
nr 4 (61) maj 2018

„Powstanie 13 km 
nowych nawierzchni 
na naszych drogach 
powiatowych”

W Namysłowie 

powstanie 

Dom Dziennego 

Pobytu „ Senior+”  !

Zakończył się remont 
konserwatorski odcinka 
murów obronnych przy 
ul. Staszica 8 w Namysłowie

Ruszyła budowa ścieżek rowerowychRuszyła budowa ścieżek rowerowych

Powiat Namysłowski rozpoczął budowę 13 kilometrów ścieżek rowerowych za blisko 
6,3 mln złotych. 
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Reklama: 
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ul. 1 Maja 12, 46-100 Namysłów
tel. 77 4105 529
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Druk: 
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tel. 77 4105 529 
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O nowym miejscu spotkań dla namysłowskich seniorów, 
bieżących inwestycjach, 100-nej rocznicy odzyskania 
niepodległości i o wyborach samorządowych 2018 opowiada 
Starosta Namysłowski Andrzej Michta.

Panie Starosto Powiat Namysłowski otrzymał rządowe 
wsparcie na utworzenie Dziennego Domu „Senior +” 
w Namysłowie. Jakie pomieszczenia będą znajdować się 
w nowo powstającej placówce, która mieścić się będzie 
w dawnej prokuraturze?

2Powstająca placówka zajmie ponad 300 m  powierzchni, 
które musimy w tej chwili dostosować do wymagań określonych 
w programie „Senior+”. Przewiduje się utworzenie jednego 
pomieszczenia ogólnodostępnego pełniącego funkcję sali spotkań 
i jadalni, pomieszczenia kuchennego lub aneksu kuchennego 
odpowiednio wyposażonego, pomieszczenia do rehabilitacji, 
pomieszczenia pełniącego funkcje szatni dla seniorów i personelu                                             
z indywidualnymi szafkami, łazienkę wyposażoną w toaletę 
wraz z umywalką i prysznicem, pokój zabiegowo-pielęgniarski 
wraz zapleczem. Ponadto w placówce będą miejsca 
m.in. z biblioteczką i prasą, wyposażone w sprzęt RTV 
oraz pomieszczenia do odpoczynku z miejscami do leżenia 
i do terapii indywidualnej. Cieszę się, że seniorzy będą mieli 
w końcu takie miejsce, gdzie będą mogli spotkać się, 
porozmawiać, wspólnie poćwiczyć, pośpiewać czy po prostu 
wyjść z domu. Nieskromnie powiem, że utworzenia takiej 
placówki  w Namysłowie jest moją inicjatywą. Wpływ na to miały 
rozmowy z ludźmi, którzy opiekują się osobami starszymi 
i podkreślają, że niezbędnym wsparciem tych osób jest 
zwiększenie ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, 
ważne jest również danie chwili wytchnienia opiekunom. Do tej 
pory na terenie powiatu namysłowskiego nie było takiego miejsca 
dla seniorów wyjątek stanowi Gmina Pokój, w której od stycznia 
tego roku prężnie działa taka placówka. Dom Dziennego Pobytu 
„Senior+” to także uzupełnienie funkcjonującej na naszym 
terenie formy wsparcia całodobowego dla osób w podeszłym 
wieku myślę tu o Domie Pomocy Społecznej „Promyk” 
w Kamiennej. Mało tego stworzenie Domu Dziennego Pobytu dla 
Seniorów wpisuje się w kierunki rozwojowe Powiatowej Strategii 
Rozwiazywania Problemów Społecznych Powiatu Namysłowskiego 
na lata 2016-2023.

A jak mają się bieżące inwestycje? Czy wszystko idzie 
zgodnie z planem?

W tej chwili zakończyły się prace renowacyjne fragmentu 
murów obronnych znajdujących się przy Zespole Szkół 
Specjalnych w Namysłowie. Szybko postępują także prace 
renowacyjne przy murach obronnych na ulicy Piastowskiej 8. 
Zakończenie prac zaplanowane jest na III kwartał 2018 roku. 
Oczywiście wszystkie te działania możliwe są dzięki projektowi 
"Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego 
na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji- część 
północna", który dofinansowany jest ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-
2020. Poprawia się estetyka i funkcjonalność otoczenia szpitala. 
Realizowany jest tam projekt „Ochrona in situ nietoperzy 
na terenie zabytkowego parku przy Oleśnickiej 4 w Namysłowie”. 
Realizacja tego projektu ma na celu ochronę nietoperzy 
i poprawę warunków ich bytowania. Dla szpitala to szansa 
na zyskanie nowego otoczenia poprzez zagospodarowanie terenu 
i rewitalizację zabytkowego parku. Zakończenie projektu 
przewidziane jest na koniec września, ale sprzyjająca aura 
pogodowa pozwala na szybsze wykonanie zaplanowanych zadań, 
więc prace mogą zostać ukończone prędzej. Ponadto ruszyliśmy 
z budową ścieżek rowerowych Jest to największa nasza 
inwestycja w tej kadencji o wartości przeszło 6 mln, po jej 
zakończeniu uzyskamy 8 ścieżek rowerowych łączących 
miejscowości wokół Namysłowa z centrum powiatu. Inwestycja 

drogowym, bardzo ucieszy wszystkich rowerzystów jak również 
kierowców, gdyż przy okazji budowy ścieżek powstanie 13 km 
nowych nawierzchni na naszych drogach powiatowych.

Od kilku miesięcy w samorządach małych i dużych w całej 
Polsce ruszyły przygotowania do 100-lecia odzyskania 
niepodległości. Jak Powiat Namysłowski uczci tą rocznicę?

Chcemy, aby wspólne świętowanie odzyskania niepodle-
głości włączyło jak najwięcej mieszkańców powiatu namysłow-
skiego. I rzeczywiście poczyniliśmy już pewne kroki, aby jak 
najlepiej przygotować się do tego wydarzenia. W tym celu 
powołany został  Komitet Obchodów 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości. Zasiadają w nim m.in. Wicestarosta Konrad 
Gęsiarz, Komendant Powiatowy Policji nadkom. Andrzej 
Ostrycharczyk, Komendant Powiatowy PSP kpt. Tadeusz Kmieć 
oraz Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Jacek Pietroszek. Na tę 
chwilę jesteśmy w fazie rozmów i dopinania wszystkich 
szczegółów. Mogę powiedzieć, że w planach jest posadzenie 
100 dębów na terenie powiatu oraz rajd rowerowy. Z pewnością 
nie zabraknie także uroczystego apelu, którym oddamy szacunek 
tym, dzięki którym możemy się cieszyć z naszej niepodległości 
i wolności.

Dla samorządowców  jesień 2018 to również czas 
wyborów, które będą przebiegać według zmienionych przez 
rząd zasad. Czy według Pana wprowadzone zmiany są słuszne?

Przypomnę czytelnikom, że wybory samorządowe zawierają 
w sobie 4 głosowania - wybory wójtów, burmistrzów bądź 
prezydentów miast, wybory radnych gmin, wybory radnych 
powiatów, wybory radnych Sejmików Wojewódzkich. Nie będę 
odnosił się do wszystkich zmian odniosę się tylko do wyborów 
do rad powiatów. Najważniejszą zmianą jest niewątpliwie zakaz 
równoczesnego kandydowania do rady powiatu i na wójta bądź 
burmistrza. Zmiany te uważam za słuszne, gdyż zasady 
obowiązujące do tej pory w jakimś stopniu wypaczały często 
wolę wyborców, którzy głosowali np. na kandydata na burmistrza 
i do rady powiatu jeśli kandydat został burmistrzem (a miał 
często 300-400 głosów w wyborach do rady powiatu) jego 
miejsce zajmował radny z poparciem kilkukrotnie mniejszym. 

Mimo, że do wyborów samorządowych pozostało jeszcze 
kilka miesięcy chciałbym przede wszystkim zachęcić do udziału 
w wyborach, które są zarówno naszym prawem jak również 
obywatelskim obowiązkiem, tym bardziej, że na następne 
wybory samorządowe trzeba będzie poczekać nie 4 jak 
dotychczas lecz 5 lat.

 rozmawiała Monika Thiel

„Powstanie 13 km nowych nawierzchni 
na naszych drogach powiatowych”



Ruszyła budowa ścieżek rowerowych

Od lewej Wicestarosta Namysłowski Konrad Gęsiarz, Członek Zarządu 
Powiatu  Mariusz Jabłoński, Przewodniczący Rady Powiatu Piotr 
Lechowicz, Starosta Namysłowski Andrzej Michta oraz Członkowie 
Zarządu Powiatu Artur Masiowski i Krzysztof Żołnowski

Powiat Namysłowski rozpoczął budowę 13 kilometrów 
ścieżek rowerowych za blisko 6,3 miliona złotych. 
Symbolicznego otwarcia budowy dokonali Starosta 
Namysłowski Andrzej Michta, Wicestarosta Konrad 
Gęsiarz, Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz 
oraz Członkowie Zarządu Powiatu - Krzysztof Żołnowski, 
Artur Masiowski i Mariusz Jabłoński.

-To jedna z największych inwestycji drogowych w obecnej 
kadencji. Ścieżki niewątpliwie przyczynią się do promocji 
alternatywnych form transportu – jak rower. Pozwolą w zna-
cznym stopniu ograniczyć ruch pojazdów samochodowych, 
a co za tym idzie zmniejszyć poziom emisji zanieczyszczeń 
emitowanych do powietrza- wyjaśnia Starosta Namysłowski 
Andrzej Michta

Budowa ścieżek realizowana jest w ramach projektu 
pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze 
Subregionu Północnego Województwa Opolskiego”. Powiat 
Namysłowski realizuje jedno z zadań pod nazwą „Realizacja 
strategii niskoemisyjnej na obszarze Powiatu Namysłow-
skiego – Budowa infrastruktury dla ruchu rowerowego 
i pieszego – Infrastruktura dla ruchu rowerowego i pieszego – 
Powiat Namysłowski – limit większości”. Zadanie dofinanso-
wane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Opolskiego na lata 2014-2020.

Koncepcja zakłada połączenie centrum Namysłowa 
z miejscowościami najbliżej od niego położonymi czyli 
Ligotką, Dębnikiem, Wilkowem, Smarchowicami Małymi, 
Rychnowem, Kamienną i Łączanami. Powstanie w ten sposób 
sieć ścieżek przebiegająca po drogach powiatowych, 
która zostanie wyposażona w infrastrukturę towarzyszącą. 

 Sieć obejmie 6 miejsc postojowych – będą się one 
składały ze stojaków na rowery, ławek i wiat. Natomiast same 
ścieżki zostaną wykonane na utwardzonym podłożu 
z nawierzchni asfaltowej.

Inwestycja będzie realizowany przez firmę „LARIX” 
z Lublińca i potrwa do końca września 2018 roku.

Monika Thiel

„Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Powiatu Namysłowskiego – Budowa infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego – Infrastruktura 
dla ruchu rowerowego i pieszego – Powiat Namysłowski – limit większości”

Powiat Namysłowski otrzymał z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej finansowe wsparcie na stworzenie Domu Dziennego Pobytu 
dla seniorów nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia. Uzyskane środki 

2 umożliwią zagospodarowanie ponad 300 m pomieszczeń po byłej prokuraturze 
i dostosowanie ich  do potrzeb seniorów. Całość zadania to koszt 375 000 zł, 
w tym 75 000 zł stanowi wkład własny Powiatu.

- Troska o seniorów powinna być dla nas wspólną sprawą. Chcielibyśmy, aby mieli 
oni w Namysłowie swoje miejsce, w którym mogliby wspólnie spędzać czas, brać udział 
w różnego rodzaju zajęciach czy po prostu spotkać się  i porozmawiać. Szczególnie 
osoby samotne miałyby możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu wraz ze swoimi 
rówieśnikami- mówi Starosta Namysłowski Andrzej Michta. 

Program Wieloletni Senior + na lata 2015-2020 skierowany jest do jednostek 
samorządu terytorialnego. Celem programu jest zwiększenie uczestnictwa seniorów w życiu społecznym przez budowę 
sieci Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior+”. W ramach programu jednostki samorządowe mogą ubiegać się 
o uzyskanie środków finansowych na przebudowę lub remont pomieszczeń i wyposażenie (moduł I) oraz na zapewnienie 
funkcjonowania już istniejących placówek (moduł II).

- Na początku roku taki dom powstał w Pokoju. Cieszę się, że takie miejsce dla seniorów będzie również 
w Namysłowie. Może w przyszłości takie placówki będą w każdej gminie z terenu powiatu namysłowskiego - dodaje 
Starosta

Placówka „Senior +” będzie oferować seniorom zajęcia edukacyjne (np. warsztaty plastyczne), kulturalno-oświatowe 
(np. wycieczki rekreacyjne), zajęcia z aktywności ruchowej (w tym rehabilitacji) oraz terapii zajęciowej 
(np. arteterapii). Seniorzy zapewnione będą mieli również ciepłe posiłki.

Monika Thiel

 

W Namysłowie powstanie 
Dom Dziennego Pobytu „ Senior+”  !



Święto biało-czerwonej 
w powiecie namysłowskim

Zakończył się pierwszy etap prac przy wieży kościoła 
p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Siemy-
słowie. Polegał on na wykonaniu izolacji poziomej 
murów wieży oraz ścian między wieżą i nawą z użyciem 
lanc iniekcyjnych. Parafii dotacje na ten cel udzielił 
Powiat Namysłowski.

- W imieniu parafii dziękuję Starostwu Powiatowemu 
w Namysłowie za przekazane środki pieniężne w wysokości 
15 000 złotych. Pieniądze te umożliwiły nam realizację 
pierwszego etapu prac przy wieży kościoła w Siemysłowie- 
mówi Proboszcz Parafii p.w. Narodzenia NMP w Siemy-
słowie ks. Piotr Bałtarowicz

Dodajmy, że każdego roku Powiat Namysłowski dotuje 
remonty zabytkowych kościołów. W tym roku przezna-
czono łącznie 50 000 zł na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i budowlane w kościołach w Woskowicach 
Górnych, Wilkowie, Baldwinowicach, Ligocie Książęcej 
oraz Kamiennej.

Monika Thiel

Efekty dotacji samorządowej

Od lewej Członek Zarządu  Powiatu Krzysztof Żołnowski, 
p.w. Narodzenia NMP  w Siemysłowie ks. Piotr Bałtarowicz oraz Starosta 
Namysłowski Andrzej Michta 

Proboszcz Parafii 

Sprostowanie
W artykułu pt. „Powiat Namysłowski po raz piąty zorganizuje Festiwal Kultury Ludowej w Wilkowie”, który został 
opublikowany w gazecie Nasz Powiat Namysłowski Nr 3 wkradł się błąd za który przepraszamy.  Organizatorem Festiwalu 
Ludowego w Wilkowie  od pięciu lat jest  Gmina Wilków, a Powiat Namysłowski jest tylko sponsorem tego wydarzenia. 

Redakcja Gazety „Nasz Powiat Namysłowski”

2 maja  obchodziliśmy Dzień Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej. Z tej okazji władze powiatu na placu namysłow-
skiej strażnicy zorganizowały uroczysty apel, aby wspólnie 
uczcić święto naszej biało-czerwonej.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony 
przez Sejm w 2004 roku. Oficjalny wygląd polskiej flagi został 
ustalony przez Sejm Królestwa Polskiego w 1831 roku w dobie 
Powstania Listopadowego, a w prawie państwowym zatwier-
dzony w roku 1919. Polska flaga to kolory bieli i czerwieni 
złożone z dwóch poziomych pasów. Barwy te  wywodzą się 
z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. Kolor  biały reprezentuje srebro, oznacza wodę, 
czystość i niepokalanie. Z kolei czerwień to oznaka ognia, 
krwi, odwagi i waleczności. 

- Biało-czerwona to symbol naszej państwowości. 
To element łączący i jednoczący nas Polaków rozproszonych 
po różnych kontynentach. Dzień 2 maja jest również 
Światowym Dniem Polonii. Towarzyszy nam w ważnych dla kraju wydarzeniach. Jest z nami przy okazji uroczystości 
państwowych, ale także w chwilach codziennych, kiedy zagrzewamy do walki naszych sportowców. Manifestację 
przynależności narodowej poprzez barwy na fladze z pewnością będziemy mogli zaobserwować podczas tegorocznych 
Mistrzostw Świata  w piłce nożnej- mówił w czasie swoje wystąpienia Starosta Namysłowski Andrzej Michta

Tegorocznym obchodom towarzyszyło uroczyste wciągniecie flagi państwowej na maszt przy dźwiękach „Mazurka 
Dąbrowskiego”, wystąpienie Starosty Namysłowskiego, wręczenie nagród dla uczestników konkursu fotograficznego 
i form video „Projekt w kadrze”, możliwość zwiedzania Komendy Powiatowej PSP w Namysłowie  oraz smaczny 
poczęstunek.

W uroczystości udział wzięli m.in. Starosta Namysłowski Andrzej Michta, Wicestarosta Konrad Gęsiarz, Sekretarz 
Powiatu Alina Białas, Członkowie Zarządu Powiatu – Krzysztof Żołnowski, Mariusz Jabłoński  i Artur Masiowski, wójtowie,  
radni i Prezes Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A Krzysztof Kuchczyński.

Monika Thiel



aktualności

Remont prowadzony był w ramach projektu "Ochrona, promocja i rozwój 
dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji 
i  Rekreacji-część północna". 

W dalszym ciągu trwają prace przy odcinku murów zlokalizowanym przy ulicy 
Piastowskiej 8. Remonty obu fragmentów są realizacją zadania Powiatu 
Namysłowskiego.

- To ważny moment w przebiegu naszego partnerskiego projektu - zakończyliśmy 
pierwszy etap inwestycji powiatowej i jednocześnie osiągnęliśmy pierwszy 
z założonych tzw. wskaźników produktu. Dalsze prace postępują, zarówno 
te zaplanowane przez Powiat Namysłowski, jak i naszych Partnerów. – powiedział 
Wicestarosta Namysłowski Konrad Gęsiarz.

Projekt „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze 
Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - część północna” jest dofinansowany 
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020, w ramach poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura. W ramach 
tej wspólnej, partnerskiej inicjatywy blisko 4 miliony złotych zostaną przeznaczone 
na renowację, rewitalizację i zabezpieczenie obiektów zabytkowych, 
w tym sakralnych, a także działania służące szerokiej promocji dziedzictwa 
kulturowego zlokalizowanego na terenie naszego powiatu.

Anna Pilarska
Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu

Zakończył się remont konserwatorski 
odcinka murów obronnych przy ul. Staszica 8 w Namysłowie

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 

Na zdjęciu Wicestarosta Namysłowski Konrad Gęsiarz

W piątek 27 kwietnia odbyły się uroczyste pożegnania 
absolwentów klas maturalnych. Uroczystości były okazją 
do wręczenia najzdolniejszym absolwentom szkół 
ponadgimnazjalnych stypendiów Starosty Namysłow-
skiego. Z rąk Starosty Andrzeja Michty i Wicestarosty 
Konrada Gęsiarza  stypendia odebrało 16 uczniów.

- To wielka przyjemność móc nagradzać najzdolniejszą 
młodzież ze szkół podległych Powiatowi. W tej chwili 
stypendia otrzymali absolwenci klas maturalnych, 
a w czerwcu kolejna grupa uczniów. Myślę, że takie stypendia 
motywują do tego, aby poszerzać swoją wiedzę, która 
w przyszłości z pewnością zaowocuje - mówi Starosta 
Namysłowski Andrzej Michta

Przypomnijmy, że każdego roku najlepszy absolwent  
szkoły danego typu i rodzaju lub specjalizacji, który osiągnął  
najwyższą średnią ocen otrzymuje stypendium Starosty 
Namysłowskiego. Stypendystą ma szansę zostać także laureat 
lub finalista konkursu, czy olimpiady przedmiotowej szczebla, 
co najmniej wojewódzkiego. Warunkiem koniecznym 
do spełnienia przez stypendystę jest także posiadanie, 
co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania i średniej ocen 
nie niższej jak 4,5.

Monika Thiel

Najzdolniejsi uczniowie nagrodzeni 
Wręczono stypendia Starosty Namysłowskiego

Na zdjęciu Starosta Namysłowski Andrzej Michta, Dyrektor I LO 
w Namysłowie Wojciech Surmacz oraz stypendyści namysłowskiego 
„Ogólniaka”
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Jakim wynikiem finansowym szpital zakończył 2017 rok ?
Dokonaliśmy podsumowania finansowego ubiegłego roku ,Namysłowskie Centrum 

Zdrowia to oczywiście w głównej mierze działalność szpitala, ale również praca poradni 
specjalistycznych, opieki długoterminowej, opieki hospicyjnej oraz pomocy medycznej 
w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej. Rok 2017 r. zakończyliśmy zyskiem netto 204 
289,51 PLN, pragnę zauważyć ,że tak dobry wynik udało się osiągnąć po kilku latach pracy 
zespołu pracowników.

A co konkretnie się wydarzyło?
Rok miniony był rokiem reformy. Przypomnę od  października rozpoczęła się zmiana 

systemu kontraktowania usług w szpitalach i poradniach, weszła w życie „sieć szpitali”, 
zmieniono zasadę zakupu usług szpitalnych. Do października działaliśmy na starych 
zasadach, mieliśmy do podjęcia wiele trudnych decyzji, co do poziomu realizacji kontraktów. 
Przyjęliśmy zasadę zabezpieczenia wszystkich naszych pacjentów, którzy potrzebowali 
pomocy realizując tzw. nadwykonania. Cieszymy się z tego ,że na koniec roku udało się 
wynegocjować z Narodowym Funduszem Zdrowia zapłatę w 100 % za ponad limitowe usługi. 
Uruchomiliśmy dodatkowe działania komercyjne jak np. poradnia leczenia bólu, programy 
zdrowotne, zabiegi w fizykoterapii, to przynosi dodatkowe przychody. Dzierżawimy każdą 
wolną powierzchnię pod potrzeby usług związanych ze szpitalem, przypomnę, 
że przy szpitalu działa ogólnodostępna apteka .Dla nas to zysk finansowy, a dla pacjentów 
łatwość zakupu przepisanych leków. Bardzo szczegółowo prowadzimy monitoring kosztów 
działania szpitala, każda wydana złotówka jest oglądana wielokrotnie ,dokładnie wiemy, 
co ile nas kosztuje reagujemy na to na, co mamy wpływ np. zmiana sposoby zakupów leków 
dała spore oszczędności , ale są sfery w których to rynek dyktuje ceny. 

Panie Prezesie wyczuwa się dobry klimat wokół szpitala ,jeszcze niedawno obawialiśmy się czy szpital przetrwa 
w czasie reform?

Staramy się budować dobre relacje w szpitalu jak i wokół niego. Jest wiele instytucji oraz osób które przychylnie odnoszą się 
do naszych problemów, bardzo dobrze układa się współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy z Państwową Strażą Pożarną, 
a najważniejsze z akcjonariuszami spółki. Bardzo dobrze działa Stowarzyszenie Opieki Długoterminowej, które wspiera szpital 
w opiece paliatywnej i opiekuńczej .Pomoc stowarzyszenia to wymiar finansowy, ale również informacyjny bo problem wieku 
podeszłego nie do końca jest zauważany w społeczeństwie.

To dobre wieści.
Tak, w tym miejscu chciałby podziękować szczególnie pracownikom szpitala za bardzo dobrą pracę, zaangażowanie,  

„zostawianie wielokrotnie serca w pracy”, świadczy to dojrzałości i zatroskaniu pracowników o nasz szpital. Mam taką nadzieję, 
że wspólne działanie pozwoli nie tylko na  utrzymanie szpitala ,ale i jego rozwój oraz sukcesywna modernizację.

Dziękuję za rozmowę
MJ

Szpital na plusie 
Kilka pytań do Prezesa Zarządu NCZ S .A. Krzysztofa Kuchczyńskiego

ź liczba hospitalizowanych  6501 pacjentów
ź liczba udzielonych porad   w poradniach specjalistycznych  24241 porad
ź średni czas pobytu 3,36 dnia
ź liczba porodów   492
ź liczba zgonów 269
ź liczba operacji 2401
ź liczba pracowników 177
ź liczba lekarzy 44
ź liczba pielęgniarek 137
ź ilość przetoczonej krwi i osocza 584 jednostek
ź koszt zakupu leków  721 000 PLN
ź ilość km przewozu pacjentów 38180 km
ź ilość wykonanych Tomografii Komputerowych 424 badania
ź liczba łóżek w szpitalu 172 w tym długoterminowych 48
ź średni koszt leczonego 2631,73 PLN 

opracował Artur Masiowski

 W następnym numerze:
Dyrektor ds. Administracyjnych NCZ S.A. Artur Masiowski opowie o:
- Remontach przy szpitalu - kiedy zakończenie prac,
- E-usługi wkraczają do szpitala,
- Programy zdrowotne - gdzie i kto może z nich skorzystać?,
- Nowe inwestycje i zamierzenia 

Dyrektor ds. Administracyjnych NCZ S.A. 

Namysłowski Szpital w Liczbach 2017 roku



Szanowni Państwo
Już po raz V Gmina Wilków będzie organizatorem Festiwalu Kultury Ludowej 
w Wilkowie. W tym roku wydarzenie to połączone będzie z obchodami 
100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. W tegorocznej edycji na scenie 
wilkowskiego Domu Kultury  zaprezentuje się 16 zespołów ludowych z terenu 
Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa oraz Powiatu Namysłowskiego. 
Podczas tego niezapomnianego wydarzenia kulturalnego będzie można  
wysłuchać prezentacji artystycznych wykonanych przez zespoły ludowe 
i folklorystyczne. W związku z powyższym pragnę bardzo serdecznie zaprosić 
wszystkich Państwa 24 czerwca o godz.  13,00 na to kulturalne wydarzenie, 
które z roku na rok zyskuje coraz większą popularność.

Bogdan Zdyb
Wójt Gminy Wilków 

ZAPROSZENIE

Dnia 24 kwietnia br. odbyły się wojewódzkie zawodysportowo-
obronne pod nazwą „Sprawni jak żołnierze – 2018”. Znaczący udział w tym 
wydarzeniu miał Zespół Szkół Mechanicznych z Namysłowa. 

Uczniowie pod opieką Krzysztofa Jabłońskiego po ubiegłorocznym 
mistrzostwie województwa w tym roku również wywalczyli wysokie miejsce 
na podium. Drużyna chłopców uplasowała się na zaszczytnym III miejscu. 
W skład zespołu weszli: Przyślak Błażej, Kozłowski Igor, Chruń Mateusz. 
Gratulacje należą się również żeńskiej reprezentacji, która zajęła IV miejsce 
w zawodach. Na ten sukces pracowały: Giza Ilona, Brudkiewicz Roksana, 
Szymczykowska Aleksandra.

Celem konkursu była popularyzacja wśród młodzieży wiedzy                          
o współczesnych siłach zbrojnych, zagadnień związanych z obronnością, 
podnoszenie sprawności fizycznej oraz rywalizacja zespołów w zakresie 
umiejętności sportowo – obronnych.

Zawodnicy wykazali się swoimi umiejętnościami w pięciu kategoriach: 
test sprawnościowy, rzut granatem, strzelanie, bieg na orientację, 
podtrzymywanie życia – pierwsza pomoc przedmedyczna. 

Wysiłek młodzieży został nagrodzony pucharami i dyplomami, 
które przysporzą splendoru szkole. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów uczniom i ich opiekunowi. 
Krzysztof Jabłoński

Namysłowski „Mechanik” 
drugi rok z rzędu na podium  w województwie

Do końca sierpnia w holu Starostwa Powiatowego w Namysłowie można 
podziwiać kolejną wystawę malarską Koła Inwencji Twórczej SORBONA 
pt. „MARTWA NATURA wiecznie żywa”. Wystawa poświęcona została pamięci 
Mieczysława Koprowicza- zmarłego w styczniu tego roku członka Koła.

- Obiecaliśmy sobie na jego pogrzebie, że najbliższą wystawę poświęcimy 
właśnie Mieciowi. Naszemu przyjacielowi, mistrzowi, koledze, którego 
mieliśmy okazję przez ostatnie dwa lata znać oraz korzystać z jego wiedzy 
i doświadczenia. W związku z tym na wystawie pojawił się jego autoportret 
i nawet jedna „mała naturka”, którą wyłowiłam z spośród jego niewielu dzieł- 
wyjaśnia Alicja Okularczyk opiekun uczestników Kola Inwencji Twórczej 
SORBONA

Ekspozycja liczy 50 obrazów z gatunku martwej natury. Gościnnie kilka 
swoich prac prezentuje także Zbigniew Nytko.

-Wystawa  sponsorowana jest przez Starostwo Powiatowe za co bardzo 
serdecznie dziękuję.  Dzięki ich wsparciu mamy materiały i możemy cały czas 
tworzyć oraz pokazywać. Przygotowujemy się także do kolejnej wystawy, 
która będzie otwarta w listopadzie. Zaprezentujemy sztukę polską, będzie 
trochę folkloru i nacisku na sztukę patriotyczną- dodaje Alicja Okularczyk.

Monika Thiel

Uczcili pamięć przyjaciela
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I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, 
to najlepszy wybór jeśli chcesz zdać maturę i dostać się na studia.
Namysłowski „Ogólniak” to szkoła średnia z ponad siedemdziesięcioletnią tradycją stanowiąca jedyny słuszny wybór jeśli Myślicie 
o zdaniu egzaminu maturalnego i dostaniu się na wymarzone studia.  
Oferujemy Wam:

· Ciekawą naukę w ramach czterech profili:
-PROFIL HUMANISTYCZNY z kierunkowymi przedmiotami w rozszerzeniu (j. polski, historia oraz trzeci przedmiot do wyboru: biologia, 

WOS, j. angielski lub j. niemiecki).
-PROFIL POLITECHNICZNO – EKONOMICZNY z kierunkowymi przedmiotami w rozszerzeniu (matematyka, fizyka lub geografia oraz trzeci 

przedmiot do wyboru: informatyka, j. angielski lub j. niemiecki).
-PROFIL PRZYRODNICZY z kierunkowymi przedmiotami w rozszerzeniu (biologia, chemia, trzeci przedmiot do wyboru: fizyka, j. angielski, 
lub j. niemiecki)
-PROFIL HISTORYCZNO – SPOŁECZNY z kierunkowymi przedmiotami w rozszerzeniu (historia, WOS lub geografia oraz trzeci przedmiot do wyboru: 
j. angielski lub j. niemiecki).
· Przyjazną i twórczą atmosferę:
- u nas każdy może być sobą (rozwijać swoje pasje i talenty, 
zachowując i rozwijając swoją niepowtarzalną indywidualność)
-uczymy się języków obcych w nieszablonowy sposób 
(np.; uczestnicząc w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez 
studentów z różnych krajów świata)
-potrafimy efektywnie pracować, odwiedzać ciekawe miejsca 
i bawić się z naszymi nauczycielami (Banderoza, AIESEC, Maski, 
Europejski Dzień Języków Obcych)
· Pozwalamy Wam bez kompleksów i obaw patrzeć w przyszłość:  
-zdawalność w naszej szkole jest niemalże stuprocentowa 
(w ubiegłym roku matury nie zdały zaledwie dwie osoby)
-odwiedzamy wyższe uczelnie by uczestniczyć w zajęciach 
akademickich 
-pracownicy naukowi wyższych uczelni prowadzą w naszej szkole 
zajęcia, wykłady i warsztaty. 
-kontynuujemy naukę na wyższych uczelniach 
· I LO to szkoła solidna: 
-merytoryczna i doskonale wykształcona kadra nauczycielska 
(dwóch doktorów, dwóch psychologów)
-nauczyciele posiadają uprawnienia egzaminatorów maturalnych
-posiadamy umowy z uczelniami wyższymi (SWPS, Politechnika Wrocławska, Wyższa Szkoła Języków Obcych)
-nasi absolwenci to studenci uczelni wyższych, którzy przyjeżdżają do nas na prelekcje i spotkania. 

https://lonamyslow.pl/

REKRUTACJA 2018/2019
SZKOŁA PODSTAWOWA  SPECJALNA

SZKOŁA SPECJALNA 
PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

DIAGNOZA
każdy uczeń objęty jest indywidualną 

diagnozą funkcjonalną

EDUKACJA
uczeń realizuje dostosowany 

indywidualny program edukacyjny

TERAPIA
uczniowie objęci są różnymi formami 

terapii w zależności od swoich potrzeb

ul. Staszica 8 46-100 
Namysłów tel/fax 77 4100522

www.zssnamyslow.pl

Publiczna Bezpłatna Szkoła dla Dorosłych
W Naszej Szkole można jednocześnie uzyskać wykształcenie średnie oraz tytuł zawodowy

KURS

 

KOPARKOÉ ŁADOWARKI,
NOWOCZESNY

 

MAGAZYNIER

 

WRAZ

 

Z

 

OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH
KURSY

 

KOMPUTEROWE,

 

KURSY

 

JĘZYKOWE,

 

KURSY FLORYSTYCZNE
KURSY

 

GOTOWANIA,

 

KELNER,

 

BARMAN
KURS

 

DIETETYKA,

 

KURS

 

PILOTA

 

WYCIECZEK

KR ÓTKIE

 

KURSY

 

(PŁATNE) m. in.:

ELEKTROMECHANIK

 

(2

 

semestry),

 

ELEKTRYK (2 semestry)
OPIEKUN

 

MEDYCZNY

 

(2

 

semestry)

 

KUCHARZ

 

(4

 

semestry, KELNER (4 semestry)
ROLNIK

 

(3

 

semestry)

 

TECHNIK

 

ŻYWIENIA

 

I

 

USŁUG

 

GASTRONOMICZNYCH (4 semestry),
TECHNIK

 

ROLNIK

  

(4

 

semestry),

 

TECHNIK

 

ELEKTRYK

 

(1

 

semestr),

 

TECHNIK INFORMATYK (4 semestry)

 

TECHNIK

 

LOGISTYK

 

(4

 

semestry)
TECHNIK

 

ADMINISTRACJI

 

(4

 

semestry),

 

TECHNIK

 

ELEKTRONIK ê 4 semestry)

KW ALIFIKACYJNE

 

KURSY

 

ZAWODOWE

-dla osóbpoZasadniczej Szkole Zawodowej (2 lata)
-

 

dla

 

osób

 

po

 

Gimnazjum

 

lub

 

Szkole

 

Podstawowej (3 lata)

PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

OPIEKUN MEDYCZNY (2 semestry), OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA (2 semestry), TECHNIK MASAŻYSTA (4 semestry)
OPIEKUNKA DZIECIĘCA (4 semestry), OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ (4 semestry)

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ (4 semestry), TECHNIK RACHUNKOWOŚCI (4 semestry), TECHNIK BHP (4 semestry)

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH
ê DLA OSÓB MAJĄCYCH WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE?

ul.

 

Pułaskiego 3c, 46-100 Namysłów
tel.

 

(77)
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100 802 | email: rcku@epoczta.pl
www.rcku-namyslow.pl

MyślimyoTwojej przyszłości

edukacja

Wybierz nas!  Małą Szkołę z wielką pasją!


