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Drodzy mieszkańcy Gminy Obrazów
Czas Świąt Zmartwychwstania Pańskiego to dla
każdego czas szczególny. Sprawmy, My wszyscy,
swoimi codziennymi wyborami, decyzjami,
żeby był naprawdę szczególny nie tylko dla nas.
Przyjmijcie serdeczne życzenia miłości,
radości i spokoju.
Mimo trudnej i niecodziennej sytuacji, w jakiej
przyjdzie Nam przeżywać ten czas, niech te Święta
będą wyjątkowe, będą prawdziwym przeżyciem,
umocnieniem polskiej i chrześcijańskiej tradycji.
Mając nadzieję, że wraz z Wielkanocą nadejdzie
wiosenny optymizm, życzymy by ta radość i słoneczna
pogoda zagościły w Państwa sercach na dłużej.
Teresa Szczudło
Przewodnicząca Rady
Gminy Obrazów
z Radnymi

Krzysztof Tworek
Wójt Gminy Obrazów
z Pracownikami
i Sołtysami
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RADA GMINY W OBRAZOWIE
WIEŚCI Z RADY GMINY W OBRAZOWIE

Dnia 23 stycznia 2020r. odbyła się
nadzwyczajna sesja Rady Gminy
w Obrazowie. Głównym tematem
było podjęcie uchwał w sprawach:
zmian w budżecie Gminy Obrazów
na 2020 rok, zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata
2020-2029 oraz wysokości stawek
opłat pobieranych za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych położonych na terenie gm. Obrazów.

W dniu 27 lutego 2020r. odbyło się
XVII posiedzenie Rady Gminy w Obrazowie. Podczas sesji przedstawiciele firmy ProInvest przedstawili
szczegółową informację na temat
pozyskiwania środków unijnych
przez samorządy i rolników indywidualnych.

Prognozy Finansowej Gminy na
lata 2020-2029, zakupu działki nr
ewidencyjny 125 w miejscowość
Dębiany, przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Obrazów w 2020r., zmiany uchwały
w sprawie likwidacji jednostki buRadni podjęli uchwały w sprawach: dżetowej Zespołu Ekonomicznego
zmian w budżecie Gminy Obrazów Oświaty w Obrazowie, zmiany Stana 2020 rok, zmiany Wieloletniej tutu Gminnej Biblioteki Publicznej
w Obrazowie, zmiany Statutu Gminy Obrazów oraz przyjęcia planów
pracy Komisji Stałych Rady Gminy
w Obrazowie na 2020 rok.
Ponadto radni zatwierdzili sprawozdania Komisji Stałych Rady i Rady
Gminy.
Pan Wójt poinformował Radnych
o działalności międzysesyjnej oraz
przedstawił informacje na temat
realizowanych inwestycji na terenie
gminy.
Natalia Korycińska

2

Nr 1 (25) 2020

INFORMACJE

Echo Naszej Gminy

WYWIAD
Wywiad z Wójtem Gminy Obrazów
Zdrowia i służb sanitar- westycje i zadania przewiduje Pan
nych.
do realizacji? Czy są na tej liście inwestycje na które Urząd Gminy po16 marca zarządziłem re- zyskał dofinansowanie z zewnątrz?
organizację pracy w Urzędzie. Prosimy mieszkań- Zgadza się, pod koniec roku Rada
ców aby sprawy załatwiali uchwaliła budżet Gminy Obrazów
telefonicznie lub drogą na kwotę blisko 39 milionów złoelektroniczną. Sprawy wy- tych. Nad jego opracowaniem pramagające osobistego sta- cowaliśmy długie tygodnie, wszystwiennictwa są załatwiane ko po to aby spełnił oczekiwania
w Urzędzie po uprzednim społeczne i był realny do zrealizouzgodnieniu telefonicz- wania. Cieszę się że udało się zanym. Utworzyliśmy do rezerwować finanse na niezbędne
tego celu biuro podawcze. inwestycje.
Podjąłem również decyzję
o zamknięciu wszystkich
placów zabaw, świetlic, siłowni nad którymi nadzór
Jak Urząd radzi sobie z sytuacją za- prowadzi Urząd Gminy. Działania te
grożenia epidemicznego i stanem podjąłem w trosce i z myślą o bezepidemii, wywołaną przez koro- pieczeństwie mieszkańców.
nawirusa? Jakie procedury wprowadzono w urzędzie i jednostkach Cały czas jestem w kontakcie z Popodległych?
licją, Strażą Pożarną, Sanepidem
i Wojskiem. Gdy tylko zajdzie
To bardzo ważne pytanie. Mało kto potrzeba będę prosił o pomoc
wyobrażał sobie, że w dzisiejszych wszystkie te służby. Stale uczestczasach stanie się coś takiego co niczę w pracy Gminnego Zespołu
spowoduje paraliż całego społe- Zarządzania Kryzysowego. Staramy
czeństwa.
się na jego posiedzeniach wypracować procedury postępowania,
Decyzją władz zamknięte zostały które pozwolą nam jak najlepiej
szkoły i instytucje kultury. Odwo- reagować na kolejne pojawiające
łano wszystkie imprezy plenerowe się zagrożenia. Sytuacja, w której
aby zapobiec rozprzestrzenianiu się się znaleźliśmy w związku z epitej groźnej choroby. Cała ta sytuacja demią koronawirusa wymaga od
jest trudna, ale jako Wójt staram się Nas, Mieszkańców, zachowania
aby Urząd pracował normalnie.
szczególnych środków ostrożności.
Pamiętajmy o obowiązkowej kwaZaraz po ogłoszeniu pierwszego rantannie, którą muszą przejść osoprzypadku zakażenia koronowiru- by wracające do domu z zagranicy.
sem w Polsce, wydałem dyspozycje Doceniajmy powagę sytuacji, ale też
wyposażenia Urzędu i OSP włączo- nie popadajmy w panikę.
nych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w środki de- Szanowni Mieszkańcy, pamiętajcie,
zynfekujące. Zakupiliśmy też inne że w każdej niepokojącej Was sytupotrzebne środki ochronne.
acji, możecie się zwrócić o pomoc
do Wójta oraz pracowników Urzędu
Na bieżąco także informujemy i innych jednostek samorządowych.
mieszkańców poprzez naszą stronę
internetową oraz media społeczno- Panie Wójcie, jesteśmy po uchwaściowe o wytycznych Ministerstwa leniu budżetu na 2020 rok. Jakie in-

Pozyskaliśmy także dofinansowanie w wysokości 1,4 miliona złotych w ramach PROW na wymianę
oświetlenia ulicznego. Będzie to
815 lamp energooszczędnych, które zastąpią najbardziej przestarzałe
na terenach sołectw naszej gminy.
Jesteśmy w trakcie realizacji budowy trybun przy boisku sportowym
w Święcicy. Inwestycja ta ma na
celu polepszenie wizerunku tego
obiektu i zapewnienie mieszkańcom
wygodnych warunków do śledzenia
zmagań piłkarskich.
Ważną inwestycją jest budowa Samorządowego Centrum Kultury
wraz z całą infrastrukturą. Projekt
realizowany w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020. Centrum służyć
będzie do organizowania imprez
sportowych, artystycznych, rozrywkowych, okolicznościowych, możliwych do zorganizowania na wolnym
powietrzu. Wartość projektu to
1 784 000 złotych, a kwota dofinansowania to 500 tysięcy złotych.
Realizujemy przebudowę dróg
gminnych: w Żurawicy oraz w miejscowości Chwałki. Zadania te finansowane są ze środków Funduszu
Dróg Samorządowych. Wykonamy
na ich odcinkach nową nawierzchnię asfaltową oraz chodnik z kostki
brukowej.
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Poza tym zakończyliśmy już teraz i kosiarkę teleskopową do rowów
pogłębianie i odmulanie zbiorników i skarp. Pojazd ten jest niezbędny
wodnych w Żurawicy i Obrazowie. do prawidłowego utrzymania dróg
gminnych i poboczy.
Utworzyliśmy również świetlicę
środowiskową w Obrazowie dla Z planowanych inwestycji mogę wywsparcia mieszkańców naszej Gmi- mienić jeszcze utwardzenie placu
ny. Wartość całego projektu to po- obok remizy w Głazowie i ogrodzenad 388 tysięcy złotych, w tym do- nie zbiornika wodnego w Zdanowie.
finansowanie to ponad 356 tysięcy
złotych.
Podsumowując, szukamy dofinansowań gdzie się da. Cieszę się, że
W ramach PROW udało się roz- dzięki dobrej współpracy z władzapocząć budowę boiska sporto- mi różnych szczebli administracji
wego w Bilczy. Będzie ono służyło publicznej udaje się pozyskiwać
uczniom pobliskiej szkoły. Wartość środki z zewnątrz i często przy niezadania to kwota ponad 320 tysięcy wielkim wkładzie własnym realizozłotych, w tym dofinansowanie się- wać kolejne inwestycje.
gnie 227 tysięcy złotych.
A co z rewitalizacją Obrazowa?
Z pozostałych prac, którymi obecnie się zajmujemy można wymie- Na początku marca otrzymaliśmy
nić: wykonanie studni głębinowej pismo z Urzędu Marszałkowskiego
w Lenarczycach, budowę budynku Województwa Świętokrzyskiego,
garażowo - gospodarczego w Świę- w którym zawarto bardzo optymicicy- etap II, rozbudowę świetlicy styczne informacje. Komisja Eurowiejskiej w Jugoszowie i remont pejska planuje relokację środków
świetlicy wiejskiej w Komornej.
finansowych, co dla nas jako Gminy będącej na liście rezerwowej
Poza tym planujemy w najbliższym ma ogromne znaczenie. Jesteśmy
czasie zakupić pojazd specjalny, zobowiązani do przygotowania
wyposażony w piaskarkę, pług do dokumentów, po to aby w razie
odśnieżania, kosiarkę do poboczy otrzymania zielonego światła ru-
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szyć z całą procedurą. Jestem pełen
nadziei, iż uda się wykonać to co
zaplanowaliśmy. Chcemy w ramach
Rewitalizacji zmodernizować drogi,
rozbudować budynek OSP, przeprowadzić renowację figury Św. Jana,
założyć panele, adaptować zdegradowane tereny oraz rozbudować
monitoring. Wszystkie te działania
mają na celu poprawę wizerunku
Obrazowa jako stolicy całej Gminy.
Na jakim etapie są budowy domowych instalacji OZE, które Gmina
Obrazów objęła projektem parasolowym?
Na chwilę obecną mamy przekazanych do wykonania 70 adresów dla
instalacji fotowoltaicznych oraz 33
adresy dla kolektorów słonecznych.
Znaczna część tych instalacji została wykonana. Jednakże z powodu
wprowadzenia stanu epidemii prace nad dalszymi instalacjami uległy
opóźnieniom. Chciałbym jednocześnie powiadomić, iż nadal można
przystąpić do projektu. Przypomnę
również, iż wsparcie wynosi 60%
wartości netto instalacji.
Dziękuję za rozmowę

Drodzy Mieszkańcy!
W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją, wywołaną rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2, powodującego chorobę COVID 19, władze samorządowe gminy podjęły decyzję
o zakupie materiałów niezbędnych do uszycia maseczek zabezpieczających. Celem tej inicjatywy jest stworzenie ich strategicznej rezerwy, która w przypadku pogłębienia się sytuacji
kryzysowej, zapewni wszystkim potrzebującym mieszkańcom Gminy Obrazów, chociaż minimalną możliwość zabezpieczenia się przed tym niebezpiecznym koronawirusem.
Dlatego zwracam się z prośbą, do tych wszystkich, którzy posiadają odpowiednie umiejętności, o zaangażowanie się w szycie maseczek dla siebie i najbliższych, sąsiadów i służb niosących pomoc oraz dla wszystkich potrzebujących ich mieszkańców naszej gminy. Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do Urzędu: tel. 15 836 51 62, email: sekretariat@
obrazow.pl
W tym trudnym czasie bądźmy razem i okażmy sobie wzajemną życzliwość i pomoc.
Pamiętajmy, że wirus nie wybiera i w każdej chwili, to my sami możemy potrzebować pomocy
innych.

Wójt Gminy Obrazów
Krzysztof Tworek
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INWESTYCJE
Inwestycje w Gminie Obrazów
Zadania w trakcie realizacji:
- budowa trybuny przy boisku sportowym w Święcicy,
- budowa Samorządowego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w Obrazowie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020. Projektowany
obiekt służyć będzie do organizowania imprez sportowych, artystycznych, rozrywkowych, okolicznościowych, możliwych do zorganizowania
na wolnym powietrzu. W pomieszczeniach budynku będzie się odbywać działalność związana z szerzeniem kultury i sztuki.
Projekt obejmuje budynek wraz
z wewnętrzną instalacją elektryczną, wod-kan, c.o., gazową oraz
przyłączem wodociągowym i kanalizacji sanitarnej, oze, scenę, zbiornik
na nieczystości ciekłe, utwardzenie
ciągów komunikacyjnych, miejsca
parkingowe.

- przebudowa drogi gminnej o nr
002475T Obrazów – Żurawica – Milczany na odcinku od km 0+353 do
km 1+565 położonej Żurawicy oraz
przebudowa drogi gminnej o nr
002472T Chwałki – Wieś na odcinku od km 0+700 do km 1+574 położonej w Chwałkach. Zadania finansowane w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych, obejmują:
wykonanie nawierzchni asfaltowej na obu odcinkach oraz wykonanie chodnika z kostki brukowej
w Chwałkach o długości 874,00 m
oraz chodnika w Żurawicy na długości 269,60 m.
- budowa boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bilczy
w ramach Osi Priorytetowej 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014-2020.

Wartość projektu:
1 784 000,00 zł
Kwota dofinansowania:
500 000,00 zł

Wartość zadania:
320295,12 zł brutto
Kwota dofinansowania:
227600,37 zł
- wykonanie studni głębinowej do
poboru wody pitnej w Lenarczycach. Zadanie finansowane ze środków budżetu gminy.
- budowa budynku garażowo - gospodarczego w Święcicy - etap II,
- rozbudowa budynku świetlicy
wiejskiej w Jugoszowie – etap II

Budowa Samorządowego Centrum Kultury wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami oraz parkingiem na terenie działki o nr ewid. 182/3 w msc. Obrazów
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Realizowane projekty:

- remont dwóch pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Komornej,

- równanie działki gminnej o nr
ewid. 43 w Komornej,

Inwestycje zakończone:
- wykonanie prac ziemnych przy
zbiorniku wodnym w Żurawicy i Obrazowie,
- montaż barier energochłonnych
przy drodze gminnej w Kleczanowie,
- oznakowanie pionowe drogi
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Utworzenie świetlicy środowiskowej w Szkole Podstawowej w Obrazowie.
Celem głównym projektu jest
wsparcie rodzin z terenu gminy
Obrazów w okresie od 1.09.2019
r. do 30.04.2022r. w procesie przygminnej Dębiany – Samborzec, Ob- gotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania
razów,
właściwych postaw społecznych
Planowane przetargi na:
poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz
- zakup i dostawę pojazdu typu spe- zajęciami edukacyjnymi i profilakcjalnego, wyposażonego w: piaskar- tycznymi.
ko - solarkę, pług do odśnieżania,
kosiarkę do poboczy z automatem Projekt zakłada wsparcie 20 osób
omijającym przeszkody i kosiarkę zagrożonych wykluczeniem spoteleskopową do rowów i skarp,
łecznym. W ramach funkcjonowania placówki dzieci będą miały
Planowane inwestycje:
zapewnioną pomoc m.in. w nauce
i uzupełnieniu zaległości edukacyj- utwardzenie parkingu kostką bru- nych, organizowaniu czasu wolnekową przed budynkiem świetlicy go – prowadzenie zajęć tematyczwiejskiej w Głazowie,
nych (plastycznych, sportowych,
- wykonanie chodnika do altany kulinarnych, muzycznych, inforw Sucharzowie,
matycznych), porozumiewania się
- wykonanie ogrodzenia zbiornika w językach obcych, kompetencji inwodnego w Piekarach,
formatycznych, świadomości i eks- rozbudowa oświetlenia ulicznego presji kulturalnej. Rodziny otrzymana terenie Gminy.
ją także wsparcie psychologiczne
i prawne.

Pozyskane dofinansowania:

Gmina Obrazów pozyskała środki
w wysokości ponad 1,4 mln zł na
wymianę oświetlenia ulicznego na
energooszczędne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
W ciągu 3 lat wymiana obejmie 815
lamp zlokalizowanych we wszystkich sołectwach.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny
Wartość projektu:
388 438,63zł
Kwota dofinansowania:
356 438,63zł

Piotr Teter

Wsparcie psychologiczne w trudnym czasie epidemii w kraju
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego uruchamia
telefon psychologa i interwenta kryzysowego. Telefon jest formą wsparcia dla wszystkich, którzy w związku
z sytuacją epidemiczną czują się zagrożeni, przemęczeni pracą lub nie mają wiedzy gdzie szukać pomocy i jak
zabezpieczyć się przed groźnym wirusem. Wsparcie można uzyskać w godz. 9.00 – 14.00 w dni pracy Urzędu
Marszałkowskiego po numerem telefonu: 41 3626189 – psycholog 41 2481700 – psycholog 41 3421902 –
interwent kryzysowy
Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu informuje, iż w związku z zaleceniami
odnośnie ograniczenia spotkań międzyludzkich, istnieje możliwość kontaktu telefonicznego z psychologami
Centrum Zdrowia Psychicznego w Sandomierzu. Telefoniczna pomoc psychologów kierowana jest do wszystkich potrzebujących, w szczególności do osób chorych, samotnych, objętych kwarantanną oraz zaniepokojonych epidemiczną sytuacją w naszym kraju. Każdy zainteresowany uzyskaniem wsparcia może dzwonić pod nr
telefonu 15 833 05 61 od godz. 8.00 - 14.00. Taka pomoc świadczona jest także w Naszej Gminie. Telefonicznej
porady psychologicznej udziela psycholog Wioletta Wołosz-Bona pod nr telefonu: 505 093 806
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Ulga termomodernizacyjna
powierzchni przezroczystych
cząć przedsięwzięcia termomodernieotwieralnych;
nizacyjne w 2020 roku. Możliwość
skorzystania z ulgi mają również • wymiana elementów istniejącej
instalacji ogrzewczej lub instalaosoby, które są w trakcie procesu
cji przygotowania ciepłej wody
termomodernizacji, niemniej jedużytkowej lub wykonanie nowej
nak na poczet jej rozliczenia zaliczoinstalacji wewnętrznej ogrzewane będą jedynie wydatki poniesione
nia lub instalacji przygotowania
po 1 stycznia 2019.
ciepłej wody użytkowej;
• montaż kotłów kondensacyjNa co będzie przysługiwała ulga?
nych
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji I Rozwoju z 21 grud- Ulga termomodernizacyjna polegać
nia 2018 r. w sprawie określenia będzie na możliwości odliczenia od
wykazu rodzajów materiałów bu- podstawy podatku dochodowedowlanych, urządzeń i usług związa- go kosztów poniesionych na ternych z realizacją przedsięwzięć ter- momodernizację nieruchomości.
momodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 Łączna kwota odliczeń nie będzie
r., poz. 2489) ulga będzie przysługi- mogła przekroczyć kwoty 53 tys. zł,
zaś wszystkie wydatki będą musiały
wała m.in. na:
zostać udokumentowane na podmateriały budowlane i urządzenia stawie faktur VAT. Odliczenia należy
dokonać w zeznaniu za rok podatjak np.:
kowy, w którym poniesiono wydat• materiały budowlane wykorzy- ki. Jeżeli w danym roku podatkostywane do docieplenia;
wym kwota odliczenia nie znajdzie
• węzeł cieplny wraz z programa- pokrycia w rocznym dochodzie
torem temperatury;
podatnika będzie ona podlegać od• kotły kondensacyjne;
liczeniu w kolejnych latach. Okres
• materiały budowlane wchodzą- ten nie może być jednak dłuższy niż
ce w skład instalacji ogrzewczej; 6 lat. Termin ten należy liczyć od
• materiały budowlane wchodzą- końca roku podatkowego, w którym
ce w skład instalacji przygoto- poniesiono pierwszy wydatek.
wania ciepłej wody użytkowej;
• materiały budowlane wchodzą- Kiedy ulga termomodernizacyjna
ce w skład systemu ogrzewania nie obowiązuje?
elektrycznego;
• pompa ciepła wraz z osprzętem; Odliczeniu w ramach ulgi nie będą
• ko l e k t o r s ł o n e c z n y w r a z podlegały wydatki w części, w jakiej
z osprzętem.
zostały:

Wprowadzenie ulgi termomodernizacyjnej stanowi jeden ze sposobów na zmniejszenie poziomu
zanieczyszczenia powietrza. Jej
wprowadzenie ma docelowo zachęcić do walki ze smogiem, a co za
tym idzie poprawić jakość powietrza, które znacząco wpływa na nasze życie. Ulga, o której mowa pozwala na odliczenie od dochodów
wydatków związanych z realizacją
przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych.
Przeznaczona jest dla podatników
podatku dochodowego od osób fizycznych będących właścicielem lub
• sfinansowane lub dofinansowspółwłaścicielem budynku miesz- Usługi jak m.in.:
wane ze środków Narodowego
kalnego jednorodzinnego.
• wykonanie audytu energetyczFunduszu Ochrony Środowiska
nego budynku przed realizacją
i Gospodarki Wodnej lub woUlga będzie przysługiwała zarówno
przedsięwzięcia termomoderjewódzkich funduszy ochrony
podatnikom opłacającym podatek
nizacyjnego;
środowiska i gospodarki wodnej
według skali podatkowej, według
lub zwrócone podatnikowi w jastawki podatku liniowego oraz • wykonanie analizy termograficznej budynku;
kiejkolwiek formie;
opłacającym podatek w formie
ryczałtu od przychodów ewiden- • wykonanie dokumentacji pro- • zaliczone do kosztów uzyskajektowej związanej z pracami
nia przychodów, odliczone od
cjonowanych. Niezbędne jest, aby
termomodernizacyjnymi;
przychodu na podstawie ustaowi podatnicy ponosili wydatki na
wy o zryczałtowanym podatku
realizację przedsięwzięć termomo- • docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub
dochodowym lub uwzględniodernizacyjnych. Ulgę termomoderfundamentów;
ne przez podatnika w związku
nizacyjną reguluje art. 26h ustawy
z korzystaniem z ulg podatkoo PIT, zaś zwolnienie przedmiotowe • wymiana stolarki zewnętrznej
np.: okien, okien połaciowych,
wych w rozumieniu Ordynacji
art. 21 ust. 1 pkt 129a tej ustawy.
drzwi balkonowych, drzwi zepodatkowej.
Ulga skierowana jest nie tylko do
wnętrznych, bram garażowych,
podmiotów, które planują rozpoKlaudia Godowska-Pietruszka
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Dopłaty bezpośrednie w 2020 roku
W 2020 r., po raz trzeci z rzędu, zamiast wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich będzie można składać oświadczenia o braku
zmian w stosunku do wniosku
z roku poprzedniego. Oświadczenia będą przyjmowane od
1 marca do 15 kwietnia 2020 r.

ubiegać się o te same płatności co • premię pielęgnacyną i premię
zalesieniową (PROW 2014w roku minionym, i w 2019 r. wnioskowali wyłącznie o:
2020).
• jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie,
płatność dodatkową, płatność
związaną do powierzchni upra-

Złożenie oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku
o przyznanie płatności na rok 2020.
Wzór oświadczenia dostępny jest
na stronie internetowej ARiMR.
Kiedy warto składać e-wniosek zamiast oświadczenia?

Kto może złożyć oświadczenie zamiast e-wniosku o dopłaty?

wy chmielu, płatność do owiec
i płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu;
Oświadczenia mogą składać rolnicy, • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innyktórzy zadeklarowali we wniosku
mi szczególnymi ograniczeniami
złożonym w 2019 r. powierzchnię
(płatność ONW) (PROW 2014gruntów ornych mniejszą niż 10
2020);
ha, potwierdzają brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie • wypłatę pomocy na zalesianie
(PROW 2007-2013);
płatności złożonego w 2019 r., chcą

Jednak zanim takie oświadczenie
złożymy, warto się dobrze zastanowić, czy to się opłaca. Szczególnie, gdy zmieniła się powierzchnia
gospodarstwa lub za ubiegły rok
ARiMR stwierdziła jakieś nieprawidłowości, skutkujące obniżeniem
dopłat. Wówczas lepiej zamiast
oświadczenia wypełnić wniosek
w aplikacji eWniosekPlus i zaktualizować wszystkie dane.
ARiMR przypomina, że nie zmienia się termin składania wniosków
o dopłaty bezpośrednie i obszarowe
za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.
Tak jak dotychczas wnioski będzie
można składać od 15 marca do 15
maja br.
Monika Smardz

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH
OD ALKOHOLU I ICH RODZIN W OBRAZOWIE
Informujemy, że na terenie Gminy Obrazów działa Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych od Alkoholu
i Członków Ich Rodzin.
W Punkcie prowadzone jest pośrednictwo, wsparcie i pomoc dla osób uzależnionych i członków ich rodzin
w szczególności w zakresie uzależnienia od alkoholu, narkomanii i przemocy w rodzinie.
Po pomoc i wsparcie może zgłosić się każdy mieszkaniec Gminy Obrazów. Wszystkie usługi Punktu Konsultacyjnego świadczone są bezpłatnie.
W Punkcie Konsultacyjnym przyjmują:
• psycholog (budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie wejście od tyłu budynku) .
Terminy przyjęć - każdy:
- wtorek w godz. 16:30-19:00
- czwartek w godz. 17:00-18:30
- sobota w godz. 11:00-12:00
• terapeuta ds. uzależnień (budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrazowie)
Terminy przyjęć – każdy:
- czwartek w godz. 11:00-18:00.
Natalia Korycińska
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Spotkanie mikołajkowe
w ramach projektu „Aktywizacja osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym w Gminie Obrazów”
W dniu 5 grudnia 2019 r., Ośrodek i walka z ubóstwem Działanie 9.1.
Pomocy Społecznej w Obrazowie Aktywna integracja zwiększająca
w ramach realizowanego projek- szanse na zatrudnienie.
tu pn.„Aktywizacja osób zagrożoEwa Sygnet
nych wykluczeniem społecznym
w Gminie Obrazów ” zorganizował
Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci
uczestników projektu. W spotkaniu uczestniczyło 20 dzieci oraz ich
rodzice. Zebranych powitała Pani
Anna Biernat Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej w Obrazowie.
Świąteczna uroczystość odbyła się
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie. Całe spotkanie przy akompaniamencie polskich
kolęd umiliła wizyta Świętego Mikołaja, który grzecznym dzieciom
przyniósł świąteczne upominki.
Spotkanie odbyło się dzięki środkom finansowym Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne

Mikołajki ze Stowarzyszeniem „Wspólnie dla Kleczanowa”
6 grudnia 2019 r. Stowarzyszenie
„Wspólnie dla Kleczanowa” zorganizowało po raz pierwszy Mikołajki
dla dzieci w wieku 1-10 lat z Kleczanowa.
Mottem spotkania były słowa papieża Jana Pawła II: „Święty Mikołaj jest patronem daru człowieka
dla człowieka”. Nieustannie przekazują zawsze aktualną ideę-ofiarności wobec bliźniego. Świąteczne
paczki dla najmłodszych wręczył
sam Święty Mikołaj. W spotkaniu
uczestniczyła także p. Monika Mroczek - mieszkanka mieszkań treningowych w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Kleczanowie, która zaśpiewała kilka refleksyjnych,
przedświątecznych piosenek, umilając zebranym wspólnie spędzony
czas. W czasie uroczystości złożono
również podziękowania od Stowarzyszenia i wręczono upominek

mikołajkowy Jolancie Adamczyk za
pracę społeczną na rzecz lokalnej
społeczności i wsi Kleczanów. Na
koniec na wszystkich obecnych czekał przygotowany na świetlicy szkolnej poczęstunek.
Sponsorami paczek mikołajkowych byli: Sołectwo wsi Kleczanów,
Ogrodnicza Spółdzielnia „Sandomir
- Fruit”, Firma PPHU-A.R. Chmielewscy w Kleczanowie. Wszystkim
sponsorom-ludziom wielkiego serca serdecznie dziękujemy. Podziękowania kierujemy także do Dyrektor
Ewy Biernackiej, Anny Zybały oraz
pracowników szkoły za współpracę
i wsparcie lokalnej inicjatywy.
Joanna Legwant
Prezes Stowarzyszenia
„Wspólnie dla Kleczanowa”
Foto: Kacper Legwant, Anna Kula
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Wyjątkowe, bo trzecie już spotkanie wigilijnoopłatkowe w Gminie Obrazów
Grudzień to czas podsumowań.
To czas, kiedy patrzymy wstecz,
oceniamy miniony rok, podejmowane decyzje, realizowane plany
i dokonujemy próby weryfikacji
tego, co udało nam się wspólnymi siłami zrealizować. W dniu 19
grudnia 2019 roku w Pensjonacie
Agroturystycznym „Wojtasówka”
w Obrazowie również miało miejsce wyjątkowe podsumowanie.
Tego dnia odbyło się już trzecie
spotkanie osób starszych z terenu
Gminy Obrazów na uroczystej Wigilii. Zebranych gości powitała Anna
Biernat Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej, a Wójt Krzysztof Tworek wraz z Przewodniczącą Rady
Teresą Szczudło dziękowali wspólnie uczestnikom spotkania za liczne
przybycie i złożyli wszystkim życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne. Proboszcz Parafii Obrazów ks. dr
Piotr Kulita odmówił okolicznościo- jasełkowe w wykonaniu uczniów Osobom zainteresowanym udziaze Szkoły Podstawowej w Bilczy.
łem w spotkaniu Gmina zapewniła
wą modlitwę.
transport.
Spotkanie było wyjątkowe. Wszyst- Organizowane przez Gminę spotkakim udzielił się świąteczny nastrój. nie jest dla większości uczestników, Kierownik Ośrodka Pomocy SpoNie zabrakło serdeczności, ciepłych osób samotnych jedyną okazją do łecznej w Obrazowie wraz z prasłów, życzeń, gorących uścisków jak połamania się opłatkiem, złożenia cownikami składa serdeczne poi łez oraz wzruszeń. Nastrój wigilij- życzeń, poczucia atmosfery Świąt dziękowania wszystkim osobom,
nej wieczerzy podkreśliło wspólne Bożego Narodzenia. W uroczysto- które przyczyniły się do organizacji
łamanie opłatkiem, życzenia. Nie- ściach wzięło udział około 160 osób. spotkania wigilijno- opłatkowego.
odzownym elementem Wigilijnej Uczestnicy spotkania na zakończeEwa Sygnet
uroczystości było przedstawienie nie otrzymali drobne podarunki.
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V Bal Karnawałowy/ Dzień Babci i Dziadka/ Misie Ratownisie
w miejscowości Chwałki

W sobotę 18.01.2020 r. w świetlicy wiejskiej w Chwałkach odbył się
już po raz 5. BAL KARNAWAŁOWY
połączony z Dniem Babci i Dziadka. Bal dla ok. 40 dzieci, dziadków,
babć i rodziców zorganizowali: Sotys, Rada Sołecka i Stowarzyszenie
„Pokolenia”. Władzę reprezentowali: Wójt K. Tworek i Radne Gminy A.

Staniszewska i L. Kędziora. Uczestników balu do zabawy porwała Justyna Niezgoda. Nie było końca życzeniom dla dziadków i babć. Podczas
zabawy wszyscy mogli uczestniczyć
w małym, słodkim poczęstunku.
Nasz bal był także podsumowaniem akcji „MISIE RATOWNISIE”.
Pluszaki, podarowane przez miesz-

kańców Chwałek i firmę „Pluszak”,
zostały uroczyście przekazane strażakom OSP w Obrazowie, którzy
przyjechali do nas trzema wozami bojowymi. Każdy przez chwilę
mógł poczuć się jak strażak, wejść
do wozu, założyć hełm, wezwać kolegę przez radio, stanąć za sterami
łódki. Największą niespodziankę
mieli sąsiedzi z okolicznych domów,
którzy na widok tylu wozów myśleli, że świetlica stoi w płomieniach.
Strażacy przygotowali także krótką
prezentację na temat bezpieczeństwa dla seniorów. Impreza została
zorganizowana przy wsparciu funduszu sołeckiego. DZIĘKUJEMY OSP
W OBRAZOWIE ZA OBECNOŚĆ. Życzymy im dużo sukcesów. DZIĘKUJEMY MIESZKAŃCOM ZA WSPÓLNIE
SPĘDZONY CZAS. Mamy nadzieję, że
wszyscy się świetnie bawili. DZIĘKUJEMY TAKŻE WSZYSTKIM, KTÓRZY
POMOGLI W PRZYGOTOWANIACH.
DO ZOBACZENIA ZA ROK.
Anna Tyban

Udane ferie przy grach planszowych z Chwałowiankami
Tradycyjne gry planszowe mogą
zastąpić telefony komórkowe, komputery i telewizję. Przekonali się
o tym młodsi mieszkańcy sołectwa
Chwałki, którzy skorzystali z zaproszenia pań z Koła Gospodyń Wiejskich „Chwałowianki” i przyszli na
spotkanie do wiejskiej świetlicy,
gdzie na stołach czekały na nich gry
planszowe.
Dla uczestników przygotowano
kilkadziesiąt różnych gier planszowych. Były tradycyjne i te nieco
nowsze, które znają już pociechy
Chwałowianek. Były drewniane łamigłówki, bierki i domino. Wszystkie znalazły swoich zwolenników.
Zarówno wśród tych najmłodszych
- czteroletnich, jak i tych kilkunastoletnich. Były gry samodzielne i grupowe. Grały dzieci, grali rodzice
w nawet dziadkowie.

młodych mieszkańców. Najmłodszym towarzyszyli rodzice, którzy
sami chętnie sięgali po gry z lat
swojego dzieciństwa.
Spotkanie miało także cel integracyjny, dlatego dzięki karteczkom
z imionami, jakie przyklejono do
odzieży uczestników, zostały przełamane lody i zawiązały się nowe
znajomości.
Uczestnicy spotkania zarówno ci
młodsi, jak i ich opiekunowie mogli
liczyć na słodki poczęstunek i napoje przygotowane przez „Chwałowianki”.

Panie z KGW zapewniają, że w świetlicy wiejskiej, gry zostaną bardzo
dobrze wykorzystane, bo już niebawem zorganizowane zostanie kolejne spotkanie z grami planszowymi.
Ferie przy grach planszowych spo- W planach jest Rodzinny Turniej
tkały się z ogromnym zaintereso- w Gry Planszowe.
waniem młodszych mieszkańców
Chwałek i ich rodziców. Stąd apel Już niedługo zostanie podany na
Chwałowianek do osób, które mo- Facebooku KGW Chwałowianki, tergłyby się podzielić swoimi grami min w którym będzie można przyPodczas dwóch planszowych wtor- planszowymi, które dziś zalegają nieść gry.
ków świetlicę odwiedziło prawie 50 w domowych zakamarkach.
Klaudia Tajs
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“Czadowi Mieszkańcy Głazowa”
dy działania czujek
tlenku węgla. Pokazano na fantomie
działania ratownicze, jakie należy
podjąć w przypadku zasłabnięć osób
i zasady postępowania podczas zatrucia czadem. Na
koniec spotkania
druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej

w Głazowie przekazali mieszkańcom
40 czujek tlenku węgla, które zostały pozyskane w ramach programu
organizowanego przy współpracy
Gminy Obrazów i Stowarzyszenia
Integracja i Rozwój w Kielcach.
Jako Strażacy z Ochotniczej Straży
Pożarnej z Głazowa chcemy, żeby
w przyszłości takie urządzenie było
dostępne w każdym domu naszej
miejscowości.

W ramach realizowanego programu pod
tytułem „Czadowi
Mieszkańcy Głazowa”
Ochotnicza Straż Pożarna w Głazowie razem
z Państwową Strażą Pożarną w Sandomierzu
przeprowadziła prelekcję na temat zagrożeń
związanych z możliwością powstania pożarów
w mieszkaniach oraz
zatruć tlenkiem węgla.
Strażacy omówili zasa-

DEFIBRYLATOR AED W GŁAZOWIE
Ochotnicza Straż Pożarna w ramach
realizowanych grantów z Fundacji
„Orlen - Dar Serca” i Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu, w konkursie „Działaj Lokalnie” pozyskała środki finansowe
na zakup profesjonalnego urządzenia do ratowania życia wraz ze
skrzynką zewnętrzną.
Defibrylator zawisł w centrum naszej miejscowości przy wejściu do
świetlicy wiejskiej. Jest to pierwsze
AED ogólnodostępne 24h na dobę
na terenie wiejskim, w powiecie sandomierskim dla wszystkich
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mieszkańców. Dowodem na istotną
potrzebę tego typu urządzeń jest
fakt, że w niespełna dwa miesiące
od zamontowania, zaistniała próba
użycia urządzenia na osobie, która
dostała nagłego zatrzymania krążenia. Szybka reakcja osób pozwoliła na przywrócenie krążenia i dała
szansę na przeżycie osoby poszkodowanej. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Obrazów
w najbliższym czasie strażacy z OSP
w Głazowie chcą rozszerzyć działania na inne miejscowości na terenie
gminy.
Prezes OSP Głazów - Łukasz Wolak

Prezes OSP Głazów
Łukasz Wolak
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PODSUMOWANIE SEZONU LOTÓW GOŁĘBI
POCZTOWYCH W SEKCJI OBRAZÓW

Dnia 24 stycznia 2020 roku Hodowcy Gołębi Pocztowych zrzeszeni
w sekcji Obrazów oddziału Sandomierz Polskiego Związku Hodowców
Gołębi Pocztowych podsumowali
sezon lotowy swoich gołębi z 2019
roku. Na spotkaniu, które odbyło się
w remizie OSP w Obrazowie obecni
byli prawie wszyscy członkowie sekcji oraz Pan Wójt Krzysztof Tworek.
Miłym akcentem spotkania zamykającego sezon lotowy gołębi
pocztowych 2019 było uroczyste
wręczenie przez Pana Wójta dyplomów i mistrzowskich pucharów
zasłużonym hodowcom biorącym
udział we wszystkich lotach gołębi
dorosłych i młodych.
Wśród nagrodzonych w lotach gołębi dorosłych znaleźli się:
Ryszard Świder
Jan Śliwiński
Stanisław Wawrzkiewicz
Jan Atamańczuk
Artur Chmiel
Paweł Bulira
Jerzy Kot
Damian Spiegel
Marek Dudek
Sławomir Wawrzkiewicz
Mariusz Płaneta

Krzysztof Kowalski
Kazimierz i Aleksander Stefaniak
Franciszek Kwiatkowski
Grzegorz Siudak
Bogusław Mendala
Adam Wilk
A w lotach gołębi młodych:
Damian Spiegel
Krzysztof Kowalski
Jan Atamańczuk
Artur Chmiel
Stanisław Wawrzkiewicz
Kazimierz i Aleksander Stefaniak
Mariusz Płaneta
Sławomir Wawrzkiewicz
Ryszard Świder
Grzegorz Siudak
Paweł Bulira
Wojciech Chmielewski
Józef Wojtas
Jerzy Kot
Franciszek Kwiatkowski

Polski w kategorii A (krótki dystans
100-400km). Kolega Damian otrzymał tytuł 34 przodownika w kraju
natomiast w lotach gołębi młodych
27 przodownika w Mistrzostwie
Polski w kategorii Derby (5 najszybszych gołębi, które osiągnęły po 4
konkursy z lotów).
Sekcja może pochwalić się jeszcze
jednym wyjątkowym hodowcą, jakim jest Sławomir Wawrzkiewicz.
Jego gołębie wzięły udział w Locie
Narodowym z Brukseli uzyskując
12 wynik w 3 strefie i pokonując
dystans 1200 km.
Podczas sezonu odbyło się 13 lotów
gołębi dorosłych i 5 lotów gołębi
młodych.

Sezon lotowy 2019 nie był łatwy dla
gołębi hodowców, ale mimo niedogodności i trudnych warunków
pogodowych wszystkie loty odbyły
Pan Wójt wręczając dyplomy się, a hodowcy mogą poszczycić się
i puchary pogratulował hodowcom dobrymi osiągnięciami.
osiągnięć i życzył sukcesów w kolejnych sezonach lotowych.
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, a także było okazją do
Spośród hodowców sekcji Obrazów dyskusji i wymiany doświadczeń
na szczególną uwagę zasługuje Da- w sprawach hodowlanych i organimian Spiegel, którego gołębie doro- zacyjnych.
słe osiągnęły sukces w Mistrzostwie
Paweł Bulira
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Mieszkanki Chwałek na warsztatach „Klinika Ubrań”
z Justyną Gamoń - Wesołowską
Jakie rajstopy dobrać do butów, co
wypada założyć na rodzinne spotkanie i dlaczego warto wstąpić do
sklepu z używaną odzieżą, to tylko
niektóre pytania, na jakie musiała odpowiedzieć znana i ceniona
projektantka mody na spotkaniu
z mieszkankami Chwałek. Spotkanie ze stylistką i krawcową odbyło
się w ramach I warsztatów „Klinika
Ubrań”.

puściło oczko i podpytać panią Justynę o najważniejsze zasady komponowania garderoby i dodatków.
Pytanie goniło pytanie. - Powiem
tak, trzeba bawić się modą - radziła Justyna Wesołowska - Gamoń.
- Kiedy idziemy do sklepu musimy
mierzyć jak najwięcej ubrań i dodatków. Jeśli mierzymy coś i zastanawiamy się nad kupnem tego, to już
jest sygnał, że w tym raczej chodzić
nie będziemy, i prędko odkładamy
To było bardzo kreatywne spotka- na półkę. A jeśli coś założymy i mynie dla pań z Koła Gospodyń Wiej- ślimy - tak to jest to, od razu pędziskich „Chwałowianki” i Stowarzy- my do kasy.
szenia „Pokolenia”.
Justyna Wesołowska Gamoń przyNa kilka godzin świetlica w Chwał- wiozła ze sobą pomysły, maszyny,
kach za sprawą pani Justyny i kraw- aplikacje, guziki i resztki materiacowej pani Renaty zamieniła się łów. Wszystko po to, aby pokazać,
w zakład krawiecki i atelier mody, że moda, to nie tylko ubrania znaw którym można było skrócić su- nych marek z górnych półek czy
kienkę, podwinąć nogawki spodni, z popularnych sieciówek. - Moda
doszyć aplikacje na sweterku, gdzie to także nasza inspiracja i nasz po-

mysł - mówiła pani Justyna. - Moda
to obserwacja ulicy, sklepowych
witryn, miejsc, w których bywamy.
Moda to nasza osobowość, którą ubieramy, tak jak chcemy, to
w czym czujemy się dobrze. Moda
to sklepy z używaną odzieżą, gdzie
czekają na nas światowe marki
i modne ciuchy. Musimy tylko dobrze patrzeć.
Było to pierwsze spotkanie z Panią
Justyną i Panią Renatą, i już wiemy,
że nie ostatnie.
Spotkanie pod znakiem igły i modowych porad umilił poczęstunek
i zimowa herbata. Spotkanie zorganizowały panie z Koła Gospodyń
Wiejskich Chwałowianki i Stowarzyszenia „Pokolenia” przy wsparciu Funduszu Sołeckiego Sołectwa
Chwałki.
Klaudia Tajs

GRA MEMORY „ODKRYWAMY GMINĘ OBRAZÓW”
Gra memory powstała w ramach realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Obrazowie zadania „Świętokrzyski ETNO-dizajn” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „EtnoPolska 2019” przy udziale środków
Gminy Obrazów.
Gra przedstawia ważne dla Gminy Obrazów zabytki lub miejsca będące nierozerwalną
częścią naszego dziedzictwa kulturowego i tożsamości- figurki, kościoły, cmentarze, budynki użyteczności publicznej, krajobrazy. To świetny trening pamięci i spostrzegawości,
a zarazem edukacja najmłodszych mieszkańców.
Zainteresowanych mieszkańców zapraszamy serdecznie po bezpłatny egzemplarz gry do siedziby Biblioteki.
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Biesiadowanie w Chwałkach, czyli „BABINIEC II”

W sobotę 07.03.2020r. w świetlicy
wiejskiej w miejscowości Chwałki po raz drugi odbyła się impreza
z okazji Dnia Kobiet „BABINIEC II”,
na którą przybyło około 100 Pań
z naszej wsi, a także zaproszeni
goście: Starosta Powiatu Sandomierskiego Marcin Piwnik, przedstawiciel gminy Obrazów oraz OSP
w Obrazowie Jakub Brania z ekipą strażaków z OSP w Obrazowie,
Waldemar Maruszczak kierownik biura ARiMR w Sandomierzu,
Anna Bocheńska – przedstawiciel
KRUS w Sandomierzu, Grażyna
Szklarska- członek Zarządu Powiatu Sandomierskiego, Bożena
Łukaszek- członek Wojewódzkiej
Rady Seniorów przy Urzędzie Marszałkowskim, przedstawicielki Koła

Amazonek w Sandomierzu, Radne,
Sołtys, Rada Sołecka miejscowości
Chwałki, Stowarzyszenie - „Pokolenia” oraz KGW Chwałowianki.
Celem imprezy była integracja wielopokoleniowa Pań, które otrzymały
morze życzeń, tulipanów oraz słodkości od zaproszonych gości. Głównym punktem imprezy był występ
Zespołu „GORZYCZANY” działającym przy GOK w Samborcu, który
zaprezentował wachlarz utworów,
przy których każdy świetnie się bawił. Nie obyło się bez bisów. Ewa
Juda z Zespołu „GORZYCZANY”
przygotowała rymowane „Życzenia
dla Pań z Chwałek”. Później odbył
się mały poczęstunek, biesiadowanie z piosenkami z „Babińcowych
Śpiewników”, a także rozmowy

i wspominki z dawnych czasów.
Impreza została zorganizowana
przy wsparciu funduszu sołeckiego. DZIĘKUJEMY ZAPROSZONYM
PANIOM ZA PRZYNIESIONE SŁODKOŚCI. DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM,
ŻE BYLIŚCIE. MAMY NADZIEJĘ, ŻE
W PRZYSZŁOŚCI ODBĘDZIE SIĘ WIĘCEJ TAKICH SPOTKAŃ, W TAK FANTASTYCZNEJ ATMOSFERZE. DZIĘKUJEMY TAKŻE STRAŻAKOM Z OSP
W OBRAZOWIE ZA POMOC ORAZ
DOTRZYMYWANIE TOWARZYSTWA
NASZYM PANIOM. SPECJALNE PODZIĘKOWANIE KIERUJEMY DO ZESPOŁU „GORZYCZANY” ZA WSPANIAŁY WYSTĘP, KTÓRY UMILIŁ
NASZE SPOTKANIE.
J. Tyban

Dzień Kobiet w sołectwie Obrazów
Tradycyjnie już w sołectwie, z okazji Dnia Kobiet, 8 marca zorganizowane zostało spotkanie integracyjne dla mieszkanek. Organizatorzy:
Sołtys, Rada sołecka, Radny i OSP
podziękowali za ciepło i czułość,
którą kobiety dają z siebie na co
dzień i wyrazili wdzięczność za pełne wsparcie, które ukazują każdego
dnia. Zaprosili do wspólnego świętowania przy słodkim poczęstunku, rozmowach oraz profilaktyce
przygotowanej przez członkinie
Stowarzyszenia Amazonki Sandomierz które zachęcały do samobadania piersi, służyły rzetelną wiedzą
i praktycznym badaniem na fantomie.
Bożena Stasiak
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Dobry rok dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Ubiegły rok będzie dobrze wspominany przez druhów OSP z terenu Gminy Obrazów. Strażacy z OSP
Obrazów i OSP Świątniki, z racji
włączenia do Krajowego Systemu
Ratowniczo Gaśniczego uczestniczyli w akcjach blisko 60 razy. Obie
jednostki zaangażowały się w obronę wałów na Wiśle w okolicach Zawichostu. Druhowie nie odmawiali
także prac gospodarczych których
było około 40.
Na początku ubiegłego roku na
prośbę Wójta Gminy Krzysztofa
Tworka, Rada Gminy zajęła się propozycją podniesienia wysokości
ekwiwalentu. Radni jednomyślnie
podnieśli kwotę ekwiwalentu do 12
zł za godzinę pracy podczas akcji ratowniczej.
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Ważnym aspektem działalności
strażackiej jest pozyskiwanie nowego sprzętu. Patrząc na ilość zakupów można uznać ubiegły rok za
rekordowy. Po wielu latach starań
udało się pozyskać środki na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP
Obrazów. Całkowity koszt to 746
tys. zł. Gmina Obrazów przekazała
na ten cel 236 tys. zł. Resztę kwoty
stanowiły dotacje z KG PSP, Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz środków własnych OSP.
OSP Świątniki, OSP Głazów, OSP
Węgrce, OSP Bilcza i OSP Dębiany
skorzystały z dotacji na zapewnienie gotowości bojowej przyznawaną przez KG PSP. Zakupiono umundurowanie strażackie, piły, agregat
i wyposażenie osobiste strażaków.

Gmina Obrazów przekazala tym
jednostkom na wkład własny łącznie około 2 tys. zł. Znaczącą dotacją pozyskaną ze środków MSWiA
było tzw. 5000+ dla OSP, w ramach
których 8 jednostek z terenu naszej
Gminy zakupiło mundury galowe,
namiot, sprzęt sportowy oraz materiały dydaktyczne. Z bardzo ciekawą ofertą wyszedł do strażaków
WFOŚiGW w Kielcach. Ogłoszono
program doposażenia OSP w sprzęt
z którego skorzystały 4 jednostki
z terenu Gminy Obrazów na kwotę
20 tys. zł. Ostatnią formą wsparcia naszych strażaków był program
doposażenia OSP z budżetu Województwa Świętokrzyskiego: Urząd
Gminy zakupił drona, pompę pływającą i pilarkę do drewna na łączną
kwotę blisko 18 tysięcy zł. Dziesięć
tysięcy na ten cel przekazał Mar-
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szałek Województwa, reszta kwoty
pochodziła z budżetu Gminy. Sprzęt
trafił do OSP Obrazów i Świątniki.
Oprócz wspomnianych wyżej dotacji z budżetu Gminy pokrywano
koszty działalności OSP m.in.: ubezpieczenia, badania, zakupy i naprawy sprzętu.

WYDARZENIA

Kolejnym 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

Echo Naszej Gminy

razem, gdy była taka potrzeba. Jednym z takich wydarzeń było świętowanie 101. rocznicy odzyskania
przez Polskę Niepodległości. Druhowie swoją obecnością uświetnili
Wieczornicę Patriotyczną w Kleczanowie, a miejscowa jednostka przy
wsparciu KGW Kleczanów przygotowała poczęstunek dla zaproszonych
gości.
Jak co roku strażacy OSP z terenu
naszej Gminy włączyli się w organizację 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. 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.
Dziękujemy wszystkim druhnom
i druhom za wkład w bezpieczeństwo naszej Gminy i pielęgnowanie
pięknej strażackiej idei.
J. Brania
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Warsztaty i spotkanie autorskie z pisarką Moniką Sawicką
„Wiele zależy od nas samych, od naszej odwagi i zdolności podejmowania trudnych życiowych decyzji, które mogą zmienić nasze życie”.

Monika Sawicka

9 marca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Obrazowie gościła Monika Sawicka Kacprzak, znana pisarka
i dziennikarka, autorka powieści
obyczajowych dla dorosłych oraz
serii książek dla dzieci. W pierwszej
części spotkania najmłodsi wzięli
udział w interaktywnych warsztatach propagujących zachowania
proekologiczne „ Zielono mi”. Drugi
etap spotkania przeznaczony został
na grupowe warsztaty edukacyjno-motywacyjne dla młodzieży pt.
„Moja książka marzeń”. Uczestnicy
tworzyli własne, niepowtarzalne
książki, w których przedstawiali
swoje marzenia, do których realizacji będą dążyć. Autorka przeprowadziła też bardzo interesujące
warsztaty dziennikarskie, uczniowie poznali m.in. rodzaje środków masowego przekazu oraz
poszczególne gatunki dziennikarskie. W części praktycznej ćwiczyli
jeden z najciekawszych gatunków
dziennikarskich – wywiad oraz
przeprowadzali symulowaną sondę
uliczną. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem pracowali w zespołach, ćwiczyli wyobraźnię, rozwijali
zdolności manualne i kreatywność.
Dorośli czytelnicy obrazowskiej Biblioteki mieli okazję wziąć udział
w spotkaniu z pisarką pt. „Miłość
niejedno ma imię”. Nie było ono
klasyczną pogadanką o książkach,
ale pewnego rodzaju terapią, która dostarczyła uczestnikom dużą
dawkę refleksji, wzruszeń oraz
śmiechu. Monika Sawicka ma za
sobą trudne zarówno dzieciństwo
jak i małżeństwo, w jednym i drugim była ofiarą przemocy domowej i mówiła o tym problemie oraz
o toksycznych związkach. Doskonale
ukazała uczestnikom pojęcie miłości
w kontekście relacji międzyludzkich
np. miłości macierzyńskiej, ludzkich
zachowań i postaw. Nie ukrywała,
iż swoje doświadczenia życiowe zawarła w wielu książkach. Spotkanie
z autorką wywarło na wielu uczestnikach mnóstwo emocji, były nawet
łzy wzruszenia.
Anna Wójcik
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Wyprawki Czytelnicze czekają na małych Czytelników!

Już po raz trzeci bierzemy udział
w projekcie skierowanym dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat,
tj. urodzonych w latach 2014-2017)
realizowanym w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka

- wielki człowiek”. Zachęcamy rodziców do odwiedzania naszych
bibliotek i codziennego czytania
z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które
przyjdzie do biblioteki otrzyma
w prezencie Wyprawkę Czytelniczą
na dobry czytelniczy start. W Wyprawce dzieci znajdą wyjątkową
książkę a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece,
zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru
dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imien-

nym dyplomem potwierdzającym
jego czytelnicze zainteresowania.
W Wyprawce znajdą coś dla siebie
także rodzice – przygotowana dla
nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania
w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających
z częstego odwiedzania biblioteki.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Zapraszamy do naszych placówek bibliotecznych.
Pracownicy GBP w Obrazowie

Klub kreatywności „Tańcowała igła z nitką”
Działalność Klubu opiera się na organizacji warsztatów nauki szycia
od podstaw, przerabiania ubrań,
poznania tajników maszyny do szycia i owerloka , wykrojów i ściegów,
projektowania haftów komputerowych. To prawdziwa przygoda, pasjonujące doświadczenie, eksperymentowanie i wyrabianie własnego
niepowtarzalnego stylu.

sjonalnie prowadzonym zajęciom
oraz ciepłej i miłej atmosferze, tworzonej przez samych uczestników.
W czasie gdy Biblioteka funkcjonowała bez ograniczeń, eksperymentowaliśmy z eko-akcją „Wyprawka
na zakupy”. Szyliśmy torby na zakupy, w planach są woreczki na owoce, warzywa i pieczywo. Aktualnie
uczestniczki Klubu, w zaciszach domowych zorganizowały akcję #zaszyjsięwdomu. Szyjemy maseczki
dla mieszkańców, ośrodków zdrowia w gminie i szpitala w Sandomierzu.

Oferta Klubu tworzona jest na bieżąco, odpowiadając na potrzeby
oraz pomysły mieszkańców. Skierowana jest do różnych grup: dzieci,
młodzieży, dorosłych i seniorów.
Klub jest otwarty dla każdego i stanowi doskonałe miejsce integracji Zapraszamy do Klubu i przygody
i wymiany doświadczeń. Jest miej- z krawiectwem.
scem, do którego chętnie się wraca,
Anna Wójcik
dzięki ciekawym działaniom, profe-

Kurs obsługi komputera i korzystania z internetu
Gminna Biblioteka Publiczna w Obrazowie realizuje kurs obsługi komputera
i korzystania z internetu dla osób dorosłych. Podczas kursu uczestnicy poznawać będą tajniki obsługi komputera i zasady surfowania w sieci.
W programie kursu praca w edytorze tekstu, zakładanie i obsługa konta
pocztowego, obsługa portali społecznościowych, korzystanie z komunikatorów, np. Skype i inne warsztaty w zakresie nowych technologii. Długość
kursu dostosowana jest do tempa, w jakim uczestnicy przyswajają wiedzę.
Umiejętności komputerowe mogą być zerowe. Żeby uczestniczyć w kursie,
wystarczą szczere chęci, cierpliwość i odwaga.
Zapraszamy serdecznie! Informacje w Bibliotece lub tel. 15 836 51 56
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Ta Wielkanoc nie będzie taka jak wszystkie
wstania Pańskiego. Poniżej tekst
błogosławieństwa pokarmów:

Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie celebrujące przez Misterium Paschalne
Jezusa Chrystusa: jego mękę, śmierć
i zmartwychwstanie. Przez wieki powstało mnóstwo zwyczajów wielkanocnych, wiele z nich przetrwało do
dziś. W Polsce obchodzimy Niedzielę Palmową, wspólnie wybieramy
się do kościoła, malujemy pisanki,
święcimy pokarmy, lejemy się wodą
w Śmigus-Dyngus.
Z uwagi na obecną sytuację w kraju i na świecie, w tym roku Wielkanoc będzie obchodzona inaczej.
Odnośnie Wielkiego Tygodnia, Kongregacja Episkopatu Polski zaleca,
„aby w kościołach katedralnych
i parafialnych, nawet bez fizycznego
udziału wiernych, Biskup i probosz-
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Ojciec rodziny lub przewodniczący
zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał Alleluja.
Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.
Z Listu świętego Pawła Apostoła
do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest
bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.
Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:
Módlmy się. Z radością wysławiamy
Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po
swoim zmartwychwstaniu ukazałeś
się uczniom przy łamaniu chleba.
Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością
spożywać będziemy te dary, i jak
dzisiaj w braciach przyjmujemy
Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako
biesiadników w Twoim królestwie.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja.
Wszyscy:
Przy łamaniu chleba. Alleluja.
Ojciec lub przewodniczący:
Módlmy się: Boże, źródło życia,
napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam
pokarm pochodzący z ziemi, spraw,
aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus
przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu
nam go udzielił. Który żyje i króluje
na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

czowie mogli celebrować misteria
liturgiczne Triduum Paschalnego,
zawiadamiając wiernych o czasie
ich rozpoczęcia, ażeby mogli włączyć się w modlitwę w swoich domach”. Parafia pod wezwaniem Św.
Apostołów Piotra i Pawła w Obrazowie zaprasza do uczestnictwa
w modlitwie poprzez transmisję
mszy świętych i nabożeństw w zakładce YouTube Parafia w Obrazowie na stronie www.obrazow.san- Zachęcamy do przeżywania tych
wyjątkowych Świąt Wielkiej Nocy
domierz.opoka.org.pl
radośnie, rodzinnie i z zachowaW związku z tym, że w Wielką So- niem tradycji w Waszych domach
botę nie odbędzie się święcenie stosując się do przedstawionych zapokarmów jak dotychczas, zaleca leceń i wierząc, że ten trudny czas
się, aby obrzęd błogosławieństwa przetrwamy silniejsi wiarą i nadziepokarmów przeprowadzić z najbliż- ją.
A. B.
szymi, podczas śniadania wielkanocnego w Niedzielę Zmartwych-
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UWAGA!! - KORONAWIRUS
To co teraz dzieje się na świecie,
jeszcze kilka lat temu wydawałoby
się fikcją. Puste ulice, zamknięte
przedszkola, szkoły, urzędy, restauracje, kluby, instytucje kultury,
zamknięte granice, wstrzymany
transport międzynarodowy, wprowadzony w całym kraju stan epidemii
– to wszystko ma zminimalizować
rozprzestrzenianie się koronawirusa. Koronawirus powoli zmienia
nasze życie. Najprawdopodobniej przez najbliższe tygodnie lub
miesiące będziemy walczyć z epidemią. Dużo jednak zależy od nas
samych jak długo to potrwa. Bardzo
ważne jest przestrzeganie higieny
i zasad kwarantanny! Osoby, które
przybyły z zagranicy muszą przejść
obowiązkową 14 dniową kwarantannę. Niestety nie wszystkie osoby
tego przestrzegają. Otrzymaliśmy
sporo telefonów od zaniepokojonych mieszkańców, że niektóre
osoby, które wróciły z zagranicy
nie przebywają w domu lecz wychodzą w pole i jeżdżą do sklepów,
mają kontakt z innymi osobami.
To w y s o c e n i e o d p o w i e d zialne zachowania. Szczególnie
te osoby, które wróciły przed
15 marca uważają, że ich kwarantanna nie obowiązuje, bo nie
było kontroli na granicy i nikt im
nie powiedział, że mają pozostać
przez 2 tygodnie w domu. To czysty absurd, koronawirus krąży po
świecie już od grudnia ub. roku
i mimo, że nie u wszystkich nosicieli występują objawy choroby,
to przecież nie wiadomo, czy nie
są zakażeni i czy nie mogą zarazić innych osób. Środki masowego
przekazu informowały już o takich przypadkach. Słyszymy, że na
całym świecie wirus nadal się rozprzestrzenia, rośnie liczba zgonów,
a szpitale nie są w stanie skutecznie zapanować nad epidemią.
Liczba zakażonych w naszym kraju
też codziennie rośnie. Pomimo tego
w naszej gminie można powiedzieć
z przymrużeniem oka, że „jest
spokojnie jak na wojnie”. Mamy co
prawda ograniczenia w pracy Urzędu Gminy i jednostek gminnych,
zamknięte są szkoły, siłownie i place
zabaw, a sklepy i apteki wprowadziły obostrzenia w obsłudze
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klientów, podawane są komunikaty
jak postępować i jak się zachowywać, żeby ustrzec się zakażenia,
a można czasem zaobserwować
sytuacje, że pod sklepami panowie zbierają się w gromadki i rozmawiają ze sobą jakby nigdy nic. Co
prawda wirusa nie widać, więc wydaje się że go nie ma, a przyjeżdża
z zagranicy do domu coraz więcej
naszych mieszkańców, nie wiadomo czy wszyscy odpowiedzialnie
stosują się do zaleceń służb epidemiologicznych. Nie odstraszają kary
za nieprzestrzeganie zasad kwarantanny, nie odstraszają także relacje
z zagranicy, szczególnie z Włoch,
gdzie sytuacja jest prawdopodobnie gorsza niż w Chinach. Inne kraje, takie jak np. Czechy wprowadziły
nakaz zakrywania twarzy maseczkami lub szalikami i ograniczenia
w poruszaniu się. U nas jeszcze
chyba nie dotarła do wszystkich
świadomość wysokiego ryzyka, jakie niesie ten groźny wirus. Należy
to zmienić jak najszybciej. Powinniśmy unikać niepotrzebnych kontaktów. Apelujemy do młodzieży,
która ma wolne ze względu na zamknięte szkoły i uczelnie, aby nie spotykała się ze sobą i nie odwiedzała
w tym czasie znajomych i krewnych.
Należy bardziej dbać o higienę,
często myć ręce, nie podawać ręki
na powitanie, nie dotykać twarzy
i oczu, a z osobami będącymi
w kwarantannie nie powinniśmy
kontaktować się osobiście. Zakupy i potrzebne rzeczy należy tym
osobom przekazywać bez kontaktowo.
Unikajmy miejsc zatłoczonych. Jeśli
naprawdę nie musimy wychodzić
z domu, to nie wychodźmy. Jeżeli masz objawy takie jak gorączka,
kaszel, duszności i bóle mięśni jak
najszybciej skontaktuj się z sanepidem.

- zakaz wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań powyżej 2
osób. Obostrzenie to nie dotyczy
spotkań z najbliższymi,
- ograniczenia wychodzenia z domu
do minimum poza sytuacjami niezbędnymi: do pracy, sklepu, apteki,
lekarza. Zakaz wychodzenia z domu
nieletnich bez opieki dorosłego!
- ograniczenie liczby klientów przebywających w jednym czasie na
terenie sklepu, na targu i poczcie
oraz obsługa osób powyżej 65 r.ż.
w ustalonych godzinach,
- ograniczona działalność wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych i galerii handlowych, zakaz
korzystania z usług fryzjerskich, kosmetycznych, usługi gastronomiczne świadczone tylko na wynos i na
dowóz,
- ograniczenia udziału w uroczystościach religijnych - nie więcej niż 5
osób,
- Kwarantanna osób które wracają
z zagranicy, miały kontakt z osobami zakażonymi lub potencjalnie zakażonymi koronawirusem,
przekraczają granicę w celu podejmowania pracy na terytorium
państwa sąsiedniego, bądź na terytorium RP (od 27.03.2020), mieszkają z osobą, która będzie kierowana na kwarantannę.
Policja w ramach patroli odwiedza
osoby, które są objęte kwarantanną
i sprawdzają, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy
przewidują możliwość nałożenia
kary finansowej do 30 tys.zł na te
osoby, które kwarantanny nie przestrzegają.
OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ
Do 11 kwietnia włącznie nie będzie
można się swobodnie przemieszczać poza celami: bytowymi, zdrowotnymi i zawodowymi.

Działając wspólnie szybciej pokoObostrzenie nie dotyczy:
namy COVID-19.
- dojazdu do pracy. Jeśli jesteś praOGRANICZENIA
cownikiem, prowadzisz swoją firmę,
czy gospodarstwo rolne, masz praOd dnia 1.04.2020r. obowiązu- wo dojechać do swojej pracy. Masz
ją nowe ograniczenia w związku również prawo udać się po zakup
z koronawirusem, są to m.in.
towarów i usług związanych ze swo-
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ją zawodową działalnością.
- wolontariatu. Jeśli działasz na
rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić
z domu, możesz się przemieszczać
w ramach tej działalności.

- załatwiania spraw niezbędnych
do życia codziennego. Będziesz
mógł się przemieszczać, aby zrobić
niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.
Ważne! Przemieszczać się można
jedynie w grupie do dwóch osób,

Echo Naszej Gminy

utrzymując odległość 2 metrów.
Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.
Szczegółowe informacje oraz aktualne zalecenia znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/
C.Kiliański

Praca Urzędu Gminy w czasie stanu epidemii
W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego, a następnie epidemii
na terytorium RP, Urząd Gminy
w Obrazowie od dnia 16.03.2020r
zgodnie z wytycznymi Ministra
Zdrowia wyłączył bezpośrednią
obsługę klientów i pracuje w trybie
obsługi telefonicznej i teleinformatycznej.
Sprawy wymagające osobistego stawiennictwa załatwiane są po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
z pracownikiem urzędu.
Wszystkie sprawy w urzędzie załatwiane są za pośrednictwem biura
podawczego, które usytuowane

jest na parterze urzędu zaraz za we- • Sekretarz tel. 785 779 539
• Inwestycje tel. 669 008 121
jściem głównym do budynku.
• Gospodarka lokalowa, zkr
tel. 507 923 916
Tak samo funkcjonują pozostałe
jednostki gminne tj. Ośrodek Pom- Ośrodek Pomocy Społecznej
ocy Społecznej, Zespół Gospodarki Tel. 15 836 51 50
Komunalnej, Obsługa Oświaty oraz email: opsobrazow@
poczta.onet.pl
Gminna Biblioteka Publiczna.
Zespół Gospodarki Komunalnej
Poniżej zamieszczone są numery Tel. 661 379 222
telefonów oraz adresy e-mailo- email: zgkobrazow@o2.pl
we do kontaktów w sprawach Gminna Biblioteka Publiczna
urzędowych do Urzędu Gminy oraz w Obrazowie
Tel. 15 836 51 56
jednostek:
email: gbp.obrazow@interia.pl
Obsługa Oświaty
Urząd Gminy w Obrazowie:
• Sekretariat tel. 15 836 51 62
Tel. 15 836 51 68
email: sekretariat@obrazow.pl
C.Kiliański

Nowe zasady funkcjonowania Ośrodków Zdrowia
w Świątnikach i Kleczanowie
W związku z wprowadzonym w kraju stanem epidemicznym z powodu
wirusa COVID-19 obowiązują nowe
zasady w funkcjonowaniu ośrodków zdrowia w Świątnikach i Kleczanowie. Wszystkie obowiązujące
zmiany są zgodne z zaleceniami
Ministerstwa Zdrowia, wytycznymi
Głównego Inspektora Sanitarnego
oraz innymi regulacjami władz państwowych.

nę do lekarza tak, aby poprzedni
pacjent mógł opuścić placówkę bez
kontaktu z kolejnym. Już podczas
rejestracji telefonicznej jest przeprowadzana ankieta wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem.

Drzwi do ośrodków pozostają zamknięte. Do odwołania nie będą
również przeprowadzane szczepienia i bilanse dzieci. Nie przyjmowaPodstawową formą działalności ne też są materiały do badań.
w obecnej sytuacji w POZ są teleporady. Pacjent, zanim będzie mógł Nasze Ośrodki funkcjonują niepojawić się w ośrodku zdrowia, zmiennie w stałych godzinach:
musi skontaktować się telefonicz- • Ośrodek Zdrowia Świątniki:
8.00-18.00, tel. 15-836-52-56
nie z pielęgniarką lub lekarzem.
Tą drogą uzyska poradę, receptę • Ośrodek Zdrowia Kleczanów:
8.00-15.35, tel. 15-836-61-03
lub zwolnienie lekarskie. Jeśli stan
zdrowia pacjenta wymaga natych- • Zakład Rehabilitacji:
8.00-18.00, tel. 15-836-61-56
miastowego przyjęcia, to zostanie
on umówiony na konkretną godzi-
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Pacjencie!

Jeżeli zauważyłeś u siebie objawy
koronawirusa skontaktuj się z:
Powiatową Stacją SanitarnoEpidemiologiczną w Sandomierzu,
ul. Leona Frankowskiego 8, 27-600
Sandomierz
tel. 15-832-22-63
faks. 15-832-32-58
Adres e-mail:
psse.sandomierz@pis.gov.pl
lub najbliższym szpitalem zakaźnym.
Infolinia NFZ w sprawie koronawirusa: tel. 800 190 590
Prosimy o wzajemną wyrozumiałość
i rozważne korzystanie ze świadczeń
w Ośrodkach mając na celu zachowanie jak najlepszego zdrowia tak
pacjentów jak i personelu.
Emilia Tomczyk
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Gminna Biblioteka Publiczna w Obrazowie
zaprasza mieszkańców do udziału i współtworzenia
wydarzeń w ramach nowych projektów
Dzięki pozyskanym dofinansowaniom, w najbliższym czasie
będziemy realizować dwa projekty. Jednym z nich
jest „Sztuka Czytania” czyli kreatywne i twórcze obcowanie z książką
rozbudzające ciekawość czytelniczą,
pogłębiające wiedzę oraz rozwijające zdolności artystyczne. Warsztaty i spotkania odbywać się będą
w czterech blokach tematycznych:
„Twórca i jego dzieło”- cykliczne
spotkania autorskie ze znanymi
i cenionymi w literaturze pisarzami.
„Laboratorium słowa”- warsztaty
pisarskie i dziennikarskie, klubowe
dyskusje, literackie krzyżówki, gry
i zabawy, międzypokoleniowe spotkanie „Książki mojego dzieciństwa”.
„Tekst i animacja”- doskonalenie manualne z wykorzystaniem
technik papieroplastyki: quilling,
kusudama, wycinanki trójwymiarowe, orgiami, papierowe kwiaty,
op-art. oraz tworzenia bajkowych
bohaterów z gliny i druku 3D.
„Literatura i sztuki plastyczne”warsztaty komiksowe i ilustracji
książkowej, techniki graficzne: rysunek, grafika komputerowa, linoryt, monotypia, frottage, sucha igła,
drzeworyt.
Na realizację „Sztuki Czytania” pozyskano kwotę 34 790,00 zł. Projekt
dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury.

Drugie zadanie to „Świętokrzyski
ETNO-dizajn II edycja” będący kontynuacją kultywowania lokalnej
tradycji regionu świętokrzyskiego.
Bogate tradycje tkactwa i wzornictwa, tradycyjne tworzywa, formy
i motywy są dla nas inspiracją do
twórczych poczynań dla zachowa-

nia, przekazu i kontynuacji tradycji, nierozerwalnie związanych
z krajobrazem kulturowym ziemi świętokrzyskiej. Proponujemy szereg inicjatyw z zakresu
edukacji, twórczości ludowej i animacji, pobudzających do twórczego
rozwoju, zachowania
dziedzictwa kulturowego i umacniających tożsamość mieszkańców
z regionem.
Zachęcamy do udziału
w warsztatach grafiki
komputerowej podczas
których będziemy tworzyć projekty plakatów
promujących dziedzictwo naszego regionu
oraz szatę graficzną publikacji dla dzieci, nierozerwalnie związaną
z zadaniem. Uczestnicy
warsztatów krawieckich stworzą
opartą na wzornictwie, kolorach
i materiałach stroju sandomierskiego, kieleckiego i świętokrzyskiego kolekcję ubrań jesień-zima
wraz z dodatkami. Na warsztatach
tkackich będziemy zgłębiać techniki ręcznego tkania poprzez naukę
prostych splotów tkackich- dywaników, podkładek, makatek, kilimów.
Warsztaty sztuki zdobniczej skupione będą na szydełkowaniu ozdób
i serwetek, wycinance ludowej,
ręcznym haftowaniu makatek, plecenia ozdób ze słomy i wikliny oraz
rzeźbieniu w drzewie. Pasjonaci podróży znajdą coś dla siebie podczas
wyjazdowych zajęć edukacyjnych
do Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, Centrum Kulturowo –
Archeologicznym w Nowej Słupi,
Parku Etnograficznego Muzeum
Wsi Kieleckiej w Tokarni oraz Muzeum Dawnej Wsi „Domek Tkaczki”
w Bliżynie. Podczas nietypowych
lekcji, bo bibliotecznych będziemy
zgłębiać wiedzę w zakresie strojów
mieszkańców ziemi świętokrzyskiej

oraz kolebkę tkactwa naszej gminy.
Zadanie „Świętokrzyski ETNO-dizajn
II edycja” w kwocie 84 000 zł. dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach
Programu „EtnoPolska 2020”
Udział w projektach jest bezpłatny. Obowiązują zapisy ze względu
na ograniczoną liczbę miejsc w poszczególnych wydarzeniach. Więcej szczegółów i zapisy pod nr tel.
15 836 51 56 lub emailowo: gbp.
obrazow@interia.pl
Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną w/w działania projektowe
są wstrzymane. Prosimy na bieżąco
śledzić naszego fanpage’a oraz stronę www.gbpobrazow.naszabiblioteka.com
Serdecznie zapraszamy już dziś do
odkrywania, rozwijania i kształtowania swoich pasji.
Anna Wójcik
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DBAJ O SWOJĄ ODPORNOŚĆ RAZEM ZE STREFĄ ZDROVIA
MIODOWY NAPÓJ Z KURKUMĄ

TARTA WARZYWNA

SKŁADNIKI:

SKŁADNIKI:

•
•
•
•
•

Warto zadbać o odporność swojego
organizmu. Gdy jest ona obniżona,
często łapiemy infekcje, szybko się
męczymy i źle sypiamy. Możemy
spróbować wzmocnić swój układ
odpornościowy, wprowadzając
pewne nawyki. Bardzo ważny jest
sen i wypoczynek, ponieważ przemęczony organizm jest podatniejszy na infekcję. Doskonałą receptą na zwiększenie odporności jest
systematyczna i umiarkowana aktywność fizyczna. Jeśli odczuwamy
długotrwały stres to cierpi na tym
układ immunologiczny, dlatego
należy stosować techniki radzenia
sobie ze stresem. Korzystne są też
metody hartowania organizmu, np.
polegające na stosowaniu naprzemiennych natrysków ciepłą i chłodną wodą czy spacerowaniu niezależnie od warunków pogodowych,
oczywiście w odpowiednim do tych
warunków stroju.
Bardzo ważną rolę pełni dieta, która
może wzmacniać naszą odporność.
Aby tak było, powinna być różnorodna i zawierać warzywa i owoce,
które obfitują w tzw. antyoksydanty
(przeciwutleniacze), to one walcząc
z wolnymi rodnikami – sprzyjają
naszej odporności. Taka dieta jest
również bogata w naturalne witaminy i minerały. Im więcej różnych
rodzajów roślin spożywamy, tym
bardziej różnorodny jest nasz mikrobiom, czyli zestaw bakterii jelitowych, który wpływa na nasze
zdrowie.
Zioła i przyprawy również mogą
pomóc w podniesieniu naszej odporności. Poniżej przykład posiłku:
tarty warzywnej i napoju, które
zawierają produkty wzmacniające
odporność.
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3-4 cm imbiru
• 250 g mąki (pszenna, orkiszowa)
½ łyżeczki kurkumy
• 125 g masła
sok z połowy cytryny
• żółtko
łyżka miodu
• 5 łyżek zimnej wody
szczypta pieprzu (czarny lub • sól
• warzywa na patelnię
cayenne)
• 2 szklanki wody
• 100 g sera feta
• 150 ml śmietany
PRZYGOTOWANIE:
• 3 jajka
• przyprawy (sól, pieprz)
Do 2 szklanek wody dodaj 3 – 4 cm • 1 ząbek czosnku
korzenia imbiru pokrojonego lub • 1 łyżka oliwy
wyciśniętego przez praskę i gotuj
przez około 10 minut na małym PRZYGOTOWANIE:
ogniu. Zestaw z ognia, poczekaj, aż
trochę wystygnie, dodaj 1/2 łyżecz- Mąkę posiekaj z masłem i szczypki kurkumy, sok wyciśnięty z połowy tą soli, dodaj żółtko i zimną wodę.
cytryny, łyżkę miodu do smaku oraz Wyrób ciasto i włóż na godzinę do
odrobinę pieprzu (czarny lub cay- lodówki. Warzywa podsmaż na olienne), bo tylko wtedy kurkuma jest wie, poczekaj aż wystygną. Ciasto
bardziej przyswajalna przez nasz rozwałkuj, nakłuj widelcem i podorganizm. Wymieszaj składniki, wlej piecz około 15 minut w temperatudo szklanki, popijając ciepły napój. rze 200 stopni. Śmietanę wymieszaj
widelcem z jajkami, przyprawami
i rozgniecionym czosnkiem. Całość
WŁAŚCIWOŚCI ZDROWOTNE:
wylej na tartę i posyp rozkruszoną
Imbir jest przyprawą o szerokim fetą. Piecz około 50 minut w temp.
spektrum działania, wykazuje wła- 190 stopni.
ściwości antybakteryjne, przeciwzapalne, antyoksydacyjne i przeciw- SMACZNEGO
nowotworowe. Powinny go unikać
osoby z przewlekłymi chorobami PAMIĘTAJ - DIETA TAKŻE WPŁYWA
przewodu pokarmowego (wrzoda- NA TWOJE ZDROWIE I SAMOPOmi żołądka, refluksem), a także cho- CZUCIE!
rzy na hemofilię. Osoby z wysokim
A. Chmielewska
ciśnieniem krwi oraz kobiety w ciąży i karmiące powinny stosować imbir z pewną ostrożnością.
Kurkuma również słynie z właściwości przeciwzapalnych, antyoksydacyjnych, przeciwnowotworowych,
żółciopędnych i antymutagennych.
Substancją odpowiedzialną za całą
aktywność terapeutyczną kurkumy
jest kurkumina- polifenol, który ma
zdolność do neutralizowania w komórce reaktywnych form tlenu
(RFT). Dodatkowo powoduje ona
wewnątrzkomórkowy wzrost poziomu związku o silnych właściwościach przeciwutleniających, glutationu.
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Kącik porad terapeuty
Jak szybciej nauczyć dziecko czytać, teryzują się większym opóźnieniem
pisać i liczyć?
przenoszenia wzroku na już raz
przeczytane słowo. Dzieci dyslekNowe możliwości dla dzieci uła- tyczne robią to z naprawdę dużym
twiające naukę czytania, pisania rozmachem. Wygląda to, jakby nie
i podstawowych działań arytme- mogły wycelować wzrokiem w kotycznych.
lejny wyraz. Łatwo to zbadać przy
użyciu sprzętu eye tracker, który
Eye tracking (okulografia) - śle- rejestruje ścieżkę wodzenia wzrodzenie punktu skupienia wzroku, kiem. Ruchy oczu zwane sakadami
ruchów gałki ocznej oraz rozmiaru są również wybujałe przy przechoźrenicy dziecka badanego . Dzieci dzeniu z linijki do linijki. Istotną rolę
rozwijają się w różnym tempie, po- odgrywa też fiksacja gałki ocznej
siadają różne zaburzenia i bariery, czyli nakierowanie wzroku na wyktóre uwidaczniają się przy próbach raz, sylabę czy przedmiot.
radzenia sobie z nauką w szkole. Na
etapie przedszkolnym i wczesnosz- Jak pomóc dziecku w osiąganiu
kolnym możemy zaobserwować lepszych wyników w czytaniu?
dzieci, które uczą się czytać dość
szybko i płynnie, lecz także takie, Trening ruchów oczu i fiksacji, któdla których wydaje się to być trud- ry uczy skupienia uwagi wzrokowej
nym zadaniem i pomimo wysiłku, w odpowiednim miejscu. Diagnoza
nie widzą pozytywnych rezultatów. poprowadzona przy użyciu eye trackera, daje możliwość rozpoznawaW czym tkwi problem? Dzieci dys- nia i oceny patologii ruchów oczu
lektyczne czytają dłużej i częściej występujących przy różnych chopopełniają błędy. Dzieci te charak- robach i dysfunkcjach oraz proble-

mów dziecka w nauce. Terapia eye
tracker to automatyczny trening.
Sprzęt Eye tracker pozwala na dokładną analizę problemu i obserwację postępów przez porównywanie
wcześniejszych nagrań z bieżącymi.
Z tytułu posiadania sprzętu oraz
odpowiedniego przeszkolenia
w Biomed – Nerotechnologie w diagnostyce i terapii we Wrocławiu, zapraszamy do konsultacji i poszerzenia wiedzy na ten temat : Publiczna
Szkoła Podstawowa w Kleczanowie
Anna Zybała-pedagog
neuroterapeuta, trener TUS, terapeuta SI

SZKOŁA PODSTAWOWA W OBRAZOWIE
ŚWIĄTECZNIE PO ANGIELSKU
Wszystkie uczestniczki zaprezentowały się wyśmienicie i mimo dużej konkurencji odniosły ogromny
sukces, zdobywając wysokie lokaty w poszczególnych kategoriach.

Już po raz drugi w tym roku szkolnym utalentowani uczniowie Szkoły
Podstawowej w Obrazowie gościli
w murach szkoły w Zawierzbiu. Tym
razem pięć dziewcząt brało udział
w I Międzyszkolnym Konkursie Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych w Języku Angielskim, który odbył się 24 stycznia.

Rogowska z kl. V, wspaniale prezentując utwór „Merry Christmas everyone”.

Ostatnią kategorię stanowiły klasy
VII-VIII. Nasza uczennica – Patrycja
Kwiecień zaprezentowała piosenkę „Rocking around the Christmas
W kategorii klas I-III, tree” i wywalczyła III miejsce.
Maja Mroczek z kl. III zajęła I miejsce brawurowo Dziewczęta przygotowywały panie
wykonując piosenkę „Ru- Justyna Boś, Marzena Świątańska
dolph, the Red-Nosed Re- i Ewa Krzemińska.
indeer”, natomiast Maja Bidas z kl.
II wyśpiewała III miejsce z piosenką Konkurs był dla uczennic szansą za„Santa Claus is coming to town”.
prezentowania swoich umiejętności wokalnych i językowych szerszej
Druga kategoria to klasy IV-VI. Tu publiczności, ale także okazją do
także sukces, bowiem Julia Lipiec zawarcia nowych znajomości i spęz kl. VIb zdobyła wyróżnienie, wyko- dzenia czasu w miłej, przyjaznej atnując piosenkę „Let it snow”. W tej mosferze. Czekamy z niecierpliwokategorii wystąpiła również Kaja
ścią na drugą edycję konkursu!!
Justyna Boś
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Działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu
Klub Wolontariatu liczy kilkanaście
osób z klas V-VIII, a opiekuje się nim
Pani Renata Kwiecień przy wsparciu
Pani Agnieszki Stasiak-Wiórkiewicz.
Klub prowadzi swój fanpage na Facebooku, gdzie propaguje także treści związane z szeroko pojętą ideą
wolontariatu: https://www.facebook.com/SKW.PSP.Obrazow/

Od początku roku szkolnego Szkolny Klub Wolontariatu nie próżnuje. We wrześniu przeprowadzona
została coroczna akcja Wolo-Muffinki, dochód z której zasila konto
pomocowe SKW i dzięki hojności
darczyńców nasz klub ma możliwość włączać się w różnorodne akcje i wspierać je także finansowo
i materialnie. W październiku i listopadzie włączyliśmy się w ministerialną akcję „Szkoła pamięta” i jak
co roku porządkowaliśmy pomniki
patriotyczne i groby zapomniane
oraz zapalaliśmy na nich znicze.
Odpowiedzieliśmy także na apel

Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu i zakupiliśmy znicze i kwiaty
na groby zmarłych pensjonariuszy.
W grudniu przeprowadzona została
akcja zbiórki plastikowych nakrętek dla naszej podopiecznej Mai –
dzięki wsparciu uczniów, rodziców
i mieszkańców gminy zebraliśmy aż
11 worków nakrętek i przekazaliśmy
rodzicom dziewczynki.
W lutym włączyliśmy się w akcję
„Kartki dla Stasia” i z okazji urodzin
chłopca chorego na zespół Downa
wysyłaliśmy pocztówki z życzeniami, które chłopiec kolekcjonuje.

Z OSTATNIEJ CHWILI
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Renata Kwiecień
Agnieszka Stasiak - Wiórkiewicz
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Dzień Świętego Walentego
słodkich muffinek sfinansowanych
przez rodziców, a przygotowanych przez panią Karolinę Stanek,
czekoladek w kształcie serca.
Tradycją w tej grupie jest obdarow y wa n i e n a za s a d z i e „ ka żd y
każdego”, w celu rozwijania wśród
dzieci koleżeńskości oraz tworzenia zgranego zespołu klasowego.
Dlatego tego dnia walentynkowe niespodzianki przygotowują
rodzice, nauczyciele oraz uczniowie.
Oczywiście uczniowie włączyli się
także do akcji Samorządu Uczniowskiego pn.”Walentynkowa poczta”,
gdzie mogli przesłać kartkę do
swoich kolegów i koleżanek z innych
klas .

„Dzień Świętego Walentego – to
dzień dobry dla każdego”- w walentynkowym nastroju nauczyciele,
rodzice i uczniowie klasy I
14 lutego to był wyjątkowy dzień
dla rodziców, nauczycieli i uczniów
klasy I, którzy uważają, że to nie
tylko dzień zakochanych, ale czas
okazywania życzliwości , szacunku
i miłości.

Już od dwóch lat na walentynki
zespół uczniów obecnej klasy oraz
rodzice i nauczyciele przygotowują m.in. kartki, kupują lizaki, pieką
ciasteczka.

Niespodzianką w tym roku była wizyta rodziców: pani Olgi Szczurek
oraz pana Wojciecha Zybały, którzy
prowadzili bardzo ciekawe warsztaty plastyczne. Dzieci pod kierunkiem gości wykonały piękną, walentynkową kartkę z przesuwającymi
się kolorowymi serduszkami. Mogły
nią obdarować swoich najbliższych
mamę, tatę, dziadków czy też rodzeństwo.

Bardzo dziękujemy rodzicom za inW tym roku także nie zabrakło spiracje plastyczne oraz przygotop r ze p i ę k nyc h w ł a s n o rę c z n i e wane słodkości.
wykonanych kartek, przytulaMarta Socha
nek- serduszek, lizaków sponsoMałgorzata Podlesińska
rowanych m.in.przez nauczycieli,
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II miejsce w powiecie sandomierskim dla uczniów ze SP Obrazów
na najsympatyczniejszą klasę pierwszą „Pierwszaki 2019/2020”
Anna Młot, Bartłomiej Nagórny,
Franciszek Sadowski, Jan Skubida,
Kamil Sokołowski, Lena Stanek, Emil
Stopa, Iga Szczurek, Amelia Szeluga,
Weronika Wojtas, Oliwia Zakrzewska, Maja Ziółek , Weronika Zybała.
Opiekunami klasy są Panie: Marta
Socha , Małgorzata Podlesińska.
W nagrodę dzieci otrzymały szelki
odblaskowe, a w późniejszym czasie
pojadą do Krajna, aby zwiedzić Aleję Miniatur oraz obejrzeć film 6D.
Pierwszoklasiści ze SP w Obrazowie zajęli II miejsce w powiecie
sandomierskim w plebiscycie na
najsympatyczniejszą klasę pierwszą

Bardzo dziękujemy wszystkim symw ramach akcji „Pierwszaki-zdro- patykom klasy I ze SP w Obrazowie
wo i bezpiecznie do szkoły” Grupę oraz sponsorom nagród.
pierwszoklasistów tworzą : Marcin
Chuchnowski, Dominika Krawiec, Nauczyciele, rodzice oraz uczniowie

OBRAZOWSCY UCZNIOWIE W GRONIE NAJLEPSZYCH
Natalia Trznadel z kl. VIII, Aleksandra Stępień z kl. VII i Kewin Wojtas z kl. VIII to trójka wspaniałych,
wszechstronnie uzdolnionych młodych ludzi z obrazowskiej podstawówki, którzy zostali finalistami wojewódzkich konkursów aż z pięciu
przedmiotów. W eliminacjach szkolnych i rejonowych pokonali kilka
tysięcy rówieśników, by znaleźć się
w gronie finalistów wojewódzkich

etapów konkursów: Natalia z języka
polskiego i geografii, Kewin z matematyki i fizyki oraz Ola z geografii.
Warto w tym miejscu podkreślić, że
Natalia w III wojewódzkim etapie
konkursu z języka polskiego była
jedyną uczestniczką z powiatu sandomierskiego.

nie tylko w czasie lekcji. Pod okiem
pedagogów „Wielka Trójka” zdobywała wiedzę i umiejętności
podczas wielogodzinnych zajęć
pozalekcyjnych oraz w czasie ferii
świątecznych i zimowych, a nawet
w sobotnie przedpołudnia. W tym
miejscu warto podkreślić zaangażowanie Oli, która - jako siódUczniowie okupili sukces wielo- moklasistka - musiała przyswoić
miesięczną, systematyczną pracą materiał programowy klasy ósmej.
Z pewnością sukces szkoły w kuratoryjnych konkursach był możliwy
dzięki utalentowanym i chętnym
do nauki uczniom, a także nauczycielom-pasjonatom, poświęcającym
swój wolny czas wychowankom
oraz rodzicom wspierającym swoje
dzieci. Uczniom w odniesieniu wysokich wyników pomogli nauczyciele: matematyki - mgr Marzanna
Bączkowska, języka polskiego - mgr
Anna Chuchnowska, geografii – mgr
Małgorzata Maksim, fizyki – mgr
Małgorzata Noga.

(Foto W. Stępień) Od lewej: Aleksandra Stępień, Kewin Wojtas, Natalia Trznadel
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Gratulujemy i dziękujemy za pomoc
rodzicom, Państwu: Ewie i Andrzejowi Wojtasom, Edycie i Krzysztofowi Trznadlom oraz Monice i Wiesławowi Stępniom.
A.C.
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Brawo Ola!
Aleksandra Stępień uczennica klasy
VII obrazowskiej szkoły zdobyła wyróżnienie w V Międzynarodowym
Konkursie Historycznym „Wojna
polsko-bolszewicka 1919-1920
w obronie granic i niepodległości”.
Konkurs objęty był Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.
Praca Oli przedstawia projekt serii
banknotów.
Gratulujemy uczennicy, rodzicom
i opiekunowi.
Dyrektor PSP w Obrazowie
Dorota Kiliańska

SZKOŁA PODSTAWOWA W GŁAZOWIE
Dla naszych rodaków na Białorusi
Realizując Międzynarodowy Projekt
Edukacyjny „ Piękna Nasza Polska
Cała” nasza szkoła wraz z punktem przedszkolnym zorganizowała
zbiórkę przyborów szkolnych dla
dzieci z polskich szkół na Białorusi. Zbiórka trwała od 17.02 .2020
r do 15.03.2020 r. W akcji chętnie
wzięli udział wszyscy nasi uczniowie i nauczyciele. W przedsięwzięcie zaangażowali się także rodzice.
Zebraliśmy wiele potrzebnych artykułów szkolnych, książeczek i kolorowanek. Wspólnie uzbieraliśmy
17 kg potrzebnych rzeczy, które
ułatwią codzienne funkcjonowanie w szkole. Do paczki został dołączony list z informacją o naszej
placówce oraz życzeniami dla
naszych Rodaków. Paczka została
wysłana 17.03.2020 r. do Krakowa.
Następnie zgromadzone dary zostaną w czerwcu przewiezione na

granicę i odebrane przez transport
Konsulatu Generalnego w Grodnie.
Po wjeździe na terytorium Białorusi
paczki będą przekazane do 3 szkół
w Grodnie, 1 szkoły w Wołkowysku
i 1 szkoły w Lidzie. Uczniowie naszej
szkoły, między innymi dzięki takim

akcjom od najmłodszych lat uczą się
najważniejszych wartości jakimi są
patriotyzm, empatia oraz wzajemna
tolerancja. Tego rodzaju działania
są dowodem tego jak wiele można
zdziałać razem!!!
Anna Sowińska
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#Szkoła Pamięta o Żołnierzach Wyklętych
kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich. Uczestnicy
spotkania dowiedzieli się jaka jest
geneza święta, kim byli, do niedawna skazani na zapomnienie,
bohaterowie antykomunistycznego powstania i jaką cenę musieli zapłacić za wierność złożonej
przysiędze i wyznawanym wartościom. Wprowadzeniem w atmosferę wydarzenia była pieśń „Wilki”
w wykonaniu znakomitego barda
Przemysława Gintrowskiego, którą
skomponował do wiersza Zbigniewa
Herberta.

Dnia 2 marca w naszej szkole obchodziliśmy Narodow y Dzień
Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Uczniowie IV - VIII uczestniczyli
w niecodziennej lekcji historii, która była ważnym elementem eduka- „Ponieważ żyli prawem wilka hicji tożsamościowej oraz okazją do storia o nich głucho milczy...”

W tych nieśmiertelnych słowach
poety zawarta została prawda
o często bezimiennych naszych
bohaterach. Główną część spotkania wypełnił film pt. „INKA.
Są sprawy ważniejsze niż śmierć”
zrealizowany przez Jacka Frankowskiego. To historia życia i śmierci
Danuty Siedzikówny „Inki”, legendarnej sanitariuszki V Wileńskiej
Brygady Armii Krajowej. Film ukazuje tragiczną historię młodej dziewczyny, która zdecydowała się, że dla
dobra Ojczyzny trzeba poświęcić
czasem własne życie.
A. B.

O języku ojczystym

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, który obchodzony jest 21
lutego stał się dobrym pretekstem
do zorganizowania nieco innych niż
za zwyczaj zajęć z języka polskiego.
Uczennice i uczniowie klas VII - VIII
pod kierunkiem opieknów: Bożeny
Grzesik i Doroty Stefaniak przedstawili program, którego celem było
pokazanie jaką wartością jest język ojczysty. Nie zabrakło ćwiczeń
z łamańcami językowymi, w których
chętnie brali udział uczniowie klas
młodszych. W ramach przedsię-
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wzięcia zorganizowany został quiz
językowy oraz szkolny etap konkursu ortograficznego. Przywiązanie do ojczystej kultury uczniowie
i nauczyciele zademonstrowali strojami w narodowych barwach.
Międzynarodowy Dzień Języka
Ojczystego upamiętnia tragiczne
wydarzenia, jakie miały miejsce
w Bangladeszu w 1952 r. – zginęło
wówczas pięciu studentów uniwersytetu w Dhace, którzy domagali
się nadania językowi bengalskie-

mu statusu języka urzędowego.
Święto to zostało ustanowione
przez UNESCO 17 listopada 1999
roku. W założeniu ma dopomóc
w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.
Świadomość znaczenia języka ojczystego przyczynia się do rozwijania edukacji globalnej oraz wpływa
na kształtowanie społeczeństwa
zarówno w znaczeniu lokalnym jak
i globalnym.
A. B.
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Ferie’20
Pogoda podczas tegorocznych ferii nie pozwoliła na zrealizowanie
wszystkich zaplanowanych w naszej
szkole zajęć. Nie doszły do skutku
wyjazdy na zajęcia rekreacyjne na
lodowisku. Nie znaczy to jednak, że
nasi uczniowie mieli powody do narzekań. Zamiast na łyżwach na lodowisku mogli poszaleć we wrotkarni.
Poza tym uczestniczyli w wyjeździe
edukacyjnym do Energetycznego
Centrum Nauki w Kielcach. Uczestnicy zajęć na własne oczy mogli

zobaczyć... gotowy model oka. Poznali zjawisko załamania promieni
świetlnych, dowiedzieli się na czym
polegają iluzje optyczne, a także
wykonali szereg eksperymentów
związanych z tym zjawiskiem (tj.
iluzja optyczna). Uczniowie zwiedzili również wystawę „Energia”. Nie
zabrakło także atrakcji dla przedszkolaków i młodszych uczniów.
W ramach edukacji kulturalnej
i medialnej dzieci uczestniczyły
w wyjeździe do kina.
A. B.

Inni, a jednak tacy sami

Dzięki współpracy z Poradnią
Psychologiczno – Pedagogiczną
w Sandomierzu w naszej szkole
oraz w punkcie przedszkolnym realizowany jest program „ Inni, a jednak tacy sami”. Cykliczne zajęcia
z uczniami prowadzi pani pedagog
Marzanna Doniec. Celem spotkań
jest zwrócenie uwagi uczniów na
problem „odmienności” wśród lu-

dzi i wartości z niej wynikających,
kształtowanie postawy szacunku,
rozumienia i akceptacji wobec innych ludzi, uświadomienie uczniom
ważności przejawiania tolerancji
wobec drugiego człowieka, wpojenie przekonania o potrzebie bycia
tolerancyjnym. Każde spotkanie ilustrowane jest fragmentem książek
z serii „Bajki bez barier” – zbioru
interaktywnych, psychoedukacyjnych opowiadań. Do tej pory dzieci
i uczniowie rozmawiali z panią pedagog o problemach dzieci spotykających się z niepełnosprawnością
w rodzinach, o świecie dziecka poruszającego się na wózku, które
musi borykać się z barierami architektonicznymi, o „inności” dzieci niepełnosprawnych. Uczestnicy
zajęć zdobywali wiedzę na temat
praw osób niepełnosprawnych oraz

kształtowali postawy empatii i tolerancji. Zajęcia pozwalają naszym
uczniom zaakceptować odmienność
a jednocześnie zrozumieć potrzebę
pomagania wszystkim potrzebującym.
A. B.

Osiągnięcia naszych uczniów
Uczeń klasy VIII Konrad Staroń odniósł wspaniały sukces uzyskując
tytuł finalisty III Wojewódzkiego
Konkursu z Matematyki dla uczniów
szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego. Do udziału
w trzech kolejnych etapach zmagań
matematycznych Konrada przygotowywała, ze znakomitym skutkiem,
pani Anetta Zimnicka. Jesteśmy
przekonani, że to osiągnięcie będzie
motywacją do podejmowania przez
naszego ucznia kolejnych wyzwań
matematycznych w późniejszych

etapach edukacji.
W Ogólnopolskim Konkursie Matematyczno – Plastycznym „Matematyczny Wszechświat” Jagoda Winiarska – uczennica klasy 6
odniosła wyjątkowy sukces. Praca
plastyczna, którą wykonała została
zakwalifikowana do ścisłego finału
i prezentowana była na wernisażu
wieńczącym XXIX Krajową Konferencję Nauczycieli Matematyki,
która odbywała się w dniach 8-9 lutego w Toruniu. Zadaniem uczest-

ników było przygotowanie dowolną
techniką pracy plastycznej na temat
„Matematyczny Wszechświat”. Celem konkursu była popularyzacja
matematyki, rozwijanie aktywności artystycznej oraz kształtowanie
samodzielnego i kreatywnego myślenia a także umiejętności prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń. Organizatorem konkursu
było Stowarzyszenie Nauczycieli
Matematyki a patronem Wydział
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
A. B.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W BILCZY
Dzień Babci i Dziadka
Choć styczeń to miesiąc zimowy,
pełen mroźnych czasami pochmurnych lub deszczowych dni, są w nim
jednak takie dwa dni, jedyne dni
w roku, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu - to obchodzone 21
stycznia Święto Babci i 22 stycznia
Święto Dziadka. Te dni to symboliczna uroczystość w kalendarzu naszej
szkoły. Ta niecodzienna uroczystość
odbyła się w naszej szkole 22 stycznia 2020 r. Kochani Seniorzy - jak co
roku - licznie przybyli w mury naszej szkoły, gdzie wypatrywały ich
podekscytowane i roziskrzone oczy
wnucząt.
Swą obecnością uświetnili także
naszą uroczystość przedstawiciele
władz gminy. W pięknie udekorowanej sali, przeistoczonej w zimową
scenerię, swoje popisy aktorskie,
wokalne i taneczne zaprezentowały dzieci z przedszkola, klasy 0 i klas
I-III. Mali artyści z przejęciem popisywali się swoimi umiejętnościami,

a goście ze wzruszeniem odbierali
czułe słowa kierowane pod ich adresem. Nie obyło się także bez życzeń od dyrektor Joanny Jędrychy
oraz przedstawicieli samorządy
gminy w Obrazowie - E. Krzemińskiej i W. Stępnia, którzy skierowali
w stronę gości wiele ciepłych słów
oraz życzyli wszystkim szczęśliwych
lat w zdrowiu i pogodzie ducha.
Uroczystość zakończył słodki poczęstunek przygotowany przez przedstawicieli Rady Rodziców, podczas
którego nie brakowało okazji do
rozmów i wspomnień.
Anna Sabat
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„Dobrze zaPROJEKTowani”
PSP w Bilczy otrzymała certyfikat
wydawnictwa Nowa Era „Dobrze
zaPROJEKTowana szkoła 2020” za
napisanie projektu konkursowego
pod nazwą „Gdzie ukryła się przeszłość?”, który realizowany jest
w ramach edukacji etnograficznej
przez klasy IV i V. Konkurs projektowy przebiega pod patronatem m.in.
Ministerstwa Edukacji Narodowej,
Ministerstwa Cyfryzacji i Uniwersytetu Warszawskiego.
Agnieszka Stasiak-Wiórkiewicz
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Szkoła z Pasją
W szkole w Bilczy nauczyciele wraz
z uczniami podejmują szereg działań, których celem jest kształcenie
kompetencji kluczowych, stosowanie niestandardowych rozwiązań
oraz rozwój inteligencji emocjonalnej.
Klasa III naszej szkoły wzięła udział
w drugiej edycji przedsięwzięcia
pn. „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”, które miało na celu inspirować dzieci do codziennego
czytania i brania odpowiedzialności
za środowisko naturalne. Uczniowie
włączyli się w świętowanie Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania
oraz wspólnie z rodzicami wykonali
z materiałów nadających się do recyklingu makietę przestrzenną pn.
„Magiczne Drzewo Słodziaków”.

ponad 100 książek, 35 pudełek
puzzli, 80 maskotek i pluszaków
oraz ponad 20 poszewek na jasieczki. Wszystko to zostało przekazane
do szpitala 30.01.2020 roku na ręce
pielęgniarki oddziałowej pani mgr
Joanny Karwatowskiej. Patrząc na
radosne iskierki w oczach pielęgniarek wiemy, że przekazane przez nas
rzeczy trafiły w dobre ręce i przyniosą dzieciom radość, pomogą
zapomnieć o cierpieniu i rozstaniu
z rodzicami. Mamy nadzieję, że zabawa nimi pozwoli im choć na krótką chwilę zapomnieć o chorobie.

W walentynki delegacja uczniów
klasy I wraz z rodzicami i wychowawcą udała się z wizytą do Przytuliska na Wiśniowej w Sandomierzu
- do miejsca, gdzie nieważna jest
metryka, rasa i wygląd, w którym
każdy niechciany piesek znajdzie
ciepły kąt i pełną miskę, a także miłość pracowników i wolontariuszy
(przytulisko liczy 40. podopiecznych). Pomysłodawcą akcji był
uczeń klasy I i jego mama (należy
wspomnieć, że Oskar adoptował
psa z tego właśnie Przytuliska).
W akcję włączyli się uczniowie klas
0-VIII naszej szkoły. Wspólnie zebraliśmy kilkanaście kilogramów
suchej i mokrej karmy, podkłady,
koce, zabawki i inne akcesoria dla
psiaków. Na miejscu klasową delegację powitała pracownica przytuliska pani Irmina. Uczniowie
poznali historię psiaków, sposoby
postępowania z nim, ich charaktery
i zwyczaje, a także zasady funkcjonowania przytuliska, które w większości działa dzięki ludziom dobrej
woli. W skupieniu słuchaliśmy informacji pani Irminy. Z łezką w oku
i w ciszy wędrowaliśmy między bokSzkolna Grupa Wolontariusza dzia- sami zwierząt, zastanawiając się:
łająca w naszej szkole zorganizo- Jak można być takim człowiekiem,
wała zbiórkę maskotek, pluszaków człowiekiem bez serca?
i książek dla najmłodszych pacjentów Powiatowego Szpitala im. św. Taka wizyta to ważna lekcja, dzięki
Ducha w Sandomierzu. Do akcji której dzieci jeszcze bardziej zrowolontariuszy dołączył Samorząd zumiały, że zwierzę to nie zabawSzkolny. Celem tego działania było ka, której można się pozbyć, gdy
wyposażenie „kącika zabaw” na minie czas pierwszej fascynacji, że
oddziale dziecięcym i umilenie ma- posiadanie czworonoga, to nie tylłym pacjentom pobytu w szpitalu. ko przyjemność ale także obowiąDzięki zaangażowaniu całej spo- zek wobec niewątpliwie słabszego
łeczności szkolnej udało się zebrać stworzenia.

3 marca podczas uroczystego apelu
zostały ogłoszone wyniki szkolnych
konkursów: konkursu na projekt
Logo Samorządu Uczniowskiego,
konkursu na ikonkę „Bezpieczny
Internet” i konkursu Tygodnia Kodowania. Celem konkursu na logo
było stworzenie projektu, który zostanie wykorzystany jako oficjalne
logo SU. Na konkurs wpłynęło 37
prac z klas IV-VIII. Wybór najlepszych prac nie był łatwy, ponieważ
wszystkie były czytelne, zgodne
z tematyką i oryginalne.

Logo SU - nagrodzona praca

Zwycięzcy przyznano nagrodę główną, dyplomy pracom wyróżnionym,
a wszystkim uczestnikom słodkie
upominki. Zwycięska praca konkursowa została oficjalnym LOGO
samorządu uczniowskiego, będzie
widniała na dokumentach SU i będzie charakteryzowała społeczność
szkolną Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Bilczy.
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Wszystkie klasy PSP w Bilczy aktywnie uczestniczyły w Tygodniu Kodowania. Odbywały się lekcje programowania, uczniowie młodszych klas
uczestniczyli w grach i zabawach

związanych z kodowaniem, uczniowie klasy VIII tworzyli strony WWW
i ogłoszony został konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną
w programie Scratch. W lutym podczas Dnia Bezpiecznego Internetu
odbyły się zajęcia informatyczne dla
kl. I - VIII podczas których uczniowie
oglądali filmy edukacyjne, rozwiązywali łamigłówki, uczestniczyli w lekcjach wychowawczych na temat
bezpieczeństwa w sieci oraz przygotowali gazetkę szkolną na temat DBI
2020. Przeprowadzono i rozstrzygnięto konkurs na projekt ikonki
symbolizującej Bezpieczny Internet.
W tym roku hasłem przewodnim
Dnia Bezpiecznego Internetu 2020
było: Działajmy razem!”. Zwycięscy
w obu konkursach profilakytycznych otrzymali nagrody i dyplomy,
a wszyscy uczestnicy słodkie upominki. Uczniowie wszystkich konkursów otrzymali nagrody ufundowane przez dyrekcję szkoły.

17 dzień lutego to Międzynarodowy
Dzień Kota. Jest to święto mające
podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka, zainicjować niesienie
pomocy wolno żyjącym i bezdomnym zwierzętom, które może miały
kiedyś dom, ale go straciły, ma ono
prace wyróżnione także uwrażliwić ludzi na - często
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trudny - koci los. W naszej szkole
uczciliśmy to niecodzienne święto
malując i rysując wizerunki kotów.
Na zajęciach świetlicowych oprócz
innych rodzajów aktywności uczniowie doskonalą także umiejętności
przydatne w codziennym życiu. Na
jednym ze spotkań doskonalili się
w sztuce przyszywania guzików.
Ażeby uczynić to zajęcie bardziej
atrakcyjnym, chłopcy otrzymali zadanie: trzeba było sprawić, by misie namalowane na materiale otrzymały oczka – a te oczka to właśnie
guziki, które należało przyszyć w odpowiednim miejscu. Obecni na zajęciach chłopcy ochoczo nawlekali
igły i robili pętelki.
J. Jędrycha, A. Sabat, K. Stefańska
J. Jóźwiak, E. Serafin ,A. Stasiak - Wiórkiewicz

SZKOŁA PODSTAWOWA W KLECZANOWIE
Uczymy pomagać
W roku 100 – rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II wciąż aktualne
są Jego słowa: “Bogatym nie jest
ten kto posiada, lecz ten kto daje”.
Słowa te przyświecały nie tylko
inicjatorom akcji charytatywnych,
ale i wszystkim, którzy aktywnie
włączyli się w organizowane akcje
na terenie szkoły i parafii Kleczanów. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły zadbali o pomoc
materialną na rzecz krajów misyjnych w ramach diecezjalnej zbiórki
„Opatrunek dla Zambii”. Było miło
przekazać karton wypełniony po
brzegi różnymi materiałami opatrunkowymi. W całej diecezji zebrano 1200 kg materiałów, które trafią
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do Szpitala im. kard. Kozłowieckiego w Lusace i Misyjnego Szpitala
w Katondwe w Zambii. W grudniu
przeprowadziliśmy dwie akcje charytatywne, które wpisały się w akcję
MEN „Razem na Święta”.
4 grudnia 2019 r. w szkole odbył się
świąteczny kiermasz ”Mikołaj dla
Miłoszka”, a zebrana pokaźna kwota została przeznaczona na rehabilitację chłopca. Pomysłodawcami
tej inicjatywy byli członkowie 26
DH „Białe Orły” i SKC wraz z opiekunami. Kiermasz cieszył się dużym
zainteresowaniem, przygotowane przez organizatorów pierniczki
i inne słodkości szybko wyprzedano.

Wdzięczność należy się wszystkim,
którzy wsparli akcję, przyczyniając
się do promyczka nadziei, że Miłoszek niedługo będzie mógł stanąć
na własnych nóżkach. Po raz kolejny dzięki parafianom i społeczności
szkolnej z Kleczanowa zorganizowano świąteczne wsparcie dla dzieci
z Centrum Opieki nad Dzieckiem
w Skopaniu. W pierwszą niedzielę
adwentu 44 gwiazdki z imionami
i wiekiem dzieci zostały zawieszone na choince w kościele parafialnym w Kleczanowie i w krótkim
czasie znalazły swoich darczyńców.
Radość przepełniała serca, gdy 19
grudnia - 44 paczki były pakowane
do samochodu, aby przewieźć je do
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Skopania. Hojność parafian, nauczycieli, pracowników obsługi ze szkoły
i przedszkola jest wielka i każdemu
z osobna należy się wielkie podziękowanie, w tym i za uśmiech, który
pojawił się na twarzach dzieci i młodzieży ze Skopania w piękną noc
Bożego Narodzenia. Oprócz paczek
zostały także ofiarowane jabłka,
odzież i zabawki, a nawet dziecięcy
wózek, które dzięki p. Jackowskiemu można było zabrać i przewieźć
na miejsce. Kolejną inicjatywą stała
się zbiórka pluszowych maskotek

dla dzieci poszkodowanych w wypadkach. 12 lutego 2020 r. odbyło
się szkolne zakończenie akcji „Misie Ratownisie”. Kilkaset pluszaków przekazanych przez Akademię
Przedszkolaka i Szkołę Podstawową
w Kleczanowie spakowano w duże
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kartony, które zostały wysłane pocztą do Fundacji Wsparcia 112 w Krośnie. Stamtąd trafią do Państwowych Straży Pożarnych i Pogotowia
Ratunkowego.
J. Kos. A. Małkiewicz

Dzieci bezpieczne w sieci
w sieci”. Starsi uczniowie byli również autorami prezentacji multimedialnych na informatyce, a na
zajęciach plastyki tworzyli plakaty
DBI, z których powstała wystawka
„Bezpieczni w Internecie”. W Akademii Przedszkolaka dzieci uczestniczyły w tematycznej pogadance,
wykonywały prace manualne-kolorowe laptopy, które ozdobiły gazetkę ścienną. Z całości działań DBI
szkolny koordynator akcji D. Jędrycha sporządził raport, umieścił opis
i fotorelację na stronie szkoły.
D. Jędrycha

W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu w Szkole Podstawowej w Kleczanowie do końca
lutego 2020 r. przeprowadzono
wiele różnych inicjatyw. 11 lutego
odbył się apel „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”
połączony z multimedialną prelekcją. Następnie w działania na rzecz
DBI włączyli się wszyscy uczniowie
podstawówki oraz dzieci z Akademii
Przedszkolaka. Nauczyciele aktywnie wspierali klasy w wykonywaniu
powierzonych zadań. Powstały gazetki z informacjami dla uczniów,

rodziców i nauczycieli, dotyczące
edukacji z zakresu bezpiecznego,
świadomego wykorzystania Internetu, przy jednoczesnej znajomości zagrożeń płynących z jego niewłaściwego stosowania. W klasach
I-III przeprowadzono tematyczne
pogadanki, zajęcia komputerowe,
przygotowano wystawkę prac plastycznych o zagrożeniach w sieci
i netykiecie. W klasach IV-VIII odbyły się lekcje wychowawcze: „Bezpieczeństwo dzieci w sieci”, „Internet...1...2...3-gra edukacyjna”,
„Sieciaki”, „Seksualizacja i seksting
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Obchodziliśmy nowe święto państwowe
IV i VI, A. Chmielewska postanowiła
zgłębić wiedzę popularno- naukową z uczniami poprzez różnorodne
doświadczenia i pokazy. Taka nauka
potrafi zaciekawić każdego. Święto
to szóstoklasiści obchodzili także
na lekcjach j. polskiego z D. Jędrychą, wyszukując w zasobach Internetu informacje na temat biografii

i osiągnięć mniej znanych polskich
uczonych i odkrywców. Efektem
pracy metodą projektu były przygotowane przez uczniów tematyczne:
albumy, gazetki, książeczki, prezentacje multimedialne, niektóre z nich
posłużyły do wykonania ciekawej
wystawki na korytarzu szkolnym.
D. Jędrycha

„Ze zdziwienia ludzka nauka się
rodzi” - 19 lutego to od tego roku
nowe święto państwowe, czyli Dzień Nauki Polskiej, który ma
być wyrazem uznania dla dokonań
polskich naukowców. W Polsce
mamy 81,5 tysięcy badaczy, którzy
pracują w 645 placówkach. Poza
tym w naszym kraju uczy się ok.
1,2 miliona studentów i 39 tysięcy
doktorantów. Taką datę wybrano
nie bez powodu - wtedy urodził
się Mikołaj Kopernik. Z tej okazji
w szkole w Kleczanowie w klasach

Jak wygrać swoją przyszłość?

Doradztwo zawodowe we współczesnej szkole powinno mieć charakter procesowy, a sam doradca
powinien pełnić rolę towarzysza
i eksperta. Jego zadaniem jest zaproponowanie odpowiednich narzędzi, które ułatwią młodemu
człowiekowi samodzielne poszukiwanie własnej drogi życiowej a intencją tego procesu powinno być
wzmacnianie i rozwijanie potencjału uczniów. Warto wspomagać
rozwój kompetencji społecznych,
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umiejętność krytycznego myślenia
i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, a także samodzielnego poszukiwania informacji. I zawsze należy
podkreślać, że raz podjęta decyzja
nie musi być decyzją na zawsze.
W Szkole Podstawowej w Kleczanowie uczniowie klas VII i VIII realizują program doradztwa zawodowego z Agnieszką Chmielewską nie
tylko w teorii, ale i poprzez ciekawe
spotkania z zaproszonymi gośćmi.
W grudniu spotkali się z Łucją Strużyk - pedagog i specjalistą w zakresie doradztwa zawodowego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Sandomierzu. Na warsztatach
uczniowie m. in. zostali zapoznani
z różnymi grupami zawodowymi,
które mogą okazać się kluczowe
w odniesieniu sukcesu w dorosłym
życiu. W marcu gościli na lekcji
Anetę Drypę, która jest nauczycielką i doradcą metodycznym. Tematem spotkania było rozpoznawanie
predyspozycji i zainteresowań jako
gwarancji życiowego sukcesu. Młodzież rozwiązywała test do badania predyspozycji i zainteresowań

uczniów w szkole podstawowej.
W drugim semestrze rozpoczęli
cykl wycieczek „Poznajemy zawody
i miejsca pracy”. Pod koniec lutego
2020 r. odwiedzili Ośrodek Zdrowia
w Kleczanowie. Pani pielęgniarka
Teresa Małkiewicz opowiedziała,
na czym polega jej praca i co należy do jej podstawowych zadań oraz
o predyspozycjach, które powinna
posiadać osoba wykonująca zawody
medyczne.
A. Chmielewska
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PUNKT PRZEDSZKOLNY W BILCZY

Przedszkole „Klub Malucha” przy
Szkole Podstawowej w Bilczy stwarza warunki, aby dzieci mogły rozwijać swój potencjał. Postawy, które niezmiennie od lat towarzyszą
naszej pracy i są podkreślane przez
nauczycieli to szacunek i zrozumienie dla świata i ciekawości Dziecka,
jego uczuć i myśli. W Klubie wiemy,
że okres przedszkolny to ważny moment wchodzenia w życie społeczne
i pierwsze doświadczenia z rówieśnikami, dlatego wspieramy rozwój
umiejętności budowania pozytywnych relacji z innymi oraz współpracy w grupie, szanując indywidualność każdego z naszych Dzieci.
Wszystkie zajęcia dla przedszkolaków uwzględniają ich potrzeby,
dzięki czemu nie są nudne i bawiącuczą. Przedszkole wyposażone jest

w pomoce oraz sprzęt umożliwiający dopasowanie oferty edukacyjnej
do indywidualnych predyspozycji
każdego malucha.
Nasi wychowankowie uczą się poznawać i rozumieć otaczający świat
i jego kulturę. Doskonałą do tego
okazją są różne wycieczki. Nie sposób wymienić wszystkich miejsc,
które odwiedzili Nasi Milusińscy!
Mogą się pochwalić Certyfikatem
Rycerza i Księżniczki zdobytym
w Zamku Krzyźtopór w Ujeździe
oraz Certyfikatem Cukiernika uzyskanym w Wytwórni Krówki Opatowskiej. Mile wspominane są
spacery malowniczymi alejkami
i tajemniczy mieszkańcy poznani
w Magicznych Ogrodach k. Janowca, jak również szalone zabawy
w Yupi Parku.

wiczki Królowej Jadwigi”.

Klub Malucha to wspaniałe miejsce,
w którym wspieramy kreatywny
rozwój powierzonych naszej opiece
dzieci. Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami w organizacji procesu
opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego. Jesteśmy współpartneWychowankowie swoje umiejętno- rami dążącymi do wspólnego celu,
ści i talenty wyrażają biorąc udział jakim jest dla nas dobro i wszechw różnych konkursach przedszkol- stronny rozwój dziecka.
nych i ogólnopolskich. Mamy wieMałgorzata Skrzypczyńska
le powodów do dumy i radości!
Przyczyniły się do tego nagrody za
I miejsce dla Emilii Trojanowskiej
oraz II miejsce dla Alicji Pawlęgi w IV Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym pt. „Witajcie w Naszej Bajce” zorganizowanym przez
przedszkole w Sieradzu, a Kornelia Zielińska i Nikola Marmajewska
zdobyły uznanie jury i otrzymały podziękowania za prace: „Anioł- mój
niewidzialny przyjaciel” i „Zimowy
Witraż”. Z niecierpliwością przedszkolaki czekają na rozstrzygnięcie
konkursu „Przedszkolak Poznaje
Polskę”. Ich praca plastyczna obrazuje naszą lokalną legendę „Ręka-
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PUNKT PRZEDSZKOLNY W KLECZANOWIE
Członkinie organizacji przekazały
dzieciom tradycje związane z Bożym
Narodzeniem. Opowiedziały w jaki
sposób obchodzono Wigilię i świętowano narodziny Jezusa w naszym
regionie kilkadziesiąt lat temu.
W styczniu maluszki poznawały
sporty zimowe, dowiedziały się
czym jest karnawał oraz odgrywały
baśniowe role w związku z kręgiem
tematycznym zatytułowanym ,,Legendy, bajki i baśnie’’. Luty to pora,
w której dzieci zostały obdarowane
czerwonymi serduszkami, wyrażając tym sympatię dla kolegów
i koleżanek z przedszkola. Dnia 14
lutego podczas Walentynkowego
Dnia Babci i Dziadka, dzieci śpiewały piosenki, recytowały wierszyki
oraz wykonały układy taneczne. Po
przepięknym pokazie artystycznym
Grudzień to czas, w którym dzieci zaprosiły ukochanych dziadków na zajęć dydaktycznych ,,W marcu
przygotowywały się do najpiękniej- słodki poczęstunek.
jak w garncu’’ dowiedziały się jak
szych świąt w roku: zdobiły pierniczzmienna jest marcowa pogoda, siaki, wykonywały kartki i stroiki, śpie- W kolejnych dniach przedszkolaki ły pszenicę i rzeżuchę oraz założyły
wały kolędy. Rzecz jasna spotkaly poznały życie dinozaurów. W trakcie hodowlę fasoli.
się również z ukochanym Świętym, zajęć „Śladami Dinusia’’ i oglądały
który przynosi prezenty. Zabawa mi- książki i figurki związane z życiem W Akademii Przedszkolaka, 4 markołajkowa odbyła się w Yupi Kingu prehistorycznych gadów, odgady- ca odbył się Dzień Otwarty, podczas
w Sandomierzu. Dzień później za- wały zagadki i nauczyły się piosenki którego nowo przybyłe dzieci mogły
witały do nas panie z Koła Gospo- „Dinozaur w szafie’’. Brały też udział zapoznać się z zajęciami odbywajądyń Wiejskich w Kleczanowie, któ- w Dniu Bezpiecznego Internetu, po- cymi się w naszej placówce.
re przyniosły nam różne słodkości. znawały Układ Słoneczny, a podczas
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Program Sanford Harmony wprowadzony w Punkcie
Przedszkolnym ,,Akademia Przedszkolaka’’ w Kleczanowiekształtuje kluczowe kompetencje dzieci w sferze
emocjonalno-społecznej i społeczno-poznawczej
Ufoludek Zi ćwiczy
z dziećmi ( w ,,Akademii Przedszkolaka’’ w Kleczanowie)
kluczowe umiejętności społeczno-emocjonalne i społeczno-poznawcze.
Program Sanford Harmony kształtujący kluczowe kompetencje dzieci w sferze emocjonalno-społecznej, zakłada treningi umiejętności
społecznych (TUS),które powodują
pozytywne zmiany w życiu dzieci
w przedszkolu .Dając im możliwość
funkcjonowania w społeczeństwie
zdolnym do współpracy. Wprowadzając maskotkę ,,Zi’’- pluszaka
Ufoludka, dzieci z zaciekawieniem
trenują podstawowe umiejętności
społeczne. Treningi umiejętności
odbywają się na zasadzie ,,spotkajmy się’’ oraz ,,zaprzyjaźnijmy się’’

Dzięki takiemu podejściu możliwe sowanie Ufoludka Zi i dzieci zabierajest stworzenie przyjaznej atmosfe- ją go na 1 dzień do domu mając do
ry opartej na wzajemnym szacunku. wykonania określone zadanie.
Ćwiczone relacje rówieśnicze i zabawy, które dają możliwość wchodzenia w interakcje z rówieśnikami,
kształtują kluczowe kompetencje
społeczne. Reakcje interpersonalne,
zdobyte kolejne doświadczenia oraz
umiejętności dają podstawę do pozytywnych relacji i wartości, powodując, że dziecko lepiej odnajduje
się w rzeczywistości przedszkolnej.
Cykl zajęć przygotowany dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat składa się
z następujących zagadnień:
1. Różnorodność i akceptacja
2. Empatia i krytyczne myślenie
3. Komunikacja
4. Rozwiazywanie problemów
5. Relacje z rówieśnikami
Po każdych zajęciach odbywa się lo-

Anna Zybała
Punkt Przedszkolny
,,Akademia Przedszkolaka’’
w Kleczanowie

PUNKT PRZEDSZKOLNY W GŁAZOWIE
Dzieci z Punktu Przedszkolnego
w Głazowie brały udział w uroczystościach, projektach, akcjach oraz
innych przedsięwzięciach. Poprzez
udział w akcjach czytelniczych PoczytajMy oraz „Cała Polska Czyta
Dzieciom” i codzienne czytanie,
dzieci rozwijały zainteresowania
książką. Przedszkolaki uczestniczyły
w zajęciach z robotyki, kodowania
i programowania, zajęciach tanecznych, zajęciach j. angielskiego oraz
w warsztatach kulinarnych „Zabawa
w gotowanie”.
Dzieci brały udział w licznych przedsięwzięciach związanych z realizacją Międzynarodowego Projektu
Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”. Gościły z kolędą i świątecznymi życzeniami w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

Uczestniczyły w projekcie „Inni,
a jednak tacy sami” w ramach, którego odbywały się cykliczne spotkania na temat dzieci z chorobami
przewlekłymi i niepełnosprawnościami. Spotkania prowadziła
Marzanna Doniec z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sandomierzu.

Uczestniczyły w Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego. Wzięły udział w projekcjach dawnych
bajek w „Starym kinie”, podczas
których obejrzały „Reksia”, „Misia Uszatka” oraz „Przygody Misia Colargola”. Zapoznawały się
również z zabawami ludowymi.

Aby uwrażliwić najmłodszych na
potrzeby innych ludzi, zwierząt oraz
kształtować w nich chęć niesienia
pomocy, zaangażowaliśmy się w akcje charytatywne: „Szlachetna Paczka”, „Góra grosza”, „Dary dla Białorusi”, zbiórkę plastikowych zakrętek
oraz karmy i potrzebnych rzeczy dla
podopiecznych z „Przytuliska na Wiśniowej” w Sandomierzu.
Ewa Kurpias - Rychel
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PUNKT PRZEDSZKOLNY W OBRAZOWIE
Zimowy semestr w przedszkolu był
to czas wielu aktywności. W ferie
dzieci mogły odpowiedzieć sobie
na pytanie: co to są eksperymenty?,
omówić wraz z nauczycielem zasady bezpieczeństwa podczas zabaw
badawczych i przeprowadzić kilka
ciekawych eksperymentów z octem, sodą oraz barwnikami. Mali
naukowcy wykonali tzw. „glutki”,
piankolinę oraz kolorowe gniotki.
Co prawda zima, a właściwie jej
brak sprawiła, że zwierzęta nie musiały być dokarmiane. Jednak dzieci
własnoręcznie wykonały dla ptaków
kule ze smalcu i ziaren zboża.
Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola podczas systematycznych spotkań czytania bajek
z przedszkolakami. Działania te
aktywizują rozwój intelektualny
i emocjonalny, budzą wrażliwość
estetyczną, sprzyjają rozwijaniu
postaw twórczych oraz wyzwalają
ekspresję dziecięcą. Jest to dobra
okazja do budowania dobrych relacji między rodzicami i dziećmi. Mali
czytelnicy z niecierpliwością czekają
na kolejne spotkania.
W naszym przedszkolu dbanie
o zdrowe i czyste zęby to już tradycja. Z okazji „Dnia Dentysty”, który
obchodziliśmy 5 marca przedszkolaki przypomniały sobie czym jest
higiena jamy ustnej, w jaki sposób
dbamy o zdrowe i czyste ząbki,
a także wykonały pracę plastyczną
– „Ząbki z fasolki”.
W dniu 28 lutego odbył się „Dzień
Otwarty Przedszkola”. Dla zaproszonych gości dzieci recytowały
wiersze, śpiewały piosenki, prezentowały układy taneczne. Po części artystycznej wszyscy udali się
na zwiedzanie sal przedszkolnych,
w których zorganizowane zostały
grupowe zabawy, słodki poczęstunek i upominki.
Rodzice! Trwa rekrutacja do Punktu
Przedszkolnego w Obrazowie, zapraszamy dzieci w wieku 2,5 -4 lat
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do zapisu na nowy rok przedszkolny
2020/2021. W celu uzyskania wniosku prosimy o kontakt drogą e-mailową: punkt.przedszkolny.w.obrazowie@onet.pl
Zapraszamy też do galerii zdjęć
i śledzenia naszych aktywności na
facebook’owej stronie: Punkt Przedszkolny w Obrazowie.
M.Z.

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.
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