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Wieniec dożynkowy już w Powiecie

W

Starostwie Powiatowym w
Opatowie odbyło się uroczyste przekazanie wieńca dożynkowego z Gminy Ożarów do Powiatu Opatowskiego. Wieniec na ręce
Starosty Opatowskiego Tomasza
Stańka złożył Burmistrz Miasta i
Gminy Ożarów Marcin Majcher
wraz z zespołem ,,Ożarowiacy,, ,
który uświetnił dzisiejsze wydarzenie staropolskimi przyśpiewkami ludowymi. W wydarzeniu
uczestniczyli również, Członkowie
Zarządu oraz Radni Powiatu Opatowskiego, władze samorządowe
Miasta i Gminy Ożarów a tak że
wójtowie oraz duchowni - Wieniec
jest piękny, pieczołowicie wykonany z różnych gatunków zbóż i kwiatów. Zawarta jest w nim symbolika krzyża. Gościmy zespół folklorystyczny ,,Ożarowiacy,,, który kultywuje kulturę ludową w naszym regionie, dba o tradycję i nadał temu wydarzeniu prawdziwie ludowy charakter. - powiedział
starosta Tomasz Staniek.

Szpital jak najbliżej pacjenta

dokończenie str. 4

Rozmowa z prezes Zarządu Szpitala św. Leona w Opatowie, Moniką Gębską
- Jak sprawdza się działalność okulistyki ?Jak
przebiegają przygotowania do uruchomienia
Zespołu Chirurgii Jednego Dnia?

dokończenie str. 4

- W naszym szpitalu działalność rozpoczęła
Przychodnia Okulistyczna od 7 lipca, okulistyka obecnie mieści się na trzecim piętrze, gabinet czynny jest trzy dni w tygodniu: we wtorki,
środy, czwartki od godziny 8 do 14. Zapraszamy do rejestracji pacjentów pod numerem:
158670450 /434/ 439. Po długim czasie udało
się wznowić działalność poradni, pozyskaliśmy wykwalﬁkowany personel, sprzęt i aparaturę medyczną oraz pomieszczenia. Posiadany potencjał pozwala nam na realizację tych
świadczeń zdrowornych w pełnym zakresie.
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Z prac Zarządu Powiatu
Rozwój
Powiatowy
Zakład
Transportu w Opatowie powiększa tabor
autobusowy. Celem
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.
Powiat Opatowski zakupił turystyczny elektryczny pojazd wolnobieżny,
który będzie służył turystom odwiedzającym zakątki powiatu Opatowskie-

go. Meleksem liczącym 17 miejsc można podróżować w każdy dzień tygodnia. Szczegółowe informacje w Podziemnej Trasie Turystycznej w Opatowie.
Pomoc społeczna
Starosta Opatowski Tomasz Staniek oraz Wicestarosta Małgorzata Jalowska
w obecności Wójta Gminy Baćkowice Mariana Partyki, Skarbnik Gminy Baćkowice Bożeny Tokarskiej, Dyrektora DPS w Sobowie Mariana Cieszkowskiego oraz Wicedyrektor Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w
Ożarowie Anety Gołyskiej podpisali umowy na realizacje zadań w poszczególnych jednostkach Powiatu Opatowskiego:
•Doﬁnansowanie na zakup busa 9 – osobowego na rzecz Domu Pomocy
społecznej w Baćkowicach w kwocie 90 tys zł
•Doﬁnansowanie na zakup busa 9 – osobowego na rzecz Domu Pomocy
społecznej w Sobowie w kwocie 90 tys zł
•Doﬁnansowanie na zakup windy w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej
Curie w wysokości 75 tys zł

Nowa zatoka autobusowa
Starosta Tomasz Staniek wspólnie z burmistrzem Grzegorzem Gajewskim odebrał zatokę
autobusową przy ulicy Kopernika w Opatowie.
Wartość zadania wynosi 49 865,55 zł. Inwestycja została zrealizowana wspólnie z Gminą
Opatów, która pokryła 50 proc. kosztów. – Utworzenie zatoki autobusowej ma poprawić komfort uczestników ruchu drogowego, ale przede
wszystkim bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i
podróżujących środkami komunikacji publicznej
– stwierdził starosta. - Obok nowej zatoki znajduje się szkoła podstawowa. Cieszę się, że inwestycja została zrealizowana wspólne z Gminą Opatów. To kolejny efekt dobrej współpracy Powiatu
Opatowskiego i Gminy.
Obecnie trwa realizacja dwóch z trzech zadań polegających na poprawie infrastruktury w
powiecie. Realizowane inwestycje, to przebudowa obiektu w miejscowości Baćkowice oraz przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Iwaniska mająca na celu położenie chodnika. Trzecie
zadanie polegające na poszerzeniu drogi w miejscowości Gołębiów zostało zrealizowane.

Kurier Opatowski. Samorządowy Informator Powiatu
Opatowskiego.
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Sprzęt komputerowy dla Placówek Opiekuńczo Wychowawczych
wego. W dobie pandemii koronawirusa sprzęt elektroniczny jest bardzo ważnym narzędziem edukacyjnym – powiedział starosta Tomasz Staniek. W przekazaniu sprzętu
uczestniczyła kierownik Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Opatowie Katarzyna Ambryszewska oraz dyrektor Centrum Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w
Opatowie Marek Borkowski. W ramach projektu ,,Wsparcie
dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19,, zakupiono 120 laptopów oraz 14 tabletów o
łącznej wartości 373 310, 00 zł.

S

tarosta Opatowski Tomasz Staniek wraz z Wicestarostą Małgorzatą Jalowską przekazali sprzęt elektroniczny dla wychowanków Placówek Opiekuńczo Wychowawczych – Cieszymy się, że
dzieci oraz młodzież z Placówek Opiekuńczo Wychowawczych od
teraz będzie mogła korzystać z nowoczesnego sprzętu komputero-

W ramach przedmiotowego projektu zostało również
zakupione wyposażenie audiowizualne, oprogramowanie
dedykowane dla dzieci niepełnosprawnych, środki ochrony
osobistej a także wyposażane zastaną dwa punkty przeznaczone na kwarantannę dla dzieci z Placówek Opiekuńczo
Wychowawczych. Wartość całego projektu wynosi 452 250, 00 zł.
Kwotę tą przekazał Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz w
ramach programu operacyjnego ,,Wiedza, Edukacja, Rozwój,, na lata
2014-2020.

Zmienia się oblicze podziemi
klimat jednego ze strategicznych punktów kultury w powiecie opatowskim
jakim bez wątpienia jest Podziemna
Trasa Turystyczna.

Już niebawem w Podziemnej Trasie Turystycznej w Opatowie dojdzie do zapowiadanych
zmian wizualnych wnętrza. Nowa aranżacja
ukaże charakter oraz duszę naszego regionu

Wartość inwestycji opiewa na kwotę
147 381,59 zł i związana jest z projektem „Nowe oblicze oferty edukacyjno-kulturalnej Powiatowego Centrum
Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie” - Wizualna strona każdej instytucji jest niezwykle ważna, ponieważ
stanowi jej wizytówkę - mówi p.o.
dyrektor Powiatowego Centrum Kultury, Turystki i Rekreacji w Opatowie,
Paulina Gierada. - To między innymi
wygląd zewnętrzny danego miejsca wpływa na
to, jak jest ono odbierane przez zwiedzającego.
Chcemy, aby remont wejścia do PTT poprawił
jej wizerunek i przełożył się na wzrost ruchu turystycznego. Wierzymy, że nowy klimat miejsca
oraz planowana kawiarnia, zatrzyma u nas tu-

Dzięki podpisanej umowie przez starostę Tomasza Stańka oraz członka Zarządu Powiatu
Opatowskiego Andrzeja Gajka już niedługo
zwiedzający będą mogli poczuć niezapomniany rystę na dłużej.

Zapraszamy do zwiedzania Podziemnej
Trasy Turystycznej w Opatowie
Jest to jedno z najciekawszych miejsc na
trasie zwiedzania Opatowa i w naszym
regionie. Słynne opatowskie piwnice, począwszy od średniowiecza, a szczególnie
w wiekach XVI i XVII pełniły rolę magazynów kupieckich, gdyż Opatów położony był na skrzyżowaniu wielkich szlaków
handlowych.
Podziemna Trasa Turystyczna w Opatowie – trasa typu piwnice i składy – to niezwykła wycieczka podziemnymi korytarzami i pomieszczeniami, trwająca ok. 45
minut. W trakcie zwiedzania z przewodnikiem można poznać historię samych
podziemi oraz Opatowa i jego zabytków,
a także obejrzeć wystawy, głównie o tematyce regionalnej. Zwiedzanie odbywa
się w grupach zorganizowanych lub indywidualnych. Grupy zorganizowane
mają pierwszeństwo po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym.
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Szpital jak najbliżej pacjenta
dokończenie ze str 1

Wieniec dożynkowy już w Powiecie
dokończenie ze str 1

W

ieniec będzie można obejrzeć w holu głównym Starostwa
Powiatowego w Opatowie. Następnie podlegnie on ocenie
komisji, która wybierze najlepszy wieniec dożynkowy ze wszystkich powiatów Województwa Świętokrzyskiego. Najlepszy z nich
pojedzie na dożynki prezydenckie, które w tym roku odbędą się
w Spale.
W przeddzień Dożynek Prezydenckich tradycyjnie odbywa się
„Konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”, w którym udział biorą 10-osobowe grupy reprezentujące wszystkie województwa. Celem Konkursu jest kultywowanie tradycji regionalnych oraz promocja
dorobku kulturowego polskiej wsi.

Oferujemy: badania z proﬁlaktyki, diagnostyki i leczenia chorób oczu, przygotowujemy w ofercie także możliwość skorzystania z zabiegów chirurgii
oka. W trosce o najlepszą jakość świadczonych usług, wykorzystujemy nowoczesny sprzęt diagnostyczny i zabiegowy. Szpital przy wsparciu i pomocy szeregu instytucji, w tym zwłaszcza Ministerstwa Zdrowia i Starostwa
Powiatowego w Opatowie, poczynił ogromne inwestycje w zakresie okulistyki . Dostosowano pomieszczenia i infrastrukturę oraz przede wszystkim
zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną .Dzięki wsparciu władz samorządowych pozyskano z rezerwy budżetowej ponad 400 tys.zł na zakup sprzętu do wykonywania zabiegów okulistycznych , min. mikroskop operacyjny
okulistyczny, mikroskop lustrzany do wyliczania śródbłonka rogówki, stół
operacyjny ze specjalistyczną stabilizacją na głowę, USG okulistyczne czy
narzędzia okulistyczne. Jedna z sal operacyjnych bloku operacyjnego została przystosowana do zabiegów okulistycznych. Ponadto dzięki wsparciu ﬁnansowemu starostwa w kwocie ponad 260 tys.zł przeprowadzono
niezbędny remont i modernizację pomieszczeń poradni oraz zakupiono
nowoczesny sprzęt i aparaturę, pozwalającą na wykonanie badań diagnostycznych na najwyższym poziomie i w pełnym zakresie, w tym między
innymi autorefraktor z keratometrią, biometr optyczny, lampę szczelinową,
tonometr bezkontaktowy, dioptromierz, unit okulistyczny czy nowoczesny
foropter automatyczny. Zakupiony został także pyrometer komputerowy
za ponad 22 tys. zł ufundowany przez Stowarzyszenie Ziemi Opatowskiej.
Została wystosowana prośba do Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Kielce, Małgorzaty Kiebzak o możliwość
udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju Leczenie Szpitalne w zakresie Okulistyki i zawarcie umowy. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie
ruszy Zespół Chirurgii Jednego Dnia.
Mając na uwadze dobro pacjentów powiatu opatowskiego oraz kierując się troską o umożliwienie dostępu do świadczeń zdrowotnych, do
których obecnie pacjenci nie mają dostępu, możliwość leczenia szpitalnego
w zakresie okulistyki – Zespół Chirurgii Jednego Dnia będzie optymalnie
dostosowana do potrzeb pacjentów: dostępna , szybka, profesjonalna i bezpieczna.
W chwili obecnej na terenie powiatu opatowskiego nie funkcjonuje
żaden podmiot udzielający świadczeń w zakresie Chirurgii Jednego Dnia.
Pacjenci zmuszeni są szukać pomocy na terenie ościennych powiatów , co
znacznie wydłuża czas oczekiwania , zwłaszcza na takie świadczenia jak jak
usunięcie zaćmy. Postępujące starzenie się społeczeństwa oraz gwałtowny
wzrost schorzeń cywilizacyjnych, w tym również chorób oczu , powoduje
ogromne zapotrzebowanie na ten rodzaj świadczeń.
- Jak w okresie koronawirusa działają poradnie specjalistyczne?
- Zakres porad w naszych poradniach specjalistycznych jest bardzo szeroki,
wykwaliﬁkowana kadra medyczna zajmuje się poszczególnymi dziedzi-

nami medycyny, aby zaspokoić potrzeby naszych pacjentów. Oczywiście,
oprócz porad, cały czas startujemy z nowymi propozycjami, można się zapisać na bezpłatne badanie kolonoskopowe z projektu ”Rak na Wspak”.
Przeniesiona na parter rejestracja i wydłużenie jej czasu pracy ma ułatwić
dostęp pacjenta do lekarza specjalisty.
- Zachorowania związane z wirusem nie omijają także Opatowa, powiatu
opatowskiego? Jakie zwiększone środki bezpieczeństwa przedsięwzięła
Pani Prezes , by zmniejszyć możliwość zachorowań?
- Szpital wdrożył szereg procedur maksymalnie zwiększających bezpieczeństwo pacjentów podczas konsultacji lekarskich, badań diagnostycznych czy zabiegów operacyjnych. Opracowując procedury bezpieczeństwa,
dołożyliśmy wszelkich starań, aby zminimalizować ryzyko zarażenia wirusem w naszym szpitalu. Wszystkie osoby wchodzące do budynku mają
obowiązek nosić maseczkę zakrywającą usta i nos, zdezynfekować ręce.
Personel szpitalny sprawdza też temperaturę ciała.
- Jakie nowe urządzenia traﬁły ostatnio do szpitala?
- Na bieżąco staramy się uzupełniać sprzęt medyczny i diagnostyczny w
zależności od zapotrzebowań oddziałów szpitalnych jak i poradni specjalistycznych. Niemalże co tydzień do placówki traﬁa aparatura medyczna np.
pulsoksymetry Typ RAD 97, które traﬁą na oddział położniczo-ginekologiczny, noworodkowy i chirurgię. Materace i poduszki przeciwodleżynowe to specjalistyczny sprzęt medyczny także jeden z ostatnich nabytków,
który znacząco wpływa na komfort i stan leżącego pacjenta. To inwestycja
w jego zdrowie i podstawa w proﬁlaktyce odleżyn i dalszych powikłań z
nimi związanych. Zakupy związane z zabezpieczeniem szpitala w dobie
Covid-19 są ﬁnansowane przez Urząd Marszałkowski z uruchomionej rezerwy kryzysowej.
- Jakie najpilniejsze zadania rozwiązuje obecnie pani prezes, by szpital
funkcjonował jak najlepiej i był wzorem dla innych?
- Kiedy niespełna 5 miesięcy temu obejmowałam funkcję prezesa Szpitala
św. Leona, w pełni zdawałam sobie sprawę zarówno z oczekiwań stojących
przed nowym zarządem, jak i ograniczeń w możliwości ich realizacji. Szpital, jak każda organizacja publiczna, realizuje swoje cele i zadania w służbie
zdrowia. Mam tę świadomość, że rolą prezesa jest wzmacniać i motywować
do efektywniejszej pracy. Jednocześnie odpowiedzialność za podejmowane
decyzje wynika z celów, które należy i można osiągnąć. Jednym z najważniejszych wyzwań była i pozostanie rzeczywista ocena potrzeb zdrowotnych pacjentów i działania na rzecz najlepszego ich zaspokojenia. Środki
ﬁnansowe są jedynie narzędziem do osiągnięcia tego celu. Narzędziem z
natury rzeczy trudnym, budzącym emocje, ale także potencjalnie bardzo
skutecznym. Jednocześnie, jak wszystkie narzędzia, sposób wydatkowania
środków ﬁnansowych musi systematycznie ewoluować, dostosowując się
do zmieniających się wyzwań społecznych, ekonomicznych i technologicznych.
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Agencja udziela pomocy producentom rolnym, którzy zaprzestali produkcji świń w związku z otrzymanym zakazem utrzymywania w gospodarstwie
tych świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa,
wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.
Pomoc udzielana jest zgodnie z § 13p Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z późn. zm.).
1. Beneﬁcjent pomocy: producent rolny,
- któremu został nadany numer identyﬁkacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie
płatności,
- który zaprzestał produkcji świń w związku z zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń
lub ich wprowadzania do gospodarstwa, wydanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na podstawie art. 44 ust. 1 pkt. 9, art. 45 ust. 1 pkt. 3a, art. 46 ust. 3 pkt. 3a, art. 47 ust.1 lub
art. 48b ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2017 r. poz. 1855z późn. zm.) w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.
2. Wysokość pomocy: iloczyn średniej rocznej liczby świń (jednak nie więcej niż 50 szt. dla jednego producenta świń) i kwoty 0,36 zł za każdy dzień obowiązywania zakazu oraz liczby dni
obowiązywania zakazu produkcji świń w danym roku kalendarzowym. Średnią roczną liczbę
świń ustala się jako iloraz sumy świń utrzymywanych w gospodarstwie w ostatnim dniu każdego miesiąca z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wprowadzono zakaz i liczby
miesięcy, przez które świnie były utrzymywane w gospodarstwie.
3. Przyznanie pomocy: na wniosek producenta świń złożony na formularzu opracowanym
i udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej, w drodze decyzji administracyjnej
Kierownika Biura Powiatowego Agencji.
4. Miejsce składania wniosków: Biuro Powiatowe Agencji właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń.
5. Nabór wniosków: w trybie ciągłym.
6. Obszar pomocy: teren całego kraju.

Chodnik w Iwaniskach odebrany

W

Iwniskach Starosta Opatowski Tomasz Staniek , Wicestarosta Małgorzata Jalowska, Członek Zarządu Powiatu Opatowskiego Andrzej Gajek oraz
Radny Powiatu Opatowskiego Kazimierz
Żółtek uczestniczyli w odbiorze inwestycji polegającej na budowie chodnika o
łącznej długości 0,835 km
Całkowita wartość zadania wynosi 841
773,25 zł. W ramach podziękowań za inwestycję znaczenie poprawiającą komfort
codziennego funkcjonowania mieszkańców, Sołtys Iwanisk Beata Piszczela na
ręce Starostów Powiatu Opatowskiego
złożyła symboliczną wiązankę kwiatów
w imieniu wszystkich mieszkańców.

Wybrane oferty pracy z
Powiatowego Urzędu Pracy
w Opatowie:

Sprzedawca - kasjer, Opatów, umowa o pracę na czas nieokreślony,
system czasu pracy – dwie zmiany,
wykształcenie zawodowe. Kontakt
tel.: 602244490.
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.: 507020907.
Brukarz, Opatów, umowa o pracę
na czas nieokreślony, system czasu
pracy – jedna zmiana, wykształcenie
podstawowe, doświadczenie zawodowe: 2 lata. Kontakt tel.: 604620037
lub 789130465
Sprzedawca, Opatów, umowa o pracę na czas określony, system czasu
pracy – dwie zmiany, wykształcenie
średnie, umiejętność obsługi kasy
fiskalnej, umiejętność obsługi komputera. Kontakt tel.: 661883619.

W razie pytań o poszczególne
oferty pracy wszelkie informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opatowie pod numerem telefonu 15

6
Czas na profesjonalistów- wakacyjne staże zakończone

Zostały zakończone staże wakacyjne u Pracodawców podczas których uczniowie –
uczestnicy 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, szkolili
swoje umiejętności zgodnie z kierunkiem kształcenia oraz ukończonymi kursami w
ramach Projektu.

Szkolenie VLOS, czyli loty dronem w zasięgu wzroku

W

Zespole Szkół Nr 2 w
Opatowie odbyło się
30. godzinne szkolenie obsługi bezzałogowych statków powietrznych (BSP)
zwanych potocznie dronami. W szkoleniu wzięło
udział dwóch nauczycieli oraz czterech uczniów
Technikum Informatycznego.

Szkolenie składało się z dwóch modułów: część teoretyczna oraz
praktyczna. W części teoretycznej przedstawione zostały zagadnienia
związane z prawem lotniczym, bezpieczeństwie wykonywania lotów
i sytuacji niebezpiecznych, zasad wykonywania lotów oraz obsłudze,
budowie i działaniu systemów bezzałogowych statków powietrz-

nych.
Część praktyczna obejmowała naukę oraz umiejętność pilotażu drona oraz obsługi urządzeń rejestrujących.
Wiedza teoretyczna i umiejętności pilotażu BSP zweryﬁkowane zostały egzaminem teoretycznym i praktycznym, których zaliczenie jest
wymagane do uzyskania świadectwa UAVO, czyli operatora bezzałogowego statku powietrznego.
Miło jest nam poinformować, że wszyscy uczestnicy szkolenia pomyślnie zdali egzaminy co umożliwia pilotowanie bezzałogowych
statków powietrznych o wadze do 5 kilogramów.
Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Czas na profesjonalistów
-podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim”, którego szkolnym koordynatorem jest nauczyciel ﬁzyki pan
Mirosław Pargieła.
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Wracamy do szkół

W komfortowych warunkach

P

owiat Opatowski prowadzi
prace remontowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczy im. Mieczysława
Jopka w Dębnie. Prace polegają
na przebudowie części budynku. Zostanie przeprowadzony
remont łazienek, co pozwoli na
usunięcie barier architektonicznych.

W

szystkie szkoły w Polsce jak i powiecie opatowskim uroczyście
zainaugurowały rok szkolny. To bardzo ważne wydarzenie
nie tylko ze względu na nowe doświadczenia uczniów szkół ponadpodstawowych, ale również ze względu na panujący stan epidemii
związanej z COVID-19. Przypomnijmy że przerwa w nauce tradycyjnej trwała około 6 miesięcy. Przez ten czas uczniowie kształcili się
w formie zdalnej.
Starosta Tomasz Staniek uczestniczył w inauguracji roku szkolnego
w Zespole Szkół Nr. 1 w Opatowie oraz w Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Opatowie - Dziś wracamy do szkół
– powiedział starosta w szkole „na górce”. - To bardzo ważny czas
dla was, uczniów oraz dla całego grona pedagogicznego. Jesteśmy w
największej szkole w powiecie opatowskim. To tutaj będziecie kształtować oraz doskonalić swoje umiejętności. Nowoczesne zaplecze dydaktyczne pozwoli wam na rozwijanie waszych pasji oraz zainteresowań, a także doskonalić się w wielu zawodach. Apeluję, abyśmy
pamiętali o zasadach bezpieczeństwa. To niezwykle ważne w funkcjonowaniu życia szkoły.
Każda ze szkół ponadpodstawowych w powiecie opatowskim będzie prowadziła zajęcia metodą tradycyjną. Jednak, jak wspomniał
starosta oraz dyrektorzy placówek, najważniejszym aspektem
w funkcjonowaniu życia szkoły jest i będzie bezpieczeństwo.

pełnosprawnym. Zapewnienie
komfortu życia codziennego
wychowankom
Specjalnych
Ośrodków Szklono Wychowawczych w naszym Powiecie
jest niezwykle ważne. To tam
spędzają Oni najwięcej swojego
czasu. To również kolejny krok
dalszego rozwoju kształcenia
specjalnego w Powiecie OpaDostosowanie łazienek do po- towskim – mówi Członek Zatrzeb osób niepełnosprawnych rządu Powiatu Opatowskiego
pozwoli, by podopieczni ośrod- Aneta Werońska.
ka byli bardziej samodzielni i Prace remontowe są prowaczuli się komfortowo. Remont dzone również w Specjalnym
usunie wszelkie niedogodno- Ośrodku Szkolno-Wychowawści, które utrudniają swobodę czym Centrum Autyzmu i Caruchu osobom niepełnospraw- łościowych Zaburzeń Rozwojonym oraz znacznie wpłynie na wych w Niemienicach. Remont
bezpieczeństwo. Wymieniona pomieszczeń higieniczno-sanizostanie stolarka drzwiowa o tarnych pozwoli podopiecznym
szerokości drzwi 90 cm, co uła- na samodzielne korzystanie z
twi osobom poruszających się łazienek dzięki zastosowanym
na wózkach inwalidzkich do- udogodnieniom dla osób niestęp do pomieszczeń. Wartość pełnosprawnych ruchowo i
podpisanej umowy opiewa na osób poruszających się na wózkwotę 228 tys. zł brutto z cze- kach inwalidzkich.
go ponad 60 tys. zł stanowi Wartość podpisanej umowy
doﬁnansowanie z Państwo- wynosi 195,2 tys. zł brutto, z
wego Funduszu Rehabilitacji czego blisko 108 tys. zł stanowi
Osób Niepełnosprawnych – doﬁnansowanie z PaństwoweCieszymy się, że prowadzona go Funduszu Rehabilitacji Osób
inwestycja ułatwi codzienne Niepełnosprawnych.
funkcjonowanie osobom nie-
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81. rocznica nalotu na pociąg w Drygulcu
1 września 2020 roku w m. Drygulcu odbyła się uroczystość 81. rocznicy upamiętniającej wybuch II Wojny Światowej. W imieniu Starosty
Opatowskiego Tomasza Stańka list
do zgromadzonych odczytał Członek Zarządu Powiatu Opatowskiego
Andrzej Gajek. Następnie odbyło się
uroczyste złożenie wiązanek przed
pomnikiem poległych w walce z Hitlerowskim najeźdźcą.

bowce niemieckie precyzyjnie lokowały śmiercionośne ładunki w długi
wąż pociągów... Na skutek ciężkiego
bombardowania pociąg gospodarczy
3 Pułku Piechoty

z Jarosławia zakończył swój udział w
wojnie obronnej 1939 roku. Na miejscu zginęło ponad 50 żołnierzy, a ponad setkę rannych przewieziono do
prowizorycznego szpitala w Ożarowie. Pomnik ten powstał z inicjatywy
W Drygulcu zginęło ponad 50 żoł- miejscowych żołnierzy - kombatannierzy. Od tragedii polskiego pocią- tów II wojny światowej.
gu wojskowego w dniu 6 września Od wielu lat w rocznicę wybuchu II
1939 roku wieś Drygulec określana wojny światowej w Drygulcu pod
jest mianem "przystanku śmierci". pomnikiem odbywają się patriotyczWłaśnie tego dnia z nieba spadł na ne uroczystości upamiętniające tranich grad bomb, okupant zgotował giczne wydarzenia.
żołnierzom piekło na ziemi. Bom-

Kolejny raz biegli w Opatowie

S

pod Bramy Warszawskiej w Opatowie ruszył V Bieg
Ziemi Opatowskiej organizowany przez Stowarzyszenie ,,Ziemia Opatowska,,. Patronami wydarzenia był
Powiat Opatowski oraz Miasto i Gmina Opatów.
Mimo trudnych warunków atmosferycznych w zawodach wystąpiło 50 biegaczy rywalizujących na dystansie
10 km. Ze względu na sytuację związaną z pandemią
koronawirusa trasa biegu miała miejsce tylko w Gminie
Opatów – Mimo deszczowej pogody cieszy fakt, że na
starcie biegu pojawiło się tak wielu biegaczy nie tylko z
trenu Powiatu Opatowskiego. Są z nami zawodnicy z takich miast jak Kielce czy Łódź. Mimo, krótkiej 5 letniej historii Bieg Ziemi Opatowskiej wpisał się już w kalendarz
imprez biegowych co jest dużym sukcesem Stowarzyszenia Ziemia Opatowska oraz Pana Adama Kościołka,
głównego organizatora dzisiejszego wydarzenia – powiedział Starosta Opatowski Tomasz Staniek.
Bieg Ziemi Opatowskiej to doskonały sprawdzian formy ﬁzycznej, zwieńczenie codziennych przygotowań
oraz treningów zawodników startujących na poziomie
profesjonalnym jak i amatorskim – miałem przyjemność
pobiec dziś w biegu Ziemii Opatowskiej. Jest mi bardzo
miło z tego powodu. Jestem w Opatowie dopiero od
kilku miesięcy ale da się zauważyć że władze Powiatu,
Gminy oraz stowarzyszeń czynnie włączają się w aktywność sportową. W pełni popieram takie inicjatywy – powiedział Komendant Powiatowy Policji w Opatowie mł.
insp. Dariusz Furtak, który zakończył dzisiejszy bieg z
bardzo dobrym czasem ok 37 min.
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OFERTA TURYSTYCZNA

Podziemna Trasa Turystyczna w Opatowie

Przejazd Melexem po zakątkach Opatowa

Jest to jedno z najciekawszych miejsc na trasie zwiedzania Opatowa i w naszym
regionie. Słynne opatowskie
piwnice, począwszy od średniowiecza, a szczególnie w
wiekach XVI i XVII pełniły
rolę magazynów kupieckich,
gdyż Opatów położony był
na skrzyżowaniu wielkich
szlaków handlowych.

Przejazd odbywa się komfortowym pojazdem elektrycznym ulicami i alejkami
w pobliżu najważniejszych obiektów w
Opatowie. Przy każdym obiekcie przy
pomocy audioprzewodnika przybliżamy Państwu historię i wszystkie istotne
o nim informacje. Dodatkowo oprócz
przejazdu po zakątkach Opatowa zwiedzamy Mini Zwierzyniec w Zochcinku.
Czas przejazdu melexem wynosi ok. 1
godziny. TRASA obejmuje:

Podziemna Trasa Turystyczna w Opatowie – trasa typu piwnice i
składy – to niezwykła wycieczka podziemnymi korytarzami i pomieszczeniami, trwająca ok. 45 minut. W trakcie zwiedzania z przewodnikiem można poznać historię samych podziemi oraz Opatowa
i jego zabytków, a także obejrzeć wystawy, głównie o tematyce regionalnej.

Rynek Opatowski, Brama Warszawska, Kolegiata św. Marcina, Zochcinek - mini zoo Klasztor OO. Bernardynów, Dom Muzealny, Plac Promenada

Obecnie Podziemna Trasa Turystyczna im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego w Opatowie liczy ok. 500 metrów długości i składa się z trzech
poziomów, których najniższy sięga 14,5 metra pod powierzchnię
rynku. W podziemiach panuje stała temperatura – od ok. 8 do 12
stopni Celsjusza.

Mini Zwierzyniec w Zochcinku
"Mini zwierzyniec" przynależy do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku. Obiekt ten pełni nie tylko funkcje terapeutyczne ale również
stanowi miejsce rozrywki, który każdego dnia jest odwiedzany przez
mieszkańców całego powiatu opatowskiego. Na jego terenie można
spotkać m. in. lamę, alpaki, kuce szetlandzkie, daniele a także pawie,
papugi oraz bażanty. Ważnym elementem zwierzyńca są również
konie huculskie, które w ramach hipoterapii, codziennie pomagają
pensjonariuszom w rozwiązywaniu problemów psychicznych i ﬁzycznych.

Powiatowe Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji
w Opatowie, ul. Szpitalna 4A, 27-500 Opatów
tel. 507-737-750
e-mail: pcktir@opatow.pl

Dom Muzealny
Mieszczą się tutaj Muzeum Geodezji i Kartograﬁi oraz Muzeum Ziemi Opatowskiej.
Muzeum Geodezji i Kartograﬁi powstało w 2005 roku. Zgromadzone w nim
eksponaty, stanowią własność lub depozyt Stowarzyszenia Inicjatyw Geodezyjnych i Kartograﬁcznych „GEOCENTRUM”, natomiast dla geodety i kartografa stanowią dowód jego tożsamości zawodowej. Uświadamiają fakt, że
bez dorobku wielu pokoleń geodetów, kartografów, naukowców nie byłby
możliwy rozwój cywilizacyjny oraz osiągnięcia współczesnej techniki wykorzystującej w dziedzinie geodezji i kartograﬁi technologię cyfrową, pomiary
laserowe i satelitarne. Do najstarszych i najcenniejszych eksponatów zgromadzonych w muzeum należy zaliczyć: teodolity z przełomu XIX i XX wieku,
zegar geodezyjny z początku XIX wieku oraz zbiór map z terenu powiatu
opatowskiego. Gabarytowo najwięcej miejsca zajmują maszyny służące do
przetwarzania zdjęć lotniczych. Muzeum Ziemi Opatowskiej rozpoczęło swą
działalność od 2019 roku. Jego zalążkiem stały się zbiory książek i dokumentów przekazanych przez regionalistów. Dodatkowo zbierane są przedmioty
i urządzenia małogabarytowe, które zostaną wyeksponowane w salach wystawowych. We wrześniu 2020 roku planowane jest nadanie Domowi Muzealnemu imienia rodziny Bukowieckich.Czas zwiedzania Domu Muzealnego
z przewodnikiem wynosi ok. 1 godziny. W trakcie zwiedzania można poznać
historię samego Opatowa oraz Opatowa i jego zabytków, a także obejrzeć
wystawy, głównie o tematyce regionalnej.

Plac „Promenada”
Znajduje się tu wiele atrakcyjnych i różnorodnych obiektów pozwalającychciekawie spędzić czas dla dzieci, młodzieży, a także całych rodzin.
Plac „Promenada” składa się z dwóch stref:
Strefy aktywności :
skate park; park linowy; boisko wielofunkcyjne; plac zabaw dla dzieci;
mini plac edukacyjny dla dzieci.
Strefy wypoczynku:
kamienne ławy do gry w szachy; altany; fontanna; palenisko
do rozpalania ogniska
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Sesja w Domu Muzealnym
Bliscy i nieznani

W

czego Stanisława Bukowieckiego - 200 zł. Jest też publikacja prof.
Marty Bolińskiej z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
która napisała książkę „Trzy portrety”. Zawarła w niej twórczość
trzech pisarek, które wywodzą się z ziemi świętokrzyskiej. Obok Zoﬁi
Miejscowy regionalista, kustosz Domu Muzealnego Andrzej Ży- Bukowieckiej jest Agnieszka Barłogowa i Halina Snopkiewicz.
chowski przedstawi rodzinę Bukowieckich. Zaprezentuje eksponaty, które składają się na przygotowaną wystawę, książki, publikacje Postać węgierskiego kapitana
i druki urzędowe. - Tutaj działali członkowie rodziny Bukowieckich,
pracowali, walczyli, a są nieznani przez nas współczesnych, chociaż Podczas sesji w Domu Muzealnym miejscowy regionalista, historyk,
kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Opatowie, Marek Lis przyblitak nam bliscy – przybliża ideę sesji Andrzej Żychowski.
ży postać żołnierza węgierskiego, który zginął w rejonie Strzyżowic
Organizatorzy sesji, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowskiej i podczas pierwszej wojny światowej. To kapitan Dániel Várady, który
Uniwersytet Trzeciego Wieku, przygotowują kameralne spotkanie, od sierpnia do końca października 1914 r. wraz ze swoim oddziałem
gdyż nie jest to czas na przeprowadzenie dużego sympozjum. Odbę- walczył na terenach Galicji i Królestwa Polskiego. 2 września 1914
dzie się ono z zachowaniem przepisów związanym z epidemią.
r., jak pisze Marek Lis w przygotowanej publikacji książkowej, kapitan Dániel Várady objął dowództwo II Dywizjonu 5. Pułku HuzaGodni patroni
rów Honwedu. Pod
Andrzej Żychowski wyjaśnia,
koniec
października
dlaczego rodzina Bukowieckich
1914
r.
uczestniczył
w
staje się patronem Domu Mupoczątkowej fazie Bizealnego. To osoby ściśle zwiątwy nad Opatówką. 31
zane nie tylko z Opatowem, ale
października zginął w
także z powiatem opatowskim.
rejonie Strzyżowic. NaLekarz Ludwik Bukowiecki
stępnego dnia został
walczył w powstaniu styczniopochowany na polanie
wym na ziemi opatowskiej i sanleśnej na południowy
domierskiej, tu pracował jako lezachód od Strzyżowic.
karz, zmarł w 1869 r. i spoczywa
Domu Muzealnym, 19 września w sobotę o godzinie 15, odbędzie się sesja pod hasłem „Bliscy i nieznani, rodzina Bukowieckich”. Mieszkańcy będą mogli zobaczyć wystawę poświęconą przyszłym patronom instytucji.

Książka Marka Lisa o
w Opatowie. Jego żona Zoﬁa
kapitanie została wypochodziła ze znamienitej rodana dzięki wsparciu
dziny Konarskich, ze wsi Brzoburmistrza miasta i
zowa koło Ożarowa, obecnie w
gminy Opatów, Grzegmina Tarłów. Miała majątek w
gorza Gajewskiego. Z
Malicach, obecnie gmina Lipnik,
kolei z inicjatywy dziapotem mieszkała w Wilczycach,
łaczy
Towarzystwa
powiat sandomierski. Rodzina
Przyjaciół Ziemi Opabyła więc związana z trzema
towskiej zapadła demiejscowościami. Z tej rodziny
cyzja o upamiętnieniu
wywodzi się twórca archiwistyki polskiej, Kazimierz Konarski, bratanek Zoﬁi. Poza tym Bukowiecka Węgra. Pomysł poparł burmistrz. Powstała tablica pamiątkowa, którą
to popularna autorka książek dla dzieci i młodzieży w okresie mię- zaprojektował artysta plastyk Adam Hanuszkiewicz.
dzywojennym, wydała ich kilkanaście.
Klasyka na akordeonie guzikowym
Ciekawą postacią jest oczywiście syn Bukowieckich, Stanisław, który W części artystycznej spotkania wystąpi Paweł Majchrowski, student
urodził się w Opatowie. Marszałek Józef Piłsudski przyjął tytuł na- II roku Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów
czelnika po powrocie z Magdeburga dzięki jego sugestiom. To na- w Łodzi. W jego wykonaniu na akordeonie guzikowym usłyszymy
wiązanie do noszonego w okresie powstania tytułu przez Tadeusza kilka wybitnych utworów muzyki klasycznej. Oto program młodeKościuszkę jako naczelnego wodza cywilnego i wojskowego. Cieka- go akordeonisty: J.S. Bach – Preludium h-moll nr 24 BWV 869, O.
wostką historyczną jest to, że Stanisław Bukowiecki był pierwszym Schmidt – Toccata No. 2 Op. 28, - A. Kusjakov – Sonate No. 4 Paweł
prokuratorem generalnym i jedynym przez cały okres II Rzeczpospo- Majchrowski pochodzi z Wólki Tarłowskiej, powiat opatowski.
litej, od 1919 do 1939 r. Zajmował się kodyﬁkacją prawa na ziemiach
polskich, które znajdowały się pod trzema różnymi zaborami i miały Uczestniczył w wielu konkursach akordeonowych zarówno w kraju,
jak i zagranicą. Sukcesy zdobywał w takich imprezach, jak między
różne prawodawstwo.
innymi Konkurs Akordeonowy w Castelﬁdardo, Międzynarodowy
Kustosz Domu Muzealnego Andrzej Żychowski w ostatnim czasie Konkurs Muzyki Akordeonowej w Sanoku, Ogólnopolski Mławski
zgromadził wiele dokumentów związanych z rodziną Bukowieckich. Festiwal Muzyki Akordeonowej, Słupeckie Konfrontacje Muzyczne,
Są to przede wszystkim książki, które traﬁają do Opatowa poprzez Konkurs Centrum Edukacji Artystycznej w Lublinie.
allegro. Niektóre to drogie publikacje. Ostatnia książka Zoﬁi Bukowieckiej kosztowała na allegro 180 zł, kodyﬁkacja prawa spółdziel-
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Ku chwale miernickiej nauki

COVID-19 - zmiany dotyczące
odbywania kwarantanny

S

Na planie produkcji TVP Historia
Na terenie Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu kręcono zdjęcia do ﬁlmu dokumentalnego o generale Ignacym Prądzyńskim. Merytorycznego wsparcia realizatorom udzielili przedstawiciele Muzeum
Geodezji i Kartograﬁi w Opatowie, Mirosław Roszczypała, geodeta powiatowy i jednocześnie prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Geodezyjnych i
Kartograﬁcznych „GeoCentrum” oraz Mariusz Szwajkowski, pracownik
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograﬁcznej w
Opatowie, jeden ze współorganizatorów muzeum.
Przewodnim motywem ﬁlmu jest zaangażowanie generała w budowę
Kanału Augustowskiego (1822-1824), jednej z najważniejszych inwestycji zrealizowanych przez władze Królestwa Polskiego. Budowę kanału
poprzedziły długotrwałe prace projektowe, które wymagały przeprowadzenia szczegółowych pomiarów terenowych. Ten etap budowy kanału na potrzeby ﬁlmu zrekonstruowali Mirosław Roszczypała i Mariusz
Szwajkowski. W realizacji ﬁlmu wzięli udział również pracownicy Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu oraz członkowie grupy rekonstrukcji historycznej „Patrioci i Fabrykanci Zagłębia Staropolskiego”.
Miłośnicy dawnej metalurgii, na potrzeby ﬁlmu, podjęli się rekonstrukcji
XIX-wiecznych technologii produkcyjnych, według których wykonano
żelazne elementy konstrukcyjne kanału w hucie Karola Brzostowskiego
w Sztabinie. Reżyserem ﬁlmu „Budowniczy Kanału Augustowskiego”

krócenie czasu kwarantanny z 14 do 10 dni i powiązanie zasad
zwalniania z izolacji ze stanem klinicznym pacjenta - we wtorek 1 września br. minister zdrowia Adam Niedzielski podpisał
dwa rozporządzenia zmieniające zasady izolacji i kwarantanny.
Oba weszły w życie z dniem 2 września. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących
powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego, a także rozporządzenie w sprawie standardu
organizacyjnego opieki w izolatoriach.Zmiany dotyczą między
innymi skrócenia czasu kwarantanny z 14 do 10 dni oraz powiązanie zasad zwalniania z izolacji ze stanem klinicznym pacjenta.
Nowe przepisy przewidują także, że lekarz może zwolnić z izolacji osobę z objawami klinicznymi COVID-19 po trzech dniach bez
gorączki oraz objawów ze strony układu oddechowego, jednak
nie wcześniej niż 13 dni od dnia wystąpienia u niej objawów. Z
kolei osobę, u której objawy nie wystąpiły, wypisać można po
10 dniach od daty, gdy zdiagnozowano u niej chorobę. U osób z
deﬁcytami odporności czas izolacji może zostać wydłużony do 20
dni, adekwatnie do stanu zdrowia.
Przepisy pozwalają też na zakończenie izolacji pacjenta po uzyskaniu dwukrotnie ujemnego wyniku testu z próbek pobranych
w odstępach co najmniej 24-godzinnych, niezależnie od liczby
dni, które upłynęły od ostatniego dodatniego wyniku i od rodzaju objawów klinicznych. W rozporządzeniu znajduje się również
zapis, który mówi, że w izolatoriach wizyta pielęgniarska odbywa się nie rzadziej niż dwa razy na dobę. Podczas takiej wizyty
ocenia się m.in. stan ogólny pacjenta, mierzy temperaturę ciała
oraz podaje zlecone przez lekarza leki. Jeśli nastąpi pogorszenie
stanu zdrowia lub zajdzie potrzeba podjęcia decyzji o wypisaniu
pacjenta z izolatorium, wówczas odbywa się wizyta lekarska. Lekarz może udzielać porad również zdalnie.
Najważniejszym jednak jest to, że wszyscy niezależnie od wieku
powinniśmy kierować się w swoim zachowaniu odpowiedzialnością - bo Covid to nie mit. Pamiętaj, że ktoś może przejść chorobę bezobjawowo, a ktoś inny niestety nie.
Opracował:
Wydział Zarządzania Kryzysowego

jest Leszek Wiśniewski.

Konsultacje strategii rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+

W

Zamku Królewskim w Sandomierzu odbyły się kolejne konsultacje dokumentu – projektu
Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. W spotkaniu z samorządowcami
i mieszkańcami powiatów: sandomierskiego, opatowskiego i staszowskiego uczestniczyli senator
Jarosław Rusiecki, poseł Marek Kwitek, marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca. Powiat Opatowski
reprezentowali Wicestarosta Małgorzata Jalowska oraz Członek Zarządu Powiatu Opatowskiego
Andrzej Gajek. Spotkanie dotyczyło trzech powiatów: sandomierskiego, staszowskiego i opatowskiego oraz podpisanego porozumienia z gminami Doliny Wisły. Długoterminowy dokument
przedstawia strategiczne zadania dla regionu i miasta Sandomierza. Do końca września 2020
roku można przesyłać do Urzędu Marszałkowskiego uwagi do projektu dokumentu. Uczestnicy
spotkania wnieśli uwagi dotyczące rozwoju turystyki i kultury oraz przetwórstwa owoców.
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Ludzie wiary i patriotyzmu
westchnienie do Boga. Krzyż odnowiono w 100-lecie cudu nad Wisłą.
15 sierpnia 2020 r.”
Krzyż z typowego dla tego terenu
piaskowca i postument wykonał
Ksawery Dąbrowski z Janikowa,
paraﬁa zapłaciła za krzyż, szkoła
i stowarzyszenie z nią związane za uporządkowanie terenu wokół
niego. - W przyszłości może być to
miejsce spotkań religijnych i patriotycznych – uważa proboszcz.
Po szkołach czas na remizę

P

iórków i Piórków Kolonia jako dwa oddzielne
sołectwa wyróżniają się wśród innych miejscowości. Ich mieszkańcy znani się z mobilizacji
do różnych prac społecznych, przy budowie kościoła, remizy, szkoły.
W Piórkowie i Piórkowie Kolonii poszczególne
części miejscowości posiadają lokalne nazwy, jak:
Załęcze (Boćki), Piórków Dolny i Piórków Górny,
Piórków od Lasu, Piórków za Cmentarzem.
Krzyż na 100-lecie bitwy warszawskiej
- Historia miejscowości to historia ludzi oddanych
Bogu, związanych z wiarą, patriotyzmem – mówi
ksiądz proboszcz Marek Bieniasz. - 25 września
1918 r. został nadany akt erekcyjny paraﬁi napisany przez księdza biskupa Mariana Ryxa, niedawno obchodziliśmy 100-lecie tego wydarzenia.
Znajdował się tutaj dwór biskupów włocławskich, była sprawowana liturgia i każdy mógł
w niej uczestniczyć. Do paraﬁi został dołączony
Wszachów, Piotrów Podłazy i powstała wspólnota, która nadal istnieje.
Wraz z paraﬁą powstał cmentarz, wcześniej był
austriacki, zajmuje powierzchnię 1 ha. Na terenie
paraﬁi znajduje się krzyż postawiony w 1864 r.,
prawdopodobnie związany z powstaniem styczniowym. Świadczy o wydarzeniach, do których
doszło za cmentarzem. Powstańcy, którzy wracali
z Opatowa stoczyli tu bitwę z Kozakami. Część
powstańców traﬁła na Syberię, część spoczywa na
symbolicznym miejscu obok cmentarza.
Krzyż odnowiony i poświęcony został na 100-lecie bitwy warszawskiej. Stal w innym miejscu i
był bardzo zniszczony przez czas, z dziurami od
wystrzałów z czasów wojny. - To dzieło Boże,
chciałem, by odnowiony krzyż stanął na terenie
przyszkolnym – wyjaśnia ksiądz proboszcz Marek Bieniasz. - I tak się stało. To świadek historii.
Należy do wspólnoty wszystkich przechodzących
tędy mieszkańców, którzy mogą się w tym miejscu skupić i pomodlić.
Na krzyżu ustawionym obok szkoły widnieje napis: „Na pamiątkę zmarłych ś.p. Filipa i Franciszki Jankowskich, którzy przechodzących proszą o

Sołectwo Piórków liczy 469 osób, 121
numerów. Do najstarszych mieszkańców miejscowości należą: Helena Banaczyk lat
93, Jadwiga Jagiełło lat 91, Leokadia Stachera lat
90, Helena Mistrzyk lat 90, Jan Bera lat 88.
Na terenie Piórkowa działa Stowarzyszenie
Wczoraj, Dziś, Jutro, Koło Gospodyń Wiejskich,
Ochotnicza Straż Pożarna.
- W ostatnim czasie nową inwestycją gminną było
boisko wielofunkcyjne, do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłki ręcznej, piłki nożnej na kwotę
290 tys. zł – podaje Marek Jankowski, radny Rady
Gminy w Baćkowicach i sołtys Piórkowa. - Wykonana została też termomodernizacja budynku
szkoły. Łączna kwota na to przedsięwzięcie w
trzech szkołach na terenie gminy wyniosła ponad
5,5 mln zł, z czego 3,150 mln zł doﬁnansowanie ze
środków unijnych.
Nie jest jeszcze ukończona modernizacja remizy w Piórkowie, w tym roku miała być położona nowa nawierzchnia w Piórkowie Górnym, ale
środki na ten cel zostały zablokowane ze względu
na epidemię. W ubiegłym roku została położona
nowa nawierzchnia na drodze Piórków-Załącze
o długości ponad 1 km. Do budżetu na przyszły
rok radny zgłosił budowę drogi w Piórkowie Górnym, remonty dróg dojazdowych do pól, drogę
Piórków-Wszachów. Radny Marek Jankowski
martwi się o bezpieczeństwo na drodze krajowej
kielecko-lubelskiej, która dzieli Piórków na dwie
części. W tym rejonie dochodzi do wielu wypadków. – W ubiegłym roku zginęła młoda osoba w
Nieskurzowie Starym, w wigilię, podczas kolizji w Piórkowie śmierć poniosła kobieta, przed
dwoma tygodniami doszło do stłuczki na drodze
w kierunku Baćkowic – wylicza radny. - Mamy
szybkie samochody, ale nie mamy dobrych dróg.
Samochody ciężarowe wyprzedzają pod górkę, a
jest tam ograniczenie prędkości do 50 km. Wskazane byłyby częstsze kontrole policji w tym rejonie, być może instalacja fotoradaru. W planach
jest budowa nowej drogi dopiero za parę lat.
Największy areał gruntów, ponad 60 ha z dzierżawami posiada Przemysław Kaczmarczyk, uprawia rzepak, pszenicę ozimą, proso. Łukasz Sitarski, Łukasz Gardynik, Daniel Gałęziowski też mają

spore areały, po około 30 ha, zajmują się głównie
hodowlą bydła mlecznego, Daniel Gałęziowski
ma też bydło opasowe. Działalność gospodarczą prowadzi Krzysztof Chodorek, Sprowadza
maszyny budowlane z zagranicy, remontuje je i
sprzedaje. Mirosław Zawada prowadzi tartak.
Znani z pracowitości i dbania o porządek
Bożena Grys, sołtys Piórkowa Kolonii podaje, że
sołectwo liczy 334 osoby, ma 87 numerów. Piórków Kolonia różni się od Piórkowa położeniem,
to część zdecydowanie młodsza. Do najstarszych
mieszkańców należą: Zoﬁa Jabłońska i Maria Kogut, około 94 – 95 lat.
Pani sołtys jest jednocześnie szefową Koła Gospodyń Wiejskich, które powstało w 2018 r., pod koniec grudnia, z inicjatywy Barbary Danek i Beaty
Wąs. Do KGW należą 32 osoby, koło otrzymało 4
tys. zł z ARiMR na działalność statutową. - Przeznaczyliśmy je na stroje, namiot, urządzenia, jak
warnik, podgrzewacz do pierogów, część pozostałych środków wykorzystamy w tym roku,
chcemy kupić kuchenkę gazową – podaje pani
sołtys. Repertuar koła to pieśni ludowe, religijne, patriotyczne, z którymi występowało podczas Majówki Piotrowskiej, w Sandomierzu na
jubileuszu ARiMR, dożynkach w Opatowie, w
Baćkowicach na 50-lecie KGW Modliborzanie, na
ognisku z okazji Święta Niepodległości 11 Listopada. - Planujemy otwarcie remizy – mówi Bożena Grys. - Jeszcze woda nie jest podłączona, inwestycja ma być zakończona w końcu września. Na
odpust szykujemy wieniec.
Rodowitym mieszkańcem Piórkowa Kolonii jest
Krzysztof Socha, od tej kadencji radny Rady Gminy w Baćkowicach. Pracuje w Komisji Gospodarczej oraz Komisji Rewizyjnej. - Ludzie w Piórkowie Kolonii są pracowici, dbają o swoje obejścia,
posesje, wokół domów widać porządek – chwali
mieszkańców radny - Dawniej ludzie żyli z rolnictwa, obecnie wyjeżdżają do pracy za granicę. Sam
pracuję obecnie w Szwecji.
Ciekawą działalność, obrót miodem, prowadzi Janusz Zdziebło. Mieszkańcy mają sklepy, zajmują
się usługami. Tam, gdzie mieszka radny ziemie
są raczej liche. Ludzie tu sieją owies. W innej części Piórkowa, gdzie są lepsze grunty, mieszkańcy
uprawiają kukurydzę, dawniej sadzili buraki.
Najważniejsze, by cieszyć się życiem
Teresa Uba z Piórkowa pokazuje ciekawe publikacje, które otrzymała od Zoﬁi Kaczor. Znajdują
się w nich pieśni biesiadne, żołnierskie. Pani Zoﬁa to osoba starsza.
Mieszka w Warszawie i teraz coraz rzadziej odwiedza Piórków, ale duchem ciągle jest z tą ziemią.
Życie należy brać takie, jakie jest – przytacza swoje credo. - Co daje los, trzeba zaakceptować.
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Anna Michalczyk, mieszkanka Piórkowa Kolonii,
sprowadziła się tutaj przed dwudziestu dziewięciu laty. Prowadzi z mężem ponad 6-hektarowe
gospodarstwo. Ma dwie córki, Iza pracuje jako kosmetyczka w Nysie, Monika studiuje farmację w
Sosnowcu.
Beata Wąs z Piórkowa Kolonii zajmuje się i opiekuje mamą, która jest w podeszłym wieku. Wychowuje też 10-letnią córkę. Troje pozostałych
dzieci jest już pełnoletnich i samodzielnych. Mąż
pracuje za granicą i zabezpiecza rodzinie byt.
Teresa Masternak, która mieszka w Piórkowie
Dolnym, najwięcej czasu poświęca wnukom. Ma
ich troje, Filip liczy 5 lat, Mikołaj – 3 i Amelka –
1,5. Chłopcy grają w piłkę. Amelka jest jeszcze
malutka, bryka jak każde dziecko. Mąż zmarł, syn
Kamil, który ma obecnie 29 lat, został na miejscu.
– Najważniejsze jest, by umieć się cieszyć życiem
– mówi.
Weronika Grys pochodzi z Małopolskiego, do
Piórkowa Dolnego przeprowadziła się w 1993 r.
Zajmuje się 8-hektarowym gospodarstwem, uprawia pszenicę, owies. Ma dwoje dzieci, córka przebywa w Anglii, syn w Kanadzie. Weronika Grys
w Kanadzie poznała swego męża. Tam urodził się
jej syn w 1992 r.
Alicja Szaleniec z Piórkowa opiekowała się ojcem,
mamą, teraz mieszka z 37-letnim synem. - Trzeba być dobrym człowiekiem – mówi o bliskich jej
wartościach. - Należy szanować innego człowieka,
jego poglądy. Dobro powraca, czyńmy więc je, bo
jest w cenie.
Zginął w Katyniu
Według zaciągniętej wiedzy z fragmentów kroniki
Jana Kaczora Ochotnicza Straż Pożarna w Piórkowie powstała w 1928 r. Jej inicjatorem był ówczesny sekretarz Gminy Piórków, pan Skowera, który
pochodził z Nowej Słupi. W ostatnim czasie druhowie zajmują się głównie ratownictwem drogowym. Udzielają wsparcia jednostkom Państwowej
Straży Pożarnej, neutralizują wszelkie zagrożenia
w środowisku wiejskim. Jednostka dysponuje samochodem
volkswagen
z 2003 r., który otrzymała
z gminy Baćkowice, ma
sprzęt lekki,
dwie pompy,
agregat.

Zdzisław Uba, najmłodszym – 22-letni Hubert skich. To długa historia, o czym przypominał w
swojej publikacji Jan Kaczor. Jego syn Kazimierz
Grys.
prowadzi obecnie muzeum wsi. Powstanie styczRenata Szczykutowicz opowiada o Szkole Podniowe, wojna, okupacja, wysiedlenie w okolice Sustawowej w Piórkowie. Powstała w 1901 roku z
lisławic, to znamienne wydarzenia w nowożytnej
inicjatywy sekretarza gminy Piórków, pana Grohistorii miejscowości. Tu rozgrywały się działalewskiego. Pierwszym nauczycielem był pan
nia wojenne, przechodził front. Wszystko zostało
Skowera. Mieszkańcy wznieśli wtedy parterowy
zrównane z ziemią. Po wojnie mieszkańcy musieli
budynek. Szkoła początkowo była 3-oddziałowa,
wszystko odbudować.
a następnie 4-oddziałowa. Funkcję kierownika
szkoły w okresie międzywojennym pełnił Franci- Mieszkańcy walczyli w różnych oddziałach parszek Młudzik. Uczęszczały do niej wtedy dzieci z tyzanckich, AK, BCh, NSZ. Najbardziej znani
Piórkowa, Nieskurzowa i Piotrowa. W 1932 r. bu- partyzanci to Jan Piwnik „Ponury” i Mieczysław
dynek szkolny spłonął, lecz już w następnym roku Młudzik „Szczytniak”. Naokoło znajdują się
został odbudowany. Parter wykonano z cegły, a lasy, w których partyzanci mogli się ukrywać. Jan
Chrapek został zabrany do Oświęcimia w 1942 r.,
piętro z drewna.
przebywał w obozie do końca wojny. Udało mu
Okres II wojny światowej był dla szkoły, podobnie
się wrócić do domu.
jak całego kraju, bardzo trudny. Kierownik, Franciszek Młudzik jako oﬁcer wojska polskiego został Z tych terenów pochodzą znane osoby – politycy,
skierowany na front, gdzie dostał się do rosyjskiej Jan Kaczor, były starosta opatowski, poseł na Sejm
niewoli. Zginął w Katyniu, ma tablicę pamiątkową dwóch kadencji, wojskowi, generał Jan Baraniecki,
przed kościołem. Jego żona, Krystyna Młudzik, samorządowcy, były burmistrz Opatowa Andrzej
opiekując się rosyjskimi jeńcami wojennymi, zara- Chaniecki lekarze, nauczyciele, politycy, lekarz
chirurg Mateusz Cieślik, lekarz kardiolog Wieziła się tyfusem i zmarła 24 grudnia 1941 r.
sław Chaniecki, Mateusz Michalski, Dawid Piątek.
W tym czasie od hitlerowskiej bomby zginęli takW Piórkowie Górnym mieszkał dziadek obecnego
że: kierownik szkoły w latach wojny Maria Tusenatora Jarosława Rusieckiego. Stąd wywodzi się
szyńska i ksiądz proboszcz Jan Krupa. Ucierpiał
pisarz Zbigniew Masternak, autor powieści „Księrównież budynek szkoły. Rosjanie zabrali blachę
stwo”, w której przedstawił zaściankową, zacofapokrywającą dach, przez co mury nasiąkały wodą
ną świętokrzyską wieś. Niektórzy mieli pretensje
i mocno podupadły. Szkoła w okresie okupacji
do pisarza, nie bardzo zrozumieli książkę, wziębyła miejscem spotkań partyzantów.
li ją zbyt dosłownie. Ojciec Zbyszka Masternaka
Po wojnie szkołą kierował Wacław Szczekocki, a mieszka w Piórkowie Załęczu, niedaleko osiedlił
po nim jego żona Stefania Szczekocka. Szkoła w się jego brat, Marek.
różnych okresach była zorganizowana jako 6- odSymbol nadziei
działowa i 7-oddziałowa. W 1969 r. kierownikiem
szkoły został Mieczysław Czerwiński. W latach Oprócz krzyża upamiętniającego powstanie stycz1978- 1984 funkcję dyrektora szkoły pełniła Ma- niowe i cud nad Wisłą, niedaleko posesji Jana Karia Czerwińska, następnie ponownie Mieczysław czora znajduje się obelisk upamiętniający Katyń.
Czerwiński. Od 1992 do 2016 r. szkołą kierował Przy szkole jest dąb poświęcony Janowi Pawłowi
Edward Szczykutowicz. Od czterech lat dyrek- II. Przy kościele znajdują się drzewa upamiętniatorem jest Paweł Czerwiński, który pochodzi z jące poległych w Katyniu, Franciszka Młudzika,
rodziny nauczycielskiej i ma pasję związaną z Stanisława Sitarskiego i Józefa Pająka, który walmotocyklami. Od 2010 r. szkołę prowadzi stowa- czył o Monte Cassino. Jest też kamień upamiętniarzyszenie. Dużego wsparcia udziela szkole Ro- jący 100-lecie paraﬁi, krzyż koło posesji Stanisłaman Szczuchniak, który w gminie sprawuje opie- wa Mazurka, obecnie Haliny Frejlich w Piórkowie
Kolonii.
kę nad oświatą.
Piętro szkoły w czasie wojny zostało zniszczone.
Na początku lat 80. podjęto starania o budowę nowej siedziby. W 1982 r. rozpoczęto społecznie budowę szkoły, którą uroczyście oddano w 1997 r.,
a stary budynek rozebrano.
Przez próg tej szkoły przeszło w ciągu jej istnienia wielu uczniów. Najwięcej dzieci uczyło się w
latach 60., około 250 rocznie. W latach 70. oprócz
dzieci uczących się w szkole podstawowej, kształcili się w niej dorośli na kursach przysposobienia
rolniczego. W ubiegłym roku szkolnym uczyło
się 45 dzieci, teraz nie ma klas II, IV, VI. Według
zameldowania jest dużo dzieci, ale tutaj nie mieszkają, bo rodzice wyjechali.

Komendant
OSP, Krzysztof
Forma
podaje,
że
jednostka
liczy 26 aktywnych
druhów.
Najstarszym Wieś opisana w „Księstwie”
jest gospoHistoria Piórkowa sięga końca XIV wieku, miejdarz strażniscowość należała wtedy do biskupów włócławcy, 73-letni

Renata Grudzień, która maluje obrazki łączące
różne style, dodaje, że u niej w Piórkowie Kolonii, są dwa krzyże przed posesjami Leszka Borka
i Henryka Rusieckiego. Zostały postawione w intencji ich dzieci, które zmarły w II połowie XIX
wieku.
Weronika Grys z Piórkowa Dolnego dba o krzyż,
który znajduje się przed jej domem na cześć pielgrzymki sulisławskiej. Poświęcił go ksiądz Andrzej Jaworski w 2004 r.
Z ciekawostek, na terenie sołectwa jest też źródełko, zwane źródełkiem płodności.
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Ostrzeżenie!Oszuści proponujący
wymianę kryptowalut
licencjonuje, nie nadzoruje ani też nie wykonuje żadnych innych uprawnień władczych
w zakresie obrotu kryptowalutami. Nadzór KNF dotyczy wyłącznie prawidłowości
świadczenia usług płatniczych i nie obejmuje
kwestii wywiązywania się tych podmiotów
lub osób przez nie reprezentowanych z zobowiązań z tytułu kupna lub sprzedaży kryptowalut.
Nadzór KNF nigdy nie wiąże się z udziałem pracowników UKNF w bezpośrednich
relacjach z klientami czy w poszczególnych
transakcjach ﬁnansowych. Powoływanie się
na jakikolwiek udział KNF, pracowników
UKNF lub osób upoważnionych przez organ nadzoru w transakcji nabycia lub zbycia
kryptowalut nie ma zatem żadnych podstaw
i z bardzo dużym prawdopodobieństwem
świadczy o próbie oszustwa. Zwracamy uwagę, że dane pozyskane podczas takiej operacji
mogą zostać wykorzystane przez przestępców do kradzieży tożsamości lub kradzieży
środków ﬁnansowych.

Do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) napływają sygnały dotyczące
działalności osób proponujących wymianę
kryptowalut. W trakcie rozmowy telefonicznej nakłaniają one do sprzedaży lub kupna
kryptowalut. Jednocześnie informują swoich
rozmówców, że podczas transakcji spełnione mają zostać wymagania KNF dotyczące
nagrywania procesu transakcji, które ma polegać m.in. na udostępnieniu pulpitu komputera. Dzwoniący informują również, że w operacji wymiany będzie uczestniczył pracownik
UKNF w celu monitorowania przebiegu Jeżeli podczas rozmowy zostałeś poinformotransakcji.
wany, że dana osoba wykonuje czynności
W związku z powyższym przypominamy, że przy udziale lub w porozumieniu z KNF lub
rynek kryptowalut nie jest w Polsce rynkiem UKNF, powstrzymaj się od dalszych konregulowanym ani nadzorowanym. KNF nie taktów i niezwłocznie zawiadom najbliższą

jednostkę policji. Postaraj się zebrać i zaprezentować w zawiadomieniu jak najwięcej
szczegółów dotyczących zdarzenia. Każda informacja może okazać się przydatna.
Apelujemy również o zachowanie szczególnej
ostrożności w przypadku kontaktów zdalnych
(telefonicznych oraz e-mailowych) z osobami
proponującymi świadczenie usług ﬁnansowych lub wykonanie transakcji ﬁnansowej,
zwłaszcza jeżeli nie byłeś dotychczas klientem
takiego podmiotu. Postaraj się zweryﬁkować
tożsamość tych osób oraz prawdziwość deklarowanego celu kontaktu.
Na stronie internetowej KNF możesz sprawdzić, czy podmiot, w imieniu którego dzwoni Twój rozmówca, posiada uprawnienia do
świadczenia usług ﬁnansowych na terytorium
Polski: wyszukiwarka podmiotów.
Możesz również zweryﬁkować czy podmiot
nie ﬁguruje na liście ostrzeżeń publicznych
KNF
Nie podejmuj decyzji pod wpływem chwili.
Jeżeli nie uzyskasz wiarygodnych informacji,
powstrzymaj się od dalszych kontaktów.
(Urząd Komisji Nadzoru Finansowego / KGP)

Gmina Sadowie dziękuje za plony Komisarz UE Janusz Wojciechowski
w Maleńcu

S

tarosta Tomasz Staniek uczestniczył w dożynkach gminnych w kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika w paraﬁi Ruszków. To wyjątkowe święto jest zwieńczeniem całorocznej, ciężkiej, często
kosztującej wiele wyrzeczeń pracy – zwrócił się do rolników starosta.
- Dziękuję za wasz trud oraz zaangażowanie włożone w każdy dzień
pracy na roli. To dzięki wam rolnictwo w powiecie opatowskim sukcesywnie rozwija się i jest jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki.
W mszy dziękczynnej udział wzięli także: wójt gminy Sadowie Marzena Urban- Żelazowska, radni oraz sołtysi.

22 sierpnia Wicestarosta Małgorzata Jalowska uczestniczyła w
spotkaniu z Komisarzem UE do
spraw rolnictwa Januszem Wojciechowskim, który odwiedził powiat
konecki. Wydarzenie było odbyło
się w Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Meleńcu ramach nowo
powstałej inicjatywy pod hasłem
„Fabryka Smaku”. W otoczeniu
zabytkowego zakładu przygotowano stoiska prezentujące stare
technologie związane z pracą w
gospodarstwie. Spotkanie rozpoczęło tradycyjne powitaniem chle-

bem i solą przybyłych gości, uczestniczących wcześniej w spotkaniu
w starostwie powiatowym. Komisarz Janusz Wojciechowski przypomniał podczas spotkania jak ogromne znaczenie ma dowartościowanie
małych i średnich gospodarstw oraz
możliwość sprzedaży produktów
rolniczych bezpośrednio przez rolników, ponieważ zapewnia to świeżość i najwyższą jakość polskiej
żywności. Podczas spotkania Wicestarosta Małgorzata Jalowska zaprosiła Komisarza UE Janusza Wojciechowskiego do Opatowa. Rolnictwo
w powiecie opatowskim jest wiodąca gałęzią gospodarki. Wychodząc
naprzeciw potrzebą rolników oraz
dążąc do rozwoju Polskiego rolnictwa, zwłaszcza gałęzi przetwórstwa
i handlu żywnością, powiat opatowski zakupił teren po byłej cukrowni
Włosów z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Przedsiębiorczości Rolnej.
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PORADNIA GERIATRYCZNA:

- Geriatria zajmuje się leczeniem chorób uznawanych za typowe
dla okresu starości.
- Są to zarówno schorzenia ﬁzyczne, jak i umysłowe. Do tych
pierwszych należą m.in. zaburzenia procesów poznawczych,
odpowiadających za pamięć, koncentrację czy spostrzegawczość.
- W wieku starszym mogą pojawiać się także zaburzenia nastroju (depresja starcza) lub otępienie.
- Powszechne są również problemy z układem krążenia. Seniorzy cierpią na nadciśnienie tętnicze oraz zaawansowaną niewydolność serca.
- Nie sposób zapomnieć o cukrzycy i problemach z poruszaniem się. Poziom aktywności ﬁzycznej spada, głównie ze względu na choroby
zwyrodnieniowe stawów, bóle kręgosłupa czy osteoporozę.
Wielu starszych pacjentów zmaga się z bólem każdego dnia.
- Lekarze, którzy udzielają im pomocy posiadają szeroką wiedzę, zakresem obejmującą kilka dziedzin medycyny, takich jak
kardiologia, diabetologia,
interna, neurologia i psychiatria.
Nasza poradnia świadczy usługi z zakresu:
- Kompleksowej oceny geriatrycznej – ocena sprawności funkcjonalnej, stopnia odżywiania, stanu psychicznego (zaburzenia
poznawcze, depresja), ryzyka upadków, odleżyn;
- Diagnostyki i leczenia problemów często występujących w
wieku podeszłym (tj. nietrzymanie moczu, zaparcia, zaburzenia
równowagi i upadki, otępienie, depresja, zaburzenia zachowania);
- Ustalania priorytetów leczenia i planowanie dalszego postępowania i opieki nad pacjentem;
- Diagnostyki i leczenia schorzeń internistycznych;
- Racjonalizacji i koordynacji farmakoterapii z uwzględnieniem
proﬁlu bezpieczeństwa leków w wieku starszym i zapobiegania polifarmakoterapii;
- Oceny potrzeb rehabilitacji oraz konsultacji u innych specjalistów;
Promocji zdrowia i pomyślnego starzenia się.
W celu przyjęcia pacjenta do Poradni geriatrycznej wymagane
jest skierowanie od lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
lub lekarza specjalisy. Do poradni przyjmowane są osoby powyżej 60 roku życia.

lek.med. Romana Jaworska - specjalista medycyny
rodzinnej, specjalista geriatrii.
I Piętro
Wtorki 15:30-18:00
Rejestracja: 15 867 04 50

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej
oﬁary zbrodni wojennych

W

dniu 30.08.2020 miało miejsce
odsłonięcie tablicy upamiętniającej oﬁary zbrodni wojennych z Gminy Iwaniska. Uroczystość rozpoczęła
Msza święta w intencji ojczyzny, której przewodniczył proboszcz naszej
paraﬁi Leszek Zajezierski. Następnie
odbył się przemarsz pod budynek remizy OSP, gdzie została umieszczona
tablica. Odnowienie jej było możliwe
dzięki środkom z programu Czuwamy! Pamiętamy! Fundacji Orlen.
Podczas uroczystości symboliczną
wiązankę pod tablicą złożył Radny
Powiatu Opatowskiego Kazimierz
Żółtek.
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FOTO ZAGADKA
CO TO ZA MIEJSCE ?

Przepis na Nutellę śliwkową
2 kg śliwek węgierek
2 czekolady gorzkie
5 dkg kakao

Odpowiedzi prosimy wysyłać na adres:
promocja@opatow.pl

15-30 dag kakao Puchatek
75 dag cukru
opcjonalnie zmielone orzechy
Śliwki przekręcić przez maszynkę. Smażyć ok godzinę,
dodać cukier i smażyć 15-20
minut. Następnie dodać połamane czekolady i kakao
ciągle mieszając. Można dodać zmielone orzechy. Gorące wkładać do słoików

KGW Brzezie

