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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy najsedreczniejsze życzenia
wszelkiej obfitości i łask Chrystusa Pana,
błogosławieństwa Bożego, zdrowia, pogody ducha, radości oraz przeżycia miłych
chwil w gronie rodziny i przyjaciół.
Niech te święta będą pełne wiary i miłości
oraz wiosennego optymizmu, a czas Święta
Paschy napełni Wasze serca nadzieją
odradzającego się życia.

Krzysztof Tworek
Wójt Gminy Obrazów
z Pracownikami
i Sołtysami

Teresa Szczudło
Przewodnicząca Rady
Gminy Obrazów
z Radnymi

W tym numerze między innymi:

Sołtysi i Rady Sołeckie
Gminy Obrazów.
Kadencja 2019-2024, s. 3

Przegląd wydarzeń,
s. 14 - 18

Przedszkolaki
w Bibliotece, s. 20

System alarmowy Child Alert. Co to jest i kiedy jest ogłaszany?

bezpłatna linia

Zespół Gospodarki Komunalnej w Obrazowie
(sprawy związane z wodociągami, kanalizacją, odpadami, oświetleniem ulicznym, utrzymaniem dróg)
tel. kom. 509 702 508

WAŻNE TELEFONY

Przed południem, w czwartek 7 marca br. na osiedlu mieszkaniowym w Białymstoku doszło do porwania kobiety z
dzieckiem. Z relacji bezpośredniego świadka wynikało, że dwaj zamaskowani mężczyźni używając siły, uprowadzili
25-letnią matkę oraz jej 3-letnią córkę. W związku z tym zdarzeniem, Komenda Główna Policji uruchomiła system
Child Alert.

Telefon alarmowy 112

Kościoły i parafie:

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Obrazowie
tel. 15 836 51 50

Child Alert jest to specjalny system alarmowy, który pozwala na natychmiastowe rozpowszechnienie i upublicznienie
wizerunku zaginionego dziecka oraz informacji dotyczących porwania za pośrednictwem dostępnych mediów.
Komunikaty dotyczące poszukiwań są udostępniane za pomocą telebimów i ekranów reklamowych w tramwajach,
metrze, dworcach, lotniskach, ogłoszeń w radiu, telewizji oraz internecie. Ma to na celu jak najszybsze zawiadomienie
o zaginięciu dziecka jak największej liczby osób, co ma umożliwić natychmiastowe społeczne zaangażowanie w
poszukiwania. W celu obsługi zdarzeń objętych systemem Child Alert uruchamiany jest bezpłatny ogólnopolski numer
alarmowy 995, pod którym można przekazywać wszelkie informacje dotyczące zaginionego dziecka. Informacje można
przekazywać także pod nr alarmowy 112.

Dzielnicowy Gminy Obrazów
st. sierż. Michał Dziorek

BM – Parafia pod wezwaniem św.
Stanisława Biskupa Męczennika i św.
Katarzyny Dziewicy i Męczennicy
w Kleczanowie,
tel. 15 836 61 05

Zanim system alarmowy Child Alert zostanie wprowadzony musi przejść specjalną procedurę i zostaje uruchomiony po
spełnieniu wszystkich poniższych kryteriów:
• osoba zaginiona w chwili zaginięcia nie ukończyła 18 roku życia,
• istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba małoletnia, jest ofiarą przestępstwa związanego
z pozbawieniem wolności albo jej życie, zdrowie jest bezpośrednio zagrożone,
• uzyskano pisemną zgodę od rodzica albo opiekuna prawnego zaginionej osoby małoletniej na rozpowszechnienie
komunikatu, a w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu
z rodzicem albo opiekunem prawnym uzyskano zgodę sądu rodzinnego i nieletnich,
• z posiadanych przez Policję informacji wynika, że rozpowszechnienie komunikatu może
w realny sposób przyczynić się do odnalezienia małoletniej osoby zaginionej,
• uzyskane informacje są wystarczające do sporządzenia komunikatu.

tel. 695 188 650

Kategorie Child Alert.
• Dzieci poniżej 15 roku życia otrzymują kategorię pierwszą - najpilniejszą.
• Dzieci, które ukończyły 15 lat otrzymują kategorię drugą, chyba że policja ustali, że notorycznie uciekały z domu
rodzinnego czy placówki wychowawczej, wówczas otrzymują kategorię trzecią, która oznacza mniejszą skalę
poszukiwań.
• Dzięki wprowadzeniu Child Alert można zatem szybciej i przede wszystkim skuteczniej poszukiwać młode osoby zarówno dzieci, jak i nastolatków.
• Standardowy Child Alert w przypadku zaginięcia dziecka trwa 12 godzin.
W Polsce system Child Alert działa od listopada 2013r. i 7 marca został uruchomiony po raz trzeci.
Za każdym razem po jego uruchomieniu poszukiwane dzieci zostały odnalezione.
Działanie systemu opiera się przede wszystkim na współpracy policji, różnych instytucji i mediów, które są w
stanie niezwłocznie rozpowszechnić wizerunek zaginionego dziecka oraz inne dane pomocne w identyfikacji osób
poszukiwanych i przekazać te informacje do szerokiego grona odbiorców.
To właśnie informacje pozyskane od społeczeństwa są dla policji bardzo ważne. Te informacje policja poddaje analizie,
porównuje z własnymi informacjami operacyjnymi i są dla niej wskazówkami do dalszych działań. I tak też stało się w
czwartek, 7 marca br. Zdjęcie i dane porwanej mamy i dziecka oraz sprawców trafiły do mediów i internetu. Dzięki temu
szybko i bez problemu można się było dowiedzieć, gdzie doszło do uprowadzenia, podać wizerunek dziecka oraz jego
ojca wstępnie typowanego jako osoby związanej z porwaniem. Na nr 995 i 112 policja otrzymała od obywateli bardzo
dużo informacji i zgłoszeń dotyczących zdarzenia, które pomogły jej w prowadzeniu poszukiwań, które zakończyły się
sukcesem - dziewczynka i jej mama zostały odnalezione, a sprawcy zatrzymani.
Cz. Kiliański

Komenda Powiatowa Policji
w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 30,
27-600 Sandomierz
adres e-mail: dzielnicowy. sandomierz5@ki.policja.gov.pl

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

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.
Echo Naszej Gminy
Wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Obrazowie
Kolegium redakcyjne: Krzysztof Tworek, Anna Wójcik, Pelagia Kotowska, Teresa Szczudło, Jakub Brania, Adam Wójcik, Damian Jędrycha, Agnieszka Stasiak-Wiórkiewicz, Katarzyna Marzec.
Skład i łamanie: FRAMA Sp. z o.o.
Druk: FRAMA Sp. z o.o.
Zespół redakcyjny zastrzega sobie prawo do skrótów, korekty gramatycznej i ortograficznej oraz ograniczonej ingerencji w stylistykę poszczególnych wypowiedzi, bez merytorycznej ingerencji w tekst.
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RADA GMINY
WIEŚCI Z RADY
Dnia 17 stycznia 2019r. odbyła się
IV sesja Rady Gminy w Obrazowie.
Otworzyła ją i przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Szczudło. W
sesji udział wzięli radni, sołtysi oraz zaproszeni goście.Głównym
tematem było podjęcie
uchwał w sprawach:
zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2019
rok, zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Gminy na lata 20192029, powołania Rady
Społecznej przy Gminnym
Samodzielnym
Publicznym Zakładzie
Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Obrazowie, ustalenia stawek
ekwiwalentu pieniężnego dla członków
Ochotniczych Straży
Pożarnych oraz uchwalenia
wieloletniego
programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Obrazów na lata 2019-2024.

tu Sandomierskiego Marcina Piw- Ponadto Rada wyraziła zgodę na
nika na temat możliwości współ- zawarcie porozumienia z Gminapracy Gminy Obrazów z Powiatem mi Dwikozy, Lipnik, Opatów, Sam-

sandomierskim oraz informacja
Prezesa Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Ryszarda Ciźla i przedstawiciela
W porządku obrad znalazła się tak- ŚIR Stanisława Dobek z działalności
że informacja Kierownika P. Emi- Izby Rolniczej.
lii Tomczyk na temat działalności
Gminnego Samodzielnego Publicz- Rada Gminy podjęła uchwały w nanego Zakładu Podstawowej Opie- stępujących sprawach:
ki Zdrowotnej w Obrazowie z/s w
Świątnikach oraz przedstawiciela • zmian w budżecie Gminy ObraWojskowej Komendy Uzupełnień
zów na 2019 rok,
w Sandomierzu ppor. Karoliny Kołkowskiej dotycząca procedury po- • poboru podatku rolnego, leśnewołania i pełnienia służby w strukgo i od nieruchomości w drodze
turach 10 Świętokrzyskiej Brygadzie
inkasa, oraz określenia inkasenObrony Terytorialnej.
tów i wynagrodzenia za inkaso,
W dniu 22 luty 2019r. odbyło się V •
posiedzenie Rady Gminy w Obrazowie. Podczas sesji Dyrektor Szpitala
Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu Janusz Sikorski
przedstawił szczegółową informację na temat sytuacji finansowej •
szpitala. W porządku obrad znalazła się również informacja Starosty
Sandomierskiego i Radnego Powia-

IV sesja Rady Gminy

borzec, Sandomierz, Klimontów z
Gminą Obrazów w zakresie objęcia
mieszkańców tych gmin opieką i
usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w
Kleczanowie,
Wójt poinformował Radnych o
działalności międzysesyjnej oraz
przedstawił obszerną informację na
temat realizowanych inwestycji na
terenie gminy.

Na zakończenie sesji Przewodnicząca Rady Gminy i Wójt Gminy złożyli
gratulacje nowo wybranym sołtyprzyjęcia programu opieki nad som na kadencję 2019-2024.
zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania
bezdomności
Natalia Korycińska
zwierząt na terenie Gminy Obrazów w 2019r.,
przyjęcia planów pracy Komji
Stałych Rady Gminy w Obrazowie na 2019 rok.
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Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w 2018 roku
W minionym roku strażacy OSP z z Funduszu Sprawiedliwości, któ- Straż Pożarna w Kleczanowie, przy
terenu Gminy Obrazów często mu- rym dysponował Minister Spra- współpracy z KGW Kleczanów i

sieli wykazywać się swoimi umiejętnościami podczas akcji ratowniczo- gaśniczych. OSP Obrazów i OSP
Świątniki, z racji włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego byli dysponowani przez PSP
w Sandomierzu do blisko 70 zdarzeń. Największymi akcjami okazały
się 2 pożary domów w Świątnikach
oraz 1 pożar zabudowań gospodarczych w Głazowie. Nie obyło się bez
akcji związanych z wypadkami komunikacyjnymi, pożarami traw oraz
innymi miejscowymi zagrożeniami.
Wartym odnotowania jest systematyczne dysponowanie przez SK PSP
w Sandomierzu jednostkę OSP Obrazów w celu z bezpieczenia powiatu. Dzieje się tak w sytuacjach, gdy
strażacy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Sandomierzu biorą udział
w długotrwałych akcjach, oddalonych od Sandomierza.
Trudno w dzisiejszych czasach wyobrazić sobie prowadzenie działań strażackich bez nowoczesnego sprzętu. Dzięki bardzo dobrej
współpracy na linii Komenda Powiatowa PSP – Wójt Gminy Obrazów udało się pozyskać sporo
nowego wyposażenia. Gmina Obrazów przekazała dotacje celowe
dla OSP z terenu Gminy Obrazów
w wysokości 12 269 zł. Pieniądze
te stanowiły wkład własny jednostek OSP w zakupach mających na
celu doposażenie w sprzęt strażacki
w postaci łodzi, pilarki, radiotelefonów oraz specjalistycznego obuwia. Oprócz tego z budżetu Gminy
pokrywano koszty działalności OSP.
Gmina Obrazów pozyskała środki

2

wiedliwości. Udało się wyposażyć
jednostki OSP z naszej gminy w
zestawy PSP R1 oraz 2 defibratory.
Przy okazji wręczania zakupionego
sprzętu Zarząd Gminny ZOSP RP w
Obrazowie zorganizował manewry
strażackie w których udział wzięły
jednostki PSP i OSP.
Ważnym aspektem działalności
wszystkich OSP jest udział pocztów
sztandarowych i delegacji strażackich w uroczystościach państwowych i kościelnych. Strażacy z Bilczy,
Dębian, Węgrc, Głazowa, Kleczanowa, Rożek, Lenarczyc, Komornej,
Świątnik i Obrazowa uczestniczyli
w takich uroczystościach za każdym razem, gdy była taka potrze-

ba. Jednym z ważniejszych wydarzeń w 2018 r. było świętowanie
100-lecia odzyskania przez Polskę
Niepodległości. Druhowie swoją
obecnością uświetnili Wieczornicę Patriotyczną w Świątnikach.
Ubiegłoroczny Gminny Dzień Strażaka zorganizowała Ochotnicza

Gminą Obrazów. Tym samym druhowie z Kleczanowa świętowali jubileusz 85- lecia powstania swojej
jednostki.
Ochotnicze Straże Pożarne stały się
ważnym ogniwem w organizacji Europejskiego Święta Jabłka. Podczas
biegu o Kryształowe Jabłko Wójta
Gminy Obrazów, druhowie zabezpieczali trasę o długości 5 i 10 km,
po to aby uczestnicy mogli czuć się
bezpiecznie i zająć się rywalizacją.
Nie inaczej było podczas Biegu Wiosennego w Bilczy, gdy w aktywny
sposób świętowano Dzień Kobiet.
Strażacy przy użyciu samochodów
czuwali nad spokojnym przebiegiem sportowych zmagań.

Wójt Gminy Obrazów Krzysztof
Tworek oraz Komendant Gminny
Marek Cieciura wraz z Zarządem
Gminnym ZOSP RP w Obrazowie
składają podziękowania wszystkim
strażakom za pełnioną służbę.
J.B.

INFORMACJE

Nr 1 (22) 2019

Echo Naszej Gminy

Wyniki wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie
Gminy Obrazów
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 63/2018 Wójta Gminy Obrazów z dnia 31 grudnia 2018r w sprawie przeprowadzenia
wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Obrazów w dniach od 14.01-07.02.2019 r. mieszkańcy Gminy Obrazów uczestniczyli w Zebraniach Wiejskich Wyborczych w poszczególnych Sołectwach, podczas których
dokonali wyboru Sołtysów i Rad Soleckich na kadencję 2019-2024.
N.K.

Wyniki wyborów Sołtysów i Rady Sołeckiej Kadencji 2019-2024
Lp. Sołectwo

Imię i nazwisko Sołtysa

Skład Rady Sołeckiej

1.

Bilcza

Saja Bogdan

Mazur Bogusław
Beraś Roman
Dąbrowski Stanisław
Wójcik Jacek
Niezgoda Dariusz
Mazur Karol

2.

Chwałki

Tyban Anna

Wołowski Tomasz
Rutkowska Kinga
Tyban Justyna
Tajs Klaudia
Szal Ewelina
Niezgoda Sylwia

3.

Dębiany

Nowak Grzegorz

Kiliański Stanisław
Strójwąs Stanisław
Adamczyk Agnieszka
Zakrzewski Michał
Kot Jolanta
Rosiewicz Karol

4.

Głazów

Wit Ferens

Chmielewski Janusz
Stec Waldemar
Forc Dariusz
Drobniak Andrzej
Kwiecień Piotr
Stefaniak Aleksander

5.

Jugoszów

Śledź Anna

Duda Barbara
Duda Wiesław
Nowosielska Grażyna
Rosiewicz Alicja
Zimnicka Joanna
Zimnicki Zygmunt
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6.

Kleczanów

Wójcik Adam

Cencek Anna
Jędral Adrian
Mroczkowski Piotr
Pawlęga Andrzej
Krzemiński Krzysztof
Nowak Piotr

7.

Komorna

Orawiec Mieczysław

Śledź Grażyna
Orawiec Mirosław
Zimoląg Jan
Stasiak Stanisław
Orawiec Jan
Olech Bożena

8.

Lenarczyce

Stępień Kamil

Śliwińska Małgorzata
Nartowska Nell
Bieniek Krzysztof
Andrzej Stasiak

9.

Malice

Gara- Stępień Dorota

Zych Karol
Mazur Joanna
Mazur Krzysztof
Cichoń Krzysztof
Zasuwa Andrzej
Strugała Paweł

10.

Obrazów

Gara Iwona

11.

Piekary

Winiarski Tomasz

Meszek Jarosław
Modras Robert
Zimnicki Leszek
Forc Waldemar

12.

Rożki

Buczkowska Urszula

Marchilewicz Mieczysław
Nowińska Katarzyna
Skórczyński Marcin
Mazur Piotr
Surowiec Dominika
Niezgoda Wojciech

13.

Sucharzów

Bochyński Mirosław

Grabowska Elżbieta
Winiarczyk Henryk
Tenderenda Kazimierz
Woś Renata

14.

Świątniki

Dobek Anna

Forc Alicja
Domaradzka-Forc Beata
Dudek Barbara
Stajniak Agnieszka
Krasowski Robert
Forc Wit

15.

Święcica

Wydrzyński Dariusz

Smardz Paweł
Zieliński Rafał
Tomala Grzegorz
Marzec Krzysztof
Czajka Piotr
Czech Wojciech

Stasiak Bożena
Bednarska Wiesława
Leśniak Monika
Wójcik Anna
Dynkowski Grzegorz
Marzec Robert

Nr 1 (22) 2019
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16.

Węgrce Panieńskie

Juda Szczepan

Przewłocka Dorota
Karasińska Monika
Kędziora Anna
Lipiński Leszek
Chmiel Marcin

17.

Wierzbiny

Gromniak Sylwester

Świerkula Sylwester
Kaczmarska Anna
Rej Beata
Malec Krzysztof
Dobroch Bogusław
Czuja Dawid

18. Zdanów

Słomka Wiesław

Terlecki Dariusz
Orłowska Marianna
Bober Bożena
Wróbel Adam
Konefał Jerzy
Niezgoda Dariusz

19. Żurawica

Łuszcz Zbigniew

Rządkowski Sylwester
Malec Krzysztof
Ziółek Ewelina
Sieradzki Janusz
Ziółek Łukasz
Dominikiewicz Artur
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INWESTYCJE
Ogłoszone przetargi na:

Na w/w zadanie pozyskano dofinan- •
sowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w •
ramach Działania 3.1 Wytwarzanie
i dystrybucja energii pochodzącej
ze źródeł odnawialnych.

•

wykonanie podbudowy na drogach oraz placach gminnych z
kruszywa naturalnego oraz łamanego na terenie Gminy Obrazów na łącznej długości 9 000
mb,

•

budowę sieci kanalizacyjnej
wraz z oczyszczalnią ścieków w •
msc. Świątniki w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Na w/w
zadanie pozyskano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata •
2014-2020 na operacje typu
„Gospodarka wodno - ściekowa”,

Zawarto umowy na:

•

budowę świetlicy wiejskiej w
msc. Malice etap II

•

dostawę i montaż kolektorów •
słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, na terenie Gmin: Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów.

opracowanie
dokumentacji •
technicznej na drogi gminne w
msc. Święcica, Rożki, Bilcza, Lenarczyce, Głazów, Świątniki,

budowę świetlicy wiejskiej w
msc. Malice etap II,
opracowanie projektu budowlanego na budowę infrastruktury sportowo rekreacyjnej
w msc. Dębiany, Jugoszów, Malice, Kleczanów, Chwałki oraz
Bilcza,
budowę studni głębinowej do
celów rolniczych w msc. Kleczanów. Zadania finansowane
ze środków funduszu sołeckiego
oraz gminy,

opracowanie
dokumentacji technicznej na rozbudowę Planowane inwestycje:
oświetlenia ulicznego w msc.
Lenarczyce, Żurawica, Świątniki • wykonanie chodnika długości
oraz Kleczanów. Zadania finan146 m wzdłuż drogi gminnej w
sowane ze środków funduszu
msc. Lenarczyce. Zadanie finansołeckiego oraz gminy,
sowane ze środków funduszu
sołeckiego msc. Lenarczyce oraz
wykonanie podbudowy na drobudżetu gminy,
gach oraz placach gminnych z
kruszywa naturalnego oraz ła- • utwardzenie placu przed bumanego na terenie Gminy Obdynkiem remizy oraz wykonanie
razów na łącznej długości 9 000
opaski wokół budynku remizy
mb,
OSP w Bilczy. Realizacja zadania
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nastąpi ze środków funduszu
sołeckiego oraz budżetu gminy,
•

•

ze środków budżetu gminy,

•
wykonanie ogrodzenia budynku
OSP Głazów na wysokości drogi
powiatowej. Realizacja zadania
nastąpi ze środków funduszu •
sołeckiego,
ocieplenie budynku świetlicy
wiejskiej oraz wymiana drzwi •
garażowych, stolarki okiennej oraz drzwiowej w budynku
świetlicy wiejskiej w msc. Rożki. Realizacja zadania nastąpi

Nr 1 (22) 2019
•

montaż szamba wraz z przyłączem do budynku świetlicy •
wiejskiej w msc. Żurawica,
wykonanie peronu oraz montaż •
wiaty przystankowej w msc. Obrazów,

utworzenie świetlicy środowiskowej w msc. Obrazów,
rozwój e-administracji w Gminie Obrazów,
rozwój kompetencji cyfrowych
mieszkańców Gminy Obrazów.

przebudowa pomieszczeń parteru w budynku byłej Szkoły
Podstawowej w Jugoszowie na
przeznaczenie dla Domu Dziennego Pobytu „Senior+”,

P. Teter

Projekty planowane do realizacji w 2019r.
ze wsparciem środków zewnętrznych.
Świetlica środowiskowa w 356 438,63zł
Obrazowie – zaakceptowany
do realizacji.
Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy
Celem głównym projektu jest Obrazów – podpisana umowa
wsparcie rodzin z terenu Gminy Ob- dofinansowania.
razów w okresie od 1.09.2019 do
30.04.2022 roku w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do
samodzielnego życia, kształtowania
właściwych postaw społecznych
poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz
zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi. Projekt zakłada wsparcie
20 osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym. W ramach funkcjonowania placówki dzieci będą miały
zapewnioną pomoc m.in. w nauce
i uzupełnieniu zaległości edukacyjnych, organizowaniu czasu wolnego – prowadzenie zajęć tematycznych (plastycznych, sportowych,
kulinarnych, muzycznych, informatycznych), porozumiewania się w
językach obcych, kompetencji informatycznych, świadomości i ekspresji kulturalnej. Rodziny otrzymają
wsparcie psychologiczne i prawne.

Projekt polega na podniesieniu
kompetencji cyfrowych mieszkańców wszystkich miejscowości na
terenie Gminy Obrazów poprzez
przeprowadzenie szkoleń dla 150
mieszkańców, w 7 modułach tematycznych: „Mój Biznes w sieci”,
„Rodzic w Internecie”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Rolnik w sieci”, „Działam w sieciach
społecznościowych”, „Kultura w
sieci”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)”.

Kwota dofinansowania:

6

Wartość projektu:
200 000,00zł
Kwota dofinansowania:
416 309,00zł

Budowa
Samorządowego
Centrum Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Obrazowie- podpisana umowa
dofinansowania.
Projektowany obiekt służyć będzie
do organizowania imprez sportowych, artystycznych, rozrywkowych, okolicznościowych, możliwych do zorganizowania na wolnym
powietrzu.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfro- W pomieszczeniach budynku bęwa na lata 2014 – 2020
dzie się odbywać działalność związana z szerzeniem kultury i sztuki.
Wartość projektu:
83 980,00 –
100% dofinansowania.
Projekt obejmuje: budynek wraz z
wewnętrzną instalacją elektryczną,
Budowa siłowni plenerowej, wod-kan, c.o., gazową oraz przyłąstrefy relaksu oraz placu za- czem wodociągowym i kanalizacji
baw w miejscowościach Bil- sanitarnej, oze, scenę, zbiornik na
cza, Jugoszów i Dębiany oraz nieczystości ciekłe, widownię trabudowa siłowni plenerowej wiastą, utwardzenie ciągów komuwraz ze strefą relaksu w miej- nikacyjnych, miejsca parkingowe.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
2014-2020 Europejski Fundusz Sposcowościach Chwałki i Kleczałeczny
Wartość projektu:
388 438,63zł

towo-Rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym, OSA 2019

nów – w trakcie oceny.

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów WiejWniosek o dofinansowanie złożony skich na lata 2014-2020
został do MSiT w ramach Programu
Rozwoju Małej Infrastruktury Spor- Wartość projektu:

Nr 1 (22) 2019
995 420,35zł
Kwota dofinansowania:
500 000,00zł

Dom Dziennego Pobytu w Jugoszowie - podpisana umowa
dofinansowania.
Celem głównym projektu jest zwiększenie wydolności i zapobieganie
pogłębiana się niesamodzielności
osób starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Obrazów poprzez kompleksowe
usługi opiekuńcze świadczone w ramach działalności Domu Dziennego
Pobytu dla Seniorów w okresie od
01.01.2019 do 31.12.2021.
Projekt obejmuje adaptację parteru budynku byłej Szkoły Podstawowej w Jugoszowie pod działalność
Domu Dziennego Pobytu, zakup
niezbędnego wyposażenia oraz
kompleksowe usługi opiekuńcze
dla każdego uczestnika, dla którego sporządzony zostanie indywidualny plan wsparcia. Stworzenie
planu wsparcia poprzedzone zostanie przeprowadzeniem wywiadu
środowiskowego, ustaleniem indywidualnych potrzeb uczestniczki/a
oraz wydaniem decyzji administracyjnej, w której określony zostanie
zakres usług.
Usługi świadczone będą w sposób:
•

•

•

•

zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości
danej osoby) oraz jak najbardziej zbliżony do warunków odpowiadających życiu w środowi�skudomowym i rodzinnym;
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W ramach projektu zaplanowano:

niczne zarządzanie dokumentacją
(EZD), wdrożony moduł informacji
• Zajęcia rozwijające indywidual- przestrzennej we wszystkich gmine zainteresowania;
nach oraz zmodernizowana strona
internetowa w Gminie Obrazów i
• Wsparcie specjalistów (pielę- Ożarów. Zakupiony zostanie sprzęt
gniarka, rehabilitant);
komputerowy i oprogramowanie,
przeprowadzone szkolenia admini• Porady prawne;
stratorów i użytkowników zaawansowanych.
• Porady psychologiczne;
Projekt realizowany w ramach Re• Opiekę opiekunek.
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
DDP będzie czynny codziennie, 5 2014-2020
dni w tygodniu, 8 godzin dziennie.
Zajęcia rozwijające indywidualne Wartość projektu:
zainteresowania, w tym zajęcia z 3 724 593,75zł
wykorzystaniem technologii informatycznych prowadzone będą co- Kwota dofinansowania:
dziennie przez opiekunki. Raz w ty- 3 165 904,69zł
godniu uczestniczki/cy będą mogli
skorzystać z indywidualnych porad: Ekoenergia w Gminach Obraprawnych, psychologicznych. Jako zów, Wilczyce, Sadowie, Wojdodatkowe wsparcie w ramach ciechowice, Waśniów- podpiprojektu zapewniony zostanie sana umowa dofinansowania.
dowóz uczestniczek/ów oraz gorący
posiłek (obiad dwudaniowy).
Projekt do.t montażu instalacji OZE
(kolektory słoneczne, instalacja
Projekt realizowany w ramach Re- fotowoltaiczna) w i na obiektach
gionalnego Programu Operacyjne- mieszkalnych na terenie Gmin partgo Województwa Świętokrzyskiego nerstwa. Głównym celem projek2014-2020 Europejski Fundusz Spo- tu jest „Wzrost wykorzystania OZE
łeczny
oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Obrazów,
Wartość projektu:
Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice,
1 953 904,52zł
Waśniów poprzez montaż na obiektach mieszkalnych do 30.09.2019
Kwota dofinansowania:
r. 360 szt. nowoczesnych instalacji
1 788 904,52zł
OZE o łącznej mocy zainstalowanej
1,36 MW”.

Rozwój świętokrzyskiej e-ad�
ministracji w gminach: Klimontów, Łagów, Obrazów,
Ożarów- podpisana umowa
dofinansowania.

umożliwiający odbiorcom tych
usług kontrolę nad swoim ży- Przedmiotem projektu jest wdrociem i nad decyzjami, które ich żenie otwartej platformy e-usług,
dotyczą;
cyfrowej platformy integrującej
referencyjne i dziedzinowe zasozapewniający, że odbiorcy usług by informacyjne o charakterze
nie są odizolowani od ogółu opisowym i przestrzennym w celu
społeczności lub nie są zmusze- ich publikacji oraz świadczenia
ni do mieszkania razem;
związanych z nimi usług. W ramach
projektu zostaną zmodernizowane
gwarantujący, że wymagania programy
dziedzinowe
organizacyjne nie mają pierw- umożliwiające świadczenie e-usług
szeństwa przed indywidualnymi wraz z migracją danych ze starych
potrzebami mieszkańców.
systemów; wdrożone formularze
e-usług, zmodernizowane elektro-

Zamontowane instalacje OZE służyć
będą do podgrzewu ciepłej wody
użytkowej oraz zasilania budynków
mieszkalnych energią elektryczną.
Projekt przewiduje wykonanie 154
szt. instalacji kolektorów słonecznych oraz 115 szt. instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Obrazów.
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
2014-2020
Wartość projektu:
5 456 272,65zł
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-przyrodniczej w placówkach turalnych i rekreacyjnych zdegraoświatowych Gminy Obrazów dowanych budynków, obiektów,
– w trakcie oceny.
terenów i przestrzeni w miejsco-

Poprawa jakości powietrza
poprzez modernizację oświe- Projekt będzie polegał na:
tlenia ulicznego w Gminie Obrazów - w trakcie oceny.
• budowie boiska wielofunkcyjGłównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez
modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Obrazów. Projekt zakłada modernizację 815 szt.
opraw oświetleniowych, montaż 2
lamp OZE oraz systemów inteligentnego sterowania.
Korzyści wynikające z realizacji projektu:
1. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery (zmniejszenie emisji m.in. pyłów PM10,
PM2,5, CO2, CO, SO2).
2. Ograniczenie zużycia energii
elektrycznej poprzez zastosowanie opraw LEDowych przy
zachowaniu właściwego natężenia oświetlenia drogowego.
3. Zniwelowania szkodliwego działania na środowisko naturalne
starych, wyeksploatowanych
opraw m.in. sodowych.
4. Zmniejszone koszty związane z
utrzymaniem oświetlenia ulicznego.
5. Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Gminy
Obrazów.
6. 6.Poprawa bezpieczeństwa w
ruchu drogowym.
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
2014-2020
Wartość projektu:
1 732 875,62zł
Kwota dofinansowania:
1 472 944,28zł

wości Obrazów mających na celu
wsparcie integracji społecznej oraz
przyczynienie się do zmniejszenia
ubóstwa na obszarze rewitalizacji.
nego przy Szkole Podstawowej W ramach projektu planowana jest
w Bilczy,
realizacja 13 zadań, w tym 1 wykonane będzie przez partnera z sekto• budowie boiska wielofunkcyj- ra MŚP oraz 1 przez partnera spoza
nego przy Szkole Podstawowej sektora MŚP.
w Kleczanowie,
Projekt zakłada realizację następu• montażu trybun przy boisku w jących zadań:
Święcicy,
1. Zagospodarowanie zdegrado• doposażeniu pracowni matewanego terenu na amfiteatr i
matyczno-przyrodniczej w Szkoinfrastrukturę kulturalną.
le Podstawowej w Obrazowie.
2. Dobudowa do budynku OSP poZadanie ma na celu m.in. popramieszczeń na magazyny dla Inwę jakości kształcenia, zwieszenie
stytucji kultury.
dostępu do wysokiej jakości usług
edukacyjnych, zwiększenie dostę- 3. Modernizacja drogi powiatowej
pu do infrastruktury sportowej dla
położonej w miejscowości Obdzieci i młodzieży z obszaru Gmirazów.
ny Obrazów, wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z obszarów 4. Modernizacja dróg gminnych
wiejskich, zmniejszenia zjawiska
położonych w miejscowości Obwykluczenia społecznego, zmniejrazów.
szenie zjawiska e-wykluczenia,
poprawę sprawności fizycznej, po- 5. Renowacja figury Świętego Jana
lepszenie stanu zdrowia dzieci i młoi obniżenie terenu w celu podzieży (zmniejszenie liczby dzieci z
prawy bezpieczeństwa ruchu
wadami postawy, otyłością), wprodrogowego.
wadzenie nowych innowacyjnych
form nauczania, zwiększenie wyko- 6. Rozbudowa monitoringu w cenrzystania technologii TIK. Realizacja
trum miejscowości Obrazów.
projektu zwiększy również atrakcyjność analizowanego terenu.
7. Montaż oświetlenia ulicznego
wzdłuż drogi krajowej na tereProjekt realizowany w ramach Renie rewitalizacji.
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 8. Budowa parkingów ogólnodo2014-2020
stępnych na terenie rewitalizacji.
Wartość projektu:
9. Przebudowa budynku tzw. prze681 223,38zł
chowalni przy Zespole Szkół w
Obrazowie na cele edukacyjne.
Kwota dofinansowania:
544 978,70zł
10. Montaż paneli fotowoltaicznych
na Zespole Szkół w Obrazowie.

Rewitalizacja Miejscowości
Obrazów - przekazany na listę 11. Adaptacja zdegradowanego terezerwową.
renu przed budynkiem Gminnej
Biblioteki Publicznej w Obrazo-

Rozbudowa
infrastruktu- Głównym celem projektu jest przywie na cele rekreacyjne.
ry sportowej i doposażenie wrócenie i nadanie nowych funkcji
pracowni
matematyczno- społecznych, gospodarczych, kul- 12. Zagospodarowanie przestrzeni
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za stawem na potrzeby rekre- Kwota dofinansowania:
acyjno-edukacyjne.
3 341 375,02zł

zgrzewanych. Uzbrojenie kanalizacji
stanowić będą studnie rewizyjne
1200 betonowe, 1000 betonowe
13. Termomodernizacja, adaptacja Budowa sieci kanalizacyjnej oraz 400 - 600 PE. Oczyszczalnia
pomieszczeń na potrzeby agro- wraz z oczyszczalnią w miej- będzie obsługiwać miejscowość
turystyki budynku Okręgowej scowości Świątniki - podpisa�
- Świątniki.
Stacji Kontroli Pojazdów oraz na umowa dofinansowania.
powstanie parkingu ogólnodoProjekt realizowany w ramach Prostępnego w centrum Obrazowa. Projekt obejmuje kompleksowy gramu Rozwoju Obszarów Wiejprojekt i budowę kanalizacji sani- skich na lata 2014-2020
Projekt realizowany w ramach Re- tarnej wraz z oczyszczalnią w miejgionalnego Programu Operacyjne- scowości Świątniki gm. Obrazów. Wartość projektu: 		
go Województwa Świętokrzyskiego Ścieki odprowadzane będą w sys- 961 860,00zł
2014-2020
temie grawitacyjnym i tłocznym.
Kanalizacja sanitarna - grawitacyjna Kwota dofinansowania:		
Wartość projektu:
zostanie wykonana z rur PVC litych. 497 586,00zł
4 220 825,03zł
Kanalizacja ciśnieniowa z rur PE o
M.M.
połączeniach elektrooporowych lub

Projekt „Aktywizacja osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym w Gminie Obrazów”
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Obrazowie w partnerstwie
z
Zakładem
Doskonalenia
Zawodowego w Kielcach złożył
wniosek o dofinansowanie projektu
pt. „AKTYWIZACJA OSÓB ZAGRO
ŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GMINIE OBRAZÓW”,współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach:
Osi Priorytetowej 9- Włączanie
społeczne i walka z ubóstwemDziałania 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 zwięk- ce kwalifikacje zawodowe, kursy,
szeniu szans na zatrudnienie.
staże czy pośrednictwo pracy.
Głównym celem projektu będzie
wzmocnienie szans na zatrudnienie 30 osób w tym: bezrobotnych,
nieaktywnych zawodowo, mających trudną sytuację materialną z
terenu Gminy Obrazów. Aktywizacja społeczna uczestników odbywać
się będzie poprzez pracę socjalną,
terapię, poradnictwo indywidualne i grupowe (dyżury psychologa i
prawnika, warsztaty terapeutyczne) oraz spotkania integracyjne dla
uczestników i ich rodzin, natomiast
aktywizacja zawodowa poprzez
szkolenia i poradnictwo podnoszą-

Ponadto wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem finansowym w formie świadczeń socjalnych.
Biuro projektu Ośrodek Pomocy Społecznej
w Obrazowie,
27-641 Obrazów 121,
tel. 15 836 51 50.
M.P.
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Opłaty za gospodarowanie odpadami
Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Obrazów, obowiązujące od
1 stycznia 2019 roku, wynoszą:
Dla nieruchomości zamieszkałej
Teren Gminy
Obrazów:

Metoda naliczania opłaty

Sposób zbierania odpadów
segregowane

niesegregowane

od gospodarstwa domowego jednoosobowego

11,00 zł

16,50 zł

od gospodarstwa domowego wieloosobowego

23,00 zł

34,50 zł

Dla nieruchomości niezamieszkałej (firmy, instytucje, itp.)
Rodzaj pojemnika

Odpady segregowane

Odpady niesegregowane

pojemnik 110 l

22,00 zł;

27,00 zł;

pojemnik 120 l

22,00 zł;

27,00 zł;

pojemnik 240 l

40,00 zł;

48,00 zł;

pojemnik 1,1 m3

140,00 zł;

170,00 zł;

pojemnik 2,2 m3

250,00 zł;

290,00 zł;

pojemnik 5 m3

500,00 zł;

550,00 zł;

pojemnik 7 m3

700,00 zł;

750,00 zł

Wszelkie informacje na temat opłat pod numerem telefonu 15-866-13-98
Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, Baćkowice 86, 27-552 Baćkowice.
Agnieszka Motyła

Karta Dużej Rodziny dla każdego rodzica, który wychował co
najmniej troje dzieci.

Od dnia 1 stycznia 2019 r. weszła
w życie istotna zmiana w ustawie
z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie
Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz.
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1832, z późn. zm.) – od
tego bowiem dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny
będą mogli ubiegać się nie
tylko członkowie rodzin, w
których w chwili składania
wniosku, co najmniej troje dzieci spełnia warunki
ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców,
którzy mieli na utrzymaniu łącznie
co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili
składania wniosku. W związku z

powyższym modyfikacji uległ wzór
wniosku o przyznanie Karty Dużej
Rodziny lub wydanie jej duplikatu który jest dostępny w siedzibie
Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie. Aby umożliwić rodzicom
i małżonkom rodziców wykazanie
na wniosku dzieci, które nie spełniają już warunków ustawy, na nowym formularzu dodana została
nowa rola osoby w rodzinie: „dziecko, które było na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka rodzica,
niespełniające obecnie warunków

INFORMACJE
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wskazanych w  ustawie o Karcie Dużej Rodziny”. Do nowej roli dodano
stosowne objaśnienia dla wnioskodawcy, informujące jakie warunki
muszą zostać spełnione, aby przyznanie Karty Dużej Rodziny było
możliwe również dla dzieci.
Karta Dużej Rodziny jest przyznawana, w zależności od tego, dla którego członka rodziny jest przeznaczona:
rodzice - bezterminowo,
dzieci - do ukończenia 18 r. ż., lub
dzieci, które dalej uczą się w szkole
lub studiują:

formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. wyświetlana na urządzeniach mobilnych np.
telefonach komórkowych lub tabletach).
Wcześniej warunkiem posiadania
KDR był fakt, aby rodzice mieli troje
dzieci w wieku do 18. lub 25. roku
życia – o ile uczą się w szkole lub
szkole wyższej. Takie osoby powinny wpisać dane tych dzieci, m.in.
imiona, nazwiska i numery PESEL
oraz odnaleźć rubrykę na czwartej stronie wniosku, gdzie należy
wskazać, kogo te dane dotyczą. W
tym przypadku konieczne jest zaznaczenie opcji, że są to informacje
o dziecku, które nie spełnia obecnie
wymogów do posiadania KDR.

– do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego – gdy Rodzice dorosłych dzieci muszą padziecko uczy się w szkole.
miętać o konieczności dołączenia
do wniosku oświadczenia wskaKarta Dużej Rodziny jest przyzna- zującego, że w stosunku do nich
wana niezależnie od dochodu w ro- nie została im odebrana przez sąd
dzinie. Dostępna jest w dwóch władza rodzicielska ani nie została

Echo Naszej Gminy
ograniczona poprzez umieszczenie
w pieczy zastępczej. Takim osobom
nie przysługuje bowiem prawo do
omawianej karty.
Na internetowej stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na interaktywnej mapie
można sprawdzić, jakie zniżki oferowane są nie tylko w województwie,
ale także w konkretnej miejscowości, z podziałem na branże.
Należy pamiętać, że w razie konieczności ubiegania się o wydanie
duplikatu Karty Dużej Rodziny, w
przypadku zgubienia bądź kradzieży
karty, koszt jaki należy uiścić to 9,21
zł.
Wszelkie informacje udzielane są
telefonicznie pod nr 15 8365150
wew. 22 oraz w siedzibie Ośrodka
Pomocy Społecznej w Obrazowie
w pok. nr 2.
P.P.

Na temat szczepień słów kilka…
Szczepienia, to najskuteczniejsza
i najbardziej bezpieczna forma
ochrony dziecka przed wieloma
groźnymi chorobami zakaźnymi.
Nowoczesne szczepionki są dobrze
tolerowane, a efekty uboczne występują bardzo rzadko.
Szczepionka jest preparatem biologicznym, który w założeniu imituje
naturalną infekcję i w konsekwencji
prowadzi do rozwoju odporności
analogicznej, czyli do tej, którą uzyskuje organizm w czasie pierwszego
kontaktu z prawdziwym drobnoustrojem (bakterią lub wirusem).
Regularne stosowanie szczepień
ochronnych na masową skalę
wpływa na zahamowanie krążenia zarazków. Ogranicza więc, lub
uniemożliwia, szerzenie się chorób
zakaźnych i zakażeń. Dzięki szczepieniom wyeliminowano całkowicie ospę prawdziwą, w wielu krajach nie występuje poliomyelitis,
różyczka wrodzona, błonica czy

tężec noworodków, zmniejszyła się
zachorowalność na wiele chorób
zakaźnych, zmniejszono liczbę zgonów i powikłań po przebytych chorobach zakaźnych.
Obowiązujące w Polsce prawo dotyczące szczepień jest bardzo zbliżone do rozwiązań prawnych stosowanych na całym świecie. Ustawy
i rozporządzenia regulują funkcjonowanie Państwowej Inspekcji
Sanitarnej, nadzorującej zakup,
dostarczanie, przechowywanie i
wykonywanie bezpłatnych szczepień obowiązkowych. Również obowiązkowe zgłaszanie chorób zakaźnych jest regulowane ustawowo.
Wszystkie zarejestrowane w Polsce
szczepionki spełniają standardy jakości, bezpieczeństwa i skuteczności, co potwierdzają badania kliniczne.
Ośrodki Zdrowia na terenie gminy
Obrazów w minionym roku zostały

zaopatrzone w nowoczesne, elektroniczne termometry do lodówek,
w których są przechowywane szczepionki, by jak najdokładniej monitorować łańcuch termiczny. Termometry te samoczynnie rejestrują
temperaturę w lodówce, jak również przechowują w swojej pamięci
taki zapis, który można w dowolnej
chwili odtworzyć, a nawet wydrukować. Posiadają też funkcję alarmu,
który uruchamia się w chwili, gdy
temperatura wewnątrz lodówki jest
inna od pożądanej (przyczyną może
być awaria lodówki lub brak zasilania w instalacji elektrycznej). Są
również wyposażone w możliwość
wysyłania wiadomości sms w sytuacji alarmowej na telefon komórkowy. Wszystko to po to, aby preparaty medyczne przechowywane
i podawane w naszych Ośrodkach,
w postaci szczepionek, były jak najwyższej jakości i spełniały wszelkie
standardy bezpieczeństwa.

Szczepienie ochronne to inwestycja w zdrowie naszych dzieci
Emilia Tomczyk kierownik GSPZPOZ
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Twój e-PIT
Twój e-PIT to automatycznie przygotowane i udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych. Podatnik, który skorzysta z tej usługi nie będzie już musiał wypełniać wniosków,
ani składać deklaracji, aby rozliczyć swój podatek.
W 2019 r. z Twojego e-PIT-a mogą skorzystać podatnicy rozliczający się za 2018 r. na formularzu PIT-37 lub PIT-38
(z umów o pracę, zlecenie, dzieło lub z przychodów kapitałowych). W usłudze udostępniony został także PIT-OP,
tj. oświadczenie, na którym emeryt lub rencista, który otrzymał od organu rentowego (np. z ZUS) roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A za 2018 r. i nie uzyskał w 2018 r. innych dochodów, które powinien wykazać
w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, może wskazać nr KRS organizacji pożytku publicznego, której chce
przekazać 1% podatku należnego.

Jak go złożyć?
•

W serwisie podatki.gov.pl wybierz Twój e-PIT

•

Uwierzytelnij się
•

Wpisz swoje dane:

•
•
•

•

PESEL (albo: NIP i datę urodzenia)

•

kwotę przychodu z deklaracji za rok 2017

jedną z kwot przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za rok 2018 i potwierdź kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z deklaracji za rok 2017

lub użyj profilu zaufanego

Sprawdź swoje dane. Teraz możesz:
•

zaakceptować zeznanie bez zmian i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)

•

jeśli nie rozliczasz się indywidualnie, zmienić sposób rozliczenia na:
— wspólne z małżonkiem
— jako osoba samotnie wychowująca dzieci

•

zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1% podatku

•

zmienić dane ulgi na dzieci lub dodać ulgę

•

dodać inne dane (np. odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa, kultu religijnego, wydatki na
cele rehabilitacyjne lub z tytułu użytkowania internetu, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)

•

podać lub zmienić numer rachunku, na który chce otrzymać zwrot nadpłaty

•

odrzucić przygotowany PIT i rozliczyć się samodzielnie w innej formie. W tym przypadku Twój
e-PIT proponowany przez urząd nie będzie brany pod uwagę

•

nie zrobić nic — wówczas 30 kwietnia Twoje rozliczenie zostanie uznane za złożone

•

Zaakceptuj i wyślij zeznanie

•

Teraz możesz pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Korzystanie z usługi Twój e-PIT nie jest obowiązkowe. Podatnik nadal ma możliwość wyboru dowolnej formy
złożenia swojego zeznania podatkowego. Może złożyć je w formie papierowej lub elektronicznej, bądź też skorzystać z nowej usługi Twój e-PIT.
Anna Justyniarska
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Zwrot podatku Vat dla Gminy Obrazów
Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego zarejestrowaną
jako czynny podatnik VAT. Zgodnie
z obowiązującą centralizacją rozliczeń VAT w gminach od 1 stycznia
2017r. na podstawie ustawy z dnia
5 września 2016r. o szczególnych
zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania
zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów
finansowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu przez jednostki

samorządu terytorialnego, Gmina
Obrazów od lutego 2019r. ubiega
się o zwrot podatku VAT od wydatków poniesionych w wyniku realizacji w 2018 roku inwestycji polegających na budowie oraz rozbudowie
sieci wodociągowych

W czasie 60 dni od złożenia deklaracji przewiduje się pozyskanie przez
Gminę Obrazów zwrotu podatku
VAT.

Po wybudowaniu infrastruktura została przekazana przez Gminę do
Zespołu Gospodarki Komunalnej
w miejscowościach: Święcica, zajmującego się sprawami wodnoWierzbiny, Lenarczyce, Komorna -kanalizacyjnymi na obszarze Gminy
oraz Węgrce Panieńskie. Powyższe Obrazów.
inwestycje były realizowane w ramach środków pozyskanych z Unii
Europejskiej (program PROW 20142020).
K. Godowska-Pietruszka

Program działań zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie
dalszemu zanieczyszczaniu
W dniu 12 lipca 2018 r. w Dzienniku Ustaw poz. 1339 zostało opublikowane Rozporządzenie Rady
Ministrów w sprawie przyjęcia
„Programu działań mających na
celu zmniejszenie zanieczyszczenia
wód azotanami pochodzącymi ze •
źródeł rolniczych oraz zapobieganie
dalszemu zanieczyszczeniu”.
Dokument został opracowany przez •
ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej w uzgodnieniu z
ministrem właściwym do spraw rolnictwa i określa m.in.:
•

sposoby i warunki rolniczego
wykorzystania nawozów azoto- •

wych w pobliżu wód, na terenach o dużym nachyleniu, a także na glebach zamarzniętych,
zalanych wodą lub przykrytych •
śniegiem;

nawozów naturalnych zawierającej nie więcej niż 170 kgN/ha;
zasady planowania prawidłowego nawożenia azotem

terminy, w których dozwolone • sposób dokumentowania realijest rolnicze wykorzystanie nazacji programu.
wozów;
Informacje i szkolenia na powyżwarunki przechowywania na- szy temat będą prowadzone na tewozów naturalnych oraz postę- renach gmin w okresie zimowym
powanie z odciekami, a także 2019 roku przez specjalistów Święsposób obliczania wymaganej tokrzyskiego Ośrodka Doradztwa
powierzchni i pojemności urzą- Rolniczego.
dzeń do ich przechowywania;
sposób ustalania rocznej dawki

Dorota Szczykutowicz
ŚODR/ PZD Sandomierz

<a href=’https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/splash-wody-na-białym-tle_1284162.htm’>Designed by Onlyyouqj</a>

13

Echo Naszej Gminy

WYDARZENIA

Nr 1 (22) 2019

Wigilijne Spotkanie Opłatkowo – Wigilijne
W dniu 17.12.2018 r. o godz. 13.00,
po raz drugi odbyło się Spotkanie
Wigilijno-Opłatkowe dla osób starszych i samotnych w Pensjonacie
Agroturystycznym Wojtasówka w
Obrazowie.

Dzielnicowy sierż. Michał Dziorek
KPP w Sandomierzu, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kleczanowie Pani Małgorzata
Twaróg – Leziak, Kierownik GSPZPOZ w Obrazowie Emilia Tomczyk.

Organizatorem spotkania był Wójt
Gminy Obrazów Krzysztof Tworek
oraz Ośrodek Pomocy Społecznej
w Obrazowie. Na spotkanie zostali
zaproszeni mieszkańcy gminy Obrazów, którzy na co dzień zmagają
się nie tylko z chorobami, niepełnosprawnością, ale również z osamotnieniem.

Nastrój wigilijnej wieczerzy podkreśliły życzenia, wspólne łamanie
się opłatkiem, kolędowanie oraz
wspólne spożywanie tradycyjnych
potraw wigilijnych. Nieodzownym
elementem Wigilijnej uroczystości
były jasełka w pięknym wykonaniu
uczniów ze Szkoły Podstawowej w
Obrazowie pod opieką nauczycieli.
Każdy z obecnych mógł zaprezentować swój talent śpiewając kolędy.
Miłą niespodziankę sprawili, przybywając z sąsiedniej Gminy, członkowie zespołu Stowarzyszenia ,,Nasze Gorzyczany”, wykonując wiele
przepięknych kolęd. W świąteczny
nastrój wprowadziła nas również
radna, Pani Ewa Krzemińska, wykonując kolędę ,,Lulaj, że Jezuniu”.
Podczas uroczystości prelekcje dla
uczestników na temat ,,Czad- cichy
zabójca” wygłosił sierżant Michał
Dziorek. Na zakończenie spotkania
wszystkie osoby samotne oraz dzieci biorące udział w
jasełkach otrzymały
drobny upominek.

W tej niezwykłej uroczystości wigilijnej wzięli udział Wójt Gminy
Obrazów Pan Krzysztof Tworek,
Sekretarz Gminy Pani Pelagia Kotowska, Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Obrazowie Pani Anna
Biernat wraz z pracownikami socjalnymi, Przewodnicząca Rady Gminy
Pani Teresa Szczudło, Radny Powiatu Sandomierskiego Pan Adrian Wołos, Kierownik Gminnej Biblioteki
Publicznej w Obrazowie Pani Anna
Wójcik, Dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej Pani Dorota Kiliańska,
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Osoby starsze skorzystały z dowozu
na spotkanie i po jego zakończeniu,
który był zapewniony przez organizatorów.
Wszystkim zebranym uczestnikom
towarzyszyła życzliwa, rodzinna
atmosfera. W trakcie uroczystości
wywiadu dla Telewizji Sandomierz
udzielili włodarze Gminy Obrazów
oraz mieszkańcy biorący w nim
udział.
Transmisję z uroczystości można
obejrzeć pod adresem:
https://l.facebook.com/l.
php?u=https%3A%2F%2Fwww.
youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyD_zGWlBnHc%26feature%3Dshare%26fbclid%3DIwAR3juYALBhYzrylMLn6KDPrsEXv5PsE5ethSVe5oCXfEUWi0Yki5Vv88JK8&h=AT0j5Iam7XAzNWFNoIWz6I-AoRR_F6jkOfrXlkXfC5G_dY8h4yxe5KWFTz8hke-E_c8Y8Om0luXFrJB-Mz-3lfKWneXpfaBl_WIwJ9_h8BP_0gPoy3ZaL0odJ0uUd0r6QURGVA
				
J.Kołacz, A.Koszelak -Adamczak
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Za Zasługi dla Sportu
czas którego zostali wyróżnieni naj- go trenerom oraz innym osobom
lepsi zawodnicy, szkoleniowcy oraz wyróżniającym się szczególną akkluby.
tywnością w zakresie sportu, m.in.
za wysokie wyniki wychowanków
Katarzyna Marzec – nauczycielka osiągnięte we współzawodnictwie
wychowania fizycznego ze Szkoły w sporcie szkolnym, a także wspiePodstawowej w Obrazowie, jako ranie sportu. To budujące, że efekty
jedna z 12 osób w województwie, wieloletniej pracy naszej nauczyzostała uhonorowana brązową cielki zostały docenione. Pani Kasi
odznaką „Za Zasługi dla Spor- życzymy nieustającej pasji w odkrytu”.
waniu sportowych talentów i dalszych sukcesów.
20 grudnia 2019r. w Filharmonii Odznaka ta przyznawana jest przez
Kieleckiej odbyło się „Podsumowa- Ministra Sportu i Turystyki na
Dyrektor SP w Obrazowie
nie Roku Sportowego 2018”, pod- wniosek Urzędu MarszałkowskieDorota Kiliańska

Dzień Babci i Dziadka
W szkołach na terenie Gminy zapraszanie babć i dziadków z okazji ich święta jest już tradycją na stale wpisaną w
repertuar imprez szkolnych. W pięknie przygotowanych sceneriach dzieci przedstawiały zaskakujące programy
artystyczne. W większości były to wzruszające wiersze, piosenki, pokazy taneczne, scenki teatralne. To czas pełen
uśmiechu, wzruszeń i radości. Okazja do rozmów, dzielenia się wrażeniami, a przede wszystkim umocnienia więzi
rodzinnych i bliższego poznania się.

SP w Kleczanowie

SP w Kleczanowie

SP w Kleczanowie

SP w Głazowie

SP w Obrazowie

SP w Bilczy

SP w Obrazowie
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Noworoczno-opłatkowe spotkanie
Samorządowców i Strażaków
życzenia dla Samorządowców oraz
Strażaków. Swoją obecnością oraz
życzeniami zaszczycili zgromadzonych również doradca Wojewody
Świętokrzyskiego, pan Wiktor Kowalski, Komendant PSP w Sandomierzu st. kpt. Piotr Krytusa, Zastępca Komendanta KPP nadkom.
Wojciech Szymczak. Obecni pod-

tysi, Strażacy ze wszystkich jednostek OSP działających na terenie
Gminy oraz stowarzyszenia.

czas spotkania byli
także, Radny Powiatu
Sandomierskiego Pan
Adrian Wołos oraz
Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, pan Grzegorz
Socha.

Organizatorzy tego corocznego spotkania zadbali o to, aby każdy czuł
domową i rodzinną atmosferę.

Poczęstunek dla zgromadzonych
gości przygotowały Panie ze Stowarzyszenia Koło Kobiet Aktywnych z
Węgrc, przy współpracy z OSP Węgrce i Radnym Szczepanem Judą.

W dniu 25.01.2019 w świetlicy
wiejskiej w miejscowości Węgrce
Panieńskie miało miejsce tradycyjne spotkanie noworoczno-opłatkowe. Organizatorami spotkania byli
Wójt Gminy Obrazów, Zarząd Gmin�
ny OSP oraz Stowarzyszenie Koło
Kobiet Aktywnych z Węgrc.
Wójt Gminy Krzysztof Tworek oraz
Przewodnicząca Rady Gminy w Obrazowie Teresa Szczudło przywitali
przybyłych gości składając im życzenia.
Na spotkanie noworoczno-opłatkowe przybył Poseł na Sejm RP Pan
Kazimierz Kotowski, który złożył

W spotkaniu udział
wzięli radni z terenu
Gminy Obrazów, soł-

Wszyscy zgromadzeni mieli okazję
podsumować miniony rok i zaplanować działania na nowy. Spotkaniu przyświecał nie tylko integracyjny charakter ale przede wszystkim
możliwość wymiany poglądów i pomysłów na rozwój swoich lokalnych
inicjatyw.
T.P.

Jubileusz 90. rocznicy urodzin Pani Heleny Kurowskiej
W dniu 02.03.2019 r. odbyła się
uroczystość z okazji 90 – rocznicy
urodzin Pani Heleny Kurowskiej,
zasłużonej działaczki społecznej,
długoletniej szefowej Koła Gospodyń Wiejskich w Kleczanowie. Uroczystość rozpoczęła msza święta,
eucharystię odprawił i homilię wygłosił ksiądz proboszcz Andrzej Szymański. Po odprawionej eucharystii
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przyszedł czas na życzenia i gratulacje. W tak ważnym dniu Szanownej
Jubilatce towarzyszyła najbliższa
rodzina, zaproszeni goście, współpracownicy. Samorząd Gminy Obrazów reprezentował Wójt Gminy
Obrazów Krzysztof Tworek, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Anna
Smardz, Sekretarz Gminy Pelagia
Kotowska oraz Sołtys Wsi Klecza-

nów Adam Wójcik. Cała uroczystość
odbyła się w miłej i przyjaznej atmosferze. Z okazji 90 urodzin jeszcze raz składamy uroczej jubilatce
najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
pogody ducha oraz wkraczania w
kolejne lata życia w zdrowiu, szczęściu i miłości.
Adam Wójcik
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Bieg Wiosenny z Okazji Dnia Kobiet
W niedzielne przedpołudnie, 10 marca odbyła się III edycja Biegu z okazji Święta Kobiet w Bilczy. Rekreacyjne zmagania, jak co roku, cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Blisko 100 uczestników stanęło na
starcie III Biegu Wiosennego z Okazji
Dnia Kobiet. Mimo wymagającej
trasy i wietrznej pogody wszystkim
udało się przekroczyć linię mety z
uśmiechem na twarzy. Do pokonania biegacze i miłośnicy Nordic Walking mieli 7,5 km.
Obrazowskie
zmagania
ściągają do naszej pięknej okolicy
zawodników z całego regionu. Od
Sandomierza, po Tarnobrzeg, Kolbuszową i Stalową Wolę. Z wieloma
uczestnikami widzimy się już nie po
raz pierwszy. Najmłodszą uczestniczą była 11- letnia Julka, natomiast

najstarszym zawodnikiem 77- letni
mieszkaniec Tarnobrzega. Wielkie
brawa za sportową postawę należą
się wszystkim uczestnikom !!!

niami z trasy. Nie mogło zabraknąć
loterii upominków. Wśród szczęśliwców znalazła się mieszkanka naszej gminy.

Wiosenna impreza organizowana
przez Stowarzyszenie „NASZ REGION”
oraz
Urząd Gminy
w Obrazowie
miała charakter rekreacyjny
i integracyjny.
Na zawodników
czekał
ciepły regeneracyjny posiłek
oraz
pyszne
ciasta. Zawodnicy chętnie
wymieniali się
doświadczeniami i wraże-

Podczas imprezy uczestnicy mieli
możliwość pomiaru masy ciała za
pomocą Analizatora InBody 270
oraz uzyskania porad żywieniowych. Urządzenie obsługiwała pani
Agnieszka Chmielewska ze Strefy
Zdrowia.
Wielkie podziękowania dla Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za pomoc finansową,
a także dla Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu naszej gminy,
Stowarzyszenia Kobiet Ambitnych w
Bilczy oraz wszystkich wolontariuszy
za pomoc przy organizacji.
NASZ REGION

CHWAŁKI INTEGRUJĄ SIĘ WIELOPOKOLENIOWO
Stowarzyszenie Pokolenia-Chwałki to grupa młodych duchem ludzi,
którzy od kilku lat dążą do tego,
aby wielopokoleniowa społeczność
naszej wsi spędzała wspólnie czas.
Czyż nie najlepszym sposobem
na integrowanie mieszkańców są
wspólnie organizowane uroczystości i imprezy lokalne, na których
niezależnie od wieku każdy może
się bawić?
Rok 2019 zaczął się od imprezy karnawałowej, na którą zaproszeni byli
najmłodsi wraz ze swoimi rodzicami
oraz dziadkami i babciami. Wszyscy
świetnie się bawili podczas zabawy,
składali życzenia seniorom i częstowali się słodkim poczęstunkiem.

Muzyka porwała wszystkich do tańca.
9 marca odbyła się impreza „BABINIEC” z okazji Dnia Kobiet, na którą
licznie przybyły Panie z naszej wsi.
Spotkanie zorganizowane zostało
przez Radnych, Sołtysa, Radę Sołecką wsi Chwałki, Stowarzyszenie
Pokolenia-Chwałki oraz nowo powstałe Koło Gospodyń Wiejskich.
Impreza miała na celu odciągnięcie
kobiet od codziennych spraw i spotkanie się w babskim gronie, czyli
z dobrymi znajomymi. Pierwszym
punktem imprezy było przedstawienie teatralne ,,PARADY JANA
POTOCKIEGO” w wykonaniu Teatru „Czwartek” z Tarnobrzeskie-
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go Domu Kultury. Następnie Panie
otrzymały piękne bukiety życzeń
oraz kwiatów od Starosty Powiatu
Sandomierskiego p. Marcina Piwnika, przedstawicieli z Gminy Obrazów p. Jakuba Brani i p. Tomasza

Przewłockiego
oraz moc całusów od Wójta
Gminy Obrazów
p.
Krzysztofa
Tworka i Radnego Powiatu Sandomierskiego
p. Adriana Wołosa. Słodki poczęstunek, na
którym można
było kosztować
smakołyki przygotowane przez
uczestniczki imprezy i wspólna
biesiada przy
wtórze starych
melodii - dopełniły całości. Uczestnicy mogli także
podziwiać wystawę zdjęć, pt. „Tradycja łączy pokolenia”. Tematyką
fotografii były dożynki na przestrzeni kilkudziesięciu lat (1958 r.-2018
r.) z udziałem 4 pokoleń działaczy

Nr 1 (22) 2019
na rzecz wsi Chwałki.
Stowarzyszenie uczestniczy w uroczystościach gminnych oraz imprezach charytatywnych. W planach
są już kolejne wielopokoleniowe
spotkania. Mamy też nadzieję na
połączenie sił wszystkich organizacji działających na terenie Chwałek,
które zgodnie będą działać na rzecz
naszych mieszkańców.

Anna & Justyna Tyban

Eliminacje gminne Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej 2019

20 marca w Publicznej Szkole Podstawowej w Obrazowie odbyły się
eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Do testu przystąpiły 3 osobowe
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delegacje każdej ze szkół z terenu
Gminy Obrazów. Zgodnie z regulaminem, uczniów podzielono na
2 grupy wiekowe. Punktualnie o
12.00 uczestnicy zaczęli rozwiązy-

wać testy przygotowane przez PSP
w Sandomierzu. Po sprawdzeniu
kart odpowiedzi komisja wyłoniła
zwycięzców. Cenne nagrody rzeczowe dla najlepszych uczestników
ufundował Wójt Gminy Krzysztof
Tworek. Każdy uczestnik otrzymał
pamiątkowe dyplomy i gadżety.
Wszystkim uczestnikom serdecznie
gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach. Szczególne
podziękowania należą się organizatorom: Wójtowi Gminy Obrazów,
Zarządowi Gminnemu ZOSP RP w
Obrazowie, Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Obrazowie oraz Nauczycielom ze szkół z terenu Gminy Obrazów.
J.B.
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Bank Czasu Seniora
Wydarzenia kulturalne i warsztaty dla osób powyżej 50 roku życia w Bibliotece.
Kina Starówka na seans „Faworyta”, film który poruszył do interpretacji i rozmów! Przed nami jeszcze
mnóstwo wydarzeń. Prócz stałych
już bloków (j.w.), oferta projektu
proponuje trzy wyjazdy integracyj-

pisów prawnych”, kolejne spotkanie
z dzielnicowym, spotkanie ze strażakami z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i wiele innych
atrakcji.

I edycja konkursu grantowego Generacja 5.0 Fundacji BGK właśnie
jest realizowana w Naszej Bibliotece. Uczestniczki aktualnie biorą
udział w kursie z zakresu obsługi
komputera i poruszania się w internecie, warsztatach psychoeduakcyjnych, rehabilitacji ruchowej,
treningach personalnych, wieczorkach filmowych oraz warsztatach
artystycznych (decoupage, szydełkowanie, filcowanie) i ciekawych ne, wieczorki poetyckie i muzyczne, Dziękujemy uczestnikom projektu
spotkaniach. Mamy za sobą też porady dietetyczne, spotkania pn. za Czas na Bibliotekę.
pierwszy wyjazd integracyjny do „Senior w świecie finansów i przeA.W.

KOBIETY NA WARSZTATY!
Pod takim hasłem odbyła się druga
edycja Gminnego Dnia Kobiet we
współpracy z Samorządem Gminy.
Tegoroczna formuła przybrała charakter 3-dniowych paneli warsztatowych pod okiem zaproszonych
fachowców. Proponowaliśmy Paniom warsztaty tworzenia biżuterii,
praktyczne zasady techniki Nordic
Walking, porady stylistki, komponowanie kosmetyków naturalnych
oraz porady jak dbać o cerę i włosy na wiosnę. Nie obyło się również
bez rozmów „Za Regałem” degustacji soków warzywno-owocowych,
życzeń oraz kwiatów. Było bardzo
inspirująco i sympatycznie.
A.W.

19

KULTURA

Echo Naszej Gminy

Nr 1 (22) 2019

MAŁA PRACOWNIA RĘKODZIEŁA
takie rzeczy jak: notesik na lodówkę, opaski z kwiatami z foamiranu,
walentynkowe kartki, zawieszki na
każdą okazję czy wariacje ze zdjęciem.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych w każdym wieku, dzieci jak
i dorosłych.
Decoupage

To klub dla każdego! Uczestnicy
mogą rozwijać swoją pasję a także
odkryć nowy talent. Podczas zajęć
poznajemy takie techniki jak: decoupage, shaker card, mixed media
czy layout na papierze. Tworzymy

Warsztaty odbywają się cyklicznie, w GBP w Obrazowie w drugą Notesik na lodówkę
i czwartą środę miesiąca w godz. znaleźć fotorelację ze spotkań czy
15:00-18:00, a w filii w Świątnikach informacje na ich temat.
w drugi czwartek miesiąca w godz.
Magdalena Zbieska
14:00-16:00. Zachęcamy do zaglądania na FB: Gminna Biblioteka Publiczna w Obrazowie gdzie można

Przedszkolaki w Bibliotece
Wprowadzanie dzieci w świat literatury rozpoczyna się od wczesnych lat. Wiek przedszkolny jest
doskonałym czasem na rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i
promowanie czytelnictwa wśród
dzieci. Takie działania prowadzimy z
zaprzyjaźnionymi przedszkolakami
z Punktu Przedszkolnego w Obrazowie.
Comiesięczne spotkania nie tylko
mają na celu zapoznanie najmłodszych z biblioteką, z zasadami jak
należy się w niej zachowywać czy
jak dbać o książki ale przede wszystkim w ciekawy sposób i z książką
w tle ukazanie różnych świąt i imprez które tak chętnie obchodzimy.
Pierwsze takie spotkanie odbyło się
14 lutego pod hasłem Walentynek.
Aktywność dzieci była imponująca
i zaskakiwała niejednokrotnie niebanalnymi odpowiedziami. Wysłuchały wiersza „Walentynki” oraz z
wielkim zaangażowaniem malowały gipsowe serca – medaliony. Dzieci wzięły udział w zabawie ruchowej
gdzie bardzo szybko opanowały słowa piosenki „Mam serduszko” (na
melodię piosenki – Mam chusteczkę haftowaną) i przekazując sobie
serce ochoczo z bibliotekarką śpiewały.

Dnia Wody. Najmłodsi mieli okazję
obejrzeć film o obiegu wody w
przyrodzie. Bezbłędnie odpowiedzieli na pytania komu potrzebna
jest woda i do czego jej potrzebują. Wyruszyliśmy również na poszukiwania wody w naszej bibliotece
oraz omówiliśmy sposoby na jej
oszczędzanie. Nie obyło się również Walentynki
bez zagadek i ruchu gdzie dzieci za
pomocą chusty utworzyły fale morskie. Przeprowadziliśmy doświadczenie „Pływa czy tonie?” - zbadaliśmy dlaczego jedne przedmioty
pływają a inne toną.
Zapraszamy przedszkolaki do naszych Bibliotek na spotkania z książką i warsztaty. W sprawie udziału w
warsztatach grupowych prosimy o
kontakt.
Zapraszamy do współpracy
Kierownik i pracownicy GBP w Obrazowie

Kolejnym spotkaniem były doświadczenia z wodą, z okazji Światowego Światowy Dzień Wody.jpg
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Dyskusyjny Klub Książki
„Kto czyta żyje wielokrotnie, kto zaś z książkami obcować nie chce, na jeden żywot jest skazany”
Józef Czechowicz
Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych, przy Gminnej Bibliotece
Publicznej w Obrazowie istnieje już 7 lat i liczy 10 członków.
W ubiegłym roku odbyło się 11
spotkań, na których omówiliśmy
12 tytułów książek różnej literatury, autorów wielu krajów. Była
to literatura obyczajowa, kryminał, biografie, reportaż, literatura skandynawska i podróżnicza.
W miarę możliwości członkowie
klubu uczestniczą w spotkaniach
autorskich w pobliskich, zaprzyjaźnionych bibliotekach.

Członkowie DKK to oddani przyjaciele Biblioteki. Biorą udział we
wszystkich działaniach podejmowanych przez Bibliotekę, w razie potrzeby często są wolontariuszami.
Spotkania DKK w 2019 roku będą
odbywać się w drugie piątki miesiąca w godz. 9-tej.
<a href=’https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/zarezerwuj-w-bibliotece-z-otwartym-podręcznikiem_3737794.
htm’>Designed by Jcomp</a>

Klubowicze to nie tylko pasjonaci bywania ze sobą i możliwość rozmoczytania, to ludzie, którzy poprzez wy na temat przeczytanych lektur,
klub czerpią również radość z prze- oraz na tematy bieżące i osobiste.

Wszystkich chętnych serdecznie
zapraszamy!

Moderator DKK
Anna Barańska

Rok 2019 rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
20 maja 2019 r. minie 100. rocznica urodzin tego wybitnego pisarza
i publicysty emigracyjnego, więźnia
sowieckich łagrów, żołnierza Armii Andersa, uczestnika Bitwy pod
Monte Cassino, współtwórcy „Kultury” paryskiej.
Losy i twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego stanowią świadectwo cierpień i czynu człowieka,
któremu przyszło przeżyć czasy totalitarnej przemocy i kryzysu wartości. Ceniony w Ojczyźnie i świecie
autor książki „Inny świat. Zapiski sowieckie”, poruszających opowiadań
oraz „Dziennika pisanego nocą”,
Gustaw Herling Grudziński z niezwykłą odwagą opisuje tragedię
człowieka poszukującego moralnego ładu i prawdy.

biograficzne, takie jak dokumenty
osobiste, dyplomy tytułów honoris
causa, nagród literackich, odznaczeń: Virtuti Militari i Orderu Orła
Białego. Znajdują się w nim także
listy pisane do Gustawa HerlingaGrudzińskiego do łagru w Jercewie
(m.in. przez prof. Juliusza Kleinera),
mały notatnik w metalowej oprawie kupiony tuż po wyjściu z obozu
z zapisami wykorzystanymi później
w Innym świecie, fotografie wykonane podczas postoju II Korpusu
Polskiego na Bliskim Wschodzie.
Pisarz związany był z Kielcami, to
jego miasto rodzinne. Tam się urodził, chodził do szkoły, miał kolegów,
przyjaciół. Silnie związany był ze
swoją szkołą, Liceum Ogólnokształcącym imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach. Skończył tę szkołę w
1937 roku, tam złożył maturę i też
rozpoczął swoje zainteresowania literackie, tam się kształtował.

Biblioteka Narodowa uporządkowała, zinwentaryzowała i zdigitalizowała znajdujące się w Neapolu
archiwum Pisarza. Obecnie trwają Pisarz niezbyt chętnie o sprawach
prace nad publikacją inwentarza prywatnych mówił i pisał, więc do
Archiwum.
odkrycia pozostaje jeszcze wiele.
Spuścizna Gustawa Herlinga-Gru- Zachęcamy zatem do poszukiwania
dzińskiego obejmuje materiały razem z nami!

20 maja proponujemy interaktywny wykład pt. „Gustaw HerlingGrudziński i inni polscy więźniowie
stalinowskich łagrów”. Zajęcia dla
młodzieży i dorosłych poprowadzi
Jarosław Górski, kulturoznawca, pisarz i krytyk literacki.
22 maja zapraszamy do wspólnej
lektury czytania fragmentów prozy
Gustawa Herlinga- Grudzińskiego,
oglądania filmu dokumentalnego
„Dziennik pisany pod wulkanem” z
1995 roku oraz do dyskusji. Zainteresowane grupy szkolne zapraszamy do zapisów w GBP w Obrazowie.
ŹRÓDŁO: https://www.bn.org.pl/aktualnosci/3510-rok-2019-rokiem-gustawa-herlinga-grudzinskiego.html
http://m.radio.kielce.pl/post-80763?fbclid=IwAR0KeIJgVGGpbkJuH1luz87yB3mfVhvcM8iCQHg-PKeNxgapOyS_IoG7x0A

Magdalena Zbieska
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Rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki
Sejm RP ustanowił rok 2019 Rokiem
Stanisława Moniuszki. W przyjętej
uchwale podkreślono, że dorobek
kompozytorski Moniuszki imponuje różnorodnością bogactwem
melodycznym i głębokim zakorzenieniem w narodowej tradycji muzycznej”. W 2019 roku przypada
200. rocznica urodzin kompozytora.
Stanisław Moniuszko urodził się 5
maja 1819 roku w Ubielu. Zasłynął
jako wybitny polski nauczyciel, organista i kompozytor, tworzył muzykę nacechowaną krajowym folklorem, która posiadając wplecione
w swe kompozycje elementy o charakterze ludowym, oddaje znakomitą atmosferę czasów twórcy. Dzieła
najsłynniejsze Moniuszki to opery,
wśród nich takie jak choćby „Hal-

ka” czy wreszcie „Straszny dwór”.
Już za życia Moniuszko doczekał się
sławy, w szczególności sława jego
dotyczyła krajów słowiańskiego
kręgu cywilizacyjnego. Moniuszko
był osobowością artystyczną, która wpłynąwszy na kształt polskiej
opery odmieniła jej kondycje. Zasługą Moniuszki jest twórczość zawierająca 20 oper i wielu operetek.
By dowieść tego wystarczy pewnie wspomnieć na przykład takie
utwory jak „Ideał”, czy też „Nocleg
w Apeninach”, ale i jest tu jego słynna „Loteria” oraz „Jawnuta”, „Nowy
Don Quixote”, „Żółta szlafmyca”,
„Woda cudowna”. Stanisław Moniuszko stworzył też przepiękne
msze, między innymi „Litanie ostrobramskie” oraz „Ojcze nasz”.

Pośród polskich twórców, należy umieścić Moniuszkę w panteonie artystów z pewnością
najwybitniejszych. Jego opery
uznawane są za arcydzieła, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę czas,
w których powstawały
W naszej Bibliotece z okazji 200.
rocznicy urodzin kompozytora odbędzie się cykl warsztatów muzycznych, przybliżających uczestnikom
życie i twórczość wielkiego kompozytora. Uczestnicy będą mieli możliwość zbudowania samodzielnie
prostych instrumentów muzycznych. Prosimy śledzić na bieżąco
naszą stronę internetową oraz profil FB.
Adam Wójcik

Wiosna, wiosna, ach to ty?
Wiosna to piękny czas, gdy natura
budzi się do życia, ale jednocześnie,
gdy tylko stopnieje śnieg, naszym
oczom ukazują się „brudy” zimy. Papiery, butelki, folie zostawione przy
drogach, to efekt naszej konsumpcji, ale również braku kultury i szacunku dla tego, co wspólne i nasze.
Dobrze byłoby, aby powiedzenie,
że „brudy najlepiej prać w domu”
dotyczyło również pozostawionych
gdziekolwiek śmieci. Mając na uwadze ekologiczną postawę i zadbanie
o nasz wizerunek, co roku sołectwo
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Obrazów podejmuje rozpoczętą
sprzed kilku laty przez Stowarzyszenie Razem dla Obrazowa akcję
„Czysty Obrazów”. Mimo wietrznej
pogody, 16 marca, grupa kilkunastu
osób zaopatrzona w worki i rękawice z sołtys p. Iwoną Gara i radnym
p. Fabianem Stasiakiem przeszła ulicami Obrazowa. Efekt ich pracy był
niesamowity! Zebrano ponad 70
worków śmieci, które dzięki uprzejmości ZGK w Obrazowie złożono do
przygotowanego kontenera. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym

w tę akcję, zarówno dorosłym, jak i
młodzieży, która chętnie pomagała
w sprzątaniu.
Apelujemy do wszystkich: Nie zaśmiecajcie środowiska! To co nas
otacza, to nasz wspólny dom,
wspólne podwórko! Od nas zależy
jak wygląda. Zanim rzucisz papierek, zastanów się, czy chciałbyś, aby
leżał w twoim domu lub na twoim
podwórku?
B. Stasiak
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TAK WITANO WIOSNĘ!!!
HAPPENING WIOSENNY W SZKOLE W BILCZY, SPACER W KLECZANOWIE,
ZAJĘCIA W GŁAZOWIE, WYCIECZKA DO SANDOMIERZA W OBRAZOWIE,
WARSZTATY SCEANRIUSZOWE I KOMIKSOWE W GMINNEJ BIBLIOTECE
PUBLICZNEJ W OBRAZOWIE.
Pierwszy Dzień Wiosny od wieków
uznawany był za magiczny,
przypisywało mu się niezwykłe
właściwości.
Towarzysząca mu równonoc - dzień
trwa dokładnie tyle samo, co noc jest symbolem końca. Końca mroźnej, okrutnej zimy, która ustępuje
właśnie miejsca budzącej świat do
życia wiośnie. Niesie to ze sobą
nowe nadzieję - na rozwój, szczęście i powodzenie.

do ogłoszenia wyników i wręczenia nagród za udział w konkursach
plastyczno-literackich „Twoje dana
– twoja sprawa”. Dzieci ze SP w Powitanie wiosny SP w Głazowie
Głazowie najpierw uczestniczyły w
zajęciach „Witaj wiosno!”, a potem
w radosnym korowodzie udały się
na plac przed budynkiem, by spalić
wcześniej przygotowaną Marzannę. Uczniowie obrazowskiej Szkoły
prezentowali wiosnę w twórczości,
spacerowali z marzanną, harcowali
z gołąbkami na Rynku Starego Miasta w Sandomierzu. W GBP w Obrazowie Zbigniew Masternak, pisarz,
dziennikarz, scenarzysta filmowy i
producent wprowadził młodzież w Powitanie wiosny SP w Kleczanowie
świat filmu i komiksu. Uczniowie
swoje autorskie pomysły na scenariusz filmowy czy komiks przenieśli
na kartki a następnie zaprezentowali je przed całą grupą.

Uczniowie Szkół też nigdy nie za�pominają o powitaniu wiosny.
W Bilczy można było zrobić sobie
śmieszne, wesołe zdjęcie w szkolnej
fotobudce, wziąć udział w kolorowym spacerze i pieczeniu kiełbasek.
W Kleczanowie w poszukiwaniu
pierwszych oznak wiosny wyruszyli na długi spacer, palili pannę marzannę w ognisku. Była też okazja Tak pożegnana zima na pewno przyniesie wspaniałą wiosnę.

opr. zbiorcze
Powitanie wiosny SP w Kleczanowie

Powitanie wiosny SP w Kleczanowie

Powitanie wiosny w SP w Obrazowie

Powitanie wiosny w SP w Obrazowie

Powitanie wiosny w SP w Głazowie

Powitanie wiosny w SP w Obrazowie
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NA ZDROWIE
FASZEROWANE JAJA - inspiracja nie tylko na święta
Jajka faszerowane to potrawa, która w różnych odsłonach gości na wielkanocnym stole w każdym polskim
domu. Jednocześnie jest lubianą przekąską imprezową czy pomysłem na śniadanie. Jak sprawić, by się nam
one nie przejadły? Testując nowe przepisy i połączenia smaków! Poniżej jeden z pomysłów na jajka faszerowane ricottą, suszonymi pomidorami i oliwkami.
się ostatnio okazało, działanie przeciwdepresyjne.Do tego są bogate
w witaminy z grupy B ważne dla
dobrej kondycji skóry, układu nerwowego i przemiany materii oraz
prowitaminy A, witaminy C i E - czyli
całego pakietu ochronnego przed
działaniem wolnych rodników.

JAJA FASZEROWANE RICOTTĄ, SUSZONYMI POMIDORAMI I OWLIKAMI

Składniki:
•

8 jaj

•

suszone pomidory w oleju
– 5 sztuk

Orzeszki piniowe (piniole), podobnie jak inne orzechy, posiadają licz- • czarne oliwki – 6 sztuk
ne właściwości i wartości odżywcze.
Jednak na ich tle wyróżniają się spo- • bazylia 10 listków
rą zawartością cynku, który ma pozytywny pływ na męską płodność. • ricotta
Ricotta to miękki rodzaj twarogu, Dlatego uważane są za afrodyzjak.
który uzyskuje się z serwatki od• sól
dzielonej od skrzepu po ugotowa- Bazylia to niezastąpiony składnik
niu sera. Jest to kluczowy składnik prawie wszystkich dań kuchni śród- • pieprz
wielu dań w kuchni regionalnej po- ziemnomorskiej. Zapobiega skurłudniowych i środkowych Włoch. czom żołądka i pobudza wydzielanie • orzeszki pinii 1 łyżka
Jej popularność nie powinna dziwić soku żołądkowego, dlatego można
chociażby z racji cennych wartości ją stosować w przypadku niestraw- Przygotowanie:
odżywczych – ricotta zawiera aż 5 ności i przy wzdęciach. Wykazuje
razy więcej wapnia niż twaróg.
skuteczność w zwalczaniu braku Jajka gotujemy na twardo i obieapetytu. Stosuje się ją jako środek ramy. Orzeszki pinii prażymy na
Suszone pomidory nie wyglądają zapobiegający wymiotom i nudno- suchej patelni. Pomidory, oliwki i
tak efektownie jak świeże, ale prze- ściom. Działa przeciwdepresyjnie, bazylię drobno siekamy. Jajka krowyższają je ilością likopenu, silnego poprawia nastrój, pomaga zwalczyć imy wzdłuż i wyciągamy żółtka, któprzeciwutleniacza, który nie tylko bezsenność, zmniejsza nadpobudli- re rozgniatamy widelcem z ricottą.
neutralizuje wolne rodniki, lecz tak- wość.
Łączymy obie masy i doprawiamy.
że ma zdolność regeneracji innych
Faszerujemy jajka i posypujemy
antyoksydantów, np. luteiny. Co cie- Jaja posiadają całe bogactwo skład- orzeszkami pinii.
kawe dzięki obróbce termicznej li- ników odżywczych. Zawierają białkopen staje się znacznie lepiej przy- ko pełnowartościowe, a w nim Życzę miłych doświadczeń kulinarswajalny. Suszone pomidory mają wszystkie niezbędne dla funkcjono- nych w gronie najbliższych a przy
również właściwości przeciwmiaż- wania organizmu aminokwasy (tak- stole wielkanocnym wykluczenia
dżycowe i wpływają wzmacniająco że te, których nie potrafimy sami telefonów komórkowych. Cieszcie
na układ krwionośny. Znajdziemy w wyprodukować). Spożywając jajka, się ludźmi i świątecznymi potrawanich liczne mikroelementy: wapń, dostarczamy organizmowi witamin mi, zwłaszcza jeśli są przygotowane
żelazo, magnez, potas.
A,E, D i K oraz witamin z grupy B i przez kogoś z rodziny. Nie siedźcie
składników mineralnych: fosforu, cały czas przy stole. Wspólny spacer
Oliwki zawierają fosfor, potas, żela- potasu, sodu, wapnia, żelaza, ma- lub inna aktywność fizyczna ułatwi
zo, miedź i sporo błonnika. Zwykle gnezu, miedzi, cynku, selenu. W trawienie. Wybierzcie coś dla sienie zdajemy sobie z tego sprawy, żółtku jest beta-karoten i luteina, bie.
ale oliwki, które jemy, są kiszone która chroni oczy przed szkodliwym
- mają więc wszelkie zalety kiszo- promieniowaniem UVA i UVB, zanek: poprawianie odporności, ko- pobiega zwyrodnieniu plamki żółtej
rzystny wpływ na florę bakteryjną i poprawia widzenie.
Agnieszka Chmielewska
przewodu pokarmowego oraz, jak
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SZKOŁA PODSTAWOWA W OBRAZOWIE
Pierwszaki z Obrazowa zdobyły tytuł
najsympatyczniejszej klasy w powiecie!
Klasa ze Szkoły Podstawowej w Obrazowie zdobyła pierwsze miejsce w akcji „ECHA DNIA” na
najsympatyczniejszą klasę pierwszą w powiecie sandomierskim. Na 22 uczniów i ich wychowawczynię Barbarę Bańkowską zagłosowało aż 505 osób.
„Pierwszaki – zdrowo i bezpiecznie do szkoły” to akcja edukacyjna
skierowana do wszystkich uczniów
klas pierwszych szkół podstawowych z terenu całego województwa
świętokrzyskiego. Głównym celem
całego przedsięwzięcia było przekazanie dzieciom najważniejszych
wiadomości na temat bezpieczeństwa oraz propagowanie zdrowego
i higienicznego stylu życia. Zwieńczeniem całej akcji była prezentacja wszystkich pierwszaków i plebiscyt na najsympatyczniejszą klasę
pierwszą w województwie oraz każdym powiecie. Wszystkie fotografie
klas pierwszych znalazły się w specjalnym dodatku, który ukazał się
wraz z „ ECHEM DNIA”. Następnie
odbyło się głosowanie na najsympatyczniejszą klasę, które zakończyło się w piątek, 28 grudnia 2018r. W
powiecie sandomierskim najwięcej
głosów, bo aż 505 otrzymały pierwszaki ze Szkoły Podstawowej w Obrazowie.

Wychowawczyni klasy oraz uczniowie i ich rodzice nie kryją radości
z takiego wyniku i dziękują tym
wszystkim, którzy oddali na nich
głosy. Bardzo dziękują za wsparcie
pani dyrektor PSP w Obrazowie
Dorocie Kiliańskiej. Teraz z utęsknieniem czekają na wycieczkę do
Pacanowa.

Pierwszoklasiści są aktywni i chętni
do pracy i nauki. Wobec siebie są
mili i koleżeńscy, chętnie uczestniczą w uroczystościach klasowych,
szkolnych i środowiskowych, włączają się w akcje charytatywne. Nie
obce są im zasady bezpieczeństwa
o czym świadczy udział w XI edycji przedsięwzięcia profilaktyczno
– edukacyjnego w Kielcach „Kochane Pierwszaki”. Bardzo lubią zajęcia ruchowe. Biorą udział w zajęciach sportowych i pozalekcyjnych
np.: nauki tańca i savoir vivere”u
(Szkółka Tańca i Dobrych Manier).
Uwielbiają wycieczki bliższe i dalsze
oraz spotkania z ciekawymi ludźmi.
W klasyfikacji wojewódzkiej klasa Dzięki dobrej współpracy z rodzicazajęła piąte miejsce.
mi, klasa bardzo często wyjeżdża na
wycieczki rodzinne.
Razem od kilku lat
B. Bańkowska, „Echo Dnia”

Pierwszaki -Wychowawca Barbara Bańkowska (z prawej) ze swoimi uczniami po uroczystym pasowaniu. W górnym rzędzie Dorota
Kiliańska, dyrektor PPSP w Obrazowie

Pierwszaki - Udział uczniów w Apelu
szkolnym z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

Uczniowie z Obrazowa odnieśli sukces w Wojewódzkim
Konkursie Poezji w Języku Niemieckim
4 lutego w Świętokrzyskim Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach odbył się „III Konkurs Poezji
w Języku Niemieckim” dla uczniów
klas VII, VIII szkoły podstawowej
i III klas gimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego.
Uczeń klasy VII ze Szkoły Podstawowej w Obrazowie Grzegorz Świątański zdobył II miejsce recytując
wiersz „Der Zauberlehrling” Johan-

na Wolfganga von Goethego.

gelnatz`a.

Uczennica klasy VIII Wiktoria Ci- Ocenie podlegała poprawność fochoń otrzymała wyróżnienie za netyczna, poprawność i płynność
wiersz „Ostern” aut. Joachima Rin- prezentacji, elementy scenografii,
rekwizyty, kostiumy.
Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów !
Uczestniczki konkursu przygotowała Katarzyna Stefańska.
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W Obrazowie wspaniale
śpiewają po angielsku!

O tym, że nauka języków obcych jest
ważna, wiedzą wszyscy. Nauczyciele
języków obcych z Obrazowa zawsze
stawiają jako główny priorytet oraz
drogę na świat. Jest to również pro�mocja gminy, środowiska lokalnego
oraz przede wszystkim znakomita
możliwość do nauki języków obcych poprzez śpiewanie. Tak też się
stało również i tym razem poprzez
zorganizowanie w Publicznej Szkole
Podstawowej w Obrazowie po raz
dziesiąty, ,,X Konkursu Piosenki
Obcojęzycznej’’, który odbył się
w dniu 15 marca 2019 r.. Celem
konkursu jest upowszechnianie
znajomości języków obcych oraz
kultury krajów europejskich, rozwijanie zdolności wokalnych ora
kształtowanie postaw kosmopolitycznych. Konkurs cieszy się coraz
większą popularnością, w tym roku
wzięło w nim udział 32 uczestników
ze szkół podstawowych z klas IV –VI
oraz VII, VIII i 3 oddziałów gimnazjalnych. Uczestnicy prezentowali
swoje umiejętności ze szkół: Obrazowa (jako gł. organizator i gospodarz), Bilczy, Lipnika, Daromina,
Wilczyc, Łukawy oraz Szkoły Podstawowej nr 1, 3, 4 z Sandomierza.

W kategorii klas IV-VI - I miejsce
zajęła Oliwia Jalowska ze szkoły z
Lipnika, II miejsce Oliwia Rykowska ze Szkoły Podstawowej nr 4 z
Sandomierza, III miejsce Kaja Rogowska ze szkoły z Obrazowa. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały: Marta Szczerowoda ze szkoły z
Obrazowa, Emilia Mikulaze Szkoły
Podstawowej nr 3 z Sandomierza oraz Maria Kapsa z Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 1 w Sandomierzu.

Nr 1 (22) 2019

PINGWIN-ki polonistyczne
Wiedzą w zakresie teorii literatury, nauki o języku oraz znajomości
lektur popisali się uczniowie klasy
VI oraz VIII. W Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym PINGWIN
z języka polskiego uczennice klasy
VI – Aleksandra Stępień, Marta
Szczerowoda i Julia Lebida otrzymały wyróżnienia, natomiast

Lucyna Dudek i Błażej Szczudło (obydwoje z klasy VIII) uzyskali
tytuł laureata konkursuoraz nagrody książkowe.

Agnieszka Stasiak-Wiórkiewicz

W kategorii klas VI, VIII i 3 oddziałów gimnazjalnych I miejsce zajęła
Gabriela Bednarczyk ze Szkoły Podstawowej nr 4 z Sandomierza, II
miejsce Roksana Zimoląg ze Szkoły Podstawowej z Daromina, III
miejsce Julia Chała ze Szkoły Podstawowej z Wilczyc. Wyróżnienia
otrzymali Marta Kołacz ze Szkoły
Podstawowej nr 3 z Sandomierza,
Aleksandra Dębowska ze Szkoły z
Wilczyc oraz Julia Motyła ze Szkoły
z Obrazowa.
W organizację konkursu zaangażowali się nauczyciele języków obcych
z Obrazowa Pani Katarzyna Stefańska, Pani Marzena Świątańska, Pani
Magdalena Latała oraz nauczyciel
muzyki Pani Ewa Krzemińska.
Wszystkim wykonawcom gratulujemy wspaniałych występów !
Marzena Świątańska

Sukces za sukcesem!
Grzegorz Świątański z klasy VII
PSP w Obrazowie nie ma sobie
równych w recytacjach w języku
angielskim.
Grzegorz zajął
I miejsce i zdobył wyróżnienie publiczności w V Międzyszkolnym Konkursie Poezji Angielskiej
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w Szkole Podstawowej nr 4 w Sandomierzu, który odbył się dnia 17
grudnia 2018r. Następnie odniósł
kolejny sukces i również zajął I miejsce w zmaganiach wojewódzkich - X
Świętokrzyskim Konkursie Poezji w
Języku Angielskim w dniu 18 grudnia 2018 r. w Kielcach. Celem obu
konkursów było nabywanie umiejętności językowych z języka angielskiego, recytatorskich, aktorskich,
ale również kształtowania umiejętności autoprezentacji i wystąpień

publicznych.
Grzegorz wspaniale zaprezentował dwa wiersze : „Little Red Riding
Hood and the Wolf” by Roald Dahl
oraz „Excuses, Excuses” by Gareth
Owen. Do obu konkursów przygotowywała Grzegorza Pani Marzena
Świątańska.
Gratulujemy Grzegorzowi i życzymy
dalszych sukcesów!
Marzena Świątańska
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„Dla Was dziś kwiaty i uśmiechy” - Dzień
Kobiet w przedszkolu w Obrazowie
Za pierwowzór Dnia Kobiet przy- nom, koleżankom kwiaty i drobne
jąć można obchodzone w sta- podarunki.
rożytnym Rzymie „Matronalia”.
W Armenii zamiast 8-go marca,w
dniu 7-go kwietnia wprowadzono
święto „Piękna i Macierzyństwa”.
WeWłoszech, 8-go marca kobiety
obdarowywane są gałązkami akacji
srebrzystej i czekoladą. W naszym
kraju Panie zarówno te duże jak i te
małe obdarowywane są kwiatami
lub upominkami.

naczyniach. Dzieci pięknie udekorowały stroiki kokardami i warstwami kamyczków w różnych barwach.
W tym dniu dzieci stawiały swoje
pierwsze kroki w ogrodnictwie. Praca dostarczyła im wiele radości i
wiele wrażeń sensorycznych. Dzieci
pracowały wytrwale i z dużym zaangażowaniem. Efektem były piękne, oryginalne stroiki, które zostały
wręczone mamom wraz z życzeniami i ogromnym buziakiem.

W przedszkolu w Obrazowie chłopcy lubią sprawiać swoim mamom,
Było to święto przypadające na babciom i koleżankom niespopierwszy tydzień marca, związane dzianki i wywoływać uśmiech na ich
z początkiem nowego roku i twarzy.
macierzyństwem. Z okazji tego
święta mężowie obdarowywali W tym roku 5-latki w szczególny
swoje żony prezentami i spełniali sposób uczciły Dzień Kobiet. Wy- Wszystkim Paniom życzymy najich życzenia. Dzień Kobiet jest konały dla swoich mam piękne, piękniejszych dni przepełnionych
obecnie oficjalnym świętem w wiosenne stroiki, z hiacyntem w słońcem i ciepłym uśmiechem.
wielu krajach. Mężczyźni wręczają roli głównej. Hiacynty zostały pow tym dniu Paniom – matkom, żo- sadzone w ozdobnych, szklanych
Alicja Wiśniowska

SZKOŁA PODSTAWOWA W GŁAZOWIE
O Niepodległej w Warszawie
nego dzieci zwiedziły Rynek Starego
Miasta, zobaczyły między innymi:
Katedrę św. Jana gdzie pochowany
został pierwszy prezydent polski Gabriel Narutowicz, przedwojenną
siedzibę Prezydenta Rzeczpospolitej - Zamek Królewski i obecną Pałac Prezydencki na Krakowskim
Przedmieściu oraz nieopodal niego położony Hotel Bristol, którego
współwłaścicielem był Ignacy Jan
Paderewski (jeden z twórców niepodległości, w 1919 roku premier
rządu) i gdzie z jego udziałem proUczestnicy projektu „Posłu- wadzone były debaty polityczne.
chajcie - Niepodległa!” wzięli udział
w wycieczce edukacyjnej do WarKolejnym punktem wycieczszawy. To był kolejny etap pozna- ki było Muzeum Narodowe, w któwania przez uczniów Szkoły Pod- rym uczniowie mieli okazję zwiedzić
stawowej w Głazowie okoliczności wystawę „Krzycząc Polska! Niepododzyskiwania niepodległości przez legła 1918” przygotowaną z okazji
Polskę oraz funkcjonowania pań- stulecia odzyskania Niepodległości.
stwa w dwudziestoleciu międzywo- Głównym założeniem wystawy było wydarzeń historycznych i polityczjennym. Podczas spaceru edukacyj- skonfrontowanie
przedstawień nych z przemianami polskiej sztuki
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u progu Niepodległości. Uczestnicy
projektu zapoznali się z dziełami
Jacka Malczewskiego, Zofii Stryjeńskiej, Wojciecha Kossaka, Leopolda
Gottlieba czy Leona Wyczółkowskiego przedstawiającymi walkę
o niepodległość i jej głównych aktorów. Osobna część wystawy poświęcona była czynowi legionowemu, Józefowi Piłsudskiemu, wojnie
polsko - bolszewickiej i powstaniu
w 1919 r. pierwszego Sejmu. Obok
wątków niepodległościowych i patriotycznych nasi uczniowie mogli
zapoznać się z nowymi tendencjami
artystycznymi kształtującymi nowe
oblicze odrodzonej Rzeczpospolitej.
Wizyta w głównej siedzibie
Polskiej Akademii Nauk stanowiła
kolejny, niezwykły element wycieczki. Dzięki dr. Jarosławowi Kurkowskiemu, historykowi i pracownikowi
naukowemu PAN, dzieci poznały
historię i znaczenie tej jakże ważnej
dla rozwoju naszej nauki instytucji.

Bardzo ważne i budzące
wyobraźnię uczniów było spotkanie w Teatrze Polskiego Radia.
Przewodnikami dzieci byli wybitni
twórcy - Waldemar Modestowicz reżyser przedstawień teatralnych i
słuchowisk radiowych i Marek Kubera - realizator dźwięku. Krzysztof
Sielicki - kierownik literacki Teatru
Polskiego Radia poprowadził warsztaty pt. „Wokół słuchowiska radiowego”. W trakcie zwiedzania siedziby Teatru wszyscy mogli przyjrzeć
się także realizacji słuchowiska „W
Jezioranach”. Z uczestnikami naszego projektu spotkał się (nie po raz
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pierwszy) dyrektor Teatru Polskiego Radia - Janusz Kukuła, który jak
zwykle interesująco opowiadał o
swoim „teatrze wyobraźni”.
Projekt „Posłuchajcie! Niepodległa” realizowany jest przez
Szkołę Podstawową w Głazowie i
Stowarzyszenie Edukacyjno - Wychowawcze „Jabłoń” we współpracy ze Stowarzyszeniem „NASZ REGION”. Projekt jest finansowany ze
środków Fundacji PZU.
AB

MĄDRZY CYFROWI W GŁAZOWIE

MĄDRZY CYFROWI to pierwszy ogólnopolski program którego głównym celem jest edukacja uczniów
w zakresie wartości połączonych z podnoszenie ich kompetencji cyfrowych i rozwijanie postaw odpowiedzialności społecznej. Projekt realizowany jest przez Fundację” ABC XXI-Cała Polska czyta dzieciom” przy wsparciu
Google. org. Nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu a pierwsze działania w ramach niego zostały zaplanowane na okres ferii zimowych.
W czasie zajęć
warsztatowych
siedmioro
uczniów
z
klasy VII zostało wprowadzonych
w świat wartości, takich jak: szacunek, uczciwość, mądrość oraz odwaga cywilna. Młodzież w sposób kreatywny
poznawała świat fundamentalnych
zasad i postaw, które wpływają na
relacje w społeczeństwie. Nie zabrakło również dyskusji na ich temat, a także ćwiczeń praktycznych
pozwalających rozpoznać i nazwać
wymienione wartości. Zajęcia miały
pokazać w jaki sposób umiejętnie
okazywać i kierować się wartościami w życiu codziennym. Jednocześnie podczas zajęć ich uczestnicy
rozwijali umiejętności cyfrowe,
ucząc się tworzenia oraz obrabiania grafik i zdjęć, podstaw montażu
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trójwymiarowego wideo, narzędzi do pracy w chmurze, czy zasad
bezpiecznego i odpowiedzialnego
korzystania z Internetu. Uczennice
i uczniowie mogli w inspirujący, ale
przede wszystkim wartościowy sposób spędzić czas. Efektem feryjnych
zajęć jest realizowany w ciągu II semestru roku szkolnego projekt społeczny - Jak uatrakcyjnić spędzanie
czasu wolnego dzieciom i młodzieży? Nasi uczniowie sami wyznaczyli
cele i działania projektowe. Założeniem tego przedsięwzięcia jest
organizacja zajęć, które będą się

odbywały w pierwsze dni kolejnych
pór roku. Będą to: seanse filmowe,
spotkania z lokalnymi świadkami
historii, wspólne czytanie fragmentów książek, rodzinna gra terenowa, warsztaty kulinarne i kulig.
Kolejnym wyzwaniem dla
naszych Mądrych Cyfrowych jest
udział w konkursie, w którym zadaniem uczestników będzie przygotowanie prezentacji w formacie
filmowym i zamieszczenie jej na
platformie YouTube. Opiekę merytoryczną nad uczniami w czasie ferii
i w kolejnych etapach sprawowały
panie Kinga Piwowarska i Anetta
Zimnicka.
Dzięki programowi również
rodzice mogli przekonać się, że tablet, smartfon czy komputer można
wykorzystać w pozytywny sposób.
K.P.

INFORMACJE

Nr 1 (22) 2019

Echo Naszej Gminy

Piknik Matematyczny Programu mPotęga
14 marca grupa uczniów naszej szkoły, którzy uczestniczyli w
zajęciach w ramach projektu „Matematyczne podróże w nowej odsłonie” finansowanego ze środków
Fundacji mBanku, wzięła udział w
Pikniku Matematycznym podsumowującym V edycję Programu mPotęga. Piknik był doskonałą okazją do
dalszego doskonalenia kompetencji
matematycznych. W Centrum Nauki
Kopernik w Warszawie uczniowie
wzięli aktywny udział w zajęciach
przeprowadzonych metodą eksperymentu - Matematyczna pomarańcza
- ile jest matematyki na globusie?
Ile matematyki jest na pomarańczy?
Eksperymenty z zakresu geometrii

sferycznej odbyły się pod kierunkiem dr Anny Rybak. Po warsztatach
dzieci miały okazję zwiedzić ekspozycje CNK. Organizatorami programu mPotęga oraz Pikniku Matematycznego była Fundacja mBanku w
partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć.

SZKOŁA PODSTAWOWA W BILCZY
Dzień Bezpiecznego Internetu
21 lutego br. odbyło

się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego DBI
2019 oraz
podsumowanie wszystkich
działań związanych z
obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu
w Publicznej Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej
w Bilczy. Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Panią dyrektor Joannę Jędrychę.
Werdyktem Jury w składzie Pani Katarzyna Stefańska i

Pani Renata Kwiecień:
I MIEJSCE zdobyły Zuzanna Marzec i Oliwia Kula
II MIEJSCE -Adam Modras i Marta Stylska

III MIEJSCE - Klaudia Forc i Alicja Meszek
Wyróżnienia: Anita Głodowska, Paweł Forc, Oliwia
Araszkiewicz, Wiktoria Raszek, Wiktoria Moskal,
Oliwia Osuch, Amelia Komorowska i Kamil Wawrzkiewicz.
Pamiątkowe dyplomy otrzymali również Dawid Otrębski i Wiktoria Stylska.  

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !  
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z obcho-

dów Dnia Bezpiecznego Internetu 2019 w naszej szkole: www.pspbilcza.szkolnastrona.pl
Katarzyna Stefańska

Żywa lekcja historii
We wtorek 26 lutego 2019 r. grupa
artystyczna „Rekonstrukto” zaprezentowała naszym uczniom pokaz
historyczny pn. „Wrzesień 39, czyli
rzecz o tym jak wybuchła II wojna
światowa, a zniknęła II Rzeczpospolita”.

Wszyscy mieli okazję podziwiać
polskie mundury wojskowe, ekwipunek i wyposażenie używane podczas kampanii wrześniowej. Największą atrakcją dla chłopców były
bezpieczne repliki broni i sprzęt bojowy. Można było przymierzyć żołnierskie wyposażenie i uczestniczyć
Społeczność szkolna została zapo- w musztrze wojskowej.
znana z sytuacją międzynarodową
II Rzeczpospolitej, etosem żołnierza
Ewa Serafin
i i ułana w społeczeństwie polskim.
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Charytatywna kawiarenka
towane przez wolontariuszki, panie
nauczycielki, mamy i babcie, a także soki z jabłek ofiarowane przez
dzy dla pana Tomasza z Sandomie- rodzinę uczennicy. Cały dochód ze
rza, u którego wykryto glejaka wie- sprzedaży słodkości został przekalopostaciowego IV stopnia.
zany na konto pana Tomasza.

Szkolna Grupa Wolontariusza wraz z
Samorządem Uczniowskim naszej
szkoły dołączyła do zbiórki pienię-

28 lutego 2019 roku zorganizowano w
szkole charytatywną kawiarenkę, w

której sprzedawano pączki przygo-

Dziękujemy wszystkim „pączkożercom” za wielkie serca!
SzGW&SU

Trzymaj Formę
W ramach realizacji programu
„Trzymaj Formę” - w mroźne, zimowe popołudnie -odbyło się w naszej
szkole spotkanie z zakresu edukacji
profilaktycznej i prozdrowotnej z
uczniami klas VI-VIII. Podczas warsztatów uczestnicy przygotowali i degustowali mix kasz  z warzywami
oraz mus truskawkowo-bananowy.
Po zajęciach praktycznych rozmawiali na temat wpływu sposobu odżywiania się na zdrowie. Pracując w
grupach, przygotowali listę działań,
które mogą wprowadzić, aby poprawić swoją kondycję oraz układali
rymowanki na temat zdrowego odżywiania. Zwieńczeniem spotkania

była próba zmierzania się z ćwiczeniami pilates.
Zajęcia poprowadziła pani Agnieszka Chmielewska,
właścicielka Strefy
Zdrovia, psychodietetyk, instruktor pilates.
Dziękujemy!
Joanna Dynkowska

Happening wiosenny
w szkole w Bilczy
Pierwszy Dzień Wiosny od wieków
uznawany był za magiczny, przypisywało mu się niezwykłe właściwości. Towarzysząca mu równonoc
- dzień trwa dokładnie tyle samo,
co noc - jest symbolem końca. Końca mroźnej, okrutnej zimy, która
ustępuje właśnie miejsca budzącej
świat do życia wiośnie. Niesie to
ze sobą nowe nadzieję - na rozwój, Od samego rana można było zrobić
szczęście i powodzenie.
sobie śmieszne, wesołe zdjęcie w
szkolnej fotobudce. Następnie, wyposażeni w kolorowe kwiaty, wstążki z bibuły i różne inne symbole
wiosenne- wyruszyliśmy wraz z marzanną na marcowy spacer ulicami
naszej miejscowości. Podczas tego
marszu było wiele śmiechów i radosnych przeżyć, które można było
dostrzec w wesołych okrzykach
witających wiosnę, muzyce i śpieUczniowie Naszej Szkoły też nigdy wanych piosenkach. Zakończenie
nie zapominają o powitaniu wiosny. obchodów Pierwszego Dnia Wiosny
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miało miejsce na placu rekreacyjnym, gdzie, po pożegnaniu słomianej kukły- wszyscy szybko zabrali
się do pieczenia kiełbasek. Po radosnym biesiadowaniu przy ognisku,
pomimo braku słońca, ale w bardzo
ciepłej atmosferze - wszyscy w doskonałych humorach rozeszli się do
domów.
Tak pożegnana zima na pewno przyniesie wspaniałą wiosnę.
Jolanta Jóźwiak
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Warsztaty w Domu Długosza
To cykl comiesięcznych spotkań,

w których od września uczestniczyły 5- i 6-letnie przedszkolaki z
naszej szkoły. Zajęcia były prowadzone bardzo ciekawie, by dzieci
rozwijały zainteresowania - nie nudząc się. Milusińscy zapoznali się
ze zbiorami muzeum poprzez zabawę- aktywność plastyczną i ruch.
Każde spotkanie w muzeum miało

swój temat: Dom Długosza - dom
czy muzeum?, Historia zapisana w
księdze – krótka historia książki, Co
w muzeum gra? – o dźwiękach i instrumentach, Gdzie jest sowa? – o
zwierzętach ukrytych w muzeum, O
herbach, Co kryje ogród Marcina z
Urzędowa? Wszystkie te spotkania
miały nauczyć najmłodszych, jak za-

chowywać się w muzeum, czym jest
sztuka i jak ją odczytywać, a przede
wszystkim pokazały że muzea są nie
tylko dla dorosłych.
Relacje z poszczególnych wizyt w Muzeum Diecezjalnym znajdują się na

stronie szkoły w zakładce: Ciekawe
inicjatywy.

Zapraszam do lektury!
Teresa Janiszewska

SZKOŁA PODSTAWOWA W KLECZANOWIE
Dzień Myśli Braterskiej zwieńczony charytatywnym kiermaszem
22 lutego 2019 r. na całym świecie
obchodzony jest Dzień Myśli Braterskiej – święto wszystkich skautów,
którzy tego dnia przesyłają życzenia, myślą o sobie wzajemnie, dziękują za przyjaźń i wspólną służbę.
Również w Szkole Podstawowej w
Kleczanowie harcerze składali napotkanym osobom, nauczycielom,
kolegom życzenia pełne przyjaźni,
szczęścia i wzajemnego zrozumienia. To szczególny dzień, w którym pomimo zgiełku codzienności
mamy szansę poczuć wyjątkową,
łączącą nas wszystkich więź braterstwa.

lek A. Małkiewicz i J. Kos połączyły siły, by zorganizować nocleg w
szkole, którego celem była nie tylko
wspólna zabawa, ale także przygotowanie słodkości na charytatywny
kiermasz. Po zakończonych lekcjach
harcerze i członkowie SKC przywieźli do szkoły swoje walizki i śpiwory,
następnie udali się do Sandomierza
do kina na film nawiązujący tematycznie do dnia przyjaźni. Ok. godziny 18, po kolacji w jednej z sandomierskich pizzerii, wszyscy wrócili
do szkoły, by przygotować swój nocleg. Ale o spaniu nie było mowy, bo
wszyscy kontynuowali świętowanie
dnia przyjaźni. Tańce, śpiewy, gry i
zabawy, bitwa na poduszki i parada
w piżamach, a nawet duch to atrakcje wieczoru – co dokładnie się wydarzyło, wiedzą tylko uczestnicy.
Druga część spotkania to wspólne
dekorowanie pierników, robienie
lukrów, pomysłowe zdobienie i pakowanie w ozdobne folie. Zaangażowanie było ogromne, tym bardziej, że pracy towarzyszyła myśl
pomocy bliźnim.

26. Drużyna „Białe Orły” i Szkolne Efekt pracy był widoczny na kierKoło Caritas pod opieką nauczycie- maszu, który odbył się 28 lutego

2019 r. w przypadający w ten dzień
tłusty czwartek. Uczniowie przez
cały dzień rozprowadzali w szkole
pierniki i inne smakołyki, aby wesprzeć finansowo zmagającego się z
chorobą sandomierzanina Tomasza
Płatosa. Do akcji włączyli się oprócz
uczniów, rodzice, pracownicy szkoły, nauczyciele i przyjaciele szkoły,
bo przecież „więcej jest szczęścia
w dawaniu, aniżeli w braniu” (Dz
20,35). Dzięki zaangażowaniu i hojności tak wielu osób, udało się zebrać i przekazać na tak szczytny cel
kwotę: 1220,70 zł! Podziękowania
należą się w sposób szczególny harcerzom, członkom SKC, rodzicom.
Ich zaangażowanie, chęć niesienia
pomocy znalazły swoje odzwierciedlenie w pięknie wykonanych sercach z piernika. Należy podziękować
wszystkim, którzy przysłowiowym
„wdowim groszem” wsparli ciężko
chorego Tomasza. Owocna współpraca harcerzy z członkami SKC
trwa, inspiruje do dalszych działań i
kolejnych pomysłów, które na pewno przyniosą wszystkim ogrom radości, satysfakcji i zadowolenia.
A. Małkiewicz, J. Kos
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Szkolna choinka ze „Moje dane osobowe to moja własność.
sweet fociami
Kradnąc je – kradniesz część mnie”

W czwartek, 7 lutego 2019 r. w
Szkole Podstawowej w Kleczanowie
cała społeczność szkoły brała udział
w zabawie karnawałowej. Tego
dnia po skróconych lekcjach dolny
korytarz zamienił się w bal przebierańców w rytmach disco, chętni
uczniowie mogli zaśpiewać do przebojów karaoke i zatańczyć do hitów
puszczanych na telebimie. Jednak
największą furorę zrobiła fotobudka przygotowana przez p. A. Małkiewicz. Zarówno dzieci jak i dorośli mogli ,,pogwiazdorzyć” przed
obiektywem aparatów. Mnóstwo
kolorowych, śmiesznych gadżetów
i dodatków sprawiło, że zdjęcia
(,,sweet focie”) udały się znakomicie, a zabawne przebrania sprawiły
wszystkim wiele frajdy. Rozpoznać
kto jest kim, nie było wcale tak łatwo :)
D. Jędrycha

Wyjaśnienie do artykułu:
DZIEN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH przypada 28 stycznia.
Został on ustanowiony przez Radę
Europy. Wtedy w całej Europie
odbywają się różnorodne inicjatywy, które są okazją do zdobycia
wiedzy na temat ochrony danych
osobowych. W naszej szkole został on przesunięty z przyczyn
obiektywnych (ferie, zakończenie
I semestru, duża absencja dzieci
spowodowana chorobą).
Natomiast w bieżącym roku DZIEŃ
BEZPIECZNEGO INTERNETU w Europie przypadł na 5 lutego.

32

Takie hasła można m. in. przeczytać na gazetkach w Publicznej
Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Kleczanowie.
Jesteśmy bowiem jedną z 300 szkół
w Polsce, a w województwie jedną
z dwóch szkół, realizujących zadania IX edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje Dane
– Twoja Sprawa. Skuteczna ochrona
danych osobowych – inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Organizatorem jest Urząd
Ochrony Danych Osobowych, zaś honorowy patronat objęło Ministerstwo
Edukacji Narodowej i Rzecznik Praw
Dziecka.  Naszym głównym celem jest
uświadomienie dzieciom, ale również
i dorosłym, jak cenna jest nasza prywatność i jaka jest wartość naszych
danych osobowych we współczesnym świecie. Istotne także jest nabycie wiedzy- jak bezpiecznie korzystać
z osiągnięć nowoczesnych technologii
i świadomie unikać zagrożeń.

ne przez dzieci,
•

sonda nt. danych osobowych
wśród mieszkańców przeprowadzona przez uczniów,

- 27 lutego 2019 r. zorganizowano
obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych, w ramach którego odbyła
się pogadanka połączona z prezentacją na temat ochrony danych osobowych skierowana do wszystkich
uczniów,  w klasach I–III: oglądano
filmiki dotyczące ochrony danych,
przeprowadzono zajęcia pt. „Mówimy NIE”, rozwiązywano zagadki,
krzyżówki, rozsypanki wyrazowe. Dla
klas V–VIII odbyła się gra terenowa
„Co mamy dzisiaj Zadane ?”- dzieci
rywalizowały w grupach, rozwiązując
zadania i odwiedzając miejsca publiczne w pobliżu szkoły: bank, aptekę, ośrodek zdrowia i kościół. Na
koniec dnia Dyrektor Szkoły i koordynator programu podsumowały pracę
klas, wręczyły upominki i odczytały
Koordynatorem Programu jest Pani list otwarty UODO do uczestników
Jolanta Szostak, która po szkoleniu programu, a klasa I wystąpiła w inscew Warszawie podjęła szereg działań nizacji pt. ,,Obcy”,
w Szkole. Pierwsi zostali przeszkoleni
nauczyciele, następnie rodzice. Rodzice również otrzymali ulotkę na temat
ochrony danych osobowych, którą
przygotowała uczennica klasy VIII pod
kierunkiem koordynatora Programu.
Kolejne inicjatywy były skierowane
do uczniów i środowiska lokalnego.
Uczniowie biorą udział w Ogólnopolskim Programie Sprawnościowym,
wykonując różne zadania i zdobywając sprawności:
- przygotowano 2 szkolne konkursy:
• STRAŻNIK PRAWA
dla klas I–III plastyczno – techniczny
• WYDAWCA PUBLIKATOR
na maskotkę „UODUSIA”, a dla klas
V-VIII - literacki na fraszki i memy
• FOTOREPORTER ZDOBYWCA
dotyczące ochrony danych osobo• KRONIKARZ – WYDAWCA
wych (termin ogłoszenia wyników
konkursów zaplanowano na pierwszy
• RZECZNIK – ZNAWCA
dzień kalendarzowej wiosny).      
• ORGANIZATOR – ZWIADOWCA
PAMIĘTAJ: „Chroń swoje dane oso• SDPECJALISTA – ZNAWCA
bowe”, bo skutki ich ujawniana są
Inne inicjatywy w ramach Programu bardzo przykre. Podsumowanie całego Programu nastąpi w maju.
prowadzone w szkole:
•

gazetki tematyczne na korytarzu
szkolnym, które zostały wykona-

J. Szostak
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PRZEDSZKOLA
Co działo się w ,,Akademii Przedszkolaka’’ w Kleczanowie?
W ,,Akademii Przedszkolaka’’ jak
zwykle intensywnie. Dzieci z Punktu Przedszkolnego wzięły udział w
projekcie grantowym ,,Aktywna
społeczność lokalna na obszarze
Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej’’ przedsięwzięcie 2.1.1
Tytuł projektu: ,,Tradycje i walory
lokalnego środowiska Kleczanowa
w Obiektywie i Piórze’’. W ramach
w/w działań odbyły się warsztaty
fotograficzne prowadzone przez
Katarzynę Batko-fotografa regionalistę oraz zajęcia czytelnicze pod
opieką nauczycieli Zofii Rutkowskiej
i Damiana Jędrychy. Gościem specjalnym była p. Helena Kurowska,
działaczka społeczna Kleczanowa,
która opowiadała ciekawe historie
dotyczące regionu.
W ramach drugiego programu Działaj Lokalnie ,,Aktywna Integracja –
utworzenie placu zabaw dla dzieci
w Kleczanowie’’, Punkt Przedszkolny pozyskał miejsce zabaw ruchowych. Plac zabaw sfinansowano z
projektu oraz dofinansowali Wójt
Gminy Obrazów Krzysztof Tworek
oraz Sołectwo Kleczanów z sołtysem Adamem Wójcikiem.
W przedszkolu doposażono również
salę sensoryczną w łóżko wodne z
matą wibracyjną, komorę świetlną oraz tunel świetlno-dźwiękowy
- sprzęty służące stymulacji bądź
wyciszaniu w zależności od rodzaju
zaburzeń sensorycznych.
Ponadto w samym przedszkolu
dużo się działo:
1. Uroczyste Obchodzenie Walentynek.
2. Dzień Kobiet.
3. Dni Otwarte Przedszkola.
4. Cykliczne zajęcia z programowania – robotyka.
A. Zybała
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DZIEŃ OTWARTY PRZEDSZKOLA
wych zajęciach ”Szkoły Tańca i Dobrych Manier” zaprezentowały
układy taneczne.
Następnie dzieci odwiedziły poszczególne sale, w których brały
udział w zajęciach plastycznych,
konstrukcyjnych, ruchowych oraz w
zajęciach z wykorzystaniem tablicy
interaktywnej i „magicznego dywanu”.
Na zakończenie uroczystości zaproszone dzieci spotkały się przy
wspólnym poczęstunku i otrzymały
upominki w postaci książeczki i kolorowego balonika.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
nauczycielom edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz Rodzigotowany specjalnie dla nich przez com grup: 3-4 –latków oraz 5-latdzieci z grup przedszkolnych. W re- ków za zaangażowanie i pomoc w
pertuarze znalazły się:
przygotowanie wspaniałej uroczystości.
1. Inscenizacja
wiersza
Jana
Alicja Wiśniowska
Brzechwy „Kaczka Dziwaczka”

1 marca 2019 r. miała miejsce uroczystość „Dzień Otwarty Przedszkola”. W tym dniu przybyli do naszej
szkoły zaproszeni goście – przedszkolaki wraz z rodzicami. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:
dyrektor PSP w Obrazowie pani Dorota Kiliańska, pełniąca obowiązki 2. Taniec piratów
dyrektora PSP w Głazowie pani Dorota Niezgoda, prezes Stowarzysze- 3. Wiersze, piosenka „Przedszkonia ”Nasz Region” pani Małgorzata
lakiem fajnie być’ i „Paluszkowa
Gajda oraz radny Gminy Obrazów
wyliczanka”
pan Fabian Stasiak.
4. Taniec z piosenką „Cztery pory”
Przyszłe Przedszkolaki miały okazję
obejrzeć program artystyczny przy- Dzieci biorące udział w dodatko-

REKLAMA
ART GRAFIKA ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY
Art GRAFIKA Studio Reklamy jest powstałą na terenie gminy Obranową firmą z branży reklamowej, zów. Siedziba biura mieści się w
budynku Urzędu Gminy Obrazów,
za wejściem do Poczty Polskiej. Studio, zajmuje się projektowaniem
reklamy do druku i internetu w
różnych środkach przekazu i posiada najnowsze oprogramowania do
obróbki grafiki i zdjęć. W ofercie firmy można znaleźć m.in. projekty na
identyfikację wizualną, ulotki, plakaty, banery reklamowe, projekty
stron www, ilustracje graficzne czy
fotografię użytkową.
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Zapraszam do współpracy.
Więcej o ofercie na stronie internetowej
www.studioartgrafika.pl.
Kontakt do biura
ART GRAFIKA STUDIO REKLAMY
Justyna Obierak, Obrazów 84, 27-641 Obrazów
kontakt@studioartgrafika.pl
tel. 514 289 201
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SPORT
Złoto i puchar nadal w naszych rękach
Powiatowych Igrzyskach Wszystkie pojedynki zwyciężyli wyDzieci z rocznika 2006 i nikiem 3:0.
młodsi w Drużynowym
Tenisie Stołowym Dziew- Trzymamy mocno kciuki
Z. Ziomek
cząt i Chłopców Szkół
Podstawowych.
W Mistrzostwach Powiatu w Tenisie Stołowym,
które zorganizowano w
Szkole Podstawowej nr
1 w Sandomierzu, wzięło
udział 12 drużyn chłopców i 6 drużyn dziewczyn.
Uczniowie reprezentowali szkoły podstawowe
z miejscowości: Nawodzice, Samborzec, NiedźPoczątek kalendarzowego roku wice, Gieraszowice, Łoniów, Kleczato czas rywalizacji w tenisie sto- nów, Gierlachów i Sandomierz.
łowym. Reprezentanci Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Batalio- Chłopcy ze Szkoły w Kleczanowie
nów Chłopskich w Kleczanowie pod kolejny rok nie oddali Mistrzostwa
opieką trenera Zygmunta Ziomka Powiatu i będą walczyć w półfinale
wystartowali 5 lutego 2019 r. w wojewódzkim.

Ferie na sportowo !
Tradycyjnie już w czasie ferii zimowych uczniowie Publicznej Szkoły
Podstawowej w Obrazowie wyjeżdżają na narty i lodowisko spędzając aktywnie czas wolny. Również
w tym roku swoje umiejętności doskonalili na stoku w Konarach, a na
krytym lodowisku w Dębicy stawiali
pierwsze kroki lub szlifowali jazdę
na łyżwach. Dla wielu podopiecznych była to jedyna forma zimowego wypoczynku.
Organizatorem wyjazdów byli na-

uczyciele wychowania fizycznego dziękujemy, w szczególności PaK. i R. Marcowie przy finansowym niom: Monice Stępień i Marcie Szywsparciu ze strony Gminnej Komisji dłowskiej .
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W opiece tradycyjnie już
K. Marzec
pomagają rodzice, za co serdecznie
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Zwycięska drużyna z Obrazowa
W sobotę 23 marca drużyna chłopców ze Szkoły Podstawowej w Obrazowie reprezentowała Gminę Obrazów na XXIV Halowym Turnieju
Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej
Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki „Bogoria 2019”.
W zawodach brało udział 8 drużyn.
Nasi piłkarze spisali się znakomicie
zwyciężając w finale po rzutach karnych ekipę z Ożarowa. W nagrodę
nasi mistrzowie otrzymali 2 puchary: za zwycięstwo, a także ogromny
puchar przechodni, którym będziemy cieszyć oczy przez cały rok. Tytuł najlepszego bramkarza turnieju
przypadł także naszemu zawodnikowi Tomkowi Olechowi. Brawo!
Skład drużyny: Jakub Sus (kpt),
Tomasz Olech, Jakub Wilczewski, mon Niezgoda i Krystian Dudek.
naszym piłkarzom pod opieką treKrzysztof Orawiec, Jakub Tomala,
nera Roberta Marca.
Paweł Malec, Damian Barbach, Szy- Gratulujemy cennego zwycięstwa
K. Marzec

III miejsce drużyny tenisistów

Dobrze spisali się sportowcy ze
Szkoły Podstawowej w Obrazowie
podczas Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Drużynowym Tenisie Stołowym, które odbyły się w
Obrazowie. W rywalizacji chłopców
uczestniczyło 13 drużyn chłopców
i 8 dziewcząt. Drużyna gospodarzy
w składzie Tomasz Olech i Filip Konefał po zaciętej walce zajęła ostatecznie III miejsce. Gratulujemy!
Organizatorem zawodów był Robert
Marzec, a nagrody dla uczestników
ufundowała Dyrektor Szkoły Pani
Dorota Kiliańska. Gratulujemy !
K. Marzec
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