - robiąc
na granicy kominek- ustawialiśmy żeliwny gar i gotowaliśmy zupę. Liść kapusty
służył nam jako talerz, robiliśmy masło ruszając butelkę z mlekiem i smarowaliśmy
nim chleb. Jakież to było pyszne!
Moje rodzeństwo to siostra Janina, brat
Adolf i Stanisław.
Najstarsza siostra Janina - jej życie było
smutne i krótkie. Zachorowała w dzieciństwie na płuca - była na wycieczce w lesie
zdanowskim i przemokła od tamtego czasu zaczęły się jej problemy ze zdrowiem.
Mimo tego że była leczona- choroba nie
ustępowała. Kiedy była nastolatką akurat
była okupacja niemiecka, dostała wtedy
kartę do pracy w Niemczech. Ukrywała się, ale była łapanka i Niemcy zabrali
naszą mamusię bo jej nie mogli znaleźć.
Wtedy Janina się wystraszyła bo żal jej
było mamy. Zanim samochody z ludźmi
odjechały sama zgłosiła się i ją zabrali,
a mamę wypuścili.
W Niemczech pracowała w fabryce nicikilka lat. Pewnej nocy przyśnił jej się różaniec - biały – ten na którym ciągle się
modliła i miała go zawsze przy sobie. Opowiedziała o swoim śnie szwaczce z która
się zaprzyjaźniła. Ta odrzekła jej, że niedłu-

go spotka ją wielkie szczęście - i tak się stało. Fartuch w którym miała biały różaniec
został zabrany do prania. Niemcy oprócz
różańca zobaczyli w kieszeni zaświadczenie od lekarza - że Janina choruje na płuca.
Trzy dni po tym wydarzeniu oznajmiono
jej, że wraca do Polski, do domu. Na drogę dostała 3 kromki czerstwego chleba
i brukiew – to musiało jej wystarczyć na
przeżycie. Dotarła szczęśliwie do domui tu otoczona miłością próbowała walczyć
z chorobą. Wspominam, że szyła mi lalki
ze szmatek i różne dla nich ubranka - bo
była bardzo dobrą krawcową. Niestety
choroba nie zatrzymała się – rozwijała się
coraz bardziej. Janina odeszła od nas mając 21 lat... Zostało mi po niej kilka fotografii i karta pracy w Niemczech ze zdjęciem
i odciskiem palców... no i wspomnienia...
które szanuję i pielęgnuję.
Mój brat Stanisław był szewcem- pamiętam jak zrobił mi najszybsze buty na
całej wsi. Takie z drewnianą podeszwą
obite dookoła skórą i gwoździkami. Nie
musiałam mieć sanek, bo moje buty jechały najszybciej ze wszystkich sanek.
A dzieci, które bawiły się na górce razem
ze mną spoglądały z wielką zazdrością.
Wspominam ten piękny okres żniwny
gdzie na polu spotykała się cała bliższa
i dalsza rodzina- wszyscy sobie pomagali.
Słychać było ostrzenie kosy i szum koszonego zboża. Przy pracy żniwnej na ściernisku cykał konik polny a w górze nad zapracowanymi ludźmi śpiewał skowronek
ciesząc się, że będzie miał co jeść. Gospodynie wiązały snopy i układały w mendle
do wysuszenia. W pogodny dzień gospodarz zaprzęgał konia do wozu w drabinach na żelaznych kołach i zwoził zboże
do stodoły. Zimą młócił cepami zboże
na chleb. Wokół wsi było 3 wiatraki, które
mieliły zboże na mąkę. Od strony Nasławic przy drodze wiodącej do Klimontowa
u Pana Wincentego Mańki, u Państwa Dobków od strony Nasławic i u Pana Malca
od strony Bistrojowic - ten wiatrak był najdłużej czynny. Cudowny był zapach chleba pieczonego w piecu na trzonie z mąki
mielonej w wiatrakach. Moja matka tak jak
i inne gospodynie biorąc bochen chleba
do ręki znaczyła go znakiem krzyża i dopiero wtedy dawała go swoim dzieciom
do jedzenia. Wspominam czule i cieszę się
tym dawnym widokiem wioski...
Cd. nastąpi
Marta Jędrzejwska
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Zespół Gospodarki Komunalnej w Obrazowie
(sprawy związane z wodociągami, kanalizacją, odpadami, oświetleniem
ulicznym, utrzymaniem dróg) tel. kom. 509 702 508

Ważne telefony
Telefon alarmowy 112
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Obrazowie
tel. 15 836 51 50
Kościoły i parafie:
BM - Parafia pod wezwaniem
św. Stanisława Biskupa Męczennika
i św. Katarzyny Dziewicyi Męczennicy
w Kleczanowie

tel. 15 836 61 05

Msze święte: niedziele i uroczystości: 8:30;11:30; 16:00;
dni powszednie: 18:00 lub 16:00
(zimą)
Parafia pod wezwaniem
św. Jadwigi Śląskiej w Świątnikach

tel. 15 836 51 49
Msze święte: niedziele i uroczystości: 9:00; 11:30; 16:00 lub
15:00 (zimą)
dni powszednie: 7:00 lub 17:00
Parafia pod wezwaniem
św. Ap. Piotra i Pawła w Obrazowie
tel. 15 836 51 67
Msze święte: niedziele i uroczystości: 7:30; 9:00 (Węgrce); 10:00;
12:00; 17:00 lub 16:00 (zimą)
dni powszednie: 7:00, 7:30
Parafia Podwyższenia Krzyża
Świętego w Sandomierzu
tel. 15 832 72 52

Zapraszamy do współpracy
Zapraszamy zainteresowanych do współtworzenia naszego pisma „Echo Naszej Gminy”. Artykuły mogą dotyczyć bieżących wydarzeń, uroczystości i imprez odbywających się na terenie gminy, historii gminy, prezentować sylwetki osób związanych z gminą Obrazów. Autorskie
teksty można dostarczać osobiście do Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrazowie lub przesłać je pocztą tradycyjną na adres:
Gminna Biblioteka Publiczna w Obrazowie
Obrazów 121
27-641 Obrazów
lub drogą mailową: echonaszejgminy@interia.pl
Prosimy pamiętać o złożeniu autorskiego podpisu i podaniu danych kontaktowych. Wybrane teksty po zredagowaniu przez kolegium redakcyjne zostaną opublikowane w najbliższym
wydaniu naszej gazety gminnej (podpisane nazwiskiem autora). Zespół Redakcyjny

Urząd Gminy w Obrazowie

Obrazów 84, 27-641 Obrazów, tel. 15 836 51 62, fax 15 836 55 51
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-15:30
Wójt Gminy Obrazów przyjmuje interesantów w każdą środę w godzinach 9:00-14:00; tel. 15 836 51 62
wew. 33;
Sekretarz Gminy przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu; tel. 15 836 51 62,
wew. 23;
Przewodnicząca Rady Gminy przyjmuje w każdy czwartek w godzinach 10:00-13:00; tel. 15 836 51 62,
wew. 34.
Echo Naszej Gminy
Wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Obrazowie
Kolegium redakcyjne: Krzysztof Tworek, Anna Wójcik, Teresa Szczudło, Ewa Krzemińska, Agnieszka
Motyła, Adam Wójcik,
Damian Jędrycha, Agnieszka Stasiak-Wiórkiewicz, Katarzyna Marzec.
Skład i łamanie: Daniel Burkowski
Druk: MARLEX Sp. z o.o.
Zespół redakcyjny zastrzega sobie prawo do skrótów, korekty gramatycznej i ortograficznej oraz ograniczonej ingerencji w stylistykę poszczególnych wypowiedzi, bez merytorycznej ingerencji w tekst.

Dzielnicowy Gminy Obrazów informuje, że zgodnie z planem działań priorytetowych prowadzone będą czynności mające na celu wyeliminowanie
negatywnych zjawisk społecznych
w postaci wykroczeń o charakterze
porządkowym w miejscowości Święcica. W rejonie świetlicy wiejskiej i altan
rekreacyjnych dochodzi do wykroczeń
porządkowych w postaci spożywania
alkoholu, zaśmiecania oraz zakłóceń
porządku publicznego. Równocześnie
prowadzone będą inicjatywy polegające na aktywizacji działań mieszkańców,
dążące do właściwego zagospodarowania wolnego czasu oraz wzroście
świadomości prawnej, właściwym wykorzystaniu obiektów do celów społeczno-kulturalnych.
Za pomocą interaktywnej strony „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”
można przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w okolicy. Zachęcamy również do korzystania z aplikacji
”Moja Komenda”, która ułatwia kontakt
z dzielnicowym oraz najbliższą jednostką policji.
Przypominamy, że w nagłych przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112 i 997
Masz pytania? Skontaktuj się z Dzielnicowym:
st. sierż. Michał Dziorek
Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu
ul. Mickiewicza 30
27-600 Sandomierzu
dzielnicowy.sandoadres
e-mail:
mierz5@ki.policja.gov.pl
dzielnicowy – tel. 695 188 650

