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RADA GMINY W OBRAZOWIE
WÓJT GMINY OBRAZÓW Z JEDNOGŁOŚNYM
ABSOLUTORIUM I WOTUM ZAUFANIA

W dniu 4 czerwca 2020 roku odbyła się XIX Sesja Rady Gminy
w Obrazowie poświęcona debacie nad raportem o stanie gminy
Obrazów, udzieleniu wotum zaufania oraz absolutorium Wójtowi
Gminy Obrazów z tytułu wykonania
budżetu Gminy Obrazów za 2019
rok.
Zgodnie z przepisami ustawy
o samorządzie gminy absolutoryjna
procedura została poprzedzona debatą nad raportem o stanie gminy.
Raport obejmuje podsumowanie
działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał
rady gminy i budżetu obywatelskiego. Raport stanowi uzupełnienie
corocznego sprawozdania finansowego, które jest obligatoryjnym
dokumentem prezentującym stan
budżetu gminy w minionym roku.
Podczas sesji Radni w głosowaniu
jawnym jednogłośnie zagłosowali
nad przyjęciem uchwały o wotum
zaufania dla pana Wójta Krzysztofa
Tworka.

budżetu za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami, które uzyskało
pozytywną opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach.
Zaplanowane dochody budżetu Gminy zrealizowano w kwocie
29 641 271,68 zł tj. 79,82% w stosunku do planowanych dochodów.
Zaplanowane wydatki wykonano
w kwocie 29 280 565,36 zł o tj.
72,26% w stosunku do planowanych wydatków. Zadania zaplanowane w budżecie były realizowane na bieżąco. Poniesiono
wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zadania własne gminy określone w ustawie w łącznej
kwocie384 985,97 zł. Wykonanie
budżetu 2019 roku zamknęło się
nadwyżką w kwocie 360 706,32 zł.

Projekty inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Unii
Europejskiej lub dotacji będą kontynuowane w 2020 roku. W 2019
roku Gmina zaciągnęła kredyt bankowy inwestycyjny na wydatki majątkowe w kwocie 1 000 000,00 zł.
Wójt Gminy Obrazów przedstawił Spłata zobowiązań nastąpi w latach
Radzie sprawozdanie z wykonania 2020-2023. Budżet realizowany
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był zgodnie z uchwałą budżetową i uchwałami w sprawie zmian
w budżecie podejmowanymi w ciągu roku.
Rada Gminy w Obrazowie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2019 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Obrazów
i sprawozdaniem finansowym, pozytywną opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach oraz
stanowiskiem Komisji Rewizyjnej
jednogłośnie udzieliła Wójtowi
Gminy Obrazów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za
2019 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa
Szczudło wręczyła panu Wójtowi
kwiaty oraz złożyła gratulacje.
Podsumowując powiedziała, że absolutorium jest udzielane Wójtowi
Gmin ale jest to także duża zasługa skarbnika, sekretarza gminy,
wszystkich pracowników oraz całego samorządu. Podziękowała panu
Wójtowi za owocną współpracę
i życzyła dalszych sukcesóworaz
osiągnięć na rzecz mieszkańców
i rozwoju gminy.
Natalia Korycińska
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WYWIAD
Wywiad z zastępcą Wójta Gminy Obrazów – Grzegorzem Połeciem
przyznała 78 dodatkowych stypendiów osobom spełniającym kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. Środki
na realizację tego zadania pochodzą z budżetów państwa i Gminy
Obrazów. Obecnie trwa ich wypłacanie.
Rozumiem, że wyczerpaliśmy problemy oświatowe, czy były jakieś
inne, z którymi musiał się pan
zmierzyć?

Minęły trzy miesiące od powołania pana na stanowisko zastępcy
Wójta Gminy Obrazów. W związku
z tym proszę o krótkie ich podsumowanie.

i Kleczanowie. Dokumenty te będą
podstawą organizacji pracy i nauki
w gminnych placówkach oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.
Zrobiliśmy to na tyle dobrze, że
Kuratorium nie zgłosiło do nich żadTe pierwsze miesiące to okres mo- nych uwag.
jej pracy nie tylko jako zastępcy
wójta, ale również jako kierow- Poza tym opracowaliśmy przejrzyste
nika nowego Referatu Oświaty kryteria naliczania obowiązkowych
Urzędu Gminy w Obrazowie, który dotacji udzielanych przez Gminę
przejął obowiązki zlikwidowanego punktom przedszkolnym, „zerówz dniem 31 marca 2020 r. Zespołu kom” i szkołom prowadzonym przez
Ekonomicznego Oświaty. Referat stowarzyszenia oraz na bieżąco rozten ze względu na to, że znajduje liczaliśmy się z innymi gminami, za
się w osobnym budynku od począt- nasze dzieci uczęszczające do plaku pandemii COVID 19 pracował cówek oświatowych położonych na
codziennie i dzięki temu mimo li- ich terenie.
kwidacji ZespołuEkonomicznego
Oświaty na bieżąco rozwiązywał Czy to jedyne problemy, z któryproblemy naszych szkół oraz współ- mi przyszło się już panu zmierzyć
pracował ze stowarzyszeniami pro- w zakresie oświaty?
wadzącymi różne placówki oświatowe.
Dodatkowym problemem były stypendia szkolne, które przyznawano
To na czym konkretnie koncentro- na podstawie regulaminu z 2005r.
wała się Pana praca?
W związku z tym opracowano zupełnie nowy, który na Sesji w dniu
W p i e r w s z e j k o l e j n o ś c i , 29 czerwca 2020 r. został przyjęty
w porozumieniu z panem Wójtem uchwałą Rady Gminy w Obrazowie.
Krzysztofem Tworkiem, dyrektorami Będzie on obowiązywał już od noszkół i Świętokrzyskim Kuratorem wego roku szkolnego. Niezależnie
Oświaty uzgodniliśmy arkusze orga- od tego pan Wójt powołał także
nizacyjne szkół w Obrazowie, Bilczy nową Komisję Stypendialną, która

Dużym problemem było ustalenie najlepszej formy organizacyjnej dla „Świetlicy środowiskowej
w Obrazowie”, którą zlokalizowano
w Szkole Podstawowej w Obrazowie
i dla której zakupiono już pełne wyposażenie. Przed jej uruchomieniem konieczne było sformalizowanie jej działania i dlatego również na
ostatniej Sesji Rady podjęto uchwałę o utworzeniu świetlicy i nadaniu
tej placówce statutu oraz powierzeniu jej prowadzenia Ośrodkowi
Pomocy Społecznej w Obrazowie.
Dzięki temu, już wkrótce świetlica
rozpocznie działalność i zapewni
specjalistyczne wsparcie dla 10 osobowej grupy dzieci.
Co pan sądzi o Samorządowym
Centrum Kultury powstającym
w Obrazowie?
Ta inwestycja to prawdziwe wyzwanie i dlatego przynajmniej raz
w miesiącu pan Wójt organizuje
spotkania ze wszystkimi, którzy
w jakiś sposób uczestniczą w jego
realizacji. Każde z nich przynosi jakieś zmiany, których wprowadzenie
ma przyczynić się do rozszerzenia
funkcjonalności tego obiektu i lepszego dostosowania go do wymagań w zakresie bezpieczeństwa jego
użytkowania, zabezpieczenia przed
nasilającymi się niebezpiecznymi
zjawiskami atmosferycznymi czy też
poprawie estetyki. Wszystkie one
podlegają akceptacji projektanta
i inspektora nadzoru. Liczba pra-
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cowników realizujących tę inwestycję stale się powiększa, a mimo to
raczej nie ma szans na oddanie do
użytku tego obiektu w planowanym
terminie - do połowy sierpnia tego
roku. Pandemia i ulewy opóźniają
wszelkie prace, nie tylko budowlane i trzeba się liczyć z jego wydłużeniem, nawet do końca roku.

(właściciela sieci), do światłowodu może się wpiąć tylko część
mieszkańców naszej miejscowości,
a pozostali nie mają żadnych szans
na podłączenie się do szybkiego
Internetu. Przykładowo budynek
remizy ma dostęp do sieci światłowodowej, ale sąsiednie budynki Urzędu Gminy i Biblioteki już go
nie mają. Taka sytuacja „dostępoC z y to z n a c z y, że n a j b l i ższe wego poszatkowania” miejscowoEuropejskie Święto Jabłka nie od- ści to niestety standard w Gminie
będzie się na nowym obiekcie?
Obrazów.
Odbędzie się, ale dopiero w przyszłym 2021 roku i to nie z powodu
niezakończonej budowy estrady, ale
głównie dlatego, że jako gmina nie
możemy wziąć pełnej odpowiedzialności cywilnej i finansowej za bezpieczne zorganizowanie tak ogromnej i popularnej imprezy w czasie
trwającej pandemii, która zgodnie
z informacjami Ministra Zdrowia
ma się ponownie nasilić na jesieni.
W tej sprawie trzeba być realistą,
chociaż serce chciałoby inaczej.

W tej sprawie wielokrotnie interweniowaliśmy i wszystko wskazuje na to, że może niedługo zanikną te problemy, sygnalizowane
nie tylko przez mieszkańców, ale
również przez sam Urząd Gminy
w Obrazowie, mieszczący się
w dwóch budynkach pod numerami
84 i 121, którego pracownicy czasami w ogóle nie mogą wykonywać
sporej części zadań, które powinny być realizowane tylko w formie
elektronicznej.

Jak pan ocenia sytuację służ- J a k p a n a zd a n i e m e p i d e m i a
by zdrowia na terenie Gminy COVID-19 wpłynęła na sytuację fiObrazów?
nansową gminy Obrazów?
Myślę że nie jest taka zła, ale zadziwia mnie, że w samym Obrazowie
nie ma Ośrodka Zdrowia i apteki.
Rozmawialiśmy o tym wspólnie
z panem Wójtem, z prezesem i pracownikami Ośrodka Promowania
Przedsiębiorczości w Sandomierzu.
Musimy znaleźć sposób na rozwiązanie tego problemu. W rachubę
wchodzi wybudowanie zupełnie
nowego obiektu spełniającego
wszystkie, aktualne normy dotyczące służby zdrowia. Adaptacja jakiegoś starego budynku będzie kosztowała prawdopodobnie znacznie
więcej niż wybudowanie nowego.
Najlepiej jakby ten obiekt był wielofunkcyjny i rozwiązywał również
inne potrzeby mieszkańców naszej
gminy. Obrazów rozwija się dynamicznie i nie możemy nie dostrzegać tego problemu.
Co może Pan powiedzieć o zasięgu
sieci światłowodowej na terenie
Gminy Obrazów?
To jest właśnie zagadka. Dla przykładu w Obrazowie jeżeli dobrze
intepretuję dane ze strony NEXERY
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uprawy. Złożono około 800 wniosków o szacowanie szkód. Obecnie
specjalnie powołane Komisje kończą szacowanie strat w sadach
i sporządzanie protokołów indywidualnych, które wraz z protokołem
zbiorczym zostaną bezzwłocznie
przekazane do Wojewody świętokrzyskiego.
Drugi temat to przyszły przebieg
drogi ekspresowej S74, która ma
połączyć województwo łódzkie, ze
świętokrzyskim i podkarpackim,
a konkretnie odcinka Opatów –
Nisko. Niestety samorządom gminnym pozostawiono tylko możliwość
wybrania jednego z 4 wariantów
przedstawionych przez projektantów. Każdy z nich budzi wątpliwości, ale postawiona w sytuacji podbramkowej Rada Gminy Obrazów
wybrała wariant autorski (pomarańczowy) TGB (Transprojektu
Gdańskiego). Dodatkowo pan Wójt
wspólnie ze współpracownikami
szeroko nagłośnił zorganizowane
spotkanie konsultacyjne, w którym
udział wzięli projektanci i przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad oraz bardzo licznie mieszkańcy naszej gminy. Na tym etapie projektowania
można było zgłaszać swoje uwagi
i wnioski do wszystkich czterech
lokalizacji przyszłej drogi - przez 14
dni od dnia spotkania tj. od 6 lipca 2020 r. Decydujący będzie rok
2021 , w którym przewidywane jest
wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, ale tylko dla jednego z tych wariantów. Będzie to
sygnał dla wójta, radnych i wszystkich mieszkańców, że przysłowiowa
klamka zapadła i jeżeli droga będzie
budowana to właśnie w takiej, a nie
innej lokalizacji. Realizacja tej inwestycji będzie niewątpliwie ogromnym wyzwaniem dla całej naszej
społeczności. O skali problemów,
aż nie chce się myśleć.

Myślę, ze jeszcze za wcześnie na jakieś daleko idące prognozy w tym
zakresie. Najważniejsze jest to, że
Gmina Obrazów poprzez dobre zarządzanie, nie jest mocno zadłużona i w razie czego ma odpowiednią
„poduszkę”, z której będzie mogła
skorzystać w sytuacji kryzysowej
i bezpiecznie na niej „wylądować”.
Kolejny raz potwierdza się stara
prawda, że każdy mądry gospodarz w okresie dobrej koniunktury
odkłada też środki na tzw. czarną
godzinę. Myślę, że tak postępowała
zdecydowana większość rolników
i właścicieli firm z terenu Gminy
Obrazów i dlatego dzisiaj w miarę normalnie żyjemy i pracujemy,
a gmina wykonuje wszystkie swoje zadania, realizuje zaplanowane
i nowe inwestycje oraz płaci w ter- Dziękuję za udzielenie wywiadu.
minie za zaciągnięte wcześniej zobowiązania.
I ja dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że chociaż trochę przybliJakie największe problemy stają żyłem panu i mieszkańcom aktuprzed naszą gminą?
alne problemy naszej gminy, które
wspólnie z panem Wójtem staramy
Dla sadowników, a tym samym i dla się na bieżąco rozwiązywać.
gminy to skutki przymrozków, które
w tym roku dwukrotnie spustoszyły
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Grzegorz Połeć: notka biograficzna: oraz Gminy Zawichost i Powiatu
Ostrowieckiego. Jest absolwenPowołany w dniu 2 kwietnia 2020 tem Uniwersytetu A. Mickiewicza
roku zastępca wójta Gminy Obrazów w Poznaniu. Ukończył m.in. rów- Grzegorz Połeć, to były nauczyciel, nież: studia podyplomowe z zakredyrektor szkoły, wieloletni radny sów: zarządzania oświatą, public
i doświadczony pracownik samo- relations i zarządzania dla pracowrządowy, z ponad 20 letnim sta- ników administracji publicznej.
żem na stanowiskach sekretarza
gminy i powiatu. Był sekretarzem Wójt Gminy Obrazów - Krzysztof
Gminy Pobiedziska w Wielkopolsce Tworek, ze względu na doświad-
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czenie zawodowe i przygotowanie
merytoryczne swojego zastępcy,
powierzył mu nadzór nad gminną
oświatą oraz wszystkimi podległymi gminie samorządowymi jednostkami organizacyjnymi: szkołami, ośrodkiem pomocy społecznej,
biblioteką i gospodarką komunalną.
Adam Wójcik

Zmiany w organizacji pracy Urzędu Gminy
oraz Jednostek podległych
Od poniedziałku 1 czerwca decyzją Wójta, Urząd Gminy, a także
wszystkie jednostki organizacyjne
tj: Zakład Gospodarki Komunalnej,
Biblioteka, Ośrodek Pomocy
Społecznej oraz Referat Oświaty
zostają ponownie otwarte dla
mieszkańców - lecz jeszcze nie
w pełnym zakresie oraz z zachowaniem reżimów sanitarnych tj.

obowiązkowe będzie zakrywanie ust i nosa dezynfekcja rąk oraz
jeden interesant na jedno stanowisko pracy. Obowiązywać będzie
także zachowanie odpowiedniego
dystansu. Nadal funkcjonować
będzie biuro podawcze, gdzie
będzie można zostawić podania
i dokumenty oraz uzyskać potrzebne informacje.

W dalszym ciągu wszelkie sprawy
urzędowe nie wymagające osobistego stawiennictwa będzie można także załatwiać telefonicznie lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Dane kontaktowe do Urzędu
Gminy oraz Jednostek
Organizacyjnych Gminy Obrazów:

Nazwa Jednostki

Telefon

Adres e-mail

Urząd Gminy w Obrazowie

15/836-51-62

sekretariat@obrazow.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

15/836-51-50

opsobrazow@poczta.onet.pl

Zespół Gospodarki Komunalnej w Obrazowie

661-379-222

zgkobrazow@o2.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Obrazowie

15/836-51-56

gbp.obrazow@interia.pl

INWESTYCJE
Zadania w trakcie realizacji:
- budowa Samorządowego Centrum
Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Obrazowie w systemie
zaprojektuj i wybuduj,
Wartość projektu wynosi 1 784
000,00 zł. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w wysokości
500000,00 zł w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020. Powstanie budynek jednokondygnacyjny podpiwniczony o powierzchni zabudowy
395,82m2, powierzchni użytko-

wej 685,71m2 + 171,01 m2 – powierzchnia sceny zewnętrznej wraz
z wewnętrzną instalacją elektryczną, wod-kan, c.o, gazową oraz przyłączem wodociągowym i kanalizacji
sanitarnej. W budynku znajdować
się będą m.in. pomieszczenia biurowe, toalety, garderoby, kotłownia,
pracownia krawiecka, pracownia
grafiki, pracownia multimedialna,
pomieszczenie na piec garncarski,
pracownia ceramiki, pomieszczenie
porządkowe.
Teren wokół budynku zostanie
utwardzony kostką brukową.
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z kostki brukowej w msc. Chwałki
o długości 874,00 m oraz wykonanie chodnika w msc. Żurawica na
długości 269,60 m,
- budowa trybuny przy boisku sportowym w miejscowości Święcica,
W ramach zawartej umowy powstaną trybuny przy boisku sportowym.
Trybuny żelbetowe zostaną wkomponowane w istniejącą skarpę. Do
elementów żelbetowych zostanie
przymocowane 150 szt. siedlisk
z tworzywa polipropylenowego. - remont pomieszczenia w budynku
Dojście do trybun będzie stanowił świetlicy wiejskiej w msc. Żurawica,
chodnik szerokości 1,20m wykonany z kostki brukowej,
Inwestycje zakończone:

Budowany obiekt będzie służyć 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.
- p r ze b u d owa d ro g i g m i n n e j
o nr 002475T Obrazów – Żurawica
– Milczany na odcinku od km 0+353
do km 1+565 położonej w miejscowości Żurawica oraz przebudowa
drogi gminnej o nr 002472T Chwałki
– Wieś na odcinku od km 0+700
do km 1+574 położonej w miejscowości Chwałki. Zadania finansowane w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych.
Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej na obu odcinkach oraz wykonanie chodnika
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- budowa boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc.
Bilcza w ramach Osi Priorytetowej
1 - 7 Re g i o n a l n e g o P ro g ra m u
O p e ra c y j n e g o Wo j e wó d z t wa

- w dniu 03/07/2020 Gmina
Obrazów podpisała umowę na realizację zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie
Obrazów” realizowanego w ramach
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest poprawa jakości
powietrza poprzez modernizację
oświetlenia ulicznego na terenie
Gminy Obrazów. Projekt zakłada
modernizację 815 szt. opraw oświetleniowych (w tym montaż 2 lamp
OZE) oraz systemów inteligentnego
sterowania.
Całkowita wartość projektu wynosi: 1 732 875,62zł z czego dofinansowanie ze środków UE 1 472
944,28zł.
- w dniu 10/07/2020 Gmina
Obrazów podpisała umowę na realizację zadania pn. „Zakup i dostawa pojazdu typu specjalistycznego”.
Zakupiony pojazd będzie wyposażony w min. piaskarko solarkę,
pług metalowy do odśnieżania oraz
kosiarkę wysięgnikową. Wartość
pojazdu wynosi 210 000,00zł.
Zakupiony pojazd zostanie przekazany ZGK Obrazów w celu bieżącego
utrzymania dróg.

Świętokrzyskiego na lata 20142020. Wartość zadania: 320295,12
zł brutto Kwota dofinansowania:
227600,37 zł
W ramach zawartej umowy przy
Szkole Podstawowej powstanie boisko wielofunkcyjne o wymiarach
17m x 29m o nawierzchni poliuretanowej wraz z piłkochwytami,
oświetleniem oraz chodnikiem stanowiącym dojście do boiska,
- rozbudowa budynku świetlicy
wiejskiej w msc. Jugoszów – etap II,
- budowa budynku garażowo - gospodarczego w msc Święcica - etap
II,
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- utwardzenie parkingu kostką bru- - wykonanie ogrodzenia zbiornika
kową przed budynkiem świetlicy wodnego w msc. Piekary,
wiejskiej w msc. Głazów,
- wykonanie chodnika do altany
w msc. Sucharzów,
- zakup 16 laptopów wraz z osprzętem i oprogramowaniem dofinansowane w 100% z Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020 w ramach ZDALNEJ
SZKOŁY +. Pozyskane dofinansowanie 54985,92 zł.
- zakup 18 laptopów wraz z osprzętem i oprogramowaniem dofinansowane w 100% z Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020 w ramach ZDALNEJ
SZKOŁY. Pozyskane dofinansowanie
59994,00 zł.

Ogłoszono zapytania ofertowe
na:
- rozbudowa oświetlenia ulicznego
na terenie Gminy
Piotr Teter

Informacja
W grudniu 2019 r. Ministerstwo Cyfryzacji,
w ramach projektu Rozwój Systemu
Rejestrów Państwowych (RSRP), uruchomiło Rejestr Danych Kontaktowych
(RDK), który jest kolejnym z rejestrów
wchodzących w skład Systemu Rejestrów
Państwowych (SRP).Do tej pory do RDK
dołączyło ponad 3 500 000 Polaków.
Przekazanie danych (numeru telefonu
i adresu e-mail) jest dobrowolne i bezpłatne. Ponadto, w każdej chwili można
je zmienić lub usunąć. Głównym celem
usług udostępnionych w ramach rejestru
RDK jest ułatwienie kontaktu urzędników
z obywatelami. Dzięki RDK urzędy mogą
z wyprzedzeniem informować obywateli np. o kończącym się terminie ważności paszportu lub dowodu osobistego
albo o rozpatrzeniu złożonych wniosków
o świadczenia (np. 500+).
Do RDK można przystąpić na dwa sposoby: W Urzędzie Gminy wypełniając odpowiedni formularz. Na stronie internetowej
www.gov.pl wybierając: Skorzystaj
z Rejestru Danych Osobowych (RDK).
Adam Wójcik
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Akcja – Maseczki dla mieszkańców!

Sytuacja epidemiczna związana
z wirusem COVID-19 zmusiła nas
wszystkich do szeregu obostrzeń
i stosowania się do reżimu sanitarnego. Jednym z nakazów jaki został
nałożony na obywateli był przymus
zakrywania nosa i ust podczas przebywania poza domem. Dotyczyło to
zwykłego wyjścia do sklepu, wizyty
w urzędzie czy nawet podczas jazdy
z samochodem.
Tuż przed ogłoszeniem przez Rząd
RP takich obostrzeń, Wójt Gminy
Obrazów podjął inicjatywę, aby zaopatrzyć Urząd w potrzebną ilość
wszelkich środków ochrony osobistej. W pierwszej kolejności zakupiono płyny do dezynfekcji, żele
antywirusowe, rękawiczki jednorazowe oraz maseczki. Asortyment
ten rozdysponowano wśród pracowników Urzędu Gminy, jednostek
organizacyjnych, OSP KSRG, oraz
szkół z terenu Gminy Obrazów.
Sytuacja w kraju nabierała dynamiki i wychodząc jej naprzeciw, podczas posiedzenia Gminnego Zespołu
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Zarządzania Kryzysowego wypra- Straży Pożarnych, którzy bezcowano strategię przewidującą zwłocznie przystąpili do działań.
wyposażenie każdego zameldowanego mieszkańca Gminy Obrazów
w maseczkę wielokrotnego użytku.
Jednym z postulatów Wójta był zakup 6 tysięcy maseczek oraz materiału potrzebnego do ich szycia.
Działania podzielono na dwie fazy.
W pierwszej kolejności zaproszono Stowarzyszenia z terenu naszej
Gminy do współpracy polegającej
do szycia maseczek. Dzięki zaangażowaniu i pracy Stowarzyszenia
Koła Kobiet Aktywnych z Węgrc,
Stowarzyszenia Kobiet Ambitnych
z Bilczy, Stowarzyszenia Pokolenia
z Chwałek, Stowarzyszenia „
Z Tradycją w Przyszłość” z Głazowa
oraz Stowarzyszenia „ Wspólnie
dla Kleczanowa” rozdysponowano materiał i przystąpiono do prac
krawieckich. Wspomniane stowarzyszenia uszyły i dostarczyły do
Urzędu Gminy 1500 maseczek. Z zakupionego materiału korzystali tak- Strażacy z OSP Bilcza, OSP Dębiany,
że mieszkańcy, którzy indywidualnie OSP Głazów, OSP Kleczanów, OSP
zgłaszali się po jego odbiór.
Obrazów, OSP Świątniki oraz OSP
Węgrce rozwieźli pakiety pod wskaDrugą fazą działań był zakup go- zane adresy. Całość akcji bezpotowych maseczek wielokrotnego średnio koordynował Wójt Gminy
użytku. Od razu po ich dostarcze- Krzysztof Tworek, który pełni funkniu, pracownicy Urzędu podzielili je cję Prezesa Zarządu Gminnego
w pakiety z adresami. Liczba masek ZOSP RP w Obrazowie.
znajdująca się w kopercie odpowiadała liczbie osób zameldowanych Dziękujemy wszystkim osobom,
pod danym adresem. Do rozdys- które zaangażowały się w akcję!
ponowania maseczek poproszono
J. Brania
druhów strażaków z Ochotniczych
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Projekt podniesienia kompetencji cyfrowych w szkole w Głazowie

W Szkole Podstawowej w Głazowie
realizowany będzie projekt mający
na celu podniesienie kompetencji
cyfrowych oraz rozwój nauczania
opartego o pomoce dydaktyczne
i narzędzia TIK.
Od września 2020 r. Stowarzyszenie
„NASZ REGION” rozpocznie realizację projektu „Szkoła Podstawowa
w Głazowie podnosi kompetencje
cyfrowe”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu
O p e ra c y j n e g o Wo j e wó d z t wa
Świętokrzyskiego na lata 20142020 Europejskiego Funduszu

Społecznego. Oś Priorytetowa VIII
Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.3 Zwiększenie
dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia
podstawowego, gimnazjalnego oraz
ponadgimnazjalnego Poddziałanie
8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia
ogólnego w zakresie stosowania
TIK. Okres realizacji projektu od
01.09.2020 do 30.06.2022.
Projekt skierowany będzie do
uczniów oraz nauczycieli Szkoły
Podstawowej w Głazowie.
Uczniowie szkoły będą mieli możliwość uczestnictwa w kilku typach
wsparcia - warsztaty z robotyki,
warsztaty z elektroniki z programowaniem, trening umiejętności
społecznych z zastosowaniem klocków cyfrowych LEGO WeDo, a także
zajęcia dodatkowe z bloków przedmiotowych z wykorzystaniem TIK
(biologia/przyroda, chemia, matematyka, przedmioty humanistyczne).

W ramach projektu kadra nauczycielska rozwinie swoje kompetencje cyfrowe i medialne poprzez uczestnictwo w warsztatach
z cyberbezpieczeństwa i przeciwdziałania przemocy w sieci,
warsztaty „Nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem narzędzi
TIK i z technologiami wirtualnymi”,
warsztaty „Technologii i kodowania w nauczaniu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową”, kurs tworzenia prezentacji
multimedialnych i materiałów graficznych, warsztaty zastosowania
klocków LEGO WeDo w TUS, a także
studiów podyplomowych.
Kolejnym zadaniem projektowym
będzie doposażenie sal przedmiotowych w niezbędne pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK na potrzeby
kształcenia w oparciu o treści cyfrowe Publicznej Szkoły Podstawowej
w Głazowie.
NASZ REGION

#SZKOLENIANAKANAPIE

W ramach kampanii „e-Polak potrafi!” Ministerstwo Cyfryzacji przekonuje, że korzystanie z sieci wcale nie
jest trudne. Jednak sieć to nie tylko
filmy, muzyka, kontakt z bliskimi
i płacenie rachunków, to także edukacja.

Na naukę nigdy nie jest za późno!
Dlatego warto skorzystać z oferty
internetowych szkoleń. Nie musisz
zaglądać do portfela i zastanawiać
się, czy możesz sobie na to pozwolić - w ramach projektu „Kampanie
edukacyjno-informacyjne na
rzecz upowszechniania korzyści

z wykorzystywania technologii
cyfrowych” realizowanego przez
Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Państwowym Instytutem
Badawczym NASK możemy skorzystać z wielu szkoleń online bezpłatnie.
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W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego
i sugestią pozostania w domach
zorganizowano akcję #szkolenianakanapie. We współpracy z beneficjentami POPC i innymi instytucjami
Centrum Projektów Polska Cyfrowa
udostępnia szkolenia dotyczące nowych technologii i szeroko pojętej
cyfryzacji. Każda lekcja będzie dotyczyć czegoś innego, jednak wszystkie będą udostępniane w formacie wideo lub plików, które będzie
można pobrać. Taki charakter zajęć
ułatwi chętnym udział i zrozumienie
każdego tematu.
Każdy znajdzie tam coś dla siebie
– niezależnie od wieku i cyfrowych
umiejętności – m.in. „Pierwsze
kroki z aplikacjami w telefonie”,
„Technologia Przeciw Wirusowi”,
„Ochrona danych osobowych dla
MŚP (RODO)”, „Media społecznościowe w biznesie”, czy „Jak założyć
własną firmę”. Jeśli zaś interesuje
Was coś zdecydowanie mniej przyziemnego i chcielibyście np. poznać
odpowiedź na pytanie „Czy czas istnieje na najbardziej podstawowym
poziomie?” lub znaleźć się na tropie
granic czasoprzestrzeni, wybierzcie
się na wykład na e-uniwersytecie.
Powodów, dla których warto skorzystać ze szkoleń online jest wiele. Najważniejszym z nich jest szeroki wybór opcji nauki i wygoda
korzystania. Wielką zaletą są także oszczędności finansowe. Nie
wszystkie szkolenia są darmowe,
ale nawet te, za które trzeba zapłacić są tańsze, niż „tradycyjne” kursy. W obecnych czasach to też jeden
z najbezpieczniejszych sposobów
zdobywania wiedzy.
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Jeśli decydujesz się na szkolenie
online, pamiętaj o kilku zasadach,
dzięki którym to będzie nauką a nie
nauczką:

powołuje się organizator. Jeśli
masz wątpliwości – skontaktuj
się bezpośrednio z instytucją
i zapytaj o to.

1. Zanim zdecydujesz się na płatną edukację online – sprawdź
wiarygodność organizatorów.
Warto poczytać opinie, a jeśli
masz taką możliwość - zapytać
innych, czy nie mieli zastrzeżeń
do organizacji i przebiegu zajęć.
Upewnij się także, że strona
przez którą dokonujesz płatności jest bezpieczna. Jeśli masz
wątpliwości co do jej wiarygodności – nie podejmuj ryzyka.
2. Nie podawaj swoich wrażliwych danych – rejestracja na
bezpłatne wykłady czy webinary nie powinna wymagać więcej niż podania imienia i adresu
e-mail, na który dostaniesz np.
materiały szkoleniowe lub link
aktywacyjny. Zrezygnuj, jeśli rejestracja wymaga danych takich
jak np. numer PESEL czy dokładny adres zamieszkania.
3. Sprawdź rzetelność edukatorów – jeśli chcesz mieć pewność, że wybrany przez Ciebie
kurs nie będzie stratą czasu,
sprawdź czy osoba, która będzie go prowadzić ma odpowiednie kompetencje. Jak to
zrobić. Poszukaj tych informacji
w Internecie.
4. Potwierdź ważność certyfikatów – firmy szkoleniowe kuszą
różnego rodzaju zaświadczeniami o ukończeniu ich kursu
potwierdzanymi przez różne instytucje. Jeśli decydujesz się na
płatny kurs - zanim przelejesz
pieniądze, sprawdź czy taki dokument rzeczywiście jest wspierany przez instytucję, na którą

- Internet skraca odległości, likwiduje bariery i otwiera nowe możliwości. Dzięki niemu coś, co jeszcze
niedawno wydawało się nieosiągalne może być naprawdę blisko
– mówi minister cyfryzacji Marek
Zagórski. – To łatwy dostęp nie tylko
rozrywki i kontaktu z innymi ludźmi,
ale i wiedzy. Dlatego, niezależnie od
tego, ile mamy lat, warto się przełamać i korzystać z sieci. e-Polak potrafi – dodaje szef MC.
Gdzie szukać szkoleń?
• Centrum Projektów Polska
Cyfrowa - www.cppc.gov.pl
• Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości (PARP) www.parp.gov.pl
• e-uniwersytet - www.copernicuscollege.pl
Nic, tylko się uczyć!
O projekcie

Projekt „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych” realizowany jest przez Ministerstwo Cyfryzacji
we współpracy z Państwowym Instytutem
Badawczym NASK. Kampanie mają na celu
promowanie wykorzystywania technologii
w codziennym życiu przez osoby w różnym
wieku, przełamywanie barier z tym związanych oraz wzrost cyfrowych kompetencji
społeczeństwa. Projekt obejmuje cztery
obszary: jakość życia, e-usługi publiczne,
bezpieczeństwo w sieci i programowanie.
źródło: www.gov.pl

Informacja
W ramach realizowanego projektu pn. „Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie
Obrazów”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX. Włączenie
społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.1. Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie, informuje o możliwości bezpłatnego skorzystania z usług radcy prawnego oraz porad specjalistycznych psychologa. Punkt konsultacyjny znajduje się w budynku OSP
w Obrazowie. Informację na temat harmonogramu pracy specjalistów można uzyskać dzwoniąc pod nr
tel. 15 836-51-50.
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Fundusz alimentacyjny
- zmiany w nowym okresie świadczeniowym.
Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarcza Antykryzysowa 3.0) (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
875), wprowadza zmiany w ustawie z dnia 7 września 2007 r., o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 808), które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2020 r. Zmiany te będą miały
jednak zastosowanie w przypadku ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy
okres świadczeniowy, rozpoczynający się od 1 października 2020 r. Jedną ze zmian jest zwiększenie kwoty
kryterium dochodowego, które jak zakłada przepis prawa wynosić będzie 900,00 zł na osobę w rodzinie.
Kolejną zmianą jest wprowadzenie mechanizmu złotówka za złotówkę. Zgodnie z brzmieniem nowego
przepisu art. 18 ust. 2a, ust. 2b ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w przypadku gdy
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego (tj. 900,00
zł), o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie
uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie
z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny,
w przeliczeniu na osobę w rodzinie. W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego
przysługująca danej osobie uprawnionej, ustalona na zasadzie mechanizmu złotówka za złotówkę będzie
niższa niż 100,00 zł, świadczenie to nie będzie przysługiwało.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2020/2021 będzie można złożyć drogą elektroniczną od 1 lipca 2020 r., natomiast tradycyjnie tj.
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie od 1 sierpnia 2020 r.
Ewa Sygnet

Co nie wymaga pozwolenia na budowę?

Zgodnie z prawem budowlanym,
pozwolenia na budowę nie wymaga budowa m.in.

- wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej,
rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku,
o powierzchni zabudowy do 35 m2,
przy czym liczba tych obiektów na
działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni
działki;
- przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na
dobę;
- zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych
na tych drogach
- zbiorników bezodpływowych na
nieczystości ciekłe o pojemności do
10 m3
- sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe
nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych o ciśnieniu roboczym nie
wyższym niż 0,5 MPa;

- wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których
obszar oddziaływania mieści się
w całości na działce lub działkach,
na których zostały zaprojektowane;
- wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat
lub przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy
czym łączna liczba tych obiektów na
działce nie może przekraczać dwóch
na każde 500 m2 powierzchni dział- Na działce przeznaczonej pod buki;
downictwo mieszkaniowe budowy

wiaty do 50 m2 nie musimy zgłaszać. Nie musimy również zgłaszać
budowy wolnostojącej altany o powierzchni zabudowy do 35 m2. Przy
czym ich liczba nie może przekroczyć 2 na każde 500 m2 powierzchni
działki.
B u d o w a w / w p r ze d s i ę w z i ę ć
musi być zgodna z obowiązującymi zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego,
którego odpis i wyrys otrzymamy
w Urzędzie Gminy.
Wykonanie w/w budów wymaga
zgłoszenia Staroście. Zgłoszenia
dokonuje się co najmniej na 21 dni
przed planowanym terminem rozpoczęcia robót. Jeżeli w tym czasie
Starosta nie wyda decyzji wnoszącej
sprzeciw wobec naszego zamierzenia, to można przystąpić do realizacji inwestycji. Termin ważności
zgłoszenia jest ważne 3 lata od daty
wskazanego we wniosku rozpoczęcia robót.
P.T
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Zwrot podatku akcyzowego za 2020 rok
Od 2006 roku rolnicy mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego od paliwa rolniczego.
Każdy rolnik, który chce odzyskać
cześć pieniędzy za olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT.
W terminie od 1 lutego 2020 r do
29 lutego 2020 r należało złożyć
wniosek do wójta wraz fakturami
VAT stanowiącymi dowód zakupu
oleju napędowego w okresie od
1 sierpnia 2019 r. do 31.stycznia
2020 r. W tym okresie 631 rolników złożyło wnioski o zwrot

podatku akcyzowego na kwotę ku określonego na 2020. który
236.047,42 zł. który został wypła- wynosi 100 litr na 1 hektar. Limit
cony w kwietniu br.
zwrotu w 2020 r z 1 ha fizycznego
użytków rolnych wynosi 100,00 zł.
Rolnicy którzy nie składali wniosków w I terminie oraz Ci którzy Druki wniosków są dostępne ,
nie wykorzystali całego limitu w Urzędzie Gminy oraz na stronie
mogą zrobić to w terminie od urzędu www.obrazow.pl
1 sierpnia 2020 r do 31 sierpnia
2020 r. Złożyć odpowiedni wnio- ( zakładka samorząd druki do
sek do wójta wraz z fakturami pobrania). Dodatkowych inforVAT stanowiącymi dowód zakupu macji można uzyskać w Urzędzie
oleju napędowego w okresie od Gminy pokój nr 14 lub pod nr.tel.
1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 8365162 wew.28.
T.K
r. w ramach limitu zwrotu podat-

Spotkanie w sprawie budowy drogi S74
przebieg drogi ekspresowej S74. W najbliższym czasie spotkania
obędą się w Opatowie,
Lipniku, Sandomierzu
oraz w Samborcu.

6 lipca 2020 roku w Obrazowie odbyło się spotkanie mieszkańców
Gminy Obrazów z przedstawicielami GDDKiA oraz firmy Transprojekt
Gdański projektującej odcinek
drogi S74 Opatów – Nisko. Na spotkaniu zostały przedstawione cztery warianty przebiegu trasy S74.
GDDKiA Rzeszów reprezentowała p.
Joanna Sowa – Naczelnik Wydziału
Dokumentacji, GDDKiA Kielce p.
Marta Bandrowska – Naczelnik
Wydziału Dokumentacji oraz p.
Krzysztof Łubianka – Transprojekt
Gdański.
Przez gminę Obrazów droga ekspresowa S74 będzie biegła na odcinku około 10 kilometrów. Takie
spotkania konsultacyjne odbędą się
jeszcze w pozostałych 13 gminach,
przez których teren planowany jest
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Projektowana droga
w wariantach W1, biegnie po południowej
stronie istniejącej drogi DK-77 w odległości
500-1000 m maksymalnie omijając istniejącą
zabudowę i tak omija
od północy miejscowości Usarzów,
Z d a n ó w, Ś w i ę c i c a , G ł a z ó w
i Obrazów. Na końcowym odcinku
gminy, na wysokości miejscowości Żurawica projektowana droga
skręca w kierunku południowym
dla ominięcia Sandomierza od południa.

nie Święcica, Węgrce Panieńskie,
Głazów i Obrazów.
W wariancie TGD projektowana trasa biegnie w kierunku południowo
-wschodnim, pomiędzy miejscowościami Piekary i Blicza. Dalej trasa
skręca w kierunku południa i wchodzi na teren gminy Samborzec po
zachodniej stronie miejscowości
Śmiechowice.

Droga ekspresowa potrzebna jest,
ale przedstawione warianty jej
przebiegu są obecnie nie do przyjęcia – takie głosy słychać było
podczas spotkania w Obrazowie
od mieszkańców, którzy w przypadku powstania drogi szybkiego
ruchu na terenie gminy Obrazów
stracą dobytek swojego życia
i możliwości zarobkowe. Spotkanie
z przedstawicielami państwowej
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
W wariancie W3 trasa biegnie i Autostrad oraz firmy projektowej
w kierunku południowo-wschod- TRANSPROJEKT zgromadziło ponad
nim. Za miejscowością Jugoszów setkę mieszkańców.
trasa skręca w kierunku południa
i przebiega pomiędzy miejscowo- Wójt gminy Obrazów, Krzysztof
ścią Bilcza a Świątniki i wchodzi Tworek przyznaje, że budowa drona teren gminy Samborzec poniżej gi ekspresowej s74 niesie ze sobą
miejscowości Śmiechowice.
wiele kontrowersji i popiera zdanie
mieszkańców, które jednoznacznie
W wariancie W4 trasa omija po mówi o tym, aby planowaną trapółnocnej stronie miejscowo- sę s74 poprowadzić poza gminą
ści Zdanów, Piekary, Dębiany, Obrazów.
Malice,a po południowej stroAdam Wójcik

Nr 2 (26) 2020

INFORMACJE

Echo Naszej Gminy

13

Echo Naszej Gminy

INFORMACJE

Nr 2 (26) 2020

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 R.
Najbliższy Powszechny Spis Rolny
operatów do różnotematyczbędzie prowadzony w całej Polsce
nych badań reprezentacyjnych
od 1 września do 30 listopada 2020
z zakresu rolnictwa (w latach
r., według stanu w dniu 1 czerwca
następnych).
2020 r. Udział w spisie rolnym będzie obowiązkowy.
Spis rolny zostanie prowadzony
w gospodarstwach rolnych:
W g G U S , p o d s t a w o w e c e l e • osób fizycznych (gospodarPowszechnego Spisu Rolnego
stwach indywidualnych);
2020 to przede wszystkim:
• osób prawnych;
• zapewnienie bazy informacyj- • jednostek organizacyjnych nienej o gospodarstwach rolnych
mających osobowości prawnej.
i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej Rolnicy będą mogli udzielić infordla realizacji krajowej, regio- macji o gospodarstwach rolnych
nalnej i lokalnej polityki rolnej poprzez:
i społecznej na wsi,
• Samospis internetowy prze• analiza zmian, jakie zaszły
prowadzony za pośrednictwem
w rolnictwie na przestrzeni lat
interaktywnej aplikacji, która
2010‒2020,
będzie dostępna na stronie in• wykonanie zobowiązań Polski
ternetowej Głównego Urzędu
w zakresie dostarczenia inforStatystycznego;
macji na potrzeby innych niż • odpowiedzi w wywiadzie teleEUROSTAT organizacji międzyfonicznym przeprowadzanym
narodowych (FAO, OECD i inne)
przez rachmistrza telefoniczneoraz
go,
• aktualizacja statystycznego re- • odpowiedzi w wywiadzie bezjestru gospodarstw rolnych,
pośrednim przeprowadzanym
a tym samym przygotowanie
przez rachmistrza.

W spisie rolnym będą zbierane
dane, dotyczące m.in.:
• osoby kierującej gospodarstwem rolnym,
• położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych,
• osobowości prawnej,
• typu własności użytków rolnych,
• produkcji ekologicznej,
• rodzaju użytkowanych gruntów,
• powierzchni zasiewów według
upraw,
• powierzchni nawadnianej,
• zużycia nawozów mineralnych
i organicznych,
• pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo
-użytkowych,
• rodzaju budynków gospodarskich,
• wkładu pracy w gospodarstwo
rolne użytkownika i członków
jego gospodarstwa domowego
oraz pracowników najemnych.
Anna Justyniarska

Program “Moja woda”
„Oczko wodne plus” wnioski o do- sobów wody poprzez zwiększenie
finansowanie z programu „Moja retencji na terenie posesji przy buwoda” od 1 lipca 2020.
dynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody
Program „Moja woda” to 100 mi- opadowej i roztopowej.
lionów złotych, które będą mogły
zostać wykorzystane na 20 tysięcy Koszty kwalifikowane: Zakup, monprzydomowych retencji. Właściciel taż, budowa, uruchomienie, instaladomu jednorodzinnego będzie cji takich jak:
mógł otrzymać dotację do 5 tys.
- przewody odprowadzające wody
Program dotyczy przedsięwzięć, opadowe zebrane z rynien, wpuktóre doprowadzą do zatrzymania stów do zbiornika nadziemnego,
wody opadowej w obrębie nieru- podziemnego, otwartego lub zachomości objętej przedsięwzięciem mkniętego, szczelnego lub infiltraw efekcie czego wody opadowe cyjnego;
i roztopowe z nieruchomości nie
będą odprowadzane poza jej teren - instalacji rozsączającej, zbiornik
(np. do kanalizacji bytowo – go- retencyjny nadziemny, podziemny,
spodarczej, kanalizacji deszczowej, otwarty lub zamknięty, szczelny lub
kanalizacji ogólnospławnej, rowów infiltracyjny;
odwadniających odprowadzających
poza teren nieruchomości na tereny - elementy do nawadniania lub insąsiadujące, ma ulice, place itp.)
nego wykorzystania zatrzymanej
wody pozwalające na zagospodaProgram ma na celu ochronę za- rowanie wód opadowych lub rozto-
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powych na terenie nieruchomości
objętej przedsięwzięciem. Okres
kwalifikowalności od 01.06.2020 r.
do 30.06.2020 r.
Warunki dofinansowania:
1. Zakres rzeczowy objęty wnioskiem o dofinansowanie nie
może być przedmiotem dofinansowania w innym rozpatrywanym lub zaakceptowanym
wniosku w ramach programu
priorytetowego „Moja woda”,
ani jakiegokolwiek innego programu NFOŚiGW i WFOŚiGW.
2. Dofinansowanie nie może być
udzielone na przedsięwzięcia
lub elementy przedsięwzięcia
sfinansowane lub zrealizowane
z innych środków publicznych,
którego sumaryczna kwota dofinansowania ze wszystkich źródeł przekracza 100% kosztów
kwalifikowanych.
3. Dofinansowanie może być
udzielone beneficjentom końco-
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wym pod warunkiem, że instalacje objęte przedsięwzięciem
oraz zatrzymana woda opadowa nie będą wykorzystywane
do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji w tym
działalności rolniczej.
4. Realizacja przedsięwzięcia musi
być zgodna z przepisami prawa, a zastosowane urządzenia
i materiały muszą być dopuszczone do stosowania na rynku
polskim;
5. Okres trwałości przedsięwzięcia

– 3 lata od daty jego zakończenia.
6. W okresie trwałości przedsięwzięcia beneficjent końcowy zobowiązany jest do zachowania
całości dokumentacji związanej
z projektem i eksploatacji instalacji zgodnie z przeznaczeniem.
Od 1.07.2020 r. Wojewódzkie
Fundusze Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)
prowadzić będą nabór w trybie ciągłym.

Echo Naszej Gminy

Forma dofinansowania: dotacja,
lecz nie więcej niż 80% kosztów
kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie
więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.
Beneficjenci to osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości na której
znajduje się budynek mieszkalny
jednorodzinny z wyłączeniem nieruchomości dla której udzielono już
dofinansowania z Programu Moja
Woda.
Źródło: NFOŚiGW

PSZCZELARZE BIJĄ NA ALARM
Albert Einstein powiedział kiedyś,że w dniu, w którym umrze ostatnia
pszczoła, ludzkości zostaną cztery
lata życia. Mniej więcej na taki czas
wystarczą nam zapasy żywności.
Bezpieczeństwo pszczół jest bardzo ważne. Bez nich nie będzie
plonów. W sadach zabraknie owoców, bez zapylania nie będzie nasion .Musimy pamiętać, że oprócz
stosowania środków ochrony roślin to właśnie pszczoła odgrywa
jedną z kluczowych ról w procesie produkcji – apeluje Agnieszka
Pawlikowska Wiceprezes Zarządu
Koła Pszczelarzy w Sandomierzu.
Pszczoły miodne i dziko żyjące odpowiadają za zapylanie roślin, które
stanowią ponad 1/3 naszej codziennej diety. Dlatego są tak ważne dla
rolnictwa i produkcji żywności.
Zapylenie kwiatów przez owady ma
wpływ na liczbę nasion w owocach,
które są bardziej kształtne i mają
lepsze walory smakowe. Dlatego też
ich obecność w sadzie jest szczególnie pożądana w latach o nie korzystnym przebiegu warunków atmosferycznych w czasie kwitnienia
drzew, a także w przypadku słabej
jakości pąków kwiatowych. Niestety
śmiertelna mieszanka, w skład której wchodzą pasożyty pszczół, zmiany klimatu a przede wszystkim toksyczne pestycydy wykorzystywane
w rolnictwie, sprawiają że zapylacze na całym świecie są w kryzysie.
Pestycydy należące do grupy neonikotynoidów można określić mianem
prawdziwych zabójców pszczół.

Neonikotynoidy mogą wywoływać
ostre lub chroniczne zatrucia, które
prowadzą do śmierci pojedynczych
pszczół, a niejednokrotnie całych
kolonii. Zatrucie pszczoły może wystąpić podczas wykonywania zabiegu opryskami w czasie przelotu
przez chmurę pyłu pestycydowego
lub w samym ulu, gdy pszczoły ro-

botnice karmią czerw pszczeli zanieczyszczonym i skażonym pestycydami nektarem oraz pyłkiem. Ma to
zgubny wpływ zwłaszcza na pszczoły miodne, które są bardzo delikatne, i nawet najmniejszy kontakt ze
środkami chemicznymi potrafi skończyć się ich śmiercią. Dlatego należy stosować środki ochrony tak, aby
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by się produkcja żywności .Należy
pamiętać ,że stosowanie nowoczesnych technologii, w tym zabiegów
agrotechnicznych i chemicznych nie
przyniosą oczekiwanych rezultatów,
jeżeli rośliny będą odizolowane od
dostępu owadów zapylających.
Porady eksperta:

nie zaszkodzić pszczołom. Warto pamiętać, że efektem pracy pszczół są
nie tylko cenne produkty, takie jak
miód, pyłek, mleczko, propolis czy
wosk. To właśnie pszczołom oraz
trzmielom zawdzięczamy większość

plonów roślin. W Europie uzależnione od zapylania przez owady są
owoce oraz ponad 4000 odmian
warzyw. Gdyby owady zapylające
zniknęły oznaczałoby to nie tylko
katastrofę ekologiczną – załamała-

Pożegnaliśmy Helenę Kurowską
W dniu 28 czerwca 2020 r. w wieku udzielając się w wielu akcjach cha91 lat zmarła Helena Kurowska lo- rytatywnych i kulturalnych. Liczne
kalna społeczniczka i działaczka.
medale i odznaczenia jakie zgromadziła przez całe swoje życie poPani Helena Kurowska była czło- twierdzają, że była człowiekiem zorwiekiem niezwykłym, a jej niezwy- ganizowanym, ambitnym i pełnym
kłość przejawiała się każdego dnia. energii do działania.
Bezgranicznie oddana swoim ideałom i przekonaniom. Jej pasją była „Umarłych wieczność dotąd trwa,
praca społeczna, aktywnie uczestni- dokąd pamięcią im
W. Szymborska
czyła w życiu wsi Kleczanów, Gminy się płaci.”
Obrazów jak i całego naszego regionu. Przez 60 lat kierowała Kołem
Adam Wójcik
Gospodyń Wiejskich w Kleczanowie
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- wykonuj zabiegi wieczorem, po
zakończeniu oblotu uprawy przez
pszczoły,
- nie stosuj preparatów toksycznych
dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych i chwastów
- do wykonanie zabiegów w miejscach gdzie pszczoły mogą mieć pożytek dobieraj środki selektywne,
nietoksyczne dla pszczół lub o krótkim okresie prewencji,
- zapobiegaj znoszeniu cieczy użytkowej, szczególnie na sąsiednie,
kwitnące uprawy, a także miejsca,
gdzie zapylacze mogą mieć pożytek,
nie wykonywać zabiegów przy zbyt
silnym wietrze,
- informuj pszczelarzy o wykonywanych zabiegach ochrony roślin,
- zachowuj odpowiednią odległość
od pasiek (min.20 m dla opryskiwaczy polowych i sadowniczych)
- nie zanieczyszczaj wód, takich jak:
rowy melioracyjne, zbiorniki śródpolne i inne środkami ochrony roślin, ponieważ mogą one stanowić
źródło wody dla zapylaczy,
- bezwzględnie przestrzegaj zapisy
zawarte na etykiecie środka ochrony roślin,
- przestrzegaj przepisów prawnych.
Agnieszka Kwaka
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Projekt:

„Rozwoj świętokrzyśkiej e-adminiśtracji w
gminach: Klimontow, Łagow, Obrazow,
Ozarow”

o numerze RPSW.07.01.00-26-0025/17 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa,
Oś 7 Sprawne usługi publiczne

Cele projektu:

Wzrost jakości i dostępności e-usług administracyjnych istotnych dla mieszkańców, przedsiębiorców
i pracowników JST w gminach Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów w woj. świętokrzyskim oraz
monitorowanie procesu ich świadczenia.

Planowane efekty:

- Przedmiotem projektu jest wdrożenie w gminach Klimontów, Łagów, Obrazów, a w przypadku gminy
Ożarów - rozbudowa otwartej platformy e-usług, cyfrowej platformy integrującej referencyjne i dziedzinowe
zasoby informacyjne o charakterze opisowym i przestrzennym w celu ich publikacji oraz świadczenia
związanych z nimi usług. Zostaną zmodernizowane programy dziedzinowe umożliwiające świadczenie eusług wraz z migracją danych ze starych systemów; wdrożone zostaną formularze e-usług; zostanie
zmodernizowane elektroniczne zarządzanie dokumentacją; wdrożony zostanie moduł informacji
przestrzennej we wszystkich gminach oraz zmodernizowana zostanie strona www w Gminie Obrazów
i Ożarów. Zakupiony zostanie sprzęt komputerowy i oprogramowanie, przeprowadzone zostaną szkolenia
administratorów i użytkowników zaawansowanych.

Termin realizacji:
01.04.2018-30.09.2020

Lider:

Gmina Obrazów

Partnerzy:

Gmina Ożarów, Gmina Łagów, Gmina Klimontów, Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju

Wartość projektu:
3 724 593,75 zł

Kwota dofinansowania (wkład Funduśzy Europejśkich ):
3 154 299,64 zł
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Gmina Obrazów w ramach projektu „Zdalna Szkoła”
pozyskało grant w wysokości 59 994,00 zł
na zakup sprzętu dla uczniów obrazowskich szkół.
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną
z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu
epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zakupione
laptopy umożliwią dzieciom, które nie miały dotychczas takich
możliwości, kontynuowanie realizacji podstawy programowej
w warunkach domowych.
Dzięki przyznanemu dofinansowaniu do szkół podstawowych trafiło 18
laptopów zaspokajający potrzeby uczniów. Projekt jest realizowany w
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”
działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości
dostępu
do
szerokopasmowego
internetu
o
wysokich
przepustowościach” dotyczący realizacji projektu grantowego
pn.: Zdalna Szkoła.
Działanie jest finansowane w 100% ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W OBRAZOWIE
W CZASIE PANDEMII, SOLIDNIE PRACUJEMY!
U PIERWSZAKÓW NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ.
Pierwszaki z PSP w Obrazowie ,
w czasie zdalnego nauczania,solidnie pracują w czasie zajęć prowadzonych poprzez Messengera
oraz z pomocą rodziców. Dzieci
spragnione kontaktu z rówieśnikami
mogą przez wideo zobaczyć swoich
kolegów , koleżanki z klasy oraz
swoje Panie nauczycielki-Martę
Sochę i Małgorzatę Podlesińską.
Oprócz obowiązkowych zadań
pierwszaki podejmowały również
innowacyjne działania służące

rozwijaniu ich kreatywności, uwrażliwieniu na piękno naszej planety Ziemi,zrozumieniu, jak ważne
jest zdrowe odżywianie oraz podkreśleniu ważności rodziny w życiu
małego dziecka.
Uczniowie podejmowali twórcze działania, które pozwoliły im na naukę
poprzez zabawę.
„Ochrona środowiska pierwszakom jest bliska”
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P i e r w s z a k i w y ko n a ł y p r a c e
przestrzenne, samodzielnie lub
z pomocą rodziców przy użyciu materiałów ekologicznych. Pokazały,
jak można zrobić coś z niczego.
W pracach plastyczno-technicznych
wykorzystywali wszystko to, co jest
już niepotrzebne lub jest często
wyrzucane. Nie zabrakło więc takich
materiałów jak butelki, opakowania
tekturowe, puszki czy gazety.

jedynie zaplanować ucztowanie.
Wspólnie z domownikami stworzyły
kartę menu, propozycję zabaw oraz
listę gości. Mamy nadzieję, że plany
uda się zrealizować, czego wszyst„Odżywiamy się zdrowo - Mamy kim życzymy.
uśmiechnięte minki, bo zjadamy
witaminki”
Pozdrawiamy, nauczyciele,rodzice
i uczniowie klasy I PSP w Obrazowie
Pierwszaki w atmosferze emocjonalnego zaangażowania założyły
domowy ogródek i wyhodowały
Pozaszkolny Konkurs Plastyczny dorodną rzeżuchę. Następnie przy„ Drugie życie rolki po papierze gotowały zdrowe i apetyczne kanaptoaletowym”
ki dla swoich najbliższych. Wniosek
nasuwa się sam: „Szczęśliwe życie
Pierwszaki wzięły udział w pozasz- ten ma, kto o zdrowie dba”.
kolnym konkursie plastycznym,
który miał na celu kształtowan- „Po pandemii, po pandemii wszyie u dzieci świadomości ekolog- scy popiknikujemy!”
icznej dla poszanowania przyrody
oraz rozwijanie postawy ekolog- W związku z pandemią nie możeicznej. Dzieci puściły wodze fan- my spotykać się w większym gronie
tazji i wykonały swoje małe dzieło rodzinnym. Pierwszaki, spragnione
-„Ekozwierzaka”, przy użyciu rolki piknikowych spotkań, postanowiły
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po papierze toaletowym. Powstały
w ten sposób niezwykle fantazyjne
prace. Uczestnicy konkursu uwolnili
swoją kreatywność i wyobraźnię.
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„Rymowanka- zachęcanka”
- do rozwoju talentów literackich uczniów klas II i III
W kontaktach z uczniami poprzez
naukę zdalną ich wychowawczynie
wywnioskowały, że dzieci z utęsknieniem czekają na powrót do
szkoły. Podczas pandemii koronawirusa najbardziej brakuje im spo-

tkań, zabaw i rozmów z rówieśnikami. Wcielając się w rolę małych
poetów, swoje marzenia i tęsknoty
napisały na papierze w ozdobnej
ramce, w formie rymowanki na temat „O czym marzę, za czym tęsk-

nię?”. Na zdjęciach zamieszczamy
aktywność twórczą młodych talentów literackich. Uczniowie klasy II
i III wychowawczynie: Marzanna
Kolasińska Barbara Bańkowska
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Jesteśmy dumni z bycia Polakami - uczniowie klasy II i III
Majowe święta to doskonała okazja
do tego, aby przypomnieć symbole
narodowe Polski. Uczniowie klasy
drugiej i trzeciej zaprezentowa-
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li swoją Ojczyznę.Pokazali siebie się również na stronie internetoi swoje rodziny na tle kwitnących wej ECHA DNIA.
sadów w kolorach biało-czerwoBarbara Bańkowska
nych. Zdjęcia klasy 2 i 3 ukazały
Marzanna Kolasińska
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Rodzinne czytanie pachnące majem – uczniów klas II –III
„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa jaką może sobie zafundować człowiek” -rzekła kiedyś Wisława Szymborska. Jest to
również pouczające doświadczenie, które ma wpływ na rozwój
osobowości każdego człowieka.
Wyc h owawc zy n i e : M a r za n n a
Kolasińska i Barbara Bańkowska
uważają, iż czytać książki można każdego dnia i o każdej porze,
nawet wtedy gdy odpoczywamy. Dlatego zaprosiły Rodziców,
Dziadków i Dzieci do rodzinnego,
pachnącego majem czytania „Na
polanie”. Okazało się, że była to
wspaniała przygoda po książkach,
które są dla nas ważne oraz wyjątkowa okazja do spędzenia wspólnego czasu w miłym towarzystwie,
wśród książek o których bardzo często zapominamy.
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Wszystko ma swój koniec
w Obrazowie. W swojej edukacji
wyróżniał się szczególnymi zdolnościami matematycznymi. Przyszedł,
więc czas na podsumowanie dokonań, które były Jego udziałem.
Może się On pochwalić tytułem finalisty z matematyki i fizyki w kuratoryjnych konkursach dla uczniów
województwa świętokrzyskiego;
czterokrotnym wyróżnieniem w kolejnych latach w Międzynarodowym
Konkursie „Kangur Matematyczny”;
I I m i e j s c e m w t r ze c h ko l e j nych latach w Międzyszkolnym
Konkursie „ Mistrz Rachunku”
– na poziomie powiatowym; wyróżnieniem w Międzyszkolnym
Konkursie Wiedzy Matematyczno
- Przyrodniczej uczniów klas piątych – na poziomie powiatowym;
wyróżnieniem w Ogólnopolskim
W czerwcu tego roku Kewin Wojtas Konkursie z Matematyki Pingwin.
uczeń klasy VIII zakończy naukę
w Publicznej Szkole Podstawowej Wszystkie te osiągnięcia były moż-

liwe dzięki rozwijaniu niezwykłego
talentu matematycznego Kewina
w połączeniu ze zdobytymi umiejętnościami w szkole. Chętnie
i z oddaniem angażował się w prace na dodatkowych zajęciach matematycznych. Poświęcił On setki
godzin na przygotowywanie się do
konkursów na różnych szczeblach.
Jego cechą charakterystyczna było
kreatywne i nietuzinkowe podejście
do zagadnień matematycznych.
Pielęgnowaniem talentu i rozwijaniem umiejętności Kewina zajmowała się nauczycielka matematyki
p. Marzanna Bączkowska.
Gratulujemy Kewinowi tak licznych
osiągnięć i życzymy sukcesów w dalszej nauce. Jednocześnie mamy nadzieję, że wkrótce pojawią się Jego
następcy.

Kolejny sukces Oli
Pierwszego czerwca 2020 roku
w Dniu Dziecka w Świętokrzyskim
Urzędzie Wojewódzkim odbył się
Wielki Finał konkursu „Wykonaj polski symbol narodowy”.Wojewoda
Zbigniew Koniusz pogratulował laureatom oraz wszystkim uczestnikom
konkursu. „Potrafiłyście, kochane dzieci, stworzyć coś pięknego.
Bądźcie zawsze twórcze i szanujcie
nasze barwy narodowe” – zwrócił się wojewoda do zebranych na

sali laureatów.Na konkurs wpłynęło 130 prac. Technika wykonania
pracy była dowolna. Kapituła konkursu, której przewodniczył wojewoda miała bardzo trudne zadanie. Nadesłane prace były bardzo
różnorodne. Uczniowie wykazali
się niesamowitą wyobraźnią i kreatywnością.Po burzliwych obradach
kapituła konkursu dokonała wyboru zwycięskich prac. Jury postanowiło również przyznać wyróżnienia,

w tym gronie znalazła się nasza
uczennica klasy VII Publicznej Szkoły
w Obrazowie - Aleksandra Stępień.
To już kolejny sukces plastyczny Oli
w tym roku. Gratulujemy inwencji
twórczej i życzymy w przyszłości
również realizacji swoich planów
oraz marzeń!Dziękujemy za współpracę Rodzicom i Opiekunowi.

SZKOŁA PODSTAWOWA W BILCZY
Lekcje online
W naszej szkole nauczanie tego
typu udało się zorganizować bez
większych przeszkód czy problemów w kl. IV – VIII. Dzięki temu
nasze lekcje prowadzone były zarówno efektywnie, jak i efektownie,
przy zastosowaniu nowoczesnych
platform edukacyjnych. Szczególnie
pomocne były lekcje live, które nauczyciele prowadzą z uczniami na
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platformie Microsoft Teams. Dzięki
temu dzieci i młodzież miały ciągły
kontakt z nauczycielami „na żywo”,
co w sposób niebagatelny wpływało
na jakość edukacji. Jesteśmy pewni,
że nasi uczniowie nie stracili, a zyskali na nowym wymiarze edukacji
- nieocenione doświadczenie z możliwościami pracy zdalnej, umiejętności cyfrowe i pewność siebie, że
poradzą sobie w każdej z sytuacji,
którą będzie niósł rozwój cywilizacyjny.
Agnieszka Stasiak-Wiórkiewicz

Dyrektor Szkoły
Dorota Kiliańska
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Adaptacja wiersza prezentem na Dzień Dziecka
Dyrektor i nauczyciele szkoły
w Bilczy, chcąc sprawić radość swoim uczniom, przygotowali adaptację
wiersza Jana Brzechwy „Baśń o korsarzu Palemonie”. Tym samym włączyli się w ogólnopolska akcję „Cała
Polska czyta dzieciom”, która ma
na celu propagowanie codziennego
czytania dzieciom jako skutecznej,
taniej i przyjaznej metody wspomagania ich wszechstronnego rozwoju. Codzienne czytanie dziecku - 20

minut- jest też mądrym sposobem
spędzania czasu z pociechą i najlepszą inwestycją w jego przyszłość.
Zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia nagrania:

https://www.youtube.com/watch?time_
continue=1314&v=hk4nBFUpN1I&feature=emb_logo&fbclid=IwAR0nxbUDBL1pC7wtX27uUgYihLCwIB-v_raiRctERAz93YdT1WKl8O5u0DA
Joanna Jędrycha, dyrektor szkoły

# Łączy nas KREATYWNOŚĆ w szkole i w domu
przez nauczycieli treści.
Uczniowie współpracują
ze sobą i nauczycielami,
tworząc wspaniałe prace plastyczno-techniczne
i prezentacje multimedialne z okazji: Dnia Matki,
Wielkanocny, zbliżającego
się Dnia Patrona szkoły
św. Jadwigi Królowej, Dnia
Ziemi i wielu innych.

Codzienne zajęcia szkolne zostały
zawieszone, ale edukacja trwała
dalej. Uczniowie, dzięki zaangażowaniu rodziców, kontynuowali naukę w swoich domach. Choć była
to sytuacja nowa i trudna, to nauka
często stawała się zabawą i dobrym
sposobem na wspólne spędzanie
czasu z najbliższymi. W domu często rodzą się niesamowite pomysły na realizację proponowanych

Przykładem dobrych praktyk jest m.in. Spotkanie
na Draw.Chat. Polega na
wspólnym rysowaniu jednocześnie przez dwóch
lub więcej uczestników
na specjalnej tablicy online Draw.Chat. Program
ten oferuje możliwość
wspólnego rysowania
oraz Video i Voice chat.
Na stronie szkoły znajdziecie prace wykonane przez
uczniów naszej szkoły
w tym programie.
Zachęcamy również do obejrzenia
Koncertu Życzeń dla Wszystkich
Mam czy filmiku zgłoszonego do
programu #SuperKoderzy. Każdy,
kto zajrzy na stronę naszej szkoły,
na pewno znajdzie wiele inspirujących pomysłów: http://pspbilcza.
szkolnastrona.pl
Do pobrania również kod QR, który przeniesie czytelników do strony z najciekawszymi pomysłami:
#Łączy nas Kreatywność w szkole
i w domu
Katarzyna Stefańska
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Kangur
W tym roku uczniowie naszej szkoły za pośrednictwem
Platformy Dzwonek.pl wzięli udział
w Międzynarodowym Konkursie
„Kangur Matematyczny” 2020 , który jest w chwili obecnej najbardziej
prestiżową imprezą matematyczną
na świecie. Uczestnicy zmierzyli się
z testem zawierającym różnorodne
zadania matematyczne , a przede
wszystkim logiczne.
Miło nam poinformować, że trzech
uczniów naszej szkoły uzyskało wyróżnienia w tym ważnym międzynarodowym konkursie. Są to:
• Kacper Forc z klasy IV
• Krzysztof Klasura z klasy IV
• Adam Modras z klasy V
Każdy uczestnik Konkursu otrzymał
układankę logiczną – czteroelementowy TANGRAM.
Opiekunem merytorycznym
uczniów była p. Renata Marzec.

NASZE SUKCESY
W związku z pandemia wiele turniejów wiedzy i zawodów zostało zawieszonych lub odwołanych ( m.in.
konkurs pożarniczy, BRD, rachunków matematycznych, ortograficzny, recytatorski, pięknego czytania,
olimpiada przedszkolaka czy ekologiczny EZDGK). Tym bardziej cieszymy się z sukcesów uczniów, którzy
zdążyli wziąć udział w konkursach
jeszcze przed zawieszeniem zajęć
w szkole.
Nasi uczniowie – Jakub Zioło
i Krzysztof Klasura otrzymali dyplomy za uzyskanie wysokich lokat
w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym z języka polskiego EDI
PINGWIN w kategorii klas czwartych. Jakub wywalczył tytuł laureata
konkursu, natomiast Krzyś otrzymał
wyróżnienie. Opiekunem merytorycznym uczniów była p. Agnieszka
Stasiak-Wiórkiewicz.
Weronika Mazur i Wiktoria Stylska –
uczennice klasy VIII zostały finalistkami III Międzyszkolnego Konkursu
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Wiedzy Zoologicznej „Zostań doktorem Dolittle” pod patronatem
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.
Opiekunem merytorycznym dziewcząt była p. Wioletta Świerkula.

Anna Szczykutowicz z kl. II zdobyła wyróżnienie IX edycji projektu
„Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”. Uczennica wykonała
pracę na temat: „Internet- Twoje
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wirtualne okno na świat”, która stała się jedną z dwunastu kart rocznego kalendarza ściennego. Celem
projektu było upowszechnienie
wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego i rozsądnego korzystania
z zasobów Internetu. Projekt objęli
honorowym patronatem: Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego,
Wojewoda Świętokrzyski oraz
Świętokrzyski Kurator Oświaty.
Opiekunem merytorycznym Ani
była p. Jolanta Jóźwiak.
Drużyna piątoklasistów
w składzie: Wiktoria Moskal, Adam
Modras i Paweł Forc zajęła III miejsce w powiatowych eliminacjach 13
edycji konkursu ,,Bezpieczeństwo
na Piątkę’’. Uczniowie musieli rozwiązać test wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, bezpieczeństwie w gospodarstwie
rolnym; oceniano również pracę
plastyczną przygotowaną przez
uczniów: „100-lecie Polskiej Policji
- zawsze na straży bezpieczeństwa”; przedstawiciele ratownictwa medycznego sprawdzali również wiedzę uczestników z zakresu
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Opiekunem merytorycznym drużyny była p. Renata
Marzec.
Oliwia Kula z klasy VII zdobyła wyróżnienie w powiatowym konkursie
„Sandomierz – tu przeszłość z teraźniejszością się miesza” w kategorii
praca plastyczna. Opiekunem merytorycznym uczennicy była p. Renata
Kwiecień.
Drużyna chłopców z klas III- VI :
Oskar Cira, Filip Smardz, Dawid
Kumorowski, Michał Zimnicki,
Adam Modras, Paweł Araszkiewicz,
Paweł Forc, Antoni Florkiewicz, Jaś
Karasiński, Bartosz Pawlęga i Patryk
Meszek zajęła III m. w Gminnych
Mistrzostwach Chłopców w Piłce
Nożnej.Tytuł najlepszego bramkarza zdobył Oskar Cira. Opiekun p.
Joanna Dynkowska.
PS. Czekamy na wyniki
Międzynarodowego Konkursu
„Kangur Matematyczny”, który
w tym roku odbywa się w pierwszym tygodniu czerwca w formie
online.

Joanna Jędrycha, dyrektor szkoły
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SZKOŁA PODSTAWOWA W GŁAZOWIE
MOBILNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA
Nasza szkoła otrzymała Mobilną
Pracownię Komputerową złożoną
z szesnastu laptopów, mobilnego
punktu dostępowego oraz specjalnej szafy do bezpiecznego przechowywania i ładowania urządzeń.
Dzięki pracowni nasi uczniowie
będą mogli aktywnie uczestniczyć

Informacyjno Komunikacyjnych)
oraz bezpiecznie korzystać z naukowych
zasobów internetow ych. Otrzymane
wyposażenie przyczyniać się będzie
do systematycznego
podnoszenia kompetencji informatycznych zarówno
uczniów jak i nauczycieli oraz podnoszeniu atrakcyjności Edukacji Narodowej. Dzięki zaangazajęć.
żowaniu, współpracy i kreatywności uczniów, nauczycieli i wsparciu
Mobilna Pracownia Komputerowa sympatyków, Szkoła Podstawowa
jest nagrodą dla laureatów ogólno- w Głazowie jako jedna z czterech
polskiego konkursu #OSEWyzwanie szkół powiatu sandomierskiego zow zajęciach lekcyjnych, realizować o rga n i zo wa n e g o p r zez N A S K stała laureatem konkursu.
projekty edukacyjne z zastoso- i Ministerstwo Cyfryzacji przy
Artur Brzozowski
waniem narzędzi TIK (Technologii współpracy z Ministerstwem

Szkoła zda(o)lna

W wyniku pandemii koronawirusa zostały zawieszone zajęcia stacjonarne we wszystkich szkołach
i przedszkolach. Przed nauczycielami, uczniami i rodzicami pojawiło się wyzwanie – edukacja na
odległość. Kształcenie zdalne realizowane byo w naszej szkole z wykorzystaniem dostępnych narzędzi
internetowych takich jak platformy edukacyjne, komunikatory czy
e-dziennik. Dzięki zaangażowaniu
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uczniów, nauczycieli i rodziców systematyczne odbywały się zajęcia
on–line ze wszystkich przedmiotów
oraz zajęcia specjalistyczne (zajęcia
rewalidacyjne, socjoterapeutyczne) i wyrównawcze z dziećmi, które
potrzebują szczególnego wsparcia.
Współpraca wszystkich pozwoliła na prowadzenie ciekawych,
twórczych zajęć i doświadczeń.
Nie zapomnieliśmy także o realizacji projektów oraz wspólnym
obchodzeniu świąt. Stanowią one
bowiem ważny element kształtowania właściwych postaw i integracji. Z okazji Świąt Wielkanocnych
przekazaliśmy seniorom z Domu
Pomocy Społecznej w Sandomierzu
przygotowane przez dzieci kartki
świąteczne z życzeniami. Razem,
w wirtualnej przestrzeni, obchodziliśmy Narodowe Święto Rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 maja
oraz Dzień Flagi. Przedszkolaki
i uczniowie klas 1-3 dumnie prezentowali w sieci barwy narodowe i przygotowane przez siebie
narodowe symbole. Pamiętaliśmy

o 100 rocznicy urodzin Jana Pawła
II. Solidaryzując się z osobami niepełnosprawnymi obchodziliśmy
Światowy Dzień Osób z Zespołem
Downa poprzez przyłączenie się do
akcji Zespołu Kolorowych Skarpetek
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oraz Światowy Dzień Świadomości
Autyzmu. Uczestniczyliśmy w Dniu
Ziemi i realizowaliśmy ogólnopolski
program ekologiczny „Skąd się biorą
produkty ekologiczne” opracowany
przez Główny Inspektorat Sanitarny
we współpracy z Ministerstwem
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zdobytą
wiedzę i umiejętności uczniowie
wykorzystali przygotowując pyszne
dania z produktów ekologicznych.

Szkoła. Pan Krzysztof Tworek – wójt
gminy Obrazów przekazał naszej
szkole pięć laptopów, które zostały udostępnione uczniom w celu
umożliwienia im uczestniczenia
w zajęciach na odległość. Ponadto
nasza szkoła zapewniła wszystkim
swoim uczniom i nauczycielom
bezpłatny dostęp do usługi Office
365 Education, która obejmuje programy ( między innymi: Word, Exel,
Power Point, OneNote) i inne narzęAby skutecznie realizować zad- dzia (np. Microsoft Teams) przydatnia edukacyjne szkoła otrzymała ne w kształceniu zdalnym.
wsparcie w ramach projektu Zdalna
Artur Brzozowski

Nowe atrakcje na naszym placu zabaw
W ostatnim czasie szkolno - przedszkolny plac zabaw został wzbogacony o trzy nowe urządzenia.
Ścianka funkcyjna – muzyczna tablica będzie służyć przede wszystkim do kreatywnych i inspirujących

zabaw oraz spotkań rówieśniczych.
Pozostałe atrakcje: Muzyczne kwiaty i Telefon pozwolą na organizowanie aktywnych zajęć integracyjnych,
zabaw manipulacyjnych oraz stymulację wizualną i dźwiękową dzieci.
Ponad to przedszkolaki i uczniowie
młodszych klas, którzy wymagają
szczególnego wsparcia będą mogli,
z pomocą nauczycieli, usprawniać
motorykę i przezwyciężać trudności
w uczeniu się. Wszystkie urządzenia
pomogą także w realizacji ćwiczeń
z zakresu integracji sensorycznej
z dziećmi posiadającymi trudności
w przetwarzaniu bodźców zmysłowych co skutkuje trudnościami

w wykonywaniu i planowaniu własnych działań, nadmierną ruchliwością bądź kłopotami z koncentracją
uwagi.
Artur Brzozowski

SZKOŁA PODSTAWOWA W KLECZANOWIE
Z podwójnym sukcesem w konkursie „Bezpiecznie na wsi”
O bezpieczeństwie w gospodarstwie
rolnym i ogrodniczym należy pamiętać zawsze. Podejmowane prace
powinny być dostosowane do wie-

ku dziecka. Jednym z działań profilaktycznych szkoły w Kleczanowie
jest promowanie bezpieczeństwa
na wsi, które polega na współpracy
z OT-KRUS w Sandomierzu, pogadankach, prelekcjach, przedstawieniach profilaktycznych, jak również
uczestniczeniu dzieci w tematycznych konkursach plastycznych.

z sukcesem wzięli udział w konkursie. Z dumą informujemy, że
w eliminacjach powiatow ych
w Sandomierzu I miejsce w kategorii klas IV-VIII zajął uczeń naszej
szkoły Kacper Adamczyk. Z kolei
w majowych eliminacjach wojewódzkich praca czwartoklasisty została wyróżniona.

Te g o ro c z n a e d yc j a ko n ku rs u
z KRUS przebiegała pod hasłem
„Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz,
gdy zwierzęta znasz i szanujesz”.
Jak co roku, od 10 lat - uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Kleczanowie

Jest to duże wyróżnienie dla ucznia
i opiekuna plastycznego p. Anny
Tyban, ponieważ na konkurs wpłynęło 2700 prac z 240 szkół województwa świętokrzyskiego.
A. Tyban
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Zdalne nauczanie z wyzwaniami na piątkę

Nauka na odległość od połowy
marca br. stała się koniecznością
w szkołach w Polsce i stanowiła dla
wszystkich duże wyzwanie. Dzięki
mobilizacji, współpracy, wyrozumiałości, cierpliwości wspólna nauka online przyniosła wiele korzyści
i satysfakcji uczniom, rodzicom i nauczycielom ze Szkoły Podstawowej
w Kleczanowie. Oprócz zdalnych
lekcji dzieci mierzyły się z różnymi
zadaniami i wyzwaniami proponowanymi przez pedagogów. Efekty
można śmiało ocenić na piątkę.
Na lekcjach przyrody i biologii
uczniowie pamiętali o zdrowych nawykach żywieniowych, prezentując
swoje praktyczne umiejętności kulinarne. Chętnie pokazywali domowe zoo, wyruszyli w teren, by zrobić
zdjęcia krajobrazów oraz odkrywali tajniki fauny i flory w najbliższej
okolicy. Na religii przygotowali
w miesiącu maju Maryjne kapliczki
oraz uczcili 100. rocznicę urodzin
Jana Pawła II, zdobiąc okna swoich
domów papieskimi laurkami i plakatami. W ramach zajęć plastycznych
wykonywali prezentacje i prace
związane m. in. z pierwszym dniem
wiosny, Wielkanocą, Dniem Ziemi
i Dniem Matki, wzięli udział w konkursie „Nie daj się koronawirusowi”.
Harcerze podczas wirtualnych zbiórek włączyli się w ogólnoświatową
akcję #stayhome (#zostańwdomu).
Dla wszystkich uczniów nauczyciele przygotowali 5 wyzwań: #nie
próżnujemy – pracujemy, #relaks
i zabawa – po nauce ważna sprawa,
#jak nie pomagam –jak pomagam,
#dbaj o formę razem z nami, #moja
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rodzina – mamo, tato, dziękuję, że
jesteście. Zapraszamy do obejrzenia
galerii ze zdjęciami, jak uczniowie
aktywnie spędzali czas w wirtualnej
szkole, na naszej stronie internetowej: www.pspklecznow.szkolnastrona.pl.
D. Jędrycha
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Święto Flagi – Pamiętaliśmy!
Pierwszy weekend maja zachęcał
wielu Polaków, do udziału w patriotycznych uroczystościach, a także
do spędzania czasu w urokliwych
zakątkach Polski, na wyjazdach lub
domowym grillowaniu z rodzinami. W tym roku było inaczej .., ale
nie oznacza to, że nie można było
świętować. Uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Kleczanowie uczcili 2 maja, pozując do zdjęć z biało
-czerwonymi flagami. Tym gestem
pokazali, że nie obce im słowo ,,patriotyzm”.
D. Jędrycha
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PUNKT PRZEDSZKOLNY W BILCZY
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN
z dnia 20 marca 2020r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, jednostki systemu oświaty, w tym również nasze
przedszkole Klub Malucha w Bilczy,
rozpoczął od 21 marca 2020r. realizację podstawy programowej za
pomocą technik i metod nauczania
na odległość.
Specyfika sytuacji sprawiła, że podstawa programowa wychowania
przedszkolnego jest realizowana – przy współpracy nauczyciela
i rodziców – w warunkach edukacji
domowej. Czas, w którym dzieci
nie chodzą do przedszkola rodzice
wykorzystują na naukę większego
usamodzielnienia się dziecka pod
okiem i we wsparciu nauczycieli

przedszkola. W trakcie nauki zdalnej podejmujemy działania, które pozwalają na nabywanie przez
dziecko doświadczeń w różnych obszarach rozwojowych: społecznym
, poznawczym, fizycznym i emocjonalnym.

planszowe oraz gry zręcznościowe.
Dzieci lubią dzielić się z nami nauczycielami, swoimi osiągnięciami i przysyłają nam wiele zdjęć ze
swojej aktywności. Mimo odległości
przeżywaliśmy wspólnie Pierwszy
Dzień Wiosny, Święta Wielkiej
Nocy, Dzień Mamy i Taty oraz Dzień
Dziecka. Poruszaliśmy ważne tematy dotyczące higieny, zdrowego
odżywiania, aktywności sportowej,
praw dziecka i ochrony przyrody.
Mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej zachowujemy optymizm
i dziecięcą radość w odkrywaniu
świata.

W scenariuszu codziennych zajęć
proponujemy wykonanie prac plastycznych, zabaw badawczych eksperymentów. Zachęcamy do aktywności fizycznej, a także do czytania
dzieciom, rozwijania i wzbogacania
ich słownictwa. Aby urozmaicić zajęcia, wskazujemy na różnorodne
zasoby np. słuchowiska, audycje
radiowe , informacje o programach
telewizyjnych, a także o progra- Dziękujmy Rodzicom za ich wielkie
mach i zabawach online, Polecamy wsparcie i serce we wspólnym reprezentacje multimedialne, kana- alizowaniu wymagań edukacyjnych.
ły internetowe oraz inne zajęcia
o charakterze edukacyjnym m.in.
mgr Małgorzata Skrzypczyńska
zabawy ruchowe, tematyczne, gry

PUNKT PRZEDSZKOLNY W KLECZANOWIE
W odpowiedzi na zaistniałą sytuację ale także na apel Ministra
Edukacji Narodowej nauczyciele
z Punktu Przedszkolnego Akademia
Przedszkolaka w Kleczanowie od 16
marca prowadziły nauczanie zdalne.
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Maluchy codziennie otrzymywały
od swoich nauczycielek materiały
z podstawy programowej, były to:
zadania rozwijające motorykę małą
i dużą , wiersze, piosenki, zagadki
oraz quizy. Wychowawczynie chcąc

zachęcić dzieci do przebywania
w domu proponowały zabawy by
miło i wesoło spędzić czas w gronie
rodzinnym. Ciągle podsyłały pomysły na zabawy plastyczne, muzyczne, ruchowe oraz gimnastyczne.
J.Niezgoda
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Sałatka z kurczakiem, pomarańczą i orzechami
Składniki:
• 1 filet z kurczaka (ok. 200 g),
• 1/3 opakowania rukoli (ok. 30g),
• 1/4 główki sałaty lodowej,
• 1 pomarańcza,
• 1/3 owocu granatu,
• 60 g orzechów pekan (lub włoskich).

sze kawałki, doprawić solą, wysma- i zachować go do sosu.
rować oliwą i położyć na rozgrzanej
patelni grillowej. Grillować po 4 mi- Owoc granatu pokroić na ćwiartki
nuty z dwóch stron.
i wyłuskać ziarenka. Orzechy lekko
zrumienić na patelni, grubo posieKawałki kurczaka posmarować łyż- kać.
ką sosu i dalej grillować przez ok.
1,5 minuty na nieco mniejszym Sałatę i rukolę doprawić solą i pieogniu, przewrócić na drugą stro- przem, dodać pokrojonego kurczanę, posmarować kolejną łyżką sosu ka, cząstki pomarańczy, posypać
i grillować jeszcze przez ok. 1 minu- granatem i orzechami włoskimi.
tę po czym zdjąć z patelni i odłożyć. Polać pozostałym sosem.
Pozostały sos wykorzystać do sałatKlaudia Godowska-Pietruszka
ki.

Sos:
• 3 łyżki miodu,
• 2 łyżki musztardy miodowej,
• 1 łyżka oliwy extra vergine,
• 1 łyżka soku z cytryny,
• 2 łyżki soku z pomarańczy,
• 1/3 łyżeczki mielonego cynamo- Rukolę opłukać na sitku, odcedzić,
nu.
osuszyć, wymieszać z posiekaną sałatą lodową i wyłożyć na 2 talerze.
Przygotowanie:
Składniki sosu wymieszać w kubecz- Pomarańcze obrać i wyfiletować
ku, doprawić solą i pieprzem.
(ostrym nożem wykroić cząstki miąższu pomiędzy błonkami),
Filet z kurczaka pokroić na 4 mniej- z reszty pomarańczy wycisnąć sok

Pasty na kanapki dla całej rodziny
Pasta z fasoli i suszonych pomidorów
• puszka fasoli (biała, czerwona
lub czarna)
• pomidory suszone – 5-6 sztuk
• 1-2 ząbki czosnku
• sok z cytryny ok. 1-2 łyżek
• oliwa z oliwek – ok. 3 łyżek
• przyprawy (sól, pieprz, majeraDobrym pomysłem może okazać się
nek, oregano, bazylia)
zachęcanie dzieci, aby wspólnie je
przygotować. Każda z past ma inny Wszystkie składniki zmiksować, posmak, zapach i konsystencję, co po- dawać z kiszonym ogórkiem albo
zwoli dzieciom doznać nowych do- pomidorem.
świadczeń kulinarnych.
Aby urozmaicić tradycyjne kanapki,
na przykład te z wędliną czy serem,
można wykorzystać domowe pasty.
Są szybkie w przygotowaniu i możemy je zrobić w ilości, która wystarczy nam na dłużej. Znamy ich składniki, nie dodajemy tam substancji
konserwujących i wypełniających.

Dzisiaj trzy propozycje past.

• granat
• sok z cytryny
• przyprawy (sól, pieprz)
Twaróg i obrane awokado rozgnieść
widelcem albo zmiksować, dodając
przyprawy i sok z cytryny. Tak przygotowaną pastę położyć na kromkę
chleba, posypać obficie szczypiorkiem, pietruszką lub koperkiem
i pestkami granatu.
Pasta jajeczna
• 4 jaja
• szczypiorek
• sól, pieprz
• 1-2 łyżki jogurtu
Jajka ugotować na twardo, obrać,
drobno pokroić, przyprawić do smaku i dodać pocięty szczypiorek. Na
koniec dodać jogurt do uzyskania
pożądanej konsystencji.

Pasta twarogowa z awokado
• twaróg, 1 kostka
• awokado
• szczypiorek
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Takie domowe smarowidła, dobrze
skomponowane i właściwie przygotowane, są odżywcze, sycące i najzwyczajniej pyszne. Smacznego.
Agnieszka Chmielewska
Strefa Zdrovia

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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