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Remonty przy szpitalu
ruszyły pełną parą

Trwają prace remontowe na terenie zabytkowego parku namysłowskiego szpitala. Widać już
pierwsze zmiany - pojawiła się kostka przed głównym wejściem i została położona nowa instalacja
elektryczna.

Prace prowadzone są przy ulicach:
Staszica i Piastowskiej w Namysłowie.

Rozmowa z nadkom. Andrzejem
Ostrzycharczykiem nowym szefem
namysłowskiej policji

Pośredniak doceniono za skuteczną
aktywizację osób bezrobotnych.
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Trwa renowacja
murów obronnych

Namysłowski urząd
pracy ponownie
wyróżniony przez
Ministerstwo

Praca w policji
jest ciekawa
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Szanowni Państwo
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Nadzieja”
w Namysłowie może realizować swoje

1 procent podatku

cele statutowe
przede wszystkim dzięki Ludziom, którzy popierają jej
działalność. Jesteśmy małym stowarzyszeniem i dlatego tak
ważne jest dla nas Wasze wsparcie w tym co robimy.
Każdemu, za nawet najmniejszy gest i grosz, jesteśmy
niezwykle wdzięczni. Czujemy dumę z każdego przejawu
okazywanego nam przez rosnące grono Przyjaciół. Choć nie
jesteśmy w stanie indywidualnie podziękować każdemu
z Państwa, prosimy przyjąć wyrazy wdzięczności!
Również i w tym roku zwracamy się do Państwa z prośbą
o przekazanie Stowarzyszeniu Przyjaciół Chorych
„Nadzieja” . Pozyskane w ten sposób
pieniądze jak co roku, przeznaczymy na realizację naszych
celów statutowych.

Przekaż nam swój 1% podatku
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych

„Nadzieja” w Namysłowie

Wszystkim, którzy odpowiedzą na naszą
prośbę z całego serca serdecznie dziękujemy!

KRS: 0000209641

Z poważaniem
Zarząd Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych

„Nadzieja” w Namysłowie

Pytanie do Starosty Namysłowskiego Andrzeja
Michty
Namysłowski urząd pracy ponownie wyróżniony
przez Ministerstwo
Remonty przy szpitalu ruszyły pełną parą
Gratulacje na sesji Rady Powiatu
Trwa renowacja murów obronnych w Namysłowie
Praca w policji jest ciekawa - rozmowa z nadkom.
Andrzejem Ostrycharczykiem szefem namysłow-
skiej policji
Szpital nie jest zadłużony - rozmowa z Krzysztofem
Kuchczyńskim Prezesem NCZ S.A.
III Powiatowy Turniej Piłkarski
Wojtek nie schodzi z podium
Szansa na obwodnicę Namysłowa!!! - rozmowa
z Konradem Gęsiarzem Wicestarostą Namysło-
wskim
Obowiązek składania JPK dla mikroprzedsię-
biorców od 01.01.2018r.
Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej
XII Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych
„Kolędujemy razem”



Panie Starosto kilka dni temu minęło dwa lata odkąd
objął Pan stanowisko Starosty Namysłowskiego. Jak
podsumowałby Pan ten czas?

W ciągu tych dwóch lat udało się zrealizować i rozpocząć
wiele zadań chociażby z zakresu infrastruktury drogowej,
edukacji, zdrowia, bezpieczeństwa oraz ochrony zabytków.
Wyremontowaliśmy ważne dla mieszkańców Namysłowa ulice
Grunwaldzką i Braterską. Systematycznie w miarę możliwości
budżetowych remontowaliśmy kolejne odcinki dróg
powiatowych i budowaliśmy chodniki np. w Głuszynie,
Wilkowie, Starościnie czy we Włochach. Niebawem ruszamy
z budową 13 kilometrów ścieżek rowerowych. Inwesto-
waliśmy również w edukację, co mnie jako nauczyciela
pełniącego aktualnie funkcje Starosty bardzo cieszy. Dzięki
projektowi pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego
w kluczowych dla regionu branżach” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO WO na lata 2014-2020 mogliśmy wesprzeć
nasze szkoły ponadgimnazjalne tj. „Rolnik” w branży rolno-
spożywczej i „Mechanik” w branży transportu i logistyki. Była
to największa inwestycja w sprzęt dydaktyczny w historii
powiatu namysłowskiego. Aktualnie realizujemy projekt
„Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”,
dzięki któremu między innymi zakupiliśmy kopułę
astronomiczną dla Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju.
W trosce o bezpieczeństwo udzieliliśmy dotacji na dodatkowe
patrole i zakup nowego radiowozu tutejszej Komendzie
Policji. Datowaliśmy również remonty zabytków sakralnych.
W ramach takiego wsparcia finansowego w kościele pw. Św.
Jadwigi w Dąbrowie wykonany został remont konstrukcji
i podszycia dachu. Realizujemy również projekt

pn. „Ochrona, promocja
i rozwój dziedzictwa
kulturowego na obszarze
Stobrawskiej Strefy Re-
habilitacji i Rekreacji -
część północna”, gdzie
wypo sa ży l i śmy ju ż
w sprzęt multimedialny
siedem kościołów z na-
szego terenu oraz rozpo-
czę l iśmy renowacje
dwóch odcinków murów
obronnych w Namy-
słowie. Pod koniec ubie-
głego roku ruszyliśmy
z pracami remontowymi na terenie zabytkowego parku
namysłowskiego szpitala. Wszystko to dzięki projektowi
„Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku
przy ulicy Oleśnickiej 4 w Namysłowie” Jak widać dużo się
przez ten czas działo, ale tak naprawdę trudno wymienić
wszystkie aktywności Powiatu. Dwa lata to szmat czasu dla
mnie pełen wyzwań i nowych doświadczeń. Czas wypełniony
pracą, bo oprócz bieżącego urzędowania, wiele spotkań
i rozmów. Pojawiały się przy tym niespodziewane sprawy,
które na bieżąco starałem się rozwiązywać. Myślę, że te dwa
lata nie wolne od pewnych trudności i zawirowań (zwłaszcza
personalnych) były jednak dobrym czasem w samorządzie
powiatowym. Wszystko, co udało się zrobić to oczywiście
efekt pracy zespołowej - dlatego pragnę w tym miejscu
serdecznie podziękować wszystkim współpracownikom.

.

rozmawiała Monika Thiel

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
wyróżniło kilka dni temu Powiatowy Urząd Pracy
w Namysłowie za uzyskanie w 2017 roku efektywnych
i skutecznych działań aktywizacyjnych podejmowanych
wobec osób bezrobotnych w województwie opolskim.

Co roku Ministerstwo nagradza te urzędy, które osiągają
najlepsze rezultaty w ramach realizowanych zadań.
Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie zajął drugie miejsce na
Opolszczyźnie pod względem najlepszej efektywności
wydawania pieniędzy na podstawowe formy wsparcia osób
bezrobotnych takie jak staże, dotacje czy refundacje. Oprócz
standardowych zadań urząd podejmuje współpracę
z największymi pracodawcami z terenu powiatu namy-
słowskiego oraz przedstawicielami szkół i instytucji
szkoleniowych. Tym samym skutecznie wydaje pozyskane
środki finansowe.

To nie pierwszy sukces namysłowskiego pośredniaka.
Podobną nagrodę otrzymał za rok 2016.- wtedy zajął pierwsze
miejsce w województwie opolskim. Wówczas stan bezrobocia
w powiecie wynosił 11,6%, na dzień dzisiejszy 9,3%.

- Bezrobocie w naszym powiecie z roku na rok zmniejsza
się. Dyrekcja i Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy
w Namysłowie od dłuższego czasu dążyli do osiągnięcia
jednocyfrowej stopy bezrobocia. Cieszę się, że ich wysiłek
oraz zaangażowanie przyniosło zamierzone efekty. Gratuluje
ponownego wyróżnienia oraz życzę dalszych tak dobrych

Namysłowski urząd pracy ponownie wyróżniony
przez Ministerstwo

wyników i sukcesów w osiąganiu zamierzonych celów - mówi
Andrzej Michta Starosta Namysłowski

Warto przypomnieć, że namysłowski urząd był również
wyróżniany przez Marszałka Województwa Opolskiego
oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie za działania
innowacyjne z młodzieżą.

Monika Thiel

Na zdjęciu Piotr Lechowicz Przewodniczący Rady Powiatu, Konrad Gęsiarz
Wicestarosta Namysłowski, Iwona Kamińska Z-ca Dyrektora Powiatowego
Urządu Pracy w Namysłowie, Zbigniew Juzak Dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy w Namysłowie orazAndrzej Michta Starosta Namysłowski



Trwają prace remontowe na terenie zabytkowego
parku namysłowskiego szpitala. Widać już pierwsze
zmiany - pojawiła się kostka przed głównym wejściem
i została położona nowa instalacja elektryczna.

-

wyjaśnia
Artur Masiowski Dyrektor Administracyjny Namysłowskiego
Centrum Zdrowia S.A.

Na jesieni ubiegłego roku rozpoczęliśmy prace
związane z ochroną nietoperza. W związku z tym, że mamy
dość łagodną zimę to prace postępują bardzo intensywnie
i pod koniec stycznia zakończymy pierwszy etap budowy
placów tj. ten obszar z przodu szpitala plus brama
wjazdowa. W kolejnym etapie czeka nas wyburzenie
byłego budynku pralni, w którym znajduje się między
innymi magazyn odpadów niebezpiecznych. Od stycznia
rozpoczęliśmy adaptacje pomieszczeń na odpady
niebezpieczne w budynku magazynowym. Planujemy
również remonty w przyziemiu szpitala w piwnicach. Tam
będą pomieszczenia związane z punktem pralniczym
i jakby obsługą logistyczną szpitala w pościel i bieliznę.
Będzie to realizowane w miesiącu lutym i marcu –

Remonty przy szpitalu ruszyły pełną parą
Inwestycje na terenie przyszpitalnego parku

są możliwe dzięki realizacji przez Powiat Namysłowski
projektu pn

dofinansowanego w ramach działania
5.1 Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego
Programu Operacyjny Województwa Opolskiego na lata
2014-2020. Jego wartość to blisko 3 mln złotych.

Realizacja tego programu ma na celu ochronę
nietoperzy i poprawę warunków ich bytowania.
Dla szpitala to szansa na zyskanie nowego otoczenia
poprzez zagospodarowanie terenu i rewitalizacje
zabytkowego parku, aby nietoperze miały jeszcze lepsze
warunki bytowe. Szpital w ramach projektu zyska m.in.
ponad 100 miejsc parkingowych wykonanych z kostki
kamiennej, poszerzona zostanie brama wjazdowa
od strony ul. Oleśnickiej, powstaną aleje pieszo-jezdne,
a na terenie przyszpitalnego parku będzie wprowadzona
czasowa organizacja ruchu zapewniająca ciągłość
funkcjonowania szpitala. Ponadto zrewitalizowany
zostanie teren zielony parku poprzez wycinkę drzew
przeznaczonych do usunięcia, sadzenie nowych drzew
i krzewów oraz wykonanie trawników. Na terenie parku
zamontowane zostaną ławki parkowe, kosze na śmieci
oraz stojaki na rowery. Wykonane będzie nowe oświetlenie
parkowe i infrastruktura związana z instalacją
elektryczną.

Jednak to nie koniec inwestycji w szpitalu. Jeszcze
w tym roku placówka doczeka się drugiej windy,
która zostanie zakupiona ze środków własnych Powiatu
Namysłowskiego.

dodajeArtur Masiowski
Na razie pacjenci muszą liczyć się z małymi

utrudnieniami, które nie kolidują z funkcjonowaniem
szpitala. Prace budowlane mają potrwać do końca
września bieżącego roku.

. „Ochrona in situ nietoperzy na terenie
zabytkowego parku przy ulicy Oleśnickiej 4
w Namysłowie”

- Najważniejsza informacja jest taka, że w 2018 roku
planujemy wykonanie drugiej windy, przypomnę,
że mamy tylko jedną. Druga winda będzie w budynku
szpitala z przeznaczaniem dla pacjentów i personelu
medycznego tak, żeby usprawnić działalność lecznicy -

Monika Thiel

Na zdjęciu Artur Masiowski Dyrektor Administracyjny Namysłowskiego
Centrum Zdrowia, członek Zarządu Powiatu

Podczas ostatniej w 2017 roku sesji Rady
Powiatu Starosta Namysłowski Andrzej Michta
złożył gratulacje tym, którzy swoim zaanga-
żowaniem wyróżnili się w codziennej pracy.

Takimi osobami byli Pani Anna Maciąg
zdobywczyni II miejsca w województwie opolskim
w Plebiscycie „Nauczyciel na medal”, Pani
Bronisława Mela Wiceprzewodnicząca Rady
Powiatu laureatka tytułu „Społecznika Roku
Województwa 2016” oraz Pan Mariusz Jabłoński
Członek Zarządu Powiatu zdobywca nagrody
Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne
osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania
i ochrony kultury Śląska Opolskiego.

Monika Thiel

Gratulacje na sesji Rady Powiatu

Na zdjęciu Piotr Lechowicz Przewodniczący Rady Powiatu, Bronisława Mela
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu iAndrzej Michta Starosta Namysłowski



Parafie

Rzymskokatolickie

z obszaru Powiatu

Namysłowskiego
Gmina ŚwierczówGmina DomaszowiceGmina WilkówPowiat Namysłowski

Partnerstwo projektowe:

Projekt partnerski Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa
kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji

i Rekreacji - część północna

Przy ulicach: Staszica i Piastowskiej w Namysłowie
prowadzone są prace renowacyjne zabytkowych murów
obronnych. Ich gruntowna modernizacja możliwa jest dzięki
czteromilionowej dotacji, którą Powiat Namysłowski pozyskał
na ratowanie zabytków w ramach projektu „

Część tych pieniędzy przeznaczono na obiekty
sakralne, a w mieście na restauracje dwóch odcinków murów
obronnych.

Ochrona,
promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze
Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - część
północna".

- Mieszkańcy Namysłowa mogą widzieć już pierwsze efekty
restauracji zabytkowych murów obronnych przy Zespole Szkół
Specjalnych, gdzie zdarte zostały już zniszczone cegły.
Wykonawca rozpoczął także prace przy murach koło
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Dosyć łagodna zima
powoduje, że te prace postępują szybciej – mówi Starosta
NamysłowskiAndrzej Michta

Prace przy murach obronnych na ulicy Staszica obejmować
będą m.in. usunięcie z powierzchni murów mchów, porostów
i glonów, odbudowę lica ceglanego ze spoinowaniem, założenie
wieńca żelbetowego na koronie murów i baszty, odbudowę czap
ceglanych ze spoinowaniem, odkopanie murów kurtyn i baszty
oraz założenie pionowej izolacji przeciwwilgociowej.

Natomiast remont konserwatorski odcinka murów przy ulicy
Piastowskiej obejmie m.in.: rozbiórkę budynków gospodarczych

Trwa renowacja murów obronnych w Namysłowie

przylegających do muru obronnego, odtworzenie fragmentów
murów, remont konserwatorski zachowanej kurtyny muru
miejskiego, wymianę drzwi kutych stalowych oraz montaż krat
okiennych oraz ławek parkowych.

Renowacja murów, jak i cały projekt dofinasowany
jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Prace mają
zakończyć się w II i III kwartale 2018 roku.

Monika Thiel

Prace renowacyjne murów obronnych przy ulicy Staszica 8

Przekaż 1 % podatku dla jednego z potrzebujących dzieci
z powiatu namysłowskiego.

Dzieciaki są podopiecznymi Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą” potrzebują codziennej intensywnej rehabilitacji i bardzo
kosztownych badań, na które nie mogą pozwolić sobie Ich rodzice.

Dzięki Waszej pomocy dzieci mogą spełnić swoje marzenia, stanąć na własnych nogach i skrócić swą drogę do upragnionego zdrowia.
Jeśli chcesz pomóc :

z Minkowska w formularzu PIT wpisz numer w rubryce Cel szczegółowy 1%
,

z Namysłowa w formularzu PIT wpisz numer w rubryce Cel szczegółowy 1% ,
z Namysłowa w formularzu PIT wpisz numer w rubryce Cel szczegółowy 1%

z Idzikowic w formularzu PIT wpisz numer w rubryce Cel szczegółowy 1%
,

z Idzikowic w formularzu PIT wpisz numer w rubryce Cel szczegółowy 1%

z Namysłowa w formularzu PIT wpisz numer w rubryce Cel szczegółowy 1%
z Namysłowa w formularzu PIT wpisz numer w rubryce Cel szczegółowy 1%

z Namysłowa w formularzu PIT wpisz numer w rubryce Cel szczegółowy 1%

z w formularzu PIT wpisz numer
w rubryce Cel szczegółowy 1%
Zachęcamy także o przekazanie 1% dla 31 – letniej Marioli Kinal z Namysłowa – mamy czwórki dzieci chorującej na stwardnienie rozsiane.
Jeśli chcesz Jej pomóc w formularzu PIT wpisz numer w rubryce Cel szczegółowy 1%

-

-
-

-

-

-
-

-

-

Dawidowi Zacharskiemu KRS 0000037904 18617 Zacharski
Dawid

Biance Gawle KRS 0000037904 29829 Gawle Bianka
Oli Młodawskiej KRS 0000037904 26876 Młodawska

Aleksandra,
Dominikowi Zimeckiemu KRS 0000037904 21899 Zimecki

Dominik
Oli Miśkiewicz KRS 0000037904 17362 Miśkiewicz

Aleksandra
Łucji Błaszczyk KRS 0000037904 29404 Błaszczyk Łucja,
Maciejowi Capenko KRS 0000037904 28443 Capenko

Maciej,
Dawidowi Woźnikowi KRS 0000037904 29573 Woźnik

Dawid.
Sonii Łambuckiej - Zychowicz KRS 0000037904

KRS 0000338878 Mariola Kinal.

Dziękujemy za pomoc.

12579 Łambucka-Zychowicz Sonia.



aktualności

O pracy w policji i priorytetach
na najbliższy rok w rozmowie z nad-
kom. Andrzejem Ostrycharczykiem
nowym Komendantem Powiatowym
Policji w Namysłowie.

Czy łatwo zarządzać jednostką,
którą praktycznie zna się jak „własną
kieszeń”?

Czy będzie Pan Komendantem „za biurkiem”
czy będzie Pan wychodził na policyjne akcje?

Co będzie dla Pana priorytetem?

Nie. Myślę, że to jest łatwiejsze
o tyle, że z wieloma osobami pracowa-
łem od samego początku w ogniwie
patrolowo-interwencyjnym, z więk-
szością obecnych pracowników praco-
wałem w wydziale kryminalnym jako
funkcjonariusz zespołu dochodzeniowo-

śledczego, później jako funkcjonariusz zespołu operacyjno-
rozpoznawczego. Natomiast od 2013 roku pełniłem
obowiązki naczelnika wydziału kryminalnego dlatego
myślę, że ta znajomość z ludźmi w różnych sytuacjach,
bo ta nasza praca dostarcza nam różnych wrażeń i tych
bardziej ekstremalnych i tych także miłych, kiedy ratuje się
życie i zdrowie ludzkie zbliża nas. Takie stosunki
interpersonalne między osobami, które wcześniej były
moimi kolegami z pracy, a teraz są podwładnymi powodują,
że mogę więcej wymagać, bo znam moich policjantów
jak nikt inny, ale też mogę sobie na więcej pozwolić
w relacjach międzyludzkich, ale też przez to ludzie
oczekują ode mnie dużo więcej.

Z naszych resortowych przepisów wynika, że Ko-
mendant Powiatowy Policji w Namysłowie musi brać udział
w różnych akcjach typu zabezpieczenia imprez masowych,
meczy piłkarskich czy innych imprez o podwyższonym
ryzyku. Staram się bardzo często być w terenie, kiedy
pozwala mi na to czas i moje codzienne obowiązki
służbowe. Bardzo często nadzoruje wiele czynności
realizowanych przez funkcjonariuszy sądzę, że obecność
komendanta dodaje im otuchy, a praca zostaje wykonana
rzetelnie.

Generalnie najważniejszym priorytetem na lata
2018/2019 będzie uzupełnienie stanu etatowego, gdyż
w tej chwili to największa bolączka tej komendy. Wynika
to z faktu, że przez ostatnie lata stan etatowy komendy
był pełny, dlatego w niewielkim stopniu przyjmowaliśmy
policjantów, bo nie było takiej potrzeby. Taka polityka
spowodowała, że kadra była dość zaawansowana wiekowo.
Staż pracy wynosił 20 lat i więcej. Aktualnie mam trzech
doświadczonych policjantów z wydziału kryminalnego,
którzy mają staż pracy powyżej 30 lat i w tym roku
odchodzą na zasłużoną emeryturę. Zastąpić takich ludzi
będzie bardzo ciężko. Bo są to ludzie z bardzo dużym
doświadczeniem i stażem w wydziale kryminalnym. Dlatego
będę musiał jak najszybciej uzupełnić te braki kadrowe.
Jest to wyzwanie, ale damy radę. Podjąłem już pewne
rozmowy z wieloma funkcjonariuszami z naszego terenu,
którzy z uwagi na to, że w Namysłowie przez ostatnie dwa,
trzy lata nie mogli znaleźć zatrudnienia, z uwagi na brak

wakatów, podjęli prace w innych jednostkach
w Kluczborku, Brzegu, Opolu, Oleśnicy czy we Wrocławiu.
W pierwszej kolejności chciałabym ściągnąć te osoby -
jako już doświadczone, a później dopiero nowych
kandydatów. Rozpoczęła się w tym kierunku kampania
medialna zachęcająca do wstąpienia w szeregi policji,
chodzimy również do szkół i zachęcamy do wstąpienia
w nasze szeregi.

Powodów według mnie jest wiele. Na pewno jest
to ciekawa praca, która daje duże możliwości rozwoju
i w której nigdy nie będziemy się nudzić, bo społeczeństwo
dostarcza nam wiele bardzo różnych wyzwań. Jest to też
praca odpowiedzialna i wymagająca znacznej odporności
psychicznej. To praca dla osób, które posiadają szczególne
predyspozycje psychiczne, gdyż bardzo często wiąże się
ona z dużym stresem i emocjami. Tak jak już wspominałem
jest to bardzo ciekawa praca, gdyż każdy dzień stawia
przed nami nowe wyzwania, to też praca dla ludzi,
którzy chcą pomagać innym w różnych sytuacjach nie tylko
zdarzeniach drogowych, ale także ofiarom przestępstw,
wykroczeń czy zwykłym ludziom, którzy potrzebują pomocy
drugiego człowieka.

Rok 2017 był bardzo dobrym rokiem dla całej polskiej
policji, co miało przełożenie na poziom bezpieczeństwa
w powiecie namysłowskim. W znacznym stopniu ogra-
niczyliśmy ilość przestępstw, w latach poprzednich było ich
ponad tysiąc w tym roku powyżej 600, a więc jest
to znaczne ograniczenie przestępczości na naszym terenie.
Zniwelowaliśmy też ilość przestępstw ciężkich, a także
przestępstw najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa
czyli włamania i kradzieże. Sami mieszkańcy Namysłowa
zauważyli, że tych zdarzeń jest dużo mniej. Pozyskaliśmy
dużą ilość funduszy, będziemy pozyskiwać je również
w roku bieżącym na dodatkowe służby płatne, dzięki temu
ilość patroli wzrosła prawie dwukrotnie. Rozmawiałem już
z samorządowcami i mam zapewnienie, że w tym roku
również otrzymamy pieniądze na dodatkowe patrole.
Podjąłem rozmowy także z wójtami, którzy do tej pory nie
dawali na ten cel środków, a w tym roku udało się uzyskać
zapewnienia, że takie środki otrzymamy. Myślę, że to
zasługa tego, że pochodzę z Namysłowa i ludzie znają mnie
bardzo dobrze. Na koniec ubiegłego roku moje działania
przyniosły już pewien rezultat, bo dostaliśmy nowy
samochód patrolowo-konwojowy marki Volkswagen
transporter. Pojazd ten był dla nas niezbędny, ponieważ nie
mieliśmy tego typu pojazdu, a z uwagi, że prokuratura
została przeniesiona do Kluczborka to taki pojazd był nam
niezbędny, do realizacji doprowadzeń. Pojazd ten
w znacznym stopniu poprawił warunki pracy namysłowskich
policjantów. Także pierwszy efekt już jest. Realizując
dalsze plany zawodowe, chciałbym jeszcze pozyskać
środki, w ramach naszego budżetu samorządowego,
aby zakupić kolejne radiowozy, które w znacznym stopniu
wpłyną na poprawę warunków pracy policjantów
oraz wymiernie na bezpieczeństwo wszystkich
mieszkańców.

Dlaczego warto wstąpić do policji?

Jak ocenia Pan poziom bezpieczeństwa mieszkań-
ców powiatu namysłowskiego?

rozmawiała Monika Thiel

Praca w policji jest ciekawa
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aktualności

O sytuacji szpitala, jego kondycji finansowej i planowanych
inwestycjach w rozmowie z Krzysztofem Kuchczyńskim Prezesem
Namysłowskiego Centrum Zdrowia .

Panie Prezesie, mówi się coraz częściej o zamknięciu szpitali
na Opolszczyźnie. Jaka sytuacja jest w naszym szpitalu?

Jaka jest kondycja finansowa szpitala?

Przejeżdżając obok szpitala, można zauważyć szereg prac
budowlanych. Czym są one spowodowane?

Namysłowski szpital prosperuje dobrze i obiecująco. Znajduje
się na liście placówek, które spełniają wymogi ustawy o sieci szpitali.
Otrzymaliśmy gwarancję finansowania z Narodowego Funduszu
Zdrowia. Personel medyczny świadczy usługi według zawartych
umów bez roszczeń i zastrzeżeń. Zapewniamy pacjentom nie tylko
leczenie szpitalne, ale i odpowiednie poradnie specjalistyczne
i rehabilitację. Od kwietnia 2017r. komercyjnie działa poradnia
leczenia bólu i cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony
pacjentów. Również od kwietnia 2017 roku rozpoczęła komercyjną
działalność poradnia diabetologiczna. Diagnozujemy i leczymy
chorych na cukrzycę, stany przedcukrzycowe i skojarzone z nimi
choroby metaboliczne dorosłych i kobiet ciężarnych oraz podejmuje
działania edukacyjne i profilaktyczne dotyczące tych schorzeń.
W ubiegłym roku mieszkańcy Gminy Namysłów mieli możliwość
skorzystania z bezpłatnych konsultacji diabetologicznych
realizowanych w ramach świadczeń zdrowotnych finansowanych
ze środków budżetowych Gminy Namysłów.

Przede wszystkim szpital nie jest zadłużony. Nie posiada
zobowiązań publiczno-prawnych. Płatności regulowane
są na bieżąco. Wszyscy pacjenci potrzebujący pomocy przyjmowani
są do szpitala. Placówkę zasiliły nowe, wysokiej klasy urządzenia
medyczne. Oddział chirurgii otrzymał zestaw do videoendoskopii
przewodu pokarmowego z jakością obrazu HD. Na blok operacyjny
trafił zestaw do termoablacji i system do ogrzewania pacjenta.
Nowoczesne łóżko porodowe oraz system okołoporodowy wraz
z kardiotokografami i stacją komputerową, zyskała porodówka.
Oddział wewnętrzny otrzymał elektrokardiograf, dwa kardio-
monitory systemy holterowskie EKG i RR oraz cykloergometr. Nowy
stół rehabilitacyjny, aparaty do ultradźwięków i elektroterapii,
lampę do fototerapii i zestaw do magnetoterapii trafiły na reha-
bilitację.

Namysłowskie Centrum Zdrowia realizuje projekt pn. „Ochrona
in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ulicy
Oleśnickiej 4 w Namysłowie”. Jego wartość to blisko 3 mln złotych.
Fundusze te zostały pozyskane z dofinansowania w ramach działania
5.1 Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu

Szpital nie jest zadłużony
Operacyjnego Wojewódz-
twa Opolskiego na lata
2014-2020. Zagospo-
darowanie terenu przy-
szpitalnego będzie służyć
zarówno ochronie przy-
rody, jak i mieszkańcom
naszego miasta i powiatu.
Dostępność i jakość korzy-
stania z terenu znacznie
się poprawi. Szereg dzia-
łań informacyjno-eduka-
cyjnych również jest prze-
widzianych w projekcie.

Przed nami kolejna
inwestycja skierowana do
ludności-pacjentów na-
szej placówki. Projekt „Rozwój elektronicznych usług publicznych
z zakresu e-zdrowia w Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółka
Akcyjna” dofinansowany w ramach działania 10.3 E-usługi publiczne
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014-2020,polega na uruchomieniu 15-stu zaawansowanych
e-usług. Przyniosą one szereg korzyści społeczno-gospodarczych.
Zostanie skrócony czas potrzebny na załatwienie danej sprawy.
Zwiększy się dostępność usług zdrowotnych. Podniesie się jakość
obsługi pacjenta. W pierwszym etapie wdrożenia zostanie
zmodernizowana wewnętrzna sieć komputerowa w celu
dostosowania do współczesnych standardów. Następnie zostanie
zakupiony niezbędny system e-usługi. Ostatnim etapem jest
wykorzystanie zakupionej infrastruktury – instalacja i wdrożenie
systemów informatycznych. Zakupione zostaną 3 serwery
oraz 80 zestawów komputerowych z oprogramowaniem
oraz wdrożeniem. Całość zadania to kwota ponad 2,7 mln złotych.

Kolejną bardzo ważną inwestycją, o której mówimy już
od ponad 20-stu lat, jest budowa drugiej windy w szpitalu. Obecnie
jest ogłoszony przetarg, a zadanie będzie zrealizowane do końca
sierpnia bieżącego roku. Realizacja zadań przyczyni się do tego,
że obiekt szpitalny wypięknieje.

Czy szpital obecnie
ma w planach inne
inwestycje?

Dziękuję za rozmowę
Red.



Tegoroczny Powiatowy Turniej Piłkarski w odróżnieniu
od lat poprzednich odbył się 2 grudnia 2017 r. na hali sportowej
w Świerczowie. Organizatorem tego wydarzenia był po raz
kolejny LZS Starościn i Radny Powiatu Pan Krzysztof Żołnowski,
a także Starostwo Powiatowe w Namysłowie, które ufundowało
nagrody dla uczestników.

W zawodach wystartowało sześć drużyn: LZS Starościn -
Oldboje jako gospodarz, Start Namysłów, Widawa Wilków, Polonia
Domaszowice, Orzeł Pokój oraz Bizon Bąkowice. Zaproszonych
było więcej drużyn z naszego powiatu, jednak z różnych
względów nie dotarły.

Zespoły zostały podzielone na dwie grupy gdzie rozgrywały
mecze „każdy z każdym”.

W grupie A bezapelacyjnym zwycięzcą okazał się Start

III Powiatowy Turniej Piłkarski
Namysłów pokonując wysoko Orła Pokój oraz LZS Starościn –
Oldboje. Na drugim miejscu uplasował się gospodarz,
który okazał się lepszy od drużyny z Pokoju. Grupa B była bardziej
wyrównana. Po emocjonujących meczach najlepszą drużyną
w tej grupie została Widawa Wilków pokonując po drodze Bizona
Bąkowice oraz remisując z Polonią Domaszowice. Drugie miejsce
zajął Bizon Bąkowice, który w stosunku 3:2 pokonał ekipę
z Domaszowic.

Jednak największe emocje dostarczyły nam mecze pół-
finałowe, w których spotkały się najlepsze drużyny z grup.

Pierwszym finalistą została Widawa Wilków, która w samej
końcówce spotkania zdobyła zwycięską bramkę i pokonała LZS
Starościn – Oldboje po bardzo zaciętym meczu 3:2.

Natomiast w drugim spotkaniu półfinałowym doszło do dużej
niespodzianki. Murowany faworyt do końcowego triumfu Start
Namysłów (IV liga) niespodziewanie uległ 2:3 ambitnemu,
młodemu zespołowi z Bąkowic (B-klasa), których szeregi
wspomogli juniorzy na co dzień występujący w LZS Starościn.

Zanim byliśmy świadkami meczu finałowego pomiędzy
Widawą Wilków a Bizonem Bąkowice odbyło się spotkanie
o 5 miejsce, w którym Polonia Domaszowice pokonała 5:1 Orła
Pokój. Następnie w meczu o 3 miejsce Start Namysłów okazał się
minimalnie lepszy od LZS Starościn – Oldboje pokonując ich 1:0.

Zwycięzcą III Powiatowego Turnieju Piłkarskiego została
Widawa Wilków, która po zaciętym i wyrównanym pojedynku
pokonała drużynę z Bąkowic 2:0.

Najlepszym zawodnikiem i strzelcem turnieju został Marek
Pukas z Widawy Wilków (6 bramek). Natomiast najlepszym
bramkarzem turnieju wybrany został Patryk Zacharski ze Startu
Namysłów.

W tym roku spotykamy się ponownie.
Łukasz Gienieczko

1 grudnia 2017 roku w Centrum Nauk Przyrodniczych w Opolu
odbyła się XXIII edycja Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie
i Higienie Pracy w Rolnictwie. Wojciech Smolarczyk uczeń
IV klasy TechnikumAgrobiznesu zajął II miejsce.

Należy zaznaczyć, że to kolejny sukces Wojtka w tym konkursie,
rok temu również był drugi. Poziom konkursu z roku na rok jest
trudniejszy, nie jeden rolnik miał problem z odpowiedzią
na niektóre pytania, które dotyczyły: bezpieczeństwa i higieny
pracy w rolnictwie, świadczeń rentowych i emerytalnych
oraz zasiłków chorobowych przysługującym rolnikom,
a także bezpieczeństwa pożarowego. Wojciech Smolarczyk jest
jednym z najbardziej utalentowanych uczniów Zespołu Szkół
rolniczych w Namysłowie w dziedzinie rolnictwa, w zeszłym roku
kilkukrotnie stawał na podium olimpiad rolniczych. Praca z takimi
uczniami jak wojtek to czysta przyjemność, widać u nich pasję
i zamiłowanie do rolnictwa.

Tomasz Wiciak

Wojtek nie schodzi z podium

Na zdjęciu Tomasz Wiciak i Wojciech Smolarczyk

W imieniu Starosty Namysłowskiego nagrody zwycięzcom wręczył Krzysztof
Żołnowski członek Zarządu Powiatu

Serdeczne podziękowania za pomoc w walce z chorobą!

Dyrekcji oraz Gronu Pedagogicznemu Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie
Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu oraz Uczniom Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie

Pracownikom obu szkół, Dyrekcji oraz Pracownikom Ośrodka Kultury w Namysłowie
Komitetowi Społecznemu „Gramy dla Agnieszki” jak również wszelkim Ludziom Dobrej Woli

z całego serca dziękujemy za organizację oraz wsparcie
Akcji Charytatywnej „Gramy dla Agnieszki”.

Agnieszka i Dariusz Rybak z synem Aleksandrem



Rozmowa z Konradem Gęsiarzem Wicestarostą
Namysłowskim.

Na początku roku Poseł Wilczyński z mównicy
sejmowej twierdził, że wbrew przepisom prawa łączy Pan
funkcję Radnego Rady Miejskiej oraz Wicestarosty Powiatu
Namysłowskiego. Jak to jest z Pana mandatem radnego?

W takim razie zapytam co z planami budowy kompleksu
lekkoatletycznego przy LO?

Na kiedy możliwa jest realizacja tej inwestycji?

Ostatnio mówi się również o planach budowy
obwodnicy Namysłowa.

Na taką inwestycję potrzeba ogromnych pieniędzy,
skąd je wziąć?

Pani Redaktor, gdyby Pan Poseł wykazał się odrobiną
cierpliwości i poczekał do czasu wydania orzeczenia sądu,
który miał rozstrzygnąć czy procedura wygaszenia mandatu
przebiegła zgodnie z prawem nie doszłoby do wprowadzania
w błąd opinii publicznej.

Jeszcze przed wyrokiem sądu Pan Poseł Wilczyński
założył, że moja skarga do Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego zostanie oddalona, jednak jak się okazało
15 stycznia sąd nie oddalił mojej skargi, przez co na mocy
uchwały Rady Miejskiej z dniem wyboru na funkcję
wicestarosty przestałem pełnić funkcję Radnego Rady
Miejskiej w Namysłowie.

Uważam, że to orzeczenie sądu zamyka całą sprawę
i nie ma, co więcej rozpisywać się na ten temat.

Rozpoczynamy etap konsultacji ze środowiskiem
sportowym oraz dyrektorami szkół z naszego powiatu.
W drugiej połowie lutego zaprosimy przedstawicieli
wszystkich klubów sportowych, aby zgłosili swoje uwagi
do projektu i postaramy się spełnić oczekiwania jak
największej grupy społecznej.

Myślę, że realnym terminem oddania obiektu do użytku
jest drugie półrocze 2019 roku.

Tak jest to bardzo ważny temat, w kontekście
zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców
Namysłowa, a szczególnie tych, którzy mieszkają w bezpo-
średnim sąsiedztwie drogi krajowej. Dzięki bardzo dużemu
wsparciu ze strony Posła Bartłomieja Stawiarskiego,
coraz bardziej realna staje się możliwość wybudowania
obwodnicy od miejscowości Smarchowice Wielkie do ronda
w Kamiennej.

Szansa na obwodnicę Namysłowa!!!
Środki na pierwszy etap

tej inwestycji, czyli budowę
ronda na połączeniu drogi
krajowej z drogą na Opole
dzięki staraniom Posła
Stawiarskiego zostały wpi-
sane do budżetu kraju na
rok 2018, natomiast w Mini-
sterstwie Infrastruktury
prowadzimy rozmowy, co do
dalszej realizacji tej inwe-
stycji. O efektach tych roz-
mów z pewnością poinfor-
mujemy Państwa nieba-
wem.

Tak. Dzięki zabezpie-
czonym środkom w budżecie państwa mamy pewność
realizacji tego etapu inwestycji, czyli budowy ronda oraz
ścieżki pieszo rowerowej łączącej Smarchowice Wielkie
z Namysłowem. Natomiast chciałem tutaj dodać, że cała
inwestycja rozpocznie się od przygotowania dokumentacji
projektowej, a w związku z tym na widoczne w terenie efekty
pracy musimy jeszcze chwilę poczekać.

Trzeba tutaj przyznać, że obecny rząd bardzo
przychylnie patrzy na realizację wielu potrzebnych
inwestycji, które do tej pory nie mogły doczekać się
finansowania, a które będą miały bardzo duży wpływ
na poprawę życia mieszkańców. Dodatkowo obecność
w sejmie posła z partii rządzącej, który jest inicjatorem wielu
pomysłów, a dodatkowo jest jednym z najaktywniejszych
posłów sprawia, że takie inwestycje jak budowa boiska
przy LO, budowa obwodnicy czy remont przejazdów
kolejowych a docelowo całej linii kolejowej Kluczbork –
Wrocław stają się faktem.

Również bardzo dziękuję.

Czyli jest szansa, że
pierwszy etap inwestycji
rozpocznie się w tym roku?

Przy realizacji zarówno planów budowy boiska przy LO
oraz wspomnianej obwodnicy widać duże zaangażowanie
ze strony ministerstw, jak do tego dochodzi?

Dziękuję za rozmowę

Rozmawiała Monika Thiel

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji
VAT (rejestr sprzedaży VAT i rejestr zakupów VAT) i przesyłania jej jako
Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmie
również
Oznacza to, że obowiązek przekazywania JPK_VAT bez wezwania
organu podatkowego będzie dotyczyć .

Mikroprzedsiębiorco! Nowy obowiązek dotyczy cię, jeśli jesteś

twoje obroty nie przekroczyły 2 mln euro,

zatrudniasz mniej niż 10 osób,
JPK_VAT zawiera dane, które do tej pory ewidencjonujesz w rejestrze
zakupów i sprzedaży.

składania informacji

mikroprzedsiębiorców.

!

wszystkich podatników VAT

podatnikiem VAT i składasz deklaracje VAT-7 lub VAT-7K:

obowiązek

Ważne

Od 1 stycznia 2018 r. będziesz mieć

·

·

o prowadzonej ewidencji w formie pliku JPK_VAT bez wezwania
. Jeśli rozliczałeś się

do tej pory metodą kwartalną, także prześlesz JPK_VAT co miesiąc.

do 25 lutego wyślesz informację za styczeń,
do 25 marca wyślesz informację za luty itd.
JPK_VAT składa się z danych identyfikujących podatnika i właściwy
urząd skarbowy (np. NIP, REGON, kod urzędu skarbowego)
oraz danych, które dotyczą dokumentów sprzedażowych
i zakupowych. JPK_VAT odzwierciedla dane zawarte w ewidencji
zakupu i sprzedaży. Dane wykazane w JPK_VAT powinny być zgodne
z danymi ujętymi w deklaracji VAT.

do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca

Przykładowo:

Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Namysłowie Dorota Brodzińska-Duda

OBOWIĄZEK SKŁADANIA JPK DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW OD 01.01.2018R.
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W dniu 11 grudnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym
w Namysłowie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej
Izby Rolniczej.

wnioski będą przyjmowane
tylko drogą elektroniczną

W obradach Rady wzięli udział: Poseł na Sejm RP Pan
Bartłomiej Stawiarski, Starosta Namysłowski Pan Andrzej
Michta, Sekretarz Powiatu Pani Alina Białas, Prezes IR
w Opolu Pan Herbert Czaja, przedstawiciele ARMIR, KRUS,
urzędów gmin oraz delegaci Izby Rolniczej. Obradą Rady
przewodniczył Pan Józef Walas, który serdecznie
wszystkich powitał, a następnie podsumował działalność
Izby w rok 2017 r. Następnie głos zabierali przybyli goście.
Przedstawiciele KRUS przekazali delegatom jakie zamiany
czekają rolników w ubezpieczeniu społecznym od rok 2018
oraz przekazali informację, że wszystkie dzieci do lat 16,
w roku szkolnym 2017/2018, których co najmniej jeden
rodziców ubezpieczony jest w pełnym zakresie w KRUS
są objęte grupowym ubezpieczeniem od nieszczęśliwych
wypadków wykupionym przez KRUS. Pracownicy ARIMR
omówili zasady przyjmowania wniosków o płatności
bezpośrednie na rok 2018 (

). Naczelnik Wydziału
Budownictwa przekazał informację, na temat zabudowany
na terenach wiejskich i jakie zmiany zaszły w prawie

Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej

budowlanym. Na koniec posiedzenia toczyła się ożywania
debata na temat bieżących problemów dotyczących
rolnictwa m.in. na temat zagrożenia związanego
z Afrykańskim Pomorem Świni, który jest coraz większym
zagrożeniem dla producentów trzody chlewnej.

Tomasz Wiciak

Po raz 12 uczniowie z opolskich szkół
specjalnych spotkali się 11 stycznia
br. na scenie Namysłowskiego Ośrodka
Kultury, aby wziąć udział w Wojewódzkim
Przeglądzie Zespołów Kolędniczych „Kolę-
dujmy razem”. Organizatorem przeglądu był
Zespół Szkół Specjalnych im. Adama Mickie-
wicza w Namysłowie.

Jasełka:

Kolędy:

Wszyscy uczniowie biorący udział w prze-
glądzie prezentowali wysoki poziom arty-
styczny. Zachwycali strojami oraz śpiewem.
Publiczność oraz jury mogło podziwiać młodych
artystów w jasełkach oraz przy wykonywaniu
najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek.

Zwycięzcy zostali wyłonieni w dwóch kate-
goriach :

1 miejsce - Zespół Szkół Specjalnych w Opolu
2 miejsce - Zespół Szkól Specjalnych w Namy-
słowie
3 miejsce - Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu

1 miejsce- Specjalny Ośrodek Szklono Wycho-
wawczy w Grodkowie
2 miejsce ex aequo - Zespół Szkól Specjalnych
w Namysłowie i Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Głubczycach

Ponadto podczas przeglądu dyrekcja
Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie
złożyła podziękowania firmom i samorzą-
dowcom za ich kilkunastoletnią pomoc w orga-
nizacji tej imprezy. Wśród wyróżnionych znalazł
się Starosta NamysłowskiAndrzej Michta.

Monika Thiel

XII Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych
„Kolędujemy razem”

Na zdjęciu Konrad Gęsiarz Wicestarosta Namysłowski, Andrzej Michta Starosta
Namysłowski, Alina Białas Sekretarz Powiatu Namysłowskiego, Renata Żywina Dyrektor DPS
„Promyk” w Kamiennej


