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Program minutowy:
- godz. 8:00 – 9:00 - biuro zawodów
- godz. 9:30 – start biegu 5 km
- godz. 9:35 – start marszu Nordic Walking
- godz. 10:30 – start biegu GŁÓWNEGO 10 km
- godz. 11:00 – start biegów dziecięcomłodzieżowych
- godz. 11:45 – start biegu „Na szpilkach”
- godz. 13:00 – dekoracje zwycięzców
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Ogólnopolski Dzień
Samorządu Terytorialnego
w Warszawie, s. 13

Tydzień Bibliotek miesiącem
Biblioteki w Obrazowie,
s. 20 - 21

Sukcesy sportowe, s. 33 - 34

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

WAŻNE TELEFONY
Telefon alarmowy 112

Kościoły i parafie:

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Obrazowie
tel. 15 836 51 50

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

Dzielnicowy Gminy Obrazów
st. sierż. Michał Dziorek
Komenda Powiatowa Policji
w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 30,
27-600 Sandomierz
adres e-mail: dzielnicowy. sandomierz5@ki.policja.gov.pl
tel. 695 188 650

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.
Zdjęcie na okładce: Magdalena Zbieska
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
Wójt Gminy Obrazów z wotum zaufania i absolutorium za rok 2018

Sesja absolutorium

W dniu 30 maja 2019 roku w sali
posiedzeń Rady Gminy odbyła się
VIII Sesja Rady Gminy w Obrazowie
poświęcona debacie nad raportem
o stanie gminy Obrazów, udzieleniu
wotum zaufania oraz absolutorium
Wójtowi Gminy Obrazów z tytułu
wykonania budżetu Gminy Obrazów
za 2018 rok.
Zgodnie z nowelizacją ustawy
o samorządzie gminy od obecnej
kadencji absolutoryjną procedurę
musi poprzedzić debata nad raportem o stanie gminy, który obejmuje
podsumowanie działalności wójta
w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy
i budżetu obywatelskiego. Raport
stanowi uzupełnienie corocznego
sprawozdania finansowego, które
jest obligatoryjnym dokumentem
prezentującym stan budżetu gminy
w minionym roku. Podczas VIII sesji
Rady Gminy w Obrazowie w głosowaniu jawnym radni jednogłośnie
zagłosowali nad uchwałą o wotum
zaufania dla Pana Wójta Krzysztofa
Tworka.
Wójt Gminy Obrazów przedstawił
radzie sprawozdanie z wykonania
budżetu za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Zrealizowanie dochodów budżetowych w kwocie 27 492 397,37 zł,

wydatków w kwocie 27 413 121,30
zł oznacza zamknięcie wyniku budżetu za rok 2018 nadwyżką w kwocie 79 276,07 zł. Uwzględniając
saldo wyniku budżetu, wolnych
środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu jst wynikających
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych w kwocie 1 114 590,93zł,
spłaconą przez stowarzyszenie
w 2018 roku pożyczkę w kwocie
244 124,14zł, zaciągnięte w 2018
roku kredyty bankowe w kwocie
500 000,00zł, spłacone w 2018
roku kredyty z lat ubiegłych w kwocie 345 000,00zł oraz udzielone pożyczki długoterminowe stowarzyszeniom w kwocie 6 677,00zł, kwota
wolnych środków na koniec 2018
roku wynosi 1 586 314,14 zł.
Zadania zaplanowanew budżecie 2018 roku zostały zrealizo wa n e . Po n i e s i o n o w yd at k i
w ramach funduszu sołeckiego
na zadania własne gminy określone w ustawie w łącznej kwocie
370 723,68zł. Projekty wodociągowe wykonywane z udziałem
ś r o d k ó w z d o fi n a n s o w a n i a
z zewnątrz zostały zakończone
i rozliczone. Na należnościach pozostały środki z rozliczenia inwestycji w kwocie 213 852,40 zł., które
wpłyną do budżetu w 2019 roku.
Do sprawozdania z wykonania bu-

dżetu Gminy Obrazów za 2018 rok
wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego Komisja Rewizyjna
zgłasza następujące wnioski, uwagi,
zastrzeżenia.:
Komisja wnioskuje o zmianę czasu
włączania oświetlenia ulicznego
w okresie letnim (zapalanie wieczorem o godz.: 21:00 i wyłączenie
o godz.: 24:00).
Komisja wnioskuje o ściągalność
zaległości z tytułu opłat za wodę
i odcinanie dostępu do wody
w przypadku braku opłat powyżej
6 miesięcy.
Budżet realizowany był zgodnie
z uchwałą budżetową i uchwałami
w sprawie zmian w budżecie podejmowanymi w ciągu roku.
Rada Gminy w Obrazowie po zapoznaniu się z treścią wystąpienia
Pana Wójta, a także informacją
o pozytywnej opinii Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach oraz
Komisji Rewizyjnej jednogłośnie
udzieliła Wójtowi Gminy Obrazów
absolutorium z tytułu wykonania
budżetu Gminy za 2018 rok.

Natalia Korycińska
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INWESTYCJE
Ogłoszone przetargi na:

2. budowa świetlicy wiejskiej
w msc. Malice etap II,

Zakup materiałów został sfinansowany ze środków funduszu
sołeckiego oraz budżetu gminy,

1. budowę kanalizacji sanitarnej
wraz z oczyszczalnią ścieków
dla miejscowości Świątniki.
Ogłoszono dwa przetargi nieograniczone. Z uwagi, iż ceny
oferentów przewyższały kwotę,
którą Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia unieważniono
postępowania,
2. wdrożenie portalu komunikacji 3. ocieplenie budynku świetlicy
wiejskiej oraz wymiana drzwi 2. remont pomieszczeń w świetlicy
on-line dla Gminy Klimontów,
garażowych, stolarki okiennej
wiejskiej w msc. Dębiany. Zakup
Ł a g ó w, O b ra zó w, O ż a r ó w
oraz drzwiowej w budynku świemateriałów został sfinansowaw projekcie pod nazwą „Rozwój
tlicy wiejskiej w msc. Rożki,
ney ze środków funduszu sołecświętokrzyskiej e-administracji
kiego oraz budżetu gminy,
w gminach: Klimontów, Łagów,
3. utwardzenie placu przed buObrazów, Ożarów”,
dynkiem remizy oraz wykonanie
opaski wokół budynku remizy
Inwestycje w trakcie realizacji:
OSP w Bilczy. Zadanie finansowane ze środków funduszu so1. wykonanie podbudowy na drołeckiego oraz budżetu gminy,
gach oraz placach gminnych
z kruszywa naturalnego oraz
łamanego na terenie Gminy
Obrazów na łącznej długości
9000 mb,

4. rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Obrazów. Projekt polega
na podniesieniu kompetencji cyfrowych mieszkańców 4. wykonanie ogrodzenia budynku
wszystkich miejscowości na
OSP Głazów na wysokości droterenie Gminy Obrazów pogi powiatowej. Zadanie sfinanprzez przeprowadzenie szkosowane ze środków funduszu
leń dla 150 mieszkańców,
sołeckiego.
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)”. Projekt realizowany w ramach Programu
Operacyjnego,

Inwestycje zakończone:
1. remont sali spotkań w budyn- 5. wykonanie wiaty przystankoku świetlicy wiejskiej w msc.
wa wraz z peronem w msc.
Kleczanów. Prace wykonali
Obrazów. Zadanie sfinansowane
pracownicy ZGK w Obrazowie.
z budżetu gminy.

4

Nr 2 (23) 2019

6. wykonanie odwiertu próbnego w celu sprawdzenia warstw
wodonośnych na działce
o nr ewid. 79 położonej w miejscowości Węgrce Panieńskie,

Planowane inwestycje:
1. utwardzenie drogi wjazdowej
przed budynkiem świetlicy wiejskiej w msc. Piekary,
2. dostawę i montaż kolektorów
słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, na terenie Gmin:
Obrazów, Wilczyce, Sadowie,
Wo j c i e c h ow i c e , Wa ś n i ów.
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014
– 2020 w ramach Działania
3.1 Wytwarzanie i dystrybucja
energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych,
3. utworzenie świetlicy środowiskowej w msc. Obrazów.
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020
Europejski Fundusz Społeczny,
4. rozwój e-administracji w Gminie
Obrazów. Projekt realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego
2014-2020.
5. opracowanie dokumentacji
technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w msc. Komorna.
Zadanie będzie finansowane ze
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środków funduszu sołeckiego
cji typu „Inwestycje w obiekty
msc. Komorna,
pełniące funkcje kulturalne”,
6. opracowanie dokumentacji
na operacje typu „Kształtowanie
technicznej na rozbudowę buprzestrzeni publicznej” oraz
dynku OSP w msc. Obrazów.
na operacje typu „Ochrona zaZadanie będzie finansowane
bytków i budownictwa tradyze środków funduszu sołeckiecyjnego” w ramach działania
go msc. Obrazów oraz budżetu
„Podstawowe usługi i odnowa
gminy,
wsi na obszarach wiejskich”
7. budowa siłowni zewnętrznych,
objętego Programem Rozwoju
placów zabaw oraz stref relakObszarów Wiejskich na lata
su w msc. Jugoszów, Dębiany
2014 – 2020. Przyznane dofinai Bilcza oraz budowa siłowni
sowanie wynosi 500000,00 zł.
zewnętrznych w msc. Chwałki
i Kleczanów,
Inwestycje wspólne z powia8. b u d o w a S a m o r z ą d o w e g o tem:
Centrum Kultury wraz
z infrastrukturą towarzyszącą 1. przebudowa drogi powiatow Obrazowie.
wej nr 0742T Obrazów – Złota
9. przeprowadzenie badań grunw msc. Obrazów. Całkowita
tów w celu wykonania ujęcia
wartość zadania wynosi ok.
wody pitnej w msc. Komorna,
60000,00 zł. Gmina dofinanChwałki, Rożki, Lenarczyce,
s ow u j e za d a n i e w k wo c i e
Wierzbiny,
30000,00 zł,
2. remont drogi powiatowej nr
Złożone wnioski o dofinanso0753T Wysiadłów – Rzeczyca
wanie na:
Mokra w msc. Wysiadłów,
Chwałki od km 0+015 do km
1. przebudowę drogi gminnej na
0+630. Całkowita wartość zadługości 300 mb w msc. Bilcza
dania wynosi ok. 256655,00
w ramach Funduszu Ochrony
zł. Zadanie finansowane ze
Gruntów Rolnych,
środków na usuwanie skutków niekorzystnych zjawisk
Pozyskane dofinansowania:
atmosferycznych w wysokości
205284,00 zł, budżetu powiatu
1. na rozbudowę infrastruktury
25686,00 zł oraz budżetu gminy
sportowej (budowa boisk wie25685,00 zł.
lofunkcyjnych przy Szkołach 3. przebudowa drogi powiatowej
Podstawowych w msc. Bilcza
Nr 0741T Obrazów – Samborzec
i Kleczanów oraz budowa trybun
w msc. Dębiany oraz wzmocnieprzy boisku w msc. Święcica).
nie przyczółków mostu w ciąD ofin ansowani e obejmuje
gu drogi powiatowej Nr 0782T
również doposażenie pracowni
Klimontów Obrazów w msc.
matematyczno - przyrodniczej
Dębiany. Całkowita wartość zaSzkoły Podstawowej w msc.
dania wynosi ok. 64600,00 zł.
Obrazów. Wartość całkowita
Gmina dofinansowuje zadanie
projektu wynosi 681337,38 zł,
w kwocie 32300,00 zł.
dofinansowanie 402465,97 zł,
2. n a b ud owę i nfrast ru kt ur y
sportowo rekreacyjnej w msc.
Dębiany, Jugoszów, Kleczanów,
Chwałki oraz Bilcza w ramach
programu Otwarte Strefy
Aktywności(OSA) ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki. Wartość całkowita
projektu wynosi 325333,74 zł,
dofinansowanie 200000,00 zł,
3. na budowę Samorządowego
Centrum Kultury wraz
z infrastrukturą towarzyszącą
w Obrazowie w ramach operaP.T.

5

Echo Naszej Gminy

INFORMACJE

Nr 2 (23) 2019

INFORMACJA
Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie, uprzejmie informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do
świadczeń rodzinnych i opiekuńczych na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 będą przyjmowane - od dnia
1 lipca 2019 roku - drogą elektroniczną, natomiast wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i opiekuńczych na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 (wersja papierowa) - od dnia 1 sierpnia 2019 roku.
Aby zachować ciągłość wypłat między okresami zasiłkowymi należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy
wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 roku, wtedy ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz
z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń
rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2019 roku, ustalenie prawa do
świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do ostatniego dnia lutego następnego roku. (UWAGA : wnioski złożone w grudniu: świadczenie przysługuje od miesiąca grudnia!!!)
Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy tj. od 1 listopada br, do 31 października roku
następnego.
Wniosek o zasiłek rodzinny można złożyć:
-za pomocą portalu EMPATIA
- za pomocą bankowości elektronicznej
- tradycyjnie w wersji papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrazowie

A.Pietrasiak

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – co to takiego i kiedy wejdzie w życie
Pracownicze Plany Kapitałowe to
powszechny i dobrowolny system
długoterminowego oszczędzania,
dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Jest on
tworzony nie przez samego pracownika, lecz wspólnie – przy jednoczesnym udziale pracodawców oraz
państwa.
Obejmie stopniowo:
• od 1 lipca 2019 r. – firmy zatrudniające co najmniej 250 osób
według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.;
• od 1 stycznia 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej 50 osób
według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.;
• od 1 lipca 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej 20 osób według stanu na dzień 31 grudnia
2019 r.;
• od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe
podmioty, w tym jednostki sek-
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tora finansów publicznych.
Wpłaty na konto PPK będą pochodzić z trzech źródeł: od pracodawcy,
pracownika i państwa.
Pracodawca i pracownik przekazują do PPK wpłaty podstawowe.
Ponadto zarówno pracodawca, jak
i pracownik mogą zadeklarować
przekazywanie wpłat dodatkowych
(dobrowolnych). Wysokość wpłat
jest naliczana procentowo od wynagrodzenia brutto pracownika.
Państwo będzie dodawać do tej puli
określone kwoty – niezależne od
wysokości dochodów pracownika.
Oszczędzający otrzyma od państwa
jednorazowo 250 zł wpłaty powitalnej. Następnie zaś co roku, po
spełnieniu określonych warunków,
będzie zasilać rachunek pracownika
kwotą 240 zł.
Do PPK będzie obowiązywać tzw.
automatyczny zapis osób zatrudnionych, które ukończyły 18. rok
życia, a nie ukończyły 55. roku życia
(po ukończeniu 55. roku życia pracownik samodzielnie składa wnio-

sek o przystąpienie do programu).
Do programu nie mogą przystąpić
osoby, które ukończyły 70. rok życia. Pracodawca zatrudniający co
najmniej jedną osobę, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowym, dokona
wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK pracownika i za jej
pośrednictwem otworzy dla niego
imienny rachunek, na którym będą
gromadzone jego oszczędności –
czyli prywatny rachunek PPK.
Każdy pracownik ma możliwość rezygnacji z oszczędzania w PPK. Aby
tego dokonać, będzie musiał podpisać specjalne oświadczenie o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK
– która wiąże się też z utratą takich
korzyści jak wpłaty pracodawcy czy
dopłaty ze strony państwa.
Pracownik, który podejmie decyzję
o oszczędzaniu w ramach PPK, będzie mógł swobodnie korzystać ze
zgromadzonych środków na swoim
rachunku po osiągnięciu 60. roku życia – bez względu na status aktywności zawodowej.
A. J.
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Ośrodek Zdrowia w Świątnikach w nowej odsłonie

W Ośrodku Zdrowia w Świątnikach
przeprowadzony został generalny
remont. Wymieniono instalację
elektryczną, gdyż poprzednia zagrażała bezpieczeństwu i prawidłowemu funkcjonowaniu Ośrodka.
Zostały wymienione wszystkie kable i przewody elektryczne, stare świetlówki zostały zastąpione
nowoczesnym światłem LED, które zdecydowanie mniej pobiera
energii i jest zdrowsze dla oczu.
Przeniesiony został również licznik
energii elektrycznej.
Następnie Ośrodek, zamknięty jedynie na dwa tygodnie, przeszedł
generalny remont. Została położona na ścianach gładź szpachlowa,
w większości pomieszczeń obniżono, przez co i wyrównano, sufity.
Stare płytki na podłogach, które
również wymagały wyrównania,
jak i na ścianach, zastąpiły nowe.
Również łazienki nabrały zupełnie
nowego oblicza i funkcjonalności.
Wymieniono drzwi, a w oknach
zawisły rolety. Meble, które nie
nadawały się już do użytku, zostały
wymienione na nowe, jak również
sanitariaty, co wiązało się z dużą ingerencją w starą instalację hydrauliczną. Nowe miejsce znalazł pokój
socjalny, przez co wygospodarowano pomieszczenie dla księgowości.
Gabinet lekarski również przeszedł dużą metamorfozę, stał się
bardziej przyjazny dla pacjenta,
z poszanowaniem jego intymności
i prywatności.
Nie zapomniano o naszych najmłodszych Pacjentach. Powstał w końcu
dla nich kącik, przyozdobiony kolorową tapetą, wyposażony w stolik,
krzesełka, zabawki i gry bezpieczne
dla maluchów, przez co czas oczekiwania na swoją kolej nie wydaje się
im już tak długi.
Poczekalnia, na razie wciąż ze starymi meblami rejestracji, zyskała
więcej miejsca dla pacjentów, jest
przestronna i jasna. Ściany zabezpieczono specjalnym lakierem, jak
również cokołem, który chronią ją
przed obtarciami krzeseł.
Kolorystyka wszystkich pomieszczeń
jest spójna, jasna, przez co zyskały
nowocześniejszy charakter, a samo
przebywanie w nich jest przyjemne,

tak dla pacjentów, jak i osób pracujących w tym miejscu.
Należy pamiętać, że wszystkie użyte
farby, lakiery, płytki, meble, muszą
cechować się specjalnymi parametrami, by mogły być użyte w takim miejscu, jak ośrodek zdrowia,
i wszystkie użyte podczas remontu i wyposażania, je spełniają. Zdjęcia przedstawiają stan obecny oraz ten
Wszystkie meble mogą być myte sprzed remontu, lub z jego trwania.
i dezynfekowane, co nie narusza ich
trwałości.
Spełnione i zachowane zostały
wszystkie warunki ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne,
które nakłada na ośrodki zdrowia ustawodawca, co zostało potwierdzone kontrolą Powiatowej
Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Sandomierzu.
C h c i a ł a b y m b a rd zo s e rd e c z nie podziękować Wam, Drodzy
Państwo, naszym Pacjentom, za
cierpliwość i szczerą wyrozumiałość podczas remontu. Staraliśmy
się, aby czas oczekiwania na ponowne otwarcie Ośrodka, był dla
Państwa jak najmniej uciążliwy
i odczuwalny. Dzięki naszemu
Personelowi, mam nadzieję, że nam
się to udało.
Dziękuję również za wszystkie słowa
wsparcia, które od Państwa słyszymy, za życzliwość, za pochwały za
wygląd obecny Ośrodka i jego funkcjonalność, i za naszą pracę.
Zdaję sobie sprawę, jak wiele jest
jeszcze do wykonania, jednak dzięki Państwa wsparciu, życzliwości
i wyrozumiałości, będzie to o wiele
łatwiejsze.
Życzę Państwu dużo zdrowia.
Kierownik Gminnego Samodzielnego
PZOZ w Obrazowie z/s w Świątnikach,
Emilia Tomczyk
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Program „Rodzina 500 Plus” – zmiany od 1 lipca 2019 r.
cząc od dnia urodzenia się dziecka,
objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka. Wówczas prawo to
ustala się od miesiąca odpowiednio
urodzenia dziecka, objęcia dziecka
opieką lub przysposobienia dziecka,
do końca obowiązującego okresu
świadczeniowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia
2019 r., o zmianie ustawy o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci
oraz niektórych innych ustaw, od
1 lipca 2019 r., świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu
dziecka, jeżeli dziecko wspólnie
zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu odpowiednio matki, ojca lub
opiekuna faktycznego, albo opiekunowi prawnemu dziecka na każde
dziecko do 18-go roku życia, bez
uwzględnienia kryterium dochodowego czy stanu cywilnego rodziców.
Otrzymają je także rodzice i opiekunowie samotnie wychowujący dzieci, niezależnie od kwoty przyznanych świadczeń alimentacyjnych.
Warto jednak pamiętać, że świadczenie z programu 500 plus nie jest
przyznawane na stałe, a dodatkowo
nie każdy może je otrzymać.
Aby uzyskać prawo do świadczenia
wychowawczego na nowych zasadach tj. od 1 lipca 2019 roku, rodzic
dziecka, na które obecnie nie pobiera świadczenia, musi złożyć wniosek
w okresie od 1 lipca 2019 r., do 30
września 2019 r. Co oznacza, że złożenie wniosku do końca września
2019r. daje gwarancję wypłaty owego świadczenia na nowych zasadach z wyrównaniem od lipca 2019
r. Natomiast w sytuacji, gdy rodzic
dziecka złoży wniosek po dniu 30
września 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie przysługiwało odpowiednio od miesiąca
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złożenia wniosku.
Sposoby składania wniosku
o świadczenie 500 plus na nowych
zasadach nie zmieniają się. Tak jak
w poprzednich latach, można będzie złożyć wniosek:
•

Wprowadzono również rozwiązania
pozwalające na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia
wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci
rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub
który zmarł przed rozpatrzeniem
złożonego wniosku. Proponowane
rozwiązanie pozwala na przyznanie,
z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci
rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub
śmierci rodzica który złożył wniosek
o świadczenie ale zmarł przed jego
rozpatrzeniem.

drogą tradycyjną tj. w wersji papierowej (np. podczas osobistej Co ważne przyznanie przez organ
wizyty w OPS w Obrazowie) od właściwy lub wojewodę świadcze1 sierpnia 2019 r., lub
nia z programu „Rodzina 500 Plus”
nie wymaga wydania decyzji. Osoby
• drogą elektroniczną (za pośred- ubiegające się uzyskają informację
nictwem bankowości elektro- o przyznaniu świadczenia na wskanicznej, ministerialnego Portalu zany we wniosku adres poczty elekInformacyjno-Usługowego tronicznej, bądź zostaną poinforE m p @ ti a o r a z p l a tf o r m y mowane o możliwości osobistego
usług elektronicznych Zakładu odbioru informacji. Nieodebranie
Ubezpieczeń Społecznych – PUE owej informacji nie będzie skutZUS)- od 1 lipca 2019 r.
kowało wstrzymaniem wypłaty
świadczenia
Jakie dodatkowe zmiany wprowadza termin 1 lipca 2019 r.?
W związku z powyższym Ośrodek
Pomocy Społecznej w Obrazowie
Ustawa o zmianie ustawy zachęca wszystkich mieszkańców
o pomocy państwa w wychowywa- Gminy Obrazów do składania wnioniu dzieci oraz niektórych innych sków drogą elektroniczną (za poustaw wprowadza nowe rozwiąza- średnictwem bankowości elektronia dla nowonarodzonych dzieci. nicznej, ministerialnego Portalu
Wprowadzono szczególny, 3 -mie- Informacyjno-Usługowego Emp@
sięczny termin, liczony od dnia uro- tia oraz platformy usług elektrodzenia dziecka, na złożenie wniosku nicznych Zakładu Ubezpieczeń
o świadczenie wychowawcze na no- Społecznych – PUE ZUS) już od dnia
wonarodzone dziecko. Co oznacza, 1 lipca 2019 r., co w znaczny sposób
iż rodzic w przypadku urodzenia przyspieszy rozpatrzenie wniosku
dziecka będzie miał możliwość zło- oraz szybszą wypłatę świadczenia,
żenia wniosku w sprawie ustalenia bez konieczności wizyty w Ośrodku
prawa do świadczenia wychowaw- Pomocy Społecznej.
czego w okresie trzech miesięcy, liEwa Sygnet
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300 zł dla ucznia czyli wyprawka szkolna.
Kiedy złożyć wniosek, by dostać 300 złotych na wyprawkę?
•
•

300 PLUS to świadczenie w ramach
rządowego programu DOBRY START.
Jest to świadczenie wypłacane raz
w roku jako wsparcie dla rodzin na
zakup wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł na każde dziecko rozpoczynające nowy rok szkolny – bez
względu na dochód.
Podstawą do wypłacenia wyprawki 300 plus będzie wypełnienie
prawidłowo wniosku i złożenie go
w terminie.
Kto może złożyć wniosek?
•
•

rodzic,
opiekun faktyczny dziecka —

osoba, która faktycznie opiekuje
się dzieckiem
opiekun prawny dziecka — osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
osoba ucząca się — pełnoletni
uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją, ma prawo do
alimentów ustalone wyrokiem
sądowym lub ugodą sądową.

w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Obrazowie
Kiedy złożyć wniosek?
od 1 lipca 2019 r. do 30 listopada
2019 r., — jeśli składasz wniosek
przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną,

od 1 sierpnia 2019 r., do 30 listopada 2019 r., — jeśli składasz wnioWniosek składa jeden z rodziców. sek w Ośrodku Pomocy Społecznej
Jeśli dziecko nie pozostaje we w Obrazowie.
wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców — pienią- Kiedy otrzymasz pieniądze na wydze dostaje ten rodzic, który opie- prawkę 300 plus?
kuje się dzieckiem. Jeśli dziecko jest
pod opieką naprzemienną obojga Wn i o s k i p r z y j m o w a n e b ę d ę
rodziców — każdy z nich może zło- w terminie do 30 listopada bieżyć wniosek i dostać połowę pienię- żącego roku, a ustalenie pradzy na dziecko, czyli 150 zł.
wa d o św i a d c ze n i a i w y p ł ata
nastąpi w terminie 2 miesięcy.
Jak złożyć wniosek o świadczenie
300 plus?
Uwaga: Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu i sierpniu, pieniądze
• za pomocą portalu Emp@tia
będą wypłacone najpóźniej do koń• z a p o m o c ą b a n k o w o ś c i ca września.
elektronicznej
• tradycyjnie w wersji papierowej
P.P.

Biała lista podatników VAT
24 maja 2019r. Prezydent RP podpisał ustawę z 12 kwietnia 2019 r.
o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług oraz niektórych
innych ustaw. Już od 1 września
2019r. zacznie obowiązywać tzw.
„biała lista podatników”. Biała lista
podatników VAT to nie tylko ogólnodostępny wykaz podatników VAT,
podatników wyrejestrowanych oraz
osób, którym odmówiono rejestracji, ale przede wszystkim ma stanowić mechanizm walki z oszustami
podatkowymi i uszczelnić system
podatku VAT. Biała lista ma być prowadzona w postaci elektronicznej
przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej. Znajdziemy ją na stronie BIP Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej. Ponadto dostęp do danych zawartych w wykazie będzie
możliwy także za pośrednictwem
CEIDG.

Zawartość białej listy podatników
VAT:
•
•
•
•
•
•
•

•

nazwę lub imię i nazwisko,
numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na
potrzeby podatku VAT,
identyfikacyjny REGON,
numer PESEL,
numer w Krajowym Rejestrze
Sądowym,
adres siedziby – w przypadku
podmiotu niebędącego osobą
fizyczną,
adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres rejestracyjny, w przypadku braku
adresu stałego miejsca prowadzenia działalności – w stosunku
do osoby fizycznej,
imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania

•
•

•

•

•

podmiotu gospodarczego oraz
ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL,
imiona i nazwiska prokurentów
oraz ich numery identyfikacji
podatkowej lub numery PESEL,
imię i nazwisko lub nazwę
wspólnika oraz jego numer
identyfikacji podatkowej lub numer PESEL,
daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
podstawę prawną rejestracji,
odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
numery rachunków rozliczeniowych - wskazanych w zgłoszeniu
identyfikacyjnym lub zgłoszeniu
aktualizacyjnym i potwierdzo-
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nych przy wykorzystaniu STIR.
Baza danych listy zgodnie z ostatecznym projektem będzie aktualizowana na bieżąco- raz na dobę,
w każdy dzień roboczy. Informacje
o kontrahentach będą dostępne na
dany dzień, za okres 5 lat wstecz,
poprzedzających rok, w którym podatnik sformułował zapytanie.
Jednakże regulacje odnoszące się do
sankcji za wpłatę należności z tytułu przeprowadzonych transakcji na
konto inne niż wskazane w oficjalnym wykazie będą obowiązywać od
1 stycznia 2020r. Zgodnie z powyższym, w okresie od 1 września do 31
grudnia 2019r. nie wystąpi ryzyko
sankcji z tytułu przelewu na rachunek kontrahenta, który nie został
ujawniony organom podatkowym.
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Sankcje za przelew na rachunek transakcję.
inny, niż wskazany w wykazie
Aby uniknąć sankcji wynikających
Zgodnie z ustawą, podatnicy nie z ustawy i zachować bezpieczeńbędą mogli uwzględniać w kosztach stwo podatkowe, należy przepropodatkowych danego wydatku w tej wadzić weryfikację kontrahenta.
części, w jakiej płatność dotycząca Kluczowe są dwa warunki:
transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego - 1. Bezpośrednio przed dokonalub została dokonana przelewem na
niem przelewu, zweryfikować
rachunek inny, niż zawarty na dzień
czy rachunek na który wykonazlecenia przelewu w prowadzonym
my płatność należy do czynnego
przez szefa KAS wykazie. Dotyczy to
podatnika VAT i znajduje się na
płatności za transakcje o wartości
białej liście;
przekraczającej 15 000 zł realizowa- 2. Kontrolować prawidłowości
nych pomiędzy przedsiębiorcami.
rozliczeń po dokonaniu przelewu, aby w przypadku zidentyfiDodatkowo, w takim przypadku
kowania błędu móc w terminie
przepisy przewidują także sankcję
3 dni od zlecenia przelewu pow postaci objęcia nabywcy solidarinformować naczelnika urzędu
ną odpowiedzialnością za zaległości
skarbowego o ewentualnych
podatkowe dostawcy - w części VAT
nieprawidłowościach.
proporcjonalnie przypadającej na tę
Klaudia Godowska-Pietruszka

Wybory do Izb Rolniczych posiadacza samoistnego, użytkow- w urzędzie danej gminy. W przypadNa dzień 28 lipca br. Krajowa Rada
Izb Rolniczych wyznaczyła datę
wyborów do samorządu rolniczego. Wybory mają charakter powszechny. Zgodnie z ustawą z dnia
14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych(Dz.U. z 2018 r. poz. 1027),
czynne i bierne prawo wyborcze
w wyborach do walnego zgromadzenia mają członkowie izby, a są
nimi z mocy prawa:
• osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów
o podatku rolnym,
• osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych
produkcji rolnej w rozumieniu
przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych
i podatku dochodowym od osób
prawnych,
• członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający
w tych spółdzielniach wkłady
gruntowe.
Zgodnie z przepisami ustawy podatku rolnym ilekroć
w odrębnych przepisach jest mowa
o podatniku podatku rolnego, należy przez to rozumieć właściciela,
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nika wieczystego lub posiadacza
gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy. Z kolei art. 2
w/w ustawy definiuje gospodarstwo
rolne, jako obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako
grunty zadrzewione i zakrzewione
na użytkach rolnych, z wyjątkiem
gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej
niż działalność rolnicza, o łącznej
powierzchni przekraczającej 1 ha
lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się
w posiadaniu osoby fizycznej, osoby
prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej
osobowości prawnej. Z ww. przepisów wynika zatem, że członkami izby rolniczej uprawnionymi do
wzięcia udziału w wyborach z tytułu uiszczania podatku rolnego, są ci
podatnicy podatku rolnego, którzy
są właścicielami, posiadaczami lub
użytkownikami wieczystymi gospodarstw rolnych, a więc gruntów rolnych o powierzchni przekraczającej
1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.

ku osób prawnych należy pamiętać,
że realizują one swoje prawa wyborcze za pośrednictwem przedstawiciela wskazanego przez władze tej
osoby, uprawnionego do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych. W wyborach do samorządu
rolniczego, okręgiem wyborczym
jest gmina. Uwaga – jeśli rolnik posiada np. grunty w trzech gminach,
to będzie uprawniony do głosowania w każdej z nich. Kandydować
w wyborach do izb rolniczych mogą
wszyscy członkowie Izby, z tym, że
mając nieruchomości w różnych
gminach, kandydować można tylko
w jednym, wybranym przez siebie
okręgu wyborczym. Kandydowanie
do izb rolniczych odbywa się według miejsca położenia nieruchomości, a nie według meldunku.
Oznacza to, że nie bierzemy pod
uwagę meldunku osoby, tylko ten
okręg, gdzie dana osoba jest ujęta jako podatnik podatku rolnego.
W jednej gminie można więc mieć
zameldowanie, a w innej gminie
posiadać grunty rolne i tam właśnie być ujętym w spisie uprawnionych. Jeżeli dany kandydat posiaWarto również wcześniej sprawdzić, da grunty w kilku gminach, to sam
czy nasze nazwisko figuruje w spisie decyduje, gdzie będzie się ubiegał
uprawnionych do głosowania. Spis o mandat członka Rady Powiatowej.
ten będzie udostępniony do wglądu
M.S.
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Spotkanie informacyjne #NowaPiątka
W dni u 09. 04. 2019r. o godz.
12.00 w Obrazowie odbyło się
spotkanie informacyjne z wicewojewodą Panem Bartłomiejem
Dorywalskim i pracownikami na
którym przedstawiono nowe propozycje programowe #NowaPiątka,
czyli Emerytura Plus, 500+, Niższy
Pit, Bez Pit dla młodych, Połączenia
lokalne.
J.K

XX Śniadanie Wielkanocne
13 kwietnia 2019 r. na sandomierskim Zamku odbyło się jubileuszowe
XX Śniadanie Wielkanocne, na którym Gminę Obrazów reprezentowało Stowarzyszenie Nowe Pokolenie
ze Święcicy. Życzenia od samorządu
złożył Wójt Gminy Krzysztof Tworek.
Na stołach nie brakowało tradycyjnych potraw, związanych z tradycją Świąt Wielkanocnych. Jedną
z największych atrakcji tegorocznego śniadania była wystawa koszy
wielkanocnych przygotowanych
przez gminy z terenu powiatu.
Adam Wójcik
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Promesa na zakup nowego samochodu strażackiego dla
OSP Obrazów

1 1 m a j a n a P l a c u Wo l n o ś c i
w Kielcach odbył się Wojewódzkie
Obchody Dnia Strażaka. Wśród zaproszonych gości byli Beata Szydło
– wiceprezes Rady Ministrów, wiceminister sportu i turystyki – Anna
Krupka, nadbryg. Tadeusz Jopek
– zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej,
a także wojewoda świętokrzyski
Agata Wojtyszek i marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej
Bętkowski. W wydarzeniu uczestniczyli również szefowie oraz przedstawiciele służb mundurowych i administracji zespolonej województwa
oraz instytucji współpracujących
z Państwową Strażą Pożarną oraz
komendanci gminni OSP z terenu
województwa świętokrzyskiego.
Jednym z punktów programu
było wręczenie promes na zakup
nowych samochodów strażackich. Promesę z rąk Wiceprezes
Rady Ministrów Beaty Szydło
odbierał Wójt Gminy Obrazów
Krzysztof Tworek oraz Prezes
OSP Obrazów Marek Cieciura.
Otrzymane środki finansowe pozwolą na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na
wyposażenie jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w Obrazowie.
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Całkowity koszt zakupu wyniesie wienia zaproszonych gości oraz
760 000 zł w tym wkład Gminy defilada pododdziałów pieszych
Obrazów 200 000 zł.
i zmotoryzowanych.
W dalszej części programu mia- Delegację z pocztem sztandarowym
ło miejsce wręczanie licznych wystawiła Ochotnicza Straż Pożarna
odznaczeń strażackich, przemó- w Obrazowie.
J. B.
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Ogólnopolski Dzień Samorządu Terytorialnego w Warszawie
solutnie śmiało można powiedzieć,
sprawdzonymi ludźmi, którzy wiele
już z siebie dali dla rozwoju swoich wspólnot lokalnych i regionalnych, dla rozwoju tych obszarów,
które obejmują jednostki samorządu terytorialnego, w których
państwo służycie. Służycie -podkreślam to słowo” - zaznaczył prezydent. „Bardzo serdecznie w imieniu
Rzeczypospolitej Polskiej za dotychczasową służbę dziękuje i proszę
o jeszcze” - dodał.
Po części oficjalnej zaproszeni goście udali się do ogrodów
belwederskich aby tam wymieniać między sobą spostrzeżenia
i doświadczenia jakie nabyli pod-

W dniu 27.05.2019r. na zaprosze n i e Ka n c e l a r i i Prezyd enta
Rzeczypospolitej Polskiej Pana
A n d r ze j a D u d y, Wó j t G m i n y
Obrazów Pan Krzysztof Tworek brał
udział w Ogólnopolskich Obchodach
Dnia Samorządu Terytorialnego
w Belwederze. Podczas uroczystości Prezydent RP Pan Andrzej Duda
nadał odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w działalności na
rzecz rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce. Prezydent podziękował samorządowcom za ich wysiłek
i trud jaki wkładają w rozwój swoich „Małych Ojczyzn”. Pan Prezydent
powiedział , że pełnią ważną służbę
publiczną.: „Jesteście państwo, ab-

czas swojej pracy w samorządzie.
Ponadto Samorządowcy mogli zamienić kilka słów oraz zrobić sobie zdjęcie z Panem Prezydentem.
Podczas tych rozmów Wójt Gminy
Obrazów Pan Krzysztof Tworek wręczył Prezydentowi Rzeczypospolitej
Polskiej Panu Andrzejowi Dudzie
kosz pięknych obrazowskich jabłek,
którymi Pan Prezydent był zachwycony . Jednocześnie Pan Wójt zaprosił Pana Prezydenta do odwiedzenia naszej pięknej Gminy.
T. Przewłocki
foto. Kancelaria Prezydenta RP
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Zakończenie roku harcerskiego 2018/19 w Kleczanowie
W tym roku zakończenie roku
harcerskiego 2018/2019 Hufca
ZHP Sandomierz miało miejsce w Kleczanowie i było połączone z dwudniowym biwakiem. 7 czerwca ok. 100 zuchów,
harcerzy i instruktorów Ziemi
Sandomierskiej zgromadziło się
pod szkołą w Kleczanowie, gdzie
niektórzy rozbili swoje namioty,
a reszta umiejscowiła się wewnątrz
budynku. Uczestnikami byli: 13
Środowiskowa DH „ Sandomierscy
S ka u c i ”, 8 D H „Wa t ra ” z G ó r
Wysokich, 24DH z Chobrzan, 26DH
„Białe Orły”z Kleczanowa, 28DH
z Dwikóz, 18 GZ „Leśne Duszki”
i 20ŚDH „Nadwiślańskie Trampy”
z Annopola, 11 GZ „Ekoludki” z Pisar,
Gromada Zuchowa Przyjaciele
Stumilowego Lasu z Koprzywnicy.
Następnie wszyscy wzięli udział
w uroczystym apelu inaugurującym,
który oficjalnie rozpoczął wspólne
harcerskie spotkanie. Pomimo upalnej pogody, jak na harcerzy przystało, zapłonęło ogromne ognisko, przy
którym każda z drużyn zaprezentowała swoje środowisko, posiliła się
kiełbaską i do późnej nocy śpiewała
pląsy i piosenki. Nawet uporczywe
komary nie były nikomu straszne.
Kolejny dzień przywitał uczestników również bardzo słonecznie.
Po śniadaniu wszyscy udali się na
apel, następnie zuchy i harcerze zaczęli przygotowywać się do biegu
patrolowego na trasie KleczanówMiędzygórz. Hasłem przewodnim
biwaku było bezpieczeństwo w czasie wakacji, w związku z czym bieg
rozpoczął się od spotkania edukacyjnego z policją i strażakami PSP
z Sandomierza, którzy dostarczyli
swoim słuchaczom moc cennych
wskazówek na wakacje. Po dużej
dawce wiedzy zuchy i harcerze wyruszyli w stronę Międzygórza, aby
zdobyć ruiny zamku. Pomimo żaru
płynącego z nieba drużyny dzielnie
maszerowały raz w pełnym słońcu,
raz wąwozem, lasem, realizując po
drodze różne punkty, zdobywały
wiedzę harcerską i poznawały historię zamku w Międzygórzu. Oprócz
tego, po drodze, w kleczanowskim
lesie czekała na nich pani pielęgniarka, która przeprowadziła krótkie
zajęcia z pomocy przedmedycznej.
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Przy miejscu docelowym czekały
na uczestników inne zadania, np.
udział w quizie czy krzyżówka
o Międzygórzu, z którymi szybko się
uporali i mogli przystąpić do spożycia zasłużonego posiłku. Kiedy wszyscy odzyskali siły, przyszedł czas na
zwiedzanie ruin zamku i sesje zdjęciowe. Droga powrotna w pełnym
słońcu była bardzo męcząca, jednocześnie okazała się świetnym sprawdzianem wytrzymałości dla zuchów
i harcerzy, którzy sobie bardzo dobrze poradzili. Zwieńczeniem ZRH
była Msza św. w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Katarzyny
i św. Stanisława w Kleczanowie, którą celebrował ks. A. Szymański. Na
koniec po krótkim podsumowaniu
roku harcerskiego przez przedstawicieli ZHP Sandomierz uczestnicy
otrzymali pamiątkowe magnesy
z logo ZHP i małe słodkości. Również
nastąpiło uroczyste przekazanie
„Iskierki Przyjaźni” i zmęczone, ale
zadowolone drużyny opuściły teren Publicznej Szkoły Podstawowej
w Kleczanowie. W wydarzenie zaangażowało się wielu instruktorów,
nauczycieli i rodziców. Dziękujemy
wszystkim za pomoc w organizacji imprezy oraz tym, którzy na nią
przybyli!
A.Małkiewicz
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GKS Obrazów zdominował rozgrywki ligowe i awansował wyżej

Doskonały sezon zaliczył zespół
GKS’u Obrazów wygrywając swoje rozgrywki ze znaczną przewagą
nad rywalami i awansując do wyższej klasy rozgrywkowej. W następnym sezonie zagrają w A – klasie.
Głównym celem piłkarzy przed
sezonem mogło być tylko jedno - wrócić do rozgrywek A – klasy, skąd spadli po bardzo słabej
rundzie wiosennej i kłopotach
w zespole w tamtym sezonie.
Drużynę przed początkiem sezonu przejął Damian Lipiec i był to

jego debiutancki sezon w roli trenera seniorów. Po letnich przygotowaniach do rozgrywek, wielu
treningach i sparingach drużyna
rozpoczęła zmagania ligowe od falstartu – remisując niespodziewanie
w Iwaniskach z tamtejszym UKS’em
3-3 (przegrywając do przerwy 3-0).
Lecz kolejne spotkania pokazały, że
był to tylko wypadek przy pracy.
Piłkarze szli jak burza, wygrywając każdy kolejny mecz i zostając
mistrzem jesieni z przewagą aż 9
punktów nad drugą drużyna w tabeli. Był to najlepszy start rozgrywek

w historii GKS’u. Po 11 kolejkach
zgromadzili 31 punktów, remisując tylko na początek a wygrywając kolejne 10 spotkań z rzędu.
Celem na rundę wiosenną było
utrzymanie imponującej serii zwycięstw, pozostanie liderem rozgrywek i jak najszybsze zapewnienie
sobie awansu. W przerwie zimowej
doszło do paru zmian w składzie,
odeszło i dołączyło kilku nowych piłkarzy. Runda wiosenna była znacznie trudniejsza, rywale wiedzieli, że
grają z liderem i walczyli o każde urwanie punktów. Piłkarze na wiosnę
zaliczyli 7 zwycięstw, 2 remisy oraz 2
porażki, a awans do A – klasy przypieczętowali już na trzy kolejki przed
końcem. Przed ostatnim meczem na
własnym boisku odbyła się ceremonia wręczenia pamiątkowych pucharów oraz statuetek, a gratulacje piłkarzom złożył Wójt Gminy Obrazów
Krzysztof Tworek. GKS Obrazów
skończył sezon z 54 punktami w 22
meczach i bilansem bramkowym
68-22. Na swoim boisku zanotowali
same zwycięstwa nie tracąc przez
cały sezon ani jednego punktu.
Najlepszym strzelcem zespołu był
Michał Nowiński, strzelając 20 bramek. Zespół pociągnął za sobą także
kapitan zespołu – Karol Lasek, który
sezon skończył z 12 bramkami na
koncie. Cała drużyna wraz z trenerem Damianem Lipcem zasługuje na
gratulacje za tak znakomity sezon.
Zespół GKS’u za miesiąc rozpocznie
przygotowania do nowego sezonu
w wyższej klasie rozgrywkowej.
Tekst i foto: Piotr Obrębski, Damian Lipiec

- Ten awans to zasługa całej drużyny i zarządu który dał przede wszystkim mi i zawodnikom szansę na odbudowę zespołu. Mimo niezłego
przygotowania nie było łatwo bo już na inaugurację straciliśmy punkty ,
ale później to wszystko po piłkarsku mówiąc załapało i odnieśliśmy jesienią 11 zwycięstw i jeden remis. Na wiosnę było nieć gorzej ale również
zdobyliśmy dużo pkt i wcześnie zapewniliśmy sobie awans do A klasy.
Teraz przed nami ciężkie zadanie , aby nie zniweczyć tej całej pracy jaką
wykonaliśmy w B klasie i utrzymać się na wyższym szczeblu rozgrywek.
Na koniec chcę podziękować moim zawodnikom za pracę walkę i poświęcenie w całym sezonie . Wiemy w jakich ligach gramy i że łączymy
to z wieloma obowiązkami , także naprawdę wielkie brawa.
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„KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT”

Janusz Korczak

Tegoroczny Dzień Dziecka odb y ł s i ę 2 c z e r w c a 2 0 1 9 r.
w Obrazowie. Organizatorami imprezy byli: Wójt Gminy Obrazów,
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, dyrektor
Szkoły Podstawowej w Obrazowie
wraz z gronem pedagogicznym
i Radą Rodziców. Pomocą zaś służyli: Ochotnicza Straż Pożarna
w Obrazowie, Gminna Biblioteka
Publiczna w Obrazowie, Policja oraz
Stowarzyszenia z terenu Gminy
Obrazów. Świętowanie rozpoczęło
się od obejrzenia programu artystycznego przygotowanego przez
uczniów, nauczycieli i wspieranego
przez rodziców Publicznej Szkoły
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Podstawowej w Obrazowie. Dzieci
wraz z rodzicami prezentowały na
scenie swoje talenty. Dużym zainteresowaniem cieszyło się przedstawienie inspirowane wierszem
Juliana Tuwima „RZEPKA” w wykonaniu rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego 6 -latków pod
kierunkiem p. Marty Sochy. Na zakończenie naszego programu artystycznego pani dyrektor D. Kiliańska
złożyła podziękowania przedstawicielom Stowarzyszeń działających
w Gminie Obrazów, za wsparcie
w przygotowaniu Dnia Dziecka oraz
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholow ych.
Następnie wręczyła nagrody za

konkurs plastyczny „ Wybierz życie bez nałogów „. Wśród atrakcji,
które zapewnili organizatorzy było
także: malowanie twarzy, bezpłatne
zabawy w mini wesołym miasteczku, przejazdy motorami połączone
ze zbiórką pieniędzy na rehabilitacje dla mieszkańca gminy - Patryka
Zawidzkiego, pokazy baniek mydlanych, gry i zabawy sportowe oraz
słodkości i upominki dla dzieci.
Niepowtarzalna atmosfera, wspaniała zabawa oraz wspólnie spędzony czas sprawiły, że ten wyjątkowy
dzień był pełen radości i uśmiechu,
a świętowanie trwało do późnych
godzin popołudniowych.
Monika Marzec
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Uroczyste otwarcie placu zabaw i siłowni zewnętrznej
w Święcicy
W niedzielę 9 czerwca br. w Święcicy
odbył się Dzień Dziecka oraz uroczyste otwarcie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w ramach projektu pod nazwą :” Budowa placu

stownik pleców/poręcz N.Lato trwa
i plac zabaw na pewno będzie oblegany przez dzieci, młodzież gdzie
mogą aktywnie i bezpiecznie spędzać wakacyjny czas.Serdecznie
gratuluję inicjatorom takiego pomysłu, dziękuję tym wszystkim którzy
przyczynili się do powstania tego
obiektu i mamy nadzieję, iż jest dobrym przykładem do naśladowania
i pomysłem w celu poprawy estetyki
swojej miejscowości. Takie działania
na pewno integrują mieszkańców,
a takie sołectwa stają się przyjemnymi miejscami do życia.Oprócz zabawy na placu zabaw dzieci miały
dodatkowo dużo atrakcji. Były zjeżdżalnie, kule wodne. Sandomierska
Grupa Motocyklowa TSA oraz Moto
Sandomierz, sprawiły,że nasze dzieciaki jak i młodzież miały dodatkową atrakcję jazdy na motorach.
Salon kosmetyczny EXCLUSIV zazabaw oraz siłowni zewnętrznej z kostki brukowej, ławeczki, dooko- bawiał dzieci malowaniem twarzy.
w msc. Święcica „ Pomoc została ła są nasadzenia krzewów, roślin Można było zobaczyć i posmakować
przyznana w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność objętego PROW na
lata 2014-2020.Uroczystość rozpoczęła pani Joanna Wojtas wiceprezes Stowarzyszenia Nowe
Pokolenie, która w imieniu Wójta
Gminy Obrazów Pana Krzysztofa
Tworka i mieszkańców powitała przybyłych gości oraz zebrane
dzieci. Symbolicznego przecięcia
wstęgi w towarzystwie miejsco- ozdobnych. Dla dzieci są dostępne prace z carvingu pani Joli Grabiec.
wych dzieci dokonali pan Krzysztof urządzenia ruchowe,kiwak, spręży- Również można było darmowo teTworek Wójt Gminy Obrazów, nowiec kucyk, huśtawka podwójna, stować kosmetyki FABERLIC. Był to
pani Jolanta Szwagierczak Prezes piaskownica , karuzela talerzowa dzień pełen wrażeń dla najmłodStowarzyszenia Nowe Pokolenie, z ławeczkami, zestawy Rumianek, szych i nie tylko.
Pan Dariusz Wydrzyński Radny i soł- zestaw Czapla, sklepik Kasztanek
Joanna Wojtas
tys wsi Święcica, Pan Janusz Stasiak oraz urządzenia siłowni orbitrek,
- prezes Lokalnej Grupy Działania prasa ręczna, prasa nożna, proZiemi Sandomierskiej. Ksiądz proboszcz Andrzej Szymański z parafii
Kleczanów poświęcił plac zabaw.
Wójt Gminy Obrazów pan Krzysztof
Tworek w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na fakt, iż powstały plac
zabaw oraz siłownia zewnętrzna to
doskonały przykład oddolnej inicjatywy, która okazała się dużym
sukcesem, była reakcją na potrzeby lokalnej społeczności, a obec-
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nie upiększa centrum miejscowości.W ramach tej inwestycji udało
się utworzyć ogrodzony plac zabaw
dla dzieci oraz siłownię zewnętrzną. Wykonano również chodniki
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W Klubie „Tańcowała igła z nitką”... ręce pełne roboty!!!
Realizują się tutaj liczne projekty, akcje charytatywne i wizualizacje.
go główną ideą jest angażowanie
się w ochronę środowiska poprzez
wspólne tworzenie toreb wielokrotnego użytku z niepotrzebnych
tkanin- zasłon, obrusów, pościeli,
ubrań. Uszyte torby trafiają później do lokalnych sklepów, gdzie
kupujący mogą zapakować swoje
zakupy, a następnie odnieść pożyczoną torbę do sklepu, by służyła
innym zainteresowanym. Wówczas
takie torby stają się bumerangami.
Nasze torby trafiły do sklepu spożywczego w Obrazowie oraz GBP
w Obrazowie. Akcję powtórzymy
późną jesienią. Nasze bumerangowe działania docenione zostały
w konkursie „Kreatywne inspiracje”,
gdzie zajęliśmy I miejsce i nagrodę
w postaci drona programowalnego
Akcja Torby Bumerangi to świetny Makeblock Airblock i zestawy starsposób na radzenie sobie z nad- towe LittleBits STEA Student Set.
miarem foliowych reklamówek. To
okazja by przyczynić się do ochro- „Tęczowy kocyk” - szyjemy rożki dla
ny Naszej Planety! Światowa akcja tych, z którymi przychodzi się rozBoomerang Bags to ruch, stwo- stać zdecydowanie zbyt wcześnie
rzony w 2013 r. w Australii, które- – dla małych pacjentów szpitali,

hiperwcześniaków, dzieci z wadami
letalnymi. Czapeczka czy becik nie
zmniejszy bólu rodziców, ale pomoże godnie i z szacunkiem pożegnać
Małego Człowieka. Akcja jest realizowana aktualnie.
Budzimy Patryka! Poduszki na cele
charytatywne które zostały przekazane do licytacji internetowej na
zbiórkę na rehabilitację Patryka,
mieszkańca naszej gminy.
Uczestniczki Klubu zrealizowały
również projekt szycia pokrowców
na biblioteczne laptopy i tablety
graficzne, tulipany, organizery do
szuflady, torebki i na biurko. W najbliższym czasie będą tworzyć lalkiPrzytulanki, pokrowce na maszyny
do szycia, łapko-ręczniki, rękawice
do kuchni.
Dołącz do Naszej Klubowej społeczności! Zwizualizuj swoje własne
projekty! Twórz z Nami!
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Czytelnicy Roku 2018 wyłonieni
C z y t e l n i ka m i Ro k u 2 0 1 8 zo stali zarówno młodsi jak
i starsi Przyjaciele Biblioteki.
To osoby które systematycznie odwiedzały nasze placówki w 2018
roku i przeczytały największą ilość
książek. Wśród dzieci wyłoniliśmy
8-miu Super Czytelników. 10-letnia
Zuzia przeczytała aż 123 książki!
Najmłodsze czytelniczki mają po
2 i 3 latka- Zuzia w okresie dwóch
miesięcy wraz z mamą przeczytała
40 książek, a Hania w 2018 roku- 70!
Natalia- 69 książek, Emil- 52 książki.
Najmłodsi sięgają po książki Elizy
Piotrowskiej, Grzegorza Kasdepke,
Barbary Kosmowskiej, Ewy Nowak.

Popularnością cieszą się serie
Czytam sobie, Marysia …, Zwierzęta
Oli, Lato nad morzem, Pretty Little
Liars, Zresetowana-Trylogia. Wśród
dorosłych wyłoniliśmy 29 czytelników, w tym 3 mężczyzn. Pani Renata
w 2018 roku przeczytała 179 książek, a w najkrótszym czasie, bo od
20 listopada do końca grudnia, pani
Paulina delektowała się 21 książkami. Największą poczytnością cieszy
się literatura obyczajowa polska. Są
to powieści: Wilczyńskiej K., Świętek
E., Mirek K., Kordel M., Gargaś
G., Nurowskiej M., Myśliwskiego
W. Czytelniczki chętnie czytają
wszelkie nowości wydawnicze do-

stępne w Bibliotece, różnych gatunków- od bibliografii począwszy
poprzez reportaże, wspomnienia,
historię, literaturę faktu, na kryminałach K. Bondy skończywszy.
Laureatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy! Życzymy dalszej
tak owocnej przyjaźni z książką
i Biblioteką. To dla Nas, Bibliotekarzy
najwspanialsza nagroda, móc delektować się z Naszymi Czytelnikami
różnymi gatunkami literackimi i spostrzeżeniami w interpretacji przeczytanych arcydzieł.
Zapraszamy do Biblioteki

Tydzień Bibliotek miesiącem Biblioteki w Obrazowie
Co roku Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja, Tydzień
Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu
podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu
zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów
społeczeństwa. gminna Biblioteka
wraz z filiami aktywnie uczestniczy
w programie. W miesiącu maju, harmonogram pracy Biblioteki, zapełnił
się po brzegi. Proponowaliśmy spotkania autorskie z Hanną Samson,
Barbarą Kosmowską, Jarosławem
Górskim, ilustrowanie wierszy,
Czytanie na Polanie, warsztaty literacko-plastyczne dla najmłodszych,
malowanie torebek materiałowych
na zakupy. Obyło się uroczyste
otwarcie wernisażu wystawy fotograficznej uczestników projektu dla seniorek, dyskusja nad książ- 100. rocznicę urodzin Gustawa
„Menu Kultury edukacja kulturo- kami uczestniczek Dyskusyjnego Herlinga-Grudzińskiego.
wa na serio”, warsztaty i spotkania Klubu Książki. Świętowaliśmy

Anna Wójcik

20

Nr 2 (23) 2019

KULTURA / CIEKAWOSTKI

Echo Naszej Gminy

NA ZDROWIE
ZDROWE, DOMOWE WODY SMAKOWE

Wiele kupowanych wód smakowych
zawiera mnóstwo dodatków, tj.:
substancje słodzące, konserwanty,
przeciwutleniacze i aromaty. 1,5 l
butelka może dostarczać nam nawet
ok. 14 łyżeczek cukru. Wody smakowe to nie wody, ale napoje, które:
• nie dostarczają żadnych wartości odżywczych poza węglowodanami prostymi,
• nie dostarczają dostatecznej ilości minerałów
• zawarte z nich sztuczne substan-

cje słodzące wykazują negatywny wpływ na ludzki organizm
• kształtują złe nawyki
żywieniowe
• spożywane regularnie mogą
przyczyniać się do podwyższonego ryzyka rozwoju próchnicy,
nadwagi i chorób metabolicznych, takich jak cukrzyca typu II
Zaleca się wybierać naturalne wody
mineralne o wysokiej zawartości
magnezu, wapnia i innych minerałów. Spożywanie takich wód w połączeniu z optymalnym żywieniem
wpłynie korzystnie na nasz stan odżywienia oraz nawodnienia szczególnie w upalne dni.
Miłośnicy wody smakowej mogą
przyrządzić ją samodzielnie
w domu. Wystarczy dodać do wody
mineralnej sezonowe owoce (maliny, truskawki, arbuza, borówki), cytrusy, listki ziół (melisa, mięta, rozmaryn, bazylia) albo odrobinę soku
wyciśniętego ze świeżych owoców.

Możemy tworzyć dowolne kombinacje smakowe, do których użyjemy
imbiru, laski cynamonu czy ogórka
lub selera naciowego. W tej postaci
nie tylko dostarczymy do organizmu
witaminy, ale również odpowiednio
nawodnimy organizm.
Mam nadzieję, że skorzystacie
z moich podpowiedzi i będziecie
regularnie pić wodę nie tylko latem, ale i przez cały rok. Życzę Wam
udanego wakacyjnego wypoczynku,
uporządkowania myśli, osiągnięcia
przynajmniej chwilowego relaksu,
który pozwoli na wyciszenie w natłoku niezałatwionych spraw oraz
przyjemności obcowania z przyrodą.
Agnieszka Chmielewska
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Święto Rodziny w obrazowskich szkołach
„Rodzina to kolebka, to początek wszystkich cnót. W niej wyrasta człowiek.”
Przełom maja i czerwca to okres,
kiedy swoje święto mają dwie najważniejsze osoby w życiu – mama
i tata. Są one ważne dla osób
w każdym wieku, ale chyba każdy
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przyzna, że prawdziwym centrum
wszechświata są dla najmłodszych.
Aby uczcić ich święta przypadające
na 26 maja i 23 czerwca oraz pomiędzy nimi szczęśliwy Dzień Dziecka

SP w Głazowie

SP w Kleczanowie

SP w Obrazowie

SP w Kleczanowie

SP w Obrazowie

SP w Obrazowie

który przypada 1 czerwca, szkoły
na terenie gminy zorganizowały
moc artystycznych atrakcji. Odbyły
się Rodzinne Pikniki i uroczyste
akademie.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W OBRAZOWIE
Młodzi utalentowani - wybrane sukcesy uczniów!
W powiatowym konkursie recytatorskim „Wiosna poetycka”, organizowanym przez sandomierskie Collegium Gostomianum, tytuł
osobowości scenicznej przyznano Lucynie Dudek z klasy VIII (op.
Agnieszka Stasiak-Wiórkiewicz).
Wyróżnienie otrzymał Grzegorz
Świątański z kl. VII (op. Anna
Chuchnowska). Podczas spotkania
rozstrzygnięto także konkurs pn.
„Turniej Jednego Wiersza”, w którym
Oliwia Forc z kl. VIII (op. Agnieszka
Stasiak-Wiórkiewicz) otrzymała wyróżnienie za swój wiersz pt. „Tylko
tu”.

W finale Wojewódzkiego Konkursu
Pięknego Czytania, pod hasłem
„Napoleon polskiej prozy” znalazł się siódmoklasista, Grzegorz
Świątański. Pod kierunkiem mgr
A. Chuchnowskiej przygotował
interpretację fragmentu powieści „Kordecki” Józefa Ignacego
Kraszewskiego.

Stanisław Moniuszko- Rycerz
Niepodległości zorganizowanego
przez Świetokrzyskiego Kuratora
Oświaty we współpracy z Wojewodą
Świętokrzyskim.

Tytuł laureata w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Przedmiotowego PANDA otrzymała uczennica klasy VI – Marta
Szczerowoda, która zaprezentowała
poziom wiedzy z języka polskiego
dający jej 3 miejsce i tytuł laureata
konkursu.

Nagrodę Kuratora Oświaty
w Kielcach otrzymała Katarzyna
Dereń uczennica trzeciej klasy Publicznego Gimnazjum
w Obrazowie, w konkursie plaWyróżnienia w międzynarodowym stycznym „Poślizg z alkoholem” –
konkursie „Kangur Matematyczny” Edycja 2019, której organizatorem
zdobyli Aleksandra Stępień z klasy był Świętokrzyski Klub Abstynencki
VI i Kewin Wojtas z klasy VII.
„RAJ”. Uczennicę przygotowała do
konkursu Dyrektor Szkoły – Pani
Dorota Kiliańska.
opr. zbiorcze

Julia Stępień,uczennica klasy II,
otrzymała wyróżnienie w konkursie plastycznym „Impresje plastyczne- utwory Stanisława
M o n i u s z k i ”, r e a l i z o w a n e g o
w ramach Wojewódzkiego Konkursu:
Ojczyzno... . Matko Moja Miła!-
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Mistrzowie dwóch kółek

26 kwietnia 2019 r. w Publicznej
Szkole Podstawowej odbyły się
gminne eliminacje Ogólnopolskiego
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym. Do rywalizacji przystąpiły drużyny z czterech szkół naszej
gminy. Zgodnie z regulaminem, eliminacje odbywały się w dwóch grupach wiekowych: grupa I uczniowie
w wieku 10-12 lat ; grupa II – pozostali uczniowie. Eliminacje składały się z dwóch części tj. teoretycznej – obejmującej test wiedzy
z przepisów ruchu drogowego i test

skrzyżowań oraz
części praktycznej
– jazda rowerem
po specjalistycznym
torze przeszkód.
Nad prawidłowym
przebiegiem turnieju czuwała pani
Agnieszka Otrębska
z Powiatowej
Ko m e n d y Po l i c j i
w Sandomierzu.
Zwycięzcami turnieju w klasyfikacji
drużynowej kategorii wiekowej do 12 lat została drużyna ze SP Obrazów w składzie: Nela
Piętowska, Gabriela Szydłowska,
Bartłomiej Skubida i Dawid Ziółek
; drugie miejsce zajęła drużyna ze
SP Bilcza – Klaudia Maj, Paulina
S k r zy p c zy ń s ka , F i l i p S m a rd z ,
Michał Zimnicki; trzecie miejsce zajęła drużyna ze SP Głazów
- A l e ks a n d ra Fe re n s , J a g o d a
Winiarska, Michał Borzęcki, Paweł
Mazur; czwarte miejsce zajęła drużyna ze SP Kleczanów – Natalia
Górska, Wiktoria Kwaśniewska,

Sebastian Paluch, Filip Rożek.
Zwycięzcami turnieju w klasyfikacji drużynowej kategorii wiekowej powyżej 12 lat została drużyna ze SP Obrazów w składzie:
Aleksandra Bidas, Tomasz Płaza,
Jakub Wilczewski. drugie miejsce
zajęła drużyna ze SP Głazów- Kinga
Dobek, Daria Kwiecień, Konrad
Staroń; trzecie miejsce – drużyna ze SP Kleczanów: Marcelina
Niezgoda, Karol Godowski, Bartosz
Uba; czwarte miejsce – drużyna ze
SP Bilcza: Kacper Dudek, Michał
Klasura, Michał Rączkiewicz .
15 maja zwycięskie drużyny wzięły
udział w eliminacjach powiatowych
w Sandomierzu. Uczniowie drużyny młodszych uczestników zajęli II
miejsce, natomiast starsza grupa zajęła I miejsce i tym samym będą oni
reprezentować powiat sandomierski w eliminacjach wojewódzkich.
Warto nadmienić, że to już po raz
czwarty z rzędu drużyna ta okazała
się najlepszą w powiecie. Uczniów
d o t u r n i e j u p r z yg o t o w y wa ł a
p. Marzanna Bączkowska.
Marzanna Bączkowska

Szkolny Klub Wolontariatu działa na rzecz potrzebujących
z ogólnopolskimi warsztatami fotograficznymi (portal Cudzechwalicie)
oraz zlotem motocyklistów (Grupa
Motocyklowa TSA). Zbiórka pieniędzy przeznaczona była na leczenie
sandomierzanina Tomasza Płatosa,
który choruje na nowotwór mózgu.
W czasie akcji zebrano kwotę w wysokości ponad 5 tys. zł.
Także dla Pana Tomasza odbyła
się zbiórka 8 czerwca, połączona
z różnorodnymi wydarzeniami artystycznymi – min. koncertem Gosi
Andrzejewicz i pokazami mody.
Nasze wolontariuszki wraz z mamami i opiekunkami (Renata Kwiecień
i Agnieszka Stasiak-Wiórkiewicz)
Włączyliśmy się w zbiórkę fundu- przemierzały uliczki Starówki zaszy i kwotą 1100 zł zasililiśmy kon- chęcając przechodniów do wpłaty
to zbiórki środków na długotrwałą choćby niewielkiej kwoty, bo „rai kosztowną rehabilitację Patryka.
zem możemy wszysto!”.

W PSP w Obrazowie 28 marca 2019
r. odbył się kiermasz słodkości,
z którego dochód w całości przeznaczony został na rehabilitację
Patryka Zawidzkiego – byłego ucznia
naszej szkoły, który po tragicznym W dniach 10-11 maja uczestni- Dziękujemy wszystkim darczyńcom!
zdarzeniu znajduje się w śpiączce. czyliśmy także w akcji połączonej
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SZKOŁA PODSTAWOWA W GŁAZOWIE
Spotkanie z legendą biegów narciarskich
Przedstawiciele najstarszych klas
mieli okazję spotkać się ze złotym medalistą mistrzostw świata w biegach narciarskich z Lahti
z 1978 roku, olimpijczykiem Józefem
Łuszczkiem. Mistrz barwnie, z góralskim zacięciem, opowiadał o swojej
karierze, o swoich największych
sukcesach i o konieczności ciężkiej i wytrwałej pracy w drodze do
sukcesu. W spotkaniu uczestniczyli
także reprezentacja klubu KS „Wisła
Zakopane” z trenerem Józefem
Jarząbkiem i dwoma młodymi zawodnikami. Uczniowie mogli przyjrzeć się jak wygląda przygotowanie
gimnastyczne adeptów skoków narciarskich oraz sprzęt potrzebny do
uprawiania tej niełatwej dyscypliny
sportu. Po części oficjalnej był czas

na autografy, które Józef Łuszczek związana była z uczestnictwem narozdawał chętnie i wspólne pamiąt- szej szkoły w „Programie dla szkół”
kowe zdjęcia. Obecność naszych ARMiR.
uczniów na spotkaniu w Złotej

Ekologia z Collegium Gostomianum
W ramach XII Międzyszkolnej oraz uczniowie od klasy 0 do klaSesji Ekologicznej zorganizowanej sy 7. W Wielkim Teście o Zdrowiu
przez I Liceum Ogólnokształcące w kategorii szkoły podstawowe

Collegium Gostomianum
w Sandomierzu odbyły się przedsięwzięcia, w których, wzięły udział
dzieci z oddziału przedszkolnego
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wyróżnienie otrzymał Mikołaj
Płaza, którego opiekunem była pani
Agnieszka Chmielewska. W konkursach plastycznych „W zdrowym ciele

zdrowy duch” ,w kategorii klas 1-3 II
miejsce zajęła Maja Kapusta (opiekun pani Marta Stefaniak), wyróżnienie Kuba Woźniak (opiekun pani
Dorota Niezgoda); w kategorii klas
4-6, za komiks, wyróżnienie otrzymał Jakub Kapusta (opiekun pani
Marta Stefaniak). Przez organizatorów, docenione zostały także prace
przedszkolaków. Wyróżnienie otrzymali: Piotr Duda (opiekun pani Ewa
Kurpias - Rychel) i Kacper Forc z klasy 0 (opiekun pani Agata Kaptur).
5 czerwca dzieci z punktu przedszkolnego miały okazję obejrzeć
w siedzibie Collegium Gostomianum
interaktywny spektakl teatralny
„Witaminki księżniczki Marcelinki”
przygotowany przez uczniów i nauczycieli liceum.
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Stypendium dla ucznia naszej szkoły
Krzysztof Żmudziński,
uczeń klasy 5 naszej
szkoły, został jednym
z trzech stypendystów chińskiej spółki
Euro US Asia Medica.
Przyznanie stypendium było związane z powołaniem 25
marca w Sandomierzu
Polsko - Chińskiego
Centrum Wymiany
Kultur, którego celem, obok działania
na rzecz rozwoju obu

krajów i przybliżania kultur, jest
wspieranie młodzieży wyróżniającej
się szczególnymi cechami charakteru np. pracowitością i sumiennością,
różnymi talentami czy pasja tworzenia. Krzysztof wykazuje duże zainteresowania przedmiotami ścisłymi,
w szczególności matematyką. Brał
między innymi aktywny udział w realizacji projektu „Matematyczne podróże” w ramach programu mPotęga Fundacji mBanku wykazując się
spostrzegawczością, dociekliwością
i oryginalnymi oraz nietuzinkowymi
pomysłami na rozwiązywanie zadań.

Zakończenie projektu „Posłuchajcie - Niepodległa!”
W drugim sem e st r ze b i e żącego roku
szkolnego nie
zabrakło ciekawych przedsięwzięć realizowanych
w ramach projektu „Posłuchajcie - Niepodległa!”.
W marcu uczniowie wzięli udział
w wycieczce do Krakowa. Dotarli
do miejsc związanych z wydarzeniami i postaciami historycznymi,
które odegrały ważna rolę w procesie odzyskiwania Niepodległości,
w tym Oleandry, Wawel - krypta
św. Leonarda gdzie pochowany jest
marszałek Józef Piłsudski, Pomnik
Grunwaldzki ufundowany przez
I.J. Paderewskiego. W Muzeum
Narodowym nasi uczniowie
uczestniczyli w lekcji muzealnej.

Kolejne tygodnie upłynęły na spotkaniach warsztatowych z panem
Wojciechem Ramusem, których celem było przygotowanie do stworzenia scenariusza i nagrania mikrosłuchowiska radiowego oraz zajęciach
dotyczących historii Polski okresu
międzywojennego. Uczestnicy
projektu jak i pozostali uczniowie
naszej szkoły uczestniczyli także

w spotkaniu z panem Dionizym
Krawczyńskim, który pełni funkcje Komendanta Marszu Szlakiem
Kompanii Kadrowej oraz Prezesa
Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji
Historycznej „JODŁA” z Kielc. Projekt
„Posłuchajcie - Niepodległa!” finansowany jest ze środków Fundacji
PZU w ramach konkursu „Z PZU po
lekcjach”.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W BILCZY
To był dobry rok dla uczniów i nauczycieli ze szkoły w Bilczy!
Uczniowie naszej szkoły zajęli czołowe lokaty w wielu konkursach, turniejach i zawodach, godnie reprezentując placówkę na szczeblu powiatu, województwa i kraju:
•

•

•

•

•

•
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Adam Modras (kl. IV) – wyróżnienie w Międzynarodowym
Konkursie
„Kangur
M a t e m a t y c z ny ” - o p i e k u n
p. Renata Marzec;
Gabriela Niezgoda (kl. I)- I m.
w ogólnopolskim konkursie
„Niepodległa - Moja Ojczyzna”
w kategorii: wizualne prace
plastyczne, kl. I-VI – opiekun
p. Jolanta Jóźwiak;
Patrycja Modras (kl. VIII) - I m.
w ogólnopolskim konkursie
„Niepodległa - Moja Ojczyzna”
w kategorii: wizualne prace plastyczne, kl. VII-VIII – opiekun
p. Joanna Dynkowka;
F i l i p S m a r d z ( k l . V ) – fi n a l i sta Wo j ewó d z k i e go
Konkursu Pięknego Czytania
„J.I.Kraszewski - Napoleon polskiej prozy”- opiekun p. Joanna
Jędrycha;
Marta Stylska (kl. V) – I m.
w eliminacjach powiatowych
O gó l n o p o l s k i e go Tu r n i e j u
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
zapobiega pożarom” – opiekun
p. Renata Marzec;
Adam Modras (kl. IV) –
I m. w Powiatowym Konkursie
Matematycznym „Mistrz
Rachunku 2019” – opiekun
p. Renata Marzec;

•

•

•

•

•

•

Alicja Meszek (kl. VI) – finalistka II Powiatowego Konkursu
Ortograficznego – opiekun
p. Ewa Serafin;
Weronika Kowalska (kl. 0) I m.
w powiatowym konkursie plastycznym „W zdrowym ciele
zdrowy duch!” w kat.przedszkoli-opiekun p. Teresa Janiszewska;
Filip Smardz (kl. V)- wyróżnienie w Powiatowym Konkursie
Matematycznym „Mistrz
Rachunku 2019” – opiekun p.
Renata Marzec;
Adam Korona (kl. II) - wyró ż n i e n i e w p o w i a t o w y m
konkursie plastycznym
„W zdrow ym ciele zdrow y
duch!” w kat. I-III – opiekun
p. Jolanta Jóźwiak;
Alicja Meszek (kl. VI) – wyró ż n i e n i e w p o w i a t o w y m
konkursie plastycznym
„W zdrow ym ciele zdrow y
duch!” w kat. kl.IV-VI – opiekun
p. Renata Kwiecień;
I m. na XVI Międzyszkolnym
Przeglądzie Artystycznej
Działalności Szkół o Nagrodę
Burmistrza Miasta Sandomierza
pod hasłem „Najlepiej Razem”
w kate go r i i m i n i at u ra ta neczna dla chłopców z klas
I-III: Krzysztof Kołacz, Bartosz

•

•

•

•

Zimnicki, Jan Karasiński, Patryk
Meszek, Adam Korona, Marcin
Zimnicki, Kacper Forc, Antoni
Florkiewicz, Szymon Krakowiak)
– opiekun p. Jolanta Jóźwiak;
I m. na XVI Międzyszkolnym
Przeglądzie Artystycznej
Działalności Szkół o Nagrodę
Burmistrza Miasta Sandomierza
pod hasłem „Najlepiej Razem”
w kategorii
zespoły śpiewające klas V-VIII:
Zuzanna Komorowska, Klaudia
Forc, Oliwia Araszkiewicz, Oliwia
Kula, Marta Stylska) - opiekun
p. Ewa Krzemińska;
Zuzanna Komorowska i Julia
Motyła (kl. VIII) – II m. na XVI
Międzyszkolnym Przeglądzie
Artystycznej Działalności Szkół
o Nagrodę Burmistrza Miasta
S a n d o m i e r za p o d h a s ł e m
„Najlepiej Razem” w kategorii soliści klas V-VIII- opiekun
p. Ewa Krzemińska;
Julia Motyła – wyróżnienie
w Międzygminnym Konkursie
Piosenki Obcojęzycznej – opiekun p. W. Klimczak.

Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!
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R jak Robotyka
5-i 6-latki z zerówki z radością
uczestniczą w zajęciach z robotyki, które odbywają się dwa razy
w miesiącu. Dzieci korzystają
podczas warsztatów z zestawów
edukacyjnych Lego WeDo oraz
Lego Mindstorms. Zajęcia prowadzi Pani dr Dominika Gołuńska.

Echo Naszej Gminy

Przedszkolaki, bawiąc się, zdobywają wiedzę z zakresu konstruowania i programowania, uczą
się prawidłowej organizacji czasu
i pracy w zespole, umacniają wiarę we własne możliwości, rozwijają kreatywność, wyobraźnię przestrzenną, zdolności manualne oraz
umiejętność logicznego myślenia
i planowania.

SZKOŁA PODSTAWOWA W KLECZANOWIE
Młodzi, utalentowani,
nagrodzeni
Każda szkoła może poszczycić się
swoim zdolnymi uczniami. Nie inaczej jest i w Szkole Podstawowej
w Kleczanowie. Ostatnie miesiące
nauki r. szk. 2018/2019 przyniosły wiele nagród kleczanowskim
talentom. 27 marca w Zespole
Szkół w Chobrzanach odbył się
Hufcowy Konkurs Recytatorski
„Nieprzemijające piękno poezji”.
26 DH „Białe Orły”z Kleczanowa
pod opieką dh A. Małkiewicz zdobyły: 3. miejsca - Maria Cencek
i Aleksandra Olszewska, wyróżnienia - Gabriela Wróbel i Zuzanna
Pasiek. 27 maja zaszczytne I miejsce przypadło Marcelinie Niezgodzie
(op. A. Chmielewska) w powiatowym konkursie biologiczno – chemicznym, pt. ,,Smog- wdychasz
chemię i trujesz biologię’’ w II LO
w Sandomierzu. W dniu 30 maja
odbyło się rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu plastycznego
KRUS na etapie powiatowym pod
nazwą „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”.

Podopieczne p. A. Tyban otrzymały nagrody: Julia Kozioł za 2. miejsce, Milena Ziarno za 3. miejsce,
Emilia Niewiadomska za wyróżnienie. 5 czerwca w czasie finału
Międzyszkolnej Sesji Ekologicznej
„Żyj zdrowo” w Sandomierzu zostali
nagrodzeni w konkursach plastyczno-literackich: z kl. IV-VI Milena
Ziarno – 1. miejsce i Julia Kozioł
– wyróżnienie (op. D. Jędrycha),
z kl. I-III Jan Legwant – 2. miejsce
(op. A. Tyban), Kornel Bednarski
(op. B. Jakuła) i Karol Bojarski (op.
J. Szostak) – wyróżnienia. Również

5 czerwca w Międzyszkolnym
Przeglądzie Artystycznej Działalności
S z kó ł o N a g ro d ę B u r m i s t r za
Sandomierza „Najlepiej Razem” na
deskach Katolickiego Domu Kultury
pięknie spisali się uczniowie kl. III
(1. miejsce w kategorii zespoły śpiewające), a nagrody w kategorii soliści otrzymały Kasia Roda (2. miejsce) i Martyna Suska (3. miejsce).
Dzieci przygotowały panie A. Tyban
i E. Krzemińska. Gratulujemy wszystkim talentom.
D. Jędrycha

Uczniowie klas 1-3 uczestnikami projektu „Umiem pływać” na
basenie w Sandomierzu
Od kwietnia
2 0 1 9 r. r u s z y ł y za j ę c i a
w Publicznej
S z k o l e
Podstawowej
w Kleczanowie
w ramach ogól-

nopolskiego programu powszechnej
nauki pływania „Umiem pływać”,
który jest adresowany do uczniów
klas I-III. Celem jest aktywizacja fizyczna dzieci szkolnych, nabycie
podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka wad postawy oraz
nadwagi i otyłości. Zajęcia odbywa-

ją się na Krytej Pływalni „Błękitna
Fala” w Sandomierzu dwa razy w tygodniu w 2 grupach 15-osobowych
i zakończą się tuż przed wakacjami.
Na pierwszych zajęciach uczniowie
zostali zapoznani z podstawowymi
zasadami bezpiecznego przebywania w wodzie. Pod okiem pani
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Dominiki, instruktora nauki pływania, dzieci oswajały się z wodą.
Dla niektórych uczniów przygoda
z basenem to nowe doświadczenie
i nauka samodzielności. Zajęcia prowadzone są w ramach zajęć wychowania fizycznego. Dzieci uczestniczą w lekcjach pływania pod opieką
swoich wychowawców. Pragniemy
podziękować rodzicom, którzy angażują się przy pomocy, jak również
Wójtowi Gminy Obrazów za umożliwienie korzystania z projektu i sfinansowanie przejazdów.
A. Tyban

PRZEDSZKOLA
Akademia Przedszkolaka w Kleczanowie
W czerwcu dzieci z Akademii
Przedszkolaka w Kleczanowie wzięły udział w konkursie plastycznym
zorganizowanym przez I Liceum
Ogólnokształcące Collegium
Gostomianum w Sandomierzu.
Spośród nadesłanych prac milusińskich wyłoniono laureata z naszej placówki. Bartłomiej Kot zajął
3 miejsce. Kontynuując tematykę
prozdrowotną dzieci brały udział
w zajęciach carvingu, zgłębiając
wiedzę na temat rzeźbienia w owocach. Każdy przedszkolak wykonał
pięknego jeżyka i otrzymał pamiątkowy dyplom. Z okazji Dnia Dziecka
zorganizowano dla maluszków zawody sportowe, gdzie każdy mógł
się wykazać sprawnością fizyczną.
Nie zabrakło też upominków, puszczania baniek mydlanych i malowania twarzy.

Justyna Niezgoda
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Punkt Przedszkolny w Głazowie

Dzieci z Punktu Przedszkolnego
w Głazowie brały udział w różnych uroczystościach, imprezach,
wycieczkach oraz przedsięwzięciach uwzględniających wszystkie
sfery osobowości. Rozbudzano
zainteresowanie książką przez
codzienne czytanie bajek oraz
uczestnictwo w akcjach czytelniczych: „PoczytajMy” , „Mały miś
w świecie wielkiej literatury”. Dzieci
uczestniczyły w zajęciach z robotyki i programowania, zajęciach tanecznych, zajęciach j.angielskiego
oraz w warsztatach plastycznych.
W d n i u 1 4 l u t e g o 2 0 1 9 r.
w naszym przedszkolu odbyły się
WALENTYNKI. Wszystkie dzieci
wzięły udział w zabawach związanych z tym świętem i przygotowały
serduszka dla swoich rodziców. Tego
dnia nie zabrakło sercowych kolorowanek, spontanicznie wyrażanych
emocji, kartek walentynkowych,
serduszkowych ciasteczek oraz pozytywnych uczuć.

we zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, przypomniała numery alarmowe oraz zasady
zachowania się podczas spotkania z nieznajomymi w kontakcie
z różnymi zwierzętami. Bardzo
pouczające były scenki sytuacyjne,
w których dzieci chętnie brały udział.
29 marca 2019r.zorganizowano„Dzień Otwarty Przedszkola”. Przybyli
goście mieli okazję zwiedzić przedszkole, poznać bliżej ofertę edukacyjną, porozmawiać z nauczycielami oraz przekonać się jak wygląda
dzień w przedszkolu.Goście obejrzeli przedstawienie teatralne w wykonaniu uczniów z klasy II oraz zajęcie prowadzone przez Panią Ewę
Kurpias- Rychel. Zabawą i słodkim
poczęstunkiem zakończyliśmy ten

dzień pełen pozytywnych wrażeń.
5 czerwca 2019r.w ramach XII
Międzyszkolnej Sesji Ekologicznej
zorganizowanej przez I Liceum
Ogólnokształcące Collegium
Gostomianum w Sandomierzu
w konkursie plastycznym „W zdrowym ciele zdrowy duch” wyróżnienie otrzymał Piotr Duda (opiekun
pani Ewa Kurpias - Rychel). Dzieci
miały okazję obejrzeć spektakl
teatralny „Witaminki księżniczki
Marcelinki” przygotowany przez
uczniów i nauczycieli liceum. Po
wizycie, korzystając z fantastycznej
pogody, przedszkolaki pod opieką
pań udały się na spacer po Starym
Mieście.

Dnia 19 marca 2019 r. odbyło się spotkanie z policjantami z KPP w Sandomierzu.
Celem wizyty było zapoznanie
z zawodem policjanta oraz przypomnienie podstawowych zasad
bezpieczeństwa. Pani policjantka
przybliżyła dzieciom podstawo-
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Z przedszkolnych nowinek
żenie i oswojenie dzieci z tematem
zespołu Downa i pokazanie, że osoby z trisomią 21 są tacy sami jak my
wszyscy - mają swoje pasje i marzenia, potrzebują akceptacji, tolerancji
i szacunku!
W przedszkolu odbył się również
Bal Postaci z Bajek. Dzieci przebrały się za przeróżne postacie bajkowe. Na balu pojawili się m.in.
Myszka Minnie, Marshall z Psiego
Patrolu, Królewna Śnieżka, Piraci,
Księżniczka, Wróżka. Dla dzieci przygotowane były atrakcje taneczne
i wiele zabaw grupowych. Na końcu

Zaraz po przyjściu wiosny nastał
czas, aby zasadzić kwiaty! Mali
ogrodnicy podjęli się bardzo odpowiedzialnego zadania. Po cyklu zajęć „Od cebulki do rośliny”
przeszliśmy do praktycznych zajęć sadzenia cebulek tulipanów .
Przedszkolaki zobowiązały się do
codziennej pielęgnacji swojej roślinki, a dzięki bezpośredniej obserwacji poznali cykl rozwoju roślin.
21 marca to „Pier wszy Dzień
Wiosny ” i zarazem „Światowy
Dzień Zespołu Downa”, dlatego nasi
przedszkolacy w małym geście solidarności przyszli do przedszkola
w dwóch różnych kolorowych skarpetkach. Celem akcji było przyblina bohaterów naszego balu czekał
słodki poczęstunek oraz szampan.
W drugim półroczu rozpoc zę l i ś my ko l e j n ą s e r i ę za j ę ć
z p ro gramowan i a - ro b o t yki .
Dzieci pod czujnym okiem Pani
Dominiki budowały scenografię teatralną z klocków LEGO
oraz uczyły się programowania
OZOBOTÓW. 5 czerwca z okazji Dnia
Dziecka wybrali się do Kompleksu
Świętokrzyska Polana, gdzie zwiedzali Oceanarium, harcowali Krainę
Zabaw i brały udział w warsztatach
plastycznych
M.C.
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Obrazowscy lekkoatleci w formie!
Mistrzostwach Powiatu w Lekkiej
At l e t y c e . Z a w o d y ro ze g ra n o
17 maja na sandomierskim stadionie. Najlepiej wypadli sprinterzy,
którzy zajęli wszystkie miejsca na
podium w biegu na 100m: złoto
wywalczył Kuba Wilczewski, tuż za
nim uplasował się Krzysiek Orawiec,
a po brązowy medal sięgnął siódmoklasista Patryk Wojtas. Brawo!!!
Mistrzowski tytuł wywalczył także
Damian Buczek w skoku wzwyż.
Ponadto obrazowscy lekkoatleci
17 medali wywalczyli gimnazjaliści zdobyli srebrne medale: Julka Zdyb
i uczniowie klas VII-VIII ze Szkoły w skoku wzwyż, Natalka Burzańska
Podstawowej w Obrazowie na w biegu na 600m, Dominika Baumel

Lekkoatletyczne
nadzieje SP
w Głazowie lubią brąz
Reprezentanci naszej szkoły, pod
kierunkiem pana Pawła Zimnickiego,
wzięli udział w Mistrzostwach
Powiatu Sandomierskiego Szkół
Podstawowych Szkolnego Związku
Sportowego w lekkiej atletyce.
Zawody odbyły się 17.05 i 5.06 na
Stadionie Miejskim w Sandomierzu.
Wszyscy zasłużyli na wyróżnienie za
zaangażowanie i postawę w rywalizacji sportowej ze swoimi rówieśnikami z innych szkół podstawowych.
Największe sukcesy odnieśli: Daria
Kwiecień (klasa 7) - III miejsce w biegu na 60m oraz Daniel Kwiecień - III
miejsce w biegu na 1000 m. Letycja
Chmiel i Daniel Forc bardzo dobrze
spisali się w eliminacjach na dystansie 60 m. i wzięli udział w biegach
finałowych.

w pchnięciu kulą, Kuba Tomala
w biegu na 1000m i sztafeta męska w składzie : K. Wilczewski, K.
Orawiec, P. Wojtas i K. Tomala.
Na III miejscu podium stanęła
Patrycja Kwiecień (skok wzwyż)
oraz żeńska sztafeta w składzie:
Natalia Burzańska ,Natalia Trzadel,
Katarzyna Śledź i Julia Zdyb.
Wszystkim sportowcom gratulujemy, a szczególnie gimnazjalistom,
którzy na zawodach wystąpili po
raz ostatni i jak zwykle nie zawiedli.
BRAWO!!!
K.R.Marcowie

Obrazowskie sprinterki mistrzyniami województwa
Złote medale wybiegały młode
sprinterki ze Szkoły Podstawowej
w Obrazowie podczas Mistrzostw
Województwa w Sztafetowych
Biegach Rozstawnych w konkurencji 4x100m ( kat. kl. VI i młodsze,
rocznik 2006-2007). Zawody odbyły
się 24 maja w Strawczynie, a w rywalizacji udział brało 10 zespołów.
Dziewczynki pojechały po naukę
i przetarcie ( są dopiero w klasie
piątej), a sprawiły sobie i opiekun-

ce taką cudowną niespodziankę.
Zwycięska sztafeta pobiegła w składzie: Oliwia Wróblewska, Gabrysia
Szydłowska, Karolina Dzieciuch
i Nela Piętowska(rez. Karolina
Adamczyk). Nagrodą dla dziewczynek były medale i okazały puchar.
Gratulacje !!!
K.Marzec
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Sportowy narybek z medalami

5 czerwca 12-osobowa ekipa Szkoły
Podstawowej w Obrazowie zaprezentowała się podczas Mistrzostw
Powiatu klas V-VI w Lekkiej Atletyce.
Zawody tradycyjnie odbyły się na
sandomierskim stadionie , a zawodnikom sprzyjała ładna pogoda. Nasi
młodzi lekkoatleci jak zwykle nie
zawiedli i zdobyli 7 medali : 2 złote,
3srebrne i 2 brązowe. Najlepiej wypadły nasze piątoklasistki w skoku
wzwyż : Marysia Wójtowicz wyskakała „ złoto”, a Oliwia Wróblewska
„srebro” . Obydwie dziewczyny skakały jak natchnione, bowiem poprawiły własne rekordy życiowe aż
o 10cm, a uzyskany wynik 130cm
daje nadzieję na dobry występ
podczas zawodów wojewódzkich.
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Świetnie pobiegła też i wywalczyła
mistrzowski tytuł na dystansie 60m
niezawodna Karolina Dzieciuch.
Bartek Kwiecień to podwójny medalista: srebrny w skoku wzwyż
i brązowy w skoku w dal. Krystian
Święcicki walczył do końca na trudnym dystansie 1000m i zameldował
się na II miejscu, a Bartek Skubida
wyskakał brązowy krążek w skoku wzwyż. Na zawodach godnie
reprezentowali szkołę także :Nela
Piętowska , Gabrysia Szydłowska,
Ola Nowińska, Dawid Skrok, Patryk
Drab i Kamil Lipiński. Wszystkim
zawodnikom gratulujemy udanego
występu. Brawo młodzi!!!!
K.R. Marcowie
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