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Geodezyjny azymut

W

Starostwie Powiatowym i Muzeum Geodezji i Kartografii
odbyło się XII Geodezyjne Spotkanie
Opłatkowo–Noworoczne.
- Jest mi niezwykle przyjemnie, że
przyjmuję tak wspaniałych gości w
Opatowie, przedstawicieli różnych
instytucji, wykładowców uczelni
technicznych zajmujących się geodezją w kraju, przedstawicieli administracji publicznej – zwrócił się
do gości starosta Tomasz Staniek. Gromadzi nas pasja, wspólna idea.
Jesteście osobami, które tworzą i
kulturę, i historię, osobami, które
jednoczą się we wspólnych zaintere-

które spełniają najwyższe
normy – mówi wicestarosta Małgorzata Jalowska – Niestety, będący na stanie sprzęt,
dzierżawiony przez osiem lat,
został już kompletnie wyeksploatowany.
Zarząd Powiatu zwrócił się z
prośbą do prezesa szpitala, ordynatorów i lekarzy, aby sporządzili listę potrzeb w zakresie
sprzętu medycznego zarówno na oddziałach szpitalnych,
poradniach specjalistycznych
i diagnostyki medycznej. Do
Od lewej: była poseł Maria Zuba, prezes Szpitala Św. Leona Artur Kusporządzonego planu finansobas, Wicestarosta Małgorzata Jalowska, Premier RP Mateusz Morawiec- wego dołączono także remont
ki, Wiceminister sportu Anna Krupka
budynku zgodnie z zaleceniami
Sanepidu i Straży Pożarnej.
od koniec ubiegłego roku trafił do Szpitala św.
Podjęto
pilne
działania
w celu pozyskania środLeona w Opatowie sprzęt o wartości blisko 3,5
mln zł. Pacjenci są hospitalizowani w warunkach ków na zakup niezbędnych urządzeń medycznych.
odpowiadającym najlepszym standardom XXI wie- Został napisany wniosek, który jednogłośnie zaakceptowała Rada Powiatu. Dokument trafił do Święku.
tokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
Nasze starania
którym kierowała wojewoda Agata Wojtyszek,
W kwietniu 2019 r. Powiat Opatowski przejął obecnie poseł. Został przyjęty z dużą aprobatą
dzierżawiony wcześniej szpital. -Okazało się, że przez ówczesnych parlamentarzystów.
mamy piękne budynki, nowe sale, pomieszczenia,
dokończenie str. 8

sowaniach. Jesteście artystami w
swoich dziedzinach.

Dobrych pomiarów
na nowy rok
Tomasz Staniek przypomniał, że w
ubiegłym roku powiat dwa razy gościł geodetów z całej Polski. Starosta
bardzo chętnie uczestniczy w spotkaniach, dostrzega wagę tego zawodu.
Podziękował swoim pracownikom
i współpracownikom, radnym, którzy wspierają go w tych działaniach.
Podkreślił zasługi geodety powiatowego, kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Mieniem, Mirosława Roszczypały,
który zorganizował Muzeum Geode-

zji i Kartografii stanowiące pamiątkę
na pokolenia.

dokończenie str. 14
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Z prac Zarządu Powiatu

W

styczniu odbyły się trzy posiedzenie Zarządu
Powiatu Opatowskiego. Zarząd omówił i zaopiniował pozytywnie projekty uchwał Rady Powiatu
dotyczące planu pracy Rady Powiatu w Opatowie na
2020 r. i zatwierdził plan kontroli Komisji Rewizyjnej na
2020 r.
Powiatowy Zakład Transportu
Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt
uchwały o powierzeniu Zarządowi Powiatu uprawnień
do ustalania wysokości cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w powia-

towych przewozach pasażerskich na terenie powiatu.
Edukacja
Członkowie Zarządu podjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia potrzeb dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jałowęsach, Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Sulejowie, Zespołu Szkół
Nr 2 w Opatowie, Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie, Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej–Curie.
Opieka społeczna
Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z wystąpieniem dotyczącym kontroli przeprowadzonej przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie
w Warsztacie Terapii Zajęciowej Nr 1 w Opatowie
przy Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku. Podjęto
uchwałę dotyczącą zgody na zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników WTZ.
Budżet
Zmiany w budżecie na 2020 r. Planowane dochody
wzrosną o około 794 tys. zł. Natomiast kwota wydatków budżetowych wzrośnie o 1,3 mln zł. Plan wydatków został zwiększony w takich placówkach jak: Starostwo Powiatowe dział oświaty i wychowania o kwotę
233,3 tys. zł w związku z realizacją przez ZS Nr 1 w Opa-

W hołdzie powstańcom

leniom. Chcemy, aby to miejsce było początkiem
powstańczego szlaku.
rzy mogile
Opatów dwukrotnie był miejscem bezpośredsześciu po- nich starć oddziałów powstańczych z wojskami rowstańców, 24 syjskimi, 25 listopada 1863 r. oraz 21 lutego 1864
stycznia, odby- r. Straceni zostali młodzi żandarmi Rządu Narodoły się obchody wego.
157. rocznicy
Skromna początkowo mogiła, w której spoczęli,
wybuchu poz czasem przybrała postać pomnika. W zbiowstania styczrowym grobie pochowano sześciu uczestniniowego.
ków powstania styczniowego: Alfonsa Biel- Dzisiejsza skiego, lat 25 z Konopisk, Jacka Grdenia, lat 20
uroczystość z Brzóstowej, Józefa Wąsikiewicza, lat 20 z OlRoman Marchewka, prezes Okrę- w tym miej- szownicy, Adama Warzyckiego, lat 18 z Barda,
gowej Spółdzielni Mleczarskiej
scu jest wyra- Lucjana Wyszomirskiego, lat 26 z Zawichostu,
oddaje hołd bohaterom
zem naszego Stefana Jagiełło, lat 20 z Olszownicy.
patriotyzmu,
W uroczystościach udział wzięli uczniowie
naszej pamię- klas mundurowych z Niepublicznego Techci i czci, którą wyrażamy przez złożenie kwiatów nikum im. gen. Władysława Andersa w Opa- powiedział starosta Tomasz Staniek. – Pragniemy towie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w
przekazywać pamięć historyczną kolejnym poko- Kielcach, Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie, któ-

P

Informacja - Obowiązki w transporcie drogowym
Na podstawie art.14 ustawy o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z
późn. zm.) przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, organowi, który udzielił:
- zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
- zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne,
- licencji w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
- licencja w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
- licencji w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
zmian danych nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.
Zgodnie z załącznikiem nr 3 ustawy o transporcie drogowym za niezgłoszenie organowi zmian danych w wymaganym terminie grozi kara pieniężna w wysokości 800
zł za każdą zmianę.

towie projektu ,,Innowacyjna Edukacja”. Są to środki,
których jednostka nie otrzymała w 2019 r. Zwiększenie dochodów o kwotę 15, 6 tys. zł dotyczy środków
otrzymanych zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem.
Chodzi o dotację na realizację zadań w ramach programu kompleksowego wsparcie dla rodzin „Za życiem”.
Plan wydatków zwiększa się dla Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach oraz
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jałowęsach, Sulejowie, Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie, Zespołu Szkół Nr 2 Opatowie, Zespołu Szkół w Ożarowie,
Domu Pomocy Społecznej w Sobowie oraz Zochcinku,
Powiatowego Urzędu Pracy oraz w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Zarządzie Dróg Powiatowych.
Zwiększenie planów wydatków na rok 2020 związane jest z takimi działami, jak edukacja. W dużej mierze
mowa tu przed wszystkim o realizacji projektów, na
które dofinansowania nie wpłynęły w 2019r., a także
o inwestycje remontowe, renowacyjne oraz gospodarcze jednostek powiatowych.
(Opracowano na podstawie protokołów z posiedzeń
Zarządu Powiatu)

rzy pełnili wartę honorową, dyrektorzy, nauczyciele, mieszkańcy.
Ziemia Opatowska naznaczona jest miejscami
pamięci powstania styczniowego, listopadowego,
jak i wszelkich zrywów narodowych, jakie miały
miejsce w całej historii polskiej, szczególnie od
XVII do XX w.

Kurier Opatowski. Samorządowy Informator Powiatu Opatowskiego.
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jak i papierowej bez zgody wydawcy
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Stypendia dla najlepszych

w

Starostwie Powiatowym wręczone zostały stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny
2019/2020 uczniom szkół ponadpodstawowych osiągających najwyższe
wyniki w nauce. W spotkaniu udział
wzięli uczniowie, dyrektorzy szkół,
nauczyciele oraz rodzice uczniów.
- To bardzo ważne wydarzenie,
ponieważ nasza młodzież jest naszą
dumą – powiedział starosta Tomasz
Staniek. - Gratuję wam tego sukcesu,
ponieważ składa się na niego nie tylko średnia ocen, ale cała wasza postawa. Jesteście najlepszymi uczniami w powiecie opatowskim. To duży
powód do dumy dla waszych rodziców i nauczycieli.
Gratulacje młodzieży, dyrektorom,
nauczycielom oraz rodzicom złożyła także członek Zarządu Powiatu,
Aneta Werońska. - Wasz sukces jest
zwieńczeniem nie tylko wiedzy okraszonej ciężką pracą, ale całokształtu, na który składa się to, co dzięki
swoim rodzicom oraz nauczycielom
prezentujcie dziś – zwróciła się do

młodzieży.

spole Szkół Nr 2 w Opatowie, Marcin
Pyza z Liceum Ogólnokształcącego w
Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie, Klaudia Rzepka z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ożarowie.

Stypendia w powiecie opatowskim
otrzymało ośmiu uczniów: Michał
Czajkowski z Technikum w Zespole
Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w
Stypendium Prezesa Rady MiniOżarowie, Filip Grabowski z Niepustrów przyznaje się uczniowi, który
blicznego Technikum im. gen. Władyotrzymał promocję z wyróżnieniem,
sława Andersa w Opatowie Zakładu
uzyskując przy tym najwyższą w daDoskonalenia Zawodowego w Kielcach, Sylwia Kubik
z Liceum Ogólnokształcącego im.
BartoszaGłowackiego w Opatowie, Kinga Linart
z Technikum w Zespole Szkół Nr 1 w
Opatowie, Klaudia
Lipowska z Liceum
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół
Ogólnokształcących im. Edwarda
Szylki w Ożarowie,
Damian Pawlicki z
Technikum w Ze-

Służymy mieszkańcom

Rozmowa z kierownikiem Powiatowego Zakładu Transportu, Zygmuntem Augustynem

- Oczywiście. Powiatowy Zakład Transportu
jest młodą jednostką, prosperującą stosunkowo
niedługo. Jednak sukcesywnie rozwijamy się,
poszerzamy działalność o nowe trasy komunikacyjne. Od stycznia br. nasze autobusy jeżdżą do
takich miejscowości, jak Jasice, Wojciechowice,
Gierczyce, Stodoły. Nasz rozwój uwarunkowany
jest w dużej mierze od potrzeb mieszkańców naszego powiatu. Pomoc to nasz główny cel. Warto nadmienić, że poza liniami komunikacyjnymi
świadczymy usługi komercyjne. Nasze autobusy
są do państwa dyspozycji.
- Jeśli mówimy o autobusach, to co z taborem? Czy będzie się zwiększał?

- Co jest celem Powiatowego Zakładu Transportu?
- Główną ideą Powiatowego Zakładu Transportu jest likwidacja ,,białych plam”. To działanie ma
umożliwić społeczeństwu dojazd z miejscowości,
w których połączenia autobusowe są znikome
lub nie ma ich w ogóle. Głównymi adresatami
tego projektu jest młodzież, a także osoby starsze, które nie mają możliwości dojazdu, na przykład do lekarza.
- Czy nowy 2020 rok będzie niósł za sobą nowe
zmiany? Jakie są perspektywy rozwoju Zakładu
Transportu?

- Tak. Na dzień dzisiejszy dysponujemy dwoma autobusami, 17- i 40-osobowym oraz samochodem 9-osobowym. Jednak pracujemy nad
powiększeniem zasobu. To bardzo ważny aspekt
naszego rozwoju.
- Jest pan nowym kierownikiem Zakładu
Transportu. Jakie są pana pierwsze wrażenia?
- Oczywiście początki zazwyczaj bywają trudne. Niezbędny jest czas potrzebny na zapoznanie się z funkcjonowaniem Zakładu. Posiadam
doświadczenie, pracowałem w podobnej branży, więc myślę, że kwestią czasu jest całkowite
wdrożenie się w struktury Powiatowego Zakładu
Transportu.

(JD)

nej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co
najmniej jednej dziedzinie wiedzy,
uzyskując w niej najwyższe wyniki,
a w pozostałych dziedzinach wiedzy
wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września
do czerwca w danym roku szkolnym.
(JD)

Grali z orkiestrą

M

ieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Sobowie,
jak co roku, włączyli się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Miejsko–Gminnym Ośrodku
Kultury imienia Aleksandra Patkowskiego w Ożarowie
podopieczny domu, Ryszard Kruk rozpoczął swoim koncertem część artystyczną tegorocznego 28. finału.
Mieszkańcy DPS wrzucali pieniądze do puszek, kupowali orkiestrowe gadżety, maskotki i pyszne domowe
ciasto. W gorącej atmosferze spędzili kilka wspaniałych
godzin, dobrze się bawiąc i integrując z innymi uczestnikami akcji oraz oglądając występy artystyczne i posilając
się gorącą grochówką z kuchni polowej.
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Coraz więcej kobiet chce tutaj rodzić

- Przede wszystkim dostajemy specjalistyczny, nowoczesny sprzęt. DziRozmowa z Izabelą Frydecką, lekarką oddziału ginekologiczno-położniczego siaj mamy już najnowszy laparoskop,
Szpitala św. Leona w Opatowie
otrzymaliśmy urządzenie do leczenia
Starosta po- różnych zmian na szyjce macicy. To
wiedział: „Chcę też bardzo drogi aparat. Dostaliśmy
jednego.
By w grudniu aparat USG bardzo dobrej
dzieci z Opato- klasy, doktor Ireneusz Kargulewicz
wa rodziły się w już wcześniej uczestniczył w jego wyOpatowie. Dla borze. Mamy wszystko, co potrzebne
mnie to jest dys- jest nam do pracy. I pomału zyskujehonor, że nasze my pacjentki.
dzieci rodzą się
Świetną rzeczą jest to, że przy
w
ościennych oddziale działa poradnia szpitalna
szpitalach”.
i pacjentki mają możliwość wcze- Na co pani
doktor stawia w
rozwoju oddziału w opatow-

- Jak to się stało, że tak doświadczona w ginekologii i położnictwie skim szpitalu?
lekarka zdecydowała się przyjść z
- W Opatowie szpital po prywatyOstrowca Świętokrzyskiego do Opazacji podupadł. Teraz dopiero zaczytowa?
na wszystko normalnie funkcjono- Decyzja była bardzo trudna, tym wać. Ciężko jest jednak odbudować
bardziej, że w tym roku mija 30 lat coś, co ktoś zniszczył. Niestety, tu
mojej pracy zawodowej, bo zaraz było to, co dzieje się teraz w Ostrowpo studiach zostałam zatrudniona cu Świętokrzyskim .
w ostrowieckim szpitalu. NiewątpliCieszę się, że tutaj spotykam ludzi,
wie zaważyły na tym bardzo istotne
którzy chcą coś tworzyć, coś robić. I
dla mnie sprawy. Do tej pory miałam
to mi się bardzo podoba. W szpitalu
wrażenie, że uczestniczę w rozwoju,
w Opatowie każdy myśli o jego rozbudowie szpitala w Ostrowcu Święwoju, pan prezes, który robi wszysttokrzyskim. Uważam, że tamtejszy
ko, by zapewnić spokojną pracę w
oddział jest na bardzo dobrym poziorozkwitającej placówce, pracownicy,
mie. Nie mogę jednak patrzeć, jak jest
którym zawsze się chce i cieszą się z
niszczony. A w ciągu ostatniego roku,
pracy, pani i pan starosta, którzy są
mam takie wrażenie i chyba razem ze
otwarci na nasze postulaty i zawsze
mną pracownicy, że wszystko idzie w
dotrzymują słowa. Teraz dochodzimy
złą stronę. I to nie z naszej winy, tylko
do takiego absurdu, że od grudnia,
z przyczyn pozamedycznych. To bargdy tutaj jestem, to dzieci z Ostrowdzo boli, gdy widzi się, że po tylu laca, a przynajmniej ich część, rodzą
tach pracy ktoś rujnuje nasz wysiłek.
się w Opatowie.
To była nieustanna praca, chodzenie
Stawiamy na dobrą atmosferę w
na dyżury kosztem życia rodzinnego,
wychowywania własnych dzieci. I na- oddziale, dobry kontakt z ludźmi.
gle się widzi, że to wszystko jest bez Cieszymy się bardzo, bo pacjentki
sensu, bez przyszłości. Pojawiła się przychodzą i są z tego bardzo zadonagonka na oddział, że w ogóle nie wolone, z czystości, przestronności
ma perspektyw rozwoju. Zabrakło oddziału. Pracując w Ostrowcu, słyszałam bardzo dobre opinie o kolewidocznej wizji rozwoju oddziału.
gach lekarzach i położnych z OpatoW moim przypadku podjęcie decywa, ale nigdy nie miałam możliwości
zji trwało dość długo. Pierwszą rozsię o tym wcześniej przekonać. Wymowę ze starostą Tomaszem Stańdawało mi się, że w Ostrowcu twokiem odbyłam w kwietniu 2019 r. Od
rzymy najlepszy oddział ginekolorazu zauważyłam, że mam do czyniegiczno-położniczy. Przyszłam tu i
nia z człowiekiem pełnym energii,
stwierdzam, że może być jeszcze lewiary w sens pracy, człowiekiem,
piej.
który wierzy, że nie tylko ludzie, ale
- Jakie zmiany zachodzą na odteż ich wiedza, doświadczenie twodziale?
rzą coś dobrego, nowego.

którzy są bardzo ważni dla funkcjonowania oddziału zabiegowego. To
wszystko wiąże się nie tylko z kosztami, ale też ze znalezieniem odpowiednich ludzi, których niestety
brakuje. Średnia wieku lekarzy specjalistów w Polsce jest wysoka, wielu z nich odchodzi po wielu latach
intensywnej pracy. Lekarze są wypaleni, chcą odpocząć. Wybierają więc
pracę w przychodniach, gabinetach
prywatnych. Dlatego trudno znaleźć lekarzy do pracy w szpitalach,
gdzie ta odpowiedzialność za życie
ludzkie jest szczególnie nasilona. A
śniejszego poznania oddziału. Poza niewątpliwie chcielibyśmy więcej
tym mamy możliwość śledzenia pa- anestezjologów, by stworzyć możlicjentek i przewidywania ilości poro- wość znieczulenia do porodu dla każdów. Bo przeważnie kobiety, które dej rodzącej w Opatowie.
przychodzą do poradni, chcą tutaj
- Ile już dzieci urodziło się od norodzić. Od początku objęte są opie- wego roku w szpitalu? Jakie są plaką. W ostatnim miesiącu ciąży mogą ny na najbliższe tygodnie?
przyjść na oddział, mają robiony za- Urodziło się ośmioro dzieci od 1
pis KTG, są pod kontrolą i jednocześnie poznają położne, oddział. Po- do 10 stycznia tego roku, od 1 grudnia 2019 do dziś mieliśmy już 23 potem wszystkie tutaj rodzą.
rody. Mamy też dużo ciężarnych w I
Pojawia się dobra perspektywa i II trymestrze ciąży, które wyraziły
dla oddziału. Teraz mamy już sporo chęć porodu w Opatowie.
nowych pacjentek, które chcą tutaj
rodzić w najbliższych miesiącach. - Jak pani doktor zachęciłaby panie,
Mamy już zaplanowane operacje gi- które są w ciąży, planują ciążę, by
nekologiczne, plan operacyjny. Wy- rodziły w Opatowie?
konujemy drobne zabiegi, których
- Widzę po opinii kobiet, które już
jest bardzo dużo. Od grudnia do
stycznia wykonaliśmy ich ponad 20. rodziły, że są zachwycone. Swoje zaOdpowiadamy własnym honorem, dowolenie przekazują rodzinie, przywłasnym nazwiskiem. Jeśli namawia- jaciołom, znajomym. Zachęcę więc
my swoje pacjentki, by tutaj rodziły, słowami pacjentki rodzącej ostatnio
to bierzemy za to odpowiedzialność. na oddziale w Opatowie: „Pani doktor, w życiu nie myślałam że będę
- Czy na tę chwilę wystarczająca rodzić w Opatowie, bo mieszkam w
jest kadra oddziału?
Ostrowcu tuż przy szpitalu, ale jak
- Nadal potrzebny jest dalszy roz- przyszłam tutaj, to poczułam wyjątwój. W ubiegłym tygodniu zaprosi- kową, dobrą atmosferę. Czuję się tuliśmy do siebie prezesa. To był taki taj jak w hotelu, a nie w szpitalu”.
dzień, że nie było
gdzie położyć pacjentek. I musieliśmy dowieźć na
oddział dodatkowe
łóżka. Prezes był zaskoczony tak dużą
liczbą pacjentek.
Widział u nas ten
ruch i poszedł nam
na rękę. Mamy zatrudnione
nowe
położne. NiesaW Opatowie powstał najlepszy oddział ginekologiczmowitą rolę odno-położniczy w regionie
grywają u nas
anestezjolodzy,
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Paczki od myśliwych

D

awid Szymański i Aneta Rybińska-Nowak, myśliwi
z Komisji Edukacji przy Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu rozdali w
tym roku półtora tysiąca mikołajkowych paczek.

Nowe terminy

A

gencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że zmienił się termin naboru
wniosków o przyznanie dopłaty
do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii
elitarny lub kwalifikowany. Do tej
pory przyjmowane były one od 15
stycznia. Teraz, zgodnie z nowym
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wnioski będzie
można składać w biurach powiatowych ARiMR w terminie od 25 maja

„Zieloni Mikołaje” odwiedzili piknik bożonarodzeniowy w Opatowie, podczas którego wręczyli dzieciom
paczki pełne słodkości. W Opatowie odwiedzili również przedszkole HA HA HA, gdzie każdemu dziecku
dali superprezent.
Na prezenty mogły liczyć dzieci oraz młodzież z
innych gmin powiatu opatowskiego: gminy Iwaniska,
Lipnik, Baćkowice. Była to tzw. akcja mobilna. Prezent dostawało każde dziecko napotkane na drodze, przy sklepie, idące z mamą,
babcią, siostrą czy bratem.
- W tym roku również pomogli nam myśliwi z zagranicy: Antonio Carlo Fusconi z
Włoch, Alexandre Magliona i Kostyantyn
Magliona z Drohobycza na Ukrainie – wylicza
Dawid Szymański. - Przy okazji wręczania paczek razem z koleżanką Anetą prowadziliśmy
bardzo wiele rozmów na temat roli łowiectwa.
Myśliwi odwiedzili także domy dziecka,
placówki opiekuńczo-wychowawcze, koła
gospodyń wiejskich, stowarzyszenia. – Podczas takich spotkań nasi rozmówcy często
przyznają, że myśliwi niesprawiedliwie oceniani są w mediach – mówi Dawid Szymański. – A o takich inicjatywach, jak świąteczne
paczki nikt nie mówi. Dla nas jednak nie jest
ważny rozgłos, ale uśmiech dziecka. On jest
bezcenny.

do 25 czerwca 2020 r.
Od 2 grudnia 2019 r. ARiMR realizuje płatności końcowe, na ich
wypłatę ma czas do końca czerwca
2020 r. Na dzień 22 stycznia 2020
r. kierownik Biura Powiatowego
ARiMR w Opatowie wydał już dla
75 proc. wnioskodawców decyzję
w sprawie przyznania płatności w
ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2019. Analogiczne
dane odnośnie płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi
lub innymi szczególnymi ograniczeniami ONW i płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej wynoszą: 53
proc. i 61 proc.
Pełny zakres programów pomocowych realizowanych przez ARiMR
dostępny jest na oficjalnej stronie
internetowej Agencji: www.arimr.
gov.pl.
Marcin Suchacki,
ARiMR, Świętokrzyski Oddział
Regionalny

Wybrane oferty pracy
z Powiatowego Urzędu
Pracy w Opatowie:

Własna firma
Jeżeli jesteś osobą bezrobotną,
zainteresowaną
uruchomieniem
własnej działalności gospodarczej,
przyjdź na bezpłatne spotkanie informacyjne ,,Własna firma – zrób
to z głową", które odbędzie się 18
lutego br. w godz. od 10 do 13 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w
Opatowie (pokój nr 15). W programie m.in.: warunki zakładania działalności gospodarczej, zasady tworzenia planu własnej działalności,
wybór formy prawno-organizacyjnej przedsiębiorstwa, wybór formy
opodatkowania, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, rejestracja jednoosobowej działalności
gospodarczej – krok po kroku, możliwości pozyskania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Spotkanie poprowadzą pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
Kielcach.
Artur Banak
z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie.
średnie, praca zmianowa. Kontakt
tel.: 502254627

Szwaczka, Baćkowice, umowa na
okres próbny, system jednozmianowy,
akordowy, zdolność obsługi maszyn
Kierowca - mechanik, dystrybucja szwalniczych stębnówka, overlocki,
butli z gazem na terenie powiatu opa- dobry wzrok, zdolności manualne,
towskiego, umowa o pracę na okres dokładność, zdolność szybkiego uczepróbny, wymagane prawo jazdy kat. nia się . Kontakt tel.: 501073714
B, mile widziane uprawnienia ADR.
Cieśla-zbrojarz, budowa w SandoKontakt tel.: 507020907
mierzu, , umowa o pracę na czas okreOperator wózków widłowych, Pi- ślony, praca na wysokości, system
skrzyn, umowa na okres próbny, sys- akordowy. Kontakt tel.: 41 2621638,
tem dwu zmianowy, uprawnienia na 41 2621240
wózki widłowe, wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe. Kontakt Kasjer-sprzedawca w stacji paliw,
Opatów, umowa o pracę na okres
tel.: 502254627
próbny, praca zmianowa, wykształStolarz, pomoc stolarza, Piskrzyn, cenie minimum zawodowe. Kontakt
umowa na okres próbny, dwuzmia- osobisty: Stacja Paliw 27-500 Opanowy system prac, mile widziane tów, ul. Kościuszki 37, CV na adres
doświadczenie zawodowe, wykształ- e-mail: justyna7928@wp.pl lub tel. :
cenie minimum zawodowe. Kontakt 695 355 365
tel.: 502254627
W razie jakichkolwiek pytań informaOperator maszyn numerycznych do cje można uzyskać w Powiatowym
produkcji wyrobów drewnianych, Urzędzie Pracy w Opatowie w poPiskrzyn, umowa o pracę na okres koju nr 3 lub pod numerem telefonu
próbny, wykształcenie zawodowe lub (15)8680300 wew. 341.

6
Na chirurgii przez całą dobę

ne. Postaramy się rozwijać w kierunku
nowoczesnego leczenia ran przewlekłych,
Rozmowa z doktorem Jerzym Stanisławkiem, ordynato- owrzodzeń, w tym leczenia operacyjnego.
rem oddziału chirurgii Szpitala św. Leona w Opatowie
- Na oddziale, jak widać, są dobre
warunki, dużo przestrzeni, dużo
nowych urządzeń. Jest więc spory
potencjał, by można było te założenia, plany realizować.
- Warunki lokalowe są bardzo
dobre, co potwierdzają pacjenci,
których już tutaj leczyłem i operowałem. Jeśli chodzi o architekturę,
jest to nowy, nowoczesny budynek,
przystosowany do współczesnych
wymogów, sale są jedno-, dwuosobowe z osobnymi łazienkami.
- Czy dużo już pacjentów było
leczonych, operowanych na odJerzy Stanisławek przy laparoskopie
dziale? Z jakimi najczęściej schorzeniami, problemami pojawiają
- Jak to się stało, że zdecydował się pan prasię tutaj?
cować w opatowskim szpitalu? Co sprawiło, że
- Oddział pełni całodobowy dyżur chirurgicztutaj spotykamy tak doświadczonego lekarza,
ny. Wszystkie ostre stany, zapalenie wyrostka rospecjalistę chirurga?
baczkowego, zapalenie pęcherzyka żółciowego,
- Pracuję od dwóch miesięcy, organizujemy
niedrożności były leczone na bieżąco. Natomiast
oddział chirurgii, by przystosować go do współjuż część pacjentów była operowana w sposób
czesnych wymogów medycznych. Jest to możliplanowy, część oczekuje
we dzięki temu, że został zakupiony nowoczesny
w kolejce. Uruchamiasprzęt, narzędzia, doposażony jest blok operacyjmy nowoczesny sprzęt,
ny. Pozwala to na wykonywanie operacji w szeroco wymaga trochę czakim zakresie, takich, które obecnie są wykonywasu. Zajmują się tym ekine w oddziałach szpitali powiatowych.
py serwisowe, bo jest to
Mam za sobą pewne doświadczenia w pro- sprzęt wysokiej klasy i
wadzeniu różnych oddziałów i myślałem, że już dość skomplikowany.
się tego nie podejmę. Jednak po części zostałem
- Jak odległe są ternamówiony, po części na mojej decyzji zaważyła
miny operacji? Jak długo
perspektywa rozwoju oddziału. Obecnie tworzypacjenci muszą czekać?
my właśnie taki plan. Będziemy się starali, oprócz
- Terminy nie są odlenormalnej chirurgii ogólnej, czyli operacji laparaskopowych, operacji pęcherzyka żółciowego, głe, staramy się operooperacji tarczycy, kontynuować również operacje wać na bieżąco. Wiadożylaków, gdyż w chirurgii naczyniowej mam trochę mo, że pacjent musi być
doświadczenia, jak również operacje onkologicz- przygotowany, szczegól-

Uczniowie mieszkańcom DPS

P

ozostając w bożonarodzeniowej atmosferze, Dom Pomocy Społecznej
w Sobowie gościł uczniów klasy II b Zespołu Szkół im. Edwarda Szylki w Ożarowie, którzy należą grupy artystycznej
„Iskierka”. Goście zaprezentowali program teatralno-muzyczny o tematyce
świątecznej.

kańcy DPS w Sobowie i filii w Suchodółce oraz uczestnicy Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Sobowie. Dla osób niepełnosprawnych takie spotkania ze środowiskiem lokalnym mają terapeutyczną
moc, wyzwalają pozytywne emocje,
tworzą międzypokoleniowa więź. Dyrektor DPS podziękował uczniom za
przybycie z nadzieją, że występy dzieci
Uczniowie pod opieką Ewy Gumuły wpiszą się w tradycję domu, pogratulośpiewali pastorałki i prezentowali ukła- wał talentów i zaprosił na słodki poczędy taneczne, wnosząc dziecięcą radość i stunek.
uśmiech. Ich występ oklaskiwali miesz-

nie do operacji planowej, co wymaga kilkunastu
dni, 2-3 tygodni. Operacja planowa nie należy do
natychmiastowych, ale i tak terminy nie są odległe. A kolejka się tworzy, bo nie się wszystkich
można zoperować jednego dnia.
- Czy stan personelu jest zadowalający, liczba
lekarzy, pielęgniarek, pomocy? Czy oddział jest w
pełni obstawiony?
- Jest trochę kłopotów personalnych, ale wielu
chirurgów, których doskonale znam, bo z nimi pracowałem, będzie tu zatrudnionych. Część z nich
już pracuje, dyżuruje, na razie na etatach cząstkowych,. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda
się wydłużyć czas ich pracy. Jest też w planach rozwój chirurgii małoinwazyjnej, endoskopii.
Jesteśmy na etapie organizowania kompleksowej opieki medycznej. Na bieżąco będziemy
współpracowali z lekarzami w poradniach, informowali ich, w jaki, najmniej problemowy sposób
pacjent może się dostać na nasz oddział i być zoperowany.
Jerzy Stanisławek doktor nauk medycznych,
wysokiej klasy specjalista chirurgii, były szef
oddziałów szpitalnych m.in. w Ostrowcu Świętokrzyskim i Jędrzejowie
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Sukces Ani

Szkolenia
bezrobotnych w 2019 r.

U

czennica Technikum Logistycznego Anna Witkowska
weźmie udział w finale XII edycji
Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej.
Anna Witkowska jest uczennicą
trzeciej klasy Technikum Logistycznego w Zespole Szkół nr1 w Opatowie. Już w marcu weźmie udział w
finale olimpiady, która została na
stałe umieszczona przez Centralną
Komisję Egzaminacyjną w wykazie
turniejów i olimpiad tematycznych,
których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe. W tegorocznej edycji
wystartowało ponad dziewięć tysięcy uczniów z całej Polski. Do ścisłego finału zakwalifikowało się tylko 59 osób. W
gronie najlepszych znajduje się właśnie uczennica "Górki",
Anna Witkowska.
Finaliści etapu centralnego zmierzą się z pytaniami opisowymi o charakterze problemowym, które wymagają znajomości języka obcego zawodowego. - Udział Ani w finale
tak prestiżowego konkursu to ogromny sukces – przyznaje dyrektor szkoły, Magdalena Gdowska. - Potwierdza on

P
ogromne zaangażowanie uczennicy oraz duży wkład pracy nauczycieli przygotowujących uczniów do olimpiady.
Sukces Ani to dowód na to, że Technikum Logistyczne w
naszej szkole, to miejsce, gdzie każdy uczeń ma szanse rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Uczniowie zdobywają
tu wiedzę i umiejętności, które pozwalają na rywalizację
z najlepszymi uczniami w naszym kraju w konkursach i
olimpiadach tematycznych.
Społeczność szkolna mocno trzyma kciuki za Anię i życzy
jej dalszych sukcesów.

Wizyta w Centrum Symulacji
Medycznej
Młodzież klasy II c Liceum Ogólnokształcącego imienia Bartosza Głowackiego wraz z wychowawcą Ewą Basak
przebywała w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej imienia prof. Macieja Latalskiego w Wyższej Szkoły
Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Po centrum oprowadziła uczniów dr Katarzyna Kucharska.
Wyjaśniła na czym polega praca pielęgniarki oraz z jak dużą
odpowiedzialnością jest ona związana. Uczniowie mieli
okazję zobaczyć sale z profesjonalnym sprzętem i wyposażeniem, który bardzo dobrze przygotowuje studentów do
wykonywania zawodu.
Dr Jolanta Kuzka zaprezentowała fantomy, którym można zbadać puls, pobrać krew, cewnikować a nawet porozmawiać. Studenci pielęgniarstwa ćwiczą na takich fantomach różne sytuacje, z którymi mogą spotkać się w swojej
przyszłej pracy. Podczas wizyty w centrum uczniowie mieli
możliwość ćwiczenia umiejętności związanych z RKO na
profesjonalnych fantomach, dorosłym i dziecku.

owiatowy Urząd Pracy w
ubiegłym roku organizował szkolenia indywidualne
według potrzeb i predyspozycji konkretnych osób bezrobotnych i poszukujących
pracy. Skierowano na nie 35
osób.
Celem szkolenia było wyposażenie uczestników szkoleń w wiedzę i umiejętności,
które pozwolą na znalezienie
zatrudnienia i utrzymanie
miejsca pracy w zmieniających się warunkach lokalnego rynku pracy i dostosowanie kwalifikacji bezrobotnych
do tych potrzeb.
Podobnie jak w latach
ubiegłych najczęściej realizowanymi kierunkami były:
prawo jazdy kat. C, C+E , kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców, operator
koparko- ładowarki, operator
ładowarki jednonaczyniowej
oraz operator wózków widłowych.

Uczniowie z „Bartosza” z wychowawcą Ewą Basak

Wszystkie zainteresowane
osoby bezrobotne i poszukujące pracy zapraszam do śledzenia strony internetowej
www.opatow.praca.gov.pl,
nabory wniosków na szkolenia ruszą niebawem.
		
Monika Stasica
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie
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Nowy sprzęt w szpitalu
za 3,5 mln zł

na nasz wniosek i wydał pozytywną opinię, biorąc
przy tym pod uwagę potencjał i możliwości naszej lecznicy. Nie była to łatwa decyzja, bo przez
ostatnie lata pod kuratelą dzierżawców spadała
(dokończenie ze strony 1)
ilość pacjentów korzystających z usług
naszego szpitala, a
tym samym spadła
liczba wykonywanych procedur medycznych.
W tym czasie wielokrotnie z udziałem
starostów Powiatu
Opatowskiego odbywały się spotkania i narady robocze z personelem
szpitala, na których
omawialiśmy szczegóły
dotyczące
Od lewej: Starosta Tomasz Staniek, była poseł Maria Zuba, Wicestarosta Małprzyszłości i kierungorzata Jalowska
ków jego rozwoju
aby jak najpełniej
zaspokoić
potrzeby
mieszkańców
naszego po– Za pośrednictwem poseł Marii Zuby spotkaliśmy się z podsekretarzem stanu Ministerstwa Fi- wiatu w zakresie opieki zdrowotnych. W dyskunansów, Tomaszem Robaczyńskim, z którym roz- sjach uczestniczyła doktor Małgorzata Gałązkamawialiśmy o potrzebach szpitala – opowiada Sobótka, członek Rady Narodowego Funduszu
wicestarosta Małgorzata Jalowska. - Prosiliśmy Zdrowia, dyrektor Centrum Kształcenia Podyploo wsparcie. Nasz wniosek został zaaprobowany. mowego Uczelni Łazarskiego, która szkoli osoPotrzebna była jeszcze opinia podsekretarza by zarządzające szpitalami. W panelu dla osób
stanu w Ministerstwie Zdrowia, Sławomira Ga- starczych napisano projekty na kwotę ponad 4,5
domskiego, który ze zrozumieniem odpowiedział mln zł. tj. Dzienny Dom Opieki Medycznej i Ho-

Od lewej: Starosta Tomasz Staniek, Prezes Artur Kubas, Małgorzata Gałązka-Sobótka, Wicestarosta Małgorzata Jalowska

spicjum, które zostaną uruchomione w bieżącym
roku.
Osoby z zewnątrz, które uczestniczyły w spotkaniach, zwróciły uwagę, że szpital znajduje się
w ładnym budynku, zadbanym, czystym, bez zapachu charakterystycznego dla lecznic. Spełnia
wszelkie standardy i normy. Posiada trzy sale
operacyjne. Piękne pokoje wraz z łazienkami dla
pacjentów. Takiego potencjału z bazą lokalową
i medyczną nie można zmarnować. Nie można
dopuścić do zamknięcia szpitala, a taki scenariusz groził jeszcze tak niedawno.
Został sporządzony projekt z uwzględnieniem
zaleceń doktor Małgorzaty Gałązki- Sobotki,
szczególnie z wyrażeniem chęci uczestnictwa w
pilotażu. Pani doktor osobiście rozmawiała w Ministerstwie Zdrowia, które ostatecznie zaaprobowało starania powiatu opatowskiego.
- Jesienią ubiegłego roku wielokrotnie, wraz
ze starostą Tomaszem Stańkiem, rozmawialiśmy
osobiście o naszym szpitalu z premierem Mateuszem Morawieckim – przypomina wicestarosta
Małgorzata Jalowska. W ostatecznym rozstrzygnięciu dla naszego szpitala bardzo pomogła
wojewoda Agata Wojtyszek, która rozmawiała z
premierem Mateuszem Morawieckim. Premier
wyraził zgodę i aprobatę na wsparcie finansowe. Dzięki temu uzyskaliśmy 2,5 mln zł z budżetu
państwa.
Dziękujemy premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Finansów, Tomaszowi Robaczyńskiemu,
podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Zdrowia,
Sławomirowi Gadomskiemu, doktor Małgorzacie Gałązce-Sobótce.
Szczególne podziękowania należą się byłej
poseł Marii Zubie, która była niezwykle aktywnym i skutecznym parlamentarzystą. Zawsze
otwarta i z pełnym przejęciem i zaangażowaniem prowadziła wszystkie spotkania i rozmowy
na najwyższym szczeblu administracji rządowej
w sprawach Szpitala św. Leona i innych potrzeb
na terenie Powiatu Opatowskiego.
Dziękujemy wiceminister Annie Krupce oraz
byłej wojewodzie, obecnie poseł Agacie Wojtyszek i posłowi Bartłomiejowi Dorywalskiemu,
którzy aktywnie cały czas pracują dla naszego
powiatu.
Podziękowania należą się też ministrowi Zbigniewowi Ziobrze i członkowi Zarządu Województwa, Mariuszowi Goskowi (posłowi elektowi) za 149 tys. zł na zakup USG z Ministerstwa
Sprawiedliwości
Dziękujemy pracownikom szpitala za duże zaangażowanie i sprawną organizację pracy, prezesowi Arturowi Kubasowi, dyrektor ds. medycznych Irenie Liszcze, głównej księgowej Agnieszce
Hołody, Lidii Sulickiej-Tworek z działu zamówień
publicznych, kierownikowi działu techniczno-go-
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spodarczego, Jackowi Tkaczykowi.
Montaż finansowy
Szpital otrzymał około 2,5 mln zł z rezerwy
budżetu państwa. Dotacja z budżetu powiatu
wyniosła ponad 700 tys. zł. Ministerstwo Sprawiedliwości, osobiście minister Zbigniew Ziobro,
z puli odszkodowań za wypadki drogowe przekazał 149 tys. zł na USG, sprzęt najnowszej generacji, kompleksowy, jeden z najlepszych w naszym
regionie. Powiat dofinansował zakup na kwotę
70 tys. zł. Łączna wartość urządzenia wyniosła
219 tys. zł.
- Nie mogliśmy starać się o środki na sprzęt z
Urzędu Marszałkowskiego, bo przez złą działalność dzierżawców w poprzednich ośmiu latach
było za mało wykonanych procedur medycznych
w poszczególnych zakresach, zwłaszcza na oddziale dziecięcym i ginekologii, te wskaźniki za
lata ubiegłe nas blokowały – przypomina wicestarosta Małgorzata Jalowska. – Urząd Marszałkowski wspiera programy wysokospecjalistyczne
realizowane w dużych szpitalach. Małe szpitale
powiatowe mają mniejsze możliwości finansowe, dlatego postanowiliśmy starać się o ośrodki z budżetu państwa. To był wyjątkowo trudny
proces. Nasz wniosek musiał przejść przez wiele
szczebli administracji rządowej i dostać z każdej
strony odpowiednią aprobatę. Nam się udało.
Niezbędne urządzenia
Dzisi szpital Św. Leona w Opatowie wyróżnia się na tle innych, nie tylko pod względem
kubatury budynku, ale też sprzętu medycznego
najnowszej generacji. Pacjenci już mogą z niego
korzystać. Do dyspozycji jest laparoskop, którego
dotychczas nie było. Wykorzystuje się go podczas operacji i zabiegów na chirurgii metodą małoinwazyjną. Dzięki laparoskopowi możliwe jest

wykonywanie zabiegów na jamie brzusznej, a w
przyszłości chirurgii ortopedycznej za pomocą
artroskopu. Wzrasta bezpieczeństwo i komfort
pacjenta.
Został zakupiony również endoskop do wykonywania gastroskopii i kolonoskopii. Poprzedni
był już wyeksploatowany i praktycznie nie nadawał się do użytku. Lekarze nie chcieli na nim
pracować. Teraz wykonywane są zabiegi z zakresu chorób dolnego i górnego odcinka układu
pokarmowego, leczone krwawienia z przewodu
pokarmowego czy usuwanie polipów. Umożliwia
udział w programach profilaktyki zdrowia, na
przykład „Rak na wspak”.
Do laboratorium trafił też jeden z podstawowych aparatów ratujących życie, czyli RKZ
do wykonywania gazometrii krwi. Ucyfrowiono
pracownię RTG – dziś zdjęcie zrobione na parterze automatycznie pojawia się na komputerze
w gabinecie odpowiedniego lekarza w szpitalu.
Zwiększa to ilość badań i ich dokładność. Zwiększa się liczba hospitalizowanych pacjentów.
Szpital został wyposażony w nowoczesną serwerownię z osprzętem i najnowszej generacji komputery. Nowe urządzenia informatyczne usprawniają funkcjonowanie lecznicy.
- Na oddział chirurgii, chorób wewnętrznych,
do laboratorium trafił nowy sprzęt. Zakupiony
został kompletny zestaw wyposażenia sali operacyjnej do przeprowadzania zabiegów np. zaćmy,
w ramach okulistyki jednego dnia – podkreśla
wicestarosta Małgorzata Jalowska. - Nowy sprzęt
medyczny wzbogacił poradnie: dermatologiczną,
ginekologiczną, kardiologiczną. Długa jest lista
urządzeń, zakupione zostało w sumie ponad 60
pozycji. To był trudny i dynamiczny dla nas okres.
PS. Szczegółowy spis sprzętu podajemy dodatkowo w specjalnym, 4-stronicowym dodatku.

Od lewej: Starosta Tomasz Staniek, Wicestarosta Małgorzata Jalowska, Poseł Agata Wojtyszek, Poseł
Bartłomiej Dorywalski

Atrakcje podziemi

Podziemna Trasa Turystyczna w Opatowie, czyli
dawne piwnice i składy kupieckie stanowią główną
atrakcję turystyczną miasta i powiatu opatowskiego.
Na trasie rozmieszczone są wystawy stałe i czasowe,
ukazujące nie tylko historię Opatowa i jego podziemnej „dzielnicy”. Są również przedstawione inne, warte odwiedzenia miejsca naszego regionu.
Wyprawa w przeszłość
Jest ich wiele i nie są to tylko zabytki. Można
tu odpocząć na łonie natury, podziwiać wspaniałe,
sielskie widoki, degustować lokalne wino. W najbliższym czasie pojawi się ekspozycja, ukazująca więcej
atrakcji bliższej i dalszej okolicy Opatowa. Oprócz
tych popularnych, będą punkty mniej znane na mapie turystycznej, ale również bardzo ciekawe, polecane na rowerowe wyprawy i piesze wędrówki.
W okolicach Opatowa dokonano wielu, często
spektakularnych odkryć archeologicznych. Znajdują
się tu liczne stanowiska archeologiczne. Zasługują one na większą popularyzację i przedstawienie.
Chcielibyśmy przybliżyć tę tematykę turystom z całej
Polski, a także świata. Początki działalności człowieka i osadnictwa na naszym terenie sięgają bowiem
tysięcy lat wstecz. Zaproponujemy wyprawę w najdawniejsze dzieje Ziemi Opatowskiej.
Ze szczyptą humoru
W Podziemiach nie może również zabraknąć
odrobiny rozrywki. Nawiązując do serii kultowych
komedii z Pawlakiem i Kargulem oraz do postaci sołtysa z Wąchocka, od początku roku kalendarzowego
w kilku pomieszczeniach trasy pojawiła się wystawa
„Koszmar sołtysa czyli wieś na trzy palce”. Zapraszając do zapoznania się z treścią ekspozycji, obiecujemy szczyptę humoru i nieco zaskoczenia.
Zamierzamy kontynuować współpracę z miejscowymi szkołami i placówkami oświatowo-wychowawczymi. Będziemy organizować wykłady, prelekcje, spotkania mające na celu krzewienie wiedzy z
zakresu regionalizmu oraz rozwój życia kulturalnego
w mieście i powiecie. Nieszablonowe lekcje w niecodziennym miejscu odbywały się tu wielokrotnie, ciesząc się wielkim zainteresowaniem ze strony dzieci i
młodzieży.
Obszar przyjazny gościom
Nawiązanie jeszcze bliższej współpracy z licznymi ośrodkami turystycznymi regionu i całego województwa świętokrzyskiego będzie dla Podziemi
Opatowskich okazją do szerokiego zaprezentowania się oraz do wzbogacenia zasobów istniejącego
tu punktu informacji turystycznej. Przy opatowskim
rynku zarówno wewnątrz naszej siedziby, jak i przed
nią oraz za nią (miejsce, zwane „Winogrodem”) jest
utworzony obszar przyjazny dla gości, zachęcający
do odwiedzin, do odpoczynku i ciekawego spędzania czasu np. do czytania udostępnionych tutaj, w
naszym Podziemnym Klubie Książki publikacji, wśród
których każdy znajdzie coś dla siebie.
Liczni turyści obiecują, że odwiedzą nas ponownie, informując rodzinę i znajomych o opatowskiej atrakcji. Aby
było jeszcze bardziej ciekawie,
Podziemia Opatowskie ciągle się
zmieniają i zapraszają do zgłębiania swoich tajemnic.
Zbigniew Zybała
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Czujki na straży bezpieczeństwa

K

omenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie w sezonie grzewczym prowadzi kampanię edukacyjno-informacyjną „Czujka
na straży twojego bezpieczeństwa!”. Informuje
mieszkańców powiatu o zagrożeniach dotyczących powstania pożarów w mieszkaniach lub
domach jednorodzinnych oraz zatrucia tlenkiem
węgla.
W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju
w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad albo niewłaściwej
eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych
i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla,
zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny
oraz nie ma smaku, ani zapachu.
Od początku sezonu grzewczego 2019-2020
do 20 stycznia na terenie powiatu opatowskiego
odnotowano 8 interwencji PSP, w których poszkodowanych zostało 6 osób, w tym 2 dzieci.

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

- Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i
wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
- Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń
grzewczych.
- Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
- Nie bagatelizuj objawów takich, jak: bóle i
zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie,
przyspieszona czynność serca. Mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla. W
takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady
lekarskiej.
Informujemy, że bardzo skutecznym zabezpieczeniem przed niebezpieczeństwem zatrucia się
tlenkiem węgla i pożarem są elektroniczne czujki
tlenku węgla oraz czujki dymu. Czujki wyposażone są w akustyczny sygnalizator tzw. „syrenę”
alarmującą mieszkańców o ewentualnym zagrożeniu. Należy je instalować w korytarzach, najlepiej w pobliżu sypialni, aby ostrzeżenie nadeszło
w porę. Zakup i instalacja takich czujek pozwala
niejednokrotnie na ocalenie mienia oraz tego, co
jest bezcenne – naszego życia. Komenda Powiatowa PSP w Opatowie apeluje do mieszkańców o
szczególną ostrożność i przestrzeganie instrukcji
obsługi pieców ogrzewczych na paliwo stałe i gazowe użytkowanych w budynkach jednorodzinnych.

Wirus ASF

straty gospodarcze. Na chwilę obecną jedynym
sposobem walki z chorobą ASF jest ograniczenie
a posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i populacji dzików, stosowanie się do zasad bioPowiatowego Zespołu Zarządzania Kryzyso- asekuracji (biologicznej ochrony) zarówno przez
wego omawiane było zagrożenie rozprzestrzenia- hodowców świń, myśliwych jak i przez osoby
nia się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). przemieszczające się pomiędzy strefami. Należy
Powiatowy lekarz weterynarii, Bogusław Mąka bowiem pamiętać, że główną drogą przenoszenia
wielokrotnie podkreślał, że wirus nie jest groźny się choroby są nie tylko dziki, ale i człowiek, który
dla człowieka, natomiast jest śmiertelny dla dzi- lekceważy zasady bioasekuracji.
ków i trzody chlewnej, co powoduje ogromne
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Ruch drogowy po zmianach

W

listopadzie zmieniły się niektóre przepisy
dotyczące kontroli drogowej. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego „dopuszcza się postój pojazdu policyjnego w
miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nie zagraża
bezpieczeństwu ruchu drogowego". Oznacza to,
że kontrole drogowe będą mogły być przeprowadzane niemalże w dowolnym miejscu, nawet jeśli
funkcjonariusze nie zastosują się w ten sposób
do obowiązujących przepisów. Dotyczy to zarówno oznakowanych, jak i nieoznakowanych radiowozów. Modyfikacja tych przepisów przyda się
osobom, którym przeszkadza widok radiowozu
stojącego w miejscu zabronionym.
Kierowca zatrzymany do kontroli drogowej
winien zatrzymać pojazd w miejscu wskazanym
przez policjanta, pozostać z samochodzie, nie odpinać pasów bezpieczeństwa, nie wyłączać silnika
i trzymając ręce na kole kierownicy oczekiwać na
polecenia wydane przez funkcjonariusza. Kontrola drogowa może zakończyć się mandatem,
jeśli zachowanie kierowcy zostanie przez funkcjonariusza odebrane jako niestosowanie się do
poleceń. W przypadku, gdy funkcjonariusz poleci
trzymanie rąk na kierownicy lub nieopuszczanie
pojazdu, a kierowca nie wykona któregokolwiek z
tych poleceń, zostanie ukarany mandatem w wysokości do 500 złotych. Ten przepis obowiązuje
już od wielu lat.
6 grudnia 2019 r. weszły w życie przepisy
dotyczące „korytarza życia” oraz jazdy zgodnie
z zasadą zamka błyskawicznego – tzw. jazdy na
suwak, wprowadzone ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu
drogowym.
Korytarz życia
Obowiązek tworzenia korytarza życia dotyczy
kierowców poruszających się drogami o co najmniej dwóch pasach ruchu w jednym kierunku,
jak drogi ekspresowe czy autostrady. W sytuacji
wymagającej utworzenia korytarza życia umożliwiającego swobodny przejazd pojazdom służb
ratowniczych, kierujący pojazdami poruszający
się lewym pasem będą musieli zjechać do lewej
krawędzi pasa, a pozostali do prawej krawędzi.
Sprawne utworzenie korytarza życia szczególnie
ważne jest na drogach wielopasmowych, ponieważ dla służb ratowniczych liczy się każda sekun-

da. Im szybciej kierujący pojazdami zrobią dla
nich miejsce, tym większa szansa na uratowanie
życia.
Nowe przepisy zabraniają również pojazdom
innym niż uprzywilejowane korzystania z utworzonego korytarza życia. Wyjątkiem są pojazdy
zarządców dróg lub pomocy drogowej biorące
udział w akcji ratowniczej.
Jazda na suwak
Zgodnie z nowymi przepisami (art. 22 ust. 4a i
4b ustawy – Prawo o ruchu drogowym) w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni
z kilkoma pasami ruchu w tym samym kierunku
jazdy, w przypadku gdy nie ma możliwości kontynuacji jazdy pasem ruchu z powodu wystąpienia
przeszkody na tym pasie ruchu lub jego zanikania,
kierujący pojazdem poruszający się tym pasem
ruchu nie będzie miał (jak dotychczas) obowiązku ustępowania pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu (mającym kontynuację), na
który zamierza wjechać.
Przepis art. 22 ust. 4a ustawy wskazuje, że w
takiej wyjątkowej sytuacji drogowej kierujący pojazdem poruszający się sąsiednim pasem ruchu
(mającym kontynuację) jest obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody
lub miejscem zanikania pasa ruchu, umożliwić
jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów, znajdującym się na takim pasie ruchu,
zmianę tego pasa ruchu na pas sąsiedni, na którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy.
Zgodnie ze znowelizowanym Prawem o ruchu
drogowym od 1 stycznia 2020 r. kierowca ma
obowiązek umożliwić funkcjonariuszowi sprawdzenie stanu licznika. W praktyce oznacza to
konieczność umożliwienia zajrzenia do wnętrza
samochodu. Co więcej, będzie to obligatoryjny
element towarzyszący każdej kontroli drogowej.
Policjant przeprowadzający kontrolę drogową
wprowadza do systemu - Centralna Ewidencja
Pojazdów, stan jaki wskazuje licznik. Jeśli stan licznika będzie niższy niż zawarty w CEP wskazywać
to może na ingerencję w jego działanie. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami tj. art. 306 a, modyfikacja stanu drogomierza jest przestępstwem
zagrożonym karą od 3 miesięcy
do 5 lat pozbawienia wolności.
podkom. Agata Frejlich
Oficer prasowy Komendanta
Powiatowego Policji w Opatowie
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Wybrałam właściwą
szkołę

J

ak wiadomo, każda szkoła ma swoją własną
specyfikę i metodykę pracy. Dokonując wyboru szkoły musimy kierować się tym, co jest priorytetem w naszej sytuacji czyli dla naszego dziecka.
Szczególnie ważne jest to wtedy, gdy nasza pociecha wymaga troski i właściwej edukacji ze względu
na swoją niepełnosprawność.
Jestem mamą 20-letniego Bartka, który ma
autyzm. Jego funkcjonowanie mocno utrudniają
okresowo nasilające się depresja i stany lękowe.
Szkołę Przysposabiającą do Pracy przy Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Centrum Auty-

zmu w Niemienicach wybraliśmy kierując się jego
zaburzeniem, wiekiem, potrzebami i możliwościami. Jak dla większości rodziców, tak i dla mnie,
głównym celem było znaleźć taką szkołę, gdzie
Bartek będzie czuł się dobrze, bezpiecznie, gdzie
będzie się rozwijał, uczył się bycia jak najbardziej
samodzielnym, bo przecież przyjdzie czas, kiedy
nas, rodziców zabraknie.
W SOSW w Niemienicach spodobało mi się
wiele rzeczy, które są bardzo istotne, m.in. styl
pracy nauczycieli, organizacja czasu między zajęciami, organizacja wyjść i wyjazdów. Wielkim plusem jest lokalizacja szkoły. Dawny dworek otoczony kilkuhektarowym parkiem zapewnia kontakt z
przyrodą, bezpieczeństwo i spokój. W parku urządzono siłownię zewnętrzną, ogród sensoryczny i
plac zabaw. Jesienią młodzież wspólnie grabi
liście i dba o otoczenie szkoły, co jest świetnym przykładem zajęć, które zapewniają
ruch, uczą i integrują.
Wszystkie szkolne imprezy oraz spożywanie posiłków odbywają się wspólnie. Nie ma
podziałów na uczniów starszych i młodszych
lub na funkcjonujących lepiej i gorzej. Podopieczni uczą się pomagać młodszym lub
słabszym kolegom i koleżankom. Ciepło robi
się w sercu, kiedy widzi się, jak uczniowie
pomagają sobie wzajemnie przy wyjściu z
busa, na przerwach lub podczas różnych zajęć. Miłym zaskoczeniem był dla mnie system
wsparcia dla rodziców jaki oferuje szkoła w
Niemienicach. Tutaj po raz pierwszy zetknęłam się z możliwością zostawienia dziecka w
szkolnym internacie w razie potrzeby na kilka dni, np. na czas pobytu rodzica w szpitalu
lub w innych niefortunnych okolicznościach.
Najważniejsze jest podejście i styl pracy,
zarówno kadry pedagogicznej, jak i pozostałych pracowników szkoły. Bardzo często
mam okazję widzieć przykłady ich nieustannej wiary w ucznia i jego możliwości. Naukę

Archeologiczna gratka
Celtycka moneta

Jesienią ubiegłego roku na terenie Opatowa doszło do niecodziennego odkrycia archeologicznego. Anonimowy znalazca podczas codziennych zajęć odkrył bardzo nietypowy okaz celtyckiej monety z I w. przed naszą erą. Jak się
później okazało, znalezisko to stater celtycki typu krakowskiego. Moneta celtycka jest szóstym znanym okazem w Polsce i dwudziestym w Europie. To stop
złota i srebra w przeważającej ilości.
Przy identyfikacji znaleziska uczestniczyli współzałożyciele Stowarzyszenia
,,Wspólne Dziedzictwo”, Rafał Świerkula oraz Kamil Bilski. – To spektakularne
znalezisko – przyznaje Rafał Świerkula. - Z każdym nowym odkryciem nasza
pasja i zaangażowanie w poszukiwanie śladów historii wzrasta. Myślę, że było
to odkrycie życia. Archeologia jest tajemnicza i jak pokazuje fakt odnalezienia
monety, również nieprzewidywalna. Potrafi zaskoczyć w nieoczekiwanym momencie.

samodzielności dzieci i młodzieży tutejsza kadra
realizuje w szkole i na wyjazdach. A świetnym tego
przykładem jest zielona szkoła zorganizowana w
listopadzie ubiegłego roku. Na 2-tygodniowy wyjazd pojechały dzieci w różnym wieku i z różnym
stopniem niepełnosprawności.
Dzieci z autyzmem, upośledzeniem lub innymi
zaburzeniami często miewają ciężkie dni. Wtedy
praca z nimi nie jest łatwa. Kiedy dziecko ma kryzys, bywa, że krzyczy i prezentuje cały wachlarz
trudnych zachowań. I kiedy w takich sytuacjach
słyszę od nauczyciela: „Spokojnie, to nie jest problem, damy radę”, to mam pewność, że wybrałam
właściwą szkołę.
Barbara Sęderowska, mama Bartka
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technikum u pracodawców, z zachowaniem realizacji zapisów podstawy programowej kształcenia
w danym zawodzie. Dwudziestu uczniów Technikum Mechatronicznego i Technikum
Informatycznego raz w tygodniu uczyło się swojego zawodu u pracodawców. Młodzież
bardzo ceni sobie ten sposób
zdobywania wiedzy i umiejętności. Uczniowie podpatrywali profesjonalistów, rozwiązywali z nimi występujące
podczas pracy problemy,
zapoznali się z organizacją
pracy i przede wszystkim
zarobili swoje pierwsze
pieniądze.
Pozyskany przez władze
powiatu i dyrektora Marcina Stańczyka projekt na
łaśnie dobiega końca realizowany w Zespo- pewno podniósł jakość kształcenia zawodowele Szkół w Ożarowie imienia Marii Skłodow- go i praktycznego w jego placówce. Dyrekcja
skiej-Curie projekt, który współfinansowała Unia szkoły dziękuje pracodawcom współpracująEuropejska z funduszu społecznego.
cym z ZS w Ożarowie: PPHU Brolam Sp. z o.o.
Celem projektu była realizacja minimum 40 – Bodzechów, F.U. LEOMAR – Opatów, PHU Bitproc. zajęć kształcenia praktycznego w klasach net s.c. – Ożarów, Start-Net s.c. – Ożarów .

Ożarowscy mechatronicy i informatycy od października 2018 do stycznia br., przez trzy semestry,
mieli możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego już w szkole. Pojawiła się też perspektywa
dalszego zatrudnienia w tej firmie, w której mieli
praktykę. Dodatkowo poznali środowisko i specyfikę pracy w danym zawodzie. Zawodowe kształcenie dualne realizowane w ZS w Ożarowie przynosi same korzyści, nic więc dziwnego, że kolejne
roczniki z powodzeniem biorą udział w następnych
projektach pozyskanych dla nich przez władze powiatu i dyrekcję szkoły.

Medyczna przygoda

Uczniowie cyklicznie goszczą w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej WSBiP w
Ostrowcu Świętokrzyskim i tam uczestniczą w zajęciach praktycznych prowadzonych dla studentów pielęgniarstwa w warunkach imitujących salę
szpitalną. Ratownicy medyczni poznali też tajniki
pracy fizjoterapeutów i rehabilitantów na Oddziale Fizjoterapii i Rehabilitacji Szpitala Św. Leona w
Opatowie
Młodzi ratownicy uczestniczą w akcji „Pomaganie jest fajne” promując pierwszą pomoc przedmedyczną dosłownie wszędzie, w przedszkolach,
szkołach podstawowych, domach opieki, klubach
seniora. - Wiem, że nie wszyscy uczniowie będą
pracować w służbie zdrowia, ale wszyscy mogą pomagać innym – stwierdza dyrektor szkoły, Marcin
Stańczyk, który ceni sobie ten profil kształcenia.

W

U

czniowie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Ożarowie imienia Marii Skłodowskiej-Curie o profilu ratownictwa odbywają
fachowe warsztaty pod okiem doświadczonych
specjalistów z Grupy Ratowniczej PCK w Sandomierzu oraz korzystają z doświadczeń Państwo-

wej Powiatowej Straży Pożarniczej w Opatowie,
zwłaszcza w zakresie pierwszej pomocy ofiarom
wypadków.
Podczas zajęć w terenie licealiści muszą sobie
poradzić w pozorowanych akcjach ratowniczych,
natychmiast ocenić parametry życiowe ofiar wypadków i podjąć odpowiednie działania. Młodzież
ceni sobie te warsztatowe zajęcia, ponieważ tylko
poprzez powtarzanie prawidłowych czynności wyrabia się nawyki, które zadziałają w chwili zagrożenia. O tym, że ratownicy z Ożarowa są skuteczni
świadczą sukcesy w konkursach z pierwszej pomocy, dwukrotnie zajęli II miejsce w województwie
świętokrzyskim.
Liceum współpracuje także z Uniwersytetem
Medycznym w Lublinie i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Lekarski i Nauk
o Zdrowiu. Uczniowie biorą udział w zajęciach
prowadzonych na terenie uczelni, w laboratoriach i centrach symulacji ratownictwa medycznego, korzystają z nowoczesnego sprzętu i
oprogramowania Lab Tutor System, na którym
uczą się zawodowi lekarze. Dużo emocji wzbudziły też zajęcia w prosektorium oraz wykład,
z którego młodzież dowiedziała się, że w przyszłości to roboty będą pomagać człowiekowi
poprzez przypominanie i podawanie leków czy
dokonywanie badań na odległość. Naukowcy i
studenci z Lublina i Kielc prowadzą także zajęcia
na miejscu w Ożarowie w dobrze wyposażonych
pracowniach.
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radycyjnie już w pierwszej połowie stycznia odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami,
przedstawicielami firm i instytucji, które działają
na terenie gminy Ożarów. Uczestniczył w nim starosta opatowski Tomasz Staniek.
- Szanowni państwo, jest mi niezmiernie miło,
że w imieniu Zarządu Powiatu, Rady Powiatu
mogę państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia –
powiedział starosta Tomasz Staniek. - Oby nowy
rok był dobry, obyście dalej mogli realizować swoje plany, marzenia. Oby interesy, które prowadzi-

Złote Gody na Zamku
Krzyżtopór

N

a Zamku Krzyżtopór w Ujeździe, gmina Iwaniska, szesnaście par świętowało jubileusz
50-lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystościach
wziął udział członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Marek Jońca.
- Jestem zaszczycony, że mogę dziś reprezentować marszałka województwa Andrzeja Bętkowskiego, przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Pru-

cie, przyczyniały się do waszego rozwoju i rozwoju
ziemi opatowskiej. Życzę dużo zdrowia, dużo zadowolenia.
Burmistrz Marcin Majcher podziękował wszystkim zaproszonym gościom za współpracę i
życzył powodzenia w nowym roku. - Dziękuję za to, że jesteście z nami – zwrócił się
Marcin Majcher do przedsiębiorców, ludzi
gospodarki, kultury, oświaty - U progu nowego roku z całego serca łącznie z całym
samorządem życzymy państwu wielu sukcesów, samych szczęśliwych i radosnych
dni.
Na spotkanie z przedsiębiorcami i przedstawicielami jednostek gminy przybyli,
między innymi ksiądz kanonik Jan Ziętarski,
przewodniczący Rady Nadzorczej Cement
Ożarów Andrzej Ptak. Przyjechał także Józef Kuna, primator ze Spiskiej Beli, słowackiego
miasta zaprzyjaźnionego z Ożarowem. W holu budynku Urzędu Miejskiego został przygotowany dla
wszystkich poczęstunek
Wcześniej, w części artystycznej wystąpili Zuzanna Patuszka i Oskar Juryś, podopieczni instruktora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sławomira Lutyńskiego. W ich wykonaniu usłyszeliśmy
między innymi piosenki: Walc Embarras, I will always love you z repertuaru Whitney Houston, Jaskółka uwięziona, Lubię wracać tam, gdzie byłem.

W dalszej części z koncertem wystąpił zespół
Strauss Ensemble w składzie: Ludmiła Worobec-Witek - skrzypce, Agnieszka Wolska-Ścipniak flet, Maciej Jaroń – drugie skrzypce, Dariusz Kozieł
– klarnet, Jacek Hodur – wiolonczela, Krzysztof
Sokołowski – kontrabas, Bogusław Olczyk – instrumenty perkusyjne.
Spotkanie prowadził Artur Jaroń, który też grał
na pianinie. Jako soliści wystąpili: Renata Drozd –
sopran, która znana jest z popularnego programu
telewizyjnego Waldemara Malickiego „Filharmonia dowcipu”, w swoim bogatym życiorysie ma
wspaniałe koncerty oraz Adam Zdunikowski – tenor, solista opery narodowej Teatru Narodowego
w Warszawie, Opery Krakowskiej. Publiczność wysłuchała znane, popularne arie oraz duety oper,
operetek.

sia – zwrócił się do jubilatów i zaproszonych gości
Marek Jońca. - Mój osobisty udział jest dla mnie
wielkim honorem, że mogę być u was, w pięknej
gminie Iwaniska. Przejeżdżam tędy codziennie
dwa razy do Kielc i z powrotem, tym bardziej było
dla mnie wyzwaniem, by
przebywać z wami. Wystosowaliśmy list gratulacyjny do państwa. Już go
otrzymaliście, ale przytoczę tylko jedno zdanie,
które jest cytatem słów
wielkiego Polaka, świętego Jana Pawła II: Musicie
być silni miłością, która
wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, która nigdy nas
nie zawiedzie.
Marek Jońca przypomniał, że uroczystość
pożycia małżeńskiego jest wspaniałą chwilą.
Podsumowuje się bowiem miłość, która niesie
nas razem przez życie. Często jest tak, że trudno
jest doczekać tej chwili. Marek Jońca podziękował wójtowi, że pamięta o jubilatach, organizuje uroczystości i zdążył na czas z odznaczeniami
państwowymi. Pogratulował wszystkim pięknego
jubileuszu.

Wójt Iwanisk Marek Staniek podkreślał, że dziś
jest szczególny dzień. Uświadamiamy sobie wszyscy, jaką moc ma miłość i przywiązanie do drugiego człowieka. Jaką piękną rzeczą jest kochać i być
kochanym.
- W dzisiejszym zaganianym świecie, gdzie
wartości takie jak lojalność, zgoda, kompromis,
romantyzm są wielu współczesnym młodym ludziom obce, wy jesteście żywym dowodem tego,
że miłość wszystko zwycięża – powiedział wójt.
Członek Zarządu Województwa Marek Jońca i
wójt Marek Staniek wręczyli jubilatom Medale za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie, które zostały nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Za wspólną drogę parom podziękowali obecni
podczas uroczystości duchowni: ksiądz Leszek
Zajezierski, proboszcz parafii pod wezwaniem
świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach
i ksiądz Tomasz Kwaśniak, proboszcz parafii w
Mydłowie. Życzenia złożył także przewodniczący
Rady Gminy, Wiesław Kowalczyk.
Dla wszystkich wystąpiły dzieci z gminy Iwaniska oraz zespół „Dworzanie".
Przypomniano znane i popularne przeboje,
które towarzyszyły młodości dzisiejszym jubilatom, między innymi: Rudy rydz, Serduszko puka
w rytmie cha-cha, Nie bądź taki szybki Bill, Tych
lat nie odda nikt. Była też symboliczna lampka
szampana i uroczysty obiad.
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owiat Opatowski i PCPR przystąpił do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020, finansowanego
ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych.
Program adresowany jest do pełnoletnich osób
z niepełnosprawnościami posiadającymi orzeczenie w stopniu znacznym lub umiarkowanym, albo
orzeczenie równoważne, które wymagają usług asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz
funkcjonowaniu w życiu społecznym. Zapraszamy
osoby niepełnosprawne, które wymagają asystenta
osobistego o zgłaszanie zapotrzebowania na tego
typu usługi w siedzibie PCPR poprzez wypełnienie
karty zgłoszenia do programu „Asystent osobisty
osoby niepełnosprawnej” znajdującej się na stronie
www.opatow.naszepcpr.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na co
dzień realizuje swoje cele pomagając osobom niepełnosprawnym, m.in. w dofinansowaniu likwidacji barier architektonicznych poprzez modernizację
mieszkania, wykonanie podjazdów, montaż sygnalizacji świetlnej i oprzyrządowania komputerowego
ze specjalnym oprogramowaniem. Dofinansowuje
turnusy rehabilitacyjnego dzieci i osób dorosłych,
zakup sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego
W ramach programu „Aktywny Samorząd” dofinansowuje zakup sprzętu komputerowego wraz z

Czas na profesjonalistów

T

rwa realizacja projektu „Czas na profesjonalistów – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim”. Jego celem jest
wsparcie szkolnictwa zawodowego z Europejskiego
Funduszu Społecznego, poprawa jakości edukacji
w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie
zawodowe we współpracy z otoczeniem, a w szczególności z pracodawcami.
Projekt realizowany jest od 1 września 2019 r. do
31 sierpnia 2021. Ma podnieść jakość kształcenia
zawodowego w trzech szkołach kształcenia zawodowego z powiatu opatowskiego poprzez realizację
staży zawodowych dla 215 uczniów (142M/73K) u
pracodawców oraz kursów i szkoleń, które pozwolą
na zdobycie dodatkowych uprawnień zwiększających szansę uczniów na rynku pracy.
Cel ten zostanie osiągnięty również przez doposażenie szkół kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, jak również
doskonalenie umiejętności i kompetencji 9 nauczycieli kształcenia zawodowego. Zadania w projekcie
wynikają bezpośrednio z diagnoz przygotowanych
przez szkoły i zatwierdzonych przez organ prowa-

oprogramowaniem, oprzyrządowania do wózka inwalidzkiego, samochodu, zakup skutera dla osoby
niepełnosprawnej, kurs prawa jazdy, kształcenie w
szkołach policealnych, na studiach wyższych, doktoranckich. Z kolei w ramach Wyrównywania Różnic Między Regionami udziela dofinansowania instytucjom.
Wnioski o dofinansowanie można pobrać w
PCPR, pokój nr 8, w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz wykorzystując darmowy System SOW (sow.
pfron.org.pl). Bez wychodzenia z domu można złożyć elektroniczny wniosek o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów
ortopedycznych i środków pomocniczych.
Jedyne, co jest potrzebne to: dostęp do Internetu,
konto w Systemie SOW, Profil Zaufany.
Profil Zaufany można potwierdzić w wielu instytucjach oraz online przy pomocy dziesięciu różnych
banków (materiał wideo w serwisie YouTube).
Bliższych informacji udziela PCPR w Opatowie,
pod nr telefonu 15 86 84 409.
Wszystkie osoby wymagające pomocy i wsparcia
proszone są o kontakt:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, ul. Henryka Sienkiewicza
17, 27-500 Opatów, tel. 15 8684
409, 797 994 717, Fax: 15 8684
409, e-mail: pcpr.opatow@poczta.onet.pl Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku 7.30 15.30
Katarzyna Ambryszewska
dzący, analizy regionalnego rynku pracy i zapotrzebowania pracodawców na zawody oraz analiz własnych. Wartość projektu: 1,9 mln zł, wkład własny
105,4 tys. zł.
W ramach projektu Powiat Opatowski przeprowadza przetargi nieograniczone. Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie kursów i szkoleń
zawodowych dla uczestników projektu. Zadanie 1
Usługa szkoleniowa 1 – Kursy informatyczne, Zadanie 2 Usługa szkoleniowa Kursy gastronomiczne,
Zadanie 3 Usługa szkoleniowa 3 – Kurs Agent celny,
Zadanie 4 Usługa szkoleniowa 4 – Kursy spawalnicze, Zadanie 5 Usługa szkoleniowa 5 – Kurs Obsługa ładowarki teleskopowej i wózków jezdniowych,
Zadanie 6 Usługa szkoleniowa 6 – Kurs Operatora
kombajnu zbożowego, Zadanie 7 Usługa szkoleniowa 7 – Kurs CNC. Wartość zadań wynosi 620,2 tys.
zł.
Przedmiotem zamówienia jest także dostawa
wyposażenia na potrzeby projektu. Zadanie 1 Wyposażenie informatyczne – 296 tys. zł, Zadanie 2
Wyposażenie mechaniczne – 61,2 tys. zł, Zadanie 3
Wyposażenie gastronomiczne – 31,8 tys. zł, Zadanie 4 Wyposażenie biurowe – 5,5 tys. zł, Zadanie 5
Wyposażenie mechatroniczne – 17,4 tys. zł. Wartość
zadań wynosi 412 tys. zł.

Geodezyjny azymut
(dokończenie ze str. 1)

Starosta zastanawiał się, jak przeciętnego
turystę zainteresować geodezją, upowszechniać tę wiedzę. Poprosił artystę Adama Hanuszkiewicza, by pomógł w tych działaniach.
- Przed tygodniem byłem tutaj ze swoim
19-letnim synem, który od razu zainteresował się geodezją – wyznał starosta. - Chce
przyjść tu z kolegami. Myślimy o budowie
wieży triangulacyjnej, by porównać, jak dawniej i jak dzisiaj wygląda technika geodezyjna. Jestem już pasjonatem geodezji. Opatów
zawsze stoi dla was otworem. Na nowy rok
życzę samych dobrych pomiarów.
Starostwo Powiatowe realizując projekt
„Droga do Muzeum” podpisało szereg umów
i porozumień z wyższymi uczelniami technicznymi, Politechniką Warszawską, Wojskową Akademią Techniczną, Politechniką
Świętokrzyską, Katolickim Uniwersytetem
Lubelskim oraz Uniwersytetem Rolniczym w
Krakowie.
Jedyne w kraju
W noworocznym spotkaniu uczestniczyło
wielu znamienitych gości z całego kraju, specjalistów w tej niezwykle intrygującej dziedzinie nauki, jaką jest geodezja. Z prelekcją
wystąpił prodziekan do spraw studenckich
Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki
Warszawskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Pachuta.
Po części oficjalnej goście udali się do Muzeum Geodezji i Kartografii, gdzie mogli podziwiać jedyne w kraju eksponaty geodezyjne. Dziś geodezja jako nauka jest nam bliższa,
jednak nadal ma w sobie wiele do odkrycia.
Muzeum w Opatowie jest miejscem, które
pozwoli na zgłębianie tej intrygującej dziedziny nauki.
Na spotkanie przybyli przedstawiciele
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w
Warszawie, przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego i administracji publicznej, członkowie Zarządu Powiatu Opatowskiego oraz
radni, a także przedstawiciele gmin, dyrektorzy szkół, kierownicy placówek powiatowych,
Uniwersytetu Trzeciego Wieku na czele ze
Zbigniewem Nogalem, harcerze, duchowni,
ks. dr. Michał Spociński, ks. Marek Bieniasz
oraz ks. kanonik Jerzy Rybusiński. W uroczystym kolędowaniu udział wzięli chórzyści z
chóru św. Marcina pod opieką Zdzisława Staniszewskiego.
Organizatorami spotkania byli: starosta
Tomasz Staniek, dyrektor Powiatowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie, Janusz Wójcik, prezes Stowarzyszenia
Inicjatyw Geodezyjnych i Kartograficznych
,,Geocentrum”, Mirosław Roszczypała.
(JD)
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Wizyta u noworodków

N

a oddziale ginekologiczno – położniczym w Szpitalu Św. Leona
w Opatowie Starosta Tomasz Staniek
wręczył na ręce dr Izabeli Frydeckiej
oraz całego oddziału upominek dla
nowo narodzonych pociech. Wizycie towarzyszyły również rozmowy z
lekarzami dotyczące sukcesywnego
rozwoju Szpitala Św. Leona w Opatowie.

P

- Niech upominki służą najmłodszym pociechom, które przychodzą
na świat w naszym szpitalu. Cieszymy się, że Szpital Św. Leona oraz jego
lekarze darzeni są zaufaniem. Dążymy do sukcesywnej poprawy komfortu naszych pacjentów. Chcemy,
aby czuli się tu jak najlepiej - powiedział starosta Tomasz Staniek.
(JD)

Bezpieczne ferie

W

całej Polsce trwają ferie zimowe. Mając na uwadze bez-

pieczeństwo wszystkich wyjeżdżających na zimowy wypoczynek, jak i tych, którzy pozostaną w domach, prowadzimy
ogólnopolskie działania pod nazwą „Bezpieczne ferie”.
Chcemy zwrócić uwagę kierującym pojazdami na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, między innymi stosowanie
się do ograniczeń prędkości, dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, korzystanie z pasów bezpieczeństwa, przewożenie dziecka w foteliku bezpieczeństwa lub innym
urządzeniu przytrzymującym dla dzieci, stan techniczny pojazdu,
bezpieczeństwo pasażerów, stan psychofizyczny, koncentrację w
trakcie prowadzenia pojazdu, w tym zagrożenia związane z korzystaniem z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub
mikrofonu w ręku.
Ponadto uczestniczymy w spotkaniach organizowanych z
dziećmi i młodzieżą zarówno w przedszkolach, szkołach, jak też
w miejscach wypoczynku zimowego, na których poruszamy zagadnienia związane z bezpiecznym uczestnictwem w ruchu drogowym.
Bezpieczeństwo w trakcie ferii zimowych to nie tylko drogi, auta i
piesi. Warto pamiętać o innych najważniejszych zasadach.
Jak spędzić bezpiecznie ferie? Porady dla dzieci i rodziców:
1. Przestrzegaj dziecko, aby zostając same w domu, nie otwierało
drzwi nieznajomym.
2. Zwróć uwagę na sposób bezpiecznego przechowywania kluczy
do mieszkania, którymi dysponuje dziecko.

3. Porozmawiaj ze swoim dzieckiem, aby bawiło się tylko na nadzorowanych lodowiskach i ślizgawkach. Będziemy wtedy pewni, że ma zapewnioną opiekę osób dorosłych. Wchodzenie na zamarznięte zbiorniki wodne jest bardzo niebezpieczne!
4. Przypomnij dziecku, że jezdnia to miejsce przeznaczone dla samochodów, a nie do zabaw, czy ślizgania się.
5. Rozmawiaj z dzieckiem o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu.
6. Gdy Twoje dziecko wybiera się na dyskotekę, przypomnij mu,
aby:
- wybierało znane sobie lokale lub te sprawdzone przez zaufanych kolegów, znajomych,
- nigdy nie wychodziło z domu bez przekazania informacji o miejscu pobytu, porze powrotu do domu, osobach, z którymi przebywa itp.,
- było ostrożne w zawieraniu nowych znajomości, odchodząc od
stolika, przy którym siedziało, nie pozostawiało bez nadzoru napojów, które spożywało.
7. Jeżeli dziecko wyjeżdża na zimowisko, sprawdź czy organizator
ma zezwolenie na prowadzenie zorganizowanego wypoczynku w
oferowanym miejscu i czy zapewnia dzieciom opiekę medyczną.
8. Przypomnij dziecku o obowiązujących na
stokach przepisach i zasadach bezpieczeństwa. Niepełnoletni do ukończenia 16 roku życia mają obowiązek używania kasku ochronnego konstrukcyjnie przeznaczonego do jazdy
na nartach czy snowboardzie.
podkom. Agata Frejlich
Oficer prasowy Komendanta Powiatowego
Policji w Opatowie

owiatowy Rzecznik Konsumentów w Opatowie działa wyłącznie
w sprawach konsumenckich, tzn. dotyczących zawierania i wykonywania
umów cywilnoprawnych pomiędzy
konsumentem a przedsiębiorcą. Do
katalogu spraw konsumenckich należą umowy sprzedaży konsumenckiej,
umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, bankowych, organizacji
imprez turystycznych, przewozowych,
pocztowych, energetycznych, związanych z obrotem nieruchomości, edukacyjnych.
Rzecznik w Opatowie zajmuje się
wyłącznie sprawami mieszkańców
swojego terenu. Osoby mieszkające
poza powiatem powinny zwrócić się
o pomoc do rzecznika konsumentów
w swoim mieście lub powiecie. Dane
rzeczników konsumentów na terenie
kraju można znaleźć na stronie Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów
www.uokik.gov.pl.
Powiatowy rzecznik konsumentów
w Opatowie nie zajmuje się sprawami
egzekucji komorniczej prowadzonej
przeciwko konsumentom. Udziela porad konsumentom w swojej siedzibie
po uprzednim umówieniu telefonicznym, mailowym lub osobistym.
Dni i godziny przyjęć: wtorki – od 11.30
do 15.30, czwartki od 11.30 do 15.30
Szymon Heba
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w
Opatowie
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Ciastka owsiane
1 szk. mąki, 2,5 szk. płatków owsianych, 1 łyżeczka proszku do pieczenia,
1 masło, rodzynki, orzechy, morele suszone, śliwki suszone, 1 niepełna szk.
cukru, 2 jajka
Wykonanie
Masło ucieramy z cukrem i jajkami
dodajemy mąkę, płatki owsiane, proszek do pieczenia, rodzynki orzechy i
pieczemy 15 min. w 160 stopniach.
Smacznego
Pozdrawiamy Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Lipowej

Zagadka fotograficzna.
Co to za miejsce ?
W każdym numerze Kuriera Opatowskiego prezentujemy zdjęcia przedstawiające ciekawe miejsce w naszym powiecie. Państwa zadaniem będzie odgadnięcie,
gdzie się ono znajduje. Zainteresowanych prosimy o kontakt z redakcją: promocja@opatow.pl

Krzyżówka
Poziomo :
2. Kraj słynący z największych piwnic winnych w Europie
6. Tradycyjne święto górnicze
9. Krzysztof... właściciel Opatowa
10. Opatów dawniej.
12. W drugiej połowie XIX wieku Powiat Opatowski wchodził w skład guberni…
13. Oko fotografa.
14. Dział administracji rządowej
Pionowo :
1. Muzeum Geodezji i … w Opatowie
3. Największa budowla pałacowa przed powstaniem Wersalu
4. Słodka …Opatowska
5. Główna jednostka miary u geodetów.
7. Powstanie, z którego pochodzi mogiła sześciu powstańców w Opatowie
8. Przestrzeń kościoła przeznaczona dla duchowieństwa oraz służby liturgicznej
9. Teren, gdzie rosną drzewa owocowe
11. Miejsce urodzenia Witolda Gombrowicza

