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29 lipca odbyła się absolutoryjna sesja Rady
Powiatu w Opatowie, w której uczestniczyło 14
radnych, którzy jednogłośnie udzielili wotum
zaufania Zarządowi Powiatu.

- Z kapliczką i dzwonkiem we Wszachowie str. 12

Absolutorium to jeden z najważniejszych środków kontroli Rady Powiatu nad działalnością
organu wykonawczego czyli Zarządu w zakresie działalności ﬁnansowej. Zarząd przedstawia
sprawozdanie ﬁnansowe za poprzedni rok oraz

sprawozdania z wykonania budżetu.
Następnie komisja rewizyjna bada je
i wypracowuje wniosek w sprawie
udzielenia absolutorium Zarządowi
Powiatu, który przesyła do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Po przedstawieniu raportu o
stanie powiatu za 2019 r. przez starostę Tomasza Stańka oraz debacie nad
jego treścią, jak również zapoznaniu
się ze sprawozdaniami z wykonania
budżetu za ubiegły rok, Rada Powiatu jednogłośnie udzieliła wotum zaufania Zarządowi Powiatu oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2019 r. - Powiat Opatowski jest w
dobrej kondycji ﬁnansowej – stwierdził starosta
Tomasz Staniek. - Będziemy podejmować działania zmierzające do ciągłego rozwoju powiatu pod
względem demograﬁcznym oraz gospodarczym
przy ścisłej współpracy z samorządami.

dokończenie str. 4

Chirurgia i okulistyka jednego dnia

S

zpital św. Leona stale rozwija się i poszerza usługi medyczne. Ma świetnie przygotowaną salę do operacji chirurgii jednego dnia i okulistyki jednego dnia.
- Z okulistyką jednego dnia ruszyliśmy już na początku lipca, przeprowadzamy zabiegi usunięcia zaćmy - informuje
starosta opatowski Tomasz Staniek. - Mamy świetnie urządzony gabinet okulistyczny ze sprzętem za blisko 300 tys.
zł, specjalnie przygotowaną salę operacyjną, która powstała w ubiegłym roku, doskonale przystosowane sale pooperacyjne urządzone na wzór hotelu. To wszystko dzięki
środkom z rezerwy budżetu państwa.

dokończenie str. 4
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Z prac Zarządu Powiatu

Ponadto została wygenerowana nad29 lipca podczas sesji absolutoryjnej wyżka budżetowa w wysokości prawie
Zarząd Powiatu Opatowskiego otrzy- 6 milionów złotych – powiedział Tomał wotum zaufania od 14 radnych ze- masz Staniek, starosta opatowski.
branych na posiedzeniu Rady Powiatu Edukacja
Opatowskiego. Wotum zaufania jest Od września 2020 roku decyzją Zarządu
efektem wykonania przez Zarząd Po- Powiatu Opatowskiego w Specjalnym
wiatu budżetu za 2019 rok - Dziękuję Ośrodku Szkolno Wychowawczym
Zarządowi, Radzie Powiatu, pracowni- w Jałowęsach funkcjonowało będzie
kom starostwa i jednostek organizacyj- Przedszkole Specjalne oraz Branżowa
nych za dobrą i zgodną pracę. Powiat Szkoła Specjalna I stopnia (Szczegółowe
Opatowski w 2019 r. zwiększył budżet informacje dostępne na stronie www.
o 22,5 milionów złotych, czyli o 25 pro- sosowjalowesy.pl, tel. 15 6882556, tel.
cent. Pozyskano środki zewnętrzne kom. 533 612 881 Fax 15 688 25 56, e-mana realizacje zadań z zakresu ochrony il: jalowesy@poczta.onet.pl
zdrowia, edukacji, opieki społecznej, infrastruktury i rozwoju gospodarczego.
Wotum zaufania dla Zarządu

PZT powiększa swój tabor autobusowy

C

elem zapewnienia pasażerom Powiatowego Zakładu Transportu odpowiedniego komfortu podróżowania Zakład pozyskał nowy autobus. MAN ( rok
produkcji 2020) pomieści 20 pasażerów
i będzie służył mieszkańcom Powiatu na
obsługiwanych przez Powiatowy Zakład
Transportu liniach komunikacyjnych

- Komfort podróżujących jest jednym z priorytetów Powiatowego Zakładu Transportu. Każdego dnia autobusy PZT
przejeżdżają łącznie ok 300 km. Ta inwestycja to kolejny krok
w rozwoju Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie powiedział Starosta Tomasz Staniek
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165 tys. zł dla Domów Pomocy Społecznej

W

ojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz podpisał umowy na doﬁnansowanie domów pomocy
społecznej. Starosta Tomasz Staniek i wicestarosta Małgorzata Jalowska podpisali z wojewoda świętokrzyskim
umowę na kwotę 165 tys zł. Środki te przeznaczone są
dla domów pomocy społecznej z całego powiatu opatowskiego.
Doﬁnansowanie dla domów pomocy społecznej w całej
Polsce sięgnie 30 milionów złotych. Pieniądze przeznaczone zostaną na wsparcie bieżącej działalności w czasie
epidemii koronawirusa. To także środki m.in. na przyznanie gratyﬁkacji osobom zatrudnionym w placówkach, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników
narażonych na negatywne skutki wystąpienia epidemii.
Województwo świętokrzyskie otrzymało 1 206 500 zł z
rezerwy celowej budżetu państwa na doﬁnansowanie
dla publicznych domów pomocy społecznej w 14 powiatach i 2 gminach.

Droga w Gołębiowie odebrana

S

tarosta Tomasz Staniek wraz z Wicestarostą Małgorzatą Jalowską uczestniczyli w odbiorze drogi Gołebiów-Usarzów- Zdanów
-Jugoszów-Krobielice-Nasławice o łącznej długości 853 m
Starosta Opatowski podziękował wszystkim radnym oraz Wójtowi
gminie Lipnik Andrzejowi Grządzielowi za dobrą współprace oraz
pomoc przy realizacji inwestycji

Infrastrukura. W trosce o komfort miszkańców Powiatu

P

owiat Opatowski realizuje w 2020 roku następujące zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0737T Gołębiów – Usarzów – Zdanów – Jugoszów – Krobielnice -Nasławice w m.
Gołębiów w km 0+000 – 0+853, odc. dł. 0,853
km polegająca na jej poszerzeniu; Przebudowa
obiektu mostowego o nr ewid. (JNI): 30000631
zlokalizowanego w m. Baćkowice km 0+709 w
ciągu drogi powiatowej nr 0716T Baćkowice Baranówek - Zaldów – Iwaniska; Przebudowa
drogi powiatowej nr 0711T Dziewiątle - Ujazdek - Łagówka - Łagowica - Pipała - Jastrzębska
Wola - Skolankowska Wola - Zielonka - Iwaniska w m. Iwaniska polegająca na budowie
chodnika w km 11+048 - 11+669 w km 11+755

- 11+969 o łącznej dł. 0,835 km.
Ponadto odnowiono oznakowanie poziome
(przejścia dla pieszych, linie bezwzględnego zatrzymania - stop, linie przystankowe,
linie warunkowego zatrzymania, linie segregacyjne), uzupełniono zniszczone i brakujące
oznakowanie pionowe, w szczególności znaki
ostrzegawcze, informacyjne, kierunkowe oraz
miejscowości.
Sukcesywnie jest wykonywane odkrzaczanie poboczy dróg powiatowych, a także, po
wystąpieniu intensywnych opadów deszczu,
odmulanie dróg powiatowych oraz inne prace
związane z bieżącym utrzymaniem dróg.
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Powiat
w dobrej kondycji
dokończenie ze str. 4
Dla dobra mieszańców

S

tarosta w przedstawionym raporcie prezentował działania Zarządu Powiatu w 2019 r. we wszystkich dziedzinach życia społecznego mieszkańców. Jednym z najważniejszych elementów działań Zarządu było przejęcie Szpitala, który jeszcze w pierwszych miesiącach
2019 r. zarządzany był przez Centrum Dializa Sp. z o.o. z siedzibą
w Sosnowcu. Z uwagi na liczne uchybienia w prowadzeniu szpitala, potwierdzone kontrolami zarówno przez
Narodowy Fundusz Zdrowia, jak i wydzierżawiającego, czyli Powiat Opatowski, już od
2018 r. podejmowano kroki mające na celu
rozwiązanie umowy dzierżawy. 1 kwietnia
2019 r. Powiat Opatowski przejął lecznicę i
na wstępie dokapitalizował szpital kwotą 3
mln zł na bieżącą działalność i dla zachowania płynności ﬁnansowej. 15 lipca 2019 r. TOP
MEDICUS Sp. z o.o. zmieniła nazwę na Szpital Św. Leona sp. z o.o. Niezbędna była wymiana wyeksploatowanego sprzętu na nowy
sprzęt diagnostyczny oraz doposażenie, aby
zmodernizować potencjał techniczny szpitala.
Wielkim sukcesem było pozyskanie na ten cel kwoty 2.456.935,61 zł
z rezerwy budżetowej państwa, a wkład własny powiatu wyniósł
700.108,94 zł. Ze środków tych zakupiono sprzęt diagnostyczno - zabiegowy dla szpitala i poradni specjalistycznych (m.in. laparoskop,
endoskop, usg, mikroskopy, narzędzia chirurgiczne, gastroskop).
Szpital wyposażono w zestawy komputerowe, serwer, uzyskując
efekt cyfryzacji RTG i usprawniono pracę całego obiektu. Ponadto
udało się pozyskać nowoczesny ultrasonograf dzięki wsparciu Funduszu Sprawiedliwości (149 tys. zł) z wkładem własnym powiatu 70
tys. zł.

W roku 2019 w szpitalu funkcjonowały izba przyjęć i oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczno – położniczy, dziecięcy i
noworodkowy. Mieszkańcy powiatu mogli także korzystać z usług
przyszpitalnych poradni specjalistycznych: alergologicznej, chirurgii
ogólnej, chirurgii onkologicznej, chirurgii naczyniowej, ortopedycznej, dermatologicznej, diabetologicznej, poradni „K”, gruźlicy i chorób płuc, geriatrycznej, kardiologicznej,
kardiologicznej dla dzieci, laryngologicznej, neurologicznej, okulistycznej oraz
medycyny pracy. W szpitalu znajdują
się również pracownie: USG, tomografu
komputerowego, RTG oraz endoskopii.
Ponadto pacjenci mieli dostęp do specjalistów w Poradni Zdrowia Psychicznego,
Poradni Leczenia Uzależnień, czy Poradni
Psychologicznej. Swoje usługi świadczył
Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej oraz
Onkologiczna Poradnia Konsultacyjna,
która jest ﬁlią Świętokrzyskiego Centrum
Onkologii w Kielcach.
Powiat opatowski ze środków własnych kolejny rok ﬁnansował zakup świadczeń leczniczych z rodzaju rehabilitacja lecznicza ambulatoryjna i domowa dla mieszkańców powiatu opatowskiego. W roku
2019 powiat zakupił 60.016 zabiegów ﬁzjoterapeutycznych za kwotę
462.931,97 zł.
6 mln oszczędności
Na podstawie danych ﬁnansowych w układzie porównawczym za
rok 2018 oraz 2019 zawartych w raporcie o stanie powiatu za 2019 r.
możemy zauważyć 6 milionową oszczędność Powiatu Opatowskiego
na przestrzeni rocznej działalności.

Chirurgia i okulistyka jednego dnia
dokończenie ze str. 4

S

zpital Św. Leona chce wystąpić z
wnioskiem do NFZ o kontrakt na zabiegi okulistyczne w ramach tzw. chirurgii jednego dnia. W ciągu najbliższych
tygodni w Opatowie ma ruszyć poradnia okulistyczna.
Chęć pracy w opatowskim szpitalu zadeklarowało już trzech okulistów,
którzy na bieżąco koordynują przygotowania do uruchomienia szpitalnego oddziału. Powstanie Zespołu Chirurgii Jednego Dnia wpisuje się w aktualne trendy
służby zdrowia Zamiast długotrwałego
i często nieprzyjemnego pobytu w szpitalu pacjent poddawany jest szybkiemu
zabiegowi, np. usunięcia zaćmy, a po kilku czy kilkunastu godzinach zostaje wypisywany do domu.

Poradnia czynna wtorek, środa i piątek w godz.
8:00-14:00
Zakres badań i zabiegów wykonywanych w poradni:
-Komputerowe badanie refrakcji i dobór szkieł okularo wych
-Badanie dna oka
-Badanie widzenia barw
-Leczenie zachorowań ostrych i przewlekłych
-Prowadzenie pacjentów z rozpoznaną jaskrą, retinopatią cukrzycową, zaćmą, AMD i innymi schorzeniami tylnego odcinka
oka
-Diagnostyka szczegółowa nowych pacjentów
-Usuwanie ciał obcych
-Leczenie zachorowań ostrych i przewlekłych
-Badanie pola widzenia
-Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego
-Możliwość wyliczenia soczewki do wszczepu wewnątrzgałkowego metodą bezkontaktową za pomocą biometru optycznego.

Zapraszamy do rejestracji pacjentów pod
numerem:
15 86 70 450
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150 tys. zł premii dla młodego rolnika –
nabór wniosków przedłużony

T

rwający od 3
czerwca 2020 r.
nabór wniosków w
ramach działania
„Premie dla młodych
rolników”
został przedłużony. Młodzi rolnicy
mogą je składać w
oddziałach regionalnych
Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 17
sierpnia.
To już 6. nabór wniosków w ramach działania
„Premie dla młodych rolników”. Wsparcie jest
zachętą dla młodego pokolenia do rozwijania
rolniczego biznesu. Ze względu na popularność programu, ARiMR przedłużyła tegoroczną
kampanię - młodzi rolnicy będą mieli dodatkowe dwa tygodnie na dopełnienie formalności.
Oddziały regionalne Agencji będą przyjmowały
wnioski do 17 sierpnia.

od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
- posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni
minimum 1 ha;
- rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej
nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
- posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale
od 13 tys. euro do 150 tys. euro;
- przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.
Na co można przeznaczyć premię?
Premia musi w całości zostać przeznaczona na
prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie
do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów
rolnych. Minimum 70% premii należy przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe. Środki będą
wypłacane w dwóch ratach:

- 120 tys. zł – na wniosek o płatność, po spełnieKto może otrzymać „Premię dla młodego rolni- niu przez młodego rolnika określonych warunków;
ka”?
Wsparcie mogą otrzymać osoby, które m. in.:

- 30 tys. zł – po realizacji biznesplanu.

- w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż Wnioski przyjmują oddziały regionalne
ARiMR. Można je składać drogą elektronicz40 lat;
ną, osobiście lub przesłać pocztą.
- posiadają odpowiednie kwaliﬁkacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy

Informacja dotycząca Tarczy Antykryzysowej
Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie informuje, że ciągle
prowadzi nabory na wprowadzone w ramach Tarczy Antykryzysowej stanowiącej pakiet rozwiązań m. in. dla przedsiębiorców, pracodawców i pracowników oraz organizacji
pozarządowych i kościelnych osób prawnych mający na celu
ochronę miejsc pracy instrumenty wsparcia tj.:
– pożyczki w wysokości do 5 000 zł dla mikroprzedsiębiorców (w tym osób tzw. samozatrudnionych),
- dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla osób fizycznych, niezatrudniających pracowników (tzw. samozatrudnionych),
- dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników
wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne dla mikro,
małych i średnich przedsiębiorców,
- dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników wraz
ze składkami na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów określonych w ustawie
o pożytku publicznym i wolontariacie,
- jednorazowe pożyczki dla organizacji pozarządowych na
pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej,
- dofinansowanie kościelnym osobom prawnym oraz ich

jednostko, organizacyjnym części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na
ubezpieczenie społeczne. Pomoc przedsiębiorcom udzielana
jest w sposób ciągły. Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie
zachęca pracodawców dotkniętych kryzysem w związku z
wystąpieniem COVID-19, którzy jeszcze nie korzystali z dofinasowań oferowanych w ramach tarczy antykryzysowej do
składnia wniosków o pomoc. Szczegóły znajdziecie Państwo
na stronie urzędu – www.pup-opatow.pl w zakładce Tarcza
antykryzysowa.
Wnioski o udzielenie wsparcia można składać w postaci:
elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl, co pozwoli na
sprawną obsługę sprawy, bez konieczności wizyty w Urzędzie, w postaci papierowej do skrzynki podawczej mieszczącej się przed wejściem do Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie lub przesłać pocztą na adres Urzędu (ul Partyzantów
13, 27-500 Opatów). Kompletne wnioski są rozpatrywane
według kolejności ich złożenia. W przypadku wystąpienia
nieprawidłowości, pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w
Opatowie, kontaktują się e-mailowo lub telefonicznie z wnioskodawcami. Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie dokłada
wszelkich starań, aby oferowana pomoc jak najszybciej trafiła
do przedsiębiorców, a w konsekwencji mogła stanowić realną
ochronę dla istniejących miejsc pracy.

Wybrane oferty pracy z Powiatowego
Urzędu Pracy w Opatowie:
Lektor języka angielskiego, praca na terenie powiatu opatowskiego, umowa o pracę
na czas określony, wykształcenie wyższe,
przygotowanie pedagogiczne, Kontakt tel.
506 138 791.
Technolog drzewny, Piskrzyn, umowa
o pracę na czas nieokreślony, system
czasu pracy – dwie zmiany, wykształcenie średnie, doświadczenie w produkcji
małoseryjnej w branży drzewnej i drewnopochodnej, doświadczenie na stanowisku
technolog drzewny. Kontakt tel. 502 254
627.
Sprzedawca - kasjer, Opatów, umowa o
pracę na czas nieokreślony, system czasu
pracy – dwie zmiany, wykształcenie zawodowe. Kontakt tel. 602 244 490.
Zootechnik oceny, praca na terenie powiatu opatowskiego, umowa o pracę na
okres próbny, system czasu pracy – jedna
zmiana, wykształcenie wyższe lub średnie
zootechniczne, rolnicze, prawo jazdy kat.
B, umiejętność obsługi sprzętu komputerowego.
Kontakt tel. 661 808 009 lub 42 632 91 36
Kierowca samochodu dostawczego, praca
na terenie powiatu opatowskiego, umowa
o pracę na czas nieokreślony, system czasu
pracy – jedna zmiana, wykształcenie podstawowe, prawo jazdy kat. B, umiejętność
obsługi komputera, tabletu. Kontakt tel.
507 020 907.
Elektromechanik, Prusy, umowa o pracę
na okres próbny, system czasu pracy –
dwie zmiany, wykształcenie podstawowe/
zawodowe, umiejętność: podstawy elektryki, orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno – epidemiologicznych. Kontakt tel.
500 144 370.
Brygadzista – spalarnia odpadów, Karsy,
umowa o pracę na czas nieokreślony, system czasu pracy – ruch ciągły, wykształcenie min. średnie, uprawnienia na suwnicę,
mile widziane doświadczenie zawodowe.
Kontakt tel. 691 112 486 lub 18 441 70 48.
W razie pytań o poszczególne oferty pracy wszelkie informacje można
uzyskać w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Opatowie pod numerem telefonu 15 86 80 300 wew. 343.
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Czas na profesjonalistów

W

ramach Projektu pn. „Czas na profesjonalistów – podniesienie
jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 współﬁnansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania
8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie
na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” Działanie 8.5 „Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego”
Oś 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo – uczniowie szkół
zawodowych z terenu powiatu opatowskiego, tj. 50 uczniów Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie, 49 uczniów
Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie oraz 8 uczniów Zespołu Szkół nr 2
w Opatowie rozpoczęli staże wakacyjne u pracodawców. W okresie wakacyjnym 107 uczniów – uczestników projektu odbędzie staże w 26 zakładach pracy zgodnie z proﬁlem kształcenia w szkole,
wykorzystując tym samym zdobyte umiejętności podczas kursów
zawodowych.
Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 3 szkołach kształcenia zawodowego w powiecie opatowskim poprzez realizację kursów i szkoleń, które pozwolą na
zdobycie dodatkowych uprawnień zwiększających szansę uczniów
na rynku pracy.

Całkowita wartość Projektu: 1 998 567,46 PLN
Doﬁnansowanie projektu z UE: 1 698 782,34 PLN

Program „Bezpieczne przejścia” dla pieszych

M

inister Spraw Wewnętrznych i Administracji pozytywnie rozpatrzył wniosek o dofinansowanie zadania pod
nazwą „Modernizacja przejść dla pieszych w obrębie szkół
podstawowych na terenie Miasta Opatów, w ramach poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz pozostałych uczestników
ruchu drogowego” z „Programu ograniczania przestępczości i
aspołecznych zachowani Razem Bezpieczniej im. Władysława
Stasiaka”.
Projekt jest realizowany przez Powiat Opatowski przy udziale
Gminy Opatów. Planowana wartość projektu opiewa na kwotę 92 600 zł, przy czym kwota dotacji wynosi 72 300 zł. Projekt ten obejmuje modernizację czterech przejść dla pieszych
na drogach powiatowych – dwa na ulicy Mickiewicza, jedno
na ulicy Ćmielowskiej oraz jedno na ulicy Kopernika. Celem
przedsięwzięcia jest utworzenie w wymienionych wyżej miejscach „Aktywnych Przejść dla Pieszych”, które dzięki zainstalowaniu specjalistycznych czujników ruch, elementów odblaskowych oraz znaków drogowych z lampami LED znacznie
przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa pieszych.
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Bezpłatne badania
kolonoskopowe

„RAK NA WSPAK – wsparcie proﬁlaktyki w kierunku wczesnego
wykrywania raka jelita grubego w województwie świętokrzyskim”
KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNYCH BADAŃ ?
Z bezpłatnych badań kolonoskopowych ze znieczuleniem mogą
skorzystać mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, z wyłączeniem Kielc i miejscowości: Chęciny , Chmielnik, Górno, Daleszyce,
Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny,
Strawczyn, Zagnańsk.
Projekt ma charakter proﬁlaktyczny, dlatego Uczestnikami Projektu
mogą być osoby, które nie mają objawów klinicznych sugerujących
na istnienie raka jelita grubego w wieku:

Powiat Opatowski 3 najbogatszym
powiatem w Polsce

J

est kolejna edycja rankingu
dotycząca bogactwa poszczególnych samorządów - czytamy na portalsamorządowy.pl.
Zestawienie pomija wpływy z
dotacji celowych, skupiając się
na dochodach własnych i otrzymywanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego subwencjach.
Ranking przygotowało pismo
"Wspólnota". Jak czytamy na
portalsamorządowy.pl,
przy
tworzeniu rankingu zamożności zastosowano tę samą metodę, co w poprzednich latach.
"Ponownie pominięto wpływy
z dotacji celowych, które szczególnie w okresie intensywnego
korzystania z funduszy unijnych mają silny, choć chwilowy
wpływ na wielkość dochodów.
Uwzględniono tylko dochody
własne i otrzymywane sub-

wencje, które według autorów
rankingu - prof. Pawła Swianiewicza i dr Julity Łukomskiej lepiej oddają hasło zamożność"
- pisze portal.
Ranking najbogatszych polskich
województw,
miast,
powiatów i gmin - Najbardziej ekscytujące są zmiany na
pierwszych miejscach, ale w naszym rankingu uwagę zwracają
także te samorządy, które od
lat systematycznie poprawiają swoją pozycję, znajdując się
poza najbardziej eksponowanymi miejscami. Uwagę zwraca awans Dąbrowy Górniczej i
Tarnowa, a także m.in. Grębocic, Kampinosu czy Wysokiego
Mazowieckiego. Wśród miast
wojewódzkich uwagę zwraca
poprawiająca się pozycja Opola
i Zielonej Góry – mówią autorzy rankingu.

▪50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego
▪40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci), u którego rozpoznano raka jelita grubego
▪25-49 lat z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny
HNPCC w poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. Członkowie takiej rodziny powinni mieć powtarzane kolonoskopie co 2-3
lata, chyba że badania genetyczne wskaże, że u danej osoby nie ma
mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania kontrolnych kolonoskopii.
▪Osoby ,które w ciągu ostatnich 10 lat nie miały przeprowadzonego
badania kolonoskopowego.
Na czym polega kolonoskopia?
Kolonoskopia to badanie, które umożliwia obejrzenie wnętrza jelita
grubego przy użyciu giętkiego przyrządu wyposażonego w kamerę
i źródło światła (kolonoskop). Jest to najlepsza metoda wczesnego
wykrycia raka jelita, który wcześnie zdiagnozowany daje szanse na
całkowite wyleczenie.
Nie daj się zaskoczyć rakowi – wykonaj bezpłatne badanie.
Wszystkich chętnych zapraszamy do naszej placówki:
Szpital Św. Leona Ul. Szpitalna 4 lub pod numerem telefonu:
15 867 04 34

507 737 750
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Umowa w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej w okresie epidemii COVID-19" podpisana

2

3.07.2020 r. Starosta Opatowski Tomasz Staniek podpisał
umowę z Wojewodą Świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem dotyczącą sﬁnansowania zakupu sprzętu komputerowego, tj. laptopów, tabletów i sprzętu audiowizualnego oraz
środków ochrony osobistej dla rodzin zastępczych na kwotę
169 738,00 zł oraz dla Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opatowie na kwotę 282 512,00 zł.
Szczegółowe cele projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój, to przede wszystkim doﬁnansowanie zakupu wyposażenia na zadania w trybie zdalnego nauczania (m.in. sprzętu komputerowego i oprogramowania) oraz zakupu środków
ochrony indywidualnej i do bezpośredniej walki z epidemią.

Integracyjnie w Nieskurzowie

23-25 lipca 2020 r. grupka dzieci z naszych placówek, w nagrodę za wyróżniające wyniki w nauce oraz zachowanie - gościła w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Nieskurzowie Nowym. Wychowankowie uczyli się pływać kajakami.
Korzystali z pięknego słońca oraz atrakcji placu zabaw na plaży. Uczestniczyli
w rajdzie rowerowym do Zamku Krzyżtopór w Ujeździe – mówi Marek Borkowski- Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych
w Opatowie. W sobotę 25 lipca do zabawy nad Zalewem w Nieskurzowie dołączyły pozostałe dzieci. Po wyczerpującym dniu, wszyscy usiedli przy ognisku.
Były rozgrywki sportowe, śpiew, taniec i muzyka. Impreza trwała do późnych
godzin wieczornych.
Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych podziękował za zaangażowanie wychowawcy Liderowi - Stanisławie Podczasi, wychowawcom, którzy czynnie włączyli się do zabaw z dziećmi oraz wychowankom
placówek za dobrą zabawę.
Przypomnijmy, że uchwałą Rady Powiatu z dnia 20 września 2020 r. zostało
utworzone Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Opatowie. Centrum obsługuje administracyjnie:
- Placówkę Opiekuńczo- Wychowawczą w Nieskurzowie Nowym,
- Placówkę Opiekuńczo- Wychowawczą Nr 1 w Opatowie,
- Placówkę Opiekuńczo- Wychowawczą w Ożarowie,
- Placówkę Opiekuńczo- Wychowawczą w Tarłowie
- Placówkę Opiekuńczo- Wychowawczą typu Specjalistyczno- Terapeutycznego
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Trwa nabór do szkoł
ponadpodstawowych
Trwa nabór do szkół ponadpodstawowych w Powiecie Opatowskim. Ósmoklasiści, którzy w
ostatnim czasie poznali wyniki egzaminów stają przed ważnym wyborem - W Powiecie znajdują się trzy szkoły ponadpodstawowe, zapewniające uczniom najwyższe standardy dydaktyczne oraz rozwojowe. Każda z trzech placówek rozwija się z roku na rok, poszerzając oferty
kształcenia o nowe proﬁle oraz kierunki. Rozwija się również infrastruktura oraz bazy dydaktyczne, co daje uczniom jeszcze większy komfort funkcjonowania w szkolnej społeczności –
mówi Aneta Werońska – Członek Zarządu Powiatu Opatowskiego.
Warto zauważyć, że w funkcjonowanie każdej z placówek włącza się Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie. Ciągle powiększający się tabor autobusowy zapewnia uczniom dotarcie do
szkół z miejsc gdzie połączeń komunikacyjnych nie ma.

Nie czekaj! Zgłoś się juz dziś!
Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie
Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza
Głowackiego

Zaespół Szkół Nr 1 w Opatowie

ul. J. Słowackiego 56, 27-500 Opatów

ul. Sempołowskiej 1, 27-500 Opatów
woj. świętokrzyskie, Polska

tel. / fax: 15 8682 319, kom. 509 954 258

tel. (15) 868-20-35, fax. (15) 868-48-87
e-mail: loopat@pro.onet.pl

e-mail: zszopat@poczta.onet.pl

Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii
Curie Skłodowskiej Os. Wzgórze 56,
27-530 Ożarów
tel: +48 15 861 18 01
e-mail: Ozarow@poczta.onet.pl
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Wielki potencjał Opatowa

Rozmowa z artystą, plastykiem, Adamem Hanuszkiewiczem

- Ostatnio wykonuje pan wiele prac dla Opatowa
i powiatu opatowskiego? Nad czym obecnie pan
pracuje?
- Współuczestniczę w realizacji ekspozycji „Złoty
wiek Opatowa”, która będzie mieściła się w Podziemiach Opatowskich. To jest popowa opowieść
o historii, o najlepszych czasach miasta, które
znakomicie się rozwijało i promieniowało na cały
region. Zajmuję się ilustracją minionych faktów,
kolega Zbigniew Zybała, miejscowy przewodnik i
regionalista – treścią historyczną.
- Co konkretnie pan wykonuje? Jakie elementy
XVI-wiecznej historii miasta będziemy mogli podziwiać w pańskiej wizji twórczej?
– To będzie historia dla tych, którzy już coś widzieli i wiedzą o Opatowie oraz dla tych, którzy
dopiero zaczynają się zaznajamiać z jego historią. Jednocześnie nie będziemy powtarzać tego,
co można zobaczyć w kolegiacie czy w zamku
Krzyżtopór w Ujeździe. Niestety nie mamy artefaktów o znaczeniu muzealnym, dlatego postaramy się je odtworzyć, wykorzystując współczesne
możliwości techniczne. Postaramy się oddziaływać na turystów za pomocą doznań wzrokowych.
Przygotowuję zabytki, które łączą się z osobą kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego. Już niebawem
będzie można zobaczyć makietę dawnego miasta,
mury obronne z bramami. Tu ciekawostka, przyzwyczajeni jesteśmy do bramy warszawskiej, którą
widzimy. Była ona jednak duża wyższa, przypominała bramę w Sandomierzu. Przybliżę postać
Stanisława Samostrzelnika, jego miejsce w historii naszej sztuki. Zaprezentuję jego pracę przedstawiającą ilustrowaną wersję „Przywileju Opatowskiego”. Już sprowadziłem z Francji specjalny

pergamin. To będzie
kopia, znacznie lepsza niż wydruki. Pokażę wielkie rody
magnackie z tego
okresu, wielkie fortuny, które znacznie
przewyższały inne
majątki w ówczesnej
Europie. Będzie trochę
wielokulturowości, społeczności
żydowskiej. To ma
być
interaktywna
ilustracja,
bardzo
atrakcyjna dla współczesnego
turysty,
nowoczesna
wizja
zwracająca uwagę i
zapadająca w pamięci. To, co robię, jest fragmentem pracy całego zespołu.
- Nie wszyscy wiedzą, że pańskie projekty są realizowane na oddziale okulistyki Szpitala św. Leona
w Opatowie. Jak to się stało, że zajął się pan przygotowywaniem prac dla służby zdrowia?
- Zaraz po ukończeniu studiów na krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych w 1989 r. zajmowałem
się nie tylko sztuką, ale też reklamą, projektowaniem rzeczy użytecznych, sprzętu, wnętrz. Siłą
rzeczy musiało to się zbiec z różnymi realizacjami. To był czas przemian ustrojowych, rodzenia
się kapitalizmu w Polsce. Tak się złożyło, że zajmowałem się też projektowaniem dla dużej firmy
sprzętu na oddział okulistyczny, łóżek, stolików.
Część z nich została zakupiona przez tworzący
się w Opatowie oddział okulistyki, dla którego też
przygotowuję projekt wnętrza.
- Jak to się stało, że znalazł się pan w Opatowie?
Pańskie korzenie rodzinne są przecież w Oświęcimiu.
- Podczas studiów w Krakowie poznałem swoją
przyszłą żonę, która pochodzi z Opatowa. Często
przyjeżdżaliśmy tutaj, byłem zafascynowany urodą tego miejsca. Teraz jestem tu z wyboru, trochę
wbrew tym, którzy stąd uciekają. A tam, gdzie jestem, proponuję też swoje usługi. Oczywiście trzeba przebrnąć przez określone formuły konkursowe, ale ostatecznie nie jest to takie trudne.
- Jak pan postrzega środowisko, w którym pan

obecnie mieszka i pracuje?
-Namawiałbym do jeszcze większej współpracy burmistrza i starosty, która powinna zaowocować wieloma wspólnymi inicjatywami. Teraz
nie ma nawet w mieście sklepiku z pamiątkami.
Chodzi o to, by Opatów zyskał jednolite logo, bo
obecne wygląda źle, archaicznie, jest niewystarczające w celach reklamowych. A to jest ważne
narzędzie, by w drugim kroku wykonać materiały
promocyjne.
W tym przypadku musi być spójna koncepcja
ilustracyjna, która pojawiałaby się we wszystkich
materiałach promocyjnych. Turysty nie interesuje, po jakiej ziemi stąpa, czy burmistrza, czy starosty. Na starych fotografiach widzimy, że rynek w
Opatowie był pełny, a teraz jest pusty. Musimy się
dowiedzieć i dokładnie zdiagnozować tę sytuację.
Dlaczego tak się dzieje, że wyrzuciliśmy z rynku
handel warzywny, owocowy, zwierzęcy. To wszystko można poprawić. Jeśli jest problem, to staram
się znaleźć jak najlepsze rozwiązanie. Jestem krytyczny z natury, muszę zdefiniować problem. By
mieć jakieś podłoże, muszę znaleźć najlepsze rozwiązanie, popisać się szczerością. Tu tkwi wielki
potencjał pod każdym względem, trzeba go tylko
odpowiednio wykorzystać.
- Wykonuje pan wiele prac plastycznych, których
tematem jest Opatów. Jaka jest pana wizja miasta?
- Opatów jest ciekawy do pokazywania. W mojej
wizji nastąpiło lekkie połączenie malarstwa i grafiki. Staram się tak pracować, by obraz ostatecznie
nie był rzeczą przypadkową, tylko unikalną. Miał
wartość, był związany z miejscem, daną sytuacją.

Adam Hanuszkiewicz , rocznik 1962,
absolwent Państwowego Liceum Sztuk
Plastycznych w Krakowie, dyplom na
ASP w Krakowie u profesora Juliusza
Leoniaka w 1989 r. Działalność artystyczna na terenie kraju i Europy. Małżonka Maria Małgorzata, która wywodzi się z Opatowa, też podziela pasje
męża. Niedawno wykonała srebrną biżuterię dla kobiet i mężczyzn, zestaw
kilkudziesięciu różnych elementów
inspirowanych obrazami z kolegiaty.
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Z klasyką w murach klasztoru
,,
- Jest to niezwykłe wydarzenie kulturowe dla
mieszkańców Opatowa
oraz powiatu opatowskiego – powiedział starosta Tomasz Staniek. - Dziś
mury kościoła klasztoru
OO. Bernardynów gościły
wyjątkowych artystów z
muzykę klasyczną, która
rozwija człowieka. Dziękuję za dostarczenie nam
wszystkim niezwykłych
wrażeń poprzez podróż
do zacierających się powoli zakątków sztuki.

K

lasztor OO. Bernardynów w Opatowie gościł wirtuozów muzyki klasycznej. Wyjątkowy koncert zorganizowany został przez Polski Impresariat Muzyczny, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut muzyki i tańca. Partnerem tego wydarzenia był Powiat Opatowski.
W programie melomani usłyszeli kompozycje takich twórców, jak Stanisław
Moniuszko, Karol Szymanowski, Ignacy Jan Paderewski, Fryderyk Chopin.
W niezapominaną podroż do klasyki zgromadzonych gości zabrali: Anna
Radziejowska - mezzosopran, Milena Lande – sopran i pianista Paweł Sommer.
Anna Radziejewska jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Fryderyka
Chopina w Warszawie w klasie śpiewu Jerzego Artysza. W latach 1999–2017
była solistką Warszawskiej Opery Kameralnej. Występowała w najbardziej
prestiżowych teatrach operowych oraz salach koncertowych Europy i Japonii. Brała udział w wiodących festiwalach, m.in. Salzburg Festspiele, Holland
Festival, Maerz Festival Berlin, Wiener Festwochen, Schwetzingen Festival,

Warszawska Jesień.
Milena Lange ukończyła studia na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie uzyskała dyplom z wyróżnieniem w klasie śpiewu solowego oraz dyplom w klasie fortepianu. Współpracuje z wieloma orkiestrami symfonicznymi oraz kameralnymi w Polsce,
m.in. z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii: Podkarpackiej, Świętokrzyskiej,
Kaliskiej, Zabrzańskiej, Rybnickiej, Częstochowskiej ….???, Śląską Orkiestrą
Kameralną oraz z Warszawską Orkiestrą Symfoniczną „Impressione”.
Paweł Sommer jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Fryderyka
Chopina w klasie prof. UMFC Anny Jastrzębskiej-Quinn. Obecnie wykładowca macierzystej uczelni na Wydziale Wokalno-Aktorskim. Jako solista
i kameralista występował w kraju i za granicą (m.in. Ryga, Aix-en-Provence,
Mediolan, Bruksela). Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

,, Melexem” przez kulturę

J

uż niebawem Powiatowe Centrum Kultury,
Turystyki i Rekreacji w Opatowie zapewni
turystom komfort oraz nową formę zwiedzania urokliwych zakątków Powiatu Opatowskiego. Dzięki nowemu nabytkowi jakim jest
elektryczny pojazd wolnobieżny liczący 17
miejsc, turyści będą mogli swobodnie przemieszczać się pomiędzy wszelkimi atrakcjami
jakie kryje Opatów oraz Powiat skupiając się
tylko i wyłącznie na historiach oraz legendach
opowiadanych przez przewodnika, który będzie towarzyszył podróżującym. Punkt początkowy każdej wycieczki to rynek w okolicach podziemi, trasy będą uwzględniały takie

miejsca jak kolegiata, klasztor, dom muzealny/ promenada, Zochcinek.
- Rozwój kultury oraz wznoszenie jej na coraz
wyższy poziom jest niezwykle istotne. Opatów jak i cały Powiat Opatowski posiada bardzo duży potencjał kulturalny, który chcemy
rozwijać. Chcemy, aby każdy kto odwiedzi
nasze zakątki poczuł klimat miejsc w których
się znajduje, dostrzegł ich wyjątkowość, poznał tradycje, historię oraz magię Opatowa –
powiedziała Dyrektor Powiatowego Centrum
Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie –
Paulina Gierada.
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Z kapliczką i dzwonkiem we Wszachowie
Mieszkańcy Wszachowa, gmina Baćkowice,
odnowili starą kapliczkę z symbolicznym, zabytkowym dzwonkiem loretańskim, który ma
chronić miejscowości przed burzami, czarnymi
chmurami.
Za radą siostry z USA
- Siostra męża Ania, która jest zakonnicą w USA i
przebywała u nas w tamtym roku na urlopie, zaproponowała, by odnowić kapliczkę – opowiada
Agata Kargul. – Cała bowiem była zachlapana i
zabrudzone. Do środka dostało się tak dużo ziemi, że musieliśmy taczkami wywozić.
Mąż pani Agaty, Mateusz zalał nową podmurówkę pod słupki. Całą konstrukcję wzmocnił czterema głównymi belkami. Wykonał
nowy dach. Położył kostkę wokół
kapliczki. Prace trwały cztery tygodnie. Ksiądz proboszcz Marek
Bieniasz przekazał do kapliczki
ponad metrową ﬁgurkę Matki Bożej.

miejsca.
Dużo mogłaby powiedzieć o kapliczce 94-letnia
Stanisława Mruk. Odkąd tylko pamięta, kapliczka była upiększona. Gromadzili się przed nią ludzie. Śpiewali pieśni maryjne. Kapliczka wrosła
w historię naszej wsi, była świadkiem najważniejszych wydarzeń.
Gehenna podczas wysiedlenia
Mieszkańcy przeszli gehennę podczas wysiedlenia w 1944 r. – Tu, niedaleko Piotrowa, znajdowała się pierwsza linia frontu – opowiada Stanisława
Mruk. - Uciekaliśmy stąd, Niemcy do nas strzelali. Udało się schować w lesie. Wojnę straszną pamiętam, to był sierpień 1944 r., jak już Rosjanie tu

Koszt odnowienia kapliczki wyniósł około 5 tys. zł. Mieszkańcy
ogłosili zbiórkę. Najwięcej dali
Stanisława Mruk i Mirosław Łata
- po 400 zł, pozostali po około 100
- 200 zł. Zebrano razem 2,1 tys.,
resztę dołożyła rodzina Kargulów.
Przekazywanie tradycji
Pełen uznania dla inicjatywy
mieszkańców jest starosta opatowski Tomasz Staniek. - Staraniem
mieszkańców wsi oraz księdza
Marka Bieniasza odbudowano
kapliczkę z zabytkowym dzwonkiem loretańskim z 1839 roku
umieszczonym z tyłu na słupie – mówi Tomasz
Staniek. - Uczestniczyłem we mszy świętej wraz
ze zgromadzonymi wiernymi.
Proboszcz paraﬁi w Piórkowie, ksiądz Marek
Bieniasz pochwala piękną tendencję do odnowy
starych rzeczy. O dzwonku przy kapliczce mówi,
że być może rozpędza chmury. Największa jest tu
jednak siła modlitwy.
- Przekazywanie tradycji, tego, co było kiedyś,
jest ważne – podkreśla. – Ludzie z Wszachowa
są oparci o wiarę chrześcijańską, co szczególnie
widać w maju i w październiku, gdy spotykają
się przed kapliczkami, śpiewają. Wcześniej, na
przełomie stycznia i lutego, wykonali krzyż przy
szkole.
Władysława Kargul opowiada historię z czasów
wojny, gdy nieprzyjaźni im ludzie przyjechali zabrać dzwonek spod kapliczki. Chociaż jest
niewielki, to sześć koni, w trzech zaprzęgach po
dwa, padało na kolana i nie dało rady ruszyć z

przyszli.
W okresie wojny mieszkańcy byli wysiedleni
do Kiełczyny. Potem nie było tu po co wracać,
wszystko zostało zniszczone.
Władysława Kargul pokazuje, że za kapliczką
znajduje się zbiorowy grobowiec żołnierzy. Pochowani są Niemcy, Rosjanie, Polacy.
Radna Rady Gminy, Agnieszka Łucka, z pasją
opowiada o trzech mieszkańcach Wszachowa,
którzy walczyli pod Monte Cassino. – Pająk zaraz
zginął po zdobyciu klasztoru i zawieszeniu polskiej ﬂagi. Powrócili Stanisław Grzyb i Aleksander Łata, po którym wnuk ma pamiątki.
Stanisława Mruk, która należy do najstarszych
mieszkańców, jest emerytowaną nauczycielką.
Przez blisko 40 lat, do 1989 r. pracowała w pobliskich szkołach, również we Wszachowie.
Uczyła w klasach młodszych, prowadziła nauczanie początkowe. Potem miała i inne przedmioty,

które przydzielała jej dyrekcja. - Męża miałam
stąd, on dużo pamiętał o kapliczce, partyzantem
był, walczył BCh – dodaje. - Po wojnie wyjechał
na ziemie zachodnie, został powołany do wojska.
Walczył z bandami UPA.
Dyrektorem szkoły we Wszachowie najpierw był
Włodzimierz Kaczor, po nim jego żona Leokadia.
Marianna Masternak kierowała szkołą, gdy nowy
budynek został oddany w 1991 r. Sołtysem był
wtedy Feliks Zdziebło, który bardzo interesował
się inwestycją. Obecnie do szkoły uczęszcza 69
przedszkolaków i uczniów klas I-VIII, pracuje 17
nauczycieli.
Na planie szachownicy
Wszachów to obecnie największa wioska w gminie
Baćkowice, jedna z największych w powiecie
opatowskim. Według obliczeń z ubiegłego roku
ma 638 mieszkańców. To
tutaj ruszył jeden z pierwszych w regionie zakładów wydobywających kamień. Obecnie działają tu
dwie duże kopalnie, Kamieniołomy Świętokrzyskie i Przedsiębiorstwo
Drokam. Znalazło w nich
zatrudnienie wielu mieszkańców, przede wszystkim ci, którzy sprzedali
swoje grunty pod wydobywanie surowca.
Sołectwo zajmuje dużą
powierzchnię i dzieli się
na kilka przysiółków. Do
najbardziej znanych należą: Pod Posadą, Stara Wieś, Grzelce, Smyków,
Wojciechów, Masiówki, Pastwiska, Krowiniec,
Komorniki.
Skąd pochodzi nazwa Wszachów? Najpierw był
Szachów. Domy były budowane na planie szachownicy. Gdy przyjeżdżali ludzie z zewnątrz,
mówili: w Szachowie, w Szachów nas powitał. I
tak powstał Wszachów.
Z czego żyją ludzie? Głównym źródłem utrzymania jest rolnictwo. Gospodarstwa najczęściej mają
areał od 5 do 10 hektarów, największe sięgają 50.
ha. Rolnicy wszystko uprawiają, ziemie nie są najwyższej klasy, najczęściej od III do VI.
Część gospodarzy zajmuje się hodowlą, kupnem
i sprzedażą bydła, część prowadzi działalność gospodarczą w różnych rejonach Polski. Inni zajmują się handlem, transportem, prowadzą ﬁrmy stolarskie, budowlane, handlują sprzętem rolniczym.
Sołtys Marek Gierada posiada dom weselny.
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1 sierpnia. Pamiętamy!

Liderzy
Radna Rady Gminy w Baćkowicach,
Agnieszka Łucka zachwala miejscowość.
- Urodziłam się tutaj i nigdy nie zamieniłabym Wszachowa na inną miejscowość
- mówi. – Z dawien dawna wszyscy tu
sobie pomagają. Jest ludzka życzliwość.
Agnieszka Łucka była inicjatorką założenia Koła Gospodyń Wiejskich, które
powstało pod koniec 2018 r. Początkowo
przychodziło 50 osób, teraz trochę pań
się wykruszyło, obecnie jest 31. Kobiety
występowały w Piotrowie, Opatowie, na
wszystkich okolicznych imprezach, na
dożynkach wojewódzkich.
Kalendarz imprez KGW był napięty.
Swoje wyroby kulinarne panie przygotowywały na wszystkie jarmarki. Smakowały ciasta, chleb z własnego wypieku, smalec wiejski, ogórki kiszone.
Radna chwali współpracę z wójtem
Marianem Partyką. Gmina ostatnio wykonywała tu liczne drogi, przystanki.
Dowozy organizuje ostrowiecki PKS,
którego prezes Stanisław Wodyński wywodzi się z Wszachowa. Co należy jeszcze tu zrobić? - Takim bólem jest brak
świetlicy wiejskiej, bo chcemy się spotykać, integrować – nie ukrywa Agnieszka Łucka. – Chcę, by gospodarzem było
KGW, OSP.
Radny Sylwester Stopaj pracuje w kopalni. Chwali Wszachów, który jest dobrze

zorganizowany. - Chociaż kopalnie są
uciążliwe, to dają ludziom pracę – mówi.
- Mieszkańcy nie muszą jeździć za granicę. Największą inwestycją ostatnio
był remonty szkoły, powstanie boiska
Orlik. Chcę wybudować dla mieszkańców chodniki. Są plany, by rozbudować
remizę lub wybudować nowy obiekt,
świetlicę dla KGW.
Aktywna jest jednostka OSP z prezesem
Janem Kołodziejem. Obecnie liczy około 24 druhów. Mieszkańcy wymieniają
znanych strażaków: Władysław Kargul,
Zdzisław Łata, Jan Podsiadło. Sołtys
Marek Gierada dobrze współpracuje z
mieszkańcami. Umie wsłuchiwać się w
ich wypowiedzi.

76 lat temu, 1 sierpnia 1944 r., na rozkaz Komendanta
Głównego AK gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego
w Warszawie wybuchło powstanie. Przez 63 dni powstańcy prowadzili z wojskami niemieckimi heroiczną i osamotnioną walkę, której celem była niepodległa Polska, wyzwolona spod niemieckiej okupacji i
wolna od dominacji sowieckiej.
W 76 rocznicę wybuchu powstania warszawskiego
na Opatowskim rynku władze samorządowe złożyły
symboliczne wiązanki pamięci pod pomnikiem mjr.
Ludwika ,,Topora,, Zwierzdowskiego. Obchody uroczystości w tym roku nabrały szczególny charakter
ze względu na pandemię koronawirusa.
- Czas kiedy młodzi chłopcy chwytali za broń i szli do
okupanta dzielnie z nadzieją i wiarą w to że wywalczą wolność jest dla nas nauką. Nauką oraz uosobieniem patriotyzmu. To dzięki nim, dzięki powstańcom
warszawskim stoimy dziś tu, w wolnej Polsce. Cześć
i chwała bohaterom! – powiedział podczas krótkiego
wystąpienia starosta Tomasz Staniek.
DO POWSTAŃCA
Stanisław Marczak “Dziennikarz”, “Juliusz Oborski”

Pełni nadziei
We Wszachowie występuje ujemna demograﬁa, podobnie jak w całym powiecie i regionie świętokrzyskim. Więcej jest
zgonów niż urodzeń. W 2019 r. miejscowość liczyła 638 osób.
Ludzie są jednak pełni nadziei. Wszachów się zmienia, rozbudowuje, pięknieje, przyciąga nowe osoby. Ma perspektywy, wiele nowych, ładnych domów
powstaje. Ludzie dbają o obejścia wokół
domów, nie tak jak kiedyś, gdy stało
błoto i nie można było przejść. Nie ma
obaw, że miejscowość przestanie istnieć.

Artykułem o Wszachowie rozpoczynamy cykl tekstów opisujących
wioski w naszym powiecie. Będzie można przeczytać więcej o ich
historii, dziejach i życiu mieszkańców.

Pamiętaj: nie wolno ci zwątpić
w wolność, co przyjdzie, choćbyś padł.
Pamiętaj, że na ciebie patrzy
ogromny i zdumiony świat.
I wiedz, że krokiem w nędznym bucie
jak pomnik dziś w historię wrastasz.
I wiedz, że w sercu twoim bije
uparte serce tego miasta.
Choćby zawiodła wszelka pomoc,
choć przyjdą dni głodu i moru;
ostatniej stawki nie przegramy
– stawki naszego honoru.
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Uwaga! Oszuści wciąż atakują

O

patowscy policjanci po raz kolejny ostrzegają przed oszustami, którzy działają metodą na „wnuczka”, a także ,,policjanta”.
Ostatnio na terenie powiatu opatowskiego odnotowane zostały dwie
takie próby. Na szczęście mieszkańcy
zachowali zdrowy rozsądek i nie dali
się oszukać. Są jednak wśród nas osoby, które pomimo policyjnych apeli w
dalszym ciągu dają się nabrać i przekazują fałszywym „krewnym”, czy też
„policjantom” pieniądze, które niekiedy stanowią oszczędności całego życia. Dlatego rozmawiajmy z seniorami
i osobami samotnymi, aby wiedziały,
jak postępować w takich sytuacjach.
28 lipca dwie mieszkanki powiatu opatowskiego odebrały telefony od oszustów. W pierwszym przypadku do 59
latki zadzwoniła „córka” twierdząc,
że miała wypadek. Fakt ten potwierdziła kolejna rozmówczyni seniorki
podająca się za policjantkę. Fałszywa
policjantka oznajmiła, że jeżeli kobieta przekaże pieniądze, córka nie
zostanie zatrzymana.
Niespełna półgodziny później 73-latka otrzymała taki sam telefon. W
tym przypadku seniorka nie podjęła rozmowy z kobietą podająca się
za jej córkę. Szybko się rozłączyła, zadzwoniła niezwłocznie do córki,
która poinformował ją, że nie uczestniczyła w żadnym wypadku. Na
szczęście w obu przypadkach czujność mieszkańców naszego powiatu nie zawiodła.

członków rodziny lub proszą o przekazanie pieniędzy przez osoby
pośredniczące, należy każdorazowo najpierw weryﬁkować uzyskane przez telefon informacje. Najlepiej jest to zrobić poprzez osobiste
nawiązanie kontaktu z członkiem rodziny, który zwrócił się
o pomoc. Do kontaktu należy
wykorzystywać wyłącznie posiadane przez siebie numery
telefonów, a nie numery podane przez osobę dzwoniącą. W sytuacjach budzących
wątpliwość i uzasadniających
podejrzenie oszustwa, należy
natychmiast powiadomić najbliższą jednostkę policji lub
dzwonić na numer alarmowy
112, po wcześniejszym zakończeniu połączenia z rozmówcą.
SENIORZE PAMIĘTAJ:
• Nigdy nie przekazuj swoich pieniędzy obcej osobie
• Nigdy nie dzwoń na numery wskazane przez rozmówcę telefonicznego
• Zadzwoń do bliskich i zapytaj czy faktycznie potrzebują pomocy
• O próbie wyłudzenia natychmiast poinformuj policję

Pamiętajmy, że w przypadku osób, które telefonicznie podają się za

Strażacy wyróżnieni

S

tarosta Tomasz Staniek uczestniczył
w uroczystym apelu z okazji wręczenia strażakom komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie
decyzji i aktów awansowych, mianowań
na wyższe stanowiska służbowe oraz
odznaczeń i wyróżnień.
W uznaniu za zaangażowanie, wzorową postawę i nienaganne wykonywanie
obowiązków służbowych z rąk starosty
Tomasza Stańka, komendanta st. kpt.
Sylwestra Kochanowicza oraz Prezesa
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP
RP
w Opatowie Marcina Majchera zostało
wyróżnionych:
- czternastu strażaków otrzymało wyższe stopnie służbowe, w tym: trzech
w korpusie oﬁcerskim, dwóch w aspiranckim, trzech na pierwszy stopień

Opr. AF
Źródło KWP Kielce

aspirancki, trzech w korpusie podoﬁcerskim oraz trzech w szeregowych PSP,
- sześciu strażaków wyróżnionych zostało medalami i odznaczeniami, a jeden absolwent szkoły dyplomem Komendanta
Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie,
- jedenastu strażaków mianowanych
zostało z dniem 1 sierpnia 2020 roku na
wyższe stanowiska służbowe, w tym
trzech w służbie przygotowawczej.
- Gratuluję wszystkim druhom zasłużonych awansów – powiedział starosta Tomasz Staniek. - Każdy z was wypracował
wręczone mu wyróżnienie ciężką pracą i
nienaganną służbą dla mieszkańców powiatu opatowskiego. Są one dowodem
waszej codziennej postawy, poświęcenia
oraz odwagi.

15
ZAPRASZAMY NA KURS:

FOTOGRAFIA I OBRÓBKA
GRAFICZNA OBRAZU CYFROWEGO
S T A R T U J E M Y

W E

W R Z E Ś N I U

- POZNAJ PODSTAWY FOTOGRAFII CYFROWEJ
- TWÓRZ NIEZWYKŁE MATERIAŁY FOTO I WIDEO Z GO PRO MAX
- POZNAJ TAJNIKI OBRÓBKI GRAFICZNEJ OBRAZU CYFROWEGO
- NAUCZ SIĘ TWORZYĆ WIRTUALNE SPACERY
- ZAJĘCIA W PLENERZE ORAZ STACJONARNE W SALACH
INFORMATYCZNYCH NIEPUBLICZNEGO TECHNIKUM
IM. GEN. W. ANDERSA W OPATOWIE
Organizatorem kursu jest:
Centrum Kształcenia Zawodowego w Opatowie
Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Zapisy oraz szczegóły kursu w sekretariacie szkoły lub pod nr tel.: +48 15 864 77 10

ZAPRASZAMY
NA KURS ROBOTYKI
I DRUKU 3D
- Poznaj podstawy programowania Arduino
- Buduj niezwykłe roboty LEGO MINDSTORMES
- Projektuj i drukuj w 3D
- Zajęcia stacjonarne w salach informatycznych
Niepublicznego Technikum
im. gen. W. Andersa w Opatowie

Organizatorem kursu
jest:
Centrum Kształcenia
Zawodowego
w Opatowie
Zakładu
Doskonalenia
Zawodowego
w Kielcach

Zapisy oraz szczegóły kursów
w sekretariacie szkoły
lub pod nr tel .: +48 15 864 77 10

Uwaga!!!

Już we wrześniu startuje również Kurs:

Fotografia i obróbka
obrazu cyfrowego.

graficzna
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FOTO ZAGADKA

Faworki

CO TO ZA MIEJSCE ?

- 400 g maki pszennej

Odpowiedzi prosimy wysyłać na adres:
promocja@opatow.pl

SKŁADNIKI (na około 60 sztuk)
- szczypta soli
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- 1 jajko
- 5 żółtek
- 1 łyżka cukru pudru
- 6 łyżek kwaśnej śmietany
- 1 łyżeczka spirytusu lub octu
ORAZ
- smalec lub olej do smażenia
- cukier puder do dekoracji

WYKONANIE
•W misce ubić jajko i żółtka z łyżką cukru pudru oraz szczyptą soli na puszystą
piane (ubijać ok. 10 minut, najlepiej na
parze).
•Mąkę przesiać, dodając sól i proszek do
pieczenia.
•Dodać do mąki śmietanę, ubite na pianę
jajka oraz łyżeczkę spirytusu. Wszystkie
składniki połączyć i zagnieść gładkie ciasto. Ciasto zagniatać przez około 10 minut.
•Ciasto podzielić na 4-5 równych części i
kolejno rozwałkowywać na jak najcieńsze
placki (im cieńsze tym lepiej).
•Nożem lub radełkiem wycinać paski. W
środku każdego paska zrobić nacięcie,
przez które należy przełożyć jeden z końców ciasta. Tak przygotowane ciasto należy smażyć po 30 sekund z każdej ze stron.
•Po ostygnięciu, faworki można opruszyć
cukrem pudrem.

