Echo
Naszej Gminy

Pismo Samorządu
Gminy Obrazów

Nr 2(19) 2018 		

Nakład 1700 egz.

issn 2084-8498

W tym numerze między innymi:

Kalejdoskop szkół s. 26-36

Mistrzowie piłki ręcznej
s. 19

Umowa partnerska s. 21

Nr 2(19) 2018 r.

INFORMACJE

„Dobry start”,

3

Echo Naszej Gminy

czyli 300 zł na wyprawkę szkolną dla uczniów
– wstępne założenia programu
Nowym pomysłem rządu w 2018 r., stał się program „Dobry start”, czyli 300 zł na wyprawkę szkolną. Przedmiotem rządowego programu ma być ustanowienie wsparcia
dla rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie to polegać będzie na przyznaniu, raz w roku, świadczenia „Dobry start”
w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym.
W myśl projektu Rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego
programu „Dobry start”, świadczenie
będzie przysługiwało rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom
prowadzącym rodzinne domy dziecka,
dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom
uczącym się. Ponadto jego beneficjentami będą osoby do ukończenia:

Prawo do świadczenia „Dobry start” nie
będzie natomiast przysługiwało w sytuacji gdy:

1) 18 roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny;

3) na dziecko przysługuje za granicą
świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia dobry start, chyba
że przepisy o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Projekt rozporządzenia dotyczący programu „Dobry start” przewiduje możliwość składania
wniosków w sprawie przyznania owego
świadczenia drogą elektroniczną od 1
lipca wyłącznie przez Internet, za pośrednictwem portalu empatia.mpips.gov.
pl. Drogą tradycyjną natomiast będzie
można składać wnioski od 1 sierpnia w Ośrodkach Pomocy Społecznej.
W przypadku złożenia prawidłowo wy-

2) 24 roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny – w przypadku
dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
3) w przypadku gdy dziecko w wieku
od ukończenia 19. roku życia w roku,
w którym kończy się dany rok szkolny,
nie legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie dobry
start przysługuje również na to dziecko
do ukończenia przez nie 20. roku życia w roku, w którym kończy się dany
rok szkolny, jeżeli rozpoczęło naukę
w danej szkole przed ukończeniem 18.
roku życia.

1) dziecko zostało umieszczone w domu
pomocy społecznej, młodzieżowym
ośrodku wychowawczym, schronisku
dla nieletnich, zakładzie poprawczym,
areszcie śledczym, zakładzie karnym,
szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli
instytucje te zapewniają nieodpłatnie
pełne utrzymanie;
2) dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne;

pełnionego wniosku w okresie lipiec –
sierpień, rozpatrzenie wniosku oraz jego
wypłata nastąpi nie później niż do końca
września danego roku. W obu przypadkach termin składania wniosków będzie
upływał 30 listopada. Świadczenia mają
zostać wypłacane w ciągu 2 miesięcy
od dnia złożenia wniosku z prawidłowo
wypełnionymi dokumentami. W celu
przyspieszenia procesu realizacji przyznawania świadczenia projekt rozporządzenia przewiduje, brak konieczności wydawania oraz doręczania decyzji
administracyjnej w sytuacji, gdy będzie
ona zgodna z żądaniem strony. Osoby ubiegające się będą mogły uzyskać
informację o przyznaniu świadczenia
na wskazany we wniosku adres e – mail,
bądź zostaną poinformowane o możliwości osobistego odbioru informacji. Co
ważne, nieodebranie owej informacji nie
będzie skutkowało wstrzymaniem wypłaty świadczenia. Obecnie projekt Rozporządzenia w sprawie wprowadzenia
nowego programu „Dobry start” został
przekazany do konsultacji społecznych.
Szczegółowych informacji na temat nowego programu „Dobry start” będzie
można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrazowie po wejściu w życie
owego Rozporządzenia.
E. Sygnet

Informator o RODO

25 maja 2018 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych (rodo). W związku z tym Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało informator o nowym rozporządzeniu. Informacje w nim zawarte dotyczą w szczególności kwestii wzbudzających najwięcej wątpliwości. Informator przybliża następujące kwestie: rejestr czynności przetwarzania danych osobowych; prawo do bycia zapomnianym; prawo do przenoszenia danych; uzyskiwanie zgody dziecka; obowiązek aktualizowania uzyskanej już raz zgody na przetwarzanie danych
po wejściu w życie rodo; różnice pomiędzy anonimizacją a pseudonimizacją; obowiązek zgłaszania naruszeń przepisów
rodo. Treść informatora oparta jest na przepisach rodo oraz wytycznych Grupy Roboczej art. 29, jednak, co podkreśla
resort cyfryzacji, nie stanowi wiążącej interpretacji przepisów. Informator dostępny jest na stronie ministerstwa (gov.pl/
cyfryzacja/rodo-informator).
K. Słomka
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Inwestycje realizowane:

• Rozbudowa sieci wodociągowej
w miejscowościach Lenarczyce, Święcica oraz Wierzbiny.
• Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Świątniki
oraz Dębiany.

INFORMACJE
INWESTYCJE
• Wykonanie systemu alarmowego
w pomieszczeniu siłowni położonym
w budynku remizy w miejscowości Lenarczyce.
• Utwardzenie placu przy budynku
świetlicy wiejskiej w msc. Zdanów.
• Odmulenie zbiorników do celów rolniczych w miejscowości Węgrce Panieńskie oraz Lenarczyce.
• Wykonanie przepustu długości 6 m
na drodze gminnej o nr ewid 237 położonej w msc. Węgrce Panieńskie.

Termomodernizacja budynku
świetlicy wiejskiej w miejscowości Świątniki

• Wykonanie aktualizacji dokumentacji
technicznej, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych na przebudowę drogi
gminnej Nr 002472T Chwałki – Wieś
od km 0+700 do km 1+574 – działka
o nr ewid. 423/1 położona w miejscowości Chwałki.
• Wykonanie piłkochwytów na boisku
trawiastym w miejscowości Piekary.
• Montaż bramy garażowej w budynku
świetlicy wiejskiej w msc. Świątniki.

Termomodernizacja budynku
świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębiany

• Wymiana stolarki okiennej oraz
drzwiowej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Świątniki.
• Remont rowów przydrożnych, przepustu 2 x fi 600mm oraz przepustu fi
100 w miejscowości Lenarczyce.

• Opracowanie dokumentacji technicznej na remont drogi Rożki – Rożki, Piekary – Piekary, Jugoszów – Sternalice,
Chwałki – Chwałki, Wierzbiny – Radoszki, Dębiany – Dębiany.
• Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni
poliuretanowej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą przy Szkole Podstawo-

• Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie placu zabaw + siłownia + strefa relaksu w miejscowości Zdanów.
• Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie siłowni oraz strefy
relaksu w miejscowościach Świątniki,
Węgrce Panieńskie oraz Rożki.

Odmulenie zbiornika wodnego
w miejscowości Lenarczyce
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Brama wjazdowa
przed budynkiem świetlicowo – garażowym
w miejscowości Głazów

wej w miejscowości Bilcza oraz Kleczanów.

Inwestycje zrealizowane:
• Rozbudowa sieci wodociągowej
w miejscowościach Węgrce Panieńskie oraz Komorna.
• Umocnienie skarpy zbiornika do celów rolniczych kiszką faszynową oraz
płytami betonowymi w miejscowości Świątniki.
• Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę istniejącej głównej
sieci wodociągowej do działek o nr
ewid. 9/2, 8/2, 7, 6/1 w miejscowości Święcica.
• Opracowanie dokumentacje technicznej na przebudowę drogi gminnej o nr ewid. 100 w miejscowości Jugoszów polegającej na budowie rowu
otwartego na długości ok. 450,00m.
• remont drogi nr 002467T Rożki-Rożki
od km 0+000 do 0+420 oraz modernizacja (remont) drogi dojazdowej do
pól w miejscowości Wierzbiny na odcinku od km 0+000 do km 0+300 –
działka o nr ewid. 119.

Ogłoszone przetargi na:

Wiata przystankowa w miejscowości Zdanów

Parking z kostki brukowej przed budynkiem
świetlicy w miejscowości Zdanów

• remont drogi gminnej w miejscowości
Świątniki, Chwałki, Głazów, Jugoszów,
Piekary, Kleczanów. Unieważniono
postepowanie z racji, iż oferowane
kwoty znacznie przewyższały środki
przeznaczone na realizacje zadania.

• wykonanie podbudowy na drogach
oraz placach gminnych z kruszywa
naturalnego oraz łamanego na terenie
Gminy Obrazów na łącznej długości 9
000 mb. Unieważniono postepowanie
z racji, iż oferowane kwoty znacznie
przewyższały środki przeznaczone
na realizacje zadania.
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• remont drogi nr 002467T Rożki-Rożki
od km 0+000 do 0+420 oraz modernizację (remont) drogi dojazdowej do
pól w miejscowości Wierzbiny na odcinku od km 0+000 do km 0+300 –
działka o nr ewid. 119.
• remont drogi Jugoszów – Sternalice,
Wierzbiny – Radoszki, Dębiany – Dębiany oraz Lenarczyce – Chwałki.
• na budowę siłowni plenerowej oraz
strefy relaksu na działce o nr ewid.
91/3 położonej w miejscowości Rożki,
• na budowę siłowni plenerowej oraz
strefy relaksu na działce o nr ewid. 322
położonej w miejscowości Świątniki,
• na budowę siłowni plenerowej oraz
strefy relaksu na działce o nr ewid. 79
położonej w miejscowości Węgrce Panieńskie,
• na budowę siłowni plenerowej, strefy
relaksu oraz placu zabaw na działce
o nr ewid. 156 położonej w miejscowości Zdanów.

Złożono wnioski
o dofinansowanie na:
• wykonanie placu zabaw + siłownia +
strefa relaksu w miejscowości Zdanów
w ramach programu OSA Otwarte
strefy Aktywności ogłoszonego przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
• wykonanie siłowni oraz strefy relaksu
w miejscowościach Świątniki, Węgrce
Panieńskie oraz Rożki w ramach programu OSA Otwarte strefy Aktywności ogłoszonego przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki,
• przebudowę drogi gminnej Nr
002472T Chwałki – Wieś od km 0+700
do km 1+574 w ramach Rządowego
Programu Na Rzecz Rozwoju Oraz
Konkurencyjności Regionów Poprzez
Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej,
• budowę wielofunkcyjnego boiska
sportowego o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej
w miejscowości Bilcza oraz Kleczanów
w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury ogłoszonego przez Ministra
Sportu i Turystyk,
• modernizację (remont) drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wierz-

INFORMACJE
INWESTYCJE
biny na odcinku od km 0+000 do km
0+300 – działka o nr ewid. 119 w ramach programu Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych i Leśnych,
• zakup wyposażenia sportowego dla
miejscowości Głazów w ramach Programu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej
na 2018 rok,
• doposażenie siłowni w msc. Węgrce
Panieńskie w ramach Programu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok,
• utworzenie na parterze budynku byłej Szkoły Podstawowej w Jugoszowie
dziennego Domu „Senior+ w ramach
programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015–2020.

Podpisane umowy
o dofinasowanie:

Otrzymano promesy na kwotę 679
000,00 zł od Wojewody Świętokrzyskiego – P. Agaty Wojtyszek na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych na:
•
remont drogi Nr 002467T Rożki –
Rożki od km 0+000 do 0+420,
•
remont drogi Nr 002452T Jugoszów
– Sternalice od km 0+173 do km
0+648 – działka o nr ewid. 103,
•
remont drogi Nr 002459T Wierzbiny – Radoszki od km 1+725 do km
2+447 – działka o nr ewid. 115,
•
remont drogi Dębiany – Dębiany
od km 0+000 do km 0+480 – działka o nr ewid. 248,
•
remont drogi gminnej Lenarczyce –
Chwałki (działka o nr ewid. 343 położona w miejscowości Lenarczyce)
od km 0+610 do km 1+124.
Otrzymano dofinansowanie w kwocie
119400,00 zł na wykonanie placu zabaw
+ siłownia + strefa relaksu w miejscowości Zdanów oraz wykonanie siłowni
oraz strefy relaksu w miejscowościach
Świątniki, Węgrce Panieńskie oraz Rożki
z programu OSA Otwarte strefy Aktywności ogłoszonego przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki.
Podpisano umowę o dofinansowanie
na montaż instalacji paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 działanie
3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
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Gmina zawarła umowę – porozumienie z Zarządem Powiatu w Sandomierzu na:
• przebudowa drogi powiatowej
nr 0737T Gołębiów – Nasławice
w miejscowościach Zdanów, Jugoszów, od km 3+025 do km 3+285,
ETAP II ,
• remont drogi powiatowej nr 0852T
Polanów – Malice w miejscowościach Polanów, Malice od km
1+953 do km 3+153,
• remont drogi powiatowej nr 0739T
Kleczanów – Zdanów w miejscowości Święcica, od km 2+227 do km
2+855 ETAP I,
• remont drogi powiatowej nr 0736T
Bożęcin – Kleczanów w miejscowościach Bożęcin, Daromin, Kleczanów, od km 0+669 do km 1+300
oraz od km 9+689 do km 10+161
ETAP I.
W/w zadania będą realizowane w ramach środków przyznanych przez Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych
i Administracji na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych. Gmina dofinansuje
w/w zadania na kwotę 57764,00 zł.
Piotr Teter

Wieści z Rady Gminy

Absolutorium
jednogłośnie
przyjęte
Podczas LI Sesji Rady Gminy w Obrazowie w dniu 20.06.2018 roku radni jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi
Gminy Krzysztofowi Tworkowi z tytułu
wykonania budżetu gminy za rok 2017.
Wykonanie budżetu pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa oraz
Komisja Rewizyjna.
Wójt Gminy Obrazów przedstawił Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Obrazów za 2017 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
Budżet Gminy realizowany był zgodnie z uchwałą budżetową i uchwałami
w sprawie zmian w budżecie podejmowanymi w ciągu roku.
Tomasz Przewłocki
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Wkrótce w gminie
pojawi się nowy
sprzęt strażacki
28 marca w Urzędzie Wojewódzkim
w Kielcach odbyło się podpisanie umów
na dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego. Sprzęt ten pozwoli na jeszcze
lepsze udzielanie pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.
Środki pochodzą z Funduszu Sprawiedliwości – zreformowanego Funduszu
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Fundusz działa od września 2017 r. i rozporządza pieniędzmi zasądzanymi od
sprawców przestępstw. Podczas realizacji tego zadania Gmina Obrazów zakupi
6 zestawów PSP R1 oraz 2 defibrylatory AED.

INFORMACJE
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Prace Zespołu
Gospodarki Komunalnej
w Gminie Obrazów

W okresie od stycznia do maja 2018 roku Zespół Gospodarki Komunalnej
w ramach działalności zajmował się zimowym utrzymaniem dróg gminnych,
odczytem wodomierzy oraz wystawianiem faktur za wodę i ścieki, a także zawieraniem umów z odbiorcami oraz wydawaniem warunków przyłączenia do
sieci nowym odbiorcom.
W powyższym okresie Zespół usunął
25 awarii przyłączy wody oraz 3 awarie sieci kanalizacyjnej w miejscowości
Chwałki, a także awarię przepompowni ścieków sieci kanalizacyjnej Chwałki
zlokalizowanej przy ulicy Kwiatkowskiego w Sandomierzu. Ponadto Zespół opracował taryfę dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, którą w związku
ze zmianą przepisów zatwierdza Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie. Taryfa ta obecnie opracowana
jest na okres trzech lat, a nie jak było
dotychczas na okres jednego roku.
Ponadto Zespół zajmował się:
• demontażem przystanków komunikacji autobusowej w miejscowości
Obrazów, Dębiany,
• układaniem kostki brukowej wokół
budynku Urzędu Gminy, wraz z przygotowaniem i utwardzeniem podłoża,
• porządkowaniem placu przyległego
do Orlika w Obrazowie,

• czyszczeniem rowu odpływowego
przy stawie na Chwałkach,
• wykonaniem przejazdu do posesji
przez rów odpływowy w miejscowości Chwałki,
• sadzeniem iglaków na cmentarzu
austriackim w Rożkach,
• utrzymaniem porządku na cmentarzu austriackim w Rożkach,
• malowaniem pomieszczeń w siedzibie Zespołu,
• naprawą i przygotowaniem do sezonu kosiarki bocznej ciągnikowej ora
kos spalinowych,
• drobnymi naprawami pojazdów
(Volkswagen, ciągniki Zetor i Ursus).
W okresie pozimowym Zespół dokonywał napraw jezdni oraz poboczy
na drogach gminnych, a od miesiąca
maja rozpoczął wykaszanie poboczy
przy drogach gminnych przy użyciu
kosiarki bocznej ciągnikowej oraz
kos spalinowych.
Paweł Guz

Ekoenergia w naszej gminie
13 kwietnia 2018 roku w Urzędzie Gminy w Obrazowie podpisano umowę na dofinansowanie projektu 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. Umowę podpisał Wójt Gminy Krzysztof Tworek oraz Marek
Szczepanik – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Przy podpisaniu obecni byli Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Ewelina Bień, Wojciech Borzęcki oraz Wójt Gminy Sadowie Marzena Urban-Żelazowska.
J. Brania

Nr 2(19) 2018 r.

INFORMACJE
Młodzieżowa Rada Gminy Obrazów
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Nasza radna w Młodzieżowym
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego!
Nasza koleżanka, przewodnicząca
Młodzieżowej Rady Gminy Obrazów
Wiktoria Spiegel, znalazła się wśród 35
radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
Praca w Sejmiku dla Wiktorii to duże
wyzwanie i wielka przygoda. Jak sama
mówi, to dla niej perspektywa rozwoju,
nauka pokory w kontakcie z szerokim
gronem ludzi, umiejętność komunikacji, możliwość zdobycia doświadczenia,
które przyda się w jej dalszej działalności społecznej oraz praca zespołowa pozwalająca rozwijać zdobyte dotychczas
umiejętności społeczne. Wiktoria zgłaszając swoją kandydaturę miała na uwadze czekające na nią nowe możliwości
i wyzwania, w których chce się sprawdzić. Również działanie wśród lokalnej
społeczności spowodowało, że zapragnęła działać w szerszym zakresie, wśród
nowych ludzi, poprzez wymianę wzajemnych poglądów, doświadczeń i szeroko rozumianą realizację projektów.
Ważnym aspektem jest dla niej tworzące

się na tej płaszczyźnie poczucie wspólnoty, a jednocześnie osobista odpowiedzialność za realizację projektów.
Wybrańcy Sejmiku są w różnym wieku,
pochodzą z różnych miejsc województwa świętokrzyskiego, każdy z nich
ma inne doświadczenia czy pomysły.
Skład Młodzieżowego Sejmiku stanowi
10 przedstawicieli młodzieżowych rad
miast i gmin, 15 przedstawicieli samorządów uczniowskich, 2 przedstawicieli
samorządów studenckich i 8 organizacji
młodzieżowych i pracujących z młodzieżą. To osoby pełne energii, gotowe za-

angażować swój czas na rzecz rozwoju
naszego regionu. Przed nimi 2 lata pracy – konsultowania, negocjacji, inicjowania swoich pomysłów, podejmowania decyzji oraz wyrażania i rozumienia
różnych punktów widzenia. Inauguracja
Młodzieżowego Sejmiku miała miejsce
5 czerwca podczas gali z okazji Jubileuszu 20 – lecia województwa świętokrzyskiego. Młodzi odebrali nominacje
oraz ślubowali „rzetelnie i sumiennie
wykonywać obowiązki wobec Narodu
Polskiego, dbać o sprawy Młodzieży,
czynić wszystko dla pomyślności działań
Młodzieżowego Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego i wspólnoty samorządowej, godnie reprezentować młodzież z województwa świętokrzyskiego,
przestrzegać Konstytucji, praw Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowień
Młodzieżowego Sejmiku”. Gratulujemy
i życzymy owocnych działań. Mocno
trzymamy kciuki za Wiktorię.
Maria Wójcik

Program Sport dla Wszystkich
Stowarzyszenie „NASZ
REGION” przy współpracy z Urzędem Gminy
w Obrazowie realizuje w 2018 roku projekt
„Upowszechnianie i promocja zdrowego stylu
życia oraz kształtowanie
nawyków do uprawiania
sportu poprzez organizację imprez sportowych”.
W ramach projektu zaplanowano dwa zadania:
„Bieg z Okazji Dnia Kobiet” oraz „Bieg o Kryształowe Jabłko Wójta Gminy
Obrazów”.
Wydarzenia
sportowe realizowane są dzięki
wsparciu Ministerstwa Sportu
i Turystyki w ramach projektu
„Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych środowiskowych 2018”.
Rekreacyjny bieg z okazji Dnia Kobiet
w Gminie Obrazów przeszedł do historii.
Jak zwykle frekwencja dopisała. Prawie
100 osób ukończyło wymagającą trasę.

Dla jednych było to ściganie, dla innych
walka z samym sobą, a dla wszystkich
– możliwość spędzenia popołudnia
w gronie ludzi pozytywnie zakręconych
na punkcie biegania. Podczas imprezy
każdy uczestnik miał możliwość pomiaru masy ciała za pomocą analizatora IN-

BODY 270. Wszyscy otrzymali pamiątkowe medale
za udział, zostały też rozlosowane zestawy upominków.
Już dziś serdecznie zapraszamy na „Bieg o Kryształowe Jabłko Wójta Gminy
Obrazów”, który odbędzie
się 08.09.2018 r. w Obrazowie, w pierwszy dzień
Europejskiego Święta Jabłka. Do wyboru będzie bieg
na dystansie 5 bądź 10 km
oraz marsz Nordic Walking.
Czekają atrakcyjne nagrody. Świetna zabawa gwarantowana.
Linki do zapisów:
Bieg na 10 km – http://timekeeper.pl/bieg/?bieg_id=454
Bieg na 5 km – http://timekeeper.pl/bieg/?bieg_id=455
NW na 5 km – http://timekeeper.pl/bieg/?bieg_id=456
Iwona Leśniak
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Środowiskowy Dom Samopomocy w Kleczanowie
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Polisensoryczne poznawanie świata
Sandomierskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną Środowiskowy Dom
Samopomocy w Kleczanowie od początku 2018 roku dysponuje Salą Doświadczania Świata, w której prowadzona jest terapia dla osób z różnego
rodzaju niepełnosprawnościami i deficytami: upośledzeniem umysłowym,
mózgowym porażeniem dziecięcym,
autyzmem, zespołem Downa, chorobą
psychiczną, zaburzeniami mowy na tle
nerwicowym, osób z demencją. Dbając
o wszechstronny rozwój uczestników,
Sala ta wyposażona jest w łóżko wodne z matą wibracyjną, prysznic świetlny, światłowody, projektory, woreczki
do stymulacji dotykowej, wizualizacje
świetlne oraz sprzęt grający.
Świat wokół nas jest mieszaniną światła, zapachów, rzeczy, które można poznawać za pomocą zmysłów: dotyku,
wzroku, słuchu, węchu i smaku. Sala
Doświadczania Świata jest to specjalnie
wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w różnego rodzaju urządzenia
stymulujące rozwój zmysłów. Głównym
jej celem jest stwarzanie możliwości
odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie
czasu w atmosferze relaksu i pełnej ak-

ceptacji przez osoby z wieloraką niepełnosprawnością. Pobyt w Sali pozwala
na chłonięcie, badanie i kontrolowane
szerokiego zakresu bodźców zmysłowych w przystępnym otoczeniu. Zwiększa poczucie zaufania i odprężenia, dając możliwość cieszenia się doznaniami
zmysłowymi. W bezpiecznym, wygodnym otoczeniu podstawowe zmysły są
pobudzane muzyką, efektami świetlnymi i łagodnymi wibracjami. Pozytywne

działania przenoszą się w inne sytuacje,
a w konsekwencji stymulacja i interakcja
prowadzą do poprawy komunikacji. Systematyczna stymulacja poszczególnych
zmysłów w Sali Doświadczania Świata
jest więc ważnym źródłem rozwoju każdego niepełnosprawnego. Zajęcia w Sali
cieszą się dużym zainteresowaniem
wśród podopiecznych i wpływają kojąco
i relaksująco na ich samopoczucie.
Skórczyńska Beata

Garść wieści z Gminnej Biblioteki Publicznej
Miesiąc maj i czerwiec to gorący czas obfitujący w wydarzenia w naszych placówkach. Tydzień Bibliotek, jak co roku, obchodzony jest w dniach 8-15 maja. Tegorocznej, już XIV edycji, przyświecało hasło „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA”. U nas rozpoczęliśmy od inwestowania w siebie – spotkaniem bibliotekarzy województwa
świętokrzyskiego w WBP w Kielcach . W kolejnych dniach zadbaliśmy o naszych
czytelników. I to jak!!! Zaproponowaliśmy międzypokoleniowe warsztaty, gdzie
powstawały piękne kwiaty z foamiranu, a z nich cudne opaski na głowę w Małej
Pracowni Rękodzieła. Były spotkania z najmłodszymi rówieśnikami książek z serii
„Czytanie na polanie”, „Biblioteka dla Przedszkolaka” oraz warsztaty z magiczną
walizką i książką „Nudzimisie” Rafała Klimczaka. Ta pozycja książkowa jest dla
wszystkich milusińskich, którym się najzwyczajniej nuuudziii, bo takich dzieci jest
najwięcej. Pozwala przenieść w krainę Nudzimisiów nawet niejednego dorosłego
i wymyśleć sposób na od-nu-dza-nie. Spotkania z najmłodszymi są dla nas, bibliotekarzy, zawsze dużym wyzwaniem. Zagadkowe, zarówno dla pracowników jak i uczestników, pełne fascynacji, emocji i inspiracji. W Tygodniu Bibliotek również
zarezerwowaliśmy czas dla młodzieży. Postawiliśmy na profilaktykę, czyli teatralne spektakle dotyczące przemocy i agresji,
uzależnienia od internetu, w wykonaniu Teatru Maska z Krakowa. Były również zajęcia manualno-plastyczne i warsztaty
malowania na drewnie.
Po raz pierwszy, 8 czerwca, uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej akcji „Jak nie
czytam jak czytam”. Dołączyli do nas
członkowie DKK, podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Klecza-

nowie, pracownicy OPS i ZEO, uczniowie
SP w Głazowie. Wspólnie na bibliotecznej polanie czytaliśmy książki. Akcja zakończyła się marszem z książkami i wypowiadanymi przez uczestników przez

megafon hasłami promującymi czytanie
oraz pokazem baniek mydlanych.
Oczywiście warto wspomnieć o Nocy Bibliotek. Kto był, ten sympatycznie wspomina. Nieobecnych niech poniesie fan-
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tazja w tej chwili. Wydarzenie rozpoczęła
gra terenowa dla najmłodszych „Skarb
Mola Książkowego”. Dla młodzieży przygotowaliśmy biblioteczne zagadki i gry,
m.in. „HERBERT dla młodzieży”, „Filtr
z Niepodległą”. Czytelnicy mieli okazję
poczuć się jak w kinie samochodowym
podczas plenerowego seansu polskiego
filmu przygodowego „Tarapaty”. Oczywiście nie mogło zabraknąć “Książek do
poduszki”, grilla i słodyczy.
Systematycznie dokonujemy zakupów
nowości wydawniczych dla naszych
Czytelników, biorąc pod uwagę gusta
i propozycje korzystających. Na profilu
facebookowym, co miesiąc posyłamy
zagadkę książkową, z nagrodami, z serii
„ Kto to?”
Regularnie spotykamy się w Dyskusyjnym Klubie Książki i dyskutujemy
o przeczytanych książkach. Ankietowani Klubowicze na pytania: Dlaczego się
spotykają? Co im daje DKK? – odpowiadają: „bo lubię czytać książki”, „DKK daje
mi możliwość poznania ciekawych ludzi,
pasjonatów książek, dzielenia się swoimi
spostrzeżeniami po przeczytaniu lektury”, „daje możliwość wyjścia z domu”,
„spędzenie miłych chwil w bibliotece”,
„oderwanie się od codzienności, odreagowanie, odpoczynek itp.”
Prowadzimy spotkania dyskusyjne.
Mamy za sobą udział w programie „Globalnie w bibliotekach”, który jest realizowany przez Polską Akcję Humanitarną
we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Dyskutowaliśmy o pomocy humanitarnej i ludziach,
którym ta pomoc jest udzielana.
Same zdjęcia nie ukazują tego wszystkiego, co tutaj opisujemy. Do nas koniecznie trzeba zajrzeć. Zobaczyć. Spróbować.
Nie bójmy się książek. Rodzice! Uczmy
dzieci nawyku czytania książek, bo to

INFORMACJE
nie tylko wiedza, ale również
rozwój wyobraźni i kreatywności. Sposób na bezbłędne
pisanie i zagospodarowanie
wolnego czasu.
Realizujemy nowy projekt,
pt. „Menu Kultury – edukacja
kulturowa na serio” wspólnie z partnerami powiatu
sandomierskiego, takimi jak:
Muzeum Okręgowe w Sandomierzu,
Sandomierskie
Centrum Kultury, Stowarzyszenie „Cztery Źródła”
w Grabinie, Gminny Ośrodek
Kultury w Łoniowie, Polskie
Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze Oddział w Sandomierzu, Stowarzyszenie
„Virtus” w Samborcu, Stowarzyszenie Miłośników Wsi
Bogoria Skotnicka, Fundacja
Haereditas
Sancti
Iacobi, Urząd Miejski w Sandomierzu,
niezależne animatorki: Jagoda Szczęsna, Iwona Ordon,
Ogród
Inspiracji
u Przybyszów. Co to
za projekt? To 3 spotkania integracyjne,
a w nich letnie kino
plenerowe, ognisko
integracyjne z kiełbaskami, tańce integracyjne, konkursy
i konkurencje, poznawanie najbliższej
okolicy – „spacery
z aparatem”, warsztaty
teatralne, muzyczne (w tym śpiewacze),
fotograficzne, filmowe, turystyczne (mini
kurs przewodnicki), warsztaty sztuk plastycznych oraz Festiwal Menu Kultury.
Stale prowadzimy zajęcia artystyczne w Małej
Pracowni Rękodzieła, cykl spotkań
Ekologia
w
Bibliotece,
czyli zajęcia krawieckie,
recyklingowe, zajęcia
w Pracowni Ceramicznej.
To tylko niektóre z aktywności
jakie odbyły się
w naszej bibliotece w przeciągu
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ostatnich dwóch miesięcy. Pamiętajmy,
że Gminna Biblioteka Publiczna to miejsce otwarte i przyjazne dla ludzi w różnym wieku: dla najmłodszych, młodszych, starszych i nieco starszych, którzy
znajdą tutaj swoją inspirację i przyjemnie spędzą czas.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt tel. 15 836 51 56, email: gbp.obrazow@interia.pl. Wszelkie informacje
dostępne są także na naszym Facebooku: https://www.facebook.com/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Obrazowie155340201930732/
Serdecznie zapraszamy
Kierownik i Pracownicy Gminnej Biblioteki
Publicznej
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wywiad z o. Tytusem
Rockman w habicie – tak o Ojcu mówią wierni. Skąd to się wzięło?
Określenie to wzięło się z tego, iż bardzo
lubię muzykę rockową. To jest moja pasja i duża część mojego życia. Staram się
śledzić na bieżąco co się dzieje w muzyce. Nie ukrywam, że najbliższe gatunki
dla mnie to są: hard rock heavy metal
i punk. Wydaje mi się, że w tej chwili najpoważniejszym adresatem kościoła jest
młodzież. Jeżeli nie siedzi się w ich świecie i rzeczywistości to się ich nie pozna.
Oczywiście mogę podsunąć co warto
posłuchać i nad czym pomyśleć.

Jakim był Ojciec dzieckiem i jak
wspomina swoje dzieciństwo?
Chcąc ująć to w jednym słowie to byłem
trudnym dzieckiem, ale z drugiej strony
mam wspomnienia z dzieciństwa w których mam bardzo cierpliwych rodziców.
Cierpliwych i kochanych, którzy byli bacznymi obserwatorami, pokazując mi z jednej strony drogę wiary, a z drugiej strony
co we mnie siedzi nie tłamsząc tego. To
zamiłowanie do muzyki, kultury, sztuki
wyniosłem z domu.

Jaką role wg Ojca w dzisiejszych
czasach pełnią autorytety? Czy są
w ogóle potrzebne? Kto jest dla
Ojca autorytetem?
Z całą pewnością autorytety są bardzo
potrzebne i bardzo ważne. Powinniśmy
mieć drogowskazy i kierunki naszej drogi
do życia. Żyjemy w tej chwili w swojego
rodzaju kryzysie autorytetów. Z czego on
wynika? Poniekąd jedne z największych
autorytetów są świętymi, albo ludźmi, którzy poodchodzili do Pana Boga.
Z jednej strony wiadomo, że dla nas autorytetem jest i będzie Św. Jan Paweł II,
natomiast trzeba pamiętać, żeby zmienić
w sobie i przypominać sobie to co On
chciał nam przekazać. Pytanie na ile Jego
nauczanie w nas zostało. Te pielgrzymki
były pełne przekazu z Jego strony, z naszej wielkie doświadczenie emocjonalne.
Teraz jest czas wyciągania wniosków. Idąc
dalej to takim autorytetem jest ŚP. Ksiądz
Józef Tischner. Dla mnie jeden z najważniejszych autorytetów to Ojciec Piotr
Rostworowski – mnich, pustelnik, kameduła, mnich benedyktyński w Tyńcu. Dla
mnie autorytet bardzo jasny, a zarazem
bardzo skromny. Autorytetami dla mnie
są także moi rodzice. Myślę, że ważnym
dla nas powinno być to, żeby nie bać się
tej przestrzeni autorytetów.

Co przyciąga ludzi na Msze Św. przez
Ojca odprawiane? Jak Ojciec radzi
sobie z popularnością?
Na to pytanie zawsze odpowiadam,
że trzeba zapytać tych wszystkich ludzi. To chyba prosta odpowiedz. Myślę,
że w pierwszej kolejności to ich pociąga
Pan Bóg, natomiast to, że w taki czy inny
sposób staram się przybliżyć to pomaga.
Sługami nieużytecznymi jesteśmy – ten
nasz kochający Pan Bóg patrzy na nas
z miłością i myśli jeszcze sporo za was muszę nadrobić. Ważne, że to co ja powiem
to zostaje, ale Niech Pan Bóg prowadzi
i dopowiada. Ja staram podprowadzić
i usuwam się w cień. Co do popularności
to staram się nie przywiązywać do niej
żadnej wagi. Bez klasztoru i mojej wspólnoty bym nic nie znaczył. Mam wrażenie
że popularność kreują media i rzeczywistość, która nas otacza. Jak czytam różne
rzeczy które mnie dotyczą, czy się pojawia
jakaś wzmianka o tym że coś zrobiłem,
to zawsze jest taki brak tego co tam naprawdę było. Nikt nie dotknął istoty rzeczy. Żyjemy w perspektywie duchowego
zaskoczenia. Okazuje się, że nie wiadomo
co dzień przyniesie i Pan Bóg lubi nas zaskakiwać i na to trzeba być otwartym.

Jest Ojciec Subprzeorem klasztoru, kapelanem ratowników WOPR
i opiekunem klubu tenisowego. Jak
Ojciec godzi te wszystkie obowiązki?
Pamiętam kiedyś, jeden z naszych Ojców
który był przeorem klasztory i prowincjałem w najtrudniejszych czasach powojennych, zapytany kiedyś jak Ojciec
wtedy rządził-odpowiedział – rządziłem
wtedy jak się dało. Mogę przyłączyć się
do tych słów. Nie wiem jak się da godzić
te obowiązki, ale da się. Po prostu. Pan
Bóg daje siłę. Oczywiście jest podział
i plan dnia który pomaga.

Jest Ojciec ważną postacią dla młodzieży. Czym Ojciec przyciąga do
siebie młodych ludzi? Jak sprawuje
się duszpasterstwo wśród młodzieży?
Przede wszystkim jest tak, że młodzież
potrzebuje człowieka, który ma dla nich
czas. To pierwsza i podstawowa sprawa.
Oni przychodzą tutaj, bo wiedzą, że jest
człowiek mający dla nich czas. Druga
rzecz, bardzo konkretna to to, że jest
człowiek, który uczestniczy w ich świecie.

Jestem postacią, która zbytnio nie ocenia.
Staram się słuchać tego co
mówią młodzi
ludzie. Są to ludzie, którzy przeżywają
różne trudności, problemy, sprawy. Trzeba po prostu dla nich być. Tak naprawdę
wszystko za nas robi Pan Bóg, my tylko
mu w tym troszeczkę pomagamy i ważne
żebyśmy tę troszeczkę dołożyli.

Czym dla ludzi w dzisiejszych czasach powinny być rekolekcje?
W gonitwie życia człowiek musi się zatrzymać. Jak się nie zatrzyma to „palma”
na głowę będzie biła równo. Pomimo
tego, że mamy taki, a nie inny dostęp do
mediów, możemy stać się trybem w maszynie. Można zapomnieć o tym co jest
istotne i najważniejsze. Każde rekolekcje
to taki czas szansy, zatrzymania przypomnienia sobie co jest ważne. Święta
Teresa z Avila mówiła, że czymś co człowiekowi bardzo mocno pomaga odkryć
prawdę o sobie samym jest pamięć. Wiem
kim jestem, wiem od kogo przyszedłem
i dokąd idę. To musimy sobie nieustannie przypominać.

Czy jest coś czego Ojciec żałuje?
Nie, nie żałuję. A gdyby pytanie brzmiało
czy bym coś innego w swoim życiu zrobił,
coś więcej zrobił w swoim życiu to powiedziałbym – tak. Jeden ze współbraci zadał
mi ostatnio takie pytanie i odpowiedziałem, że gdybym wiedział, że tyle lat będę
w Sandomierzu to bym jeszcze skończył
magisterium z historii sztuki, pod kątem
Św. Jakuba.

Co Ojca cieszy?
Kiedyś zapytano mojego serdecznego
przyjaciela gdzie najbardziej dostrzega
Pana Boga. Odpowiedział, że najbardziej
Pana Boga dostrzegam w oczach drugiego człowieka. Myślę, że tym kto cieszy jest
drugi człowiek. Cieszyć się rzeczywistością realną, tym co mamy – to jest ważne.
Kiedyś dostałem od młodzieży pocztówkę. Był na niej pogrzeb. Dwa konie, karawan, ksiądz, dwoje ludzi za karawanem.
Pod spodem był podpis: a na facebook’u miał dwa tysiące polubień. Obrazuje
to jak rzeczywistość wirtualna ma się do
realnej w której jesteśmy. Często zadaje
sobie pytanie na ile jesteśmy osadzeniu
tu i teraz. Na ile to tu i teraz jest dla nas
ważne. Łatwo lekceważymy sobie pewne
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rzeczy, np. co jest dla nas najważniejsze.
Według mnie najważniejsza jest chwila
obecna. Tu i teraz.

Gmina Obrazów to tereny typowo
sadownicze. Zakon Dominikański
może za to pochwalić się winnicą.
Proszę opowiedzieć o jej początkach
i o tym jak ona teraz wygląda.
Najlepszym adresatem tego pytania był-

INFORMACJE
by Ojciec Marek, bo to on jest opiekunem
tej winnicy. Poświęca temu bardzo dużo
ze swojego życia. Jeśli chodzi o winnice
to była to próba powrotu do korzeni. Myśmy rzeczywiście w Średniowieczu mieli
jedną z pierwszych winnic. Ta idea winnicy i jej chęć przywrócenia to powrót
do początków. Ważne jest też doświadczenie i pokazanie piękna tego regionu.
Myślę, że nie ma się co wstydzić, że żyje-
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my w takim a nie innym regionie. Ludzie
żyją z sadów, to jest część ich życia, która
wymaga wiele włożonych sił i czasu. Winnica pokazuje też, że mamy szacunek do
tej ziemi, z drugiej strony do bogactwa
tej ziemi i piękna, które ta ziemia w sobie ma. Myślę, że trzeba się tym cieszyć
i dzielić. O to w tym chodzi.

Dziękuje bardzo za rozmowę.

Program priorytetowy „Czyste Powietrze”
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że od 1 sierpnia 2018r.
rozpocznie się przyjmowanie wniosków w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Program został ogłoszony
przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Rodzaje przedsięwzięć:
I. W przypadku istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych:
1) Wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na potrzeby c.o. lub
c.o. i c.w.u. na:
a) węzły cieplne,
b) kotły na paliwo stałe (węgiel lub biomasa),
c) systemy ogrzewania elektrycznego,
d) kotły gazowe kondensacyjne,
e) pompy ciepła i ich montaż.
Dodatkowo, zakres rzeczowy przedsięwzięcia może uzupełniająco obejmować:
2) Docieplenie przegród zewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia
ogrzewane od środowiska zewnętrznego, w tym: ścian zewnętrznych, ścian zewnętrznych piwnic ogrzewanych, dachów, stropodachów, stropów nad przejazdami, podłóg na gruncie.
3) Docieplenie przegród wewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia
ogrzewane od nieogrzewanych, w tym: ścian wewnętrznych, stropów pod nieogrzewanymi poddaszami, stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi
i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi.
4) Montaż lub modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej, w tym montaż zaworów z głowicami termostatycznymi.
5) Zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej:
a) kolektory słoneczne;
b) mikroinstalacje fotowoltaiczne,
z zastrzeżeniem finansowania wyłącznie w formie pożyczki.
6) Montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.
II. W przypadku nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych:
Zakup i montaż na potrzeby c.o. lub c.o. i c.w.u.:
a) węzłów cieplnych,
b) kotłów na paliwo stałe (węgiel lub biomasa),
c) systemów ogrzewania elektrycznego,
d) kotłów gazowych kondensacyjnych,
e) pompy ciepła.
Okres realizacji przedsięwzięcia (zakończenie rozumiane jest jako podpisanie protokołu końcowego) wynosi do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r. Dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku do funduszu.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosi – 7tys. zł.
a maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego – 53
tys. zł;

W ramach programu beneficjent może
otrzymać dofinansowanie na realizację
przedsięwzięcia w formie dotacji, dotacji z pożyczką lub wyłącznie pożyczki. Maksymalna dotacja bezzwrotna
może wynosić 90% projektu przy dochodach poniżej 600 zł na osobę, najniższy poziom dotacji wynosi 32% przy
dochodach powyżej 1600 zł na osobę.
Pozostała część projektu może być uzupełniona o pożyczkę. Dotacja i pożyczka
są wypłacane zarówno po zrealizowaniu
części przedsięwzięcia (protokół częściowego odbioru przedsięwzięcia) jak
i całości przedsięwzięcia (protokół końcowego odbioru przedsięwzięcia). Środki są przekazywane bezpośrednio na rachunek bankowy wykonawcy, wskazany
przez beneficjenta, po zakupie, dostawie i montażu urządzeń. Wypłata środków na rachunek beneficjenta możliwa
jest wyłącznie po potwierdzeniu przez
beneficjenta zapłaty za zakup/montaż.
W pozostałych przypadkach środki są
wypłacane na rachunek bankowy wykonawcy/sprzedawcy zgodnie z wystawionym dokumentem finansowym.
Koszty kwalifikowane, przekraczające
koszty określone w tabeli dotyczącej
intensywności dofinansowania w kolumnach dotacji oraz uzupełnienia do
wartości dotacji w formie pożyczki,
a także koszty instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych mogą
zostać dofinansowane w 100% w formie pożyczki.
Warunkiem udzielenia pożyczki: wysokość pożyczki nie może przekraczać
100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, oprocentowanie pożyczki
jest zmienne i wynosi nie więcej niż WIBOR 3M + 70 pkt bazowych i nie mniej
niż 2% rocznie, maksymalny okres spłaty
pożyczki wynosi 15 lat.
Grzegorz Socha
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Jak spędzić bezpiecznie wakacje?
Okres wakacyjny to szczególny czas dla
całej rodziny. Właśnie w lipcu i sierpniu
wielu z nas wyjeżdża na urlop, a dzieci i młodzież spędzają wakacje nad
wodą, w górach czy na koloniach. Towarzyszące wypoczynkowi odprężenie
sprawia, że często zapominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.
Zwłaszcza, że to głównie rodzice są
odpowiedzialni za bezpieczeństwo
swoich pociech. Chcąc więc ograniczyć
zagrożenie, skorzystajcie Państwo z naszych porad:

• Jeżeli starsze dzieci pomagają w pracy dorosłym upewnij się, że maszyny
rolnicze są sprawne technicznie i ich
użycie nie spowoduje tragedii.
• Nie przewoź dzieci na maszynach rolniczych, nawet na podwórku.

Bezpieczeństwo w drodze na wypoczynek:
• Najlepiej podróżuj w towarzystwie,
a jeżeli nie jest to możliwe, to np. w autobusie siadaj jak najbliżej kierowcy.

Dziecko w domu:

• W pociągu siadaj w przedziale, w którym znajduje się rodzina z dziećmi.

• Oddalając się z domu lub miejsca zabawy, poinformuj osobę dorosłą.

• Nigdy nie zostawiaj bagażu bez nadzoru.

• Będąc w domu sam, nie otwieraj
drzwi nieznajomym.

• Unikaj korzystania z przygodnych
środków lokomocji – nigdy nie ma
pewności jak zachowa się kierowca
i np. w przypadku kobiet, oferując pomoc, nie będzie chciał wykorzystać sytuacji.

• Otwierając drzwi zawsze pytaj o imię
i nazwisko oraz cel wizyty, bo osoba,
która podaje się za listonosza, może
okazać się oszustem lub złodziejem.
• Nie ulegaj namowom obcych osób
i ich atrakcyjnym ofertom spędzenia
wolnego czasu.

Bezpieczny wypoczynek
nad wodą:
• Jeśli to możliwe, korzystaj tylko z kąpielisk strzeżonych.
• Nigdy nie wchodź do wody po alkoholu.
• Jeżeli pod Twoją opieką znajduje się
młodsze rodzeństwo ani na chwilę nie
spuszczaj go z oka – małe dzieci nigdy
nie powinny kąpać się same.
• Gdy idziesz do wody, nie proś o popilnowanie rzeczy przygodnie poznanych osób – taka sytuacja często kończy się ich utratą.
• Po długim leżeniu na słońcu nie zanurzaj się gwałtownie w wodzie – rób to
stopniowo, aby uniknąć wstrząsu termicznego.
• Nie skacz do płytkiej wody oraz o niezbadanym dnie – taki skok może zakończyć się urazem kręgosłupa i często nieodwracalnym kalectwem.

Bezpieczeństwo podczas
prac polowych:
• Uczulaj i pilnuj najmłodszych, aby nie
wchodzili do strefy prac polowych.

Dziecko na kolonii/obozie:
• Sprawdzaj, kto organizuje pobyt
dziecka i czy ma ku temu odpowiednie kwalifikacje.
• Uczulaj i ostrzegaj dziecko przed kontaktami z osobami nowo poznanymi,
które mogą okazać się niebezpieczne
(pedofil).
• Uświadamiaj i ostrzegaj dziecko o niebezpieczeństwie, jakie niosą za sobą
narkotyki, papierosy, alkohol, pamiętając, że wakacje sprzyjają pierwszym
kontaktom z nimi.

Zagrożenie wynikające ze spożywania alkoholu:
• Zdecydowanie odmawiaj każdorazowej propozycji spożycia napoju alkoholowego.
• Miej świadomość, że każdy rodzaj alkoholu działa na organizm tak samo,
znosząc kontrolę świadomości, zachowania i opóźniając reakcję.
• Będąc pod wpływem alkoholu, narażasz się na ryzyko stania się ofiarą
przestępstwa lub jego sprawcą.

Ryzyko zagrożenia przypadkowymi kontaktami seksualnymi:
• Unikaj miejsc ustronnych, nieoświetlonych i odludnych.
• Zapewniaj sobie towarzystwo osób
znanych i życzliwych.
• Nie obdarzaj zaufaniem nieznajomych.
• Jeżeli napad stanie się faktem, głośno
krzycz np. „Pali się”,,,Pożar” lub poproś
o pomoc konkretną osobę.

Inne bezpieczne zachowania
(właściwe postawy):
• Nie wpuszczaj do domu nieznanych,
obcych osób.
• Nie obdarzaj zaufaniem nowo poznanych osób, które mogą wykorzystać
łatwowierność celem zwerbowania
do grupy psychomanipulacyjnej.

• Przestrzegaj dziecko przed kontaktem
ze zwierzętami, które mogą być nosicielami wścieklizny.

• W rozmowach telefonicznych i osobistych kontaktach z nieznajomymi
nie podawaj szczegółów dotyczących
majątku i nieobecności dorosłych
w domu.

Zagrożenie wynikające z propozycji zażycia narkotyku lub
środków odurzających:

• Zachowaj ostrożność w kontaktach
z wolno biegającymi psami.

• Nie przyjmuj poczęstunków od nieznajomych, zwłaszcza w środkach
komunikacji lub na dyskotekach, stanowczo odmawiaj.
• Pamiętaj, że posiadanie nawet najmniejszej ilości narkotyku jest prawnie zakazane.
• O pojawieniu się narkotyków powiadamiaj opiekuna lub osobę dorosłą,
w razie potrzeby – skontaktuj się z policjantem.

• Nie korzystaj z windy, gdy pasażerem
jest osoba nieznana.

• Będąc na dyskotece, nigdy nie przyjmuj poczęstunku od nieznajomych
– do podanego napoju mogły zostać
dosypane substancje psychoaktywne,
w różnym stopniu ograniczające świadomość.
• Własny napój miej stale w zasięgu
wzroku, aby uniknąć przykrej niespodzianki.
P. Korpysz
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Inkubator Przetwórczy w Dwikozach

Zapraszamy mieszkańców Gminy Obrazów oraz osoby odwiedzające Sandomierz i okolice do odwiedzenia Inkubatora
Przetwórczego w Dwikozach
Czym jest inkubator przetwórczy?
O inkubatorach przedsiębiorczości już słyszeliśmy, ale inkubator przetwórczy to coś nowego. W naszym regionie jest to
jedyny tego typu obiekt.
Inkubator powstał w celu zapewnienia dostępu do maszyn
i urządzeń niezbędnych do wytwarzania produktów lokalnych przez gospodarstwa rolne, a tym samym w celu umożliwienia sprzedaży produktów lokalnych, wytwarzanych przez
rolników, przedsiębiorców i inne podmioty na bazie lokalnych
surowców i lokalnej tradycji. W związku z tym nastąpi wzbogacenie oferty lokalnych produktów
w punktach sprzedaży, a turyści
i mieszkańcy będą mogli kupić
lokalne przetwory, dobrą, zdrową i tradycyjną żywność. Zadaniem inkubatora jest też pomoc
w wyprodukowaniu i wprowadzeniu nowych, przetworzonych produktów na rynek, a także przetestowanie nowych pomysłów.
Budowa inkubatora zakończyła się wiosną 2017 roku. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach Programu
„Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko Polskiego Programu
Współpracy przez Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu w partnerstwie z Gminą Dwikozy. Wybudowany został budynek o pow. ok. 200 m2
wraz z towarzyszącą infrastrukturą wymaganą dla tego
typu obiektów oraz zakupione wyposażenie. Właśnie
mija rok od uzyskania niezbędnych pozwoleń i rozpoczęcia działalności w Inkubatorze.
Rolnicy, przedsiębiorcy, osoby prywatne i turyści mogą
korzystać z pomieszczeń i wyposażenia tj. maszyn
i urządzeń Inkubatora. W inkubatorze można przetwarzać owoce i warzywa na: dżemy, konfitury, powidła,
marmolady, marynaty i sałatki warzywne, a także soki
owocowe i warzywne, tłoczone na zimno, a następnie
pasteryzowane, rozlewane w butelki szklane i opakowania bag in box.
Inkubator posiada również suszarnię, w której można
suszyć zarówno owoce, warzywa jak też zioła.
Produkcję, wg własnej receptury, prowadzi osoba wynajmująca inkubator zaś pracownik Inkubatora oraz
technolog zapewniają prawidłowość działania maszyn
i urządzeń oraz procesów technologicznych. Inkubator
zapewnia opakowania dla wytworzonych produktów.
Użytkownicy inkubatora pokrywają koszty za udostępnianą infrastrukturę przeliczane na jednostkę produktu
końcowego (opakowanie lub czas zajmowania inkubatora /godz/).
Dla zapewnienia bezpieczeństwa produktów żywnościowych i ich wysokiej jakości, w inkubatorze został
wdrożony system HACCP. Opracowane zostały także
wzory etykiet na produkty, które powstają w inkubatorze.

Reasumując: w inkubatorze przetwórczym w Dwikozach
można wg własnej receptury wykonać przetwory z owoców
i warzyw w warunkach spełniających wymagania sanitarno
–higieniczne. To oszczędność czasu, kosztów i „bałaganu”
w domu. Nowoczesne
urządzenia oraz cały
ciąg
technologiczny
pozwalają na sprawny
przebieg całego procesu. Jest to szczególnie ważne dla rolników
i sadowników, którzy od
ubiegłego roku mogą legalnie sprzedawać przetworzone we własnym zakresie owoce i warzywa. Umożliwiają to przepisy o tzw. rolniczym handlu detalicznym (RHD).
ZAPRASZAMY do współpracy!
Lokalizacja inkubatora: ul. Starowiejska 28 A, 27-620 Dwikozy
www.dobresandomierskie.pl
T. Korpysz
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Sezon grillowy w pełni
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Sezon na potrawy z grilla w pełni. Proponujemy kilka pomysłów. Wszystkie przepisy są sprawdzone przez nasze członkinie
ze Stowarzyszenia Kobiet Ambitnych z Bilczy. Czytelnikom proponujemy lekką sałatkę wiosenną – idealną do dań rybnych
i mięsnych, śledzie w ziołach oraz zapiekane ziemniaczki
Przypominamy: Stowarzyszenie powstało z inicjatywy kobiet, mieszkanek
sołectwa. Celem naszej działalności jest
kultywowanie tradycji i integracja społeczności lokalnej w różnym wieku.
Bierzemy czynny udział w różnych
uroczystościach lokalnych, gminnych,
powiatowych i wojewódzkich: Gminny Dzień Dziecka, Jabłkobranie, Nasze
Swojskie Kulinaria, Sandomierskie Kulinaria –Srebrna Chochla, WOŚP w Klecza-

nowie, Gminny Dzień Strażaka, gminne
spotkania stowarzyszeń, Dzień Chleba

w Jacentowie w powiecie opatowskim,
impreza W Dechę w Rzeczniowie, w powiecie lipskim na Mazowszu
W 2016 roku nasze Stowarzyszenie
zwyciężyło w konkursie na najlepsze
Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich
w powiecie Sandomierskim jak i w województwie świętokrzyskim.
Zrealizowane projekty unijne pomogły
nam wyposażyć remizę oraz zagospodarować plac rekreacyjny wokół dębu.

***
Sałatka wiosenna

Składniki: miks sałat, 2 pęczki rzodkiewki, 2 świeże ogórki, 1 opak. pomidorów
koktajlowych, 1 puszka kukurydzy, 1 cebula, szczypiorek.
Sałatę umyć, pomidory przekroić na pół,
cebulę i obrane ogórki pokroić w kostkę,
rzodkiewkę w cienkie plasterki. rzodkiewkę drobno pokroić. Wszystkie składniki wymieszać i polać sosem.
Sos: oliwa z oliwek, miód, musztarda,sok
z cytryny – wszystko wymieszać.

Śledzie na grilla
Składniki: 6 śledzi surowych, 2 łyżki suszonego tymianku, 3 ząbki czosnku, 3
łyżki oleju
Opłukać śledzie, dobrze osuszyć, natrzeć tymiankiem. Czosnek obrać, przecisnąć przez praskę, wymieszać z olejem. Posmarować śledzie olejem i ułożyć
na ruszcie wyłożonym folią aluminiową.
Grillować przez 15-20 minut, kilkakrotnie odwracać.
Sos do śledzi: 0,5 szkl. majonezu, 50 ml.
jogurtu, skórka z cytryny, sól i pieprz
Składniki sosu wymieszać-wlać do sosjerki, posypując startą skórką z cytryny.
Podawać do śledzi.

Ziemniaki z grilla

Składniki: 10 sztuk ziemniaków średniej
wielkości, podgotowanych przez ok. 10
min., oliwa z oliwek,
6 ząbków czosnku pokrojonych w plasterki, rozmaryn, słodka papryka, sól,
pieprz, kminek
Ziemniaki umyć, osuszyć, a następnie
naciąć tak, aby utworzył się wachlarzyk.
Uważać, żeby nie przeciąć ich do końca,
a najwyżej do 2/3 głębokości.
Plasterki czosnku ułożyć pomiędzy
cząstki ziemniaków, polać oliwą z oliwek,
a następnie posypać przyprawami.
Każdego ziemniaka zawinąć w folię aluminiową. Grillować ok. 30 min.
B. Świstak

WYDARZENIA

Zjazd i Turniej Sołtysów – Wąchock 2018
Czerwcowy weekend 23 i 24 czerwca w Wąchocku został zdominowany przez sołtysów z całej Polski. To w tych dniach odbył
się XXIV Zjazd Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej oraz XXI Krajowy Turniej Sołtysów. Udział w wydarzeniu wzięła
i nasza delegacja sołtysów oraz radnych w osobach: Anna Śledź, Anna Dobek, Bożena Olech, Wiesław Słomka, Sylwester
Gromniak, Waldemar Zawidzki, Grzegorz Nowak, Adam Smardz, Marian Cichoń na czele z Wójtem Gminy Obrazów Krzysztof Tworek.
Pierwszy dzień Zjazdu to obrady sołtysów, omówienie bieżących zagadnień
dotyczących tematyki samorządowej
i sołeckiej oraz wręczenie nagród Sołtysowi Roku województwa świętokrzyskiego oraz najaktywniejszym sołtysom
w poszczególnych gminach. Gminę
Obrazów reprezentowała w tym roku

pani Anna Dobek, sołtyska miejscowości
Świątniki, której praca na rzecz sołectwa
została doceniona i wynagrodzona. Pani
Ania otrzymała puchar „Sołtysa Roku
2017”. Tradycyjnie odbył się Turniej Sołtysów, czyli drużynowe liczne zadania
i konkurencje sprawnościowo –wytrzymałościowe. Zjazd to świetna okazja do

wymiany poglądów, doświadczeń i spostrzeżeń. To również okazja do integracji,
nowych znajomości i wspólnej zabawy.
Udział pozwala na świeższe spojrzenie,
nowe pomysły, dodaje siły, większej mobilizacji do dalszej pracy.
Ewelina Juda
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Sołtys Roku

Sołtysem Roku 2017r. Gminy Obrazów
została Pani Anna Dobek, Sołtys Wsi
Świątniki. Pani Anna, jak mówią o niej
mieszkańcy sołectwa, to osoba obowiązkowa, konsekwentna w dążeniu
do osiągnięcia zamierzeń i celów. Jest
osobą prostolinijną, szczerą i uczciwą.
Potrafi słuchać i dogadać się z mieszkańcami. Operatywność, dociekliwość
to cechy pomocne przy organizacji
różnych zadań sołectwa. Trudności jakie napotyka pokonuje z humorem,
a jej optymistyczne nastawienie do życia potrafi rozładować niejedną trudną
sytuację. Tytuł Sołtys Roku zobowiązuje, więc poprosiliśmy panią Anię o kilka słów.

Jak długo pełni Pani funkcję sołtysa Świątnik?
Funkcję Sołtysa Wsi Świątniki sprawuję
już drugą kadencję.

Co skłoniło Panią, wpłynęło na decyzję o pełnieniu funkcji sołtysa?
Do pełnienia funkcji sołtysa skłoniła

mnie chęć do pracy na rzecz mojej małej ojczyzny jaką jest moja wioska. Praca
Sołtysa nie należy do łatwych, ale przyjemnie jest popatrzeć jak miejscowość
może się rozwijać. I można powiedzieć,
że ja mam w tym swój skromny udział.

Jakie inwestycje zostały wykonane
za Pani kadencji?
W czasie mojej kadencji udało się wykonać: modernizację remizy OSP Świątniki (nowa elewacja, wymiana dachu),
wykonanie piłkochwytów na boisku,
utwardzanie brzegów przy stawie, asfaltowanie i utwardzanie dróg, razem
z młodzieżą malowaliśmy grilla oraz posadziliśmy krzewy, tablica ogłoszeń.

Jak się układa Pani współpraca
z radną wsi, wójtem i urzędem gminy?
Bardzo dobrze. Podejmujemy decyzje
w atmosferze spokoju i wzajemnego
szacunku. Mądrze analizujemy sytuację
wsi i potrafimy się dogadać z korzyścią
dla rozwoju gminy i sołectwa.

Jakie marzenia ma Sołtyska wsi
Świątniki na przyszłość?
Chcę być dalej sołtysem, działać nadal
aktywnie z młodzieżą i z mieszkańcami
na rzecz naszej miejscowości.

Dziękuję bardzo za udzielenie wywiadu i życzę wytrwałości w dalszych planach i zamierzeniach.
A. Wójcik

Dzień Dziecka w Urzędzie Gminy
1 oraz 4 czerwca 2018 roku z okazji Dnia Dziecka w Urzędzie Gminy w Obrazowie gościliśmy delegacje uczniów ze wszystkich
szkół z terenu naszej gminy. Przewodnikiem po urzędzie był Krzysztof Tworek – Wójt Gminy Obrazów. Każdy uczeń mógł wejść do
dowolnego pokoju i tam pracownik merytoryczny zapoznawał zebranych z zakresem swoich obowiązków. Dzieci wraz z nauczycielami mogły zapoznać się jak wygląda praca Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika oraz poszczególnych referatów.
J.Brania
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GMINNY DZIEŃ DZIECKA W BILCZY

Jak zadowolić zarówno małych i dużych? W końcu w tym dniu każdy może poczuć się jak dziecko! Organizatorzy Gminnego Dnia Dziecka w Bilczy dobrze
o tym wiedzą.
Dnia 03.06.2018 roku obok budynku Szkoły Podstawowej w Bilczy odbył się
Gminny Dzień Dziecka. Na boisku ustawiono scenę, stoiska przygotowane przez
stowarzyszenia, które wspomagały słodkościami, tj.: Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkoły w Bilczy, Stowarzyszenie Nasz Jugoszów, Stowarzyszenie Kobiet Ambitnych z Bilczy, Stowarzyszenie Piekary Razem, Młodzieżowa Rada Gminy Obrazów
i Gminna Biblioteka Publiczna oraz różne ciekawe atrakcje dla dzieci.
Na wstępie, przybyłych gości powitał
Wójt Gminy Obrazów Pan Krzysztof
Tworek wraz z dyrektorem szkoły w Bilczy Panią Jolantą Jóźwiak oraz Panią
Teresą Szczudło – Przewodniczącą
Rady Gminy. Następnie dzieci ze szkoły podstawowej pod kierunkiem Pani
Ewy Krzemińskiej pokazały się na scenie, aby zaprezentować swoje talenty.
Zaśpiewały piękne piosenki i zagrały
utwór „Titanic” na cymbałkach. Później
przyszedł czas na chłodny poczęstunek, czyli lodową przekąskę. Tradycją
szkoły w Dniu Dziecka stały się przedstawienia w wykonaniu rodziców. Niespodzianką dla wszystkich był spektakl
„Królewna Śnieżka”, przedstawiający historię bohaterów baśni w nieco zabaw-

ny sposób, który cieszył się ogromnym
zainteresowaniem. Wszyscy uczestnicy imprezy mieli okazję uczestniczyć
w tym wydarzeniu teatralnym, które
dostarczyło niezapomnianych wrażeń
i artystycznych uniesień, było dodatkową dawką rozrywki zarówno dla
dzieci, zaproszonych gości i całej obecnej społeczności. Po występie, dzieci
mogły skorzystać z atrakcji takich jak:
ścianka wspinaczkowa, dmuchane
zamki, pokaz gminnych jednostek OSP
z Bilczy i ze Świątnik oraz Państwowej
Powiatowej Straży Pożarnej w Sandomierzu, grill z kiełbaską, fotobudka, „Biblioteka pod chmurką” czy gry i zabawy z konkursami. Czynnie włączyła się
także Młodzieżowa Rada Gminy Obra-
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zów, która przygotowała malowanie
twarzy i pokaz gigantycznych baniek
mydlanych. O bezpieczeństwo dbali
funkcjonariusze policji, a nad dobrym
samopoczuciem czuwały Panie pielęgniarki..
Dużym powodzeniem cieszyły się konkursy dla dzieci i dorosłych, które prowadził Pan Damian Jędrycha. Wszyscy
chętni biorący udział w konkursach
mogli liczyć na wspaniałe nagrody
oraz słodkości, którymi częstowała
pani dyrektor szkoły. W związku z przeprowadzonym konkursem plastycznym organizowanym przez Gminną
Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii w Obrazowie o tematyce profilaktycznej komisja
wręczyła zwycięzcom i uczestnikom
konkursu nagrody, a prace konkurso-
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we o tematyce „ Alkohol to twój wróg”
i „ Nie! Narkotykom i nałogom” wykonane przez młodych artystów ze wszystkich szkół w gminie były podziwiane
na przygotowanej wystawie prac.
Festyn przyciągnął tłumnie mieszkańców z całej gminy. W dużej mierze
udana organizacja imprezy dokonała
się dzięki pracy i zaangażowaniu pani
dyrektor, Jolanty Jóźwiak. Organizatorami Gminnego Dnia Dziecka byli:
Krzysztof Tworek, wójt gminy Obrazów, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Szkoła
Podstawowa w Bilczy. Organizatorzy
Gminnego Dnia Dziecka w Bilczy dziękują wszystkim za wspólną i wspaniałą zabawę.
T. Janiszewska
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Gminny Dzień Strażaka w Kleczanowie
17 czerwca obchodzono w naszej Gminie Gminny Dzień Strażaka połączony z 85leciem powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleczanowie.

Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Św.
w intencji Strażaków, którą sprawował
ks. Proboszcz parafii Kleczanów – Andrzej Szymański. W obecności pocztów
sztandarowych, delegacji strażackich
i zaproszonych gości modlono się i dziękowano za opatrzność.
Po Mszy Św. orszak strażacki przemaszerował na plac przed Szkołą Podstawową
w Kleczanowie. Tam odbyły się uroczysty apel i wręczenie odznaczeń.
Meldunek o gotowości pododdziału
odebrał Prezes Zarządu Gminnego ZOSP
RP – Wójt Gminy – Krzysztof Tworek.
Po podniesieniu flagi państwowej odegrano hymn narodowy. Następnie wręczono odznaczenia strażackie.
Głos zabrał Krzysztof Tworek, który
złożył życzenia wszystkim strażakom,

a szczególne słowa skierował do druhów z OSP Kleczanów, dziękując za 85
lat tworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej. Wójt przekazał na ręce Prezesa OSP
Kleczanów, Stanisława Dobka, list gratulacyjny. Prezes OSP Kleczanów w swoim
wystąpieniu przybliżył dzieje miejscowej jednostki. Głos zabrał także Jacek
Toś – Dyrektor KOWR w Kielcach, który
także złożył wszystkim strażakom najlepsze życzenia.
Po wszystkich przemówieniach Dowódca uroczystości – Komendant Gminny
druh Marek Cieciura zameldował o zakończeniu i rozformował szyk, zapraszając na poczęstunek przygotowany przez
OSP Kleczanów i KGW Kleczanów w świetlicy wiejskiej.
KB

XVII Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji
Działających na Obszarach Wiejskich –

Nagroda dla Pani
Agnieszki

11 maja 2018 r. w kieleckim hotelu
Tęczowy Młyn Pani Agnieszka Chmielewska odebrała dyplom za III miejsce
w powiecie sandomierskim w plebiscycie „Echa Dnia” Kobieta Przedsiębiorcza 2017.

Z wykształcenia magister biologii. Pracuje jako nauczyciel w Szkole Podstawowej
w Kleczanowie, a także jako instruktor
Pilates. Człowiek i jego zdrowie towarzyszą jej od zawsze i wszędzie, dlatego
na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje,
podejmując kolejne studia i uczestnicząc w konferencjach oraz szkoleniach.
Jako psychodietetyk próbuje promować
zdrowy styl życia i uświadamiać ludziom,
że mają duży wpływ na swoje zdrowie.
W 2017 roku dzięki unijnej dotacji założyła Strefę Zdrowia w Fabryce Ruchu
w Sandomierzu. Prowadzi prelekcje
i warsztaty dla dzieci, dorosłych i całych
rodzin ze zdrowego odżywiania. Jej życiowe motto brzmi: „Zdrowym Być –
Zdrowo Żyć”.

MARÓZ 2018

W dniach 17-19 maja miałam okazję uczestniczyć w XVII Ogólnopolskim
Spotkaniu Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Marózie. Tegorocznemu spotkaniu przyświecało hasło „Akademia Skutecznego Działania”. Skutecznego, czyli prowadzącego do osiągania założonych celów
i pozwalającego unikać niepowodzeń. Aby tak się stało, musimy dobrze
określić do czego dążymy, pozyskać aprobatę i wsparcie lokalnej społeczności, zjednać sobie sojuszników oraz przekonać do siebie przeciwników.
W trakcie Spotkania na zajęciach i warsztatach rozmawialiśmy o tym, jak
można wpływać na lokalną politykę społeczną, budować wizerunek organizacji, wzmacniać tożsamość społeczności w oparciu o pamięć i historię oraz
jak podejmować decyzje w sytuacji konfliktu interesów. Pokazane były rozmaite narzędzia i umiejętności (technologiczne, prawne, komunikacyjne),
przydatne w rozwiązywaniu konkretnych problemów. Dużo czasu na spotkaniu poświęcono zbliżającym się wyborom do
samorządu – rozmawiano o roli radnych, wójtów, burmistrzów: czego możemy wymagać od tych, którzy zostaną wybrani,
o co warto pytać kandydatów. Poruszone były kwestie organizacyjne i prawne związane z wyborami.
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Aby w Marózie dodatkowo weselej spędzić czas, organizowane były zabawy integracyjne, ogniska, tradycyjnie wspólne zdjęcie wszystkich uczestników spotkania na Przystani. Program zajęć na spotkaniu był bardzo bogaty, różnorodny, inspirujący
i interesujący. Podczas tego trzydniowego Spotkania, spotkałam dużo wyjątkowych osobowości z całej Polski. Uczestniczyłam
w warsztatach, wykładach, grach terenowych, które poszerzyły horyzonty mojej działalności społecznej.
Maróz zakończył się, ale już z niecierpliwością czekam na następne spotkanie. Trzeba tam po prostu być, żeby poczuć magię
tego miejsca i ludzi. Polecam gorąco wszystkim aktywnym społecznie – stowarzyszeniom, sołtysom, radnym i zachęcam do
udziału w przyszłym roku.
Joanna Wojtas
wiceprezes Stowarzyszenia Nowe Pokolenie ze Święcicy

Mistrzostwo w finale
wojewódzkim w piłce ręcznej
4.06.2018 roku drużyna chłopców
z SP Obrazów (kl.IV i młodsi) wzięła udział w Finale Wojewódzkim
Turnieju Piłki Ręcznej pn. „Kocham
Ręczną na Orliku” w Klimontowie.
Młodzi adepci piłki ręcznej sprawili
ogromną niespodziankę i zwyciężyli w gronie 8 zespołów. Wywalczyli
sobie tym samym udział w finale
ogólnopolskim w Kaliszu. W nagrodę sportowcy zostali udekorowani
pamiątkowymi medalami i okazałym pucharem. Niespodzianka tym
większa, że chłopcy trenują piłkę
nożną w GKS Obrazów, ale jak widać
większy talent przejawiają w kierunku handballu.

Udział w zawodach wojewódzkich
poprzedziła wygrana w eliminacjach
I stopnia na Orliku w Obrazowie, które odbyły się 14 maja br. Walczyło
wtedy 5 drużyn z naszego powiatu.
BRAWO i GRATULACJE!!!
Zespół wystąpił w składzie: Dawid

Ziółek-bramkarz, Dawid Skrok, Bartłomiej Skubida, Bartosz Kwiecień,
Patryk Drab, Fabian Bona, Bartłomiej
Cichoń i Kamil Bucki.
PS. W finale krajowym drużyna zajeła
XIV miejsce w gronie 16 drużyn.
Robert Marzec
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Parafialny Piknik Rodzinny w Obrazowie

Każdy 25 dzień miesiąca jest w Parafii Obrazów dniem modlitw przed obrazem św. Rodziny i właśnie w nawiązaniu do tego
dnia 24.06.2018 r. w Obrazowie pod hasłem „Spotkajmy się rodzinnie w Obrazowie” odbył się Parafialny Piknik Rodzinny
na placu przy remizie.
Ze strony parafii całym przedsięwzięciem zajmował się ks. wikariusz Łukasz
Turzyński, który zaangażował do organizacji tej imprezy wiele osób, organizacji
i instytucji m. in. Wójta Gminy Obrazów
Krzysztofa Tworka, Gminną Komisję

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkołę, lokalne stowarzyszenia
oraz rodziców dzieci z „oazy” i służby
liturgicznej. Piknik rozpoczął się mszą
św. odprawioną w kościele parafialnym, a około godziny 14:00 oficjalnego
otwarcia dokonał ks.
proboszcz Ryszard
Nowakowski,
który przybliżył istotę
i cel pikniku, jako rodzinnego spotkania.
Podziękował wszystkim
wspierającym
za zorganizowanie
tej imprezy i zaprosił
do wspólnego świętowania i zabawy.
Następnie na scenie
wystąpiła schola parafialna „PRO GLORIA
DEI” kierowana przez
organistę
Patryka
Rendudę i gimnazjal-

ny zespół „Caras Verdes: przygotowany
przez nauczycielkę i radną w jednej
osobie Ewę Krzemińską. W międzyczasie na boisku został rozegrany mecz
piłki nożnej między drużyną ks. wikariusza, czyli ministrantami, a drużyną
wójta, czyli oldboyami. Program Pikniku przewidywał ponadto wiele innych
atrakcji. Były więc gry i zabawy dla dzieci, malowanie twarzy, „dmuchana” zjeżdżalnia, grill, wata cukrowa i popcorn,
a także tańce integracyjne przygotowane przez Ruch Światło – Życie z par.
Obrazów. Uczestnicy i goście imprezy
mogli także zakosztować wiele smakołyków przygotowanych przez stowarzyszenia z: Głazowa, Dębian i Obrazowa oraz „Wojtasówkę” i „Szymanówkę”.
Dużym zainteresowaniem w namiocie
„oazy” cieszyła się kawiarenka, gdzie
oprócz ciast i kawy można było zakupić
„krówkę obrazowską”, smaczne owocowe potrawy i ciasteczka „św. Rodziny”. Interesujące stoisko przygotowała
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Szkoła z Obrazowa, nawiązujące do 100
– lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, w ich namiocie podziwialiśmy
prace plastyczne z konkursu „Biały orzeł
– nasza duma”. Zaś w ramach pokazów
strażacy udostępnili do zwiedzania swoje samochody, a psychoterapeuci uzależnień z hostelu „Wspólnota” w Połańcu
oprócz pogadanki na temat uzależnień,
udostępnili alkogogle, których założenie
symulowało odczucia i zachowanie człowieka będącego pod wpływem alkoholu. Gościem specjalnym pikniku była
Magda Anioł. Znana wokalistka swoim
występem inspirowała do dzielenia się
miłością, ciepłem i radością. Jej koncert
i występ kapeli „Sami Swoi” ze Szczeglic zachęciły uczestników imprezy do
wspólnej zabawy i były ostatnimi w programie artystycznym.
Punktem kulminacyjnym i kończącym
piknik około godziny 20:30 była modlitwa zawierzenia rodzin Parafii Obrazowskiej odmówiona przed obrazem św.
Rodziny, na zakończenie odśpiewano
Apel Jasnogórski.

WYDARZENIA
Mimo niezbyt sprzyjającej pogody, bogaty i różnorodny
program
pikniku
dawał
możliwości
ciekawego, miłego
i radosnego spędzenia czasu dla całej
rodziny. Rodziny jako
tej
najważniejszej
wspólnoty, ale także
rodziny w szerszym
słowa znaczeniu, rodziny jako wsi, parafii, gminy. Bo w tej
najmniejszej wspólnocie człowiek wzrasta, uczy się i poznaje życie, aby budo-
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wać silne i mądre społeczeństwo – naszą
wielką rodzinę.
B. Stasiak

Polsko-słoweńska umowa partnerska
10 maja 2018 w Bilczy odbyła się uroczystość podpisania umowy partnerskiej między Gminą Obrazów a Gornji
Petrovci ze Słowenii.
Wśród zaproszonych gości oprócz delegacji zagranicznych byli: Wójt Sadowia
Pani Marzena Urban-Żelazowska wraz
z delegacją, członkowie Federacji Związków Gmin i Powiatów RP, Stowarzyszenia Gmin Płd-Zach. Mazowsza oraz
radni i sołtysi z terenu Gminy Obrazów.
Umowę Partnerską pomiędzy Gminą
Obrazów i Gornji Petrovci podpisali Wójt
Krzysztof Tworek oraz Żupan Franc Slihtuber. W życzliwej i pełnej optymizmu
aurze Wójtowie wymienili podpisane
umowy i serdecznym uściskiem dłoni
przypieczętowali rozpoczęcie współpracy.

Podpisana umowa zakłada wspólne
działania w zakresie m.in. wymiany
doświadczeń w zakresie realizacji programów samorządowych, współpracę
w dziedzinie kultury, sztuki, oświaty,
sportu i turystyki, wspieranie lokalnej
drobnej i średniej przedsiębiorczości,
współdziałanie w zakresie bezpieczeń-

stwa publicznego, wspieranie współpracy między regionalnymi organizacjami
samorządowymi i pozarządowymi oraz
rozwijanie programów kontaktów międzyludzkich. Ostatnie zagadnienie zakłada wymianę delegacji samorządowych
i grup młodzieży, co wskazuje na możliwość zdobywania nowych doświadczeń
naszych mieszkańców.
Podpisanie umowy partnerskiej poprzedzone było konferencją nt. regionalizmu
w kontekście integracji z Unią Europejską, która odbyła się w sandomierskim
Ratuszu. W konferencji tej uczestniczyły
delegacje z Białorusi, Mołdawii, Rumunii, Słowenii oraz Gminy Sadowie i Obrazów.
J. Brania
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Stowarzyszenia promują Gminę

W dniu 24 czerwca 2018 roku Stowarzyszenie „Wspólnie dla Kleczanowa”,
mieszkańcy Kleczanowa oraz Sołtys Wsi
Kleczanów Adam Wójcik i Radna Wsi Kleczanów Ewa Krzemińska reprezentowali
Gminę Obrazów na XI Jarmarku Królewskim w Pysznicy. Jak mówi Wójt Gminy
Pysznica Tadeusz Bąk: „Jarmark Królewski zawdzięcza swoją nazwę królowi, który założył osadę Pysznica i od królewszczyzny nazwaliśmy go królewskim. Wcześniej
były zabawy, jarmarki, potem dołożyliśmy
ten „królewski”, aby podkreślić rangę. Jest
wiele atrakcji dla mieszkańców: konkurs

kulinarny, każdy może
skosztować potraw, jest
konkurs na najlepsze nalewki, osoby pełnoletnie
mogą spróbować wyrobów poszczególnych gospodarzy z gospodarstw
agroturystycznych. Jest
tu nie tylko gmina Pysznica, ale i gmina Sadowie
i Obrazów, są to gminy,
z którymi się przyjaźnimy.” Tradycyjnie członkinie stowarzyszenia przygotowały wiele
smacznych potraw i wypieków,
które wzięły udział w konkursie kulinarnym „Pyszne smaki Lasowiackiej Ziemi”. Panie
zdobyły I miejsce w kategorii:
nalewki i inne napoje tradycyjne za: Nalewkę z Dzikiej Róży
przygotowaną przez p. Hannę
Stasiak – Zawidzką; III miejsce
w kategorii: produkty i dania
jarskie za: pierogi z kaszą gry-
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czaną i grzybami przygotowane przez
panie Joannę Pieklik i Krystynę Jaworską
oraz Wyróżnienie w kategorii: wyroby
piekarnicze i cukiernicze za: chlebek razowy na zakwasie przygotowany przez
p. Małgorzatę Dudę. Stroik na stół przygotowała p. Jolanta Adamczyk. Stoisko
pań ze Stowarzyszenia cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników Jarmarku ze względu na walory smakowe
i estetyczne.
K. W.

Obudź w sobie kobiecość
spotkanie profilaktyczne

W dniu 24.06.2018r. w świetlicy wiejskiej w Święcicy, z inicjatywy dzielnicowego gminy Obrazów st. sierż Michała Dziorka, odbyło się spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia
„Bezpieczny Dom” w Kielcach. Podczas spotkania prelekcję
wygłosiła prezes Stowarzyszenia p. Anita Majkowska, przedstawiając zakres realizowanych programów profilaktycznych.
Stowarzyszenie udziela pomoc psychologiczną, organizuje za-

jęcia, spotkania, zabawy
dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnych
sytuacjach rodzinnych,
współpracują z kobietami – mamami samotnie wychowywującymi
dzieci, prowadzą profilaktykę z więźniarkami.
Spotkaniu towarzyszyła
wystawa fotografii, związanych z projektem skierowanym do
kobiet znajdujących się w kryzysowych sytuacjach życiowych,
pt. „Obudź w sobie kobiecość”. Pani Anita w swoim wystąpieniu omówiła również sposoby i metody pomocy osobom znajdującym się w kryzysie w codziennym życiu, wskazała także
osoby i instytucje z którymi współpracuje, a do których można
zwrócić się w trudnej sytuacji życiowej. Podczas spotkania zaproszeni goście zostali przyjęci poczęstunkiem, który przygotowało Stowarzyszenie „Nowe Pokolenie” w Święcicy. Spotkanie zaowocowało nawiązaniem nowych kontaktów, wymianą
doświadczeń. Przedstawiciele
Stowarzyszenia „Bezpieczny Dom”
zadeklarowali
dalszą
współprace i pomoc
w rozwoju stowarzyszeń
działających na terenie
gminy Obrazów.
M.Dziorek
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ZA TRUD, MIŁOŚĆ, POŚWIĘCENIE
Dzień Rodziny w naszych szkołach

Miesiące maj i czerwiec w naszych szkołach były bardzo wyjątkowe. Z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca gościliśmy Rodziców i władze naszej gminy na uroczystych akademiach. W podzięce za trud wychowania, opiekę
i miłość swoich Rodziców, dzieci przygotowały moc atrakcji i dużą dawkę emocji. Podziękowały rodzicom
pięknymi życzeniami, piosenkami, tańcami oraz scenkami kabaretowymi. Święto Rodziny to świetna okazja, aby rodzice mogli się zatrzymać i spędzić czas ze swoją pociechą. Prezentujemy przebieg uroczystości
z Obrazowa, Bilczy, Głazowa i Kleczanowa.

SP Bilcza

SP Bilcza

SP Bilcza

SP Głazów

SP Głazów

SP Kleczanów
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XIX Piknik Rodzinny w Komornej

Już po raz XIX w Komornej odbył się Piknik Rodzinny
pod hasłem BEZPIECZNE WAKACJE. Ideą Pikniku jest zapoznanie najmłodszych uczestników z warunkami bezpiecznego spędzania wakacji oraz integracja społeczności
Komornej. To również okazja do zachęcenia do uprawiania
sportu, zdrowego trybu życia i rozwijania różnego rodzaju
pasji nie tylko sportowych. Były pogadanki o bezpiecznych
wakacjach, pokazy wozów policyjnych z Wydziału Ruchu
Drogowego KPP w Sandomierzu, liczne konkursy, zabawy
i zawody sportowe.
Klub Karate 3 z Sandomierza pod kierownictwem pana Tomasza Ciżyńskiego, po raz kolejny pokazał umiejętności swoich
członków. Wręczone zostały im, przy tej okazji, Certyfikaty na kolejne stopnie mistrzowskie.
Odbył się mecz „młodzików” w piłkę nożną, między uczniami SP w Kleczanowie, a uczniami z naszej
miejscowości, arbitrem spotkania był pan Zygmunt Ziomek.
W tegorocznej edycji Pikniku dodatkowym akcentem w 100. rocznicę odzyskania
niepodległości, była prezentacja umundurowania Wojska Polskiego od 1918 roku
do chwili obecnej przedstawiona przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej
z Kielc. Młodzież miała możliwość przymierzenia i zaprezentowania się w strojach,
a uczestnicy Pikniku mieli za zadanie rozpoznać z którego okresu umundurowanie
pochodzi. Wspomniano również o bohaterze pochodzącym z naszej miejscowości,
Leonie Cieśli, dowódcy Batalionów Chłopskich, zamordowanym w obozie koncentracyjnym Gross Rosen. Prezentacja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.
Mieszkańcy i zaproszeni goście chętnie biesiadowali
na świeżym powietrzu, delektując się smakołykami
przygotowanymi przez Radę Sołecką
Zwieńczeniem spotkania była potancówka z DJ.
Jan Orawiec

WÓJT GMINY OBRAZÓW

BEZPIECZNY SYSTEM
POWIADAMIANIA
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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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Akademia Przedszkolaka w Kleczanowie
Punkt Przedszkolny

,,Akademia Przedszkolaka’’
w Kleczanowie

Dnia 7 czerwca świętowaliśmy
Dzień Rodziny. To dzień, w którym
wspólnie spędziliśmy czas z rodzicami i ich pociechami. W podziękowaniu nasi milusińscy recytowali
piękne słowa wierszem pisane oraz
przesyłali muzyczne dedykacje. Był
też pokaz układu tanecznego, którego autorką była p. Kaja Harańczyk

–Płaza, prowadząca w przedszkolu
zajęcia rytmiczno-taneczne.
Dzień później bawiliśmy na Farmie
Iluzji w Mościskach. Atrakcji było
mnóstwo, czasem trzeba było pokonać własne słabości. Niesamowitych wrażeń dostarczyły zabawy:
pływanie tratwą, domek do góry

nogami, tunel zapomnienia, hamakowy relaks, Dzika Kraina i przejażdżka pociągiem. Nie mogło
zabraknąć szaleństwa na trampolinach. Wspaniała zabawa i relaks,
odpoczynek i uśmiech na twarzach dzieci.
W maju braliśmy udział w warsztatach malowania na drewnie, które
poprowadził P. Adam Wójcik (Biblioteka w Kleczanowie). Dzieci
z,,zerówki’’ dekorowały drewniane
figurki zwierzątek. Zapoznały się
z nową techniką plastyczną.
Anna Zybała
Kierownik,,Akademia
Przedszkolaka’’ w Kleczanowie
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Wycieczka do Wrocławia
W dniach 28 – 29 maja 2018 r. odbyła się dwudniowa wycieczka do Wrocławia. Uczestnikami wyjazdu były klasy IV-VII wraz z nauczycielami i rodzicami. Celem wycieczki było zapoznanie się z kulturą i architekturą niezwykłego
miasta, jakim jest Wrocław.

Jako pierwszy, w planie wycieczki był
Ogród Japoński w Parku Szczytnickim.
Mogliśmy przyjrzeć się florze, której
nie spotykamy na co dzień w naszym
otoczeniu. Następnie odwiedziliśmy
Zoo oraz Afrykarium i Oceanarium.
W Zoo mogliśmy obserwować dzikie zwierzęta oraz ich naturalne zachowania i tryb życia. W Oceanarium
natomiast widzieliśmy świat podwodny. Zaczynając od małych rybek,
a kończąc na hipopotamach. Następnie wyruszyliśmy zdobyć Sky Tower!
Jest to najwyższy punkt widokowy
w Polsce, który liczy sobie aż 49 pięter. Na zakończenie dnia obejrzeliśmy
pokaz specjalny – Fontanny multimedialne. Odbył się on obok Hali Stulecia
w Parku Szczytnickim. Przy okazji mogliśmy zobaczyć także Iglicę i Pergolę.
Rankiem z przewodnikiem wyruszyliśmy do budynku Panoramy Racławickiej. Jest to malowidło przedstawiające bitwę pod Racławicami z 1794

roku. Potem udaliśmy się na Stare
Miasto i Ostrów Tumski. Zwiedzaliśmy
tam zakątki Wrocławia, m.in.: Ratusz,
Pręgierz, fontannę, pomnik Fredry,
Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego (Aula Leopoldina, Oratorium Marianum, Wieża Matematyczna). Tuż
po Starówce, zjechaliśmy na obiad, co
dało nam chwilę wytchnienia. Przejechaliśmy się Kolejkę linową „Polinka’’.
Jest ona przeznaczona głównie dla
studentów, lecz nam także udało się
z niej skorzystać. Ostatnim punktem
w planie wycieczki był Stadion Wrocław. Mogliśmy nawet wejść do szatni, w której urzędują znani zawodnicy podczas meczów! Po dokładnym
zwiedzeniu stadionu wyruszyliśmy
w drogę powrotną do domu.
Renata Marzec
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Warszawa da się lubić….
8 czerwca młodsi uczniowie
naszej szkoły wraz z opiekunami i rodzicami udali się
na jednodniową wycieczkę
do Warszawy. Grupa liczyła 50
osób. Wcześnie rano, bo o 5.30
wyruszyliśmy w kilkugodzinną
podróż autokarową do naszej
stolicy. Zwiedzanie Warszawy rozpoczęliśmy od Pałacu
Kultury i Nauki, gdzie czekała
już na nas pani przewodnik,
aby z tarasu widokowego niby
spod chmur spojrzeć na Warszawę i podziwiać jej piękne
widoki. Następnie udaliśmy się
na przejażdżkę metrem II linii.
Większość uczestników wycieczki miała okazję po raz pierwszy podróżować
takim środkiem transportu. Dokładnie
8 marca 2015 roku o godz. 9.30 ruszyły

pociągi na centralnym odcinku II linii
metra. Nowa linia połączyła dwa brzegi Wisły, a podróż z Pragi i Woli skróciła
się do kilku minut. Następnie ruszyliśmy
na Starówkę, gdzie mieliśmy możliwość
podziwiania Zamku Królewskiego, Kolumny Zygmunta, Teatru Wielkiego i innych zabytków. Wracając w kierunku autokaru skręciliśmy na Plac Piłsudskiego,
by tam zobaczyć Grób Nieznanego Żołnierza. Mieliśmy to szczęście, że akurat
odbywała się zmiana warty. Potem pojechaliśmy na Stadion Narodowy, jeden
z najważniejszych punktów zwiedzania
podczas wycieczki. Jest wśród nas wielu kibiców piłki nożnej i wizyta w tym

miejscu była spełnieniem ich
marzeń. Gdy weszliśmy na trybuny i wspięliśmy się na sam
ich szczyt, z góry podziwialiśmy
ogrom tego obiektu. Naprawdę robi wrażenie! To był ostatni
punkt programu naszej wycieczki, wróciliśmy do autokaru
i wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu. Wycieczka do stolicy była bardzo udana. Zobaczyliśmy wiele interesujących
miejsc. Panowała miła, przyjemna atmosfera. Zrobiliśmy sporo
pamiątkowych zdjęć. Pomimo
zmęczenia oraz oszołomienia
natłokiem wrażeń byliśmy zadowoleni. Mamy nadzieję, iż ponownie
odwiedzimy to wspaniałe miasto
J. Jóźwiak

Środki czystości dla
poszkodowanej rodziny ze Świątnik
W dniu 9 marca 2018
roku w Świątnikach
spalił się dom. Dach
nad głową straciła
6-osobowa rodzina,
która straciła dorobek całego życia.
Wobec takiej tragedii nie mogliśmy
przejść obojętnie. W dniach 19 – 23
marca 2018 roku Szkolna Grupa Wolon-

tariusza przeprowadziła zbiórkę charytatywną środków czystości dla poszkodowanych w pożarze.
Przez tydzień gromadziliśmy środki, które przynosili nasi koledzy i koleżanki.
Na ten cel przekazaliśmy również część
środków pieniężnych uzyskanych ze
sprzedaży różyczek i ciasteczek. Zgromadziliśmy prawie 60 sztuk różnych

środków chemicznych i atrykułów spożywczych. Do akcji przyłączyli się również nasi nauczyciele. Dnia 23 marca
2018 roku zgromadzone środki czystości
zostały przekazane rodzinie Zimolągów.
Wszystkim darczyńcom, tym małym
i dużym, dziękujemy za okazane wsparcie i pomoc.
Ewa Serafin
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NIEZWYKŁE URODZINY
Z inicjatywy wolontariuszki pani Agnieszki, Szkolna Grupa Wolontariusza Szkoły Podstawowej w Bilczy zorganizowała
w dniach 7 – 11 maja 2018 roku „URODZINY BIBLOTEKI SZKOLNEJ”. Nad całością czuwała pani Ewa Serafin – opiekun biblioteki. W dniu urodzin bibliotekę szkolną odwiedzili uczniowie wszystkich klas wraz z wychowawcami i panią dyrektor. Każda
klasa ofiarowała wspaniały upominek w postaci nowiutkich książek. W progi biblioteki zawitały dzieci z Klubu Malucha oraz
oddziału przedszkolnego z prezentami i wspaniałymi laurkami urodzinowymi.

W tak wspaniałym dniu nie mogło zabraknąć Rady Rodziców, która przekazała lektury do klasy VIII. Rodzina z Bilczy
w dniu urodzin biblioteki przekazała 25
nowych egzemplarzy lektur do klasy IV.
Rada Wolontariatu wręczyła pieniądze
uzyskane ze sprzedaży muffinek na zakup nowych lektur do klasy VIII.

Wielką niespodziankę sprawili pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrazowie i jej filii, przekazując pięknie zapakowany pakiet książek – zestaw lektur
do klas IV-VIII wraz z dedykacją.

Od rana były życzenia, gromkie „Sto lat”
dla wyjątkowej jubilatki. Oczywiście nie
mogło zabraknąć słodkości. Za wspaniałe upominki „książki” przygotowano dwa
pyszne, imponujące torty, za które dziękujemy pani Agnieszce i pani Agacie.
Ogółem biblioteka szkolna wzbogaciła
się o 87 nowych pozycji, głównie to lektury do nowej podstawy programowej.
Społeczność szkolna spisała się na medal, dlatego szkolna biblioteka zaprosiła uczniów klas V – VII na wycieczkę do
Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni
w Sandomierzu. Uczniowie klas starszych zapoznali się z etapami powstawania i drukowania książki. Mogli również
po raz pierwszy zobaczyć profesjonalne
maszyny poligraficzne. Wszyscy z zacie-

kawieniem słuchali opowieści kierownika, który pokazał drogę, jaką musi pokonać biała, pusta kartka, aby zamienić się
w kolorową książkę.
Biblioteka szkolna składa gorące podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział
w urodzinach niezwykłej Jubilatki i wręczyli wspaniałe upominki książkowe.
Opiekun biblioteki

Korowód Niepodległości
Dnia 19 marca 2018 uczniowie klasy
V, VI i VII naszej szkoły pod opieką nauczyciela historii uczestniczyli w patriotycznym Korowodzie Niepodległości
w Sandomierzu. To projekt wojewody
Agaty Wojtyszek, organizowany na terenie województwa świętokrzyskiego
dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania
przez Polskę wolności.
Odbywa się w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” 2017-2021. Wszyscy mieli okazję wysłuchać prelekcji historycznej, przyjrzeć się z bliska replikom
broni oraz ekspozycjom historycznym
Muzeum Orła Białego w Skarżysku-Ka-

udział w konkursach z nagrodami. Były
maskotki „Młodego patrioty” i marszałka
Józefa Piłsudskiego.
Ewa Serafin

miennej i Stowarzyszenia Rekonstrukcji
Historycznej 4 Pułku Piechoty Legionów
w Kielcach. Uczniowie mogli spróbować swoich sił na sportowej strzelnicy,
zrobić pamiątkowe zdjęcie w fotobudce oraz przy fotościance, a także wziąć
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Matematyczne podróże w nowej odsłonie
Od początku nowego roku szkolnego
uczniowie klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej
będą uczestniczyli w cyklu zajęć rozwijających umiejętności matematyczne w tym umiejętności zastosowania
wiedzy w praktyce. Cechą charakterystyczną zajęć będzie łączenie treści matematycznych z geograficznymi i architektonicznymi. Zajęcia będą odbywały
się dwa razy w tygodniu z podziałem
na grupy. Tym razem uczestnicy zajęć
będą zarówno podróżnikami jak i poszukiwaczami wyjątkowych budowli architektonicznych na całym świecie. Podobnie jak w ubiegłym roku, uczniowie
będą dokonywali wyboru najciekawszej
ich zdaniem propozycji. Będą wybierać
spośród budowli architektonicznych
o rożnej formie, wielkości i osadzeniu
w przestrzeni kulturowej. Podczas zajęć
będą odnajdywać w nich znane figury płaskie oraz przestrzenne. Poznają:

stożki, walce, graniastosłupy, sześciany,
prostopadłościany, kule, a także prostokąty, trapezy, deltoidy, równoległoboki
i kwadraty. Będą dokonywali pomiarów
powierzchni i objętości w naturalnych
wymiarach oraz w skali. Innym razem
zajmą się przelewaniem lub wsypywaniem różnych substancji do przestrzennych modeli brył i obliczaniem ułamków
danej wielkości. Zastosowanie aktywizujących metod takich jak: gry dydaktyczne: quizowo-turniejowa, planszowa;
prace laboratoryjne; WebQuest wpłyną
na większą aktywność i zaangażowanie
uczniów. Tworzenie autorskich albumów, fotogazetek, prezentacji, wyszukiwanie matematycznych ciekawostek
w niematematycznych zasobach (np.
w publikacjach architektonicznych), organizowanie konkursów w tym konkursu fotograficznego wzbogaci w dużym
stopniu wiedzę uczestników programu.

Wszystko
to
dzięki grantowi mFundacji
mBanku w ramach programu
mPotęga. Projekt „Matematyczne podróże w nowej odsłonie”,
przygotowany przez p. Anetę Zimnicką, został wybrany spośród 598 zgłoszeń z całej Polski. Nasza szkoła będzie
uczestniczyć w programie mFundacji
po raz drugi z rzędu.
mPotęga to program grantowy, który
popularyzuje matematykę wśród młodych ludzi i pokazuje im, że matematyka to super przygoda i przydatna w codziennym życiu umiejętność. Program
ma także zachęcić nauczycieli, rodziców
i pasjonatów matematyki do przezwyciężenia rutyny i schematów w nauczaniu tego przedmiotu.

PROJEKT POLSKA ŚWIATŁOCZUŁA W SZKOLE
PODSTAWOWEJ W GŁAZOWIE
Ważnym elementem edukacji i wychowania w szkole jest kształtowanie
w uczniach potrzeby uczestnictwa w kulturze. Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Głazowie poprzez udział w różnorodnych przedsięwzięciach kulturalnych zdobywają niezbędne kompetencje społeczne.
W maju bieżącego roku przy okazji kolejnej edycji Festiwalu Filmów – Spotkań
Niezwykłych w Sandomierzu odbywały
się warsztaty i pokazy filmowe w ramach
projektu „Polska Światłoczuła”. Dzięki
temu w Szkole Podstawowej w Głazowie mieliśmy możliwość zorganizowania po raz pierwszy warsztatów animacji
dla dzieci. Mimo długiego majowego
weekendu na spotkanie z producentką
filmów animowanych panią Ewę Sobolewską oraz pokaz filmów animowanych

przybyło kilkudziesięciu uczniów oraz
rodziców. Ewa Sobolewska w niezwykle
barwny sposób wprowadziła widzów
w kulisy sztuki animacji. Dzięki niej
uczniowie, rodzice i nauczyciele naszej
szkoły poznali niełatwą sztukę tworzenia filmów. Uczestnictwo w warsztatach
pozwoliło wszystkim zainteresowanym
poznanie różnych technik animacyjnych
oraz kulis produkcji filmów. Dzieci aktywnie brały udział w spotkaniu, zadając
dociekliwe pytania naszemu gościowi

czy próbując swoich sił w tworzeniu
animowanych obrazów. Zwieńczeniem
spotkania była projekcja czterech filmów animowanych wyprodukowanych
w TV Studiu Animacji w Poznaniu. Spotkanie odbyło się dzięki zaangażowaniu
i współpracy z Polską Światłoczułą oraz
Fundacją Kultury Ziemi Sandomierskiej.
Polska Światłoczuła to unikatowy projekt filmowy zainicjowany w 2011 roku
przez reżyser Dorotę Kędzierzawską
i operatora Arthura Reinharta mający
na celu promocję kultury wyższej oraz
włączanie w dyskusję o filmie i sztuce
mieszkańców małych miejscowości pozbawionych kin, z utrudnionym dostępem do kultury.
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Co słychać u naszych harcerzy?
26 DH „Białe Orły” z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kleczanowie systematycznie spotyka się co tydzień na zbiórkach, podczas których podejmuje szereg
działań w oparciu o Prawo Harcerskie. Dzięki temu harcerze doskonalili swoją
pracę i służbę w zastępach, nauczyli się wielu piosenek i pląsów, pogłębiali wiedzę o harcerstwie, poznali techniki harcerskie, zdobywali sprawności, uczyli się
szyfrowania. Poza tym drużyna starała się uczestniczyć w wielu ważnych wydarzeniach.
Na początku II semestru harcerze wzięli udział w Drodze Krzyżowej. To wyjątkowe nabożeństwo odbyło się przy
kościele św. Józefa w Sandomierzu.
Rozpoczął je ks. Dariusz Sidor Diecezjalny Duszpasterz Harcerzy, natomiast
harcerze czytali rozważania Drogi
Krzyżowej. Przez cały okres po zimie
starali się przygotować do obchodów

100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W związku z tym brali
udział, np. w obchodach Dnia Żołnierzy
Wyklętych, uczestnicząc w spotkaniu
patriotyczno-historycznym z redaktorem Zbigniewem Puławskim z Sandomierskiego Centrum Pamięci Publicznej
Bibliotece w Kleczanowie. Uczestniczyli
także w Korowodzie Niepodległości,
który przybył do Sandomierza oraz brali
udział w obchodach Święta Konstytucji
3 Maja. Udali się też na wyprawę busem
po okolicy „szlakiem miejsc pamięci
narodowej” celem złożenia hołdu poległym za naszą ojczyznę.
Piękna pogoda pozwoliła na organizację wielu zbiórek w terenie. Jedną z nich
było piesze wyjście do Międzygórza do
ruin zamku. Na miejscu harcerze rozpalili ognisko, śpiewali
piosenki i piekli kiełbaski. Innym, ciekawym wydarzeniem
był nocleg w szkole. Dla niektórych

uczestników był to pierwszy nocleg
poza domem, więc dodatkowo harcerze
podjęli próbę wytrwałości. Celem tego
wydarzenia było pokazanie szkoły z innej perspektywy, nie tylko jako budynku, do którego trzeba przyjść rano z odrobionymi lekcjami, ale także miejsca,
gdzie można coś zorganizować, dobrze
się bawić i miło spędzić czas. Oprócz
tego harcerze sprawdzili się świetnie
w roli kucharzy, bo zrobili i upiekli ok.
20 pizz dla uczestników noclegu i gości.
Starali się także brać udział w konkursach hufcowych, np. w konkursie wielkanocnym i konkursie recytatorskim,
zdobywając imponujące miejsca.
Z kolei 7 czerwca uczestniczyli w zakończeniu roku harcerskiego 2017/2018
w Sandomierzu, podczas którego brali
udział w grze terenowej, pt.,,Sandomierz jakiego nie znacie” i akcji ”Dziękując Niepodległej”. Spotkanie zwieńczył
rejs statkiem po Wiśle
i wypuszczenie do
nieba czerwono-białych balonów. Pomimo
oficjalnego
zakończenia roku harcerskiego drużyna nie
kończy swojej pracy
i planuje spotykać się
w wakacje.
A.Małkiewicz
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Dar dla niepełnosprawnych
W ramach działania Szkolnego Koła Caritas w Szkole Podstawowej w Kleczanowie co roku
podejmowana jest ogólnopolska akcja Caritas: „Baranek wielkanocny”, a także skarbonka
wielkopostna. Członkowie SKC rozprowadzali baranki przy kościele w Kleczanowie, a każdy kupujący miał swój mały udział w akcji zakupu sprzętu sportowego dla niepełnosprawnych ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Kleczanowie.
W szczególny sposób należy wyróżnić
uczniów szkoły, którzy włączyli się w jałmużnę wielkopostną. Przez Wielki Post,
dzieci rezygnowały z przyjemności,
aby przeznaczyć zaoszczędzone środki
na rzecz potrzebujących pomocy. W niedzielę Miłosierdzia Bożego w procesji
z darami przynieśli skarbonki do ołtarza,
jako dar swoich wielkopostnych wyrzeczeń.
18 czerwca uczniowie naszej szkoły
mogli osobiście przekazać swoje wyrzeczenia w postaci zakupionego sprzętu
sportowego dla niepełnosprawnych ze
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kleczanowie. Zostali bardzo mile przyjęci przez personel, jak i przez uczestników Domu Samopomocy. Z wielką
radością i wdzięcznością przyjęli przygotowany poczęstunek, a na pamiątkę
zabrali drobne upominki.
Joanna Kos
Opiekun SKC

„Marsz dla Ziemi” w kolorze zieleni
Z okazji Światowego Dnia Ziemi w poniedziałek 23.04.2018 r. uczniowie i nauczyciele ze
Szkoły Podstawowej w Kleczanowie w towarzystwie policjantów wzięli udział w wielkim
„Marszu dla Ziemi”. Ulicami Kleczanowa przeszło kilkadziesiąt osób, w ubiorze dominował kolor zielony, a wielu uczestników niosło

swoje transparenty z ekologicznymi hasłami.
Nie zabrakło także śpiewów o tematyce ekologicznej. Dzieci malowały również kredą hasła
„dla Ziemi” na placu przed budynkiem szkoły. W ten sposób chcieliśmy zwrócić uwagę
wszystkich na konieczność podjęcia zwiększonej ilości działań na rzecz ochrony przyrody.
A.Chmielewska
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Wagary bez kary, czyli jak przywitaliśmy Wiosnę w szkole
W środę 21 marca 2018 r. cała społeczność naszej szkoły świętowała nadejście Pierwszego Dnia Wiosny. Tego dnia wszystkie
klasy miały skrócone lekcje. Był konkurs, smaczne kiełbaski z grilla, palenie Marzanny w ognisku i oglądanie filmu animowanego. Na takie wagary każdy chciałby wybierać się częściej:)
Samorząd Uczniowski przeprowadził
konkurs polegający na tym, że każdy
uczeń, który w Dniu Wagarowicza przyszedł do szkoły ubrany w kolorowy strój,
nie był pytany i dostał wzorowe zachowanie. Następnie po trzech lekcjach
wszyscy udali się na plac szkolny, gdzie
czekał grill z kiełbaskami serwowanymi
przez naszą szkolną,,złotą rączkę” – Pana
Janka. Po posiłku dzieci wraz z nauczycielami obśpiewały wokół rozpalonego
ogniska Marzannę, która dawnym zwyczajem została spalona po to, by wiosna
zagościła na dobre nie tylko w Kleczanowie. Kolorową kukłę przygotowały dzieci

z kl. II razem ze swoją wychowawczynią
A. Tyban. Razem z nami świętował nadejście wiosny nasz dzielnicowy st. sierż.
Michał Dziorek. Mimo zimowej, mroźnej
aury czas na świeżym powietrzu wprawił wszystkich w dobry nastrój. Następnie nauczyciele przygotowali dla swoich
wychowanków seans filmowy na dużym
ekranie. Z przyjemnością obejrzeliśmy
film animowany, pt.,,Emotki”. Pierwszy
dzień kalendarzowej wiosny zapisał się
w naszej szkolnej kronice jako bardzo
udane wydarzenie.
D. Jędrycha

Szkolne schody pełne
po ż y t e c z n e j w i e d z y

Jak zachęcić uczniów do nauki? Nad takim pytaniem zastanawiają się nauczyciele w każdej szkole. Okazuje się, że można połączyć przyjemne z pożytecznym
i zaserwować dzieciom nietypowe sposoby na naukę.
W 2. semestrze w naszej szkole pojawiły
się na stałe różne zagadnienia z języka
polskiego i matematyki na szkolnych
schodach. Kolorowe nadruki raz, że dekorują korytarz, dwa – dają możliwość
nauki dzieciom. Codzienny spacer
po szkolnych schodach jest świetną
okazją, by utrwalić wiedzę polonistyczną o częściach mowy i częściach zdania,
a z matematyki o polach figur i jednostkach miar. Z kolei schody w szkolnej
szatni ozdobiono hasłami, które opisują
jaką jesteśmy szkołą, a także przypominające ważne numery alarmowe i zagadnienia z pomocy przedmedycznej.
D. Jędrycha
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NATALIA I JULIA – FINALISTKAMI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORA OŚWIATY!

Łacińska sentencja: Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo, sic homo doctus fit non vi, sed saepe (Kropla drąży kamień nie siłą, lecz częstym spadaniem, tak też człowiek nie staje się uczonym gwałtownie, lecz przez to, że często się uczy)
odzwierciedla filozofię pracy z uczniem zdolnym w szkole: systematyczną, pozalekcyjną, często weekendową – a nawet
feryjną naukę pod czujnym okiem nauczyciela przedmiotu; wymagającą samodyscypliny, gdyż należy opanować treści
z klas programowo wyższych.
We wszystkich szkołach podstawowych województwa świętokrzyskiego odbyły się 3 konkursy przedmiotowe ( język polski,
matematyka, język angielski) a w gimnazjach 12. Jak podkreślił Świętokrzyski Kurator Oświaty, Kazimierz Mądzik, w tym roku
każdy uczeń musiał bardziej się wykazać, by zostać finalistą, wyższy był też poziom trudności konkursów. Tym bardziej cieszy
sukces dziewcząt z naszej szkoły:
• Natalia Trznadel z kl. VI szkoły podstawowej została finalistką
I Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego dla uczniów
szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego
w roku szkolnym 2017/2018 (z powiatu sandomierskiego
tylko 5 uczniów zakwalifikowało się do finału); opiekun-p.
Joanna Jędrycha,

• Julia Marzec z kl. III b gimnazjum została finalistką XVI Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów
prowadzonych w szkołach innego typu województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2017/2018 (z powiatu sandomierskiego tylko 4 uczniów zakwalifikowało się do finału);
opiekun – p. Maria Rewera.
Gratulujemy sukcesu Uczennicom, Rodzicom, Nauczycielom!
Joanna Jędrycha

Konkurs Piosenki Ekologicznej
24 kwietnia 2018 r. w SP nr 4 w Sandomierzu odbył się Międzyszkolny Konkurs Piosenki Ekologicznej, który popularyzuje
wśród dzieci i młodzieży treści ekologiczne, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na ochronę środowiska, kształtowanie
postaw szacunku i odpowiedzialności za stan środowiska
oraz propagowanie wspólnego śpiewania i muzykowania.
W w/w konkursie zostały nagrodzone nasze dziewczynki: Kaja
Rogowska z kl. III zdobyła I miejsce (op. Edyta Wałaszczyk),
a Oliwia Bańcerwska (op. Małgorzata Podlesińska) z kl. II wyróżnienie. Gratulujemy!
Małgorzata Podlesińska, Edyta Wałaszczyk
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Matematyczne sukcesy uczniów
ze Szkoły Podstawowej w Obrazowie
W roku szkolnym 2017/2018
uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrazowie mieli możliwość wzięcia
udziału w wielu konkursach
matematycznych. Konkursy
są sposobem na rozwijanie
pasji matematycznych, nawyku twórczego i logicznego
myślenia, sposobem na czerpanie radości z odkrywania
tajników królowej nauk oraz
odkrywania wśród uczniów
ukrytych talentów. Do takich
niewątpliwie należą: Gabriela Szydłowska – uczennica klasy
IV, która otrzymała wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Matematycznym
„Mistrz Rachunku 2018” w kategorii klas
IV; Olga Cichoń uczennica klasy V, która

otrzymała wyróżnienie w Powiatowym
Konkursie Sudoku „Mistrz Sudoku Ziemi Sandomierskiej ”oraz wyróżnienie
w Powiatowym Konkursie Matematycznym „Mistrz Rachunku 2018” w kategorii

Wiosna Poetycka
w Collegium Gostomianum
24 marca 2018 r. dwie uczennice Publicznego Gimnazjum
w Obrazowie brały udział w konkursie XVII Wiosna Poetycka
zorganizowanym przez Collegium Gostomianum w Sandomierzu. Były to: Karina Roda z kl. II b i Klaudia Polaczek z kl. III
b, która została nagrodzona przyznaniem wyróżnienia.
Dla Klaudi to ogromna satysfakcja nie tylko dlatego, że Jury
doceniło jej recytację, ale także dlatego, że w przypadku ubiegania się o przyjęcie do I LO może otrzymać w toku rekrutacji
dodatkowe 2 punkty.
Natomiast w Turnieju Jednego Wiersza organizowanym
w ramach Wiosny Poetyckiej Krzysztof Orawiec – uczeń klasy
IIc Publicznego Gimnazjum w Obrazowie zdobył wyróżnienie
w kategorii uczniów gimnazjów za wiersz o urokach swojej
Małej Ojczyzny.
Wioletta Pietruszka

klas V; Aleksandra Stępień –
uczennica klasy V, która zdobyła II m. w Międzyszkolnym
Konkursie Matematyczno –
Przyrodniczym dla uczniów
klas piątych powiatu sandomierskiego; Kewin Wojtas
– uczeń klasy VI, który zajął
II m. w Powiatowym Konkursie Matematycznym „Mistrz
Rachunku 2018” w kategorii klas VI oraz wyróżnienie
w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny.
Uczniów przygotowywała p.
Marzanna Bączkowska.
Gratulujemy uczniom i ich rodzicom!
Marzanna Bączkowska

MISTRZ SUDOKU ZIEMI
SANDOMIERSKIEJ
Już po raz VIII w PSP im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie odbył się
POWIATOWY KONKURS SUDOKU
„MISTRZ SUDOKU ZIEMI SANDOMIERSKIEJ”. Konkurs ma na celu popularyzację łamigłówek liczbowych wśród młodzieży szkolnej, rozwijanie logicznego
myślenia, przewidywania, dostrzegania związków pomiędzy poszczególnymi etapami rozumowania. W konkursie
wzięło udział 16 uczniów ze szkół powiatu sandomierskiego, w wieku 1216 lat. Nasza szkołę reprezentowały
uczennice klasy V: Olga Cichoń, która
wywalczyła wyróżnienie i Aleksandra Stępień.
Marzanna Bączkowska

Obrazowskie PANDY
W tegorocznej edycji konkursu PANDA 2018 – ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego z języka polskiego – nagrodzonych zostało dwoje uczniów spośród kilkorga
uczestników z naszej szkoły. Są to:
• Aleksandra Stępień z klasy V, która otrzymała wyróżnienie,
• Błażej Szczudło z kl. VII, który uzyskał tytuł laureata.
Uczniowie zmierzyli się z zagadnieniami obejmującymi wiedzę z materiału lekturowego, teorii literatury i gramatyki.
Agnieszka Stasiak-Wiórkiewicz

36

Echo Naszej Gminy

SZKOŁY W GMINIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W OBRAZOWIE

Nr 2(19) 2018 r.

Uczniowie ze SP w Obrazowie po raz kolejny
w wojewódzkim finale Ogólnopolskiego Turnieju BRD
Jak co roku, Publiczna Szkoła Podstawowa w Obrazowie była organizatorem
eliminacji gminnych Ogólnopolskiego
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, który odbył się 24 kwietnia.
Czteroosobowe drużyny ze szkół podstawowych naszej gminy rozwiązywały
testy wiedzy z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz pierwszej
pomocy, a także pokonywały sprawnościowy tor przeszkód. I miejsce zajęła
drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrazowie, II miejsce drużyna ze
Szkoły Podstawowej w Bilczy, III miejsce
drużyna ze Szkoły Podstawowej w Głazowie, IV miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej w Kleczanowie. Drużyna ze SP
w Obrazowie w składzie: Olga Cichoń,
Aleksandra Bidas, Tomasz Płaza i Jakub
Wilczewski reprezentowała gminę Obrazów w eliminacjach powiatowych, które
odbyły się 15 maja, w Sandomierzu.
W rywalizacji uczniów ze szkół podsta-

wowych powiatu sandomierskiego najlepsi okazali się uczniowie naszej szkoły,
a tym samym zakwalifikowali się do eliminacji wojewódzkich. To już czwarty
raz z rzędu uczniowie ze SP w Obrazowie znaleźli się w wojewódzkim finale.
W dniu 17 maja w Nowinach stanęli do
rywalizacji z najlepszymi drużynami z 12
powiatów. Tutaj obok wiedzy teoretycznej musieli wykazać się umiejętnościami
praktycznymi w trakcie jazdy po torze
przeszkód, a także po miasteczku ruchu
drogowego. Po-

XV Międzyszkolny
Przegląd Artystyczny
Działalności Szkół
o nagrodę Burmistrza
Miasta Sandomierza
7 czerwca 2018 r. w Domu Katolickim w Sandomierzu odbył
się konkurs działalności artystycznej szkół „Najlepiej razem”,
w którym: obrazowskie pierwszaki zdobyły I miejsce w kategorii interpretacja taneczna klasy I – III, opiekun Marzanna
Kolasińska Grand Prix w kategorii soliści klas I-III – Kaja Rogowska klasa III, opiekun Edyta Wałaszczyk.
Wyróżnienie w kategorii soliści klas I-III – Oliwia Bańcerowska,
klasa II, opiekun Małgorzata Podlesińska,
III miejsce w kategorii
zespoły klas I-III – Lena
Orszulak, Kinga Burzańska, klasa II, opiekun Małgorzata Podlesińska.
Marzanna Kolasińska

nadto musieli wykazać się fachową
umiejętnością udzielania pierwszej pomocy. W końcowej klasyfikacji nasza
drużyna zajęła V miejsce. Uczniowie
otrzymali dyplomy i podziękowania od
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Podziękowanie otrzymała również p. Marzanna Bączkowska za trud włożony
w przygotowanie uczniów do turnieju.
Turniej ten był okazją do popularyzowania: przepisów i zasad bezpiecznego
poruszania się po drogach oraz roweru
jako ekologicznego środka transportu
i rekreacji. Na szczególne wyróżnienie
zasługuje Olga Cichoń, która zajęła IV m.
wśród 48-u uczestników – za znajomość
teoretyczną oraz Tomasz Płaza i Jakub
Wilczewski, którzy przejechali bezbłędnie po miasteczku ruchu drogowego.
Gratulujemy uczniom i ich rodzicom!
Marzanna Bączkowska

Projekt Akademia
Obywatelska 1918

W oparciu o założenia wychowania patriotycznego oraz obywatelskiego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
we współpracy z Urzędem Marszałkowskim i Kuratorium Oświaty
w Kielcach realizowany jest Projekt
Akademia Obywatelska 1918. Wpisuje się on w obchody 100lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Do przedsięwzięcia przystąpiła także nasza szkoła i realizuje zadania projektowe, koordynowane przez dyr. Dorotę Kiliańską i p. Annę
Chuchnowską, w których licznie uczestniczą uczniowie. Wśród
różnorodnych inicjatyw upamiętniających 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości znalazły się m.in. działania
wśród społeczności lokalnej – takie jak badanie sondażowe
„Polacy o Polsce” (w którym brali udział także przedstawiciele
władz gminy), udział w Multimedialnej Akademii Obywatelskiej, organizacja inicjatyw, spotkań o tematyce patriotycznej,
a także konkursów (np.
konkurs recytatorski poezji patriotycznej). Szczegóły projektu zawarte są
na stronie internetowej
szkoły w dziale „Akademia Obywatelska”.
Agnieszka StasiakWiórkiewicz
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Mistrzowskie tytuły
dla obrazowskich przełajowcóW

10 kwietnia 2018 roku, w Koprzywnicy,
sportowcy z powiatu sandomierskiego
rywalizowali w Indywidualnych i Drużynowych Biegach Przełajowych. Dla
uczniów obrazowskiej placówki zawody
te były bardzo udane. Świetnie spisały
się dziewczyny: wśród gimnazjalistek
I m. zajęła Sara Spiegel, II m. – Dominika Stąpór, a drużynowo wywalczyły
MISTRZOWSKI TYTUŁ. O punkty oprócz
Sary i Dominiki walczyły także Marcysia
Chmielewska, Ola Czuj, Patrycja Chuchmała, Kasia Trznadel i Kasia Duda.

Dziewczynki z podstawówki również
pobiegły świetnie – I m. ind. wywalczyła
Julka Stąpór (siostra Dominiki) i drużynowo także zajęły I miejsce (w składzie:
Karolina Adamczyk, Olga Cichoń, Ola
Stępień, Nikola Polit i Patrycja Kwiecień). BRAWO!!!! Znakomicie spisały się
dziewczynki najmłodsze. Niespodziankę
sprawiła Agatka Zegarlińska, która została wicemistrzynią w kategorii klas IV
(rocznikowo to dopiero 3 klasa), a na III
miejscu uplasowała się Karolinka Dzie-

ciuch. O dobre pozycje
na trasie walczyły także Gabrysia Szydłowska (7m.), Nela Piętowska (8m.) i Oliwia
Wróblewska (13m.).
Wśród klas IV, zgodnie
z regulaminem – jest
tylko klasyfikacja indywidualna.
Wśród chłopców mistrzowski tytuł wywalczył Patryk Drab (kat.
klas IV i mł.), a przełajowcy z gimnazjum zajęli drużynowo II miejsce (Michał Nowiński,
Kuba Tomala, Kuba Piwowarski, Szymek Niezgoda, Arek Lipiński,
Paweł i Piotrek Malec
i Paweł Ferens).
Ps. Na Mistrzostwach
Województwa w Rytwianach nasze gimnazjalistki zajęły VI
miejsce
(wszystkie
dziewczyny punktowały, czyli zajęły miejsca w pierwszej 60-tce).
Wśród klas V-VI najlepiej zaprezentowała się Olga Cichoń, która w gronie ponad 150 zawodniczek zajęła 31 miejsce.
W kat. najmłodszej – Oliwia Wróblewska
– 9m., 15m. – Karolina Dzieciuch, 23m.
– Agata Zegarlińska i 25 m. – Nela Pię-

towska. Natomiast chłopcy: Patryk Drab
i Bartek Cichoń zajęli miejsca w środku
stawki. Gratulacje!!!
Tekst: K. Marzec /foto : M.Stępień

Złote dziewczyny
23 maja na sandomierskim stadionie obrazowskie, młode lekkoatletki
z V klasy przy wsparciu doświadczonej i o rok starszej Julki Stąpór
wygrały Mistrzostwa Powiatu Szkół
Podstawowych w Czwórboju Lekkoatletycznym. Dziewczyny zgromadziły w sumie 808 pkt. :) To bardzo trudne i zarazem wszechstronne zawody,
bowiem każda zawodniczka musi
przebiec 60m, 600m, rzucić piłeczką
palantowa i skoczyć w dal, czyli zaprezentować 4 podstawowe cechy
motoryczne : szybkość, wytrzymałość,
siłę i skoczność. Wszystkie spisały się le-

znakomicie i indywidualnie zdobyła
srebrny medal z wynikiem 241pkt (
60m – 9,28s/ 600m – 2,00, 21min/piłeczka – 26,5m i skok w dal – 3,91m).
Złota drużyna wystąpiła w składzie:
kpt Julka Stąpór, Karolina Adamczyk,
Olga Cichoń, Ola Stepień, Julka Strugała, Nikola Polit i Julka Lebida. BRAWO DZIEWCZYNKI – GRATULACJE!!!!!
Za pomoc w opiece i obsługę foto
dziękuję niezawodnej Pani Monice Stępień.
piej, niż na sprawdzianach w szkole, ale
najważniejsze, że walczyły do końca. Julka Stąpór na tych zawodach spisała się

K.Marzec
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Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce

Udany występ obrazowskich sportowców
22 maja w Sandomierzu odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce.
Wśród gimnazjalistek najlepiej spisała się
Sara Spiegel, która zdobyła złoty medal
w skoku wzwyż z bardzo wartościowym
wynikiem – 145cm. Tuż za nią uplasowała się Julka Pasiek, a na III miejsce wsko-

Rewelacyjnie spisali się nasi chłopcy:
zdobyli aż 6 mistrzowskich tytułów i jeszcze parę medali. I tak: Krzysiek Orawiec
zdobył 3 złote medale: w biegu na 100m
– 12,33s – wartościowy wynik, w skoku
w dal – 5,12m i sztafecie 4x100m. Michał
Nowiński – złoty medal na 300m, Kuba
Tomala od początku do końca poprowadził i wygrał bieg na 1000 m. Całe podium w skoku wzwyż – złoto dla Pawła
Malca – 165cm, srebro – Jakub Sus i brąz
dla Damiana Buczka. Błysnął formą
w końcu i powalczył Radek Juda zdobywając srebrny medal w biegu na 100m
– 12,76s, a srebro na 300m wybiegał Szymek Niezgoda. W biegu sztafetowym
4x100m złoto dla pierwszego zespołu

czyła Julka Zdyb. Złoty medal zdobyły
także dziewczyny w sztafecie 4x100m
w składzie: Sara Spiegel, Paulina Stasiak,
Kasia Śledź i Ola Czuj. Srebrne medale
wywalczyły Patrycja Chuchmała w biegu
na 300m i Ela Skowron w pchnięciu kulą,
a brązowy – wybiegała na 600m Marcelina Chmielewska.

w składzie: Krzysiek Orawiec, Michał
Nowiński, Paweł Malec i Kuba Tomala
i srebrne medale dla drugiego zespołu:
Radek Juda, Kuba Wilczewski, Patryk Lipiński i Damian Buczek – ci chłopcy to
uczniowie VII klasy, a dla przypomnienia
– ubiegłoroczni mistrzowie województwa szkół podstawowych w tej konkurencji. Wszystkim sportowcom jeszcze
raz GRATULUJEMY i życzymy udanych
występów na zawodach wojewódzkich
4-5 czerwca w Kielcach.
Szkołę na zawodach reprezentowali jeszcze: Kasia Trznadel, Milena Mazur, Dorota Cieśla, Kinga Nocuń i Piotrek Malec.
K. Marzec

Mistrzowie województwa z Obrazowa
Świetnie wypadli sportowcy z obrazowskiej podstawówki na Mistrzostwach
Województwa w Lekkiej Atletyce, które
odbyły się w Sandomierzu 15.06.2018r.
Zawody rozegrano w 2 kategoriach wiekowych – kl. V-VI oraz kl. IV i młodsze.
Szkoła z Obrazowa w klasyfikacji medalowej zajęła I miejsce w województwie
dzięki zdobyciu 3 złotych, 2 srebrnych
i 2 brązowych medali. Najcenniejszy – złoty krążek wywalczyła Karolinka Dzieciuch w biegu na 600m
(2,09,50min i rekord życiowy). Tuż
za nią, na II miejscu – z bardzo dobrym czasem – 2,10,72min – uplasowała się Agatka Zegarlińska, która
jest rok młodsza od swoich rywalek.
Brązowy medal do kolekcji dołożyła
Gabrysia Szydłowska w rzucie piłeczką palantową – 28,5m. Ponadto Gabrysia i Waneska Święcicka
zakwalifikowały się do finału biegu
na 60m, gdzie zajęły odpowiednio
IV i VI m. W zawodach udział wzięły jeszcze Nela Piętowska i Marysia
Wójtowicz. Wszystkie dziewczynki
startowały w kategorii kl. IV i mł.

Rewelacyjnie spisali się też chłopcy z klasy VI: Patryk Wojtas to podwójny medalista: złoty wywalczył w skoku wzwyż
(140cm) i srebrny w biegu na 60m –
w świetnym czasie – 8,34s. Tomek Płaza zdobył mistrzowski tytuł w biegu
na 300m – 44,04s i jest to jego nowy
rekord życiowy. Michał Rugieł w skoku
wzwyż sięgnął po brązowy medal.

Na zawodach wystąpili jeszcze chłopcy
z klasy IV: Patryk Drab i Bartek Skubida.
Medalistom gratulujemy udanego występu, a wszystkim startującym godnego reprezentowania szkoły na zawodach
sportowych. Brawo super ekipa!!!!!
Katarzyna Marzec
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foto: M.Stepień

29 maja reprezentacja Szkoły Podstawowej w Obrazowie wzięła udział w Mistrzostwach Powiatu klas IV-VI w Lekkiej Atletyce. 28 – osobowa grupa sportowców walczyła o medale w 2 kategoriach: klasy IV i młodsi oraz klasy V-VI. Nasi młodzi
lekkoatleci jak zwykle nie zawiedli i zdobyli 22 medale: 8złotych, 5 srebrnych i 9 brązowych.

Tak bogaty dorobek to efekt systematycznej pracy na lekcjach i dodatkowych
zajęciach SKS-u, ale przede wszystkim
talentu dzieci. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Tomek Płaza – uczeń klasy
VI – który wywalczył 2 mistrzowskie tytuły: w biegu na 60m( 8,56s) i na 300m
– w świetnym czasie 44,52s. Po złoty
medal na dystansie 600m pobiegła utytułowana Julka Stąpór i w końcu „złamała” magiczne 2 minuty (1,59,85min).
Michał Rugieł zdobył srebrny medal
w biegu na 60 m (8,62s) i brązowy
w skoku wzwyż(125cm). Gratulacje!!!
Natomiast o pechu może mówić inny
nasz super sprinter – Patryk Wojtas, który w eliminacjach biegu na 60m pobiegł
najszybciej – 8,29s, ale kontuzja stopy
wyeliminowała go z walki o pewny złoty medal. Wcześniej zdążył jeszcze wyskakać srebro w skoku wzwyż (135cm)
– brawo Patryk za sportową postawę
i walkę do końca.

A oto medaliści w kat. młodszej:
skok wzwyż
Im. – Agata Zegarlińska (110cm) i Patryk Drab ( 115cm)
IIm. – Oliwia Wróblewska ( 110cm)
i Bartek Skubida (110cm)
IIIm. – Marysia Wójtowicz (110cm)
i Bartosz Kwiecień (110cm)
rzut piłeczką palantową
Im. – Gabrysia Szydłowska (29m)
IIIm. – Agata Zegarlińska (26m)
bieg na 600m
Im. – Karolina Dzieciuch (2,10,81min)
IIm. – Bartek Cichoń (2,07,79min)
bieg na 300m
Im. – Wanesa Święcicka (54,99s)
IIIm. – Nela Piętowska (57,06s)
IIIm. – Dawid Skrok (54,65s)

Sukces Sary

4.06.2018r w Kielcach gimnazjaliści rywalizowali
na Mistrzostwach Województwa w Lekkiej Atletyce. Sara Spiegel, lekkoatletka z Obrazowa,wywalczyła brązowy medal w skoku
wzwyż z wynikiem 140cm. BRAWO!!!! Tuż za podium, na IV miejscu w tej samej konkurencji uplasowała się drugoklasistka Julka Zdyb, a na Vm. Julka Pasiek – obydwie
z wynikiem 135cm. Jedyny chłopak – Paweł Malec wyskakał 160cm, co dało tylko IV
miejsce. Skoczył co prawda tyle, ile srebrny i brązowy medalista na tych zawodach,
ale miał większą liczbę strąceń w całym konkursie. Szkoda – tak to w sporcie bywa.W zawodach zaprezentowała się jeszcze sztafeta 4x100m w składzie: Ola Czuj, Paulina Stasiak, Kasia Śledź i Sara Spiegel, ale tym razem medalu nie udało się zdobyć.
Gimnazjaliści – brawo za sportową postawę i walkę na wojewódzkiej arenie:)
K. Marzec

bieg na 60m
IIIm. – Gabrysia Szydłowska (9,97s)
skok w dal
IIIm. – Karolina Dzieciuch (3,60m)
IIIm. – Bartek Skubida (3,86m)
Jak widać – sportowy narybek spisał się
znakomicie. Gratulujemy! Szkołę reprezentowali ponadto: Krystian Święcicki
( IV m. w biegu na 1000m – 3,32min),
Wiktoria Bucka, Wioleta Zegarlińska,
Karolina Adamczyk, Julka Strugała, Ola
Stępień, Olga Cichoń, Patrycja Kwiecień, Kamil Bucki, Paweł Sieradzki i Mateusz Rewera.
Tekst: K. Marzec
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VI Memoriał Lekkoatletyczny
im. Piotra Nurowskiego

8.06.2018r obrazowscy gimnazjaliści zakończyli sportowe zmagania w tym roku
szkolnym biorąc udział w VI Memoriale
Lekkoatletycznym im. Piotra Nurowskiego. Zawody odbyły się na sandomierskim stadionie, a zwycięstwo w klasyfikacji szkół z dorobkiem 185,5pkt (razem
dziewczyny i chłopcy) kolejny raz powędrowało do Obrazowa.

Indywidualnie też jest się czym pochwalić: Michał Nowiński zdobył 2 złote medale w biegu na 100m (12,16s) i na 400m
(57,20s). To nowy rekord gimnazjum!
Sara Spiegel – złoto w skoku wzwyż –
145cm i srebro na 400m – 1,07,94min
– i tu też rekord gimnazjum. Krzysiek
Orawiec – złoto w skoku w dal – 4,95m
i brąz w biegu na 100m – 12,43s. Jakub
Tomala – złoto na 800m; srebrne medale zdobyli : Julka Pasiek
w skoku wzwyż – 140cm – to jej
rekord życiowy; Paulina Stasiak
w biegu na 100m i skoku w dal,
Marcysia Chmielewska w biegu
na 800m (3,09,31min) i Paweł
Malec – w skoku wzwyż – 165cm
i w dal – 4,87m; brązowe medale
zdobyli : Julka Zdyb – w skoku
wzwyż (135cm), Patrycja Chuchmała w biegu na 400m, Ela Skowron w skoku w dal, Kasia Trznadel
w biegu na 800m, Arek Lipiński
w pchnięciu kulą i Damian Buczek w skoku wzwyż. Punkty dla
drużyny zdobywali także: Ola
Czuj, Dorota Cieśla, Kasia Śledź,
Szymek Niezgoda, Radek Juda

Złoto i brąz dla
obrazowskich drużyn
5.06.2018r młode sportsmenki z klasy IV PSP z Obrazowa
zdobyły Mistrzostwo Powiatu w Trójboju Lekkoatletycznym
z wynikiem 599 pkt, a w nagrodę otrzymały piękny puchar do
szkolnej kolekcji. Indywidualnie najlepsza okazała się również
nasza zawodniczka Gabrysia Szydłowska, która wywalczyła
złoty medal, a na taki krążek trzeba było uzbierać 135 pkt.
Dziewczynki na zawodach wojewódzkich w Rytwianach,
a na zawodach w Sandomierzu wystąpiły w składzie: Gabrysia
Szydłowska, Oliwia Wróblewska, Agata Zegarlińska, Wanesa
Święcicka, Karolinka Dzieciuch, Nela Piętowska i Marysia Wójtowicz.
Dobrze zaprezentowali się również chłopcy, którzy drużynowo zajęli III miejsce, a indywidualnie srebrny medal do swojej
kolekcji zdobył Patryk Drab z dorobkiem 107 pkt.
Skład drużyny: Patryk Drab, Bartosz Kwiecień, Bartek Skubida,
Bartek Cichoń, Fabian Bona i Kamil Bucki.
Gratulujemy wszystkim sportowcom udanego występu. Brawo!!!!
PS. 19.06 drużyna dziewcząt na zawodach wojewódzkich
w Rytwianach zajęła IV miejsce w gronie 13 drużyn z całego województwa.
K. Marzec

i Kuba Wilczewski. Brawo gimnazjaliści!!!!
Nasi lekkoatleci w nagrodę otrzymali
pamiątkowe medale, a szkoła – puchar,
3 piłki i koszulki – znaczniki. Dekoracji
dokonywali m.in. członkowie rodziny
śp. P. Nurowskiego.
Tekst i foto: K. Marzec
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Początek czyli jak dawniej na wsi bywało....

cz. II wspomnień pani Marty
Jędrzejewskiej ze Świątnik
Najważniejsza dla
wszystkich mieszkańców była Kaplica pod wezwaniem
Królowej Jadwigi, znajdująca się
w centrum wsi –
miejsce modlitwy
i spokoju. Obok
kościoła znajdowała się polana wysadzana wierzbami
z soczystą zielona trawą, na której
gospodarze wypasali konie.
Najpiękniejszy był dla mnie miesiąc
maj – w pobliskich stawach słychać
było rechot żab, dzieci biegały szczebiocąc wesoło. Wieczorem utrudzone pracą kobiety i dzieci schodziły
się i przy przydrożnych figurkach
śpiewały Majówkę – zawsze dziękując Matce za to co mają, rzadziej prosząc.
W Świątnikach ludzie sadzili len.
Po żniwach słychać było stuk miedlic, zgrzyt cierlic. To gospodynie
szykowały len i konopie na zimę do
przędzenia. Z lnu i konopi przędły
nici, zaś nasi świątniccy tkacze przerabiali na płótno, z którego gospodynie szyły worki na zboże i ziemniaki.
Poza tym gospodynie cięły nożyczkami niepotrzebne szmaty, tkacze
na swych warsztatach tkackich tkali chodniki, tzw. derki, które służyły
do okrycia siedzeń i koni, gdy jechali
na jarmark czy też do kościoła. Ludzie wtedy byli zapracowani, ale
zawsze zadowoleni i serdeczni wobec sąsiadów.
Wspominam te chwile, gdy nadchodziła burza. Matula świeciła wtedy
świecę – gromnicę i stawiała ją obok
obrazu Matki Boskiej. Wszyscy klękaliśmy i w skupieniu szeptaliśmy
… Pod Twoją obronę.... W domu panowała cisza, słychać było tylko skupione i zmartwione głosy rodziców
i dzieci szeptających modlitwę. Kie-

dy burza cichła, wszyscy szczęśliwi
i spokojni szli spać do swoich drewnianych łóżek wyścielonych siennikiem wypchanym słomą i sianem.
Moje dziecięce wspomnienia dotyczą też Świąt Bożego Narodzenia.
Tato późnym popołudniem przynosił snop słomy, rozścielał go pod stołem, a my – dzieci jak dawniej pastuszkowie oczekiwaliśmy wspólnej
modlitwy, kolędowania i łamania
opłatkiem. Dom pachniał potrawami, ale nic przez cały dzień nie mogliśmy zjeść. Czekaliśmy aż mama
wyjdzie z domu, a wtedy ukradkiem
podjadaliśmy. Najbardziej smakowały nam kluski z makiem – oj jakie to
było pyszne! Wigilię zaczynaliśmy od
wspólnej modlitwy, a potem następowała piękna chwila. Tato brał słomę, na której siedzieliśmy i po śniegu
szliśmy do ogrodu z przygotowanymi wcześniej powrósełkami zrobionymi ze słomy. Tato i bracia wiązali
kolejno wszystkie drzewka owocowe mówiąc:,,Będziesz rodziła czy nie
będziesz rodziła, bo cię zetnę...”. Tato
robił krzyżyk ze słomy i zakładał
na gałąź największego i najdorodniejszego drzewa, a my wołaliśmy:
„Jabłka, gruszki śliwki na drzewinie
a u sąsiadów na kominie....”.
Potem była wieczerza wigilijna
i wspólne kolędowanie.
Zima to była wielka frajda dla wszystkich dzieci. Pamiętam jak dostałam
na gwiazdkę łyżwy od brata Adolka.
Zrobione były z patyka, przez środek przechodził pręt od blaszanego wiaderka, który służył do ślizgania, z przodu i tyłu były dwa kółka,
za pomocą których mocowało się
je do patyka i butów. A potem jazda..... Na stawach, których w Świątnikach nie brakowało, były same
ślizgawki. Dzieci popołudniami nie
siedziały w domu – wszystkie bawiły
się na dworze. Nie patrząc na mróz
i śnieg – im więcej śniegu i mrozu
tym zabawa była lepsza.
Mijały święta Bożego Narodzenia.
Zaczynało się „darcie pierza”. Kobiety ze wsi spotykały się u jednej

z gospodyń i skubały pióra – śpiewając kolędy, pastorałki, przyśpiewki i wspominając dawne czasy ( robiły to przy lampach naftowych lub
świecach, bo jeszcze na wsi nie było
elektryczności). Na zakończenie „
darcia piór” odbywała się uroczysta
podśpiewanka – połączona z poczęstunkiem – zazwyczaj był pieczony placek drożdżowy i serwowana
herbatka. Często gospodarze grali
na instrumentach – wszyscy razem
śpiewali i dobrze się bawili. Mój tato
bębnił na bębnach, a Pan Marceli
Dudek grał na skrzypcach. Wszyscy
potrafili obok ciężkiej, codziennej
pracy znaleźć czas na wspólną zabawę i śpiew – zabawa trwała do późnych godzin.
Całkiem inaczej wyglądało w tamtych czasach pranie.
Mniejsze rzeczy prało się na tarach
z blachy, a większe jak derki, chodniki z pomocą kijanki zrobionej z drzewa. Szmaty brało się w wiadra i barce, zakładało się na plecy, brało się
ławę pod pachę i szło nad staw lub
rzeczkę. Rozkładało się ławę, na niej
chodnik i rytmicznie uderzało się
kijanką w takt. Najczęściej schodziło się kilka gospodyń – słychać było
wtedy „ kijankowa muzykę” rozchodzącą się po całej wsi.
To moje wspomnienia z wczesnego
dzieciństwa – pamiętam, jak ważna
była dla Wszystkich mieszkańców
Legenda Królowej Jadwigi i to co
po sobie zostawiła. Każdy chłopak
chciał się żenić u nas w Świątnikach,
żeby skorzystać z ulg, które nadała Jadwiga. Poza tym dla obcych –
mieszkających w sąsiednich wsiach
– Świątniki i mieszkanie tu u nas
było marzeniem. Świątniczanie byli
postrzegani jako ludzie biedni, ale
pracowici, szanujący się w swojej biedzie, uśmiechnięci i życzliwi
wobec innych. Honorowi, odważni
i dbający o wspólne dobro – swoją
ziemię świątnicką.
Marta Jędrzejewska
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Nr 2(19) 2018 r.

Wakacje w gminie?
Może być ciekawie

Jak co roku dzieci i młodzież część wakacji spędzi w swoich miejscowościach.
Podpowiadamy zatem, gdzie warto spędzić wolny czas w gminie Obrazów.
Wyjazdowe warsztaty fotograficzne,
filmowe, plastyczne, muzyczno-wokalne, teatralne – oferuje w lipcu Gminna Biblioteka Publiczna w Obrazowie
w ramach partnerskiego projektu „Menu
kultury – edukacja kulturowa na serio”.

W sierpniu wraz z filiami w Świątnikach
i Kleczanowie zapraszamy na WAKACJE
W BIBLIOTECE gdzie oferujemy zajęcia
artystyczne, pierwszej pomocy, ceramiki, handmade, kino plenerowe itp.
Wszystko bezpłatne, wystarczy przyjść
i dobrze się bawić.
W miesiącu lipcu nie będą
się nudzić dzieciaki z Kleczanowa. Tamtejsza szkoła
przygotowała letnią akcję
„Wakacyjne wtorki ze szkołą”. Dzięki dofinansowaniu
przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych i Zespół
Ekonomiczny
Oświaty
w Obrazowie kilkudziesięciu uczniów pod opieką
nauczycieli weźmie udział
w ciekawych wycieczkach
po województwie świętokrzyskim.
Zaplanowano
wyjazdy do Chęcin, Bałtowa i Kielc.
Fanów sportu zapraszamy
do skorzystania z oferty
Orlika przy SP w Obrazowie gdzie można pograć
w siatkówkę, koszykówkę, tenisa czy piłkę nożną.
Obiekt czynny codziennie w godzinach 16.00 –
21.00.

Nr 2(19) 2018 r.

Ważne telefony

Telefon alarmowy 112
Zespół Gospodarki Komunalnej w Obrazowie
(sprawy związane z wodociągami, kanalizacją, odpadami,
oświetleniem ulicznym, utrzymaniem dróg)
tel. kom. 509 702 508
Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie
tel. 15 836 51 50
Kościoły i parafie:
BM – Parafia pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa
Męczennika i św. Katarzyny Dziewicy i 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 Podwyższenia Krzyża
Świętego w Sandomierzu
tel. 15 832 72 52
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Dzielnicowy Gminy Obrazów
st. sierż. Michał Dziorek
Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu
ul. Mickiewicza 30
27-600 Sandomierz
adres e-mail: dzielnicowy.sandomierz5@ki.policja.gov.pl
tel. 695 188 650

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

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.
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