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Poradnie wracają do pracy

Rozmowa z prezesem Zarządu Szpitala św. Leona w Opatowie, Moniką Gębską
- Kiedy wracają do pracy poradnie specjalistyczne?

z ,,cichym,, wrogiem str. 3

- Od 20 kwietnia stopniowo przywracamy możliwość
korzystania przez pacjentów z poradni specjalistycznych.

Pomoc dla pracodawców i
przedsiębiorców str.5

- Które w pierwszej kolejności ruszą do pracy, które w
następnych terminach Jak będzie wyglądała ich praca
w najbliższych dniach i tygodniach w okresie zagrożenia wirusowego?

Solidarni w walce

Pod szczególnym
nadzorem str. 8
Nauka w czasach
epidemii str 10

- Poradnia Alergologiczna od dnia 6 kwietnia udzielała teleporad, a od 4 maja wykonywane będą również
szczepienia pacjentów. W Poradni Chirurgii Ogólnej
i Poradni Chirurgii Onkologicznej od 20 kwietnia
pacjenci przyjmowani są osobiście przez lekarzy po
Prezes Szpitala Św Leona w Opatowie Monika Gębska
uprzednim zapisaniu się w rejestracji na wizytę. Rejestratorka w trosce o pacjentów zapisuje na wyznaczoną
godzinę do lekarza. Poradnia Dermatologiczna od 14 kwietnia udziela teleporad. Po zarejestrowaniu się do
lekarza, rejestratorka wyznacza pacjentowi termin i podaje numer telefonu, pod którym można telefonicznie
porozmawiać z lekarzem. Poradnia Diabetologiczna od 7 kwietnia udzielała porad telefonicznych, a od 23
kwietnia pacjenci przyjmowani są na wizyty osobiste po uprzednim wyznaczeniu daty oraz godziny. Poradnia Kardiologiczna od 20 kwietnia prowadzi zarówno wizyty osobiste, jak i udziela porad telefonicznych po
uprzednim wyznaczeniu terminu takiej wizyty czy porady telefonicznej. . Pacjenci na wizyty osobiste umawiani są na wyznaczone godziny. W Poradni Neurologicznej od 20 kwietnia odbywają się wizyty osobiste po
uprzednim wyznaczeniu godziny.
dokończenie na str. 4

Musimy opanować epidemię

P

rzestrzeganie zasad jest niezbędne, by opanować epidemię. Musimy
zwracać uwagę na objawy chorobowe.
Osoby, które podejrzewają u siebie jakiekolwiek objawy zakażenia, powinny
kontaktować się z sanepidem, pogotowiem ratunkowym.
Dwie kary
Powiat Opatowski na tle innych jest w dobrej sytuacji, jeśli chodzi o zagrożenie epidemiologiczne. Dotychczas za naruszenie
przepisów o kwarantannie zostały nałożone tylko dwie kary, jedna w wysokości
tysiąca zł, druga – dziesięciu tysięcy (stan
na 16 kwietnia br.).

Dwie osoby z gminy Iwaniska i Ożarów
nie zastosowały się do obowiązujących
przepisów. Pozostali mieszkańcy do określonych zachowań podchodzą bardzo
poważnie, przestrzegają kwarantanny.
Dzwonią do nas, pytają, gdy mają wątpliwości. Informacje udzielane są na bieżąco.
Kwarantanny są domowe. Jedna kwarantanna powiatowa, instytucjonalna jest
zorganizowana w Zespole Szkół nr 1 przy
ulicy Słowackiego. W powiecie są uruchomione cztery numery telefonów alarmowych, na które mieszkańcy powiaty mogą
dzwonić 24 godziny na dobę.
dokończenie str. 7

D

ecyzją starosty opatowskiego Tomasza Stańka, w związku z obowiązującym na terenie
Polski stanem epidemicznym, wszystkie domy
pomocy społecznej na terenie powiatu opatowskiego zostały zamknięte. W pięciu DPS-ach, w
których zamieszkuje blisko 460 pensjonariuszy,
pracownicy postanowili zostać wraz ze swoimi
podopiecznymi. W tym trudnym czasie wykazali
się dużą odwagą i poświęceniem.

dokończenie str. 9
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Z prac Zarządu Powiatu

W

Członkowie Zarządu Powiatu Opatowskiego

związku ze stanem epidemicznym na terenie całego
kraju, w trosce o zdrowie seniorów,
z inicjatywy radnych oraz Zarządu
Powiatu Opatowskiego powstał
Opatowski Zespół Pomocy Zakupowej.
Działania radnych oraz Zarządu
mają na celu pomoc w zrobieniu
zakupów osobom starszym, samotnym na terenie wszystkich
ośmiu gmin powiatu. – To trudny

Wideokonferencja Starosty Tomasza Stańka
z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej

W

ideokonferencja Starosty Opatowskiego Tomasza Stańka z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej reprezentowanym
przez Podsekretarz Stanu Alinę Nowak. Jednym z głównych tematów
poruszonym na konferencji była tarcza antykryzysowa. W wideokonferencji uczestniczyli przedstawiciele gmin oraz powiatów województwa
świętokrzyskiego.
Poksekretarz Stanu omawiała bierząca sytuację rynku pracy w poszczególnych gmianch oraz powiatach. Nowe instrumenty wchodzące w strukturę tarczy antykryzysowej obejmą pomocą między innymi
mikrosprzedsiębiorców dla, których przewidziana jest i z, której mogą
korzystać niksoprocentowa pozyczka z Funduszu Pracy. Kolejną formą
wsparcia jest dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych. Dofinansowanie częsci kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Czwartym filarem nowych
instrumentów rynku pracy jest dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych.
Szczegółowe infrmacje dotyczące tarczy antykrzysowej oraz form
wsparcia znajdują się na stronie 5 (artykuł PUP) oraz na stronie internetowej opatow.praca.gov.pl

Kurier Opatowski. Samorządowy Informator Powiatu
Opatowskiego.
Wydawca i redakcja: Powiatowe Centrum Kultury,
Turystyki i Rekreacji w Opatowie
ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów

czas dla naszego powiatu, województwa, dla kraju – powiedziała
wicestarosta Małgorzata Jalowska.
- Robimy jednak wszystko, aby jak
najlepiej odnaleźć się w sytuacji,
która nas dotyka. Mając na uwadze
przede wszystkim zdrowie oraz
bezpieczeństwo naszych mieszkańców, a także zapewnienie im
komfortu w codziennym funkcjonowaniu, które obecnie jest utrudnione powołaliśmy Opatowski

Zespół Pomocy Zakupowej. Jest
to grupa złożona z radnych Powiatu oraz Zarządu. Aby skorzystać
z oferowanej pomocy, wystarczy
zadzwonić pod numery telefonów
podane na stronie: www.opatow.pl
Po zgłoszeniu zapotrzebowania,
członek Opatowskiego Zespołu
Pomocy Zakupowej, do którego
przypisana jest dana gmina, uda
się bezpośrednio do osoby potrzebującej pomocy.

Niezwykła inicjatywa radnych

R

adni gminy Lipnik zebrali pieniądze dla szpitala powiatowego
w Opatowie. Przekazali je na ręce
personelu i starosty Tomasza Stańka.
- Nikt nikogo nie zmuszał, każdy z
piętnastu radnych przekazywał pieniądze dobrowolnie - mówi przewodniczący Rady Gminy, Stanisław
Mazur. - Wspólnie zebraliśmy 7250
zł. Nasza gmina leży na pograniczu
powiatu opatowskiego i sandomierskiego, dlatego podzieliliśmy pieniądze na dwa szpitale, po 3625 zł dla
każdego. Cieszymy się, że mogliśmy
pomóc.
Radni otrzymywali sygnały z Opatowa i Sandomierza, że jest problem z
maskami i przyłbicami. Pielęgniarki

nie miały podstawowych środków
ochrony, gdy przywożono chorego.
Dlatego zdecydowali się na ten gest.
W Sandomierzu już kupiono maski
i przyłbice oraz spryskiwacze do
rozpylania środków dezynfekcyjnych. Jeśli chodzi o Opatów, to radni
przekazali jeszcze maseczki, które
uszyły panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kaczycach. W ich imieniu
dała je pielęgniarce naczelnej radna
z tamtego okręgu, Barbara Kusal.
W Opatowie do zbiórki radnych
dołączyła wicestarosta Małgorzata
Jalowska, która pochodzi z gminy
Lipnik. Przekazała 500 zł. Starosta Tomasz Staniek także przekazał
paczkę od Rady Powiatu.

Redaktor naczelny: Mariusz Szwajkowski
Redaktor odpowiedzialny: Jakub Dyl
Skład i opracowanie graficzne: Jakub Dyl
Druk: Polska Press Sp. Z o.o, Oddział Poligrafia, Drukarnia
w Sosonowcu.

Redakcja nie zwraca zamówienia tekstów oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Tekty oraz fotografie objęte są prawami autorskimi. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej bez zgody wydawcy jest zabronione.

3

Solidarni w walce z ,,cichym wrogiem”.
ści, która jest obecnie tak
ważna - powiedział starosta opatowski Tomasz
Staniek. - W powiecie
opatowskim nie ma obecnie przypadku zakażenia
koronawirusem, jednak
jesteśmy bardzo dobrze
przygotowani na każdą
sytuację. Drodzy mieszkańcy powiatu opatowskiego zostańcie w swoim
domach.
Wsparcie od Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

S

olidarność, wsparcie, pomoc, odpowiedzialność to kluczowe słowa w walce z koronawirusem. Zatrzymanie dynamicznej liczby zachorowań w dużej mierze zależy od nas samych.
Stosowanie środków zapobiegawczych, takich jak
higiena, ograniczenie do minimum wyjść z domu
jest niezwykle ważne, by zmniejszyć ryzyko zachorowań, a także zatrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa.
W ostatnim czasie Szpital Św. Leona w Opatowie uzyskał niezwykle istotną pomoc. 50 tys. zł
przekazał Zarząd Grupy PBI. Prezes Kopalni Dolomitów S.A. Przemysław Bokwa uzasadnił, że
kierował się dobrem i bezpieczeństwem medycznym pracowników i ich rodzin. 20 tys. zł na pomoc lecznicy ofiarowała Cementownia Ożarów.
Swoją serdeczność, solidarność oraz wsparcie dla
powiatu opatowskiego w walce z koronawirusem
okazała poseł Anna Krupka wraz z prezesem
Enea Połaniec S.A. Lechem Żakiem, przekazując
maski ochronne oraz płyn do dezynfekcji.
W jakże ważną pomoc włączają się również prywatni przedsiębiorcy. Dariusz Wójcik (firma
DARG-STAL) dostarczył do Szpitala Św. Leona
środki ochrony osobistej o znacznej wartość. Są
to, między innymi kombinezony, maski, przyłbice, rękawiczki. Podobną inicjatywą wykazał
się fotograf Marcin Cieciora wraz
z Patrykiem Buczałowskim, ofiarując szpitalowi
maski ochronne. Pomoc okazali również radni
powiatu, fundując materiały do przyłbic, które
wykonał dyrektor Zespołu Szkół im Marii Skłodowskiej Curie w Ożarowie, Marcin Stańczyk.
Poza przyłbicami do opatowskiego szpitala trafiły również środki ochrony osobistej - Wsparcie, które otrzymaliśmy jest dla nas mocnym
sygnałem niezwykłej serdeczności, solidarno-

Szpital Św. Leona uzyskał potwierdzenie od Zarządu Województwa Świętokrzyskiego o przyznaniu 1.100.000 zł w ramach środków RPO na zakup sprzętów i materiałów koniecznych do walki
z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem
SARS-CoV-2 (Covid-19).
- Zaplanowaliśmy, między innymi zakup 10 respiratorów transportowych, po 2000 sztuk kombinezonów barierowych, masek o klasie filtra
FFP3 lub FFP2, gogli wielorazowych, ochraniaczy
na nogi, fartuchów barierowych operacyjnych,
odzieży jednorazowej (spodnie + bluza), osłon
na buty, fartuchów medycznych z gumkami flizelinowy niejałowymi – wylicza starosta Tomasz
Staniek. - W przypadku pozostałych jednostek
organizacyjnych powiatu na bieżąco śledzimy
wszelkie zapotrzebowanie. Dzięki wsparciu spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorców prywatnych
pozyskujemy nie tylko środki, ale wyposażenie
do walki z koronawisurem, znaczną ilość płynu
do dezynfekcji i maseczki medyczne. Szpital Św.
Leona, jak i cały powiat jest przygotowany na
ewentualny wzrost zachorowań. Każdy pacjent

będzie miał zapewnione odpowiednie warunki
do hospitalizacji.
Pomoc rządowa
Szpital św. Leona otrzymał w ostatnich dniach:4
tys. maseczek chirurgicznych, 352 masek FFP2,
3,6 tys. rękawic ochronnych, 160 l płynu do dezynfekcji, 65 opakowań środka do dezynfekcji
Virkon. Spółki Skarbu Państwa, Orleni i KGHM-Polska Miedź, za pośrednictwem swoich fundacji dostarczyły do naszych jednostek organizacyjnych (DPS-y i szpital) – 50 opakowań maseczek,
81 opakowań środka dezynfekującego.
Wojewoda Świętokrzyski na bieżąco monitoruje
koszty poniesione przez powiat po uruchomieniu
miejsc zbiorowej kwarantanny, by móc je później
refundować.
Zdalne nauczanie
Obecnie nie ma większych problemów z komunikacją w zakresie zdalnego nauczania. Wszyscy
uczniowie mają dostęp do sieci Internet.
Praca zdalna jest tak rozłożona w czasie,
by nie powodowała przeciążenia sieci oraz stwarzała możliwości wszystkim uczniom komunikowania się ze swoimi nauczycielami i wychowawcami. - Nie otrzymujemy od uczniów i rodziców
żadnych niepokojących informacji dotyczących
organizacji zdalnego nauczania – powiedział sekretarz powiatu opatowskiego Paweł Lubieniecki. - Prowadzenie nauki zdalnej odbywa się bez
większych problemów.
W specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, po uwzględnieniu wszelkich możliwości
oraz ograniczeń techniczno-sprzętowych do kontaktu zdalnego, umiejętności psychofizycznych
uczniów oraz potrzeb edukacyjnych, zdalne nauczanie prowadzone jest poprzez kształcenie na
odległość.
Nauczyciele przygotowują zestawy edukacyjne w formie papierowej - karty pracy, które
dostarczane są raz w tygodniu do ucznia.
Do kontaktu z uczniami i rodzicami wykorzystują komunikację telefoniczną, wiadomości sms, mms,
komunikatory portali społecznościowych, czasami drogę mailową.
Po przeprowadzeniu rozmów z rodzicami na temat możliwości odbioru materiałów dydaktycznych
i rewalidacyjnych okazało się, iż tylko niewielka część z nich posiada
komputery i dostęp do Internetu.
Główną formą pracy z uczniami
są pakiety edukacyjne, które składają
się z konkretnych kart pracy w formie papierowej.
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Poradnie wracają do pracy

Rozmowa z prezesem Zarządu Szpitala św. Leona w Opatowie, Moniką Gębską - dokończenie ze str.1

P

oradnia Ortopedyczna od 26 kwietnia udziela porad telefonicznych oraz przyjmuje na wizyty, o ile lekarz stwierdzi podczas
rozmowy, ze pacjentem jej wymaga. Poradnia Gruźlicy i Chorób
Płuc od 26 marca udziela porad telefonicznych, w Poradni Ginekologiczno Położniczej na wizyty przyjmowane są pacjentki w ciąży
po uprzednim zarejestrowaniu.
W trosce o naszych pacjentów postaramy się, aby lekarze pracujący
w naszych poradniach udzielali wizyt osobistych, jak i porad telefonicznych. Wizyty osobiste w poradni będą odbywać się z zachowaniem obowiązujących procedur sanitarnych zabezpieczających
w pełni bezpieczeństwo pacjenta i lekarza.
- Jaki będzie zakres usług w poradniach specjalistycznych?

Laboratorium diagnostyczne

- Poradnie specjalistyczne udzielają pełnego zakresu usług w ramach
realizowanych przez siebie świadczeń medycznych.
- Jakie znaczenie ma praca poradni specjalistycznych, zwłaszcza teraz,
w dobie koronawirusa?

oddział ginekologiczno - położniczy

M

onika Gębska od 15 kwietnia br jest prezesem Zarządu Szpitala św. Leona w Opatowie, Ukończyła Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział
Prawa i Administracji oraz studia podyplomowe z zakresu Zarządzania, Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Rachunkowości.
Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration ( MBA). Swoją pracę zawodową
rozpoczęła w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku
–Kamiennej stopniowo pokonując następne szczeble zawodowe.
Pełniła funkcję zastępcy skarbnika w Urzędzie Miasta i Gminy w
Stąporkowie, skarbnika Powiatu Skarżyskiego, sekretarza Urzędu Miasta Pionki, głównego księgowego Oddział ZUS Kielce.

- Zapewnienie odpowiedniego i stałego dostępu do poradni specjalistycznych jest bardzo istotne. Niektóre choroby lub ich objawy na etapie ustalania rozpoznania oraz leczenia wymagają kontaktu pacjenta
z lekarzem specjalistą, który posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Może to wynikać z potrzeby wykonania badań, na które nie
może kierować lekarz rodzinny, bądź też kontynuowania leczenia np.
po pobycie w szpitalu. Będziemy starać się zapewnić mieszkańcom
powiatu jak najlepszą opiekę specjalistyczną.

W

izja szpitala, cele mojej pracy zostały jasno określone
przez właściciela spółki, czyli powiat – wyjaśnia prezes
Monika Gębska. – Te, które na te chwilę można wymienić to m.in., rozpoczęcie realizacji projektów unijnych, Dzienny
Dom Opieki Medycznej, hospicjum, rozwój usług dla osób starszych. To także rozwój poradni specjalistycznych i diagnostyki,
wykorzystanie w pełnym stopniu nowoczesnej pracowni endoskopowej, uruchomienie gabinetu okulistycznego, rozwój zabiegów w trybie planowanym i jednego dnia oraz rozszerzenie oferty i zwiększenie liczby łóżek na oddziałach. Celem mojej pracy
jest również stworzenie kompleksowej, przejrzystej oferty usług
medycznych świadczonych w szpitalu i dobra współpraca z przychodniami POZ.
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Powiatowy Urząd Pracy. Pomoc dla pracodawców i przedsiębiorców

Z

godnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz
niektórych innych ustaw, Powiatowy Urząd
Pracy w Opatowie
w ramach Tarczy
Antykryzysowej
realizował będzie
różne formy wsparcia.

fot. Monika Stasica

- Pracodawcy i
przedsiębiorcy
mogą liczyć na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń
pracowników, dofinansowanie części
kosztów wynagrodzeń pracowników
oraz należnych od
tych wynagrodzeń
składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów, dofinansowanie
części kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej oraz jednorazową pożyczkę na
pokrycie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – wylicza dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie, Monika Stasica.
Dofinansowanie na okres nie dłuższy niż trzy
miesiące może być przyznane mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom, którzy odnotowali spadek obrotów
gospodarczych w następstwie występowania COVID-19. Będą oni mogli uzyskać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń
pracowników oraz należnych od tych wyna-

W

grodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w tym między innymi osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy
o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo
innej umowy o świadczenie usług.
Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub
usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym
obliczone jako stosunek łącznych obrotów w
ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia br. do dnia
poprzedzającego dzień złożenia wniosku o
przyznanie dofinansowania, w porównaniu

cę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu
do każdego pracownika
W przypadku spadku obrotów o co najmniej
50 proc. wsparcie może być przyznane w
wysokości nie przekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami
na ubezpieczenia społeczne należnymi od
tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70
proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia,
powiększonego o składki na ubezpieczenia
społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do
każdego pracownika;
W przypadku spadku obrotów o co
najmniej 80 proc. wsparcie może być
przyznane w wysokości nie przekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90
proc. wynagrodzeń poszczególnych
pracowników objętych wnioskiem o
dofinansowanie wraz ze składkami
na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak
nie więcej niż 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia
społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.
Dofinansowanie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i jest wypłacane w okresach mieźródło gov.pl
do łącznych obrotów z analogicznych dwóch sięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę
kolejnych miesięcy kalendarzowych roku oświadczenia o zatrudnianiu w danym miepoprzedniego. Za miesiąc uważa się także 30 siącu pracowników objętych umową oraz
kolejno po sobie następujące dni kalendarzo- kosztach wynagrodzeń każdego z tych prawe, gdy dwumiesięczny okres porównawczy cowników i należnych od tych wynagrodzeń
rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalenda- składek na ubezpieczenia społeczne, według
rzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dodzień danego miesiąca kalendarzowego.
finansowanie jest wypłacane.
W przypadku spadku obrotów o co najmniej Przedsiębiorca ma obowiązek do utrzymania
30 proc. wsparcie może być przyznane w w zatrudnieniu pracowników objętych umowysokości nie przekraczającej kwoty stano- wą przez okres dofinansowania. Aby uzywiącej sumę 50 proc. wynagrodzeń poszcze- skać dofinansowanie, należy złożyć wniosek
gólnych pracowników objętych wnioskiem do PUP w okresie trwania 14-dniowego nao dofinansowanie wraz ze składkami na boru
ubezpieczenia społeczne należnymi od tych – informuje dyrektor Powiatowego Urzędu
wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50 proc. Pracy w Opatowie, Monika Stasica.
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pra-

związku z licznymi zapytaniami ze strony Naszych klientów
ponownie informujemy, że w trosce o Państwa zdrowie oraz
pracowników urzędu od dnia 12.03.2020 r. do odwołania osoby,
które mają wyznaczony obowiązkowy termin wizyty w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Opatowie, mogą go przełożyć na inny termin spotkania po wcześniejszym uzgodnieniu ze swoim doradcą klienta.

Bliższe informacje o warunkach uzyskania wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej w związku z
opisanymi powyżej nowymi instrumentami rynku
pracy znajdą Państwo na stronie internetowej

opatow.praca.gov.pl
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Urząd częściowo otwarty

Zmiany w przepisach

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa
(ARiMR) informuje, że
w związku z
ogłoszonym
w
Polsce
stanem epidemii oraz
zaleceniami
rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, aby
skutecznie chronić zdrowie beneficjentów
agencji i jej pracowników, prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.
Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć
interesantów w jednostkach organizacyjnych
ARiMR, to znaczy ograniczona zostaje możliwość osobistego załatwiania spraw w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych
oraz centrali. Jednostki te pracują bez kontaktu z interesantami. Kontakt jest wyłącznie
telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem
poczty tradycyjnej lub elektronicznej), numery telefonów i adresy e-mail są dostępne
w widocznym miejscu przy wejściu do placówki agencji oraz na stronie - https://www.
arimr.gov.pl/o-arimr/kontakt.html.
Poza
tym we wszystkich jednostkach organizacyjnych udostępnione są wrzutnie lub urny, w
których bez konieczności kontaktu z pracownikami możliwe będzie pozostawienie dokumentów, wniosków, oświadczeń. Data ich rejestracji jest datą wpływu do agencji.
Ze względu na trwający stan epidemii ulega

Z

arządzeniem Starosty Opatowskiego Tomasza Stańka Nr 33.2020 z dnia 21 kwietnia 2020
r. informujemy, iż Urząd Starostwa Powiatowego w Opatowie został częściowo otwarty dla
interesantów. Forma przyjęć jest dostosowana do środków bezpieczeństwa interesantów oraz
pracowników Urzędu. Na dzień dzisiejszy najpilniejsze sprawy będą mogli Państwo zrealizować
w wydziale:
• Komunikacji, Transportu i Dróg (wydawanie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych oraz innych dokumentów komunikacyjnych)
• Budownictwa i Architektury (decyzja o pozwoleniu na budowę, decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
• Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ( decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krze
wów wydawana na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2016 r. o ochronie przyrody)
Interesanci będą przyjmowani bezpośrednio od godz. 8:00 do 11:00 oraz od 11:30 do 15:00.
W obiekcie starostwa nie może znajdować się więcej niż:
• 1 interesant w Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu
• 1 interesant do pozostałych wydziałów
Osoby wchodzące do Starostwa Powiatowego w Opatowie mają obowiązek zakrywania ust
i nosa poprzez nałożenie maseczek, przyłbic ochronnych. Zdezynfekować powierzchnię dłoni
lub rękawiczek płynem do dezynfekcji.

zmianie termin na złożenie oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2020 r. w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności
złożonego w 2019 r.
Oświadczenia potwierdzające brak zmian
w stosunku do wniosku o dopłaty z roku 2019
można było składać od 2 marca do 15 kwietnia
br. Agencja zarejestrowała 134 tys. prawidłowo złożonych oświadczeń, w tym z powiatu
opatowskiego - 797. W tym roku, ze względu na epidemię koronawirusa i konieczność
ograniczenia bezpośredniego kontaktu pracowników biur powiatowych z interesantami, ARiMR udostępniła rolnikom szeroki
wachlarz możliwości składania oświadczeń –
można je wysłać pocztą, złożyć poprzez platformę ePUAP lub wysłać zeskanowane dokumenty pocztą elektroniczną na adres mailowy
biura powiatowego, a oryginał dostarczyć
w terminie późniejszym. Dokumenty można
również pozostawić w udostępnionych przy
wejściach do biur powiatowych wrzutniach
lub urnach.
Rolnicy uprawnieni do złożenia oświadczenia mogą zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i złożyć wniosek przez internet.
Przyjmowanie wniosków o dopłaty drogą
elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji
eWniosekPlus, ruszyło 15 marca br. Do 15
kwietnia w ARiMR zarejestrowano blisko 120
tys. e-wniosków, w tym z powiatu opatowskiego – 703.
Podpisane oświadczenie potwierdzające brak
zmian będzie można złożyć w terminie 15 dni
kalendarzowych po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego (epidemii), ale nie później niż do ostatniego dnia składania wniosków o przyznanie płatności.
Najważniejsze zmiany dla wnioskodawców
oraz beneficjentów otrzymujących wspar-

cie w ARiMR związane z wejściem w życie
ustawy o zmianie ustawy z dnia 31 marca br.
o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U. poz. 568): w okresie obowiązywania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, bieg
terminów przewidzianych przepisami prawa
krajowego dotyczących postępowań prowadzonych przez ARiMR, nie rozpoczyna się,
a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.
Niezależnie od powyższego, wnioski o przyznanie płatności na rok 2020 (płatności bezpośrednie i płatności w ramach PROW 20142020) powinny być składane w terminach
określonych dla tych płatności. Pomimo zawieszenia biegu terminów ARiMR, w dalszym ciągu będzie dążyła do terminowego
rozpatrzenia wniosków oraz będzie podejmować stosowne działania w celu realizacji
wszystkich swoich zadań.
ARiMR w celu zrealizowania swoich zadań
jest uprawniona do kierowania pism do rolników, w tym m.in. wezwań w sprawach
dotyczących złożonych wniosków. Należy
jednak pamiętać, że termin wskazany w pismach, wezwaniach jest zawieszony lub nie
rozpoczyna swojego biegu do ogłoszenia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu
COVID-19. Nie ma jednak przeszkód do tego,
aby beneficjenci, którzy otrzymali pismo lub
wezwanie dokonywali czynności w związku
ze złożonymi wnioskami.
Ewa Plech, kierownik Biura Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich, Świętokrzyski Oddział Regionalny ARiMR w Kielcach
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Kwarantanna w powiecie

N

a terenie powiatu od 17 marca br. funkcjonuje specjalny ośrodek przeznaczony dla osób powracających z zagranicy, które ze względów lokalowych lub rodzinnych
nie mogą odbyć 14-dniowej kwarantanny w
warunkach domowych.
Miejsce kwarantanny zgodnie z obowiązującymi przepisami zostało wyznaczone i zorganizowane przez starostę Tomasza Stańka

i pozytywnie zaopiniowane
przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz
Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.
Każdy przebywający w ośrodku ma zagwarantowany oddzielny pokój, świeżą pościel,
posiłek, który podawany jest
raz dziennie w formie obiadu oraz prowiantu na śniadanie i kolację, termometr do
pomiaru temperatury ciała,
środki higieny. Do dyspozycji osób znajdujących się
w kwarantannie są całodobowe numery telefonów do służb dyżurnych
oraz osób sprawujących bezpośredni nadzór
nad ośrodkiem. Informacje o numerach zostały zawarte w instrukcji znajdującej się w
każdym pokoju.
Ośrodek wyposażony jest w monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, pełniony jest w nim
24-godzinny dyżur, co umożliwia przyjmo-

Musimy opanować epidemię
dokończenie ze str. 1

S

anepid pracuje w systemie dwuzmianowym, na pierwszej i drugiej zmianie. Dyżury w stacji są od poniedziałku do niedzieli
do godziny 20. Obowiązków jest dużo więcej
niż w zwykłym czasie.
Sporo czasu pochłania praca papierowa, telefoniczna. Pracownicy przestawili się na inne
obowiązki i jeśli będzie trudna sytuacja, nadal będą pracować w takim systemie zmianowym. Nie mają nadgodzin, przepracowany
czas w soboty i niedziele jest im na bieżąco
oddawany.
Mieszkańcy powiatu opatowskiego najczęściej zgłaszają się do ,,sanepidu,, z pytaniami

o zasady działania kwarantanny, o to, czy
wszyscy
domownicy mają
być nią objęci.
Barddzo dużo telefonów zanotowano od rolników, którzy się denerwują, niecierpliwią i niepokoją.
Dla rolnika przebywanie na kwarantannie w obecnym okresie prac polowych to duże utrudnienie. Przepis
mówi jednoznacznie, że osoba poddana kwarantannie nie może opuścić
miejsca swojego gospodarstwa, czyli
swoich obejść. Rolnicy pytają, a ja też
nie jestem w stanie jednoznacznie
powiedzieć, czy rolnik może czy nie
może opuszczać gospodarstwa – nie ukrywa
dyrektor sanepidu w Opatowie - Wydaje mi
się, że według przepisów, które nas obowiązują, nie może. I tu się rolnicy denerwują. Nie
mają jasnej informacji z Ministerstwa Rolnictwa. Mamy u nas region typowo rolniczy, pytań na temat prac polowych jest więc sporo.
Pracujemy we wszystkie dni tygodnia
poniedziałek - piątek: 7:25 - 20:00
sobota - niedziela: 9:00 - 20:00

wanie skierowanych na kwarantannę osób
przez całą dobę. Każdy pokój, po zakończeniu w nim kwarantanny, jest sprzątany i dezynfekowany, by zapewnić bezpieczeństwo
sanitarne. Dezynfekowane są również korytarze i łazienki. Zdrowie i bezpieczeństwo
osób, które zgłaszają się do odbycia kwarantanny w ośrodku są priorytetem, dlatego utrzymywany jest z nimi stały kontakt
telefoniczny poprzez opiekuna ośrodka, jak
również osobę z bezpośredniego nadzoru,
która znajduje się w ośrodku.
Aby uzyskać możliwość odbycia kwarantanny w ośrodku, należy zadzwonić do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Opatowie, tel. 15 868 21 49; 695 739 066; 601
271 747; 725 064 646,
Chcąc uzyskać szczegółowe informacje dotyczące pobytu w ośrodku kwarantanny,
należy dzwonić do Wydziału Zarządzania
Kryzysowego Starostwa Powiatowego w
Opatowie, tel. 15 86 84 701; 607 350 396 (całodobowo)

POMOC PSYCHOLOGICZNA
W STANIE EPIDEMII

P

od numerem Telefonicznej Informacji Pacjenta
dyżurują psychologowie, którzy służą pomocą
dla osób w kryzysie związanym z zagrożeniem epidemicznym czy kwarantanną.
Wystarczy zadzwonić pod całodobowy, bezpłatny
numer 800-190-590 i poprosić o przekierowanie
rozmowy do dyżurującego przez całą dobę psychologa.
Pomoc skierowana jest do osób w kryzysie emocjonalnym, które źle znoszą odosobnienie, odczuwają
stres lub lęk wywołany sytuacją zagrożenia epidemicznego. Jak wynika z informacji zamieszczonych
na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia specjalista w trakcie telefonicznej rozmowy, przeprowadzi
konsultację oraz w razie potrzeby wskaże dalszą
ścieżkę postępowania np. konieczność konsultacji
psychiatrycznej lub diagnozy pod kątem ewentualnej terapii.
Prezes NFZ Adam Niedzielski wyraził zadowolenie,
że infolinia okazała się tak powszechnym i tak potrzebnym narzędziem komunikacji dla setek tysięcy Polaków. Dlatego reagując na zgłaszane potrzeby zakres usług infolinii został poszerzony oferując
wsparcie psychologiczne dla dzwoniących - przez
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Do kontaktu
zachęca się każdego, kto będzie miał potrzebę rozmowy o swoich problemach.
Do dyspozycji pacjentów jest również czat z konsultantem, obsługa w języku angielskim, a także wideorozmowa z tłumaczem języka migowego.
Źródło: www.nfz.gov.pl, Dziennik Warto Wiedzieć
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DPS w Czachowie

O

becnie wszystkie miejsca są zajęte. W DPS-ie
przebywa 53 mieszkańców, pracuje 14 osób w
systemie zamkniętym.
- Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców od 31 marca nasz dom funkcjonuje w systemie zamkniętym – wyjaśnia dyrektor Wioletta Lulin.
- Pracownicy przebywają razem z mieszkańcami.
Pierwsza tura pracowała od 31 marca do 13 kwietnia. Nastąpiła zmiana drugiego dnia świąt, czyli 13
marca o godzinie 14.
Pierwsza tura pracowników wróciła do domów, natomiast druga objęła opiekę nad mieszkańcami do

DPS w Sobowie i filia w Suchodółce
Sobowie jest obecnie 99 mieszkańców, w Suchodółce – 33, na
zmianie pracują 34 osoby sprawujące bezpośrednią opieką i pracujące w
kuchni i jadalni. W sumie zatrudnionych jest 99 osób.
- Biorąc pod uwagę obecne zagrożenia,
szczególnie w DPS-ach, praca odbywa
się w systemie 7-dniowym, czyli 7 dni
pracy na terenie DPS i 7 dni wolnego

W

27 kwietnia. Na daną chwilę mieszkańcy są zdrowi.
Nie ma żadnych zachorowań, infekcji,
przeziębień. Niepokojących objawów
nie ma także wśród pracowników.
Obiekt jest zamknięty, więc kontakt mieszkańców z rodzinami jest
jedynie telefoniczny. Odwiedziny
są wstrzymane do odwołania. Produkty dowożone są zgodnie z zapotrzebowaniem i dostarczane na paletach. Administracja pracuje zdalnie,
faktury docierają przez Internet
i są na bieżąco realizowane. Wszelkie
środki ostrożności są zachowane podczas otrzymywania korespondencji.
Nikt z zewnątrz nie może się dostać do
DPS-u.
- Zakładam, że do 27 kwietnia nadal
będziemy pracować w
obecnym systemie – nie
ukrywa dyrektor. – Staramy się obserwować sytuację i decydować z dnia
na dzień. Jeśli restrykcje
będą cofane, dostosujemy się do sytuacji w kraju. Otrzymaliśmy wsparcie od starosty, trafił do
nas środek dezynfekcyjny do rąk i maseczki.

– wyjaśnia dyrektor Marian Cieszkowski. - Mamy dwie ekipy, które
zmieniają się co tydzień. Ten system
obowiązuje u nas od 2 kwietnia. Zajęcia prowadzimy normalnie zgodnie z
ustalonym harmonogramem.
W grupie pracowników są również
osoby, które świadczą usługi na rzecz
mieszkańców w kuchni i pralni i też
pracują w systemie tygodniowym. Chcemy to zmienić, połączyć kuchnię
i pralnię, by osoby te mogły pracować
w systemie jednozmianowym – mówi
dyrektor. - Część mieszkalną chcemy
wyłączyć od części socjalno-bytowej
i to jak najszybciej, bo pracownicy naprawdę są obciążeni.
Placówka nie ma problemów z dostawami żywności, środków czystości. Cała
administracja, czyli księgowość, pracuje
zdalnie. Pracownicy mają w domu swoje
lub służbowe laptopy, łączą się z serwerami
znajdującymi się w DPS.
- Harmonogram pracy, który został wdrożony za zgodą pracowników, będzie utrzymany do końca kwietnia – podaje dyrektor.
- Trudno powiedzieć, jak sytuacja będzie
wyglądać w maju. Dopóki nie będzie szczepionki, wszyscy podlegamy określonemu
reżimowi.

DPS w Zochcinku
o placówka, która jako jedna z pierwszych
w dużym zakresie przedsięwzięła środki
bezpieczeństwa. Jego pomysłami zainteresował się nawet wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, który odwiedził placówkę.
Już w pierwszych dniach marca DPS zamknął
bramy i możliwość wprowadzania gości
z zewnątrz. – W połowie marca poprosiliśmy,
by pielęgniarki, które, pracują w różnych zakładach pracy, wybrały jeden jako miejsce
pracy – wyjaśnia dyrektor Jarosław Basak. Pozostałym daliśmy trzymiesięczne urlopy
bezpłatne. Panie wybrały oczywiście szpital,
a u nas wzięły wolne. Przy czym kadry są na
tyle duże, że mogliśmy sobie poradzić z pracą w zamkniętym obiekcie. Dwa Warsztaty
Terapii Zajęciowej decyzją wojewody zostały
zamknięte dużo wcześniej.
14 kwietnia, po dwóch tygodniach w zamkniętym ośrodku, w którym przebywa 254

T

osoby, pracę zakończyła pierwsza grupa. Aby
mogła
wejść
druga zmiana
do budynków
A, B, C, starosta
zorganizował
badanie pracowników, które odbyło się w WTZ
nr 2 w Opatowie.
Pobrane
zostały wymazy
na obecność koronawirusa. Badania odbyły się
w sobotę przed
świętami i dopiero, jeśli wynik był ujemny,
pracownicy mogli wejść na zmianę.
- Zaczęliśmy drugi cykl dwutygodniowy i jeśli pojawią się niepokojące wieści o stopniu
zarażenia, będziemy ten system pracy kontynuować dalej – zapowiada Jarosław Basak. Jako dyrektor jestem na pokładzie, bo nie wyobrażam sobie, by osobiście nie dopilnować
wszystkiego przez 24 godziny.
W pierwszej turze zatrudnionych było 40
osób, teraz 57. Pracują w systemie 12-godzinnym, czyli 12 godzin pracy i 12 godzin odpoczynku. - Tak jest cały czas, warunki są dość
ekstremalne – przyznaje dyrektor. - Przebywanie z osobami wymagającymi wsparcia,
doglądania i równocześnie chorymi psychicznie wymaga bardzo dużego zaangażowania,
wysiłku opiekunów, pielęgniarek, personelu
technicznego, pracowników pralni, kuchni.
Wszystko musi być pod kontrolą.
Dyrektor jest pełen podziwu wobec swojej

Dla dobra podopiecznych
dokończeine str 1

O

d 30 marca pierwsza grupa pracowników została z mieszkańcami ośrodków na okres 15
dni. Kolejna grupa po odbyciu kompleksowych
badań dołączyła do pensjonariuszy 14 kwietnia.
Działanie, którego celem jest ochrona zdrowia
mieszkańców DPS-ów będzie trwało aż do odwo-

łania stanu epidemicznego. - Dziękuję
wszystkim pracownikom za poświęcenie i zrozumienie – powiedział starosta
Tomasz Staniek. - Tylko w taki sposób
możemy uchronić mieszkańców, nas, naszych bliskich oraz nasze miejsca pracy.
Bądźmy razem, solidarni w walce z wirusem
30 marca DPS w Zochcinku odwiedził
Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, który, zachowując bezpieczeństwo,
spotkał się z dyrektorem oraz pracownikami. Wojewoda wyraził uznanie oraz docenił
nawykłą postawę personelu. - Jestem pełen podziwu, że podjęliście taką inicjatywę i chcecie być na
co dzień ze swoimi podopiecznymi - powiedział
wojewoda - Jesteście pionierami w Polsce.
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załogi i dumny z niej. - Starosta Tomasz Staniek wyszedł z pomysłem zamknięcia domu
z pracownikami i podjęliśmy tę inicjatywę
jako pierwsi w Polsce - wyjaśnia dyrektor Zanim weszła na pokład pierwsza tura, całe
procedury zostały opracowane, zasady postępowania, regulamin organizacyjny, porozumienie z każdym pracownikiem. Wszystko
jest usankcjonowane pod względem prawnym.
Podejmując taką decyzję, pracownicy wiedzieli, że jeśli zachowają pełen reżim, może
im się udać. Więcej już wykonać nie mogą,
liczą na szybsze wykonywanie testów na
większej populacji. - Boimy się jakiegokolwiek dostępu ludzi z zewnątrz – nie ukrywa
dyrektor. - Gdy przychodzi żywność, ziemniaki, lekarstwa, przetrzymujemy je 24 godziny i dopiero potem dajemy do użytku. Mam
ludzi do obsługi technicznej, są hydraulicy,
elektrycy. Na razie Zochcinek broni się! Nikt

nie wie, kiedy zakończy się ta sytuacja, okres
szczególnej ostrożności i przestrzegania zasad chroniących przed epidemią. Podjęliśmy
się takiego działania z załogą i będziemy do
końca trwać.

Miejsce
na Twoją reklamę

ZADZWOŃ
507 737 750
POWIATOWE CENTRUM KULTURY,
TURYSTYKI I REKREACJI
W OPATOWIE
UL SZPITALNA 4
27-500 OPATÓW
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Nauka w czasach pandemii
Zespół Szkół nr 1 w Opatowie, czyli Szkoła których pracują. Placówka chce bowiem unikna Górce
nąć chaosu komunikacyjnego, który pojawiał
się w niektórych szkołach w Polsce. Ucznioo największa szkoła w powiecie opatow- wie nie wiedzieli, gdzie szukać informacji o
skim. W roku szkolnym 2019/20 naukę lekcji.
pobiera 877 uczniów, których edukuje 78 na- Część nauczycieli Szkoły na Górce prowadzi
uczycieli. - Grono pedagogiczne jest młode, zajęcia na zasadzie wideokonferencji przez
więc funkcjonowanie w cyberprzestrzeni nie aplikację ZOOM, która świetnie się sprawdza.
jest dla nich obce – mówi dyrektor Magdalena To nauczyciele wraz z uczniami oraz specyGdowska. - Od kilku lat funkcjonuje też u nas fika przedmiotu decydują o sposobie prowazwyczaj tworzenia grup klasowych na róż- dzenia zajęć. Nowym wyzwaniem jest zorganych portalach społecznościowych, co znacz- nizowanie zajęć online z praktycznej nauki
nie ułatwia kontakt nauczycieli z uczniami zawodu. - Zgodnie z rozporządzeniem MEN
i pozwala na natychmiastową informację wypracowaliśmy, wraz z nauczycielami zazwrotną.
wodu, nowe metody, które, jak na razie, całJuż następnego dnia po tymczasowym zawie- kiem nieźle funkcjonują - wyjaśnia dyrektor.
szeniu zajęć, a jeszcze na długo przed wpro- - Oczywiście nic nie zastąpi rzeczywistego
wadzeniem obowiązku nauczania zdalnego, kontaktu z nauczycielem i zadaniem zawozostały zorganizowane w szkole zajęcia on- dowym wykonywanym na lekcji, ale sądzę,
line dla uczniów. Szczególny nacisk
położony został na edukację maturzystów i uczniów, którzy w czerwcu
powinni przystąpić do egzaminów
zawodowych. Pierwsze dni dyrekcja
i nauczyciele poświęcili na diagnozę
możliwości komunikacyjnych, jakości sprzętu oraz możliwości przesyłu
informacji przez Internet do uczniów.
Wszyscy wychowawcy klas zostali
zobowiązani do zebrania informacji
o ewentualnych problemach i przekazania dyrekcji szkoły. - Niestety,
istnieją domy, w których jest problem
z dostępem do szybkiego Internetu
lub nie ma odpowiedniego sprzętu
– podaje dyrektor Magdalena Gdowska. – że zastosowane przez nas rozwiązania mogą
Natychmiast reagowaliśmy na takie sygnały. funkcjonować w obszarze edukacji online.
Najbardziej potrzebującym uczniom wypoży- Nauczyciele przekazują uczniom filmy inczyliśmy tablety z zasobów szkolnych. Cze- struktażowe wraz z wytycznymi, jak krok
kamy również na sprzęt ze środków Mini- po kroku wykonać proste zadania praktyczsterstwa Cyfryzacji, o który poczynił starania ne. Uczeń musi, tak jak na egzaminie zastarosta opatowski.
wodowym, stworzyć schemat realizacji zaSytuacja szybko została opanowana. Wszyscy dania praktycznego zgodnego z podstawą
nauczyciele, wychowawcy klas oraz pedagog programową, np. w popularnej żywieniówce
szkolny na bieżąco monitorują udział uczniów uczniowie otrzymują od nauczycieli przepiw zajęciach online. Natychmiast reagują, gdy sy kulinarne, po czym wykonują zadanie, a
pojawiają się trudności w kontaktowaniu się z następnie przesyłają filmiki lub zdjęcia nauczniami. Są to jednak sytuacje sporadyczne i uczycielom. Recenzentami prawidłowego
najczęściej związane z przejściowymi proble- wykonania zadania jest cała rodzina. - Sądzę,
mami technicznymi.
że akurat w tym przypadku z takiej formy
Podstawowym komunikatorem jest dziennik edukacji wszyscy domownicy są zadowoleni
elektroniczny, tam umieszczane są wszystkie – uważa dyrektor.
najważniejsze informacje. Dodatkowo na- Ciekawą formę zdalnej edukacji podjęli nauczyciele, po uzgodnieniu z uczniami i ich ro- uczyciele w technikum mechanizacji rolnicdzicami, wybierają platformy edukacyjne, na twa. Wykładowcy Uniwersytetu Rolniczego

T

w Krakowie prowadzą
niezwykle interesujące
zajęcia z agrotroniki dla
młodzieży z „Górki”. Z
kolei specyfika praktycznej nauki zawodu u
logistyków polega na pracy na specjalistycznych programach logistycznych do sporządzania dokumentacji magazynowej i transportowej, które teraz uczniowie ćwiczą ze
swoimi nauczycielami.
Rady pedagogiczne również odbywają się na
zasadzie konferencji online. Wbrew obawom
dyrekcji przebiegają bardzo sprawnie. W takim trybie odbyły się już trzy spotkania, między innymi w sprawie arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2020/21. Szkoła, pomimo
że jest szkołą online, tętni życiem. Trwają już
prace nad organizacją następnego roku szkolnego. Dużym wyzwaniem jest rekrutacja
i promocja. - Musimy znaleźć nowe
sposoby na dotarcie do naszych
potencjalnych uczniów – przyznaje dyrektor Magdalena Gdowska.
- Cały czas trwa akcja informacyjna na szkolnym Facebooku oraz
Instagramie. Zachęcam wszystkich
do odwiedzenia naszych mediów
społecznościowych, gdzie planujemy również zorganizować dzień
otwarty… online. Rozporządzenie MEN z 10 kwietnia zapowiada
nowe terminy rekrutacji do szkół
ponadpodstawowych, po ich ogłoszeniu podejmiemy decyzję o jej
zasadach i formie. Chcę podkreślić,
że w każdej chwili absolwenci szkół podstawowych mogą uzyskać informację poprzez
kontakt z sekretariatem szkoły czy też media
społecznościowe.
Jeżeli chodzi o organizację matur, to procedura obowiązuje od września 2019 r., czyli od
momentu złożenia deklaracji przez uczniów.
Zostały powołane już komisje egzaminacyjne
i nadzorujące, uczniowie przydzieleni są do
sal, w których będą zdawać egzamin. Proceduralnie szkoła jest przygotowana, czeka tylko na wyznaczenie terminu.
- Przed nami stanęło ogromne wyzwanie – nie
ukrywa dyrektor. - Uczymy się wszyscy nowych rozwiązań, zasad współpracy, wzajemnego szacunku i zaufania. Bardzo dziękuję
swoim nauczycielom, uczniom i rodzicom za
zaangażowanie, cierpliwość, poświęcony czas
i ogromne wsparcie, którego doświadczamy.
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espół Szkół Nr 2 w Opatowie Liceum
Ogólnokształcącego imienia Bartosza
Głowackiego
Szkoła liczy 400 uczniów, zatrudnionych jest
32 nauczycieli. Wszyscy uczniowie, jak podaje dyrektor szkoły, Małgorzata Szczepańska,
mają możliwość pobierania lekcji posiadają laptopy, telefony komórkowe, mogą się
kontaktować ze swoimi nauczycielami przez
Internet. Wychowawcy nie otrzymali żadnej
informacji, by któryś z uczniów miał jakikolwiek problem z łącznością.

Z

espół Szkół w Ożarowie imienia Marii
Skłodowskiej-Curie
W szkołach dziennej nauki, liceum, technikum
i branżowej szkole I stopnia uczy się 379 uczniów.
Szkoła kształci także dorosłych, w tym roku 550
osób, są to słuchacze
szkoły policealnej, TKZ-etów i Liceum dla Dorosłych, uruchomiona
jest branżowa szkoła II stopnia. Zatrudnionych jest 47 nauczycieli na stałych etatach i
czasowo zatrudnionych do kształcenia dorosłych.
- Już na początku marca wdrożyliśmy kształcenie przez platformę e-learningowa Moodle – mówi dyrektor szkoły Marcin Stańczyk.
- Jesteśmy szkołą informatyczną, więc mieliśmy już przygotowane rozwiązania.
Kształcenie dorosłych od kilku lat prowadzone jest częściowo zdalnie. Szkoła sukcesywnie je wprowadzała, miała zabezpieczone
swoje oprogramowanie, serwery. W ciągu
tygodnia udało się wszystko uruchomić, by
przestawić się na kształcenie zdalne.Wszyscy
uczniowie maja laptopy, komórki. Problem
dotyczy kilkunastu uczniów szkoły średniej.
Z dorosłymi jest poważny problem, gdyż

- Organizacyjnie jesteśmy elastyczni – wyjaśnia dyrektor Małgorzata Szczepańska. Przyjęliśmy takie zasady, że uczeń kontaktuje się z nauczycielem w momencie, gdy ma
taką możliwość, nie musi o określonej godzinie. Wzięliśmy pod uwagę wszystkie uwarunkowana, które mogłyby przeszkadzać w
dobrej komunikacji, sytuację rodziną, gdy na
przykład jest czworo dzieci w domu i każde
musi korzystać z laptopa. Dlatego jest indywidualizacja w zależności od nauczycieli,
klasy, dzieci. Nie docierają do mnie informacje, by rodzice czy nauczyciele narzekali na
ten sposób nauczania.
Dyrektor przyznaje, że pierwszy tydzień
był bardzo trudny, bo trzeba było przecierać szlaki. Z tego, co przekazują nauczyciele,
trudniej się mówi do ekranu komputera niż
bezpośrednio do ucznia. Informacja zwrotna
też nie jest spontaniczna, bo komunikacja jest
inna, odbywa się inaczej niż zwykle. Jednak
wszyscy radzą sobie dobrze.
Na co dzień dyrekcja ma kontakt z nauczycielami przez dziennik elektroniczny i telefoniczny. Gdy chodzi o podejmowanie decyzji, które wymagają opiniowania przez radę
pedagogiczną czy konsultacje w większym
zdecydowana część kształcenia, to kształcenie praktyczne i oparte o pracownie. Tego nie
da się zrobić zdalnie. Realizowane są treści
teoretyczne, by zagospodarować godziny.
Z Internetem nie ma problemów, gdyż każdy, kto ma nawet komórkę, może korzystać
ze zdalnego kształcenia. 11 osobom szkoła
wysłała pakiety edukacyjne na tydzień, dwa
tygodnie do przodu do rozwiązania i odesłania. Kilku osobom użyczyła laptopy, którymi dysponowało stowarzyszenie. - Powiat
otrzymał środki, 80 tys. zł – wyjaśnia dyrektor. - Przygotowywałem wniosek w imieniu
starosty do ministerstwa z programu „Zdalna szkoła”. Do mojej szkoły trafi 7 laptopów z
tego programu. Na chwilę obecną uczniowie
mają sprzęt zabezpieczony.
Wicedyrektor Aneta Gołyska jest w kontakcie
z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny. Dodatkowy kontakt jest przez Messengera, dyrektor założył grupę nauczycieli
z Ożarowa, tylko kilku uczniów nie uczestniczy w niej, bo nie ma Facebooka. Pozostają
kontakty telefoniczne. Nauczyciele od czasu
do czasu pojawiają się w placówce, wcześniej
były to dyżury, teraz niektórzy przychodzą,
gdy muszą wykonać jakąś pracę na miejscu i
gdy wymaga tego sytuacja.
Do matur szkolą jest przygotowana zgodnie
z planem. Nie ma żadnych opóźnień. W tym

gronie, prowadzone są
spotkania grupowe przez
Internet, zdalnie.
Do matur szkoła przygotowana jest formalnie i organizacyjnie pod
każdym względem. Teraz to tylko kwestia
zmiany daty.
Szkoła rozpoczęła promocję w formie elektronicznej. Przez różne komunikatory, witryny internetowe, Facebooka, Messengera,
będzie docierać i do rodziców, i do uczniów.
Rekrutacja, jeśli będzie taka konieczność,
przeprowadzona zostanie także w formie
elektronicznej, poprzez opracowane kwestionariusze. W tej chwili nie można jednak
powiedzieć, jak to praktyka zweryfikuje. Nie
wiadomo jeszcze, czy będą egzaminy klas
ósmych, czy przyjęcia odbędą się na podstawie konkursu świadectw.
W tym roku szkolnym przyjętych zostało 200
uczniów do klasach pierwszych, bo zbiegły się
dwa roczniki. Teraz też szkoła przygotowana
jest na taką samą liczbę. – Oby tylko byli chętni – mówi dyrektor Małgorzata Szczepańska.
- Będziemy zachęcać wszystkich, którzy chcą
się uczyć w naszej szkole, by złożyli u nas dokumenty.
momencie
nauczyciele,
którzy uczą przedmiotów
maturalnych mają pierwszeństwo, maturzyści nie
są obciążani np. lekcjami
w-fu. Niektórzy nauczyciele, jak Wojciech Majcher, prowadzą zdalne
lekcje z wykorzystaniem Messengera, umawiają się z grupą do 8 uczniów i łącza poprzez
wideokonferencje. Tak samo przebiegają lekcje języka angielskiego, polskiego. Dotyczy to
głównie nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia
maturalne.
Szkoła wymieniła stronę internetową, uruchomiła ją od nowa tak, by można było korzystać z niej na tablecie, telefonie, komputerze, a nawet telewizorze. Zamieściła na niej
ankietę do każdego typu szkoły. Młodzież
będzie elektronicznie ją wypełniać i wysyłać
zeskanowaną lub w postaci zdjęć na adres sekretariatu. – Najtrudniej jest nam skontaktować się z uczniami klas ósmych – przyznaje
dyrektor. - Jeżeli dyrekcja nam nie umożliwi
kontaktu poprzez swój dziennik elektroniczny, to właściwie nie mamy dostępu do tej
młodzieży.
Placówka wprowadza nowe kierunki. Wystartuje szkoła branżowa w kształcie dawnego technikum uzupełniającego dla osób, które ukończyły szkołę zasadniczą.
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Przygotowani na sytuacje ekstremalne

Rozmowa z ordynatorem oddziału wewnętrznego Szpitala św. Leona w Opatowie p.o. zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa, Grzegorzem Szymkiewiczem

J

ak szpital radzi sobie w okresie epidemii? Ilu jest obecnie pacjentów? Na jakich oddziałach jest najwięcej, na jakich najmniej? Jak przestrzegane są przepisy
związane z epidemią?
- Generalnie mamy sytuację w miarę stabilną w naszym szpitalu i naszym powiecie. Wśród mieszkańców nie było zarażonych wirusem SARS-CoV-2. W
samym szpitalu nie mieliśmy dotychczas żadnego potwierdzonego przypadku zakażenia, na szczęście jesteśmy dość dobrze przygotowani na taką sytuację
epidemiologiczną, i organizacyjnie, i sprzętowo. Otrzymujemy dostawy ministerialne, nie omijają nas dary. Mamy wystarczające środki do ochrony osobistej,
dużo środków do dezynfekcji rąk, podłóg, sprzętu. Pod tym względem jest w miarę stabilnie.

P.o. zastępca dyrektora do spraw lecznictwa,
Grzegorz Szymkiewicz

N

stwierdzili na oddziale przypadek wirusa, to jest wydzielone w
łączniku 6 miejsc dla pracowników, lekarzy, dla personelu średniego i niższego, który musiałby
zostać w szpitalu i być izolowany.
Przygotowujemy się do różnych
sytuacji, aczkolwiek staramy się
działać na bieżąco i odsyłać przypadki, które są podejrzane. Staramy się segregować pacjentów na
poziomie naszej izby przyjęć. To
jest niezbędne, bo czasami sami
przyjeżdżają, kierowani są przez
lekarzy czy przywożą ich karetki
pogotowia. Nasza śluza jest dość

C
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mowane, chociaż podlegają pewnym rygorom, zasadom segregacji,
przechodzą przez śluzę. Dokładny
wywiad jest przeprowadzany, wykonywany pomiar temperatury. Jeżeli
nie ma podejrzenia wirusa, to pacjentka zostaje w naszym szpitalu.
Tu mamy dość sprawnie działający
zespół ginekologii i położnictwa, pacjentki są przyjmowane, tutaj rodzą.
Działalność tego oddziału nie zostaje
zaburzona.
- Jakie procedury przechodzi pacjent
ze skierowaniem do szpitala od lekarza pierwszego kontaktu? Czego po-

ajwięcej pacjentów jest na
moim oddziale, wewnętrzhciałbym zaapelować do wszystkich, aby zadbali o swoje zdrowie. W
nym, codziennie przebywa tu
obecnej sytuacji to nie są slogany. Ten apel jest szczególnie ważny i
przynajmniej kilkunastu pacjenkażdy powinien przestrzegać zasad, które zostały ustalone. Póki co
tów, czasami więcej. Leczymy
należy rzeczywiście ograniczyć wychodzenie z domu, kontakty. To
pacjentów, wypisujemy w trochę jest pierwszy taki warunek, bo tak się wirus przenosi. Jeśli już musimy wyjść, to
zmienionych warunkach. Ruch powinniśmy być zabezpieczeni w środki ochrony osobistej, maseczki, rękawiczki.
chorych praktycznie nie zmienił I na koniec chciałbym powiedzieć, że te nawyki, higiena powinny nam wejść w
się, natomiast sytuacja zmieniła krew i być stosowane później na co dzień. Jeśli przechodzimy czy wychodzimy z
się z wiadomych względów. Stara- pomieszczeń, to musimy dokładnie umyć ręce, nawet kilka razy w ciągu dnia. Nie
my się ograniczać przyjęcia, któ- bójmy się tego, to proste, wirus boi się mydła. Częste mycie dłoni chroni nas przed
re są niepotrzebne, niekorzystne,
nim.
niepewne. Odsyłamy wtedy na
p.o. zastępca dyrektora do spraw lecznictwa,
badania do szpitali zakaźnych. Na
Grzegorzem Szymkiewiczem
izbie przyjęć mamy wydzieloną
falę izolacyjną do wstępnego badania pacjenta, by ocenić, czy pacjent szczelna, do tej pory nie mieliśmy winien się spodziewać, gdy się do was
miał kontakt z osobami zarażonymi, wirusa. - Jak w obecnej sytuacji prze- zgłasza? Czy powinien się wstrzymać
czy prezentuje obraz zakażonego wi- biegają operacje i zabiegi planowane?
rusem. i.
- Planowane zabiegi zostały ograniNa innych oddziałach może jest czone, zawieszone. Działamy tylko w
mniej pacjentów, ale to zależy od sy- formie poradni tam, gdzie są potrzetuacji. Praktycznie przyjmujemy ich by. Pacjenci po operacjach, którzy
codziennie, staramy się pomagać tak, wymagają kontroli, zdjęcia szwów są
jak do tej pory to robiliśmy. Wydzie- przyjmowani w naszym szpitalu na
liliśmy kilka sal, taką izolatorię dla bieżąco.
chorych niepewnych, podejrzanych,
którzy czasem wymagają izolacji, ale - A jak działa oddział porodowy, bo
nie mają jeszcze zarażenia potwier- ciągle przychodzi tu na świat dużo
dzonego przez testy.
dzieci, przyjeżdżają tu rodzić nawet
Jesteśmy przygotowani nawet na eks- kobiety z sąsiednich powiatów.
tremalne sytuacje. Gdybyśmy nawet - Pacjentki są systematycznie przyj-

z przyjściem do szpitala?
- Jeżeli pacjent ma skierowanie i
wymaga hospitalizacji, to powinien
niezwłocznie do nas się zgłosić. My
po wstępnym jego zbadaniu w naszej
izolatce, w sali segregacyjnej, wysyłamy go do oceny do pozostałej części
izby przyjęć. Zostaną mu wykonane
badania. Jeśli wymaga hospitalizacji,
to oczywiście jak najbardziej zostaje
u nas. Nikomu nie odmawiamy przyjęć, wręcz odwrotnie, jeśli pacjent
wymaga pomocy, to mu jej udzielamy. Nie mamy żadnych ograniczeń,
nie brakuje nam miejsc.
- A jak są przyjmowani pacjenci
przywożeni w sytuacjach drastycznych przez karetki pogotowia, po
wypadkach drogowych?
- Oczywiście w pierwszej chwili
trzeba im zabezpieczyć podstawowe
czynności życiowe. Na izbie przyjęć
przeprowadzamy z nimi wywiad. Jeśli jest podejrzenie o zakażenie wirusem, to taki pacjent jest kierowany do
szpitala jednoimiennego w Staracho
wicach. W takich sytuacjach jest to
dla nich miejsce docelowe. Jeśli natomiast nie są podejrzani o zakażenie
wirusem, to są przyjmowani albo do
nas, na oddział chirurgii, albo kierowani do innych oddziałów w województwie o wyższej referencyjności,
jeśli zachodzi taka konieczność.

Grafika: Ministstwo Zdrowia
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Fundusz Dróg Samorządowych

Powiat Opatowski

W

ideokonferencja starosty
opatowskiego Tomasza
Stańka z wojewodą świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem.
W konferencji uczestniczyli
starostowie powiatów województwa
świętokrzyskiego,
którzy rozmawiali o Funduszu
Dróg Samorządowych (FDS).
Wojewoda przedstawił łączne
dofinansowanie zadań w ramach FDS dla z każdego z powiatów oraz gmin.

Na zadania drogowe realizowane w 2020 r. w ramach rządowego programu FDS w województwie świętokrzyskim przeznaczone jest łącznie 145,6 mln zł. W tym 60 mln na zadania
powiatowe a 85, 6 mln na zadania gminne. Wsparcie uzyska 195 zadań: 57 powiatowych dróg
i 138 gminnych, co pozwoli przeprowadzić prace na na 251 kilometrach dróg.
Powiat Opatowski otrzymał 1,2 mln zł na wykonanie trzech zadań. Łączna długość odcinków
dróg to około 1,7 km. Natomiast ogólna wartość projektu dla powiatu opatowskiego to 2,5
mln zł.
- Panie wojewodo, Powiat Opatowski uzyskał trzy zadania. Będziemy je realizować. Dziękujemy za wsparcie oraz uzyskaną pomoc – powiedział Starosta Tomasz Staniek.

Nabór do Specjalnych Ośrodków
Szkolno - Wychowawczych
- Staramy się, aby każda placówka posiadała
najwyższe standardy funkcjonowania i aby
mogła zapewnić jak najwyższy poziom oraz
komfort edukacyjny i terapeutyczny swoim
podopiecznym. Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze oferują edukację, rewalidację oraz rehabilitację dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Na wszystkich poziomach nauczania
zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra
pedagogiczna, która dba o najpełniejszy rozwój uczniów i wychowanków, dostosowując
formy i metody pracy do ich indywidualnych
potrzeb i możliwości – mówi Aneta Werońska, członek Zarządu Powiatu Opatowskiego, która odpowiada za oświatę w powiecie.
Aby zapoznać się ze szczegółową ofertą
wszystkich Ośrodków Szkolno Wychowawczych zachęcamy do kontaktu oraz odwiedzenia stron internetowych placówek.
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
w Dębnie im. Mieczysława Jopka Dębno 69 , 27530 Ożarów, kancelaria: tel./fax.: 15 861 05 22 ,
pon-pt 7- 15, e- mail: soszwdebno@poczta.onet.
pl
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w
Jałowęsach, Jałowęsy 124, 27-500 Opatów, tel.
(15)8682556, 533 612 881, e-mail: jalowesy@poczta.onet.pl, fb: SOSW Jałowęsy, strona internetowa: www.soswjalowesy.
SOSW Centrum Autyzmu w Niemienicach
Niemienice 95, 27-580 Sadowie, tel. 515 824 014,
kancelaria: tel.: 15-869-28-15. Internat po godzinie 15, tel: 15-869-28-15. Strona internetowa:
ww.soswniemienice.pl, e-mail: soswniemienice@poczta.onet.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w
Sulejowie, Sulejów 69; 27-515 Tarłów, telefon/
fax: 015 838-51-71, e-mail: sulejow@op.pl
Przypominamy, że oferty edukacyjne SOSW
znajdują się w ,,Kurierze Opatowskim,, Marzec
2020, który dostępny jest wersji papierowej jak

źródło: Urząd Wojewódzki w Kielcach
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Policja ostrzega i radzi

N

ie daj się oszukać na „informacje
o koronawirusie”
W związku z rozprzestrzenianiem się
pandemii koronawirusa policjanci apelują o zachowanie ostrożności i rozsądku oraz przestrzegają przed oszustami.
Pamiętajmy, że przestępcy, wykorzystując obawę i niepewność związaną z
epidemią, chcą wyłudzić pieniądze lub
wprowadzić dezinformację, zasypując
sieć oraz media fałszywymi informacjami, czyli fake newsami.
Przestrzegamy przed nieuczciwymi
zachowaniami osób, które wykorzystując epidemię koronawirusa oferują
do sprzedaży środki, m.in. amulety czy
herbatki, mające rzekomo cudowne
właściwości i zwalczające wirusa lub
powodujące cudowne ozdrowienie.
Oferują je w Internecie lub podszywają
się pod instytucje i organizacje mające
na celu zwalczanie i zapobieganie szerzeniu się wirusa czy też zajmujące się

jego leczeniem. Nie dajmy się oszukać
i o każdym taki przypadku informujmy policję.
Problem dotyczy nie tylko nieuczciwych sprzedawców ale i podszywania
się pod służby sanitarne i Ministerstwo
Zdrowia oraz inne instytucje i organizacje, które walczą z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Odnotowano
przypadki nieuczciwych ofert i rozpowszechniania nie tylko w Internecie
nieprawdziwych informacji dotyczących ewentualnych metod leczenia
tego wirusa.
Policjanci przestrzegają przed tego
typu oszustami. Nie dajmy się zwieść,
nie kupujmy cudownych środków mających nas rzekomo uchronić przed
zachorowaniem na koronawirusa czy
nagle uzdrowić. Nie wpuszczajmy też
takich osób do swoich domów i o każdym tego typu przypadku informujmy
policję.

AKTUALNYCH INFORMACJI NA TEMAT KORONAWIRUSA NALEŻY SZUKAĆ TYLKO NA
SPRAWDZONYCH, OFICJALNYCH STRONACH:
MINISTERSTWA ZDROWIA , GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO i PAŃSTWOWEGO
INSTYTUTU ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH i
ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA ü NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Pomoc osobom niepełnosprawnym
nych ośrodków szkolno-wychowawczych,
specjalnych
ośrodków wychowawczych, a
którzy przez okres co najmniej
5 kolejnych dni roboczych w
miesiącu nie mają możliwości
tarosta Opatowski Tomasz korzystania z opieki w ww.
Staniek oraz Wicestarosta placówce.
Opatowski Małgorzata Jalowska we współpracy z Państwo- Wysokość pomocy wynosi
wym Funduszem Rehabilitacji 500 zł miesięczne, na okres nie
Osób Niepełnosprawnych in- dłuższy niż 3 miesiące.
formują, iż w związku z epidemią koronawirusa został uru- Wnioski należny składać od
chomiony program : "Pomoc 10 kwietnia 2020 r., nie późosobom
niepełnosprawnym niej niż do 4 września 2020 r.
poszkodowanym w wyniku w Systemie Obsługi Wsparżywiołu lub sytuacji kryzyso- cia (SOW) - sow.pfron.org.
wych wywołanych chorobami pl lub drogą pocztową na
zakaźnymi".
adres: Powiatowe Centrum
Wsparcie skierowane jest do Pomocy Rodzinie w Opatoosób niepełnosprawnych, któwie, ul. H. Sienkiewicza 17,
rzy są uczestnikami : warsz27-500 Opatów.
tatów
terapii
zajęciowej,
środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów Telefon PCPR Opatów:
pomocy, zajęć rewalidacyjno- 797 994 717 ;
-wychowawczych
organizowanych zgodnie z przepisami Infolinia PFRON:
rozporządzenia MEN, specjal- 800 889 777.

S

Policjanci sprawdzają

N

owa i trudna sytuacja, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy, związana z występowaniem koronawirusa COVID-19,
wymaga podjęcia specjalnych decyzji
i procedur. Jedną z nich jest wdrożony
ścisły nadzór nad osobami objętymi kwarantanną domową.
Umundurowani policjanci wspierając
służby sanitarne, przynajmniej raz na
dobę sprawdzają, czy osoby te znajdują
się w miejscu kwarantanny oraz czy nie
potrzebują pomocy. Do realizacji tych zadań w pierwszej kolejności kierowani są
funkcjonariusze, którzy znają dany teren
i lokalnych mieszkańców. Są to również
policjanci posiadający odpowiednie przeszkolenie i wyposażeni w indywidualne środki ochrony. Dzięki temu w razie
konieczności podjęcia interwencji wobec
osoby objętej kwarantanną, zminimalizowane jest ryzyko rozprzestrzenienia wirusa na kolejne osoby.
Należy podkreślić, że ten nadzór prowadzą wyłącznie umundurowani funkcjonariusze, którzy korzystają z oznako-

wanych radiowozów podjeżdżając pod
znany im adres. Policjanci nie wchodzą
do mieszkań, nawiązują kontakt z osobą objętą kwarantanną korzystając z dostępnych urządzeń telekomunikacyjnych.
Następnie w uzgodniony z tą osobą sposób potwierdzają jej obecność w danym
miejscu. Zebrane informacje przekazują
służbom sanitarnym.
Gdy policjanci stwierdzą, że osoba, która winna się poddać obowiązkowej kwarantannie, opuściła miejsce pobytu, przekazują informacje o nieprzestrzeganiu
zasad kwarantanny do Powiatowego
Inspektora Sanitarnego. Może on nałożyć na winnych grzywnę w wysokości
do 5000 zł. Niezależnie od tego policjanci przeprowadzą czynności wyjaśniające
w sprawie o wykroczenie z art. 116 KW
dotyczące nieprzestrzegania przez osoby
podejrzane o chorobę, odpowiednich nakazów i zakazów związanych z izolacją.
W takim przypadku osoba taka może zostać ukarana przez sąd grzywną w wysokości do 500 zł.
opr. AF, żródło KGP

Fot. podkom. Agata Frejlich

Ponawiamy apel do wszystkich, wobec
onawiamy
apel do wszystkich,
wobec
których
zastosowano
lub zalecono
kwaktórych zastosowano lub zalecono kwarantannę o stosowanie się do poleceń
rantannę o stosowanie się do poleceń służb
służb sanitarnych oraz instytucji pańsanitarnych oraz instytucji państwowych.
stwowych.
takie
powinny,
nawet
Osoby takieOsoby
powinny,
nawet
nie z przymunie
z przymusu
prawnego, ale
społeczsu
prawnego,
ale społecznego
obowiązku
nego
obowiązku
dbania o innych
współdbania
o innych współobywateli,
poddać
obywateli,
się
rygorom poddać
izolacji. się rygorom izolacji.
Przypominamy, że powiadomienie (niePrzypominamy, że powiadomienie (niezazależnie
od sposobu,
np. telefoniczne)
leżnie
od sposobu,
np. telefoniczne)
o objęo objęciu jest
kwarantanną
jest
ciu kwarantanną
wiążące prawnie.
wiążące
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,,Opowiemy Twoją historię…”

Z

biórka Eksponatów do Muzeum Geodezji i Kartografii w Opatowie
By patrzeć z nadzieją w przyszłość, nie możemy zapominać o przeszłości. Zwracamy się do Państwa z apelem o pomoc w dalszym budowaniu kolekcji muzealnej. Jeśli zależy Państwu na tym, by urządzenia, z
którymi pracowaliście i geodezyjne historie, które przeżyliście zostały
przez nas opowiedziane i nie odeszły w zapomnienie, rozważcie przekazanie ich do naszego muzeum.
Wszystkie przedmioty zostaną otoczone staranną opieką i zabezpieczone przed skutkami upływu czasu. Właśnie przedmioty przekazane
przez darczyńców najczęściej posiadają swoją indywidualną, cenną
dla nas historię. Niektóre z darów będziemy na bieżąco udostępniali
na naszym profilu FB oraz stornie internetowej Domu Muzealnego PCKTiR. Najcenniejsze eksponaty mają szansę znaleźć się na wystawie
głównej i wystawach czasowych organizowanych przez Muzeum Geodezji i Kartografii w Opatowie.

P

owiatowe Centrum Kultury obecnie administruje następującymi obiektami: Podziemną Trasą Turystyczną w Opatowie im. prof.
Zbigniewa Strzeleckiego, placem rekreacyjno–
wypoczynkowym „Promenada” - w okresie letnim, lodowiskiem „Promenada ” - w okresie zimowym, Domem Muzealnym,
Muzeum Geodezji i Kartografii, Muzeum Ziemi Opatowskiej.
PCKTIR, m.in. organizuje i prowadzi działalność kulturalną, tworzy warunki i
przestrzeń do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej, rekreacyjnej, sportowej, wypoczynkowej oraz rozwoju szeroko pojętej turystyki
na terenie powiatu, dba i promuje dobra kulturalno – historycznego na terenie
powiatu i województwa, dba o krzewienie historii i tradycji naszego regionu.

Wnętrze Muzeum Geodezji i Kartografii w Opatowie

Kontakt:
Powiatowe Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji
w Opatowie.
Siedziba instytucji mieści się w Domu Muzealnym
przy ulicy Szpitalnej 4A w Opatowie,

Tel. 507-737-750,
e-mail: pcktir@opatow.pl
fot. Andrzej Żychowski
p.o. Dyrektor PCKTiR

Stop wypalaniu traw

J

uż od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz
przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków.
Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne,
tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi
panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost,
a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Jest to jednak całkowicie błędne myślenie.
Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie traw
prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym. Ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek
roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza.
Do atmosfery przedostaje się szereg związków
chemicznych będących truciznami zarówno
dla ludzi, jak i zwierząt. Wypalanie traw jest
również przyczyną wielu pożarów, które niejednokrotnie prowadzą niestety także do wypadków śmiertelnych. Rocznie w tego rodzaju
zdarzeniach śmierć ponosi kilkanaście osób.

Interwencje PSP w Opatowie w związku z wypalaniem traw (stan na 13 kwietnia
br.):.
Gmina Opatów – 4, Gmina Baćkowice – 0, Gmina Iwaniska – 7, Gmina Lipnik – 2,
Gmina Ożarów – 3, Gmina Sadowie – 0, Gmina Tarłów – 5, Gmina Wojciechowice
– 13, razem - 34

Kary

W

ypalanie traw jest zabronione na podstawie kodeksu wykroczeń, który przewiduje za to karę
grzywny w wysokości nawet do 5 tys. zł. Z kodeksu karnego wynika, że wypalanie traw, które skończy się pożarem okolicznych zabudowań, który zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo
mieniu w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Sprowadzanie bezpośredniego niebezpieczeństwa wskazanych zdarzeń jest zagrożone karą pozbawienia
wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
Zgodnie z ustawą o ochronie środowiska, kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny. Również
ustawa o lasach zabrania wypalania traw.
W przypadku stwierdzenia wypalania traw przez rolnika Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa może nałożyć karę finansową zmniejszającą wszystkie otrzymywane przez daną osobę
płatności o 3 proc. W zależności od stopnia winy rolnika kara ta może zostać obniżona do 1 proc.
lub zwiększona do 5 proc. Jeszcze wyższe kary przewidziane są dla rolników, którzy świadomie
wypalają grunty rolne - muszą oni liczyć się z obniżeniem płatności nawet o 20 proc. Agencja może
również pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok, jeśli stwierdzone zostanie uporczywe wypalanie przez niego traw.
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INFORMACJA DLA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA
KWARANTANNIE DOMOWEJ
W przypadku wystąpienia trudności w zaopatrzeniu
w żywność lub też w inne środki niezbędne do czasu
zakończenia kwarantanny domowej, osoby poddane
kwarantannie powinny skontaktować się w celu
uzyskania wsparcia z ośrodkami pomocy społecznej
z terenu danej gminy

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Opatowie
Plac Obrońców Pokoju 34

tel. 15 868 26 48

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Baćkowicach
Baćkowice 84A

tel. 15 868 62 15

!

Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
w Iwaniskach
w Sadowiu
Iwaniska, ul. Rynek 3
Sadowie 131C

tel. 15 8601203
lub 15 8601254

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lipniku, Lipnik 20

tel. 15 869 14 22

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ożarowie
Ożarów, ul. Leona Mazurkiewicza 19

tel. 15 8320941

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wojciechowicach
Wojciechowice 50

tel. 15 86 14 032

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarłowie
Tarłów, ul. Rynek 2

tel. 15 861 03 68

tel. 15 838 51 42

Jeśli w okresie trwania kwarantanny pojawi się wysoka gorączka lub objawy
chorób układu oddechowego, takie jak ciągły kaszel lub trudności
w oddychaniu, duszności – natychmiast należy
zadzwonić pod numer alarmowy

112

lub bezpośrednio zgłosić się
do odziału zakaźnego.

41 273 99 09

41 273 99 71 41 273 99 11

