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1,7 mln zł na Środowiskowy Dom Samopomocy

S

tarosta Tomasz Staniek wraz z wicestarostą Małgorzatą Jalowską z rąk
wiceminister Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Aliny Nowak
odebrali promesę w wysokości 1,7 mln
zł na doﬁnansowanie Środowiskowego
Domu Samopomocy. Szacowany koszt
całości opiewa na 3,7 mln zł.
Środowiskowy Dom Samopomocy powstanie w budynku byłej pralni, tuż obok
Szpitala Św. Leona oraz ﬁlii Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku. Zostanie tam
przygotowane 60 miejsc dla pensjonariuszy z zaburzeniami psychicznymi. Osoby
z niepełnosprawnością intelektualną do
25. roku życia uczęszczają do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych. W powiecie opatowskim znajdują się 4 takie placówki, w których
wychowankowie mają opieką wykwaliﬁkowanej
kadry nauczyli, a także zapewnione najwyższe
standardy edukacji oraz codziennego funkcjonowania. Po ukończeniu 25 lat wychowankowie
SOSW traﬁają do swoich domów. Niestety, nie
zawsze rodziny są w stanie zapewnić im odpo-

Niezwykłe dowody wdzięczności
Tak rodzą kobiety w Opatowie

wiednie warunki do rozwoju, dalszej edukacji,
poznawania świata oraz otoczenia. Właśnie takim
miejscem ma być Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie. – W połączeniu z usługami
medycznymi, jakie są świadczone w tym miejscu,
powstanie ŚDS to bardzo dobry pomysł - uważa starosta Tomasz Staniek. - Jest on potrzebny
mieszkańcom naszego powiatu .

N

a oddziale ginekologiczno płożniczym Szpitala św. Leona
w Opatowie znajduje się niezwykła ściana. Umieszczone są na niej
zdjęcia, rysunki, kartki z podziękowaniami dla lekarzy i pielęgniarek.
Za serce i fachową opiekę
- Ściana wdzięczności jest rzadkością
na oddziałach - mówi lekarz Izabela
Frydecka. – U nas jest ona nadzwyczajna, tworzymy ją tak naprawdę
od ponad pół roku, gdy zaczął zmieniać się wizerunek szpitala.
Oddział cieszy się dużą popular-

dokończenie str. 4

nością, co widać na każdym kroku,
także w mediach społecznościowych. „Składamy najserdeczniejsze
podziękowania dla personelu Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
w Szpitalu św. Leona w Opatowie za
szczególną pomoc, wsparcie i profesjonalizm. Z całego serca życzymy,
aby ciepło przez Was okazywane
wróciło do Was ze zdwojoną siłą. Lilianna z rodzicami”. Tak w imieniu
małej pacjentki, która przyszła na
świat w opatowskim szpitalu napisali jej rodzice z Ostrowca Świętokrzyskiego.
dokończenie str. 4
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Z prac Zarządu Powiatu

Polityka społeczna
Powiat Opatowski otrzymał promesę z
rąk Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aliny Nowak w kwocie 1,7 mln zł na Środowiskowy Dom
Samopomocy. Jest kolejna inwestycja Zarządu oraz Rady Powiatu zaraz
po pozyskaniu terenu byłej cukrowni
Włostów, na którym powstanie Świętokrzyskie Centrum Przedsiębiorczości Rolnej. Całość inwestycji związanej
z powstaniem ŚDS opiewa na sumę ok.
3,7 mln zł.
Edukacja i rozwój
Starosta Opatowski Tomasz Staniek
uczestniczył w odbiorze wyposażenia
stanowisk pracy Projekt „Innowacyjne

zawodowe kształcenie dualne w Powiecie Opatowskim” – ver. 2.0. o wartości 722 550 zł. Projekt realizowany w
Szkole na Górce dotyczy nabywania
umiejętności praktycznych związanych z zawodem technik żywienia i
usług gastronomicznych. Uczniowie
odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców na nowoczesnych stanowiskach. Łączna wartość zakupionego
sprzętu to 240 tys. zł. (kontynuacja
artykułu na str. 6). 5 czerwca 2020 r.
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Kielcach podpisano umowę na zadanie „Pszczeli Świat - baza edukacji ekologicznej”. Projekt na kwotę 200 tys. zł.
będzie realizowany w Zochcinku.

Nowe linie komunikacyjne
22 czerwca w
Urzędzie Wojewódzkim w
Kielcach starota Tomasz
Staniek wraz
z wicestarostą
Małgorzatą
Jalowską podpisali umowę
na doﬁnansowanie przewozów komunikacji zbiorowej
w
powiecie
opatowskim.
Dzięki wsparciu z funduszu autobusowego Powiatowy Zakład Transportu będzie obsługiwał 9 nowych linii komunikacyjnych.
- Od ubiegłego roku uruchomiliśmy już 21 linii autobusowych – mówi
starosta Tomasz Staniek. - Rocznie przez nasz powiat przejedziemy
240 tys. km. Zwiększenie ilości tras kierowane jest potrzebami naszych
mieszkańców. Dzięki temu, że od lipca nasze autobusy wyjadą nawet
poza powiat opatowski ułatwimy dojazd młodzieży, która mimo dużego zainteresowania, nie miała dotychczas możliwości dotarcia do
naszych szkół ponadpodstawowych. Od 1 lipca poza funkcjonującymi dotychczas połączeniami komunikacji zbiorowej mieszkańcy będą
mogli podróżować nowymi trasami, między innymi przez Iwaniska
– Boduszów – Malżyn – Włostów, Wszachów – Zielonkę – Iwaniska,
Sadłowice – Stodoły Kolonie – Wojciechowice, Gołoszyce – Piskrzyn –
Kurier Opatowski. Samorządowy Informator Powiatu
Opatowskiego.
Wydawca i redakcja: Powiatowe Centrum Kultury,
Turystyki i Rekreacji w Opatowie
ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów

Stobiec, Truskolasy – Ruszkowiec – Sadowie.
Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Opatowskim a Powiatem
Lipskim oraz Kraśnickim, poszerzy również funkcjonowanie o takie
miejscowości, jak Annopol oraz Lipsko. - Dla naszej szkoły najważniejsze są linie Ożarów - Czekarzewice II z przedłużeniem do Lipska
oraz Ożarów - Maruszów z przedłużeniem do Annopola – wyjaśnia
Marcin Stańczyk, dyrektor Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie. – Jeśli mamy transport, to mamy uczniów z innych
województw.
W związku z uruchomieniem nowych tras PZT jest w trakcie inwestycji związanej ze zwiększeniem taboru autobusowego – Zwiększenie liczby tras wymaga odpowiedniego zaplecza logistycznego,
większego komfortu podróżowania – nie ukrywa wicestarosta Małgorzata Jalowska. - Zakup dwóch autobusów jest niezbędną inwestycją. Jesteśmy trzecim powiatem w Polsce, który posiada własny
transport publiczny. Cieszymy się, że sukcesywnie go rozwijamy
a tym samym spełniamy potrzeby mieszkańców powiatu.

Nowe linie komunikacyjne (LIPIEC 2020) :
Opatów-Opatów przez Podole, Małoszyce, Bogusławice, Kornacice
Opatów-Opatów przez Sadowie, Janowice, Mominę, Waśniów, Sarnią
Zwolę, Truskolasy
Opatów-Opatów przez Iwaniska, Boduszów, Malżyn, Włostów
Opatów-Opatów przez Wszachów, Zielonka, Iwaniska
Opatów-Opatów przez Iwaniska, Stara Łagowica, Baćkowice
Opatów-Opatów przez Gołoszyce, Piskrzyn, Stobiec

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

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

S

tarosta Tomasz Staniek z wicestarostą Małgorzatą Jalowską oraz
poseł Agatą Wojtaszek wręczył wójtom i burmistrzom z powiatu
opatowskiego dotacje z Funduszu Inwestycji Samorządowych. Dotacja
pochodzi z budżetu COVID-19. Każda z gmin otrzymane fundusze będzie mogła wykorzystać na dowolną, najbardziej potrzebną mieszkańcom inwestycję.
Fundusz Inwestycji Samorządowych to środki przeznaczone na dotacje
dla gmin, powiatów i miast w wysokości od 0,5 mln zł do ponad 93
mln. Łącznie w skali całego kraju jest to aż 6 miliardów złotych (5 mld
dla gmin i miast na prawach powiatu i 1 mld dla powiatów ziemskich).
Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać, m.in. na remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i kanalizację, budowę żłobków, drogi, a także inne niezbędne lokalnie działania.

Nowy plac targowy w Iwaniskach Milion na świetlice środowiskowe

P

rawie milion złotych doﬁnansowania unijnego zostanie przeznaczone na utworzenie nowych świetlic środowiskowych
w Opatowie. Beneﬁcjentem projektu „Program proﬁlaktyki społecznej na terenie miasta Opatów i powiatu opatowskiego” jest Powiatowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji. Świetlice będą działać
w budynku Zespołu Szkół nr 2 oraz w Opatowskim Ośrodku Kultury.

W

Iwaniskach uroczyście otwarto blisko hektarowy plac do handlu detalicznego. Symboliczną wstęgę przecięli: członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca, starosta opatowski Tomasz Staniek,
wicestarosta Małgorzata Jalowska, wójt gminy Iwaniska Marek Staniek.
Na terenie targowiska są 44 zadaszone stanowiska handlowe, które zostały wyposażone w energię elektryczną. Ponadto na placu jest parterowy
budynek z przeznaczeniem na sklepy oraz lokal gastronomiczny. Obiekt
jest zasilany poprzez wykorzystanie energii słonecznej. Infrastruktura przy
placu targowym zawiera między innymi parking na około 60 samochodów.
Inwestycja jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Koszt inwestycji – niespełna 3,2 mln zł, z czego doﬁnansowanie w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 999,9 tys.
zł, wkład Powiatu Opatowskiego - 300 tys. zł.
- Gratulujemy tej inwestycji
samorządowi gminy. Od
dziś handel w Iwaniskach
w komfortowych warunkach – powiedział starosta
Tomasz Staniek.

Wsparcie udzielone zostanie łącznie 70 uczestnikom. Dla 10 rodziców
(opiekunów prawnych) w ramach projektu przewiduje się specjalistyczne poradnictwo rodzinne i prawne. Projekt realizowany będzie
od czerwca 2020 do sierpnia 2021. Jego głównym celem jest proﬁlaktyka społeczna polegająca na przeciwdziałaniu oraz minimalizacji
skutków wykluczenia społecznego. W świetlicach realizowane będą
zajęcia nastawione głównie na rozwój kompetencji kluczowych, psychospołecznych wraz z poradnictwem rodzinnym. Młodzi ludzie
będą mogli odrabiać prace domowe, brać udział w dodatkowych
zajęciach wyrównujących braki wiedzy szkolnej, a także korzystać
z szerokiej oferty innych zajęć edukacyjnych. Dodatkowo prowadzone będą zajęcia muzyczne, taneczne i z języka angielskiego.
Podpisanie projektu odbyło się 9 czerwca w gmachu Filharmonii
Kieleckiej. W imieniu władz wojewódzkich umowę podpisał marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik. Władze powiatowe reprezentowali: starosta Tomasz Staniek, wicestarosta Małgorzata Jalowska, a PCKTiR - dyrektor Andrzej Żychowski i główna
księgowa Monika Szostak. Partnerem projektu jest Fundacja Centrum Europy Lokalnej.
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1,7 mln zł na Środowiskowy Dom Samopomocy
dokończenie ze str. 4

- Myślę, że jeszcze w tym roku będziemy świadkami powstania ŚDS,
a w kolejnych latach wiele osób znajdzie tutaj miejsce do tego, aby
móc się rozwijać, spełniać swoje marzenia – mówi poseł Agata Wojtyszek.
Środowiskowe domy samopomocy, zwane ośrodkami wsparcia,
przygotowują do życia w społeczeństwie oraz funkcjonowania w
środowisku. Są przeznaczone dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. - Bardzo ważne jest dla
nas to, aby osoby z niepełnosprawnością odnajdywały się w naszym
społeczeństwie – nie ukrywa wiceminister Alina Nowak, która odwiedziła jeden z największych Domów Pomocy Społecznej w Polsce
mieszczący się w Zochcinku. - W naszym kraju jest już 830 takich domów. Jestem pod ogromnym wrażeniem działań podjętych w ostatnim czasie przez Powiat Opatowski.
W Opatowie na ul. Szpitalnej powstanie 40. w województwie świętokrzyskim Środowiskowy Dom Samopomocy. Przypomnijmy, że w
związku ze stanem epidemii spowodowanym koronawirusem starosta Tomasz Staniek podjął decyzję o zamknięciu DPS - ów w całym powiecie ze względu na bezpieczeństwo pensjonariuszy. Powiat
Opatowski podjął takie działania jako pierwszy w Polsce.

Niezwykłe dowody wdzięczności
dokończenie ze str. 4

O

ddział otrzymał od jednej z rodzących kobiet, pani Agaty, siedem
krzyżyków i zegarów na ścianę do każdej z sali. Pierwsze dziecko
urodziła w Ostrowcu, potem w Wielkiej Brytanii, a to jej trzecie dziecko, które przyszło na świat w Opatowie. Była oczarowana oddziałem,
co wyraziła w swoim podziękowaniu: „Bardzo serdecznie dziękujemy za okazane nam serce i fachową opiekę, czułyśmy się prawie jak w
domu. Szczególną wdzięczność kierujemy do Pani Kasi Ziarko i Pani
Moniki Wysockiej, ale każda osoba na oddziale była bardzo uprzejma
i pomocna, za co jeszcze raz dziękujemy. Jedyne, czego brakowało nam
w sali to krzyżyka i zegara na ścianie,
które z wdzięczności chciałyśmy dać.
A dla wszystkich na oddziale życzymy smacznej herbatki oraz słodkich
chwil. Jeszcze raz Bóg zapłać”.
Pani Agata 25 maja urodziła dziewczynkę Klarę. Akurat dzień przed
świętem mamy.
Położne podstawą sukcesu
Podziękowania składa każda rodząca tu kobieta, za domową atmosferę,
dużą serdeczność. - To ogromna satysfakcja, że ktoś to docenia – nie
ukrywa Izabela Frydecka. - Pacjentki czują się teraz bezpiecznie. Jestem tu pół roku i widzę, że personel ma solidne przygotowanie. Stąd
dowody wdzięczności.
- Pacjentki są zachwycone panią Anną Polniak, urzeczeni neonatologią, gdzie pielęgniarki myją noworodki, rozmawiają z nimi. Podstawową sukcesu są położne, pielęgniarki z neonatologii. Lekarze
są wspaniali, przyjemnie jest do nich podejść, porozmawiać. Młode
matki czują się tu rewelacyjnie. Nic dziwnego, personel stworzył solidne podstawy dobrej opieki, wszyscy czują się ze sobą związani,
Nastawienie jest zdecydowanie inne niż było wcześniej, konkretne,

rzeczowe. - Chcę zdecydowanie podkreślić, że przyszłam z dużego
teoretycznie miasta, do Opatowa – mówi Izabela Frydecka. - A teraz
Opatów jest w lepszej kondycji niż Ostrowiec. Mamy duże wsparcie
starosty, który nam zaufał i teraz staramy się go nie zawieść.
Lekarz Izabela Frydecka prowadzi do sali, gdzie leżą matki z dwoma
noworodkami. To dzieci urodzone dzień wcześniej, Kubuś i Kacperek. Personel cieszy się, że w ciągu doby ma kilka porodów. Tylko od
1 stycznia było aż 95 urodzeń, gdy w całym ubiegłym roku – 86.
Więcej personelu i nowoczesnego sprzętu
- Po przejęciu placówki przez starostwo zmieniło
się przede wszystkim podejście pacjentek do szpitala, poprawiła się jakość świadczonych usług, kilka nowych osób zostało zatrudnionych – wylicza
ordynator Ireneusz Kargulewicz. - Dużym wsparciem okazało się zatrudnienie doktor Frydeckiej.
Przybyło wiele nowego sprzętu.
Oddział posiada histeroskop, który służy do nowoczesnych badan pacjentki przez pochwę, bez
potrzeby cięcia. W trakcie badania urządzeniem
lekarz dokonuje szczegółowej wizualizacji wnętrza
macicy, dzięki czemu może zauważyć nawet niewielkie zmiany patologiczne. Jest laparoskop, bilirubinometr, bezinwazyjny miernik bilirubiny
Ordynator dodaje, że dobrze pracuje poradnia dla kobiet, która stanowi naczynie połączone i istotny element, gdy chodzi o organizację
pracy na oddziale. – Ważne jest, że zarząd szpitala, pani prezes, pan
starosta, nie przeszkadzają nam, tylko pomagają – podkreśla ordynator. - W okolicznych szpitalach często jest na odwrót. Personel mamy
znacznie większy niż to było wcześniej. Stałych lekarzy jest trzech,
poza tym dyżurują lekarze z okolicznych szpitali, którzy wspomagają
miejscowych.
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Pomoc suszowa

D

la utrzymujących stawy hodowlane tyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowaRolnicy, którzy w związku z wy- nych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu
stąpieniem suszy lub powodzi w 2019 r. lub hodowli.
ponieśli straty w chowie lub hodowli ryb
słodkowodnych, będą mogli ubiegać się
w Agencji Retsrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wsparcie. 1 lipca 2020 r.
ruszył nabór wniosków. Można je będzie
składać do 15 lipca 2020 r . w biurach powiatowych Agencji.

O pomoc może wystąpić producent rolny, który:
· w 2019 r. prowadził chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła
w 2019 r. susza lub powódź w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;

Stawka pomocy wynosi 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi. Wysokość doﬁnansowania będzie ustalana jako
iloczyn powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi oraz stawki
pomocy na 1 ha tej powierzchni. Przy czym wysokość pomocy dla
jednego podatnika podatku rolnego nie może być większa niż równowartość w złotych 30 tys. euro.
Wsparcie będzie udzielane w ramach pomocy de minimis w sektorze
rybołówstwa i akwakultury.
Wnioski będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście, o ile w danej placówce Agencji istnieje taka możliwość,
lub dostarczyć je do specjalnych wrzutni, które ustawione są w jednostkach terenowych ARiMR. W tym drugim przypadku do wniosku
należy dołączyć dane kontaktowe (adres e- mail bądź nr telefonu komórkowego), na które Agencja przekaże informację o przyjęciu wniosku. Dokumenty można też przekazać za pośrednictwem platformy
ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

· posiada numer identyﬁkacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (EP), lub
weterynaryjny numer identyﬁkacyjny nadany przez powiatowego
Pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy ﬁnansolekarza weterynarii;
· złożył do Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie sprawoz- wej dla hodowców ryb należy kierować na: info@arimr.gov.pl
danie RRW-22 za rok 2017 oraz rok 2018, zawierające zestawienie do-

Marcin Suchacki, ARiMR, Świętokrzyski Oddział Regionalny

Bariery do likwidacji

P

aństwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych przyznał Powiatowi Opatowskiemu 355
tys. zł na inwestycje polegające na likwidacji barier. Zostaną wykonane
nowe łazienki w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych i w
starostwie, winda, zakupiony nowy
bus dla DPS Sobów. Z kolei DPS w
Baćkowicach dostał dodatkowo 90
tys. zł na zakup busa.
- W sumie to 450 tys. zł na realizację
udogodnień dla osób niepełnosprawnych – mówi starosta Tomasz Staniek.
- To efekt naszych starań, ale też dobrej współpracy między rządem a samorządem. Powiat Opatowski realizuje zadania we wszystkich dziedzinach
życia społecznego. Edukacja i pomoc
społeczna jest obszarem, w którym
jesteśmy liderem w Polsce. Dziękuję
wszystkim pracownikom i radnym za
zaangażowanie i wsparcie w tych działaniach

Robotnik gospodarczy, Tomaszów,
umowa o pracę na czas określony, system czasu pracy – jedna
zmiana, wykształcenie zawodowe.
Kontakt tel. 881 333 146.

Wybrane oferty pracy z Powiatowego
Urzędu Pracy w Opatowie:

Specjalista zarządzania produkcją,
Piskrzyn, umowa o pracę na czas nieokreślony, system czasu pracy – dwie
zmiany, wykształcenie średnie lub
wyższe, doświadczenie na stanowisku
specjalista zarządzania produkcją.
Kontakt tel. 502 254 627.
Kierownik produkcji, Piskrzyn, umowa
o pracę na czas nieokreślony, system
czasu pracy – dwie zmiany, wykształcenie średnie lub wyższe, doświadczenie
na stanowisku kierownik produkcji.
Kontakt tel. 502 254 627.
Sprzedawca lodów z automatu, Opatów, umowa o pracę na czas określony,
system czasu pracy – dwie zmiany,
wykształcenie dowolne. Kontakt tel.
609 097 037.

Cieśla-dekarz, Iwaniska, praca na
terenie województwa świętokrzyskiego, umowa o pracę na czas
nieokreślony, system czasu pracy
– jedna zmiana, wykształcenie
dowolne. Kontakt tel. 539 609 178.
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.

Pozostali monterzy maszyn
i urządzeń mechanicznych pomocnik montażysty, Gołoszyce, umowa o pracę na okres
próbny, system czasu pracy
– jedna zmiana, wykształcenie
zawodowe lub średnie. Kontakt tel. 691 966 011.
Pracownik utrzymania ruchu
– mechanik, Prusy, umowa o
pracę na czas nieokreślony, system czasu pracy – dwie zmiany,
wykształcenie dowolne, orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno – epidemiologicznych.
Kontakt tel. 500 144 370.

Kontakt tel. 502 254 627.

Obsługa linii produkcyjnej
- cukiernik, Prusy, umowa
zlecenie, wykształcenie podstawowe, orzeczenie lekarskie
dla celów sanitarno – epidemiologicznych. Kontakt tel.
500 144 370.

Koordynator organizacji produkcji,
Piskrzyn, umowa o pracę na czas
nieokreślony, system czasu pracy
– dwie zmiany, wykształcenie wyższe, doświadczenie na stanowisku
koordynator organizacji produkcji.
Kontakt tel. 502 254 627.

Mechanik monter maszyn i
urządzeń, Smugi, miejsce pracy
Ostrowiec Św. możliwość dowozu pracowników, umowa zlecenie od 15.07.2020 do 31.08.2020,
wykształcenie zawodowe.
Kontakt tel. 533 085 430.
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Czas na profesjonalistów

Trwają kursy podnoszące
kwaliﬁkacje uczniów szkół
średnich z powiatu
opatowskiego w ramach Projektu „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
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

Kształcenie innowacyjne

S

tarosta Tomasz Staniek uczestniczył w odbiorze
wyposażenia stanowisk pracy Projekt „Innowacyjne zawodowe kształcenie dualne w Powiecie
Opatowskim” – ver. 2.0. o wartości 722 550 zł.
Projekt realizowany w Szkole na Górce dotyczy nabywania umiejętności praktycznych związanych z
zawodem technik żywienia i usług gastronomicznych. Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne u
pracodawców na nowoczesnych stanowiskach.
Łączna wartość zakupionego sprzętu to 240 tys. zł.
- Zakupione wyposażenie po zakończeniu projektu
posłuży do szkolenia uczniów i wzbogaci szkolną
pracownię gastronomiczną – podkreśla dyrektor
Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie, Magdalena Gdowska. - Dzięki innowacyjnej metodzie nauczania,
uczniowie zdobywają niezbędną wiedzę potrzebną
do zdania egzaminu zawodowego oraz doświadczenie, które procentuje na rynku pracy.
W ramach projektu uczniowie zdobywają dodatkowe uprawnienia i umiejętności, mają wypłacane
stypendia oraz fundowane wyjazdy szkoleniowe.
Pracodawcy z powiatu opatowskiego szkolą przyszłych pracowników, którzy po zakończeniu szkoły i potwierdzeniu swoich kwaliﬁkacji mogą zasilić
szeregi ﬁrmy.

pracy.
Uczniowie objęci wsparciem wezmą udział w poniższych kursach
zgodnie z kierunkiem kształcenia w szkołach.
Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie uczestniczą w następujących kursach: baristy, baristy II stopnia, sommelierski, barmański,
kelnerski, spawanie w metodzie MAG135-1, spawanie w metodzie
MMA.
Uczniowie Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie
podnoszą swoje umiejętności poprzez udział w kursach: spawanie w
metodzie MAG 135-1, spawanie w metodzie TIG 135-1, przecinacz
plazmowy i gazowy, programowanie obrabiarek CNC, programowanie w języku C++, spawanie i łączenie sieci światłowodowych
Uczniowie technikum Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie są uczestnikami kursu ECDL Base. Całkowita wartość projektu: 1 998 567,46 PLN.
Doﬁnansowanie projektu z UE: 1 698 782,34 PLN
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Specjalistyczne wykłady Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie w Szkole na górce

W okresie zdalnego nauczania uczniowie klas Technikum Mechanizacji
Rolnictwa i Agrotroniki wzięli udział w lekcjach – webinariach pt. „Całe gospodarstwo w smartfonie – 365 FarmNet – kompletne oprogramowanie dla gospodarstwa”.
Prowadzący szkolenie przedstawiciel Claasa Roman Bathelt doktorant Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie przeprowadził 10 zajęć warsztatowych na temat, jak wykorzystać dane satelitarne do zarządzania gospodarstwem, jak stworzyć mapy aplikacyjne czy monitoring rozwoju roślin.
Po powrocie do szkoły uczniowie będą mogli wykorzystać tę wiedzę na zajęciach
warsztatowych ponieważ pracownia agrotroniki wzbogaciła się w tym roku szkolnym w nawigację GPS z kierownicą elektryczną do automatycznego prowadzenia
ciągnika z 10 – calowym panelem ﬁrmy Claas.
Uczniowie Technikum Mechanizacji Rolnictwa są bardzo zadowoleni ze współpracy
z Uniwersytetem Rolniczym. Za uczestnictwo w lekcjach uczniowie naszej szkoły dostali upominki od ﬁrmy Claas oraz możliwość korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych.
Szkolenie zorganizowali nauczyciele Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie: Władysław Polit, Grzegorz Popek oraz Mariusz Kowalski.

Szanowny ósmoklasisto !

Trwa nabór do szkół ponadpodstwowych. Nie czekaj!
Zgłoś się już dziś !
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Pszczeli Świat w Zochcinku
podpisana

Powstają drogi powiatowe w gminach
Starosta Tomasz Staniek i wicestarosta Małgorzata Jalowska podczas
sesji Rady Gminy w Lipniku podziękowali radnym za przekazanie
powiatowi 65,8 tys. zł darowizny na budowę 853-metrowej drogi powiatowej w Gołębiowie.
Remont w Gołębiowie
- Droga w Gołębiowie powstaje po konsultacjach społecznych – powiedział
podczas sesji Tomasz Staniek. - Chodnika tam nie będzie, bo miejscami zawęża
jezdnię i utrudnia jazdę. Droga będzie
poszerzona, by sprawniej przebiegała
komunikacja do sadów. Tak zdecydowali mieszkańcy.

15 czerwca 2020 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach podpisano umowę na
zadanie „Pszczeli Świat - baza edukacji ekologicznej”. Projekt na
kwotę 200 tys. zł. będzie realizowany w Zochcinku.
- Już niedługo uczniowie klasy rolniczej, która powstała w zeszłym roku „na Górce” będą odbywali tu praktyki – mówi wicestarosta Małgorzata Jalowska.
Realizacja zadania zakłada rozwijanie wiedzy ekologicznej na
temat pszczół i roślin miododajnych. Będzie ono realizowane
poprzez organizowanie spotkań z dziećmi, młodzieżą osobami
dorosłymi oraz seniorami.
W planach są prezentacje różnych systemów pszczelich uli, w naszej bazie będą to ul warszawski zwykły, ul warszawski poszerzany, ul wielkopolski, dadant czy ostrowski. Kolejnym elementem będzie altana pod nazwą.: „Dom pszczelarza” – który będzie
pełnił zadanie minimuzeum pszczelarstwa. Każdy z uczestników
pozna zlokalizowane w nim podstawowe narzędzia do pracy w
pasiece, dowie się jaki prawidłowo ich używać i do czego służą, a
także będzie mógł zobaczyć jak wygląda kompletny strój pszczelarza.
Zlokalizowanie domków do apiterapii przedstawi metoda leczenia przy pomocy miodu, to metoda leczenia różnego rodzaju
dolegliwości za pomocą produktów pszczelich – miodu, ale także propolisu, pyłku kwiatowego, mleczka pszczelego, pierzgi, a
nawet jadu pszczelego. Na całej bazie edukacji ekologicznej zostaną zlokalizowane tablice edukacyjne na których przedstawiona będzie tematyka pszczół, roślin miododajnych, uświadomi
odbiorcą jak duże bogactwo przyrody otacza każdego człowieka
w codziennym życiu, a także rozwinie wśród dzieci i młodzieży
znajomość rozpoznawania wybranych gatunków pszczół, roślin
miododajnych.
Upowszechnianie wiedzy na temat prawidłowej uprawy roślin z
uwzględnieniem cyklu życia pszczół szczególnie poprzez wyeliminowanie stosowania zabiegów chemicznych w porze dziennej
(w czasie zbierania nektaru/pyłku przez pszczoły.

Prace przy drodze w Gołębiowie już się
rozpoczęły. Koszt po przetargu wynosi 263 tys. zł, wkład własny po 50 proc.
gmina i powiat, pozostała kwota z doﬁnansowania budżetu państwa. Remont
polega na poszerzeniu drogi, utwardzeniu pasa poszerzonego. W rezultacie będzie większa przepustowość,
ułatwiony ruch dla ciągników, większych samochodów do znajdujących
się w tym rejonie sadów, skupów owoców. Poza tym
mieszkańcy,
którzy
poruszają się pieszo tą drogą,
też będą mieć
większą wygodę, bezpieczeństwo.
Starosta
Tomasz Staniek
wyjaśnił,
że
kiedyś wykonywano drogi 5-metrowe, 4-metrowe,
czasami 3-metrowe, teraz są poszerzane jak w przypadku Usarzowa. Podobne prace będą też wykonywane w
innych miejscowościach. W Malicach
powstanie chodnik, kładka drewniana
na drodze według dawnej konstrukcji.
Powstanie tu nowe centrum
Obraz do nowej sali posiedzeń
Starostowie podziękowali za zaproszenie na sesję i podjęcie uchwały o darowiźnie dla powiatu w imię wspólnego
działania. Wręczyli wójtowi drobny
upominek, by znalazł się w wyremontowanej sali posiedzeń. To obraz klasztoru opatowskiego namalowany przez
Adama Hanuszkiewicza, artystę mającego swoje korzenie w powiecie opatowskim, cenionego architekta wnętrz,
budynków, który ostatnio projektował
oddział okulistyczny w szpitalu opatowskim.

Podczas sesji wójt Andrzej Grządziel
zaproponował, by w listopadzie lub
grudniu powiat złożył propozycję remontów dróg powiatowych. Dzięki
temu będzie można wcześniej uwzględnić inwestycje w przygotowywanym
budżecie. Wójt nie ukrywał, że pilnej
modernizacji wymaga droga w Leszczkowie, gdzie nie ma ani pobocza, ani
chodnika. Radni pytali, czy wykonywana droga w Gołębicach będzie mieć
chodnik i pobocze.
Wspólnie z mieszkańcami
Starostwo współpracuje też z innymi
gminami w remontach i modernizacjach dróg powiatowych. – I w ubiegłym roku, i w tym nastawiliśmy się na
bezpieczeństwo naszych mieszkańców
– podkreśla starosta Tomasz Staniek.
- Już wybudowaliśmy kilka chodników, w gminie
Lipnik chodnik
we
Włostowie,
Słabuszewicach.
Starosta powiedział, że w tym
roku
wykonywane są prace na
drogach,
chodnikach, rowach,
miedzy innymi w Iwaniskach przy
ulicy Rakowskiej. Wartość inwestycji
wyniesie około 1 mln zł. W podobnej
kwocie będzie remontowany około 30-,
40-letni most w Baćkowicach na trasie
do Janczyc, który jest w bardzo złym
stanie. Tu montaż ﬁnansowy realizowany będzie wspólnie z gminą Baćkowice.
- Jeśli przyjdą środki z budżetu państwa na tak zwane drogi ze zniszczeń
powodziowych, będziemy wykonywać
kolejne inwestycje – informuje starosta. - Wszystkie działania w zakresie
infrastruktury ustalane są ze społeczeństwem. Składamy wnioski na te
inwestycje, o które wnioskują gminy.
Remonty również są prowadzone poprzez konsultacje społeczne. Wspólnota wiejska musi zadecydować, jak chce
mieć robioną drogę, w jakim systemie
i technologii. Współpracujemy z wójtami, radnymi, organizujemy spotkania,
decydujemy wspólnie o drogach.
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Dobra promocja powiatu i regionu
Winnica Brzostowiczów

W

niej jeszcze dorywa to, co zostało. - Moje wino
jest tworzone, nie produkowane, nie ma procesu fermentacji z udziałem siarki, węglanów
wapnia, które powodują, że kwasowość jest
taka a nie inna – wyjaśnia. - Używam ręcznej prasy na korbę i przede wszystkim moja
uprawa jest ekologiczna. Do każdej butelki
podchodzimy indywidualnie, rocznie tworzę
Metodami naszych przodków
3-4 tysiące butelek. Przeznaczane są na akcje
– Jestem miłośnikiem, pasjonatem wina – charytatywne, by pomagać dzieciom.
przyznaje Grzegorz Brzostowicz. – Mam
wina kolekcjonerskie, które zbieram od lat Poczęstuje, ale nie sprzeda
dziewięćdziesiątych. W szafce „Najstarsze Grzegorz Brzostowicz co roku organizuje
trunki” stoi koniak z 1871 r., który otrzyma- święto swojego wina wraz ze Stowarzyszełem od przyjaciół, Baczewski z 1935 r. Część niem Ziemia Opatowska. W ostatniej edycji,
win pochodzi ze starych domów, które zosta- która odbyła się w hotelu Magnat, padł reły rozebrane. Małą butelkę z 1937 r. dostałem kord. - Pomagaliśmy chłopcu, który czekał na
od znajomych, którzy są fanami
mojego wina. Mam też butelkę
z Szustow, rozlewni win i nalewek w Warszawie.
iniarnia Grzegorza Brzostowicza w
Opatowie znajduje się w jednej z urokliwszych części miasta. Właściciel prowadzi
do piwniczki pod domem, skąd już z daleka
czuć specyﬁczny zapach. Wino leżakuje tu w
olbrzymich, 225-litrowych beczkach. Za dwa
lata będzie rozlewane do butelek.

Piwniczka stanowi małe muzeum, jest miejscem bardzo intymnym, takim dla rodziny i
przyjaciół. Znajduje się tu około
l200 butelek kolekcjonerskiego
wina, nie licząc tego, które powstało w winiarni pana Grzegorza. Winem napełnione są nie
tylko butelki, ale znajdujące się
tutaj beczki. Dla gości, którzy
chcą popróbować wina jest inne
miejsce. Wybudowany został
dla nich nowy dom. W dolnej
jego części jest piwniczka, w
której może pomieścić się około
30 osób.

przeszczep komórek macierzystych – podaje.
- Wsparliśmy także szpital na zakup aparatury. Nigdy nikomu nie odmawiam, przyjaciół poczęstuję, rozdaję im około 500 butelek
rocznie. Na naszych imprezach charytatywnych artyści występują za darmo, nie płacimy
im żadnych pieniędzy. Dostają od nas zwrot
kosztów podróży. Dwa razy występował Maciej Maleńczuk, za drogim razem otrzymał
buty kowbojki. Występowała Stasia Celińska, Chłopcy z Placu Broni, kilka razy grupa
Babsztyl, Andrzej Cierniewski z Sulmierzyc
W swojej winnicy ma 2500 krzaków, z ich koło Krotoszyna. Artystów było wielu, Od
gron wytwarza wino, naturalnie, bez żadnych 2010 r. to impreza cykliczna, grupa country
urządzeń mechanicznych, takimi metodami, przyjeżdża, to nasi przyjaciele, motocykliści.
jak robili to nasi dziadowie. W ubiegłym roku Spełnione marzenie
przy zbiorze winorośli uczestniczyło 150
osób. Przyjechały z całego kraju od morza do - Zawsze marzyłem o winnicy – wyznaje. gór. Winobranie trwało jeden weekend, Póź- Kupiłem działkę, stawiałem dom, nasadza- Nie mam koncesji na sprzedaż i nie będę
miał, idę na jakość, nie na ilość – mówi Grzegorz Brzostowicz. - Goście mogą tu posiedzieć i posmakować wina. Mojego wina kupić nie można, ale zawsze nim poczęstuję. W
tej części znajdują się tylko nasze, z ostatnich
pięciu lat. Wino ze szczepu Zweigelt to jedno z lepszych, ma dobre recenzje. Mam jeszcze sztandarowe odmiany winorośli: Muskat
Odeski, Jutrzenka, Aurora, Bianka, Rondo,
Regent, Marszałek Foch.

łem winorośl. Nie każdy szczep się nadaje,
więc do wszystkiego dochodziłem metodą
prób i błędów. W winiarstwie jest tak, że
człowiek uczy się całe życie.
Wyjaśnia, że ważne jest przycinanie winorośli, które stosuje się do ograniczenia rozrostu
krzewu, służy to jego zdrowotności i polepszaniu parametrów owoców. Opóźnia proces wegetacji, aby w połowie maja „zimna”
Zośka nie zrobiła szkód.
Jak zrobić dobre wino? – Trzeba znaleźć wariata, który założy winnicę i wytworzy wino,
a potem artystę, który to wino wypije – podaje receptę.
W 2001 r. kupił pierwsze beczki, w 2003 r.
powstało jego pierwsze wino. Winem zweigelt cieszyli się dyplomaci, dostało
dobre recenzje przez niezależnych
kiperów. Ten rok kiepsko się jednak
zapowiada, nie ma słońca, codziennie leje. - Jutrzenki będzie mało, Regenta – wylicza. - Marszałek będzie,
oceniam ten rok na trójkę. Teraz
trudno przewidzieć, kiedy będzie
winobranie.
Doskonała promocja regionu
Tradycje w uprawie winorośli w tym
rejonie są bogate. Nasi przodkowie
uprawiali już winorośl. Klimat się
zmienia, idziemy w kierunku globalnego ocieplenia. Wchodzą młode
szczepy znad Mozeli, z Francji, Regent, Rondo, rosyjskie muskaty.
- Mamy dobre ziemie, winnic przybywa, coraz więcej jest ludzie, którzy tu
chcieliby zainwestować – wyjaśnia Grzegorz
Brzostowiecz. -Tradycje winiarskie wracają
do świętokrzyskiego. Kiedyś te tereny znane
były z węgrzynów i muskatów.
Uważa, że do wszystkiego, trzeba mieć rękę.
Sztuką jest tworzyć wino, które będzie prawdziwym winem, będzie nawiązaniem do
tradycji i będzie smakowało. Dobrze działa w powiecie, mieście promocja, przybywa
turystów, którzy coraz częściej chcą poznać
proces produkcji. Winiarstwo się rozwija,
korzysta z programów unijnych. Winnica
jest doskonałym elementem promocji miasta
i regionu. - Cały czas jesteśmy otwarci na propozycje - mówi Grzegorz Brzostowicz. - Promocja przez winnicę jest dobrym pomysłem.
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Kolejna atrakcja turystyczna

W

niedzielę 5 lipca na Kopcu niedaleko zamku Krzyżtopór w
Ujeździe, odbyło się uroczyste otwarcie wioski neolitycznej.
Tomasz Giecewicz i Michał Oﬁara, pomysłodawcy projektu dzięki,
którym każdy z odwiedzających wioskę odbędzie niezwykłą podróż
w czasie kiedy, to ziemie polskie zamieszkiwała ludność kultury
pucharów lejowatych stworzyli prehistoryczną wioskę dzięki pasji,
zaangażowaniu, ciekawości odkrywania nowych, nieznanych dotąd
zakątków historii. Projekt zrealizowali za własne pieniądze.
- Będziemy chcieli przedstawić tutaj początki rolnictwa na naszych
ziemiach. Każdemu kto odwiedzi nasza wioskę chcemy zobrazować
życie codzienne neolitycznego rolnika. Na terenie wioski znajdują się
domki z tamtego okresu. Wioska którą staraliśmy się zrekonstruować
funkcjonowała w epoce kamienia we wsi Kopiec. Chcemy zatrudnić
tu rekonstruktorów aby móc jeszcze lepiej oddać klimat odległych
czasów – mówi Tomasz Giecewicz.
Na terenie wioski neolitycznej odwiedzający doświadczy czegoś więcej niż tylko możliwość obserwacji eksponatów. Każda osoba będzie
mogła dotknąć, posmakować każdego zakątka osady. Jak mówi Paweł Staszczak – zajmujący się promocją obiektu – turysta będzie mógł
zanurzyć się w nurt życia tej osady.
Pomysł na stworzenie tak ponadczasowego projektu narodził się w

głowach pomysłodawców 5 lat temu. Dziś odwiedzając to miejsce zobaczymy między innymi budowle z czasów neolitycznych, zwierzęta, rośliny które uprawiane były ok, 3 tyś lat p.n.e .
W otwarciu wioski uczestniczył starosta opatowski Tomasz Staniek,
parlamentarzyści związani z ziemią świętokrzyską, przedstawiciele
gminy iwaniska oraz dyrektor Powiatowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie Paulina Gierada. – Gratuluję Tomaszowi Giecewiczowi oraz Michałowi Oﬁara za świetny pomysł. Ich
postawa podczas realizacji tego projektu pokazuje że jeżeli chcemy
coś osiągnąć, stworzyć możemy to zrobić. Wioska neolityczna z pewnością będzie ważnym punktem na mapie turystycznej Powiatu Opatowskiego – powiedział starosta Tomasz Staniek.
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Wystawa „Złoty Wiek Opatowa” już wkrótce w Podziemiach Opatowskich

W

Podziemnej Trasie Turystycznej w Opatowie trwają obecnie prace
nad utworzeniem dużej ekspozycji, opowiadającej o tym fragmencie
dziejów miasta, który możemy określić mianem „złotego wieku”. Ukazywać
będzie ona przede wszystkim okres od zakupienia „civitas magna Opatów”
przez kanclerza wielkiego koronnego Krzysztofa Szydłowieckiego aż do tzw.
potopu szwedzkiego. Zajęcie słynnego „pallazzo in fotezza”, czyli magnackiej
rezydencji Krzyżtopór przez Szwedów symbolicznie kończyło „wiek złoty”.
Będzie również poruszony aspekt wielokulturowości, z wiodącą rolą społeczności żydowskiej w dawnym Opatowie.
Za pomocą tej wystawy przedstawiony zostanie okres, w którym doszło
do największego rozbudowania w Opatowie „podziemnego miasta”, czyli
piwnic kupieckich, stanowiących obecnie jedną z głównych atrakcji turystycznych regionu. Zostaną zastosowane nowoczesne rozwiązania i sposoby
przekazu treści. W kilku dużych pomieszczeniach Podziemi Opatowskich
będzie opowiedziana historię niezwykła, a mało znana i zasługująca na rozpropagowanie, zwłaszcza wśród licznie przybywających do Podziemi turystów. Jak mówi jeden z pomysłodawców i realizatorów wystawy, Adam Hanuszkiewicz, artysta z wieloletnim doświadczeniem, również w dziedzinie
projektowania wnętrz: „Chcemy to zrobić w niekonwencjonalnej i lekkiej
formie. Nie uzurpujemy sobie prawa do przedstawienia jedynej, „słusznej”
wersji wydarzeń. To raczej nasza, autorska wizja, skierowana do maksymalnie szerokiego grona odbiorców. Chcemy zaskakiwać, robić niespodzianki.
To może być też pierwsza wystawa z cyklu, ukazującego wspaniałe i zagadkowe dzieje Opatowa.”
Za stronę wizualną ekspozycji i szereg rozwiązań technicznych odpowiada
Adam Hanuszkiewicz, a treść historyczną opracował na podstawie materiałów źródłowych Zbigniew Zybała. To przewodnik w Podziemiach Opatowskich, z zamiłowania regionalista, publikujący artykuły w lokalnej prasie,
szczególnie na temat „złotego wieku” Opatowa. Jak powiedział: „Cieszę się,
że te tematy, za pomocą dużej wystawy przedstawione będą szerokiemu gronu odbiorców. Zwłaszcza, że są to pasjonujące wątki historii naszego miasta,
ukazujące również początki epoki renesansu w Polsce. W codziennej pracy
przewodników Podziemi Opatowskich nieustannie przekazujemy te opowieści gościom z całej Polski, a nawet świata. Niedługo przyjmą one intrygującą formę graficzną, która przemówi jeszcze bardziej”.
Na wystawie ukazane zostaną: opatowskie zabytki, związane z kanclerzem

Szydłowieckim, makieta dawnego miasta, twórczość Stanisława Samostrzelnika, wielkie rody dawnej Rzeczypospolitej, posiadające dobra opatowskie
czy niezwykły „pałac w fortecy”, czyli Krzyżtopór w pobliżu Opatowa. Nie
chcemy zdradzać wszystkich szczegółów, ale już dziś możemy zaprosić do
Podziemi jesienią, kiedy to przeniesiemy się w „Złoty Wiek Opatowa”.
Fundusze na tę dużą ekspozycję pozyskano z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod nazwą „Wspieranie działań muzealnych”.
O postępie prac i zbliżającym się wielkimi krokami otwarciu wystawy będziemy Państwa informować.
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Dom Muzealny imienia Rodziny Bukowieckich
nia postaci Stanisława, Ludwika i Zoﬁi Bukowieckich mieszkańcom Ziemi Opatowskiej, a w
szczególności młodemu pokoleniu.
W tym celu wspólnie z ZHP Huﬁec Opatów
i nauczycielami Samorządowego Zespołu Szkół
nr 2 w Opatowie przystąpiono do Konkursu
Chorągwi Kieleckiej ZHP, prezentującego ważne postaci dla regionu świętokrzyskiego. Dzięki
pozyskanym środkom wykonano Quest – Spacer
po Opatowie z rodziną Bukowieckich, odbyły się
4 zbiórki harcerskie podczas których rozmawiano o bohaterach powstania styczniowego oraz
wykonano okolicznościowe kubki. Aktualnie
przygotowywany jest katalog wystawy w Domu
Muzealnym: ,,Rodzina Bukowieckich – bliscy
i nieznani’’. Na jesień zaplanowano wyjazd do
Warszawy na Powązki, gdzie pochowani są Zoﬁa i Stanisław Bukowieccy.

W

kalendarzu imprez i uroczystości opatowskich na 19 września 2020 roku zaplanowano
uroczystości nadania imienia Domowi Muzealnemu
imienia Rodziny Bukowieckich. Od wielu miesięcy
prowadzone są działania mające na celu przybliże-

W pomieszczeniach Muzeum Ziemi Opatowskiej
przygotowano wystawę książek i artefaktów związanych z rodziną Bukowieckich. Pozyskano ponad
20 tysięcy złotych, wydanych na zakup gablot i szaf
wystawowych.

Szpital Św. Leona w Opatowie wychodzi pacjentom naprzeciw, powstała Centralna Rejestracja na parterze.
Cztery stanowiska do Państwa dyspozycji do rejestracji poradni specjalistycznych:
Alergologicznej, chirurgii Ogólnej, chirurgii Onkologicznej, dermatologicznej, diabetologicznej, kardiologicznej, kardiologicznej dla dzieci, laryngologicznej, neurologicznej, ortopedycznej, okulistycznej
Rehabilitacji:
Ambulatoryjnej, domowej, dziennej, kardiologicznej
Rejestracja Diagnostyki RTG, TK , USG:
15 86 70 445
Rejestracja do poradni K ginekologiczno
położniczej:

Zapraszamy do rejestracji osobiście
lub pod nr. tel:
15 86 70 450
15 86 70 434

15 86 70 443

15 86 70 439

Rejestracja do poradni Gruźlicy i chorób
płuc:

Rejestracja czynna:

15 86 70 453

Pn. - Czw. - 7:00-18:00
Pt. - 7:00-15:00
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Bezpieczne Wakacje 2020

R

ozpoczęły się wakacje, które z uwagi na pandemię koronawirusa, na
pewno będą inne od tych w poprzednich latach. Oprócz przestrzegania
ogólnych zasad bezpieczeństwa podczas podróży czy pobytu nad wodą,
dodatkowo musimy stosować się do ograniczeń w związku z COVID-19.
Obecnie, pod warunkiem zachowania dwumetrowego odstępu od innych
osób, możemy nie zasłaniać nosa i ust na otwartej przestrzeni. Maseczki są
jednak nadal konieczne, m.in. w sklepach, autobusach. Jak co roku, podczas
codziennych patroli, policjanci będą nie tylko dbać o nasze bezpieczeństwo,
ale również reagować wobec osób, które nie przestrzegają obostrzeń związanych z COVID-19. Stosujmy się do poleceń funkcjonariuszy, bo przecież
chodzi o nasze wspólne bezpieczeństwo.
Jak co roku policjanci prowadzić będą działania pn. „Bezpieczne Wakacje”.
Przypominamy, że w każdym momencie mogą Państwo w razie potrzeby
skontaktować się z dzielnicowym opatowskiej policji. Na stronie internetowej opatowskiej komendy w zakładce Twój Dzielnicowy odnajdą Państwo
zarówno numery telefonów jak i adresy mailowe do dzielnicowych miast i
gmin powiatu opatowskiego.
Przed wyjazdem pomyślmy o właściwym
zabezpieczeniu
naszego mieszkania lub
domu. Sprawdźmy, czy
wszystkie drzwi i okna
zostały zamknięte, ponieważ najczęściej w ten
sposób złodzieje dostają
się do naszych domów.
Warto poprosić sąsiadów, aby od czasu do
czasu zwrócili uwagę na
nasze mieszkanie oraz
byli czujni, gdyby działo się coś niepokojącego.
Warto również rozważyć zamontowanie na
posesji czy w mieszkaniu monitoringu wizyjnego.
O bezpieczeństwo podczas podróży na drogach zadbają policjanci
ruchu drogowego. Policjanci pełnić będą służby zarówno na głównych ciągach komunikacyjnych biegnących prze nasz powiat, jak również
na drogach lokalnych. Jednakże bezpieczeństwo na drogach w głównej mierze zależy od samych uczestników ruchu drogowego i przestrzegania przez
nich przepisów.
Podobnie, jak w latach ubiegłych policjanci Wydziału Ruchu Drogowego
prowadzić będą kontrole autobusów oraz kierowców autobusów przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek. Podczas kontroli sprawdzany jest
przede wszystkim stan techniczny autobusu i jego wyposażenie, uprawnienia kierującego oraz stan trzeźwości. Dobrym rozwiązaniem jest poinformowanie przez organizatora wycieczki autokarowej, policjantów o planowanym wyjeździe z kilkudniowym wyprzedzeniem.
Zachowajmy szczególną ostrożność w miejscach, gdzie występuje duży
tłok, np. na dworcach kolejowych, w galeriach handlowych, pociągach i autobusach. Cenne przedmioty, pieniądze, dokumenty starajmy się trzymać
przy sobie. Pamiętajmy, również o tym, że pozostawienie bagażu bez opieki
grozi nie tylko jego utratą, ale spowoduje działania służb odpowiedzialnych

za bezpieczeństwo. Pamiętajmy, aby w upalne dni nigdy nie zostawiać nawet na krótka chwilę dzieci w nagrzanych, zamkniętych samochodach. Organizm dziecka może bardzo szybko ulec przegrzaniu.
Nie zapominamy o tych, którzy pozostają w swoich domach. W czasie wakacji wzmożone zostaną kontrole najbardziej uczęszczanych miejsc rekreacji, rozrywki i wypoczynku. Policjanci będą patrolować miasta i mniejsze
miejscowości również na rowerach oraz pieszo.
Podczas wakacji bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jest dla nas szczególnie
ważne.
Wakacyjna beztroska sprzyja różnego rodzaju zagrożeniom, na które narażone są dzieci i młodzież. Pamiętajmy, że urlop nie zwalnia rodziców i
opiekunów z odpowiedzialności za bezpieczeństwo pociech. Chcąc uniknąć
zagrożeń wakacyjnych skorzystajcie Państwo z naszych najważniejszych
porad:
· zapewnijcie dziecku maksimum opieki i zainteresowania;
· samemu uczestniczcie w pozytywnym wypełnieniu mu czasu wolnego;
· wykształćcie w nim zdrowy styl życia - wolny od
nałogów;
· sprawdźcie miejsce jego
zabawy (czy jest bezpieczne)
· nauczcie dziecko, by niczego nie brało od obcych
(lizaków, cukierków, itp.);
· zabrońcie mu otwierania
drzwi pod nieobecność domowników;
· zabrońcie oddalania się z
nieznajomym, czy wsiadania do jego samochodu;
· dowiedzcie się, gdzie wasze dziecko idzie, z kim
i kiedy wróci;
· nauczcie ostrożności przy
zabawie w pobliżu wody,
placu budowy, ruchliwych
ulic i
innych
miejsc;

niebezpiecznych

· nauczcie dziecko poruszania się po drodze pieszo czy rowerem;
· zabrońcie mu chwalenia się innym, co fajnego jest w domu;
· dowiedzcie się, z kim ono przebywa podczas zabawy poza domem (wypytajcie o
koleżanki, kolegów - co robią, gdzie mieszkają, czy mają w domu telefon);
· sprawdźcie także przygotowanie oferujących wyjazdy kolonijne (warunki
pobytu,
kwaliﬁkacje opiekunów, zakres i rodzaj zajęć wypełniających czasu wypoczynku).
Pamiętajmy o tym, że to głównie od nas zależy, czy bezpiecznie spędzimy
czas wolny.
Podkomisarz Agata Frejlich, KPP w Opatowie
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W dniu 07.07.2020 w naszym szpitalu działalność
rozpoczęła Poradnia Okulistyczna, w której
będzie przyjmował lek. Szymon Brocki.
Oferujemy:
- Badania w zakresie proﬁlaktyki
- Diagnostyka i leczenie chorób oczu
- Badania w zakresie medycyny pracy
Przygotowujemy w ofercie także możliwość
skorzystania z zabiegów chirurgii oka
Zapraszamy do rejestracji pacjentów
pod numerem:
15 8670 450
Szanowni Państwo

- Plac rekreacyjny ,,Promenada,, - od 8:00
do 20:00

- Podziemna Trasa Turystyczna – od 9:00
do 18:00

- Dom Muzealny – od 8:00 do 16:00

NOWOŚĆ !

Informujemy, że instytucje kultury
należące do Powiatu Opatowskiego są
otwarte dla turystów oraz mieszkańców.
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Zagadka fotograﬁczna

Beza z owocami

Beza:
• 6 białek
• szczypta soli
• 270 gram cukru drobnego
• 1 łyżeczka mąki ziemniaczanej
• 1 łyżeczka octu
Wykonanie:

1. Oddzielany białka od żółtek. Białka wraz ze szczyptą soli ubijamy na sztywną pianę.
2. Następnie dodajemy cukier ( w równych odstępach – jedna łyżka (najlepiej co minutę).
3. Na koniec dodajemy łyżeczkę mąki ziemniaczanej oraz łyżeczkę octu.
4. Otrzymaną masę formujemy (na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia) w koło o wyższych brzegach robiąc w ten sposób miejsce dla kremu.
5. Beze pieczemy w temperaturze 120oC przez 2 godziny. Najlepiej beze pozostawić w piekarniku do następnego dnia.
Masa mascarpone :
• 600 ml śmietany 30%

Co to za miejsce ?
Jeśli znasz odpowiedź napisz:

• 500 gram serka mascarpone
• 3 łyżki cukru pudru
• owoce do dekoracji według uznania
Wykonanie:

promocja@opatow.pl

1. Śmietanę ubijamy na najwyższych obrotach, dodajemy cukier puder.
2. Na sam koniec do masy dodajemy serek mascarpone, ubijamy aż do połączenia się składników.
3. Masę wykładamy na beze, dekorując ulubionymi owocami według uznania.

KGW Mydłów

