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Reklama: 
Przedsiębiorstwo Poligraficzne SOL-DRUK Sebastian Olczyk
ul. 1 Maja 12, 46-100 Namysłów
tel. 77 4105 529
e-mail: sol-druk@tlen.pl
Druk: 
Przedsiębiorstwo Poligraficzne SOL-DRUK Sebastian Olczyk
ul. 1 Maja 12, 46-100 Namysłów 
tel. 77 4105 529 
e-mail: sol-druk@tlen.pl

Chcesz zamieścić reklamę 
w naszej gazecie?

Zadzwoń!!

509 296 915

Pytanie do Starosty Namysłowskiego Andrzeja Michty
To już 70 lat! Jubileusz namysłowskiego „Rolnika”
Dzień kukurydzy w „Rolniku”
Będą uczyć się zawodu w nowej pracowni
Włochy mają nową drogę
Rozmowa z Konradem Gęsiarzem nowym 
wicestarostą namysłowskim
Wykaz  lokalnych  i  ogólnopolskich  telefonów 
zajmujących  się  pomocą  osobom  dotkniętym  
przemocą  rodzinną
Powiat Namysłowski oraz Gmina Wilków uroczyście 
zainaugurowały realizację projektu „Ochrona in situ 
nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ulicy 
Oleśnickiej 4 w Namysłowie”
Regionalny System Ostrzegania
Gratka dla fanów astronomii. W Pokoju otwarto 
kopułę astronomiczną.
Starosta nagrodził dyrektorów i nauczycieli
„Dla mnie dzielnicowy jest policjantem pierwszego 
kontaktu”
Uczą się i  przy tym pomagają
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Uczniowie z powiatu namysłowskiego 
laureatami konkursu „Pierwszy dzień w szkole? 
Opowiem Ci o bezpieczeństwie”
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Podziękowania



To już 70 lat! Jubileusz namysłowskiego „Rolnika”

W Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie 20 października 
br. odbył się „Dzień Kukurydzy” współorganizowany z Firmą 
PROCAM. 

Dzień kukurydzy w „Rolniku”
W ramach tego dnia młodzież z klas rolniczych wysłuchała 

dwóch wykładów- jeden zaprezentowany przez Radosława 
Dumińskiego na temat „Integrowanego Rolnictwa, a drugi przez 
Aleksandra Kasiniaka dotyczący nowoczesnych rozwiązań 
w ochronie i nawożeniu kukurydzy,  pszenicy ozimej i rzepaku 
ozimego. Po części wykładowej młodzież, z przedstawicielami 
firmy PROCAM udała się na poletka szkoły w Namysłowie, 
gdzie zostały zaprezentowane i omówione odmiany kukurydzy. 
Spotkanie zakończyło się wymianą spostrzeżeń i uwag na temat 
zaprezentowanych odmian kukurydzy. 

„Rolnik” wiosną tego roku nawiązał współpracę z firmą 
PROCAM, w ramach której firma PROCAM wyposaża szkołę 
w środki do produkcji rolnej, wspiera prowadzenie poletek  
jak również przeprowadza szkolenia i pogadanki w zakresie 
nowoczesnej  uprawy roślin. Cieszy nas ogromnie, że firma 
PROCAM podjęła współpracę z naszą szkołą przez, co młodzież 
ucząca się w klasach rolniczych, może być na bieżąco z nowymi 
technologiami produkcji w rolnictwie. Wierzymy, że jest 
to początek  długoletniej współpracy miedzy szkołą a firmą 
PROCAM 

Tomasz Wiciak



Włochy mają nową drogę

Będą uczyć się zawodu w nowej pracowni



aktualności

Wykaz  lokalnych  i  ogólnopolskich  telefonów  
zajmujących  się  pomocą  osobom  dotkniętym   przemocą  rodzinną

Rozmowa z Konradem Gęsiarzem 
nowym wicestarostą namysłowskim
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aktualności

Powiat Namysłowski oraz Gmina Wilków 
uroczyście zainaugurowały realizację projektu „Ochrona in situ nietoperzy 
na terenie zabytkowego parku przy ulicy Oleśnickiej 4 w Namysłowie”

dot. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej

Powiat Namysłowski Gmina Wilków

Partnerstwo projektowe



Starosta nagrodził dyrektorów i nauczycieli

Gratka dla fanów astronomii 
W Pokoju otwarto kopułę astronomiczną

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu 

operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz Budżetu Państwa



 
 

„Dla mnie dzielnicowy jest policjantem
pierwszego kontaktu” 

Uczą się i  przy tym pomagają
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Komunikat Policji

Uczniowie z powiatu namysłowskiego 
laureatami konkursu „Pierwszy dzień w szkole? Opowiem Ci o bezpieczeństwie”




