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Szanowni Mieszkańcy Gminy Obrazów,
Chciałbym Państwu serdecznie podziękować za udzielone poparcie
podczas Wyborów Samorządowych w dniu 21.10.2018r.
Po raz kolejny obdarzyliście mnie Państwo ogromnym zaufaniem, powierzając funkcję Wójta Gminy Obrazów na 5-letnią kadencję.
Postaram się Państwa nie zawieść.
Jestem świadomy, że ten sukces nie byłby możliwy bez szerokiej współpracy z Mieszkańcami, którzy motywują, ale i wymagają konkretnych działań.
To ogromny mandat zaufania a zarazem wielki zaszczyt móc stać na czele prężnie rozwijającej się Gminy i być Państwa przedstawicielem. Bardzo mi zależy nad dalszym rozwojem gminy, dlatego jasno stawiam
przed sobą zadania do zrealizowania jakimi będą: poprawa jakości
życia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz inwestycje w infrastrukturę
i rozwój ludzki.
Jeszcze raz serdecznie dziękuje za zaufanie!
Z wyrazami szacunku,
Krzysztof Tworek
Wójt Gminy Obrazów
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WYNIKI WYBORÓW SAMORZADOWYCH NA
WÓJTA ORAZ RADNYCH GMINY OBRAZÓW

W wyborach samorządowych, które odbyły się 21 października 2018 r., na terenie gminy Obrazów
frekwencja wyborcza wyniosła 51,35%.
Krzysztof Tworek, dotychczasowy wójt gminy Obrazów pozostaje na stanowisku na trzecią kadencję. W wyborach samorządowych otrzymał 1810 głosów, co stanowiło 66,72 % wszystkich głosów. Jego kontrkandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: Wiesław Stępień – 621 i Adam
Forc – 282.
Na kadencję 2018 – 2023 wybranych zostało 15 radnych gminy Obrazów:
1) Okręg wyborczy Nr 1 – Stasiak Fabian
Sylwester

10) Okręg wyborczy Nr 10 – Wydrzyński Dariusz

2) Okręg wyborczy Nr 2 – Smardz Anna Beata
3) Okręg wyborczy Nr 3 – Heciak Arkadiusz Karol
4) Okręg wyborczy Nr 4 – Stępień Wiesław
5) Okręg wyborczy Nr 5 – Ochmerak Ewa Edyta
6) Okręg wyborczy Nr 6 – Rylski Antoni
7) Okręg wyborczy Nr 7 – Juda Szczepan

11) Okręg wyborczy Nr 11 – Słomka Wiesław
Andrzej
12) Okręg wyborczy Nr 12 – Saja Bogdan
Krzysztof
13) Okręg wyborczy Nr 13 – Szczudło Teresa
14) Okręg wyborczy Nr 14 – Kędziora Lidia
Agnieszka
15) Okręg wyborczy Nr 15 – Staniszewska Anna
Dorota

8) Okręg wyborczy Nr 8 – Krzemińska Ewa
Małgorzata

Przyg. N.K.

9) Okręg wyborczy Nr 9 – Olech Bożena Barbara
Wyniki głosowania na poszczególnych kandydatów na wójta gminy Obrazów:

L.p.

Nazwisko i Imiona

Wiek

Wykształcenie

Miejsce zamieszkania
przynależność i poparcie

Liczba głosów
oddanych
na kandydata

% głosów

Wybrany

1

FORC Adam

36

wyższe

Kleczanów

282

10.39

Nie

2

STĘPIEŃ Wiesław

45

wyższe

Żurawica

621

22.89

Nie

3

TWOREK Krzysztof

40

wyższe

Głazów, Prawo
i Sprawiedliwość

1 810

66.72

Tak

*Źródło: https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/260906#results_vote_elect_mayor_round_1

Wyniki głosowania na poszczególnych kandydatów do Rady Gminy w Obrazowie: Rada
Okręg
wyborczy
nr

Głosów ważnych oddanych na kandydata

Nr listy

Numer
na liście

Nazwisko i Imiona

1

17

17

1

19

2

Liczba

% (w skali
okręgu wyborczego)

Mandat

STASIAK Fabian Sylwester

113

60.43%

Tak

19

STEC Izabela Dorota

74

39.57%

Nie

2

2

DROBNIAK Łukasz

30

9.90%

Nie

2

10

10

GARA-STĘPIEŃ Dorota

90

29.70%

Nie

2

17

17

SMARDZ Anna Beata

126

41.58%

Tak

2

19

19

TOŚ Stanisław Witold

57

18.81%

Nie
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Nr listy

Numer
na liście

Nazwisko i Imiona

3

10

10

3

17

3
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Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba

% (w skali
okręgu wyborczego)

Mandat

GROMNIAK Sylwester

66

36.46%

Nie

17

HECIAK Arkadiusz Karol

89

49.17%

Tak

19

19

PIĘTOWSKI Jacek Sławomir

26

14.36%

Nie

4

17

17

MALEC Krzysztof

61

42.96%

Nie

4

19

19

STĘPIEŃ Wiesław

81

57.04%

Tak

5

2

2

KWIECIEŃ Piotr Mirosław

12

5.80%

Nie

5

10

10

OLECH Ewa Zuzanna

36

17.39%

Nie

5

17

17

KILIAŃSKI Andrzej Mariusz

10

4.83%

Nie

5

18

18

MARZEC Ewa

51

24.64%

Nie

5

19

19

WOLAK Łukasz

41

19.81%

Nie

5

20

20

OCHMERAK Ewa Edyta

57

27.54%

Tak

6

2

2

GRZEGORCZYK Agnieszka

33

22.92%

Nie

6

10

10

RYLSKI Antoni

76

52.78%

Tak

6

17

17

KWIATKOWSKA Katarzyna

18

12.50%

Nie

6

19

19

TWARÓG Krystyna

17

11.81%

Nie

7

2

2

CICHOŃ Krzysztof

58

39.46%

Nie

7

10

10

JUDA Szczepan

89

60.54%

Tak

8

2

2

CENCEK Anna Katarzyna

64

27.83%

Nie

8

10

10

LEGWANT Joanna

80

34.78%

Nie

8

17

17

KRZEMIŃSKA Ewa Małgorzata

86

37.39%

Tak

9

17

17

OLECH Bożena Barbara

86

68.25%

Tak

9

19

19

SKUZA Mateusz Jan

40

31.75%

Nie

10

2

2

GAWRON Łukasz Karol

9

6.12%

Nie

10

10

10

ROGOWSKA Katarzyna Maria

29

19.73%

Nie

10

17

17

CICHOŃ Mateusz

24

16.33%

Nie

10

20

20

WYDRZYŃSKI Dariusz

85

57.82%

Tak

11

17

17

SŁOMKA Wiesław Andrzej

95

56.21%

Tak

11

18

18

KLASURA Aneta

57

33.73%

Nie

11

19

19

JANISZEWSKA Karolina Anna

17

10.06%

Nie

12

2

2

SAJA Bogdan Krzysztof

112

49.56%

Tak

12

17

17

SMARDZ Adam

65

28.76%

Nie

12

18

18

WINIARSKI Tomasz

49

21.68%

Nie

13

17

17

SZCZUDŁO Teresa

99

75.00%

Tak

13

19

19

NASTERNAK Grzegorz Robert

33

25.00%

Nie

14

2

2

SIWECKI Dariusz

41

19.90%

Nie

14

17

17

CICHOŃ Marian Stanisław

40

19.42%

Nie

14

18

18

TAJS Klaudia Ida

49

23.79%

Nie

14

19

19

ŁUKASZEK Bożenna

13

6.31%

Nie

14

20

20

KĘDZIORA Lidia Agnieszka

63

30.58%

Tak

15

17

17

STANISZEWSKA Anna Dorota

116

74.36%

Tak

15

19

19

ZIEMNICKI Marek

40

25.64%

Nie

*Źródło: https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/260906#results_elect_council
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Pierwsza sesja Rady Gminy Obrazów
oraz zaprzysiężenie Wójta Gminy Obrazów
W dniu 20 listopada 2018r. najstarszy
wiekiem radny Wiesław Słomka otworzył Pierwszą Sesję nowo wybranej
Rady Gminy w Obrazowie na kadencję
2018 – 2023. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Ewelina Juda
wręczyła zaświadczenia o wyborze
na radnego, po czym nowo wybrani
radni złożyli ślubowanie. Po zaprzysiężeniu, odbyło się głosowanie nad
wyborem Przewodniczącego i dwóch
Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
W głosowaniu tajnym radni jednogłośnie wybrali Panią Teresę Szczudło

na Przewodniczącą Rady Gminy oraz
Wiceprzewodniczących: Panią Annę
Staniszewską i Panią Annę Smardz.
Następnie odbyło się zaprzysiężenie wybranego po raz trzeci Wójta
Gminy Obrazów – Krzysztofa Tworka.
Po odebraniu zaświadczenia o wyborze na wójta z rąk Przewodniczącej
Gminnej Komisji Wyborczej wójt złożył
uroczyste ślubowanie.
Przyg. N.K.

INWESTYCJE

Ważniejsze inwestycje przewidziane do realizacji w 2019 roku.
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w msc. Świątniki w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa”.
Utworzenie na parterze budynku byłej Szkoły Podstawowej w Jugoszowie
dziennego Domu „Senior+” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014 – 2020 Działanie Rozwój
wysokiej jakości usług społecznych.
Montaż kolektorów słonecznych oraz
urządzeń fotowoltaicznych na terenie
Gminy Obrazów w ramach Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014 – 2020 w ramach Działania 3.1
Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Utworzenie świetlicy środowiskowej
w msc. Obrazów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014 – 2020 w ramach Działania Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rozwój e-administracji w Gminie Obrazów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
w ramach Działania 7.1 Rozwój e-społeczeństwa.
Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Obrazów w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie 3.1
Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
Budowa budynku
świetlicy
wiejskiej w msc. Malice – II etap.
Wykonanie nawierzchni asfaltowych, rozbudowa oświetlenia
ulicznego oraz
modernizacja
zbiorników wodnych na terenie
Gminy Obrazów.
P.T.
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W okresie od września do listopada 2018 roku Zespół Gospodarki Komunalnej w Obrazowie wykonał poniższy
zakres prac:

1. Działalność statutowa

W ramach swojej działalności statutowej Zespół zajmował się odczytem
wodomierzy oraz wystawianiem faktur za wodę i ścieki, a także zawieraniem umów z odbiorcami oraz wydawaniem warunków przyłączenia
do sieci nowym odbiorcom.
W w/w okresie ZGK usunął 23 awarie
przyłączy wodociągowych 2 awarię
sieci głównej oraz wymienił 3 hydranty ppoż.
Ponadto Zespół zajmował się przygotowaniem do zimowego utrzymania dróg i w tym zakresie przeprowadził remont piaskarko-solarki oraz
zakupił piasek i sól do zimowego
utrzymania dróg i rozmieścił mieszankę piaskowo-solną w newralgicznych punktach.

2. Działalność dodatkowa

W ramach działalności dodatkowej
Zespół wykonywał prace zlecone
w zakresie:

• przygotowania do święta jabłkobrania (rozstawianie namiotów,
montaż stoiska,przygotowanie trasy biegu)
• porządkowanie po święcie jabłka,
• montaż tabliczek z numerami posesji Kleczanów, Głazów, Lenarczyce, Obrazów, Chwałki
• Montaż (spawanie ) łańcuchów
ogrodzenia na cmentarzu w Rożkach
• Wycinka krzaków oraz plantowanie terenu przy Urzędzie Gminy
• Nawożenie ziemi na klomb przy
świetlicy w Obrazowie
• Wycinka zakrzaczeń w wąwozie
w Głazowie
• Naprawa poboczy, wzmocnienie
skarpy przy drodze gminnej w Komornej
• Czyszczenie i malowanie altanki
w Zdanowie

Grant dla OSP Głazów

28 listopada 2018 roku podczas Gali Fundacji PKN Orlen, Ochotnicza Straż
Pożarna w Głazowie otrzymała z rąk Pana Daniela Obajtka – Prezesa PKN Orlen i Pani Katarzyny Różyckiej – Prezes Fundacji PKN Orlen, grant w ramach
konkursu organizowanego przez Fundacje PKN Orlen Dar Serca „Moje miejsce na ziemi”. Spośród ponad 1100 złożonych wniosków z całej Polski, projekt OSP Głazów zakwalifikował się wśród 300-tu nagrodzonych i otrzymał
dotacje w wysokości 5000 tysięcy złotych. W ramach
projektu zostanie zakupiony defibrylator AED. Urządzenie to w razie potrzeby będzie dostępne 24h
na dobę w miejscu ogólnodostępnym do ratowania
zagrożonego zdrowia i życia. Dodatkowo strażacy
i zaprzyjaźnieni ratownicy medyczni z Grupy PCK
w Sandomierzu przeprowadzą szkolenia dla mieszkańców i uczniów ze Szkoły Podstawowej w Głazowie w zakresie udzielania pierwszej pomocy i obsługi
defibrylatora. Realizacja projektu zwiększy świadomość społeczeństwa w zakresie udzielania pierwszej
pomocy, a jednocześnie wyrówna szanse małych
miejscowości, w porównaniu do dużych miast, gdzie
tego typu urządzenia są już od dawna dostępne i ratują zagrożone życie ludzkie.
Prezes OSP Głazów Łukasz Wolak

• Malowanie kuchni w Świetlicy
w Zdanowie
• Oczyszczanie chodnika zarośniętego chwastami w Lenarczycach
• Oczyszczanie chodnika zarośniętego chwastami w Kleczanowie
• Usuwanie złamanego drzewa
na terenie oczyszczalni ścieków
w Święcicy
• Porządkowanie skarpy przy boisku
w Święcicy
Zespół wykonał również szereg innych drobnych prac na rzecz lokalnej
społeczności, między innymi comiesięczne sprzątanie przystanków autobusowych przy drodze krajowej,
równanie poboczy wraz z utwardzaniem grysem, prace porządkowe
i.t.p.
KierownikZGK
Paweł Guz
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Profilaktyka na zdrowie

Postęp cywilizacyjny, przemiany społeczne i odkrycia medyczne w ciągu ostatnich 100 lat doprowadziły do znaczącej
poprawy warunków naszego życia i wydłużenia czasu życia. Warto jednak przeżyć je w jak najlepszym zdrowiu, czemu służą profilaktyczne programy zdrowotne, które umożliwiają wykrycie zagrożenia lub wczesne zdiagnozowanie
chorób powszechnie występujących.
Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Obrazowie z siedzibą w Świątnikach
oraz mający swoją komórkę również w Kleczanowie realizuje dwa programy profilaktyczne: Profilaktyka Chorób Układu
Krążenia, tzw CHUK oraz Profilaktyka Gruźlicy.

Program Profilaktyki Chorób
Układu Krążenia CHUK

Program kierowany jest do osób, które
• w tym roku kalendarzowym mają 35,
40, 45, 50, 55 lat
• są obciążone czynnikami ryzyka
(palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia gospodarki
lipidowej, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzona
tolerancja glukozy, nadmierny stres,
nieracjonalne odżywianie się, wiek,)
• u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia
• które w okresie ostatnich 5 lat nie
korzystały ze świadczeń udzielanych
w ramach programu profilaktyki
CHUK także u innych świadczeniodawców
Świadczenia w ramach programu
udzielane są bez skierowania, przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
do którego ubezpieczony jest zadeklarowany. Lekarz przeprowadza wywiad
z pacjentem oraz kieruje go na badania
pozwalające określić kategorię ryzyka
choroby układu krążenia.
Choroby układu krążenia są główną
przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność w Polsce z tego powodu należy do najwyższych w Europie.
Badania epidemiologiczne i socjomedyczne pokazują, że ważną rolę w rozwoju chorób układu krążenia odgrywają niektóre wzorce zachowań składające
się na współczesny styl życia – czynniki ryzyka.

Cele programu:

Cel główny: obniżenie o ok. 20 % zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia populacji
objętej programem poprzez wczesne
wykrywanie, redukcję występowania
i natężenia czynników ryzyka.
Cele dodatkowe:
• zwiększenie wykrywalności i skutecz-

ności leczenia chorób układu krążenia,
• wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem chorób układu krążenia,
• promocja zdrowego stylu życia: niepalenia, prawidłowego odżywiania
się, aktywności fizycznej.

Program Profilaktyki Gruźlicy

Program adresowany jest do osób dorosłych, nie posiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej
gruźlicy, w tym – w szczególności:
• osób, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą lub
• osób, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny,
niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny;
Program realizują pielęgniarki POZ
wobec osób zadeklarowanych na ich
listę. Najważniejsza jest tu znajomość
środowiska świadczeniobiorców, która umożliwia pielęgniarce dotarcie do
osób szczególnie zagrożonych chorobą. Programem mogą być objęci także
świadczeniobiorcy, którzy samodzielnie zgłoszą się do gabinetu pielęgniarki POZ.

Cele programu:

Cele główne:

• zmniejszenie wskaźnika zachorowalności na gruźlicę,
• objęcie wczesną opieką świadczeniobiorców chorych na gruźlicę,
• zmniejszenie wskaźnika śmiertelności na gruźlicę;
Cele pośrednie:
• podniesienie świadomości społecznej
poprzez edukację zdrowotną w zakresie informacji o źródłach i drogach

zakażenia, czynnikach wpływających
na ryzyko zachorowania na gruźlicę,
skutkach zdrowotnych i społecznych
choroby, danych epidemiologicznych właściwego terenu, ośrodkach
medycznych prowadzących terapię
oraz podstawach prawnych obowiązku leczenia,
• zwiększenie dostępności do świadczeń pielęgniarki środowiskowej oraz
poradni specjalistycznych – gruźlicy
i chorób płuc.
Wykrycie choroby w momencie jej powstawania umożliwia wdrożenie korzystnych zmian w stylu życia i leczenia
oraz daje szansę na uniknięcie poważniejszych następstw w przyszłości, dlatego tak ważne są badania profilaktyczne.
Pacjenci, którzy znajdują się w grupie
ryzyka jak również Ci, do których program jest bezpośrednio kierowany
mogą zgłosić się do lekarza rodzinnego
i pielęgniarki środowiskowej w Świątnikach, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, jak również
w Kleczanowie w godzinach od 8.00 do
15.35.
Emilia Tomczyk
Serdecznie zapraszamy.

Statystyki w Gminie
Obrazów
W 2018r. w gminie Obrazów od 1
stycznia do 26 listopada 2018 r. urodziło się 56 dzieci w tym: 25 dziewczynek, 31 chłopców.
W tym samym okresie zarejestrowano 82 zgony: 46 kobiet, 36 mężczyzn.
B.Stąpór
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„Dobry start” – czyli 300,00 zł na wyprawkę szkolną
Dnia 1 lipca 2018 r.,
ruszył rządowy program „Dobry start”,
który reguluje Rozporządzenie
Rady
Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki realizacji rządowego
programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów
z dnia 30 maja 2018r., w sprawie
ustanowienia rządowego programu.
Przedmiotem programu jest ustanowienie wsparcia dla rodzin z dziećmi
w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.
Wsparcie to polega na przyznaniu,
raz w roku, świadczenia „Dobry start”
w wysokości 300 zł na każde dziecko
w wieku szkolnym. Wnioski w sprawie

przyznania owego świadczenia można było złożyć w dwóch formach:
• elektronicznie
przez
Internet,
za pośrednictwem portalu empatia.
mpips.gov.pl od dnia 1 lipca 2018 r.,
• drogą tradycyjną od dnia 1 sierpnia
2018 r. w Ośrodkach Pomocy Społecznej.
Z rządowego programu „Dobry start”
w Gminie Obrazów w okresie od 01
lipca 2018r., do dnia 30 listopada 2018
r. skorzystało 507 rodzin, z tego 717
dzieci. Wszystkich wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry
start” złożono 511. Drogą tradycyjną
– papierową złożono 410 wniosków,
natomiast elektronicznie 101. Od momentu wejścia w życie rządowego
programu „Dobry start” Ośrodek Po-

mocy Społecznej w Obrazowie zrealizował wypłaty świadczenia na kwotę
214 950,00 zł.
Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej
w Obrazowie informuje, iż termin składania wniosków w sprawie ustalenia
prawa do świadczenia „Dobry start”
upłynął w dniu 30 listopada 2018 r.
W przyszłych latach działania rządowego programu „Dobry start” zachęcamy
wszystkich mieszkańców do składania
wniosków w formie elektronicznej,
co znacznie przyspiesza rozpatrzenie wniosku oraz szybszą wypłatę
świadczenia, bez konieczności wizyty
w Ośrodku Pomocy Społecznej.

wydarzenia

Gminne ćwiczenia obronne
W dniu 16 listopada 2018r. w Obrazowie przeprowadzone zostały Gminne
Ćwiczenie Obronne mające na celu
zgrywanie komórek systemu obrony
cywilnej i zarządzania kryzysowego
Urzędu Gminy w Obrazowie oraz służb
ratowniczych w czasie zaistniałej sytuacji kryzysowej.
Ćwiczenie składało się z dwóch etapów.
W pierwszym etapie odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego pod przewodnictwem Wójta Gminy, na którym
wypracowano decyzję do działań
w założonej w scenariuszu sytuacji
kryzysowej, natomiast w drugim etapie zrealizowano praktyczne działanie
służb ratowniczych oraz Gminnego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego
w sytuacji wystąpienia zagrożenia terrorystycznego w Szkole Podstawowej
w Obrazowie.
Scenariusz przewidywał, że w szkole
podłożony został ładunek wybuchowy,
a nieznani sprawcy weszli do budynku
i uwięzili 2 osoby żądając, jednocześnie
spełnienia swoich żądań.
Pani
dyrektor
Dorota
Kiliańska
o powstałym zagrożeniu poinformowała władze gminy i zarządziła ewakuację wszystkich osób z budynku.

Ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie,
a cały personel szkoły profesjonalnie,
zgodnie z procedurami wykonał swoje zadania.
O powstałym zagrożeniu, wykorzystując
numer alarmowy 112, powiadomiono
służby ratownicze. Jako pierwsi na miejscu zdarzenia pojawili się policjanci
z psem tropiącym oraz policyjna grupa
antyterrorystyczna i minersko-pirotechniczna, a następnie Straż Pożarna i pogotowie ratunkowe. W miejsce ćwiczeń
udał się także Wójt oraz Gminny Zespół
Kryzysowy. W miejscu akcji utworzony
został punkt pomocy medycznej oraz
punkt informacyjny.
Policjanci z bronią skrycie weszli do budynku. Z porywaczami podjęte zostały
negocjacje w celu uwolnienia przetrzymywanych osób. W czasie pertraktacji
jeden z napastników podjął ucieczkę.
W celu zgubienia pościgu zaprószył
ogień w sąsiedztwie budynku szkolnego, ale po krótkim pościgu z użyciem psa
tropiącego został ujęty, natomiast drugi
z napastników sam oddał się w ręce
policji. Pirotechnicy za pomocą sprzętu
do poszukiwania ładunków wybuchowych sprawdzili teren szkoły w poszukiwaniu ładunku. Po jego odnalezieniu
i unieszkodliwieniu akcja policji została

E. Sygnet

WYDARZENIA
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zakończona i do działań przystąpili strażacy oraz ratownicy medyczni. W trakcie ewakuacji 2 osoby zostały poszkodowane i zostały w budynku szkoły,
o czym pani Dyrektor zgłosiła służbom
po otrzymaniu raportu od nauczycieli. Ratownicy medyczni wraz ze strażakami odnaleźli poszkodowanych
i przetransportowali ich do punktu medycznego, gdzie została im udzielona
kwalifikowana pomoc medyczna. Strażacy zażegnali zagrożenie pożarowe
w budynku szkoły, a następnie ugasili
wzniecony przez uciekającego napastnika pożar poza obiektem szkolnym i akcja
służb została zakończona.
O wszystkich czynnościach służb informowana była dyrektor szkoły, a za jej
pośrednictwem Wójt Gminy, którego
rolę w czasie ćwiczeń pełniła Sekretarz
Gminy Pani Pelagia Kotowska. Akcja
służb trwała około godziny i zakończyła
się powodzeniem.
Po otrzymaniu meldunku od kierujących
poszczególnymi akcjami, pani dyrektor
odwołała alarm ewakuacyjny, a dzieci
wraz z nauczycielami oraz personel administracyjny mogły powrócić do budynku.

Bezpośrednio po akcji, w remizie OSP
w Obrazowie odbyło się podsumowanie ćwiczeń oraz omówiono działania
poszczególnych służb i zespołów oraz
Dyrektora i personelu Szkoły Podstawowej w Obrazowie. Ćwiczenia oceniono
pozytywnie, a cele szkoleniowe zostały osiągnięte.

Echo Naszej Gminy
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Kiliański Czesław

100 lat Niepodległej
Wieczornica Patriotyczna

10 listopada 2018r w Świątnikach odbyły się Gminne Obchodny Setnej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Wzorem lat ubiegłych zorganizowano Wieczornice Patriotyczną. W tą wyjątkową rocznice organizacji Święta Niepodległości podjęła się Publiczna Szkoła Podstawowa wraz z Samorządem Gminy Obrazów i ks. Proboszczem Ignacym Kozińskim.
Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Św.
w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Świątnikach, którą odprawił ks.
Stanisław Zaręba.
Po Mszy uczniowie PSP w Bilczy wystawili przedstawienie pt. „Muzyczna historia
Niepodległej”, która ukazała wszystkim
zgromadzonym najważniejsze wydarzenia historyczne w dziejach Polski.
Bezpośrednio po przedstawieniu przystąpiono do uroczystości złożenia kwiatów i zniczy pod pomnikiem poległych
za Ojczyznę, znajdującego się na placu

kościelnym w Świątnikach. W obecności
pocztów sztandarowych Szkół i Ochotniczych Straży Pożarnych, władz gminnych
i mieszkańców Komendant Gminny dh
Marek Cieciura odczytał Apel Poległych.
Następnie poszczególne delegacje składały wieńce i znicze pod pomnikiem,
aby oddać hołd wszystkim, którzy przelali krew w obronie Ojczyzny.
Na koniec głos zabrali: Wójt Gminy Obrazów – Krzysztof Tworek oraz Przewodnicząca Rady Gminy – Teresa Szczudło,

którzy podziękowali wszystkim za przybycie.
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Informacja dotycząca realizacji projektu pt. „Ekoenergia
w Gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice,
Waśniów”
W związku z realizacją projektu pt.
„Ekoenergia w Gminach Obrazów,
Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów” oraz przygotowaniem
procedury przetargowej na wybór
dostawcy i wykonawcy instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach
w/w projektu Gmina Obrazów informuje, że w miesiącu styczeń 2019r.
rozpocznie się podpisywanie umów
indywidualnych z mieszkańcami którzy złożyli deklarację przystąpienia
do powyższego zadania.
M.M.

Nr 4(21) 2018 r.

OGŁOSZENIA

Informacja
W związku z realizacją projektu „AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GMINIE OBRAZÓW” współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach: Osi Priorytetowej 9 – Włączanie społeczne i walka z ubóstwem
– Działania 9.1 Aktywna integracja
zwiększająca szanse na zatrudnienie
– Priorytet inwestycyjny 9i – Aktywne
włączanie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans

na zatrudnienie, OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W OBRAZOWIE zaprasza osoby bezrobotne i nieaktywne
zawodowo do wzięcia udziału w powyższym projekcie. Osoby zakwalifikowane do projektu odbędą szkolenia
zawodowe i staże zawodowe, zostaną
objęte poradnictwem indywidualnym,
grupowym oraz wsparciem finansowym.
Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie lub pod nr tel.
15 836-51-50.

MAŁA KSIĄŻKA

WIELKI CZŁOWIEK
Wyprawka do świata wyobraźni
dla 3-latków to prezent który zaszczepi w Twoim dziecku pasję
do czytania.
Drodzy rodzice! Zapraszamy Was wraz
z dziećmi do naszych Bibliotek.
Każdy trzylatek (urodzony w 2015 roku),
który przyjdzie do Biblioteki w Obrazowie, Świątnikach lub 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 upominkami.
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.

Dlaczego warto czytać dziecku
od najmłodszych lat?

Czytanie buduje więź emocjonalną z rodzicem/opiekunem oraz daje dziecku
poczucie bliskości i bezpieczeństwa.

Pomaga najmłodszym poznać, nazwać
i wyrażać emocje, a także pokazuje, jak
sobie z nimi radzić. Usprawnia także
myślenie, pamięć i mowę. Badania wykazują, że dzieci wychowywane pośród
książek są bardziej pewne siebie, mają
większy niż rówieśnicy zasób słownictwa
i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Pożytki
z czytania mają także konkretny wymiar
materialny: czytające osoby osiągają
sukcesy i zarabiają w przyszłości więcej
od tych, które w dzieciństwie nie czytały.
Dzięki akcji Instytutu Książki dziecko ma
szansę poznać ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę)
i zostać pełnoprawnym uczestnikiem
życia kulturalnego.

Warto wybrać się na wyprawę do biblioteki i podróżować czytając.
źródło: www.wielki-czlowiek.pl/rodzic-z-trzylatkiem-wyruszaja-na-wielka-wyprawe-do-biblioteki
Anna Wójcik

Projekt Mała Książka – Wielki Człowiek dla dzieci urodzonych w 2015 roku
będzie realizowany tylko do końca tego roku.

Niezdecydowanych zapraszamy szybciutko po odbiór!
Od stycznia pozostałe wyprawki będą wydawane dzieciom urodzonym już w 2016 roku, które
zapiszą się do biblioteki.

KULTURA
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Tak świętowaliśmy 100-lecie Niepodległości

Warsztaty dla dzieci i młodzieży
w ramach ogólnopolskiej akcji „Mirabelka kiełkująca historia w 100licy”, kino
patriotyczne i gry planszowe, zajęcia
literacko-plastyczne „Mali Patrioci”, koncert pieśni patriotycznej „Muzyka dla
Niepodległej”, wieczorek literacki „Słowo dla Niepodległej”, wykład i warsztaty
„Kobiety niepodległości” – tak przypominaliśmy polską drogę do niepodległości, uczestnicy licznie brali udział oraz
współtworzyli wydarzenia.
A.W.
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Klub kreatywności Tańcowała
igła z nitką już otwarty!
Klub Tańcowała igła z nitką 30 listopada rozpoczął swoją przygodę. Mieszkańcy mogą tworzyć i eksperymentować z wykorzystaniem technologii cyfrowych i nie tylko. Dostępne są maszyny do szycia wraz z niezbędnymi akcesoriami, hafciarka,
tablety graficzne oraz drukarki 3D. Stwarzamy możliwość nauki i rozwijania twórczego potencjału poprzez zabawę i eksperymentowanie, wspólne tworzenie, wymyślanie i realizowanie różnych projektów, dzielenie się wiedzą, doświadczeniem
i rozwiązywaniem problemów projektowych.

JAK DZIAŁAMY?

Podczas zajęć poznasz konkretne studium przypadku – połączenia nowych
technologii i sztuki, a następnie będziesz
mieć okazję przetestować poznane roz-

wiązania w praktyce, z wykorzystaniem
narzędzi dostępnych w Klubie.

KIEDY DZIAŁAMY?

Zajęcia krawieckie w każdy piątek,
w godz. 15:00-18:00
Zajęcia z grafiki oraz projektowanie
i druk 3D ruszają od stycznia 2019r.
Obowiązują zapisy. Zajęcia bezpłatne.

Projekt „Kluby kreatywności w bibliotekach – edycja pilotażowa” jest częścią
Programu Rozwoju Bibliotek 2017-2018
realizowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

ZAPRASZAMY

Bank Czasu Seniora
Wydarzenia kulturalne i warsztaty dla osób powyżej 50 roku życia
w Bibliotece.
Gminna Biblioteka Publiczna w Obrazowie bierze udział w I edycji konkursu grantowego Generacja 5.0
Fundacji BGK. Projekt „Bank Czasu
Seniora” to działania o charakterze
wydarzeń kulturalnych i warsztatów
edukacyjnych dla osób w wieku od
50. roku życia.
Projekt obejmował będzie następujące działania: kurs z zakresu obsługi
komputera i poruszania się w inter-

necie, treningi pamięci, spotkania
dotyczące profilaktyki zdrowotnej,
aspektów prawnych, zajęcia rekreacyjne z rehabilitantem i trenerem
interpersonalnym, warsztaty pierwszej pomocy i artystyczne, konsultacje psychologiczne. W ofercie proponujemy także wieczorki poetyckie,
filmowe i muzyczne, spotkania autorskie oraz wyjazdy do kina, muzeum, teatru i filharmonii.
Celem realizacji powyższych wydarzeń jest stworzenie Generacji 5.0
możliwości uczestniczenia w ważnych aspektach życia społecznego,
przeciwdziałaniu wykluczeniu technologicznemu, stworzeniu warunków do aktywizacji i poczucia sprawczości.
Realizacja projektu w okresie od 1
stycznia do 30 czerwca 2019 roku.

Zainteresowanych
zapraszamy
na spotkanie
organizacyjne
03.12.2019r.
o godz. 10:00
w GBP Obrazów.

kultura
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Mała Pracownia Rękodzieła

Chcesz ciekawie spędzić wolny
czas? Szukasz zajęcia, które byłoby przyjemne i rozwijające zarazem? Zapisz się na warsztaty
do Małej Pracowni Rękodzieła!
Sztuka handmade daje dużo satysfakcji, a przy tym jest świetną
zabawą. Każdy może się tego
nauczyć – zobacz, jakie cuda możesz wyczarować własnoręcznie,
i dlaczego warto od czasu do
czasu pobawić się w artystę.
Warsztaty w GBP w Obrazowie

odbywają się w każdą drugą
i czwartą środę każdego miesiąca
w godz. 15:00-18:00.
W filii w Świątnikach w każdy
drugi wtorek każdego miesiąca
w godz. 14:00-16:00.
Ps. Terminy oraz godziny mogą
ulec zmianie z przyczyn od nas
niezależnych, dlatego warto zaglądać na nasz profil FB: Gminna
Biblioteka Publiczna w Obrazowie aby być na bieżąco.

FERIE w Bibliotece 2019
Oferta dla młodzieży w wieku 12-13 lat

To pierwszy w Polsce program dla młodzieży w wieku 12-13 lat (6-7 klasa),
łączący edukację moralną, cyfrową
i społeczną.
W czasie ferii 2019, w dniach 21-25 stycznia organizujemy w GBP w Obrazowie
zajęcia o wartościach moralnych z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i literatury. W ciągu 5 dni zajęć warsztatowych
uczestnicy programu MĄDRZY CYFROWI będą wprowadzani w świat wartości
moralnych, omawianych na bazie książki „Gorzka czekolada i inne opowiadania
o ważnych sprawach” i jednocześnie
poznają nowe narzędzia cyfrowe oraz

programy służące do tworzenia grafik,
montowania filmów, pracy w chmurze,
wspólnej edycji tekstów.
Organizatorem Programu jest Fundacja
„ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”
przy wsparciu Google.org. Patronat ho-

norowy objęła Biblioteka Narodowa
Partnerami są: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Centrum
Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Szkoła z Klasą, Fundacja Wspomagania Wsi,
SuperBelfrzy RP, Budząca się Szkoła,
Fundacja Dbam o Mój Zasięg. Patroni
Medialni to: Radio RMF FM, RMF Classic,
RMF MAXX, tytuły gazet regionalnych
Polska Press Grupa, portal Junior media,
magazyny Sygnał i Dyrektor, dwutygodnik Victor
źródło: www.madrzycyfrowi.pl
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SZKOŁY W GMINIE
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Akademia Przedszkolaka w Kleczanowie

Pasowanie
na Przedszkolaka
W dniu 14.11.2018r. odbyło się
Pasowanie na Przedszkolaka.
Dzieciaki wraz ze swoimi
paniami (Justyną i Sylwią)
pięknie przygotowały montaż
słowno-muzyczny. Potem
przedszkolaki zostały obdarowane
prezentami: rożkami obfitości,
dyplomami i gadżetami.
Po uroczystości wszyscy udali się
na słodki poczęstunek.
A.Z.

Wróżby
przedszkolaków
29 listopada w naszym przedszkolu
maluchy mogły przenieść się w świat
magii i wróżb. Od samego rana w przystrojonej sali dzieci razem z paniami
wychowawczyniami prowadziły zabawy andrzejkowe. Każdy musiał wrzucić
do miski z wodą jeden grosz, aby jego
wróżby się udały i spełniły. Następnie
z pomocą pań lano przez dziurkę od
klucza gorący wosk, który utworzył
na wodzie dwie istoty. Pierwsza z nich
przypominała dinozaura, zatem dzieci
stwierdziły, że pojedziemy na wycieczkę do Bałtowa, druga to niedźwiedź,

więc możliwe, że odwiedzimy też góry
i spotkamy tam owego misia. Po laniu
wosku każdy uczestnik andrzejek lo-

sował wróżbę zapisaną na karteczce.
Dotyczyła ona przyszłego tygodnia
– jedni pojadą do McDonalda, a inni

,,Twój miś może
zostać ratownikiem’’
W ramach akcji ,,TWÓJ MIŚ MOŻE ZOSTAĆ RATOWNIKIEM’’ która prowadzona jest w naszym powiecie dzieci
ze Szkoły Podstawowej w Kleczanowie i Punktu Przedszkolnego ,, Akademia Przedszkolaka ‘’ przez cały miesiąc
przynosiły ze swoich domów maskotki. Zebrane misie
zostaną przekazane służbom ratowniczym . Celem kampanii jest udzielenie wsparcia psychologicznego i zwiększanie poczucia bezpieczeństwa dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, pożarach i innych
niebezpiecznych zdarzeniach .

zapomną śniadania z domu. Przy tej
wróżbie było bardzo dużo zabawy
i śmiechu. Kolejną atrakcją było wyciąganie z wielkiego worka przedmiotów,
które symbolizowały zawody. Okazało
się, że w naszym przedszkolu jest wielu przyszłych strażaków, lekarzy i policjantów, ale będą też malarze, krawcowe, szewc, a nawet nauczyciel. Równie
ciekawą atrakcją było przebijanie szpileczką czerwonych serc, na których wypisano imiona najlepszych przyjaciół
dzieci. Oczywiście podczas andrzejek
nie mogło zabraknąć muzyki. Wszyscy
bawili się świetnie, tańcząc i brykając
przy ulubionych hitach.
J. Niezgoda
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Akademia Przedszkolaka w Kleczanowie

Przedszkolaki z Akademii Przedszkolaka’’ z Kleczanowa w Projekcie ,,Tradycje
i walory lokalnego środowiska Kleczanowa w obiektywie i piórze’’
W ramach projektu grantowego
,,Aktywna społeczność lokalna

na obszarze Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej’’, w ramach realizacji LSR przedsięwzięcie 2.1.1. ,,Aktywizacja i integracja
mieszkańców – łączymy pokolenia,
wymieniamy doświadczenia, przeciwdziałamy społecznemu’’
Dzieci z przedszkola oraz gościnnie
ze Szkoły Podstawowej w Kleczano-

wie wzięły udział w warsztatach fotograficznych podczas, których odbywały wycieczki szlakiem zabytków
przyrody i tradycji historycznych.
Wszystko to ujęte zostało w obiektywie aparatu. Ponadto odbyło się
spotkanie dotyczące ochrony zabytków przyrodniczych w związku ze
zmianami klimatycznymi. Podsumowaniem zajęć będzie wernisaż prac
oraz wydanie albumów i folderów

o urokach Kleczanowa.
Niebawem rozpoczną się kolejne zajęcia –czytelnicze, które mają na celu
przybliżyć legendy, historie oraz
ciekawostki na temat miejscowości Kleczanów. Innowacją tych zajęć
będą audiobooki.
ANNA ZYBAŁA
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Przedszkolaki w Obrazowie
Wraz z nastaniem października
przedszkolaki zaczęły zajęcia z programowania – robotyki prowadzone
przez Panią dr inż. Dominikę Gołuńską. Mali inżynierowie mają okazję
budować różne konstrukcje na bazie
klocków LEGO EDUCATION. Tematami ostatnich zajęć były: „Wesołe
miasteczko”, „Emocje”, „Mosty”, „Restauracja”, „Wyścigi samochodowe”.
Ponadto odbyły się też zajęcia z robotami Doc oraz gąsienicą Stefanem.
Działania te rozbudziły w dzieciach
wyobraźnię, chęć działania, współpracy – wszystko po to, aby optymalnie wspomagać naturalne zainteresowania małych odkrywców.
Przedszkolaki biorą chętnie udział
w zajęciach tanecznych, które w wyjątkowy sposób urozmaicają czas spędzony w przedszkolu łącząc funkcję
edukacyjną z zabawą. Szczególny dar
instruktora w postępowaniu z małymi
podopiecznymi znajduje odzwierciedlenie w radości na buziach uczestników. Bowiem profesjonalnie przygotowany instruktor oferuje fachową
opiekę, przedstawia prawidłowe wzor-

ce i bezpośredni dostęp do najlepszej
wiedzy tanecznej w połączeniu ze
specjalnie przygotowanymi elementami zabaw.
Z okazji 40 rocznicy wyboru Karola
Wojtyły na papieża przedszkolaki wybrały się pod pomnik przy kościele
w Obrazowie, by złożyć symboliczne kwiaty.
W HOŁDZIE DLA NIEPODLEGŁEJ...
w przedszkolu obchodziliśmy bardzo
ważne święto, mianowicie 100-LECIE
ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI.
Dzieci poznały symbole narodowe,
postacie związane z tymi wydarzeniami oraz hymn. Następnie wykonały
wspólną pracę plastyczną. Na koniec
przedszkolaki obejrzały wspaniały
występ artystyczny przygotowany
przez dzieci ze szkoły podstawowej.
Wszyscy byli bardzo przejęci oraz
szczęśliwi podczas trwania uroczystości. Ponadto przedszkole wzięło udział
w akcji „100 pozdrowień na 100-lecie

Niepodległości”. Głównym celem akcji
jest upamiętnienie okrągłej rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości, promocja regionu, z którego
pochodzi przedszkole oraz edukacja
dzieci w zakresie wiedzy o swojej „Małej Ojczyźnie”. Kartki z pozdrowieniami wysłaliśmy do przedszkoli w całej
Polsce i te same przedszkola odsyłają
nam widokówki z pozdrowieniami.
20 listopada odbyło się uroczyste „Pasowanie na przedszkolaka”. Maluchy
recytowały wiersze, śpiewały piosenki, tańczyły. Aplauz zebranych na sali
gości był potwierdzeniem na świetny
występ przedszkolaków. Dodatkowo,
na znak przyjęcia do grona przedszkola, każdy zuch otrzymał dyplom pasowania i słodki upominek.
Przedszkole co miesiąc spotyka się
w Gminnej Bibliotece Publicznej.
Ostatnie zajęcia odbywały się pod hasłem „Mały Patriota”. Wspólnie z paniami Anią Wójcik i Ewą Sędrowicz dzieci tworzyły kolorową
mapę Polski, oglądały
film o symbolach, rozmawiały o kulturze i tradycjach.
„Święto
Pluszowego
Misia” – dzień pełen
atrakcji. Na początku
przypomnieliśmy sobie misiowe postacie
z bajek. Gościnnie w oddziale 06 oglądaliśmy
teatrzyk. Aż w końcu
był czas na kosztowanie
tego co misie łakomczuszki lubią najbardziej – miodek i dżem
morelowy, którym poczęstowały nas dzieci
z oddziału 05. Największą atrakcją okazała się
Misiowa Fotobudka –
przedszkolaki chętnie
pozowały do zdjęć.
M.C.
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W naszym przedszkolu
W ramach realizowanego w naszej szkole projektu Centrum
Edukacji Obywatelskiej „PoczytajMY” uczniowie klasy 7 czytali
przedszkolakom wiersze i opowiadania związane z jesienią. Dzieci uczestniczyły także w małych formach dramowych naśladując
bajkowe zwierzęta. Opiekę nad realizacją projektu od lat sprawuje
pani Bożena Grzesik.
Zabawy badawcze w przedszkolu – „ Co jania ciekawości poznapływa, a co tonie? Pod tym hasłem od- wania świata.
były się zajęcia w Punkcie Przedszkol- Magnesowe czary – czyli
nym w Głazowie podczas, których dzieci zabawy badawcze z maz grupy przedszkolnej sprawdzały jakie gnesem
przedmioty utrzymują się na powierzchTo była dopiero zabawa!
ni wody, a które toną. Nazywały je oraz
Dzieci z grupy przedszkolnej poznały
określały z jakiego materiału są wykonawłaściwości magnesu. W toku różnych
ne. Wnioski z doświadczenia praktycznie
zabaw i eksperymentów sprawdziły co
wykorzystały podczas wykonywania karon przyciąga, a czego nie. Dowiedziały
ty pracy. Eksperymenty z wodą wzbudzisię, że magnes przyciąga rzeczy metały w małych odkrywcach wielkie zaintelowe, a nie przyciąga rzeczy: szklanych,
resowanie i okazały się świetną zabawą.
gumowych, papierowych, drewnianych.
W ramach prowadzonej w naszym Dużym zaskoczeniem był dla dzieci fakt,
przedszkolu edukacji kulturowej przed- że magnesy przyciągają się lub odpychaszkolaki miały okazję poznać jeden ze ją, a dzieje się to za sprawą 2 biegunów:
zwyczajów charakterystycznych dla kra- dodatniego i ujemnego. Zajęcia sprawiły
jów anglosaskich. Wykorzystując pasję przedszkolakom dużą frajdę oraz pogłępoznawczą dzieci, ich chęć do zabawy biły ich wiedzę ze świata techniki.
i gotowość do współpracy nauczycielka
26 listopada br. obchodziliśmy Dzień Plujęzyka angielskiego pani Kinga Piwoszowego Misia. Dlatego tego dnia dzieci
warska stworzyła okazję do aktywnego
przyniosły do przedszkola swoje ulubiopoznawania kultury i języka oraz rozwi-

Dzień dla Niepodległej

Dzień dla Niepodległej w naszej szkole był dniem bez zajęć dydaktycznych.
Wszystko było podporządkowane uroczystym obchodom 100 lecia Niepodległości. Reprezentacje klas 5-8 wzięły
udział w szkolnej grze historycznej, której celem było rozwiązanie testu odszukując odpowiedzi ukrytych w źródłach
– plakatach rozwieszonych w szkole z informacjami dotyczącymi
różnych
aspektów
odbudowywania polskiej
państwowości
w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Punktem kulminacyjnym było wspólnie
śpiewanie o godzinie
11.11, Hymnu Narodowego. Przedszkolaki
i uczniowie wszystkich
klas
zaprezentowali
swoje programy skła-

dające się z piosenek, wierszy, tańców
nawiązujące do narodowego święta.
Kilka tygodni wcześniej nasi uczniowie
wzięli udział w spacerze historyczno –
edukacyjnym w kompleksie turystycznym w Bałtowie pod hasłem „Piękna
i Niepodległa”.

ne pluszaki. Bardzo dużą niespodzianką okazały się odwiedziny misia Erysia.
Przedszkolaki bawiły się z nim, a jednocześnie uczyły. Opowiadały o swoich
maskotkach, tańczyły, poznały wiersz
pt. „Miś”, tworzyły i przeliczały zbiory
matematyczne oraz bawiły się w zabawę „Stary niedźwiedź”. Wspólnie z klasą
„O” wzięły udział w zajęciach z j. angielskiego. Utrwalały wtedy nazwy części
ciała i ubrań oraz leczyły chorego misia
Erysia. Na zakończenie spotkania każde
dziecko otrzymało odznakę „Przyjaciela
Pluszowego Misia”, a potem ozdabiało
plasteliną i kredkami szablon swojego
pluszowego niedźwiadka.

Królowa Jadwiga
opowiada naszym
przedszkolakom
Ważnym elementem edukacji kulturowej
przedszkolaków z klasy 0 Szkoły Podstawowej w Głazowie jest ich uczestnictwo
w zajęciach organizowanych przez siostry Jadwiżanki Wawelskie w Muzeum
Diecezjalnym – Domu Długosza w Sandomierzu. Cykl spotkań „Królowa Jadwiga opowiada” pozwala dzieciom na zapoznanie się z historią i kulturą poprzez
kontakt z eksponatami muzealnymi,
które stanowią pretekst do opowieści
i zadań praktycznych. Dzieci, dzięki odbytym lekcjom muzealnym, poznały już
miedzy innymi tajemnice Domu Długosza i historię książki. Miały okazję dosłownie dotknąć muzealnych eksponatów
na co dzień zamkniętych w gablotach.
Dowiedziały się w jakim celu zachowuje się i wystawia zabytki. Podczas zajęć
o książce poznały historię pisma, sposoby
i narzędzia służące dawniej do zapisywania informacji.
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Projekt „Posłuchajcie – Niepodległa!”
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział
w pierwszym wyjeździe edukacyjnym do
Kielc w ramach realizowanego w szkole
projektu „Posłuchajcie – Niepodległa!”.
Uczestnicy projektu odwiedzili miejsca
związane z czynem legionowym oraz
postaciami zasłużonymi w odzyskaniu niepodległości: Pomnik Czynu Legionowego, Pomnik Marszałka Józefa
Piłsudskiego, Sanktuarium Marszałka
w dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich i zapoznali się historią wkroczenia
I Kompani Kadrowej do Kielc w 1914 r.
Ciekawym punktem wyjazdu był udział
w warsztatach zorganizowanych z okazji rocznicy niepodległości. Uczniowie
pod kierunkiem i z pomocą pracowników Muzeum Narodowego w Kielcach
tworzyli okolicznościową kokardę na-

rodową. Dzięki uprzejmości dyrektora
w Kielcach dr. hab. Roberta Kotowskiego
uczestnicy wycieczki obejrzeli znakomitą wystawę, przygotowaną na 100 lecie
odzyskania niepodległości „Białe Czerwone Braterstwo”, po której oprowadził
ich kurator wystawy dr Paweł Grzesik.
Ideą przewodnią ekspozycji były nasze
barwy narodowe – ich historia i ewolucja barwy czerwonej od karmazynu,
amarantu po cynober . Wśród eksponatów były oryginalne chorągwie jak ta
z Powstania Kościuszkowskiego „Żywią
I Bronią” czy z Powstania Listopadowego, bandery i sztandary, pod którymi
walczyli Polacy o niepodległość, plakaty
i fotografie ilustrujące najważniejsze wydarzenia w historii dalszej i bliższej oraz
niezwykle ciekawe historyczne doku-

menty. Uczniowie mieli okazję obejrzeć
także dzieła polskich artystów inspirowane barwami narodowymi.
Projekt „Posłuchajcie – Niepodległa”
sfinansowany jest ze środków Fundacji PZU.

MAŁY INŻYNIER I MAŁY ROBOTYK
W bieżącym roku szkolnym przedszkolaki i uczniowie klasy 0 uczestniczą zajęciach z cyklu „Mały inżynier”, które
prowadzi dr inż. Dominika Gołuńska
z „Parku Robotów”. Dzieci przy pomocy
innowacyjnych narzędzi jakimi są zestawy LEGO Education wprowadzane
są w świat techniki. Konstruując mosty,
rampy, zestawy z kół zębatych rozwijają swoje kompetencje w wielu obszarach: matematyki, fizyki, przyrody czy
sztuki. Spotkania obejmują także takie
zagadnienia jak: reakcja łańcuchowa,
prawdopodobieństwo, kosmos, emocje
oraz sztuki performatywne. Przedszko-

laki zdobywają również podstawową
wiedzę z zakresu programowania. Uczą
się komunikacji, współpracy i twórczego myślenia.

Uczniowie klas 1 – 3 naszej szkoły biorą
udział w cyklicznych warsztatach „Mały
robotyk”. Pod kierunkiem Pani Dominiki,
na programowalnych zestawach LEGO
WeDo 2.0, uczestnicy realizują swoje
niezwykłe projekty. Najpierw tworzą
urządzenia np. roboty ciągnące, pojazdy
księżycowe czy śmigłowce, a następnie
je programują i poddają próbom np.
prędkości czy mocy. Zajęcia pozwalają
na zdobywanie i doskonalenie wiedzy
i umiejętności z takich dziedzin jak matematyka, fizyka, biologia, informatyka
i elektronika. Ponadto uczą mądrej rywalizacji i pracy w grupie.

mPotęga w nowej odsłonie
Od września bieżącego roku w Szkole Podstawowej w Głazowie realizowany jest projekt „Matematyczne podróże w nowej odsłonie” w ramach programu grantowego Fundacji mBanku „mPotęga”.
Pani Anetta Zimnicka – prowadząca zajęcia opracowała szczegółowy plan spotkań, który będzie
realizowany w trakcie trwania projektu. Przygotowano internetową bazę wiedzy, czyli zdjęcia słynnych budowli,
ich opisy, dane architektoniczne, okoliczności w jakich zostały
skonstruowane oraz adresy stron pomocnych w obliczeniach
matematycznych. Uczniowie biorący udział w projekcie zostali
podzieleni na grupy i szczegółowo poinformowani o planowanych działaniach jakie będą realizowane na poszczególnych
spotkaniach. Przygotowano test diagnostyczny na rozpoczęcie projektu.

Pierwsze spotkanie w październiku sprawdzało
wiedzę z zakresu znajomości geometrii przestrzennej. Kolejne zajęcia były podróżą w poszukiwaniu
ciekawych budowli o wyjątkowej konstrukcji architektonicznej. Na pierwszych z nich „dotarliśmy” do
Malezji i Kuala Lumpur, gdzie podziwialiśmy Bliźniacze Wieże, a w nich ciekawy element budowli
w kształcie walca. Drugim celem była Belgia, dokładnie Bruksela oraz Atomium, budowla kształtem przypominająca kryształ żelaza. W obu przypadkach uczniowie zapoznali się z historią powstania budowli i ich wymiarami. Kolejno zajęliśmy
się rozwiązywaniem zadań z zakresu obliczania powierzchni
i objętości poznanych brył. Zajęcia uatrakcyjniły zakupione
pomoce dydaktyczne.
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Projekt Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
zaprosiło Szkołę Podstawową w Głazowie do uczestnictwa w projekcie „Tadeusz Kościuszko – ostatni rycerz czasów
nowoźytnych”. Dzięki temu uczniowie
klas starszych wzięli udział w niezwykle
ciekawych spotkaniach historycznych.
Pierwsze z nich przyjęło formę debaty
pomiędzy dwoma historykami prowadzonej z udziałem młodzieży, którzy
przyjęli rolę obrońcy i oskarżyciela bohatera. Uczestnicy starali się odpowiedzieć
na pytania o wartości jakimi w życiu kierował się Kościuszko, rolę jaką nasz bohater odegrał w walce o niepodległość
Stanów Zjednoczonych i Polski. Warto
przy tym zaznaczyć aktywny udział naszych uczniów w dyskusji. Pretekstem
do kolejnej wizyty w Muzeum był wykład pani Elżbiety Kownackiej na temat
„Co nam zostało po Tadeuszu Kościuszce
”. Uczestnicy spotkania mieli okazję przekonać się jak wiele jest miejsc i sposobów upamiętnienia Tadeusza Kościuszki
na świecie. Nasi uczniowie wysłuchali
także interesującego wykładu profesora
Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej

dr. hab. Leszka Wierzbickiegoo Tadeusuz
Kościuszko – bohater uniwersalny. Wykładowca przypomniał, że Kościuszko
był znakomitym inżynierem i scharakteryzował jego najważniejsze osiągnięcia militarne.

Projekt edukacji historycznej, w którym
uczestniczyli nasi uczniowie realizowany
przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu został sfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
– Patriotyzm Jutra.

Spotkanie w Muzeum Teatru Polskiego Radia
Uczestnicy projektu „Posłuchaj – Niepodległa!” – uczniowie
klas 5-8 szkoły Podstawowej w Głazowie wzięli udział w otwarciu studia nagrań Fundacji Teatr Wyobraźni w Baranowie
Sandomierskim. W uroczystości uczestniczyli między innymi
dyrektor Teatru Polskiego Radia – Janusz Kukuła, burmistrz
Baranowa Sandomierskiego – Marek Mazur, prezes Zarządu
Fundacji Teatr Wyobraźni – Wojciech
Ramus. Muzeum Teatru Polskiego Radia
ma pełnić funkcję centrum edukacyjnego, w którym słuchowisko radiowe ma
być formą edukacji – podkreślił w swoim wystąpieniu pan Wojciech Ramus.
Z kolei pan Janusz Kukuła, zwracając
się do naszych uczniów, zwrócił uwagę
na wyjątkowość tego wartego zapamiętania dnia. Dnia, w którym powstaje
coś wyjątkowego, czego nie ma nigdzie
na świecie – muzeum głosów i słów. Dyrektor Teatru Polskiego Radia stwierdził,
iż język jest najważniejszym elementem
ludzkiego losu. „Bez słów nie potrafilibyśmy zrozumieć świata ani o nim opowiadać. Nie moglibyśmy poznać innych
ludzi ani opowiedzieć o sobie . Nie byłoby takiej rzeczywistości jaką znamy”
– dodał. W Muzeum będzie można usły-

szeć najpiękniejsze głosy polskich artystów sprzed 80 lat jak
i współczesnych. Znajdą się tu magiczne przestrzenie, dzięki
którym będzie można poznawać świat, innych ludzi oraz samych siebie. W nowym studiu w ramach projektu „Posłuchaj
Niepodległa!” uczniowie naszej szkoły nagrywać będą słuchowisko radiowe.
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Tydzień dla Niepodległej
Z okazji Stulecia Niepodległości Polski – od 5 do 10 listopada
uczniowie pod opieką nauczycieli
podejmowali różne działania rozwijające aktywność obywatelską
i poczucie tożsamości narodowej.
Korytarz dolny został ozdobiony
pięknymi biało-czerwonymi witrażami wykonanymi przez uczniów
klas młodszych z rodzicami; wszyst-

kie drzwi w szkole udekorowano
oryginalnymi kotylionami; barwy
narodowe zagościły na gazetkach
klasowych; z każdego zakamarka w szkole słychać było piosenki
i pieśni patriotyczne.
Cała społeczność szkolna uczestniczyła 9 listopada o godz. 11.11.
w ogólnopolskiej akcji „Rekord dla
Niepodległej”. Zgromadzeni w sali

gimnastycznej uczniowie oraz nauczyciele odśpiewali uroczyście 4
zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”.
Zwieńczeniem „Tygodnia dla Niepodległej” był występ uczniów
naszej szkoły na wieczornicy patriotycznej „Muzyczna historia Niepodległej”, która odbyła się 10 listopada w kościele w Świątnikach.

Naukowa przygoda przedszkolaków z zerówki
20 listopada 2018r. 5 i 6-latki
pod opieką rodziców i wychowawcy, p. Teresy Janiszewskiej, wybrały
się na wycieczkę do Centrum Nauki
Leonardo da Vinci w Podzamczu
koło Chęcin.
Na początku dzieci uczestniczyły
w ciekawych warsztatach, na których
zapoznały się z produkcją cukierków
– żelków i oczywiście również same
je wykonywały . W trakcie rozmowy
o różnych słodyczach dowiedziały
się o zasadach zdrowego odżywiania. Ponadto miały okazję podziwiać fizyczne modele odtworzone
na podstawie projektów autorstwa
Leonardo da Vinci – mistrza, wynalazcy, wizjonera i wielkiego artysty.
Obejrzały wystawę „Człowiek – niezwykła maszyna”, która przedstawia
pięć czynności życiowych utrzymujących organizm w stanie biologicz-

nej równowagi (oddychanie, bicie
serca, reakcja na bodźce, utrzymanie
postawy pionowej ciała oraz odżywianie). Było to wiele stanowisk multimedialnych i mechatronicznych, ;
można było zmierzyć przyśpieszenie na bieżni, sprawdzić pojemność
płuc, zobaczyć jak w ręce przepływa
krew w żyłach, a także dowiedzieć się
jak dbać o środowisko. Dzieci mogły
wszystkiego dotknąć, doświadczyć,
sprawdzić, każdy znalazł tam coś
dla siebie.
Milusińscy skorzystali również z placu zabaw z dmuchanym serduchem
do skakania i basenem piłeczkowym, który mieści się wewnątrz
obiektu. W drodze powrotnej humory wszystkim dopisywały, to znaczy,
że wycieczka była udana.

Nr 4(21) 2018 r.

SZKOŁY W GMINIE

Echo Naszej Gminy

21

Szkoła Podstawowa w Bilczy

Kreatywnie, aktywnie … i niebanalnie!
Zarząd Samorządu Uczniowskiego: Karol Sendrowicz, Julia Motyła, Zuzanna Komorowska i Dawid Otrębski razem z opiekunem p. Jolantą Jóźwiak podejmują wiele inicjatyw, m.in. organizację Światowego Dnia
Uśmiechu, Dnia Życzliwości, Dnia Pluszowego Misia, które uatrakcyjniają przerwy międzylekcyjne oraz są
doskonałą receptą na jesienno-zimowe smutki,
Pierwszy piątek października oznaczony jest w kalendarzu jako Światowy Dzień Uśmiechu. Jego pomysłodawcą był w 1999 r. Hauney Ball.
Jesiennego poranka – dzieci, nauczycieli, rodziców oraz wszystkich
wchodzących do budynku – przywitały wesołe uczennice z klasy VIII.
Rozdawały naklejki z olbrzymim
uśmiechem oraz gorąco zachęcały do częstszego uśmiechania się,
bo… przecież uśmiech nic nie kosztuje. Nawet nauczyciele byli jakby
nieco bardziej przychylni i zadowoleni lub choć na chwilkę darowali
nam nasze krzyki na przerwach.
Akcja zakończyła się sukcesem
i dużym uśmiechem.
Idea tego święta wywodzi się ze Stanów
Zjednoczonych, kiedy
to w 1973 roku dwaj
bracia Brian i Michael McCormack postanowili
zareagować
na konflikt zbrojny między Egiptem a Izraelem.
Chcieli pokazać światu,
że walka zbrojna szkodzi. Inicjatywa ta miała
za zadanie przekonać
rządzących do rozwiązywania
problemów
w sposób pokojowy –
a nie zbrojny. Obecnie
to święto jest już obchodzone w ponad 180
krajach i ma nieco inny
wymiar, mniej polityczny, a bardziej społeczny.
Z okazji tego szczególnego przygotowaliśmy
plakaty pt. „Oderwij

i podaruj!”, które zostały wystawione na korytarzu szkolnym. Każdy,
kto wchodził do budynku, mógł
oderwać fiszkę z pozytywną myślą
i wręczyć ją wybranej przez siebie
osobie: koleżance, koledze, dyrektorowi, wychowawcy, nauczycielowi lub pracownikowi szkoły.
„Dziękuję, że jesteś...”, „Wszystkiego
najlepszego...” czy „Miłego dnia!”
– niby proste, znane wszystkim
słowa, a wywoływały radość oraz
niezapomniany uśmiech na twarzy obdarowanego.
Celem akcji zainicjowanej w szkole było: kształtowanie postawy
wzajemnej życzliwości, rozwijanie

empatii, prawidłowych relacji międzyludzkich i stwarzanie okazji do
przeżywania przyjemnych uczuć.
Po raz kolejny pokazaliśmy, że życzliwość w naszej szkole nie jest tylko
abstrakcyjnym pojęciem. Pozytywna energia, którą przekazaliśmy innym, na pewno powróci do nas ze
zdwojoną siłą.
„Nie nudzi mi się….rysuję misie” –
pod takim hasłem odbyły się w naszej szkole obchody Dnia Pluszowego Misia. W tym dniu, wszyscy
pluszowi przyjaciele milusińskich
opuścili swoje zaciszne pokoiki
i przybyli wraz z uczniami do szkoły.
Na korytarzach zrobiło się kolorowo
i „misiowo”. Maskotki towarzyszyły swoim opiekunom w czasie przerw
i na lekcjach. Głównym
punktem
obchodów
„misiowego
święta”
było wspólne rysowanie
na szkolnym korytarzu
pluszowych
ulubieńców przy repertuarze
„misiowych piosenek”.
Dodatkową atrakcją były
„misiowe konkurencje”,
np. zjadanie miodku
z talerzyka bez użycia
rąk. Wszyscy uczestnicy
otrzymali „małe co nieco” w postaci słodkości.
Akcja przebiegła w radosnej, przyjaznej, ciepłej atmosferze i była
naprawdę
„misiowo”
udana. Uśmiech i zadowolenie na twarzach
dzieci – to najlepsze
podsumowanie zorganizowanej imprezy.
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Nasze szkolne obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości
Od początku roku szkolnego społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej im Batalionów Chłopskich w Kleczanowie aktywnie przystąpiła do przygotowań związanych z obchodami 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W działania
promujące patriotyzm zaangażowali się zarówno mali uczniowie z Akademii Przedszkolaka jak i starsi – z kl. I-VIII wraz
z nauczycielami i wychowawcami.
Na korytarzach szkoły pojawiły się liczne,
kolorowe gazetki ścienne. Pod opieką p.
A. Tyban zorganizowano wystawę starej
fotografii pod hasłem ,,Ocalić od zapomnienia”. Dzieci z kl. I-III chętnie przynosiły z rodzinnych albumów zdjęcia
z dawnych czasów, poświęcone życiu,
tradycjom lokalnym, uroczystościom
rodzinnym, wydarzeniom z przeszłości
naszego regionu. Fotografie zagościły
na wystawie w otoczeniu eksponatów
z naszej Izby Pamięci Narodowej. P. J.
Kos przygotowała akcję ,,100 dobrych
uczynków na 100-lecie Odzyskania
Niepodległości”. Chętni uczniowie i dorośli na biało-czerwonych karteczkach
mogli napisać swoje dobre uczynki dla
bliźnich, które spełnili w ostatnim czasie. Karteczki z opisami utworzyły flagę narodową Polski, wyeksponowaną
na wystawie przy wejściu do szkoły. P.
D. Jędrycha był pomysłodawcą Szkolnego Konkursu Recytatorskiego ,,Słowa
dla Niepodległej”. Uczniowie starszych
klas V-VIII na lekcjach języka polskiego
recytowali poezję patriotyczną
autorstwa wybitnych polskich
twórców. W klasach I-VII dzieci
pod opieką swoich wychowawców wzięły udział w Szkolnym
Konkursie Plastycznym ,,Godło
w oczach dzieci”. Wykonane różnymi technikami wielkie godła
(z papieru, bibuły, skrawków materiału) imponująco prezentowały się na ściennej wystawce.
W piątek 9 listopada 2018 r. o godzinie 11.00 uczniowie, rodzice,
nauczyciele ze szkoły w Kleczanowie wraz z przybyłymi gość-

mi zgromadzili się na placu szkolnym.
Po uroczystym wciągnięciu flagi narodowej na maszt i przemówieniu p. Dyrektor wszyscy o godz. 11.11 zaśpiewali
4 zwrotki hymnu narodowego w ramach
akcji „Rekord dla Niepodległej”. Złożono
też kwiaty i zapalono znicze pod tablicą
pamiątkową wmurowaną obok wejścia
do szkoły. Kolejnym punktem spotkania i ogromną atrakcją dla dzieci było
wypuszczenie do nieba 100 biało-czerwonych balonów jako symbolu nawiązującego do historycznego wydarzenia
w dziejach Ojczyzny. Po tej części wszyscy w galowych strojach, z przypiętymi
kotylionami udali się do szkoły, gdzie

odbyła uroczysta akademia patriotyczna. Wprowadziła wszystkich w dalszy klimat zadumy, refleksji, ale i radości z tego
co mamy, radości z „naszej Niepodległej”.
Wspólne śpiewanie zarówno hymnu,
obejrzenie szkolnej akademii z wydarzeń
z dziejów naszego państwa, przygotowanej przez 26 Drużynę Harcerską „Białe
Orły” wraz z druhną A. Małkiewicz, było
wspaniałą lekcją historii. Koniec przedstawienia zwieńczył taniec z flagami dla
Niepodległej, który zatańczyli uczniowie
klasy III. W następnej części spotkania
nasze serca poruszyło wysłuchanie przemyśleń i refleksji historycznych emerytowanej nauczycielki naszej szkoły p.
Marii Kołacz. Również głos zabrali Dyrektor Szkoły Ewa Biernacka, ks. proboszcz
Andrzej Szymański i sołtys Kleczanowa
Adam Wójcik. Po przemówieniach rozstrzygnięto szkolne konkursy patriotyczne, wręczono nagrody i dyplomy.
Całość spotkania i całoroczne działania
z naszych przygotowań do obchodów
święta Polski podsumowała prezentacja multimedialna przygotowana przez p. M. Bilską. Po części
oficjalnej delegacje udały się
w Miejsca Pamięci Narodowej,
aby złożyć kwiaty i zapalić znicze,
oddając w ten sposób hołd poległym za naszą Ojczyznę.
Kumulacja
realizacji
zadań
na rzecz świętowania stulecia
niepodległości naszej Ojczyzny
przypadła na październik i listopad br., ale wiele różnych działań wszyscy nauczyciele wraz
z uczniami z kleczanowskiej podstawówki przeprowadzili przez
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cały rok 2018. Były to m. in. wycieczki
lokalne do Miejsc Pamięci Narodowej
i do stolicy Polski, ,,żywe” lekcje historii,
spotkania z kombatantami, udział w konkursach, zawodach, koncertach, akcjach
patriotycznych poza szkołą.
Jak widać, 100. rocznicę Odzyskania przez
Polskę Niepodległości można obchodzić
w różny sposób. Najważniejsze w obchodach tego niezwykłego Święta jest
dla nas to, że możemy być razem, razem
wspominać przeszłość, razem cieszyć się
z teraźniejszości i razem móc spokojnie
patrzeć w przyszłość. Cieszymy się, że nasze działania i bardzo udana uroczystość
patriotyczna w szkole przyniosły wszystkim wiele wzruszeń i radości. Mamy nadzieję, że pokazały dzieciom i młodzieży
(a dorosłym przypomniały), iż warto być
Polakami-patriotami, którzy są dumni ze
swojej wolnej Ojczyzny.
Małkiewicz/D. Jędrycha

Słodziaki z kleczanowa wyróżnione w ogólnopolskiej akcji
W dniu 19.10.2018 r. obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Organizatorami tego wydarzenia w naszej
szkole byli uczniowie kl. III z wychowawcą A. Tyban. W uroczystości uczestniczyli: Pani Dyrektor Szkoły, wychowawcy
i uczniowie klas 0-III, opiekunka biblioteki , która dba o czytelnictwo w naszej szkole, a gościem specjalnym była p. Teresa
Małkiewicz – pielęgniarka higieny szkolnej, znana wszystkim milusińskim jako osoba zawsze uśmiechnięta i służąca pomocą w każdej sytuacji związanej ze zdrowiem. To było niezwykłe spotkanie, pełne niespodzianek, a prym wiódł tego dnia
„Gang Słodziaków”.
Na początku zajęć wszyscy dowiedzieli się więcej o Ogólnopolskiej Akcji Głośnego Czytania i fundatorze nagród-sieci sklepów „Biedronka”. Po przeczytaniu fragmentów książki „Gang
Słodziaków” Pani Pielęgniarka przeprowadziła pokaz, jak należy udzielać pierwszej pomocy w razie urazów i krwotoków.
Dodatkowymi atrakcjami zajęć były: rozwiązywanie krzyżówki, odgadywanie zagadek, wspólna zabawa. Na koniec odbyło
się głośne czytanie z podziałem na role w scenografii
jesiennego lasu. W role bajkowych bohaterów utworu „Zajęczyca Zuzia” wcielili się uczniowie kl. III. Klasa
spisała się na medal.
Pasję do czytania trzeba zaszczepiać od najmłodszych lat, ponieważ pełni ważną funkcję w rozwoju
dziecka – pobudza wyobraźnię, uczy samodzielnego
myślenia, ćwiczy pamięć i koncentrację. W tym celu
ogłoszono ogólnopolską akcję motywującą uczniów
klas I-III do czytania i tworzenia własnych opowiadań z przygodami książkowych bohaterów z leśnej
polany. Pisemne sprawozdanie z przeprowadzonych
zajęć, zdjęcia, literackie prace uczniów z kolorowymi
ilustracjami stały się szansą na zdobycie nagród dla
szkoły i uczniów.
Na konkurs ogłoszony przez sieć sklepów „Biedronka” wpłynęło 4804 zgłoszeń z całej Polski, z czego 15
klas zostało laureatami, a 500 klas wyróżniono. Trze-

cioklasiści z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kleczanowie
znaleźli się w gronie 13 klas z województwa świętokrzyskiego,
które zostały wyróżnione w konkursie. Nagrodzeni uczniowie
otrzymali pod koniec listopada mięciutkie poduchy Rysia. Gratuluję moim wychowankom zaangażowania i odwagi.
Wychowawca klasy A. Tyban
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Kleczanów charytatywnie
Wychowanie do umiejętności dostrzegania potrzeb innych i przychodzenie im z pomocą, jest jednym z celów wychowawczych naszej szkoły. Szkolne Koło Caritas i Harcerze to zgrupowania uczniów, które pod opieką wychowawców: p. J. Kos,
p. A. Małkiewicz, uczą jak rozpoznawać takie sytuacje i wychodzić im w miarę możliwości z pomocą.
Jedną z takich akcji w pierwszej połowie października 2018 r. była inicjatywa
z okazji zbliżającego się tygodnia misyjnego. Celem było wesprzeć kościół misyjny, a w sposób szczególny w Papui Nowej Gwinei. Swoje misyjne posłannictwo
realizuje tam ks. Grzegorz Kasprzycki,
kapłan z diecezji sandomierskiej. Obecna zbiórka objęła przedszkola,w których
brakuje zabawek dla dzieci. Klocki lego,
konstrukcyjne, puzzlei maskotki znalazły się wśród darów, które przekazali
uczniowie ze szkoły w Kleczanowie.
Natomiast w ramach obchodów 100lecia odzyskania niepodległości, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Sandomierskiej podjęło inicjatywę
wsparcia żywnością i środkami chemicznymi Polaków na kresach, szczególniez Ukrainy i Białorusi. Do akcji „Po-

lak z sercem” włączyła się także nasza
szkoła: uczniowie, rodzice, nauczyciele,
pracownicy socjalni oraz Parafia św. Katarzyny. Wszyscy hojnie odpowiedzieli
na apel, a wyrazy wdzięczności należą
się szczególnie mieszkańcom Zdanowa
i Stowarzyszeniu „Wspólnie dla Kleczanowa”. W dn. 23 listopada 2018 r. zebrane dary zostały przekazane do oddziału
KSM przy parafii Matki Bożej Królowej
Polski w Sandomierzu, które przejęła
młodzież, mile zaskoczona taką ilością
zebranych darów. Następnie zostały
one przewiezione do Potoku Wielkiego,
gdzie ofiarowane dary zostaną zebrane
z całej diecezji , a także z diecezji katowickiej, siedleckiej i ełckieji przewiezione na Kresy.
Należy nadmienić, że każdy kto przeznaczył choćby jedną rzecz na cel tych akcji

charytatywnych, może czuć dumę, że potrafił wznieść się ponad swoje potrzeby
i podzielić się z bliźnimi. Jednocześnie
każdy z darczyńców okazał miłość Jezusowi, który powiedział: ,,Wszystko, co
uczyniliście jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt
25,40). Oprócz tego ofiarodawcy mogą
żyć nadzieją, że kiedy staną przed obliczem Boga, usłyszą słowa: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam
od założenia świata! Bo byłem głodny,
a daliście Mi jeść…” (Mt 25,34-35a). Bo
pod koniec życia będziemy sądzeni z miłości i liczyć się będzie nie to ile mieliśmy,
ale ile ofiarowaliśmy!
J. Kos

Święto Drzewa – posadziliśmy jodłę z okazji Święta Niepodległości
W przededniu Święta Drzewa, tj. 9 października 2018 r. uczniowie, nauczyciele, dyrektor szkoły, sołtys wsi Kleczanów i ks.
proboszcz tutejszej parafii spotkali się na placu przy Szkole Podstawowej w Kleczanowie, by uczcić historyczne wydarzenie. Wspólnymi siłami posadziliśmy dwie młode jodły. Jedna z nich zajęła miejsce zniszczonej w grudniu ubiegłego roku
przez nieznanego sprawcę „Jodły Papieskiej”, a druga została posadzona z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości
przez Polskę.

Najpierw uczniowie z kl. III zaśpiewali ekologiczną piosenkę
o naszej planecie. Następnie głos zabrali Pani Dyrektor Szkoły
Ewa Biernacka, Ks. Proboszcz z Kleczanowa Andrzej Szymański oraz Sołtys wsi Kleczanów Adam Wójcik. Na koniec goście
i przedstawiciele szkolnej społeczności posadzili młode jodły
w miejscu przygotowanym obok budynku szkoły. Dziękujemy
Panu Sołtysowi za ofiarowane sadzonki drzew.

Międzynarodowa akcja sadzenia drzew co roku odbywa
się w coraz większej liczbie krajów na świecie. Jej celem jest
wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw. W Polsce
Dzień Drzewa zainicjowano 10 października 2002 roku.
D. Jędrycha
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Misja Skarb
formacje o wielu bardzo ciekawych tajemnicach do rozszyfrowania. W związku z tym wyzwania jakie czekają na nas
przed kolejnym sezonem “Misji Skarb”
nie rzadko powodują gęsią skórkę
na rękach, ale jestem przekonany, że ze
wszystkim sobie poradzimy.

Jakie jest Pana największe lub najbardziej cieszące odkrycie?

Dawid Stec, mieszka w Lipniku,
gdzie prowadzi rodzinny biznes.
Pasjonat historii, poszukiwacz.
Na co dzień członek Stowarzyszenia Na Rzecz Ratowania Zabytków
„Sakwa”
Skąd takie zainteresowania?
Historią interesowałem się od zawsze.
Jako młody chłopak zwiedzałem okoliczne ruiny starych zamków i pałaców,
w których potrafiłem spędzać długie
godziny przemierzając opuszczone
zakamarki parkowe oraz opuszczone
podziemia. Zainspirowany takimi filmami jak np. “Pan Samochodzik i Templariusze” czy późniejsza seria “Indiana
Jones” próbowałem rozszyfrowywać
regionalne legendy i tajemnice krążące wśród lokalnej społeczności, marząc
o odnalezieniu wielkich skarbów ukrytych w skrytkach za ruchomymi ścianami :) Wiele z tych marzeń przetrwało do
dnia dzisiejszego, a niektóre już udało
się zrealizować.

Jakie wyzwania czekają w pracy?
Wyzwania jakie napotykam wraz z moimi kolegami są przeróżne. Od najprostszych takich jak dotarcie do dodatkowych informacji, które uzupełniają
historię, po nurkowanie w rzekach,
spuszczaniu się na linach do podziemi lub wspinanie się na zbocza skalne
w poszukiwaniu tajnych skrytek. Obecnie wraz z kolegami jesteśmy po pierwszym sezonie nowej produkcji TV Fokus
pod tytułem “Misja Skarb”. Po emisji
odcinków w telewizji zgłosili się do nas
ludzie z całej Polski przekazując nam in-

Przez te wszystkie lata poszukiwań
uzbierało się trochę odkryć historycznych. Mnie osobiście najbardziej cieszy
odkryty przeze mnie skarb siekier z brązu, który łączy się ze środkowym i młodszym okresem epoki brązu (lata około
1200-1000 p.n.e.). Bardzo ważnym odkryciem dla naszego regiony było odnalezienie Bulli Papieża Jana XXIII z XV
wieku. Oprócz tego wraz z kolegami
odkryliśmy wiele nowych stanowisk archeologicznych z epoki wpływów rzymskich, czy np. z epoki średniowiecza,
na których odnaleźliśmy wiele cennych
zabytków takich jak np. Skarby monet
miedzianych oraz srebrnych czy wiele
innych cennych dla polskiej kultury artefaktów. Trafiły się również przedmioty
z najcenniejszego kruszcu. Zdarza się,
że naszymi odkryciami zmieniamy, lub
uzupełniamy lokalną historię i to chyba
cieszy najbardziej. Wszystkie nasze znaleziska można podziwiać w muzeach
w całej Polsce.

Co jest najtrudniejsze w pracy archeologa – poszukiwacza?
Nie wiem co jest najtrudniejsze w pracy archeologa, ponieważ nie jestem
archeologiem. Współpracujemy jednak
bardzo często z archeologami i podczas
tej współpracy wiele się nawzajem od
siebie uczymy. Ja jestem poszukiwaczem i z mojej perspektywy najtrudniejsze rzeczy są chyba już za nami,
a mianowicie przebicie się wiele lat
temu poprzez “zabetonowane” struktury urzędów konserwatorskich. Obecnie
po ponad dziesięcioletniej działalności
zdobyliśmy zaufanie polskich urzędów
konserwatorskich i dużego części środowiska archeologicznego. Teraz skupiamy się tylko na przeżywaniu przygody związanej z rozszyfrowywaniem
i odkrywaniem tajemnic historycznych,
których mamy obecnie przynajmniej
na trzy pokolenia.
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Skąd czerpie Pan informacje na temat stanowisk archeologicznych?
Informację na temat stanowisk archeologicznych czerpie z wykazu stanowisk
spisanych w Urzędzie Konserwatorskim.
Domyślam się, że w pytaniu chodzi raczej oto skąd czerpie wiedzę na podstawie, której dokonuje wraz z moimi kolegami odkryć. Niezastąpionym źródłem
informacji są przekazy ustne starszych
ludzi, którzy posiadają bardzo często
cenne informacje. Nieocenione są informacje wyniesione ze starych archiwów,
czytamy również monografie miast,
sprawdzamy stare mapy historyczne. Korzystamy także z najnowszych
osiągnięć techniki takich jak laserowe
skany ziemi po bardzo zaawansowany
technologicznie sprzęt eksploracyjny.
Obecnie trafiają do nas z całej Polski
stare listy, w których zapisane są szczegóły ukrycia przeróżnych depozytów.
Poza tym zebrane przez lata doświadczenie pozwala nam “czytać teren” to
znaczy, że na podstawie topografii terenu jesteśmy w stanie wstępnie określić
z dużym prawdopodobieństwem miejsce osadnicze, na którym zamieszkiwali
nasi przodkowie.

Jakiego sprzętu używacie?
Na dzień dzisiejszy mamy dostęp do
całej palety sprzętu potrzebnego do
poszukiwań oraz do bardzo profesjonalnych badań archeologicznych.
Z najprostszych urządzeń wykorzystywanych przez nas mogę wymienić wykrywacze metali, chociaż wykrywacze
przez nas używane do najprostszych
nie należą, są to bardzo skomplikowane
urządzenia detekcyjne dla profesjonalistów. Wykorzystujemy również urządzenia potocznie nazywane georadarami. Poszukujemy magnetometrem, jest
to dosyć skomplikowane urządzenie do
namierzania dużych ilości metali ferromagnetycznych. Wykonujemy także tomografię elektrooporową, która w bardzo wyraźny sposób obrazuje przekrój
ziemi. Mamy kamery wziernikowe i niewielkie pojazdy z kamerami oraz wiele
innych pomniejszych urządzeń.

Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę
dalszych sukcesów.
Dziękuje i pozdrawiam.
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Świąteczne pierniczki
najfajniejsza inspiracja dla rodziny na święta
Składniki:
• 200 g mąki pszennej
• 200g mąki orkiszowej
• 1 jajo

PRZYPRAWA KORZENNA
Składniki:
• 60g mielonej kory cynamonu
• 40g ziaren zielonego kardamonu

• 1 żółtko
• 100 g cukru trzcinowego
• 4 łyżki płynnego miodu
• 2 łyżeczki sody
• 1/2 łyżeczki soli
• 150 g masła klarowanego
• 2 łyżki przyprawy korzennej
• 1 płaska łyżka kakao

Przygotowanie:
1) Sypkie składniki łączymy ze sobą
w jednej misce (mąkę, sodę i sól).
2) Masło rozpuszczamy, dodajemy przyprawę, kakao, cukier i miód.

• 15 g goździków
• 10g ziela angielskiego
• 10g suszonego mielonego imbiru
• 10g tartej gałki muszkatołowej
• Opcjonalnie: można też dodać czarny
pieprz oraz nasiona kolendry
12) Wszystkie niezmielone składniki
mielimy w elektrycznym młynku (np.
takim jak do kawy).
13) Zmielone przyprawy mieszamy ze
sobą i przechowujemy w suchym,
szczelnie zamykanym pojemniku, nie
dłużej niż 3 miesiące (później aromaty nie są już tak wyraziste i świeże).

3) Mieszamy wszystko do
połączenia. Lekko studzimy.
4) Dodajemy
roztrzepane jajka i łączymy masę
z mąką, sodą i solą.
5) Mieszamy i wyrabiamy
ciasto. Ciasto ma klejącą konsystencję.
6) Wkładamy je do lodówki na godzinę lub
na całą noc.
7) Rozwałkowujemy ciasto
na ok 0,5 mm, w razie
konieczności podsypując mąką.
8) Wycinamy kształty i układamy
na blaszce wyłożonej papierem
do pieczenia.
9) Pieczemy ok. 6 minut w temperaturze 180 stopni.
10) Po ostygnięciu dekorujemy.
11) Z porcji tej wychodzi około 60 pierniczków.

nego drzewa). Działają dobroczynnie
na nasz układ pokarmowy. Poprawiają
trawienie i łagodzą skutki niestrawności.
Działają antyseptycznie i odkażająco.
Ssanie całych goździków usuwa z ust
nieprzyjemny zapach, a podobno nawet
pomaga nie tylko na ból zęba (działają
lekko przeciwbólowo), ale również pomagają rzucić palenie.
Goździkami przyprawia się rozgrzewające kompoty, herbaty czy grzane
wina. Dodaje się je do mięs, drobiu i ryb
(włącznie ze śledziami!). Goździki świetnie komponują się z potrawami z grzybów lub kapusty. Genialne do jabłek,
pierników, ciastek i wszelkich deserów!

Gałka muszkatołowa

Te aromatyczne kulki to nasiona tropikalnego drzewa muszkatołowca, które pochodzi z Indonezji. Ma słodkawy,
korzenny zapach. W Indiach dodaje się
ją do tabaki. W Ajurwedzie
stosuje się ją jako lek na reumatyzm, wzdęcia oraz zapalenie oskrzeli.
Świeżo utartą gałką muszkatołową możemy doprawiać
zupy (np. z dyni), pasztety
(np. z cukinii), mięsa, ryby,
warzywa oraz wszelkie desery.

Kardamon

Kiedyś przyprawy były cenniejsze niż
złoto. Toczono o nie wojny. Podstępnie
wykradano. Wyruszano w niebezpieczne
wyprawy, by je zdobyć. Dzisiaj są dla nas
czymś tanim i oczywistym. W Ajurwedzie (starohinduska sztuka leczenia, ale
przede wszystkim sztuka zachowania
pierwotnej równowagi – czyli zdrowia)
używane są jako lekarstwa. Przyjrzyjmy
się kilku z nich.

Goździki

Mają charakterystyczny ostry, korzenny,
lekko piekący smak. Są to suszone, nierozwinięte pąki goździkowca (tropikal-

Ma słodkawy i lekko piekący
smak. Kardamon to nasiona
byliny o grubym, rozgałęzionym kłączu. Rośnie w lasach
Indii i na Sri Lance. Zwiększa
wydzielanie soków żołądkowych (poprawia trawienie) i lekko pobudza apetyt.
Kardamonem można przyprawiać wszelkie wypieki, potrawy z roślin strączkowych, pieczone jabłka, zupy, mięsa,
drób, ryby, ryż. Arabowie dodają go również do kawy.
Rodzinne pieczenie pierników i ich kreatywne ozdabianie to doskonała zabawa i wspólnie spędzony czas. Możemy
stworzyć doskonały klimat i czarujące
wspomnienia dla swoich dzieci. I do
tego serdecznie zapraszam.
Polecam Agnieszka 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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