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wywiad z wójtem gminy obrazów
krzysztofem tworkiem

Panie Wójcie, zbliża się koniec kadencji. Jak oceni Pan ten czas w pracy
w Samorządzie Gminy Obrazów?
Czas płynie nieubłaganie, to fakt, ale
śmiało mogę sięgnąć pamięcią wstecz
i zaprezentować niektóre zrealizowane inwestycje.
W ramach pozyskanych środków na usuwanie klęsk żywiołowych w latach 2012
– 2018 wyremontowano 23,510 km
dróg gminnych, odmulono 1,391 km
rowów wzdłuż dróg gminnych oraz pozyskano dofinansowanie w wysokości
4 217 290,00 zł. W latach 2011-2018 ze
środków budżetu wykonano 14,657 km
nawierzchni asfaltowych na drogach
gminnych. Wykonaliśmy utwardzenia
kamieniem naturalnym oraz łamanym
80 km dróg gminnych. W latach 20112018 pozyskano dofinansowanie m.in.
na budowę nowych świetlic, boisk
sportowych oraz remont i wyposażenie
świetlic w wysokości 5 660 337,70 zł.
Budowaliśmy place zabaw, zagospodarowane zostały tereny wokół świetlic.
Budowaliśmy i modernizowaliśmy kolejne nitki wodociągowe i kanalizacyjne na kwotę ponad 3 milionów złotych.
Wraz z gminami partnerskimi weszliśmy
w projekt pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł dla gospodarstw indywidualnych. Mieszkańcy naszej gminy
będą mogli z dofinansowaniem założyć instalacje OZE w celu zmniejszenia
rachunków za media. Zrealizowaliśmy
wiele mniejszych inwestycji, które pomagają mieszkańcom np.: budowa wiat
przystankowych. Wszystkie inwestycje
starałem się jako Wójt dopilnować z należytą starannością i poczuciem, że będą
dobrze służyć mieszkańcom Gminy Obrazów.

Co było największym wyzwaniem
gdy został Pań Wójtem Gminy?
To trudne pytanie ze względu na to,
iż żaden człowiek nie ma na starcie takiej
wiedzy, aby był w stanie poradzić sobie
ze wszystkim. Ważne, żeby wokół siebie
skupić dobrych ludzi, zarówno w radzie
jak i w urzędzie. Tak było w tym przypadku. Trzeba było przetrzeć pierwsze szlaki
i sporo popracować, aby potem nabrać
odwagi i z chęcią działać na rzecz Gminy
Obrazów. Wyzwań jakie stanęły przede

mną na początku tej drogi było bardzo
dużo. Wiele spraw udało się załatwić,
mimo iż wydawały się nie do przejścia.
Zawsze stawiałem i dalej stawiam dobro
Gminy i jej mieszkańców za swój priorytet.

Na ile wykorzystaliśmy jako Gmina
Obrazów swoje możliwości?
Uważam że swoje możliwości wykorzystaliśmy w dziewięćdziesięciu kilku
procentach. Nie ma gminy w całej Polsce, która mogłaby pochwalić się, że
w 100 % wykorzystała swoje możliwości.
Jeżeli weźmiemy pod uwagę chociażby
ten ostatni rok, to na kilkanaście złożonych projektów o dofinansowanie nie
przeszedł nam tylko jeden. Pokazuje to,
że jako Wójt i cały urząd pracujemy nad
zmianą otoczenia i nowymi pomysłami
inwestycyjnymi. Mimo, iż czegoś nie
udało się zrobić, staramy się, aby uzyskać dofinansowanie w kolejnym naborze i realizować kolejne inwestycje. Z takich ostatnich dużych szans na rozwój
możemy pochwalić się, iż obok remontów dróg pozyskaliśmy dofinansowanie
na budowę domu dziennego pobytu seniora. Zagospodarujemy część budynku
starej szkoły w Jugoszowie. Stworzy to
szanse dla mieszkańców na znalezienie
pracy oraz pomocy podopiecznym, których nie brakuje w naszej gminie.

Gmina inwestuje w oświatę. Jak
szkoły poradziły sobie z reformą?
Tak naprawdę nikt nie pyta jak mamy sobie poradzić. My mamy to zadanie wykonać. Moim zdaniem powrót do 8 klas
w szkole podstawowej to dobry pomysł.

Sama reforma przebiegła bardzo spokojnie. Można powiedzieć, że mieliśmy
dylemat jak rozmieścić uczniów w niektórych szkołach ,ale staramy się pozyskiwać środki na rozbudowę placówek
oświatowych. Dla mnie ważnym było,
aby żaden nauczyciel nie stracił pracy
i na szczęście udało nam się to zrobić.
Zainwestowaliśmy w oświatę duże pieniądze, ale w kogo inwestować jak nie
w młode pokolenie? Udało się wybudować orlika, boiska wielofunkcyjne,
przeprowadzać remonty szkołach. Jeszcze w tym roku do szkół trafią nowoczesne komputery i tablice multimedialne.
Złożyliśmy wniosek na budowę boisk
w Bilczy i Kleczanowie. Staramy się także
o pozyskanie środków na budowę trybuny przy boisku sportowym w Święcicy,
która służyłaby mieszkańcom – kibicom
Gminnego Klubu Sportowego.

Jak przez te ostatnie lata układała
się Pańska współpraca z Radą Gminy?
Wielu wójtów chciałoby mieć taką Radę
jak nasza. Nie zawsze się zgadzaliśmy, ale
dzięki wspólnym rozmowom i debatom
zawsze dochodziliśmy do kompromisu
i porozumienia. Dzięki naszej wspólnej
pracy udało się zrealizować wiele ważnych inwestycji. Naszą współprace oceniłbym na 5+, świadczy o tym chociażby
jednogłośnie udzielane absolutorium
dla Wójta. To naprawdę bardzo miłe gdy
ma się wokół siebie ludzi zaangażowanych i chcących podjąć pracę na rzecz
Gminy Obrazów.
Ważną rolę w społeczeństwie odgrywają sołtysi. Muszę powiedzieć, że mimo
swoich prywatnych zajęć wszyscy sołtysi
stanęli na wysokości i podejmowali działania na rzecz rozwoju swoich sołectw.
Miło mi było uczestniczyć w zebraniach
wiejskich na których sołtysi wskazywali
konkretne pomysły inwestycji. Dziękuję
wszystkim za współpracę.

Na terenie Gminy Obrazów działa
blisko 20 stowarzyszeń i 10 OSP. Jak
wygląda współpraca z organizacjami pozarządowymi?
Naszą współpracę oceniam bardzo wysoko. Jest bardzo miło gdy słyszę od
osób spoza naszej gminy pochlebne
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opinie na temat naszych stowarzyszeń.
Jako Gmina dostajemy wiele zaproszeń
na różne festyny, dożynki, imprezy plenerowe i właśnie tam reprezentują nas
nasze stowarzyszenia. Przygotowują
wykwintne stoiska promocyjne i dzięki temu wspólnie wyrobiliśmy markę
, która uznawana jest na terenie całego województwa. Zawsze wspierałem
i będę chciał dalej wspierać organizacje pozarządowe bo przynosi to wiele
korzyści. W dzisiejszych czasach coraz
gorzej z integracją społeczeństwa, a stowarzyszenia pełnią bardzo ważną rolę
w tym aspekcie. Mają wiele pomysłów
na realizację inicjatyw, na które zawsze
patrzymy z przychylnością. Gdy zachodzi potrzeba, wspieramy finansowo
różne projekty przez nie realizowane.
Przez te ostatnie lata powstało wiele
małych i dużych inwestycji, które udało
się zrealizować wspólnie ze stowarzyszeniami. Bardzo im wszystkim dziękuję
za aktywność. Jeżeli chodzi o Ochotnicze Straże Pożarne to zawsze możemy
liczyć na ich wsparcie. Cały czas w gotowości, czekając na dźwięk syreny, są
na wezwanie potrzebujących. Staram
się jako Prezes Zarządu Gminnego dostrzegać współczesne potrzeby strażaków. Szukamy pieniędzy i dofinansowań
gdzie się da. Kupujemy sprzęt, utrzymujemy strażnice, wspieramy dotacjami.

INFORMACJE
Wszystkim organizacjom pozarządowym życzę dalszego rozwoju.

Jak co roku dużym sukcesem organizacyjnym okazało się Europejskie
Święto Jabłka. Jak ocenia Wójt tegoroczne Jabłkobranie?
Niech o sukcesie tegorocznego Jabłkobrania świadczą liczby. Pierwszego
dnia odwiedziło nas ok 10 tysięcy ludzi, w niedzielę też plac wypełniony
był po brzegi. Jako organizatorzy staraliśmy się zaprosić największe gwiazdy.
Takie życzenie mieli mieszkańcy, którzy
wyrazili to w ankietach i głosowaniach
przez nas przeprowadzonych. Cieszę się,
że po kilku próbach udało się ściągnąć
do Obrazowa Zenka Martyniuka i resztę
gwiazd, które wystąpiły na Europejskim
Święcie Jabłka. Cała organizacja wymagała od nas sporego wysiłku, ale daliśmy radę i dziękuję za opinie przybyłych
mieszkańców, że było to najlepsze Święto Jabłka w historii. Mam nadzieję, że już
na stałe w tradycji Jabłkobrania zapisał
się Blok Sportowy. O Kryształowe Jabłko
Wójta Gminy Obrazów zmierzyło się ponad 100 zawodników z całej Polski. Dużą
popularnością cieszyły się też zmagania
na 5 km oraz Nordic Walking.
Z tego miejsca chciałbym wszystkim podziękować za obecność i wsparcie w or-
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ganizacji Europejskiego Święta Jabłka.

Co według Wójta wymaga jeszcze
zmian w Gminie Obrazów i jaką
ma Wójt wizję rozwoju na najbliższe lata?
Jeżeli Mieszkańcy obdarzą mnie swoim
zaufaniem w nadchodzących wyborach
to chciałbym pracować nad dalszym
rozwojem Gminy Obrazów. Mamy dużo
potrzeb. Chciałbym budować i modernizować kolejne świetlice oraz zagospodarować tereny wokół nich poprzez otwarte strefy aktywności, które już niebawem
pojawią się na naszym terenie. Bardzo
ważne są drogi i infrastruktura. Nie odstąpimy od pozyskiwania kolejnych
środków na ich budowę, modernizacje
i utwardzanie kolejnych odcinków. Nie
możemy zapomnieć o modernizacji sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej. Wymaga
to współpracy, na którą bardzo liczę.
Dalej będziemy inwestować w oświatę,
kulturę i rozwój społeczności obywatelskich.

Dziękuje za rozmowę.
Dziękuje.

INWESTYCJE

Podsumowanie kadencji 2014-2018
Zapraszamy do zapoznania się z informacją o wykonanych inwestycjach
w mijającej kadencji Samorządu Gminy Obrazów.

Infrastruktura drogowa

Bardzo ważną dziedziną jest infrastruktura drogowa. W ramach różnych funduszy i środków z dofinansowań udało się
kontynuować budowę i modernizację
kolejnych odcinków dróg.
W miejscowościach Węgrce, Lenarczyce, Rożki, Piekary, Komorna, Malice, Obrazów, Święcica, Wierzbiny, Jugoszów,
Chwałki, Bilcza, Świątniki, Węgrce Panieńskie oraz Dębiany w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykonano remonty nawierzchni
asfaltowych na które pozyskano środki
w wysokości 3 mln zł.
W ramach Funduszu Ochrony Gruntów

Rolnych dofinansowanie w wysokości
117 656,53 zł na remont łącznie 1,632
km dróg w msc. Rożki, Wierzbiny, Głazów oraz Bilcza.
W ramach środków z PROW został wyremontowany odcinek drogi o długości
544 m na który pozyskano 101 143,00 zł
dofinansowania. Ze środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych dokonano w msc. Chwałki przebudowy odcinka drogi o długości 700m.
Na zadanie pozyskano dofinansowanie
w wysokości 249 538,00 zł.
Na terenie całej gminy zostało utwardzone kamieniem naturalnym oraz łamanym łącznie 44 km dróg gminnych.
Na terenie gminy zostały zamontowane
nowe lampy oświetleniowe oraz dobudowano nowe odcinki oświetlenia ulicznego.

Budynki użyteczności
publicznej

W mijającej kadencji dzięki staraniom
wielu osób udało się wybudować nowe
świetlice wiejskie, budynki świetlicowogarażowe dla OSP, oraz przeprowadzić
remonty generale w świetlicach i remizach na terenie całej Gminy Obrazów.
Doposażono świetlice oraz zagospodarowano place wokół nich.
W msc. Chwałki wybudowany został
budynek świetlicy wiejskiej oraz plac
zabaw na który pozyskano z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata
2007-2013 dofinansowanie w wysokości
500000,00 zł.
Natomiast w msc Głazów, Dębiany oraz
Jugoszów wybudowano budynki świetlic na które pozyskano z Europejskiego
Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju
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Obszarów Wiejskich PROW na lata 20072013 dofinansowanie w wysokości 1 487
907,46 zł
Istniejące budynki świetlic w msc. Bilcza,
Węgrce Panieńskie, Głazów, Świątniki
i Dębiany oraz budynek Urzędu Gminy
zostały docieplone dzięki czemu obniżono koszty ogrzewania, a budynki
zyskały nową elewację. W pomieszczeniach świetlic wiejskich w msc. Bilcza,
Głazów, Lenarczyce, Dębiany, Zdanów,
Żurawica oraz Komorna wykonano centralne ogrzewanie.
Wymieniona została stolarka okienna
oraz drzwiowa w budynkach świetlic
w msc. Bilcza, Węgrce Panieńskie, Głazów, Świątniki, Komorna oraz Dębiany. Utwardzono kostką brukową teren
przed świetlicami w msc. Jugoszów,
Węgrce Panieńskie, Dębiany, Święcica
oraz dokonano nasadzenia roślinności ozdobnej.
Nieszczelne pokrycia dachowe na budynkach świetlic w msc. Dębiany, Lenarczyce, Bilcza, Świątniki oraz budynku Urzędu Gminy zostały wymienione
na bardziej trwałe i estetyczne.
Wyremontowano oraz doposażono pomieszczenia budynków świetlic i remiz
m.in. w stoły, krzesła, sprzęt kuchenny
oraz sportowy. Mienie w pomieszczeniach świetlic w msc Lenarczyce, Wegrce Panieńskie, Głazów oraz Jugoszów
zostało zabezpieczone przed kradzieżą
poprzez wykonanie systemów alarmowych .
Przy budynkach świetlic w msc. Święcica oraz Kleczanów zostały wybudowane
nowe siłownie zewnętrzne a przy zbiorniku wodnym w msc. Obrazów zostało
wykonane centrum rekreacyjne z siłownią oraz górką saneczkową.
Zostały wykonane „szamba” przy budynkach świetlic wiejskich w msc. Głazów
oraz Komorna.
W ramach Programu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok pozyskano dofi-

Biblioteka z altaną twórczą

INFORMACJE
INWESTYCJE
nansowanie o łącznej kwocie 7750,00 zł
na zakup wyposażenia sportowego dla
miejscowości Głazów oraz doposażenie
siłowni w msc. Węgrce Panieńskie.

Infrastruktura wodna

Do dużych inwestycji można zaliczyć
budowę i remont sieci wodociągowych.
Podczas tych prac Wójtowi Gminy jak
i osobom współpracującym przyświecał
główny cel – udogodnienia w korzystaniu z wody i zapobiegania awarii. Zostały
wybudowane nowe sieci wodociągowe
w msc. Obrazów, Chwałki, Lenarczyce
oraz Wierzbiny oraz sieć kanalizacyjna
na które pozyskano dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rolnego
na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
PROW na lata 2007-2013.
Awaryjne odcinki sieci wodociągowej
w msc. Komorna oraz Węgrce zostały
wymienione na nowe.
Odmulono zbiorniki wodne w msc. Dębiany, Głazów, Lenarczyce, Zdanów,
Wierzbiny, Węgrce Panieńskie Święcica,
Komorna, zabezpieczono skarpy zbiorników w msc. Głazów, Świątniki, Lenarczyce oraz Obrazów. Zbiorniki wodne
w msc Głazów, Chwałki, Dębiany, Jugoszów oraz Święcica zostały ogrodzone. Podczas modernizacji zbiorników
wodnych ważne było, aby sadownicy
mogli korzystać z profesjonalnych ujęć
pod cele chemizacyjne.

Dla mieszkańców

Podczas mijającej kadencji wybudowano nowe wiaty przystankowe w msc Obrazów, Bilcza, Głazów, Żurawica, Zdanów
oraz tablice informacyjne z numerami
domów. Powstały nowe altany rekreacyjne.
Gmina Obrazów pozyskała środki finansowe na usuwanie azbestu w kwocie
116 110,11 zł
Podpisano umowę o dofinansowanie
na montaż instalacji paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych

Remiza w Bilczy
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w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 działanie
3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Termin realizacji lata 2018-2019.
Wartość kosztorysowa zadania to 5 456
272,65 zł. Natomiast wnioskowana kwota dofinansowania 2 999 580,00 zł.

Współpraca ze
stowarzyszeniami

Dzięki bardzo dobrej współpracy z organizacjami pozarządowymi udało się
zrealizować wiele inwestycji, które zmieniają wizerunek całej gminy. Samorząd
udzielał pożyczek na realizację różnych
projektów np. zagospodarowanie terenów za stawem w Obrazowie oraz plac
zabaw w Święcicy.

Co przed nami?

Trwają prace nad budową siłowni plenerowych oraz strefy relaksu w msc. Rożki,
Węgrce Panieńskie oraz Świątniki oraz
budową siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw w msc. Zdanów.
Na przedmiotowe zadania pozyskano
dofinansowanie w kwocie 119400,00
w ramach programu OSA Otwarte Strefy Aktywności ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Przystąpiono do budowy świetlicy wiejskiej w msc. Malice.
Zatwierdzono do realizacji wniosek
na adaptacje pomieszczeń na parterze
byłej Szkoły Podstawowej w Jugoszowie pod dom dziennego pobytu dla
seniorów. Całkowita wartość projektu
1953904,52 zł. Wnioskowane dofinansowanie 1788904,52 zł.
Wszystkie wykonane inwestycje służą
mieszkańcom podnosząc poziom ich życia.

droga rożki
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Pielary świetlica

Remiza Dębiany

Remiza Głazów

Umocnienie skarpy zbiornika wodnego
w miejscowości Świątniki

Urząd gminy Obrazów

Zwrot podatku
akcyzowego
w 2018 roku
Urząd Gminy w Obrazowie informuje
że, w 2018 roku zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego
wykorzystywanego
do produkcji rolnej realizowany był
w dwóch terminach tj. lutym i sierpień. Łącznie wpłynęło 1030 wniosków na kwotę: 331.329,24 zł.

Wiata przystankowa wraz z peronem przy
drodze powiatowej nr 0738T

Prosi się o kompletowanie faktur
z zakupionego oleju napędowego
za okres od 01.08.2018 do 31.01.2019
r (nie więcej niż 86 litr na 1 ha użytków rolnych). Pierwszy termin składania wniosków to miesiącu lutym
2019r. Druki do pobrania na stronie
urzędu www.obrazow.pl (zakładka
samorząd druki do pobrania).
K.T
Wykonanie podbudowy z tłucznia na drodze
w miejscowości Dębiany

Siedlisko nad stawem

Przebudowa drogi gminnej położonej
w miejscowości Obrazów od km 0+000 do km
0+544

Informujemy, że Gmina Obrazów
w dniu 24.09.2018r. podpisała umowę
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach na dofinansowanie zadania Realizacja gminnego Programu Usuwania Azbestu w roku 2018
z terenu gminy Obrazów. Koszt zadania wynosi 53 352,00 zł, dofinasowanie WFOŚiGW stanowi 26 676,00 zł.

INFORMACJE
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Wywiad z Przewodniczącą Rady Gminy
w Obrazowie p. Teresą Szczudło

Co Panią skłoniło, aby 20 lat temu
wystartować w wyborach samorządowych?
Sama o tym nie myślałam, żeby ubiegać się o mandat radnej. Jednak grupa
mieszkańców zachęcała mnie, abym wystartowała w wyborach do Rady Gminy
i reprezentowała naszą miejscowość.
I tak zostałam radną. Nie spodziewałam
się wtedy, że będę nią aż 5 kadencji.
W ostatniej kadencji sprawuję funkcję
przewodniczącej Rady. To duża odpowiedzialność.

Nie bała się Pani wyboru na przewodniczącą rady?
Bałam się, jak każdy człowiek, który styka się z czymś nowym, czułam niepokój,
jaki towarzyszy wszystkim zmianom jakie zachodzą w naszym życiu. Musiałam
wiele się nauczyć. Ale dzięki wsparciu
koleżanek i kolegów radnych oraz Pana
Wójta poradziłam sobie z tą rolą. Myślę,
że może nie najgorzej, bo często spotykam się w wyrazami sympatii i uznania
ze strony radnych oraz mieszkańców.

Trudne jest sprawowanie funkcji przewodniczącej?
Jak już wspomniałam, to przede wszystkim duża odpowiedzialność. W każdej
pracy przydaje się doświadczenie i zdrowy rozsądek. Rada to nic innego jak zespół ludzi, których łączy, a przynajmniej
powinien, wspólny cel. Wszystkie, na-

wet najbardziej burzliwe dyskusje winny kierować się dobrem mieszkańców.
W przeciwnym wypadku niczego się nie
osiągnie, a całą energię straci się na niszczące kłótnie i spory. U nas wspólne stanowiska były wcześniej wypracowane
na posiedzeniach poszczególnych komisji. Podczas sesji nie było więc większych niespodzianek. Życzę wszystkim
samorządowcom, żeby mogli pracować
w takiej atmosferze.

W czym tkwi sekret porozumienia
między ludźmi?
Porozumienie między ludźmi musi być
oparte na prawdziwej szczerości. Fałsz
i zakłamanie zawsze wyjdą na jaw, ale
wtedy bardzo trudno jest odbudować
dobre relacje.

Jak w tej kadencji układała się Pani
współpraca z Wójtem Gminy i radnymi?
Bardzo dobrze. Wydaje mi się, że tworzymy naprawdę zgrany zespół ludzi, którzy
wspólnymi siłami chcą zrobić coś dobrego dla naszej gminy. Potrafimy ze sobą
rozmawiać i szukać dobrych rozwiązań.

Zdarza się Pani tupać nogą?
Oczywiście. Nie robię tego wprawdzie
często, ale wyznaję zasadę, że negatywne emocje należy rozładować. Zawsze
starałam się utrzymywać porządek podczas sesji bez tupania nogą, bo uważam,
że emocje nie są zbyt dobrym doradcą.

Ja podsumowałaby Pani tą upływającą właśnie kadencję?
Uważam, że wszystkie sesje były spokojne i merytoryczne. Myślę, że dzięki temu
i wspólnej pracy radnych i Pana Wójta
udało nam się osiągnąć wiele dobrego
dla naszej gminy. Jedną z trudniejszych
spraw w czasie tej kadencji, jak również i tych poprzednich, były sprawy
oświatowe. Nie łatwo było zabezpieczyć
wszystkie potrzeby szkół, ze względu
na duże koszty ich funkcjonowania, które w dużej części obciążają budżet gminy. Pozytywnym elementem były sesje
absolutoryjne, jednomyślnie uchwalające sprawozdania z wykonanego budżetu przez organ wykonawczy gminy
czyli Wójta. Korzystając z okazji chciałabym podziękować wszystkim radnym
oraz Panu Wójtowi, kierownikom jednostek gminnych, pracownikom gminy
za współpracę w czasie tej kadencji, a ze
swej strony przepraszam za wszystko, co
było z mojej strony niewłaściwe.

Czy zamierza Pani kandydować
na kolejną kadencję?
Tak, podjęłam taką decyzję. Chciałabym
swoim doświadczeniem i znajomością
problemów jakie są do rozwiązania, dalej służyć mieszkańcom naszej gminy.
Dziękuję za rozmowę.

TIK drogą do sukcesu
Pod takim tytułem będzie realizowany projekt edukacyjny „Rozwoju edukacji kształcenia ogólnego w zakresie
stosowania Technologii Informacyjno
– Komunikacyjnej„ w Publicznej Szkole Podstawowej w Obrazowie, w roku
szkolnym 2018/2019. Projekt dofinansowany jest w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Jego założeniem jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego. W ramach projektu organizowane
zostaną zajęcia pozalekcyjne, w których
uczestniczyć będą uczniowie klas IV-VIII,

mający możliwość rozwijania swoich
kluczowych kompetencji w zakresie: 1.
Przetwarzania (wyszukiwania, oceny,
przechowywania)informacji, 2. Komunikacji, 3. Tworzenia cyfrowej informacji,
ze szczególnym uwzględnieniem programowania, 4. Zachowanie bezpieczeństwa, 5. Rozwiązywania problemów
technicznych poprzez realizację zajęć informatycznych.
Ponadto uczniowie wezmą udział w laboratoriach przyrodniczych, które prowadzone będą z wykorzystaniem narzędzi TIK. Laboratoria przyrodnicze
przyczynią się do podniesienia wiedzy
praktycznej i teoretycznej z przedmio-

tów przyrodniczych oraz nabycia praktycznych umiejętności wykorzystania
TIK w nauce.
W ramach projektu przeszkolona zostanie również kadra pedagogiczna w zakresie edukacji informacyjno-komunikacyjnej.
Placówka wzbogaci się także o nowoczesny sprzęt komputerowy tj. laptopy,
e-podręczniki, tablice multimedialne,
rzutniki i programy. Całkowita wartość
projektu wynosi 224 075,00 zł.
Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie.

8

Echo Naszej Gminy

WYDARZENIA

PIKNIK RODZINNY
W DĘBIANACH
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Dnia 22.07.2018 w Dębianach odbył się IV już ,,Piknik rodzinny” połączony z Dniem Dziecka. Podczas imprezy dzieci
miały zagwarantowane różne atrakcje: dmuchane zjeżdżalnie, zabawy oraz tańce przy muzyce na żywo. Oprócz tego
dla wszystkich mieszkańców i zaproszonych gości przygotowany był słodki poczęstunek, lody oraz grill. Wszyscy bardzo dobrze się bawili. Zmęczeni ale uśmiechnięci i szczęśliwi
wrócili do swoich domów.
Edyta Kiliańska

Po raz trzeci w gminie Obrazów zawitał
zaprzyjaźniony Ambulans z Mc Donalda
Już po raz trzeci na terenie gminy Obrazów zorganizowano
bezpłatne, profilaktyczne badania USG dla dzieci. Badania
prowadziła Fundacja McDonalda wraz z lekarzami z Top Medical z Lublina. Partnerami akcji były : Władze Gminy Obrazów, Stowarzyszenie Rozwój i Integracja sołectwo Kleczanów. Badania USG objęły dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6
lat. Badania były bezpłatne i bezpieczne. Przebadano ok.60
dzieci, w tym u kilkunastu stwierdzono nieprawidłowości
narządów wewnętrznych. Po zakończeniu badania rodzice
otrzymywali opis oraz zdjęcie usg. W razie konieczności rodzice mogli skorzystać z porady lekarskiej. Nasi Milusińscy
za odwagę otrzymywali drobne gadżety sfinansowane przez
Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i D&D z Sandomierza – Dorotę Paś. Zaś rodzice dostali
karnety na aktywny wypoczynek ofiarowane przez Vacu Klub
z Sandomierza – Katarzynę Bielarz.
Posiłki dla lekarzy i wolontariuszy zapewniła Restauracja ,,Cykada’’ z Klimontowa oraz noclegi Willa Wojtasówka – Justyna
Wojtas z Obrazowa.
Soki owoce dla akcji ofiarowała „Tłocznia
Jabłuszko” Jarosław Ozdoba z Gołębiowa.
Serdeczne podziękowania za możliwość
przeprowadzenia kolejnej akcji profilaktycznej dla dzieci z Gminy Obrazów dla:
• Wójta Gminy Obrazów – Krzysztofa
Tworka (sfinansowanie badań)
• wolontariuszy: Anny Małkiwicz, Justyny Niezgody, Damiana Jędrychy,
Joanny Kos, Jana Kosa (obsługa techniczna)
• Lekarzy z Top Medical Lublin
• Fundacji Ronalda Mc Donalda z Warszawy.
ANNA ZYBAŁA – koordynator akcji ,,Nie,
nowotworom u dzieci’’
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WIELOPOKOLENIOWE PIELGRZYMOWANIE DO SULISŁAWIC

Tradycyjnie 8 września, w Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, parafianie z Kleczanowa wyruszyli w pieszej
pielgrzymce do Sulisławic.

Ideę pielgrzymowania znajdujemy
w tradycji biblijnej jako wyraz nie tylko
pobożnej praktyki, ale bardzo często
jako religijny obowiązek. Niewątpliwie
przez wieki ludzie wyruszali, aby: nawiedzić miejsca święte, pokutować za swoje
grzechy, we wspólnocie spotkać Boga
żywego. Ponadto ukazuje nam naszą
chrześcijańską prawdę, że całe nasze życie powinno być świadomym pielgrzymowaniem, pokonywaniem trudów dnia
codziennego, by dojść do celu, jakim jest
radość wieczna w Królestwie Boga.

W dzisiejszym świecie Papież Franciszek
przypomniał, że obecnie wielu sądzi:
„iż aby być szczęśliwymi, potrzebujemy
dobrej kanapy. Kanapy, która pomoże
nam żyć wygodnie, spokojnie, całkiem
bezpiecznie. Kanapa na wszelkie typy
bólu i strachu (…)”. Napomina, że: „nie
przyszliśmy na świat, aby wegetować,
aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi. Przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu,
aby zostawić ślad, trwały ślad”.
Dlatego też 55 osób z parafii Kleczanów
wyruszyło na pielgrzymi szlak, by pozostawić po sobie jakiś ślad. Bo każdy trud
dokonany w imię Jezusa Chrystusa, Jego
Matki Maryi, każda modlitwa, nie pozostaje bez odzewu ze strony Boga Ojca.
W stosownej chwili udzieli potrzebnych
łask: danej osobie, wspólnocie, parafii,
miastu czy nawet ojczyźnie, w intencji,
której ludzie podejmują trud pielgrzymowania.
Atutem tegorocznej pielgrzymki był
dzień sobotni, dając możliwość wzięcia udziału większej liczbie osób.
Pod przewodnictwem Księdza Proboszcza Andrzeja Szymańskiego, wraz
z przedstawicielami uczniów, nauczy-

cieli i pracowników socjalnych szkoły
w Kleczanowie, w słońcu, z modlitwą
i pieśnią na ustach pielgrzymowali
do Matki Bożej Ziemi Sandomierskiej.
Po kilkugodzinnym marszu, który rozpoczął się o 5.30 rano i pokonaniu blisko
25 km, pielgrzymi dotarli do Sulisławic,
gdzie uczestniczyli we Mszy Świętej
odpustowej, aby poświęcone ziarno zabrać na zasiew, prosząc o dobry urodzaj.
Msza ta była także wielkim dziękczynieniem za kończący się jubileusz 200-lecia
Diecezji Sandomierskiej.
J. Kos

XIX Europejskie Święto
Jabłka Obrazów 2018
Dożynki to przede wszystkim święto rolników, ogrodników, przetwórców i przedsiębiorców, a na terenie Gminy Obrazów przedstawicieli tych gałęzi jest sporo. Gdzie więc Jabłkobranie jak nie tutaj – w gminie z długoletnią tradycją
sadowniczą-powiedział do uczestników Wójt Gminy Obrazów Krzysztof Tworek.
8 – 9 września br. odbyło się XIX Europejskie Święto Jabłka Obrazów 2018
pod patronatem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Wojewody Świętokrzyskiego i Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.
Przy pięknej pogodzie dziękowano
sadownikom za ich całoroczną pracę, za trud, poświęcenie i cierpliwość.
W uroczystościach uczestniczyła delegacja naszego zagranicznego partnera
gminy Gornji Petrovci ze Słowenii, więc
było to wydarzenie jak przystało międzynarodowe, spotkanie różnych kultur
i tradycji.
Pierwszy dzień święta to Obrazowskie
Mistrzostwa w Rodzinnym Wędkowaniu,

Blok Rekreacyjno – Sportowy, a w nim
biegi dziecięco – młodzieżowe, biegi
„O Kryształowe Jabłko Wójta Gminy Obrazów, bieg „Na szpilkach” oraz Nordic
Walking „Jabłoniowym Szlakiem”. Tuż
po wręczeniu nagród, za stawem, uczestnicy mieli okazję wziąć udział w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania
„Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.
Następnie odbyło się Szkolenie dla Rolników i Sadowników, który dotyczył stosowania pestycydów i ochrony owadów
zapylających, stosowania naturalnych
środków ochrony roślin, zatrudniania
obcokrajowców oraz eksportu i importu
płodów rolnych.
Wieczorem w bloku muzycznym na scenie wystąpili Kordian, Zenon Martyniuk

z zespołem Akcent oraz Top Girls.
W drugi dzień Europejskiego Święta
Jabłka uroczystości rozpoczęły się Mszą
Świętą Dziękczynną w Kościele Parafialnym pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Obrazowie, której przewodniczył ks. Andrzej
Rusak. W czasie mszy zostały poświęcone chleby dożynkowe oraz wieniec.
Po zakończonej mszy świętej barwny
korowód poprowadzony przez Gospodarzy Europejskiego Święta Jabłka Elżbietę Satławską z Lenarczyc oraz Zdzisława Lasek z Głazowa, przemaszerował
na Plac Targowy. Tam odbył się obrzęd
dożynkowy przedstawiony przez Koło
Gospodyń Wiejskich z Kleczanowa wraz
z kapelą Wosie. Według obyczaju, Gospo-
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darze święta przekazali na ręce p. Wójta Gminy Obrazów Krzysztofa Tworka
i Przewodniczącej Rady Gminy Teresy
Szczudło bochen chleba, z życzeniami
„aby dzielić nim sprawiedliwie”. Wśród
gości zaproszonych byli obecni parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych różnego szczebla, gminy
partnerskiej ze Słowenii oraz instytucji
pracujących na rzecz rolnictwa. Gospodyni Święta w swoim przemówieniu
apelowała do zgromadzonych przedstawicieli władz o skuteczne rozwiązywanie i zapobieganie takim sytuacjom jak
tegoroczna: „ dla nas jabłko to podstawa
życia, to chleb konieczny na każdym sto-

WYDARZENIA
le, to nasza pasja i tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie. My chcemy
godnie żyć, inwestować w nasze gospodarstwa i rozwijać je, aby były chlubą naszej Obrazowskiej Ziemi, chlubą naszej
Polskiej Ziemi. Nas sadowników cieszą
tegoroczne plony, które jednocześnie
spędzają nam sen z oczu. Ciągle bowiem
brakuje rynku zbytu. Liczne manifestacje i protesty świadczą o naszej desperacji, nie każdy bowiem rozumie czym
jest praca w sadzie i ile potrzeba wysiłku, aby wyprodukować dobry towar,
a tymczasem w tym roku wiele owoców
pozostanie na drzewach i zniszczeje. To
wbrew zasadom pracujących na roli.” Nie

Nr 3(20) 2018 r.

zabrakło również przemówień zaproszonych gości.
Dalsza część uroczystości zawierała program artystyczny ze Szkoły Podstawowej
w Bilczy oraz prezentację umiejętności
wokalnych, instrumentalnych i aktorskich lokalnych Młodych Talentów. Scenę opanowały zespoły „Poparzeni Kawą
Trzy”, Ściana W, TEX i Mirami. Po raz
kolejny odbyły się Mistrzostwa w Piciu
Soku Jabłkowego oraz konkurs dla stowarzyszeń i grup nieformalnych „Nasze
Swojskie Kulinaria 2018”, którego motywem przewodnim były warzywa korzeniowe w lokalnej kuchni oraz konkurs
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na Najsmaczniejszy Wypiek Jabłkowy.
Młodzieżowa Rada Gminy Obrazów
w Strefie Chilloutu za stawem proponowała tatuaże, zabawy z chustą animacyjną, kreatywne malowanie w przestrzeni,
gry terenowe oraz pokaz baniek mydlanych. Można było również dowiedzieć
się ważnych informacji dotyczących
działalności młodzieżowych radnych
w punkcie konsultacyjnym.
Europejskie Święto Jabłka zakończył
pokaz sztucznych ogni i potańcówka
pod gwiazdami. Licznie zebrana widow-

WYDARZENIA
nia potwierdziła, iż Europejskie Święto
Jabłka jest ważnym wydarzeniem w życiu społeczności lokalnej.
Dziękując za przyjęcie zaproszenia,
przybycie i wspólne świętowanie, Wójt
Gminy Obrazów Krzysztof Tworek powiedział: „praca na roli jest bardzo ciężka
i wymagająca, dlatego życzę wszystkim
sadownikom, każdemu kto doświadczył
bądź doświadcza pracy na roli, aby był
zadowolony z efektów swojej pracy, aby
miał zdrowie i wytrwałość do codziennego wczesnego wstawania i opiekowania

Echo Naszej Gminy
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się swoim gospodarstwem i dobytkiem.
Życzę przetrwania ciężkiej sytuacji jaka
nas w tym roku dotyka. Nie możemy się
poddawać w tych trudnych chwilach,
musimy być solidarni i razem szukać
kompromisów. Niech omijają nasz teren
wszelkie kataklizmy pogodowe. Składam na Wasze ręce wyrazy największego uznania”.
Organizatorzy Europejskiego Święta
Jabłka
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SPONSORZY
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XIX EuropejskieGO ŚwiętA Jabłka Obrazów 2018
Złoci Sponsorzy:
Prima Bud Sandomierz
Kopalnie Dolomitu S.A.
Kil San Jan Kiliański
Firma Zając Paweł Zając
Zdzisław Lasek
Elżbieta Satławska
Leaf Media Kawalec Kulawik Sp. J.
BS Kielce Oddział Obrazów
Rol Gos Małgorzata Śliwińska
BS Sandomierz

Srebrni Sponsorzy:
Mirosław Drab PPUH DRA – FOR
Głazów
Ośrodek Szkolenia Kierowców
Danielo – Daniel Zawidzki
Maria Kwasek – Chwałki
Jolanta i Jerzy Kot – Dębiany
Ewelina i Mateusz Kot – Kleczanów
Barbara i Piotr Smardz – Dębiany
Marianna, Bogumił, Marek Bieleccy
– Dębiany

Piekarnia AS CS.C Celina i Adam
Stasiak – Dębiany
Małgorzata i Jan Smardz – Obrazów
FHU Nor – Pal Norbert Szczudło –
Świątniki
Krystyna i Jacek Smardz – Obrazów
Dawidex Ireneusz Wojtas – Święcica
Joanna i Zbigniew Pieklik –
Kleczanów
Kopax Artur Garnuszek – Błonie
Wojciech Kasjaniuk – Sandomierz
Rafał Kędziora – Rożki
A. R. Chmielewski – Kleczanów
Krzysztof i Michał Bieniek

Brązowi Sponsorzy:
Henryk Kapusta – Bilcza
Krystyna i Zbigniew Zając – Obrazów
Jakub Stasiak – Komorna
Izabela i Stanisław Stasiak – Komorna
Jan i Krystyna Stasiak – Komorna
Paweł Komorowski – Bilcza
Paweł Smardz – Święcica
Urszula i Adam Kostek – Węgrce
Panieńskie

ZPOW Dwikozy
Michał Stasiak – Obrazów
Jolanta i Grzegorz Szwagierczak –
Święcica
Paulina i Jakub Szwagierczak – Święcica
Artur Mazur – Usarzów
Ewa i Grzegorz Krzemińscy – Kleczanów
Ewa Olech – Głazów
Krzysztof Marzecki – Kurów
Dawid Wiśniewski – Skrzypaczowice
Petrobos Sp. z o.o. – Kielce
Karol Rosiewicz – Dębiany
Agro Handel S. J. M. Lipiec –
Sandomierz
Anna Basiak Agraplant Kielce
Kazimierz Portyka – Kaczyłów
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Staszów Sp. z o.o.
Firma Handlowo Usługowa Andrzej Rak
Firma GOLD-SERWICE Jarosław Sygnet
Graczkowski Dotacje
Sklep Spożywczy Janina Lipińska
Kasia Telwolt – Krzysztof Szymański

Stoiska promocyjne na Europejskim Święcie Jabłka Obrazów 2018
1. Świętokrzyska Izba Rolnicza
2. Firma „Wytwórnia marzeń”
3. Prima Bud Sandomierz
4. Rol Gos Małgorzata i Waldemar
Śliwińscy
5. Punkt Sprzedaży Opryskiwaczy Dominiak – Lenarczyce
6. PETROBOS Kielce
7. AGRAPLANT Kielce
8. Timac Agro Polska
9. Agro Handel Sandomierz
10. A.R. Chmielewski Kleczanów
11. Salon Ford Stalowa Wola
12. Nobile Motors Mercedes Benz Lublin
13. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego
14. Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Modliszewicach Oddział
w Sandomierzu

15. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach
16. KRUS w Sandomierzu
17. ARiMR w Sandomierzu
18. OPiWPR w Sandomierzu
19. Sandomierski Szlak Jabłkowy wraz
z Gospodarstwem Pasiecznym z Łążku
20. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Sandomierzu
21. Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Obrazowie
22. Bank Spółdzielczy w Sandomierzu
23. Koło Łowieckie Ziemia Sandomierska
24. Okręg PZW w Tarnobrzegu Kolo nr
53 w Zdanowie
25. Zespół Szkół Rolniczych w Mokoszynie
26. Gospodarstwo Pasieczne „Miody
Podkarpackie” Pysznica
27. Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
Jednostka Terenowa Młodzieżowe Centrum Kultury w Sandomierzu
28. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piotrowicach
29. Warsztaty Terapii Zajęciowej przy
Stowarzyszeniu Integracja w Sandomierzu
30. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Tarnobrzegu
31. Sandomierski Klub Amazonek
32. Środowiskowy Dom Samopomocy
w Kleczanowie
33. Koło Gospodyń Wiejskich „Łomianeczki” z Łomna Gmina Pawłów
34. Koło Gospodyń Wiejskich Sternalice
Gmina Lipnik
35. Stowarzyszenie Kobiet Słomianej
Gmina Pysznica
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Blok rekreacyjno – sportowy

W czasie pierwszego dnia Europejskiego Święta Jabłka już po raz 4 została zorganizowana impreza sportowa pod nazwą
„Bieg o Kryształowe Jabłko Wójta Gminy Obrazów”. Na linii startu stanęło 125 zawodników. Trasa biegu była bardzo wymagająca, a słoneczna pogoda dodatkowo utrudniała zmagania zawodników.
Bieg o jabłko był drugim etapem realizowanego przez Stowarzyszenie „NASZ
REGION” przy współpracy z Urzędem
Gminy w Obrazowie projektu „Upowszechnienie i promocja zdrowego stylu życia oraz kształtowanie nawyków do
uprawiania sportu poprzez organizację

imprez sportowych” przy wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki
„Upowszechnianie sportu różnych grup
społecznych i środowiskowych 2018”.
Oprócz biegu głównego na dystansie 10
kilometrów organizatorzy przygotowali
trasę pięciokilometrową, marsz Nornic

Walking, starty dziecięco – młodzieżowe, szpilkową rywalizację, a także zmagania przedszkolaków.
Gratulacje dla zwycięzców oraz wszystkich uczestników biegów za sportową
postawę oraz świetną atmosferę. To dla
WAS warto organizować takie imprezy.
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Mamy nadzieję, że będziecie z nami już
za rok. Z całego serca dziękujemy wszystkim wolontariuszom, służbom i osobom
zaangażowanym w organizację biegów.
Dziękujemy wszystkim tym, którzy byli
widoczni ale również tym, którzy działali
w tle, których pracy nie widać na pierw-

WYDARZENIA
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szy rzut oka. Dziękujemy że byliście
z nami.
Serdeczne podziękowania dla sponsorów tegorocznej edycji Biegu o Jabłko:
– Kopalnie Dolomitu S.A. – Firma Zając
Paweł Zając – Przedsiębiorstwo PRIMABUD – Firma GOLD-SERWICE Jarosław

Sygnet – Firma Handlowo Usługowa
Andrzej Rak – Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych Staszów Sp. z o.o. – Graczkowski Dotacje – Bank Spółdzielczy Kielce Oddział Obrazów – Sklep Spożywczy
Janina Lipińska – Kasia Telwolt.

Lista

zwycięzców:
Marsz NW: 1. Renata Bidas
2. Agnieszka Tylutki
3. Krystyna Styga

1. Jacek Wiśniewski
2. Jacek Sieroń
3. Robert Urban

Bieg 5 km: 1. Monika Kardaś
2. Ewa Urban
3. Ewa Juda

1. Bartłomiej Tworek
2. Tomasz Łeptuch
3. Mateusz Grębowiec
1. Andrzej Starżyński
2. Dawid Kubiec
3. Mariusz Tarczyn

Bieg 10 km: 1. Kinga Walania
open 2. Ewelina Soboń
3. Barbara Skrzypczak
K20/M20 1. Katarzyna Łukiewicz
2. Anna Kapusta

1. Robert Majecki
2. Kamil Koza
3. Karol Król

K30/M30 1. Agnieszka Matysiak
2. Karolina Kundys
3. Sylwia Adamska

1. Maciej Hasiak
2. Marcin Nowak
3. Paweł Krupa

K40/M40 1. Monika Rychlak-Bożek
2. Małgorzata Marzec
3. Beata Orłowska

1. Marcin Płaneta
2. Robert Jargiło
3. Wiesław Sądel

K50/M50 1. Barbara Wiatrowicz
2. Urszula Dąbek

1. Mirosław Jakubik
2. Kazimierz Kamola
3. Wiesław Szabat

K60+/M60+

1. Waldemar Brodacki
2. Stanisław Młynarski
3. Marian Krawczak

Biegi dziecięco-mŁodzieżowe
Na starcie IV Dziecięco – Młodzieżowych
Biegów Przełajowych, które odbyły się
8 września w ramach obchodów Europejskiego Święta Jabłkobrania Obrazów
2018 stanęło 148 uczestników. Zawody
przeprowadzono na sprawdzonej tra-

sie obok Gminnej Biblioteki Publicznej
w Obrazowie, które rozegrano w 4 kategoriach. Nowością był bieg przedszkolaków. Wszyscy uczestnicy zostali
udekorowani bezpośrednio po biegu
pamiątkowymi medalami. Dodatkowo

sportowcy z miejsc I-III otrzymali puchary i nagrody, które podczas uroczystej
dekoracji na scenie wręczał Wójt Gminy
Obrazów p. Krzysztof Tworek.

A oto zwycięzcy:
Klasa I-III
300 m dziewczynki

300 m chłopcy

1. Magdalena Mazur

2009

Obrazów

1. Patryk Meszek

2010

Bilcza

3. Kasia Bryła

2009

SP 1 S-rz

3. Stanisław Piętowski

2009

Obrazów

Klasa IV-VI
600m dziewczyny

600m chłopcy

1. Oliwia Kula

2006

Bilcza

1. Patryk Drab

2007

Obrazów

2. Karolina Adamczyk

2006

Obrazów

2. Filip Szczuka

2006

Polichna

3. Ola Tworek

2006

Opatów

3. Daniel Kwiecień

2006

Głazów

WYDARZENIA
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Kl. VII,VIII i III gimn.
800m dziewczyny

15

1000m chłopaki

1. Natalia Burzańska

2003

Obrazów

1. Jakub Wilczewski

2004

Obrazów

2. Daria Kwiecień

2005

Głazów

2. Artur Kot

2005

Śmiechowice

3. Patrycja Kwiecień

2005

Obrazów

3. Michał Rugieł

2005

Obrazów

Tradycją stało się już, że biegi kolejny raz
przeprowadzono dzięki zaangażowaniu
kilkunastoosobowej grupy wolontariuszy – głównie absolwentów obrazowskiego gimnazjum. Podziękowania należą się także rodzicom, którzy sędziowali
zawody, zapewnili obsługę fotograficzną
, a także przygotowali kiełbaski z grilla.
Bardzo ważną, bo finansową stronę im-

prezy – zapewniło Stowarzyszenie „Nasz
Region” w ramach projektu „Upowszechnienie i promocja zdrowego stylu życia
oraz kształtowanie nawyków do uprawiania sportu poprzez organizację imprez sportowych” przy wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki
„Upowszechnianie sportu różnych grup
społecznych i środowiskowych 2018”.

Dziękuję bardzo wszystkim , którzy poświęcili swój sobotni czas , aby sprawić
radość naszym dzieciom i młodzieży. Do
zobaczenia za rok :)
K. Marzec
foto: W. Stępień
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XV Mistrzostwa Polski
w Piciu Soku Jabłkowego
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Podczas tegorocznego Europejskiego Święta Jabłka już po raz XV odbyły się Mistrzostwa Polski w Piciu Soku Jabłkowego. Zawody te na stałe wpisały się w program największych w Polsce Dożynek Sadowniczych. Z roku na rok przyciągają
one coraz więcej chętnych, którzy corocznie biją rekordy w czasie wypicia 1 litra
soku z naszych obrazowskich jabłek. W tym roku, w Jubileuszowych XV Mistrzostwach miało miejsce historyczne wydarzenie. Po raz pierwszy w szranki z doświadczonymi weteranami oraz „Młodymi Wilkami” pragnącymi zdobyć tytuł Mistrza stanęła kobieta. Pani Ewelina z bardzo dobrym jak na debiutantkę wynikiem
uplasowała się w połowie stawki.
Do konkurencji przystąpiło dziesięcioro
ochotników, którzy po kolei mierzyli się
z 1 litrem soku z obrazowskich jabłek.
Nad czystą rywalizacja w myśl zasady
Fair-Play czuwała komisja konkursowa
z Wójtem Gminy Obrazów Krzysztofem
Tworkiem na czele. Jak co roku padł
rekord! Tym razem był to obłędny czas
14,5 sekundy. Zawodnicy po kolei przystępowali do konkurencji po wypiciu
soku przez ostatniego z nich, wydawać
się mogło że to już koniec i znamy roz-

strzygnięcie naszych Mistrzostw, lecz
grupa zawodników wystąpiła z prośbą
o dogrywkę w celu poprawienia swoich
wyników. Pan Wójt po konsultacji z komisją konkursową wyraził zgodę na koleją turę. Podczas dogrywki zawodnicy
w większości poprawili swoje wyniki,
za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami od publiczności.
Prezentujemy skład podium XV Mistrzostw Polski w Piciu Soku Jabłkowego:
I miejsce Mariusz z czasem 14,5s.
II miejsce Robert z czasem 17,93s
III miejsce Tomasz z czasem 18,32s
Nagrody wręczył Wójt Gminy Obrazów Krzysztof Tworek który pogratulował i podziękował za udział wszystkim
uczestnikom Mistrzostw. Po raz pierwszy w historii przyznana została Nagroda specjalna, która powędrowała w ręce

Pani Eweliny jako pierwszej kobiety w historii Obrazowskich Mistrzostw.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom
oraz uczestnikom i jednocześnie już teraz zapraszamy na przyszłoroczne XVI
Mistrzostwa
T. Przewłocki

Konkurs ,,Nasze Swojskie Kulinaria’’ 2018
Podczas tegorocznego Europejskiego Święta Jabłka po raz VIII odbył się konkurs
kulinarny. „Nasze Swojskie Kulinaria „ .Konkurs , który ma na celu integrację i aktywizację społeczności lokalnej oraz zaprezentowanie bogactw lokalnych tradycji kulinarnych. Konkurs ten od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem i wzbudza
wiele pozytywnych emocji. Tematem przewodnim tegorocznego konkursu było „
Danie z warzywami korzeniowymi w kuchni lokalnej´. W konkursie wzięło udział 10
stowarzyszeń z terenu naszej gminy. Wszystkie dania konkursowe charakteryzowały
się pomysłowością, walorami smakowymi i oryginalną aranżacją dania. Wybór był
bardzo trudny. Zespół jury za najsmaczniejsze danie uznał ,,Karkówkę po staropolsku w warzywach”, które zostało przygotowane przez stowarzyszenie „Nasz Jugoszów’’.
Wszystkie stowarzyszenia otrzymały
atrakcyjne nagrody za udział ufundowane przez Wójta Gminy Obrazów.
Przepis dania konkursowego które
zajęło I miejsce:
Składniki:
1kg karkówki
½ selera
2 pietruszki

4 marchewki
cebula
2 jabłka
1/ kostka smalcu
sól, pieprz, ok ½ szkl. czerwonego
wina
Karkówkę nacieramy solą i pieprzem
na ok 12 godz. Przed przyrządzeniem
(przetrzymujemy w lodówce). Warzywa
obieramy i kroimy na mniejsze kawałki

z jabłek usuwamy gniazda nasienne.
Brytfankę wykładamy smalcem na którym układamy mięso i pieczemy 45
min pod przykryciem w temp. 200 C.
Następnie wykładamy warzywa i jabłka.
Polewamy winem i pieczemy ok.1
godziny .
B. Bieniek
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Konkurs pt.
„Najsmaczniejszy wypiek
jabłkowy – 2018”.

W dniu 9 września 2018 roku podczas
Europejskiego Święta Jabłka – Obrazów 2018 odbył się konkurs „Najsmaczniejszy wypiek jabłkowy”. Głównym
celem konkursu była promocja lokalnego produktu – jabłka i możliwości
jego wykorzystania w wypiekach cukierniczych.
Komisja konkursowa oceniała następujące elementy: zgodność pracy z tematem (produkt zawiera jabłko), forma wykonania: pomysłowość, estetyka, dobór
elementów dekoracyjnych oraz różnorodność smaków.

Zwycięzcami konkursu zostali:
I. miejsce – Nr 13 Brajan Sulicki Akademia Przedszkolaka w Kleczanowie
z ilością 57 punktów
II. miejsce – Nr 7 Tomasz Kominek z ilością 53 punktów
III. miejsce – Nr 2 Anna Kapusta z ilością
52 punktów
Przyg.
Natalia Korycińska

Lekcja WF
z Anitą Włodarczyk!
21 września 2018 roku Gminę Obrazów odwiedziła dwukrotna Mistrzyni Olimpijska w rzucie młotem Anita Włodarczyk! Poprowadziła ona wyjątkową lekcję w-f
da 300 uczniów szkół z terenu całej Gminy Obrazów. Swoją wizytę w Obrazowie
rozpoczęła od rozmowy z zebranymi na temat swoich osiągnięć i poświęceniu
przy okazji zdobywania kolejnych tytułów.
Uczniowie zostali podzieleni na 2 grupy.
Każda z grup po odbyciu rozgrzewki,
wykonywała ćwiczenia pod okiem Anity Włodarczyk.
Każdy z zebranych otrzymał od organizatora-Wójta Gminy Krzysztofa Tworka – okolicznościową koszulkę i bidon

z podpisem Anity Włodarczyk. Spotkanie było najlepszą okazją do zobaczenia
z bliska tak utytułowanego sportowca,
zadania mu pytań i wspólnego treningu.
Nie obyło się bez autografów i wspólnych zdjęć.

Echo Naszej Gminy
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Gmina Obrazów na Srebrnej Chochli
Już po raz XVI w Muzeum Okręgowym
w Sandomierzu odbył się konkurs pt.”
Nasze sandomierskie –kulinaria regionalne”. Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu były „Warzywa
korzeniowe w lokalnej kuchni”. Jak co
roku Gmina Obrazów również uczestni-

czyła w tym wydarzeniu. W tym roku reprezentowało nas Stowarzyszenie „Nasz
Jugoszów”, które zajęło I miejsce w konkursie Nasze Swojskie Kulinaria podczas
Europejskiego Święta Jabłka w Obrazowie. Stowarzyszenie przygotowało
wiele smakowitych dań do poczęstunku

przybyłych gości. Za udział w konkursie członkinie otrzymały liczne nagrody, w tym nagrodę główną za pięknie
i barwnie zaprezentowane stoisko promocyjne gminy.
A. Motyła

Aktywna Tablica

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Program będzie realizowany w latach 2017-2019.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. św.
Jadwigi Królowej w Bilczy otrzymała 14
000,00 złotych na pomoce dydaktyczne z rządowego programu „Aktywna
tablica”. Kwota ta została przeznaczona
na zakup tablicy interaktywnej, projektora
i interaktywnego monitora dotykowego.
Zakupione w ramach programu „Aktywna tablica” pomoce dydaktyczne zostaną
wykorzystane przez szkołę w toku realizacji podstawy programowej w zakresie
edukacji wczesnoszkolnej i przedmiotów: przyroda, geografia, biologia, matematyka, chemia, język polski , fizyka
i religia.
Dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji
podstawy programowej z przedmiotów
przyrodniczych w szkołach podstawowych dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Bilczy.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. św.
Jadwigi Królowej w Bilczy otrzymała 18
160,00zł z dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne

do realizacji podstawy programowej
z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych. Kwota ta zostanie
przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych z takich przedmiotów jak: biologia, fizyka, chemia i geografia.
Dnia 12 lipca 2018 roku została podpisana umowa o partnerstwie na rzecz
realizacji projektu : „Szkolne Pracownie
Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” ( e-Pracownie WŚ) w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020 pomiędzy Gminą
Obrazów a Urzędem Marszałkowskim
Województwa Świętokrzyskiego.
Projekt pozytywnie przeszedł ocenę formalną i merytoryczną, i został wybrany
do dofinansowania. W gminie Obrazów z projektu skorzystają dwie szkoły:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. św.
Jadwigi Królowej w Bilczy i Publiczna
Szkoła Podstawowa im. Batalionów
Chłopskich w Kleczanowie. Placówki
zostaną wyposażone w kompleksowe

zestawy komputerowe z obsługą sieci
radiowej Wi-Fi, systemem operacyjnym,
pakietem biurowym i oprogramowaniem antywirusowym.
Wartość projektu wynosi 67 620,00zł,
z czego dofinansowanie unijne stanowi
50 715,00 zł, wkład własny Partnera 16
905,00 zł.
Realizacja projektu pozwoli na poprawę dostępności do infrastruktury informatycznej w szkołach podstawowych
biorących udział w projekcie a znajdujących się na obszarach wiejskich. Jednocześnie z zakupem i wyposażaniem
pracowni komputerowych, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Kielcach prowadzić będzie szkolenia
informatyczne dla nauczycieli wskazanych w projekcie szkół. Nauczyciele
niezależnie od nauczanego przedmiotu
będą mogli prowadzić zajęcia z wykorzystaniem pracowni komputerowych.
Czas realizacji projektu to czarty kwartał
2018 roku.
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Mobilna Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia
więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. W praktyce Karta Dużej Rodziny
zapewnia zniżki przy zakupie jedzenia i kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża także
koszty rachunków za usługi telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją
publiczną w wybranych miejscowościach. Karta Dużej Rodziny to ulga dla domowego budżetu rodzin wielodzietnych.
Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co
najmniej trójką dzieci:
• w wieku do ukończenia 18 roku życia,
• w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy
się w szkole lub szkole wyższej,
• bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się
orzeczeniem o umiarkowanym albo
znacznym stopniu niepełnosprawności.
Ważne jest, aby w chwili składania
wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co
najmniej trojga dzieci spełniających
wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała
żadnemu z jej członków.Spersonalizowana Karta wydawana jest bezpłatnie
każdemu członkowi rodziny wielodzietnej spełniającej w/w warunki.
Od 2018 roku Karta Dużej Rodziny
jest bardziej atrakcyjna. Została dostosowana do najnowszych rozwiązań
technologii cyfrowej. Chodzi o wprowadzenie dokumentu Karty Dużej
Rodziny w formie aplikacji na urządze-

niach mobilnych. W obiegu pozostanie
również plastikowy nośnik. Z dwóch
form Karty można korzystać alternatywnie. Uatrakcyjnienie Karty Dużej
Rodziny, dostosowanie jej do najnowszych rozwiązań technologii cyfrowej,
rozszerzenie wiedzy na temat zniżek
oferowanych przed podmioty uczestniczące w programie oraz zachęcenie
nowych firm do włączenia się w tę
inicjatywę na rzecz rodzin wielodzietnych – z tych właśnie powodów wraz
z nowym rokiem został wprowadzony
dokument Karty Dużej Rodziny (KDR)
w formie wizualizacji tego dokumentu
na urządzeniach mobilnych.
Aplikacja mobilna pozwoli szybciej
i łatwiej wyszukać interesujące zniżki
oraz poinformuje o nowych ofertach.
Umożliwi wyszukiwanie partnerów

KDR według kategorii, lokalizacji i frazy. Funkcja geolokalizacji, w jaką wyposażona jest mKDR, ułatwi wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek
w okolicy przebywania użytkownika aplikacji.
Wspomnieć należy również że, wnioskując o KDR, jest możliwe wybranie
Karty w formie tradycyjnej oraz elektronicznej lub tylko jednej z tych form.
Warto jednak pamiętać, że wybranie
drugiej formy Karty w późniejszym terminie (w ramach kolejnego wniosku)
będzie wiązać się z wniesieniem opłaty w wysokości 9,21 zł – wyjątek stanowi sytuacja, w której członek rodziny
wielodzietnej do 31.12.2017 r. złożył
wniosek o tradycyjną (tj. formę plastikową) Kartę Dużej Rodziny, a wniosek
o dodatkową formę Karty w postaci
elektronicznej złożył do 31.12.2019 r.
Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny
należy złożyć wniosek w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Obrazowie od
poniedziałku do piątku w godzinach
od 7.30-15.30 lub złożyć wniosek
elektronicznie za pośrednictwem ministerialnego portalu Emp@tia.
Paulina S

Nowe kryteria dochodowe
w pomocy społecznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie informuje, iż w dniu 13 lipca 2018 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Przedmiotowe rozporządzenie ustala nowe zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej. Tym samym z dniem 1 października 2018 r. będą one wynosić:
• dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł z dotychczasowego 634zł
• dla osoby w rodzinie – 528 zł z dotychczasowego 514 zł
• maksymalna kwotę zasiłku stałego – będzie wynosić 645 zł z dotychczasowego 604 zł
• kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – będzie wynosić 308 zł z dotychczasowego 208 zł.
Pracownicy socjalni
OPS Obrazów
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Zmiana wysokości zasiłków
pielęgnacyjnych i zasiłków opiekuńczych!!!
Zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r., w sprawie
wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny
i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna. Od 1 listopada
2018 r. zostały podwyższone:
• zasiłek pielęgnacyjny – 184,42 zł
(wzrost o 31,42 zł) – I etap podwyższenia kwoty zasiłku pielęgnacyjnego,
• Od 01.11.2019 r., zasiłek pielęgnacyjny wyniesie 215,84 zł (wzrost o 31,42
zł) – II etap podwyższania kwoty zasiłku pielęgnacyjnego.
• specjalny zasiłek opiekuńczy – 620 zł
(wzrost o 100 zł)
• zasiłek dla opiekuna – 620 zł (wzrost
o 100 zł)
Inne świadczenia rodzinne bez zmian!!!
Kwoty świadczeń rodzinnych, będą podlegały ustawowej weryfikacji, pozostaną jednak na obecnym obowiązującym
poziomie i od 1 listopada 2018 r. wyniosą odpowiednio:

• zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia 5. roku życia – 95 zł,
• zasiłek rodzinny na dziecko w wieku
powyżej 5. roku życia do ukończenia
18. roku życia – 124 zł,
• zasiłek rodzinny na dziecko w wieku
powyżej 18. roku życia do ukończenia
24. roku życia – 135 zł,
• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – 1000 zł,
• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego
– 400 zł,
• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka
– 193 zł, nie więcej niż 386 zł/273 zł
(w przypadku dziecka legitymującego
się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności), nie więcej
niż 546 zł (w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności),
• dodatek do zasiłku rodzinnego z ty-
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tułu wychowywania
dziecka w rodzinie wielodzietnej
– 95 zł,
• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
• do 5. roku życia – 90 zł,
• powyżej 5. roku życia do ukończenia
24. roku życia – 110 zł,
• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu
rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł,
• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu
podjęcia przez dziecko nauki w szkole
poza miejscem zamieszkania:
• na pokrycie wydatków związanych
z zamieszkaniem w miejscowości,
w której znajduje się szkoła – 113 zł,
• na pokrycie wydatków związanych
z dojazdem do miejscowości, w której
znajduje się szkoła – 69 zł,
• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 1000 zł,
• świadczenie rodzicielskie – 1000 zł.
A.Pietrasiak

MAŁA KSIĄŻKA WIELKI CZŁOWIEK

Gminna Biblioteka Publiczna w Obrazowie wciela w życie pilotażowy projekt dla trzylatków realizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała
książka – wielki człowiek”. Każdy trzylatek, który przyjdzie do Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrazowie, Filii
w Świątnikach lub Filii w Kleczanowie,
otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze
wiersze dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika.
Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę,
a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania oraz drobny upominek.
W Wyprawce znajdą coś dla siebie
także rodzice. „Książką połączeni, czyli
o roli czytania w życiu dziecka” to broszura informacyjna, przypominająca

o korzyściach wynikających
z czytania dzieciom oraz
podpowiadająca, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze.

UWAGA!

Wyprawki będą wydawane
tylko dzieciom trzyletnim,
urodzonym w 2015 roku,
które zapiszą się lub są już
zapisane i które wypożyczą
co najmniej jedną książkę.
Nie wydajemy wyprawek
dzieciom niezapisanym. Nie
przekazujemy
wyprawek
w czasie wizyt w przedszkolach. Kartę biblioteczną
może założyć tylko dorosły opiekun prawny i jego
obecność jest konieczna
do otrzymania bezpłatnej książki.
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„Mirabelkowe historie” w ramach akcji
„Mirabelka-kiełkująca historia w 100licy”.

Zapraszamy mieszkańców Gminy Obrazów do współtworzenia z Biblioteką,
w ramach akcji naszych lokalnych „Mirabelkowych historii”.
Zachęcamy do podsyłania przepisów
kucharskich z mirabelką w roli głównej
oraz Państwa spisanych wspomnień
z dzieciństwa, przekazów poprzednich
pokoleń, informacji o naszych lokalnych bohaterach czy zwyczajów jak to
na dawnej wsi bywało, wszystko to co
stanowi o naszym dziedzictwie i co warto pielęgnować. Dzięki Waszej pomocy
powstanie wspominkowy Przepiśnik.

Przepisy, wspomnienia wraz z imieniem,
nazwiskiem i miejscem zamieszkania
można przesłać emailem: gbp.obrazow@interia.pl z dopiskiem „Mirabelkowe historie”, bądź osobiście przynieść do
GBP w Obrazowie lub jej filii w Kleczanowie bądź Świątnikach do 11.11.2018r.
Projekt „Mirabelka – kiełkująca historia
w 100licy” to seria spotkań i warsztatów
w GBP w Obrazowie na podstawie książki Cezarego Harasimowicza „Mirabelka”.
Biorą w niej udział osoby dorosłe, dzieci, młodzież oraz opiekunowie. Dotychczas przedstawialiśmy uczestnikom film

o Mirabelce, rozmawialiśmy o miłości,
tworzyliśmy drzewo pamięci wraz z życzeniami dla Polski, robiliśmy kompot
z mirabelek. Dzieci miały możliwość
degustacji kompotu i śliwek, sadzenia
pestek mirabelki, tworzenia cekinowego drzewa mirabelki. Zaaranżowaliśmy
wypożyczalnię strojów na wzór tej książkowej, odbył się bajkowy pokaz mody
oraz konkursy na znajomość prezentowanych postaci bajkowych. Nie zabrakło
również balu, tańców i licznych zabaw.
Przed nami jeszcze dwa spotkania w bibliotece z książką „Mirabelka”, na które
serdecznie zapraszamy. Zainteresowanych prosimy o kontakt. Organizatorem
akcji jest Barbara Maria Morawiec, red.
nacz. serwisu Lustro Biblioteki (www.lustrobiblioteki.pl) natomiast współorganizatorem Wydawnictwo Zielona Sowa.
Anna Wójcik
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Wakacje w Bibliotece

Wszyscy, którzy nie chcieli się samotnie nudzić w sierpniowe wakacyjne
dni proponowaliśmy w bibliotece
niezwykłe podróże. Odbyliśmy wyprawę „Magicznym dywanem” zgłębiając literaturę „Z głową pod dywanem”Anny Onichimowskiej i„Historie
zamiecione pod dywan” Agnieszki
Zimnowodzkiej, tkając przy tym recyklingowe dywaniki. Makietowaliśmy „Bajkowy świat” z gliny oraz
surowców wtórnych, poznawaliśmy
mieszkańców naszych pól i łąk podczas zajęć literacko – plastycznych.
Oferowaliśmy biblioteczne kalambury, gry, zabawy, warsztaty udzielania pierwszej pomocy, czytanie
w Twórczej Altanie oraz Wakacyjne
Kino Plenerowe.
Ponadto zajęcia literacko – plastyczne, gry na komputerze, X – box, zajęcia ceramiczne i piłkarzyki w Filii
w Kleczanowie i w Świątnikach. W Małej Pracowni Rękodzieła tworzyliśmy
EXPLODING BOX, a z serii Ekologia
w Bibliotece szyliśmy recyklingowe nerki.

Ci, którzy postanowili dołączyć do
projektu „Menu kultury – edukacja
kulturalna na serio”, realizowanego
przez Bibliotekę we współpracy partnerskiej z instytucjami kulturalnymi,
szkołami, jednostkami samorządu lokalnego, niezależnymi animatorami
powiatu sandomierskiego, korzystali
ze spotkań integracyjnych w Łoniowie, Obrazowie i Sandomierzu, brali
udział w zajęciach plastycznych, teatralnych, filmowych, fotograficznych,
śpiewaczych i muzycznych. Finał projektu miał miejsce 27.07 na Rynku
Starego Miasta w Sandomierzu i był
początkiem zarazem inauguracji Festiwalu Dookoła Wody.
Podsumowując, zajęcia cieszyły się
zainteresowaniem, dzieci mogły wypełnić swój wolny czas twórczą, przyjemną i wesołą zabawą. Każdy mógł
znaleźć coś dla siebie.
Zapraszamy na ekscytujące wakacyjne podróże za rok.

Konkurs Selfie
z książką rozstrzygnięty!
W ramach organizowanego przez bibliotekę konkursu „Selfie
z książką”, zachęcaliśmy do wykonania zdjęcia selfie z ulubioną książką w roli głównej. Celem konkursu było rozbudzenie
zainteresowań czytelniczych, rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród czytelników, promowanie młodych talentów
oraz popularyzacja literatury wśród młodzieży. Nadesłanych
zostało 13 prac, zdjęcia zrobione były w ciekawych ujęciach
i zaskakujących sytuacjach. Obrady jury były burzliwe, członkowie mieli ciężki orzech do zgryzienia. Wśród nich królowały
kadry na łonie natury, wakacyjne ujęcia, czytanie przyjaciołom. Najmłodszy pasjonata czytania to 7 miesięczna Michalina.
Zapraszamy do oglądania wystawy prac do 31 października
br w GBP w Obrazowie.

A.W.
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Akademia Przedszkolaka w Kleczanowie

Tydzień o bezpieczeństwie w ,,Akademii
Przedszkolaka’’ w Kleczanowie.
W związku z rozpoczęciem nowego
roku szkolnego zadbaliśmy o to, aby
nasze Maluchy nauczyły się kilku zasad: ,,Jak zadbać o siebie i innych’’’
Zorganizowaliśmy ,,Tydzień o bezpieczeństwie’’ podczas,którego gościliśmy
osoby reprezentujące :Ratownictwo
Medyczne i Policję.Pan Tomasz Marzec
i Michał Niezgoda-nasi zaprzyjaźnieni
ratownicy medyczni uczyli dzieciaki jak
udzielać pierwszej pomocy w nagłych
wypadkach.Przedszkolaki uczyły się
sprawdzać czy poszkodowany oddycha
czy nie oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Dzieci mogły sobie sprawdzić
jak bije ich serce specjalnym przyrządem, który do tego służy.
Następnego dnia p. dzielnicowy Michał
Dziorek uczył zasad bezpiecznego przechodzenia przez ulicę,zasad ruchu drogowego oraz jak postępować gdy zacze-

pia nas ktoś obcy.Po pogadance dzieci
udały się na drogę aby praktycznie zastosować wcześniej omówione instrukcje. Dzieci na placu szkolnym bawiły się
w grę ,,Ruch drogowy’’
Kolejnym dniem z cyklu ,,Tydzień o bezpieczeństwie ‘’była wycieczka do Straży Pożarnej
do Sandomierza.Dzieci zapoznały się z trudną i niebezpieczną pracą strażaka oraz miały możliwość
oglądania pojazdów strażackich.Nauczyły się również rozpoznawać sygnały
z jakimi wozy strażackie
wyjeżdżają do udzielania pomocy.
Tydzień o bezpieczeństwie zakończył się wykonaniem
specjalnych

lizaków do kierowania ruchem oraz plac
plastycznych na galerię Przedszkolaka.
ANNA ZYBAŁA – KIEROWNIK PRZEDSZKOLA
fot. ANNA ZYBAŁA
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Punkt Przedszkolny w Obrazowie

Przedszkole zaczęło pracę tydzień
przed rozpoczęciem roku szkolnego
Dniami Adaptacyjnymi dla nowo przybyłych dzieci oraz ich rodziców. Spotkania te służyły zminimalizowaniu
stresu i obaw przedszkolaków przed
pierwszymi dniami pobytu w przedszkolu.
3 września uroczyście rozpoczęliśmy rok
przedszkolny. Nim się obejrzeliśmy minął
pierwszy miesiąc pobytu dzieci. Dzieci
wzięły udział w biegach dziecięco – młodzieżowych organizowanych 8 września

w ramach „Europejskiego Święta Jabłka”.
Ubrane w stroje sportowe wykazały się
ogromną determinacją w pokonywaniu
kolejnych metrów. Wszystkie przedszkolaki, oprócz wspaniałych sportowych emocji i niezapomnianych wrażeń,
otrzymały pamiątkowe medale.
12 września w przedszkolu obchodziliśmy „Dzień Zdrowia Jamy ustnej”. Z tej
okazji odbyły się zajęcia uświadamiające
jak ważne jest dbanie o higienę jamy ustnej i jak poprawnie szczotkować zęby.
20 września zorganizowany został
„Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka”,
połączony z „Dniem Pirata”. Wszystkie
przedszkolaki przebrały się za piratów
i z niecierpliwością czekały na fantastyczną przygodę. Najpierw poznały
zwyczaje jakie panują w świecie piratów
by następnie zacząć poszukiwania zaginionego skarbu. Radości i śmiechu nie
było końca. Trud i wysiłek podczas rozwiązywania zagadki został nagrodzony
słodkim poczęstunkiem.
21 września dzieci miały okazję wziąć
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udział w lekcji w – f prowadzonej przez
panią Anitę Włodarczyk, mistrzynię
w rzucie młotem. Przedszkolaki dzielnie
dopingowały swoich starszych kolegów
głośnymi brawami. Na koniec zatańczyły
z gwiazdą taniec radości.
Dzieci codziennie spędzają wolne chwile na przedszkolnym placu zabaw oraz
na spacerach.
Od października przedszkolaki będą
miały okazję uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z tańca oraz robotyki.
Ponad to godziny pracy przedszkola wydłużone zostały do 15.30.
W kolejnych miesiącach czeka nas jeszcze więcej atrakcji…
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SZKOŁA PODSTAWOWA w Bilczy

Wrześniowy kalejdoskop wydarzeń
Piesza pielgrzymka ósmoklasistów do Sulisławic

7 września 2018r. uczniowie klasy VIII –
razem z wychowawczynią p. Renatą Marzec – po raz kolejny – wzięli udział w 13.
pieszej pielgrzymce z Sandomierza do
Sulisławic, której hasłem przewodnim
były słowa: W Duchu Świętym z Maryją. Pielgrzymkę rozpoczęła msza św.
w katedrze sandomierskiej. Na wędrówkę pobłogosławił wszystkich bp Krzysztof Nitkiewicz, życząc pątnikom duchowego odrodzenia i pełnego zawierzenia
swoich trosk maryjnemu orędownictwu.
Nasi pielgrzymi mieli do pokonania
trzydziestokilometrową trasę. Wszystkim udało się dotrzeć do sulisławskiego
sanktuarium w godzinach popołudniowych.

Antoni Florkiewicz w kat. chłopców I-III.
Zwycięzcy zostali nagrodzeni przez Pana
Wójta Krzysztofa Tworka – dyplomami,
pucharami i upominkami. Gratulujemy!

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna to szybki,
bezpieczny i bezpłatny Internet ( przez
10 lat), umożliwiający rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów ( wykorzystywanie nowoczesnych technologii
np. do nauki programowania).

„Aktywna tablica”

Natomiast drugiego dnia uczniowie naszej szkoły zaprezentowali swoje talenty artystyczne: Julia Motyła zaśpiewała
piosenkę Kasi Popowskiej Przyjdzie taki
dzień; trzecio-, czwarto – i piątoklasiści przedstawili humorystyczną scenkę
z życia dawnej i współczesnej wsi pt. Co
się na tej wsi porobiło? a dzieci z klasy
1 i oddziału przedszkolnego zatańczyły
walc wiedeński.

Szkoła w Bilczy otrzymała dofinansowanie w kwocie 14 000 zł z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury
oraz kompetencji
uczniów
i
nauczycieli
w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych.
W związku z tym baza szkoły wzbogaciła
się o nową tablicę multimedialną i monitory dotykowe, a uczniowie i nauczyciele będą doskonalić swoje umiejętności cyfrowe.

Kochane Pierwszaki opanowały
Halę Legionów w Kielcach!

Udział w Europejskim Święcie
Jabłka

Podczas 4. Biegu Przełajowego o Kryształowe Jabłko Wójta Gminy Obrazów
uczniowie naszej szkoły wykazali się
fantastyczną formą, zajmując czołowe
miejsca: I m. Oliwia Kula w kat. dziewcząt IV-VI oraz I m. Patryk Meszek i II m.

Nad uczestnictwem uczniów w Europejskim Święci Jabłka czuwały panie: Joanna Dynkowska, Jolanta Jóźwiak, Teresa
Staniszewska, Anna Sabat, Renata Marzec.

Nasza szkoła już w OSE!

Szerokopasmowy Internet trafi w najbliższych tygodniach do szkoły w Bilczy. 18
września br. w Zespole Placówek Oświatowych w Piekoszowie popisano umowę w tej sprawie. Porozumienie zostało
zawarte w ramach Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej. Jest to rządowy projekt realizowany przez ekspertów z Naukowej
i Akademickiej Sieci Komputerowej.

18 września br. w Hali Legionów w Kielcach odbyła się XI edycja przedsięwzięcia edukacyjno‐profilaktycznego, organizowanego przez Kuratorium Oświaty.
Pierwszoklasiści razem z p. wychowawczynią Jolantą Jóźwiak wzięli udział
w tym wydarzeniu. W czasie wspólnej
zabawy dzieci pogłębiały wiedzę na temat zagrożeń, a policjanci, strażacy i żołnierze praktycznie uczyli jak bezpiecznie
zachować się w ruchu drogowym, zaprezentowali też specjalistyczny sprzęt.
Dzieci miały możliwość oglądania wozów pożarniczych, policyjnych i wojskowych, pojazdu quad, trójnogu z manekinem w uprzęży; sprzętu, którym
posługują się strażacy podczas akcji.
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DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA
„Każdy przedszkolak dobrze wie,
że kiedy wrzesień kończy się,
od najmłodszego aż po starszaka
wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka”

20 września br. miało miejsce w przedszkolu bardzo ważne wydarzenie. Cała
nasza gromadka obchodziła Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Już od samego
rana zaczęliśmy świętować. Dzieci nie

mogły się doczekać wcześniej zapowiedzianych niespodzianek … a było ich
naprawdę wiele: tańce, zabawy muzyczno-ruchowe, poszukiwanie ukrytych cukierków, słodki poczęstunek oraz zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Radości
nie było końca! Największą atrakcją okazało się puszczanie mydlanych baniek.

Cyfrowa szkoła
30 sierpnia Szkoła Podstawowa w Głazowie podpisała umowę z Naukową
i Akademicką Siecią Komputerową
(NASK) – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie o świadczenie
powszechnie dostępnych usług telekomunikacyjnych w Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej. Dzięki temu szkoła uzyskała bezpieczny dostęp do
szerokopasmowego Internetu oraz
zasobów edukacyjnych OSE. Uroczyste podpisanie umów odbyło się
w obecności przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji, Wojewody Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskiego Kuratora
Oświaty. Nasza szkoła jest pierwszą
z Gminy Obrazów, która podpisała
umowę z NASK.

Kolejnym elementem cyfryzacji procesu
edukacji jest uzupełnienie wyposażenia
szkoły w nowy monitor interaktywny
i ultrakrótkoogniskowy projektor. Możliwość zakupu nowego sprzętu dało
dofinansowanie pozyskane z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie kompetencji informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna Tablica”.
Ponad to Panie uczące w klasach 1-3 rozpoczęły cykl szkoleń w ramach projektu
Tu#ProgramujeMY, których celem jest

rozwój kompetencji cyfrowych i medialnych, w szczególności z zakresu nauki
i nauczania programowania. W trakcie
zajęć nauczycielki poznają podstawy
programowania i przygotowują się do
prowadzenia zajęć z uczniami przy użyciu innowacyjnego robota i pomocy dydaktycznych. Po zakończeniu szkolenia
pedagodzy przeprowadzą cykl zajęć
z uczniami w oparciu o nowoczesne scenariusze lekcji obejmujące atrakcyjne
metody nauki programowania.
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100 m na 100 lecie Niepodległości
Piknikiem rekreacyjno – sportowym,
uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Głazowie oraz przedszkolaki
wraz z wychowawcami z Punktu Przedszkolnego rozpoczęli cykl imprez związanych z 100 rocznicą odzyskania przez
Polskę niepodległości. Dziecięce zamiło-

wanie do biegania zostało wykorzystane
do świętowania. Wszystkie dzieci z Punktu Przedszkolnego oraz uczniowie klas
0-8 pobiegli w sztafecie 100 m na 100
lecie Niepodległości. Rozegrany został
także mecz piłkarski i gry rekreacyjne.
Swoje zdolności plastyczne uczniowie

wykorzystali tworząc „mural”, który tematycznie nawiązywał do rocznicy. Wyjatkowy charakter niepodległościowego
pikniku podkreślały biało – czerwone
stroje uczestników.

Posłuchajcie – Niepodległa!
Jednym z najlepszych sposobów
na uczczenie 100 – lecia Niepodległości Polski jest poznawanie w sposób aktywny i kreatywny naszej historii, w tym postaci związanych
z odzyskiwaniem suwerenności oraz
niezwykłych osiągnięć w różnych
aspektach funkcjonowania państwa.
Szansę na zorganizowanie ciekawych
przedsięwzięć upamiętniających 100
lat Niepodległości dał konkurs dotacyjny Fundacji PZU „Niepodległa 2018.
Z Fundacja PZU po lekcjach”
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Głazowie od października 2018r. do maja 2019
r. realizować będą projekt edukacyjny
„Posłuchajcie – Niepodległa!” przygotowany przez Stowarzyszenie Edukacyjno
– Wychowawcze „Jabłoń” a sfinansowany
ze środków Fundacji PZU. Celem głównym przedsięwzięcia jest poszerzenie
wiedzy uczniów na temat historii Polski
okresu międzywojennego ze szczególnym uwzględnieniem procesu odzyskiwania niepodległości przez Polskę oraz
odbudowywania polskiej państwowości
w aspekcie podmiotowości politycznej,

rozwoju życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego poprzez realizację
spotkań edukacyjnych obejmujących
tworzenie mikrosłuchowiska. Ważnym
elementem zajęć będzie poznawanie
historii bliskiej – historii najbliższej okolicy.
Podczas realizacji projektu wykorzystywane będą różnorodne źródła wiedzy,
w tym słuchowiska radiowe. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom edukacyjnym uczniowie naszej szkoły będą mogli zrozumieć okoliczności odzyskania
niepodległości, poznać losy postaci,
nieznanych im lub zapomnianych, począwszy od wybitnych artystów skończywszy na żołnierzach I Brygady Legionów wywodzących się z naszych stron.
Oprócz poszerzania wiedzy historycznej
uczestnicy zdobędą lub będą doskonalić
swoje kompetencje – uczenia się, pracy
w zespole czy kompetencje językowe.
Dzięki projektowi uczniowie dotrą do
ważnych instytucji kultury i nauki – muzeów narodowych w Krakowie, Warszawie i Kielcach, Polskiej Akademii Nauk,
Teatru Polskiego Radia. Bardzo istot-

nym elementem podejmowanych przez
uczestników działań będzie współpraca
z rodzicami uczniów w zdobywaniu informacji oraz ich opracowaniu i prezentacji.
Wśród działań zaplanowanych w harmonogramie projektu „Posłuchajcie –
Niepodległa!” są między innymi trzy wyjazdy edukacyjne do Kielc, Krakowa
i Warszawy. Wizyty w Muzeach Narodowych, siedzibie Teatru Polskiego Radia
i Polskiej Akademii Nauk.
Za część merytoryczną planowanych
przedsięwzięć odpowiadać będą: Janusz Kukuła – główny reżyser i dyrektor
Teatru Polskiego Radia, dr hab. Robert
Kotowski – dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach, Wojciech Ramus – animator kultury, pomysłodawca i dyrektor
Muzeum Teatru Polskiego Radia, Artur
Brzozowski – dyrektor szkoły.
Projekt realizowany będzie dzięki wsparciu partnerów – Teatru Polskiego Radia,
Muzeum Narodowego w Kielcach, Stowarzyszenia „NASZ REGION” – organu
prowadzącego Szkołę Podstawową
w Głazowie.
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SZKOŁY Z KLECZANOWA I GŁAZOWA NA
INTEGRACYJNYM WYJEŹDZIE
Blisko 90 uczestników liczyła wyprawa do największego w Polsce
rodzinnego Parku Rozrywki „Energylandia” w Zatorze koło Krakowa,
którą w dniu 21.09.2018 r. zorganizowali dla uczniów nauczyciele ze
Szkoły Podstawowej w Kleczanowie
i Szkoły Podstawowej w Głazowie.
Chętni uczniowie z kl. I-VIII razem
ze swoimi wychowawcami, nauczycielami, niektórzy z rodzicami
i rodzeństwem, spędzili na świeżym
powietrzu cały dzień korzystając

z fantastycznych atrakcji parku. W bajkowej scenerii na przybyłych czekała
zabawa w kilku wydzielonych sektorach: dla najmłodszych, familijnym,
gier i zabaw interaktywnych, a dla
lubiących mocne wrażenia – strefa
ekstremalna. Ogromna ilość atrakcji nie pozwoliła nikomu się nudzić.
Dzieci chętnie korzystały z kolejek
górskich, wodnych spływów, roller
coasterów, karuzel, placów zabaw,

zjeżdżalni, kina 7D, pokazów i wielu
wielu innych. Nie zabrakło też czasu
na odpoczynek i smakołyki serwowane w przeróżnych punktach gastronomicznych. Ciekawym rozwiązaniem parku okazały się płacone
jednorazowo bilety wstępu, dzięki
którym każdy mógł do woli korzystać z rozrywkowej oferty Zatoru.
Wszyscy wrócili bardzo zadowoleni
z wyjazdu. To było idealne pożegnanie kalendarzowego lata.
D. Jędrycha
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ROZPOCZĘLIŚMY HARCERSKI SEZON
Dnia 15 września 2018 r. pomimo deszczowego poranka miało miejsce rozpoczęcie Roku Harcerskiego 2018/2019.
Drużyna „Białe Orły” ze Szkoły Podstawowej w Kleczanowie wraz z innymi harcerzami, zuchami i instruktorami z sandomierskiego Hufca ZHP wzięła udział w tym wydarzeniu. Dzień rozpoczął się od mszy św. w kościele w Dwikozach. Następnie po apelu wzięliśmy udział w pieszym rajdzie z Dwikóz do Sandomierza. Po drodze przywoływaliśmy pamięć płk. Antoniego Sikorskiego – pułkownika
Wojska Polskiego, dowódcę Grupy „Sandomierz” we
wrześniu 1939 roku, odznaczonego Krzyżem Złotym
i Srebrnym Virtuti Militari. Z tej okazji też odwiedziliśmy kościół św. Jakuba, gdzie znajduje się tablica poświęcona temu bohaterowi. Również w tym miejscu
zapaliliśmy 100 światełek na setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dodatkową atrakcją
dla wszystkich było spotkanie z członkami Jednostki
Strzeleckiej 2018 z Sandomierza, którzy zaprezentowali się w rekonstrukcyjnych mundurach. Na koniec
wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe plecaki
z rajdu i zawiązali krąg przyjaźni. To był bardzo męczący dzień dla każdego, ale pełen wrażeń i radości.
A. Małkiewicz
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WAKACYJNE WTORKI ZE
W miesiącu lipcu nasza szkoła przygotowała letnią akcję „Wakacyjne wtorki
ze szkołą w Kleczanowie”. Dzięki dofinansowaniu przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespół Ekonomiczny Oświaty w Obrazowie ponad 50 uczniów
pod opieką nauczycieli wzięło udział
w ciekawych wycieczkach po województwie świętokrzyskim. DZIĘKUJEMY :)
Na pierwszym wyjeździe 3 lipca 2018 r.
dzieci pod opieką nauczycieli: D. Jędrychy, A. Małkiewicz, A. Chmielewskiej, J.
Kos pojechały autokarem na wycieczkę do Chęcin. Spacer z przewodnikiem
i ciekawe opowieści przybliżyły wszyst-

kim historię Zamku Królewskiego. Następnie uczniowie bawili się w Centrum
Nauki Leonardo da Vinci na Podzamczu.
Miejsce to promuje nowoczesną komunikację naukową, zachęca dzieci i młodzież do nauki przedmiotów zarówno
ścisłych jak i humanistycznych, wywołuje zaciekawienie i pobudza do działania
poprzez interaktywne zabawy. Ostatnim
przystankiem tego dnia była kręgielnia
w Galerii ,,Echo” w Kielcach. Po zjedzeniu
smacznej pizzy przyszła pora na emocjonującą grę w kręgle. Śmiało możemy
stwierdzić, że jest to sport dla każdego,
i dużego, i małego.
Na drugą wycieczkę uczniowie
pojechali 10 lipca 2018 r. do Bał-

towskiego Kompleksu Turystycznego,
gdzie spędzili cały dzień na korzystaniu
z przeróżnych atrakcji Parku Rozrywki.
Zwiedzaliśmy z przewodnikiem JuraPark i Muzeum Jurajskie, odwiedziliśmy
niezwykłe Oceanarium. Tutaj prehistoryczne wodne gady, ożywione na wielkich plazmowych ekranach, oglądane
w okularach 3D budziły zarówno lęk jak
i ciekawość u zwiedzających. Wybraliśmy się też w podróż żółtym schoolbusem po tzw. Zwierzyńcu Górnym, gdzie
ponad 400 zwierząt biega swobodnie
w kilku sektorach i żyje w warunkach
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zbliżonych do ich naturalnego środowiska. Kolejnym punktem zwiedzania był
park miniatur zamków i pałaców, które
rozlokowano na obszarze o powierzchni 1 ha, uformowanego na kształt Polski.
Byliśmy także w „Sabatówce”, czyli Wiosce Czarownic. Po posiłku w bałtowskiej
restauracji i zregenerowaniu sił przyszedł czas na wyprawę z przewodnikiem
po „Żydowskim Jarze”, to naturalny wąwóz, w którym znajdują się zachowane
ślady dinozaurów. W trakcie wędrówki
oglądaliśmy malownicze widoki rozpościerające się na Bałtów i okolice.
W końcu nadeszła upragniona chwila
zabawy w Parku Rozrywki na: karuzelach, dmuchańcach, statku pirata, ba-

senie z kulkami, kolejkach, euro-bungy,
trampolinach. Przez dwie godziny każdy mógł skorzystać z atrakcji, które mu
się spodobały.
Celem trzeciego wyjazdu – 17 lipca 2018
r. była wizyta w stolicy naszego województwa. Wycieczkę po Kielcach rozpoczęły warsztaty w miejscu zwanym „Magią Karmelu”. Mieliśmy okazję zobaczyć
jak wytwarzane są cukierkowe pyszności. Każdy z nas zrobił kolorowego lizaka,
który na koniec wraz z pamiątkowym
dyplomem i paczką cukierków zabrał do
domu. Następnie udaliśmy się do Muzeum Zabawy i Zabawek, gdzie oprócz
zwiedzania wystawy czekały na nas zajęcia, pt. „W co bym się bawił 40 lat temu ?”.
Tutaj w myśl idei „Zrób to
sam” mogliśmy własno-

ręcznie wykonać z papieru jedną z gier
z czasów PRL-u. Potem pojechaliśmy
obejrzeć podziemną trasę turystyczną
na Kadzielni. Ciekawe opowieści speleologów wzbogaciły wiedzę o kieleckich
jaskiniach. Na koniec pojechaliśmy do
kina Helios, gdzie z przyjemnością obejrzeliśmy zabawny film z dubbingiem
w 3D o rodzinie superbohaterów.
W czasie wakacyjnych wycieczek
na wszystkich czekało wiele atrakcji.
Letnia pogoda sprzyjała zabawie i odpoczynkowi. Z uśmiechami na twarzy wracaliśmy do domów w oczekiwaniu na kolejne udane wyjazdy. Z pewnością każdy
będzie miał co wspominać, obszerna
relacja fotograficzna na naszej stronie:
www.pspkleczanow.szkolnastrona.pl
D. Jędrycha
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Atrakcyjna przejażdżka sześciolatków ze
Szkoły Podstawowej w Obrazowie
Z inicjatywy p. Marty Sochy została zorganizowana dla dzieci sześcioletnich ze
SP w Obrazowie przejażdżka wozem zaprzężonym w pięknego konia, którego
właścicielem jest p. Piotr Lipiec z Malic.
W dzisiejszych czasach widok konia
na wsi to już niecodzienność.
Niespodzianką dla dzieciaków była możliwość zobaczenia konia z bliska, pogłaskania go i doświadczenie wspaniałej

przejażdżki po okolicy szkoły. To była
ciekawa lekcja przyrody na żywo.
Marta Socha

WYJAZD PIERWSZOKLASISTÓW DO KIELC
W dniu 18 września 2018r. uczniowie
klasy I PSP w Obrazowie wzięli udział
w XI edycji przedsięwzięcia edukacyjno-profilaktycznego
„Kochane
Pierwszaki”, zorganizowanego przez
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
w Kielcach.
Spotkanie uczniów klas pierwszych
miało na celu zapoznanie ich z najważniejszymi, podstawowymi zasadami
bezpieczeństwa w ruchu drogowym
oraz uświadomienie uczniom zagrożeń
i skutków wypadków drogowych.
W czasie wspólnej zabawy dzieci pogłębiały wiedzę na temat zagrożeń. Policjanci, strażacy i żołnierze praktycznie
uczyli jak zachować się w ruchu drogowym. Dzieci miały
możliwość oglądania wozów pożarniczych,
policyjnych, wojskowych,
pojazdu quad i pokazów motocykli.
Biskup Pomocniczy Diecezji Kieleckiej M. Florczyk

poświęcił dzieciom tornistry i przybory
szkolne oraz pobłogosławił na rozpoczęcie edukacji wczesnoszkolnej.
Uczniowie otrzymali drobne upominki
tj: odblaski, plany lekcji, zeszyty, kredki,
zakładki do książek. Dzieci miały zapewniony poczęstunek w postaci wody mineralnej i słodkiej bułeczki.
Uczniowie klasy I wraz z wychowawczynią i rodzicami wrócili bardzo szczęśliwi, ponieważ na 90 szkół z terenu województwa świętokrzyskiego udało im
się zdobyć 1 z 2 głównych nagród, jaką
był wielki pluszowy MIŚ. Będzie
on super Przytulanką dla wszyst-

kich pierwszoklasistów.
Barbara Bańkowska
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WAKACYJNY WYJAZD DO KRAJNA
Długo wyczekiwane przez wszystkich wakacje szybko dobiegły końca. Miłym akcentem na ich zakończenie okazała się
wycieczka do Krajna zorganizowana w ramach akcji „Bezpieczne wakacje z dala od nałogów”, finansowanej ze środków
GKSRPA w Obrazowie.
29 sierpnia 2018r. grupa uczniów z klas
III, IV, V wzięła udział w wycieczce zorganizowanej do Parku Rozrywki i Miniatur
– Sabat Krajno przez panie: Edytę Wałaszczyk i Małgorzatę Podlesińską.
W trakcie wycieczki dzieci miały okazję
skorzystać z wielu atrakcji jakie proponuje Park Rozrywki. Wiele niezapomnianych
wrażeń dostarczyła uczestnikom Aleja
Miniatur, która umożliwia podróż po całym świecie w jednej chwili! Tutaj dzieci
przeniosły się prawie na wszystkie kontynenty świata, aby poznać architekturę
z najróżniejszych zakątków kuli ziemskiej.
Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się Watykańska Bazylika Świętego
Piotra, która zaskakuje swoją wielkością.
Na terenie
Alei znajdują
się również
jedyne w Europie miniatury nieistniejących już
wież World
Trade Center, mierzące
z iglicą ok. 20
metrów wysokości. Aleja

Miniatur liczy ponad 50 budowli.
Po spacerze Aleją Miniatur przyszedł
czas relaks w lunaparku, który gwarantował dobrą zabawę. Na dzieci czekały
takie atrakcje jak strefa dmuchanych
zamków z 7 metrową zjeżdżalnią czy
dmuchaną dżunglą, elektryczne łódeczki, wyścigi samochodowe i wiele innych
(na przykład smaczna pizza) .
W taki oto sposób szczęśliwi i pełni wrażeń zakończyliśmy wakacje.
Czas wracać do szkoły!
Edyta Wałaszczyk, Małgorzata Podlesińska

Grzegorz Świątański z Publicznej Szkoły Podstawowej
w Obrazowie Laureatem Wojewódzkiego Konkursu
Pięknego Czytania
Grzegorz Świątański został po raz kolejny Laureatem Wojewódzkiego Konkursu Pięknego Czytania w kategorii
szkół podstawowych. Konkurs odbył się
w Ossolinie w dniu 1 lipca 2018r. podczas Pikniku Rycerskiego. Tym razem
zmagania konkursowe odbywały się
pod hasłem „Była sercem swojej epoki”,
a uczestnicy mieli za zadanie zaprezentować wybrany fragment prozy Elizy
Orzeszkowej. Przewodniczącą jury była
wybitna polska aktorka Magdalena Zawadzka, a finalistów konkursu oceniali
ponadto Pani Małgorzata Lipa ze świę-

tokrzyskiego Kuratorium Oświaty oraz
ks. Wojciech Zasada.
Cieszymy z wakacyjnego osiągnięcia
Grzegorza oraz życzymy dalszych sukcesów oraz rozwijania talentu recytatorskiego!
Marzena Świątańska
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na zdrowie

POKOCHAJ ZDROWE GOTOWANIE
RAZEM ZE STREFĄ ZDROVIA
ŚLIWKI Z RICOTTĄ, CYNAMONEM I MIGDAŁAMI
SKŁADNIKI:
• śliwki 0,5 kg
• ser ricotta
• 0,5 łyżeczki cynamonu
• szczypta mielonego kardamonu
• łyżka miodu
• 1 łyżka płatków migdałowych

PRZYGOTOWANIE:

Śliwki umyć i wydrylować, zapiec piekarniku (150
stopni) około 15 minut. Opcjonalnie można je polać miodem. Wyjąć, chwilę odczekać, aby śliwki
nie były zbyt gorące i nałożyć na nie ricottę. Posypać cynamonem, (opcjonalnie kardamonem)
oraz płatkami migdałowymi.

WŁAŚCIWOŚCI ZDROWOTNE:

Śliwki to jedne z najzdrowszych polskich owoców. Królują
na naszych stołach głównie jesienią. Są naturalnym lekiem
na zaparcia, ale to nie wszystko, co„potrafią”. Są bogate w witaminy C, A, E oraz z grupy B, dlatego mają świetny wpływ
na układ nerwowy i samopoczucie. Ciemne odmiany śliwek
obfitują w polifenole (katechiny i kwas chlorogenowy), które wzmagają działanie antyoksydacyjne, a co za tym idzie,
zapobiegają nowotworom i miażdżycom. Pod względem
składników mineralnych, śliwki bogate są w potas, żelazo,
magnez, wapń i fosfor.
Największym walorem zdrowotnym ricotty jest wysoka zawartość wapnia. Dodatkowo, głównymi jej składnikami są
albuminy i globuliny, które należą do
białek o wysokiej przyswajalności – dlatego ricotta polecana jest sportowcom
i dzieciom. Zawiera również wzmacniający odporność selen i przeciwutleniacze, które spowalniają procesy starzenia
się naszego organizmu.
Cynamon to przyprawa, która spożywana w odpowiednich ilościach, może korzystnie wpłynąć na stan naszego zdrowia, szczególnie trakcie przeziębień,
grypy oraz innych infekcji wirusowych.
Oprócz tego, cynamon zalecany jest
również przy drobnych dolegliwościach
żołądkowych – nudnościach i wzdęciach.
Pomaga także obniżyć poziom złego
cholesterolu we krwi, korzystnie wpływa na pamięć i koncentrację, a ostanie

badania wykazują, że hamuje on również rozwój komórek
nowotworowych i wpływa na regulację cukru we krwi.
Migdały mają dużo witaminy B2 , witaminy E i błonnika. Nie
brakuje w nich także niezbędnych nienasyconych kwasów
tłuszczowych (NNKT) i pierwiastków mineralnych (zwłaszcza potasu). Między innymi dzięki tym substancjom migdały mogą zapobiegać cukrzycy i chorobom serca, co zostało
udowodnione naukowo. Są także polecane na nudności
i zgagę w ciąży. Poza tym sprawdzą się w diecie wegetarian,
osób odchudzających się i tych żyjących w ciągłym stresie.
GOTUJCIE – CIEKAWIE, ZDROWO I PYSZNIE!
Polecam: A. Chmielewska
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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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