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Powiat Namysłowski otrzymał
dofinasowanie na remont
drogi powiatowej nr DP 1150 O
Popielów-Ładza
w miejscowości Ładza!

Powiat Namysłowski

wyróżniony tytułem

„Samorząd Przyjazny

Energii”

Dofinansowanie pochodzi z Rządowego
Programu na rzecz Rozwoju oraz
Konkurencyjności Regionów poprzez
Wsparcie Lokalnej Infrastruktury
Drogowej.

13 czerwca w Świnoujściu rozstrzygnięto
czwartą edycję konkursu „Samorząd
przyjazny energii”. Wśród laureatów znalazł
się Powiat Namysłowski.

Rozmowa z Dyrektorem Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie
Ryszardem Kalis.

Będzie wsparcie
dla pieczy zastępczej

Minęło 10 lat od modernizacji
i rozbudowy „Promyka” w Kamiennej

Minęło 10 lat od modernizacji
i rozbudowy „Promyka” w Kamiennej

10 lat temu w czerwcu świętowano otwarcie Domu Pomocy Społecznej „Promyk”
w Kamiennej. Inicjatorem i realizatorem powstania tego miejsca był ówczesny
Starosta Namysłowski śp. Michał Ilnicki.
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Pytanie do Starosty

Minęło 10 lat od modernizacji i rozbudowy
„Promyka” w Kamiennej

Powiat Namysłowski wyróżniony tytułem
„Samorząd Przyjazny Energii”

Powiat Namysłowski otrzymał
dofinasowanie na remont drogi powiatowej
nr DP 1150 O Popielów-Ładza w miejscowości Ładza!

Kościół w Pokoju otrzymał
dotacje na prace konserwatorskie

Remont wnętrza kościoła w Woskowicach Górnych
zakończony

Będzie wsparcie dla pieczy zastępczej

Podziękowania za dobry wynik szpitala

„Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”

- podsumowanie projektu

Rozmowa z Wicedyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych,
koordynatorem projektów Erasmus+ Adamem Hubickim

Uczeń „Rolnika” najlepszy w kraju!

Działania informacyjno - edukacyjne  w ramach projektu
„Ochrona in situ nietoperzy na terenie
zabytkowego parku przy ulicy Oleśnickiej 4 w Namysłowie”

Ogłoszenie

XI Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Domów Dziecka
Namysłów Cup 2018

Najzdolniejsi uczniowie
otrzymali stypendium starosty
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Panie Starosto, na łamach naszej gazety pisaliśmy o decyzji
Ministerstwa Finansów nakazującej Powiatowi zwrot
milionowych kwot z tytułu zadaniem Ministerstwa nienależnie
pobranych subwencji oświatowych za lata 2011 i 2012. Sprawa
znalazła swój f inał w sądzie. Jaki był jej wynik?

Dla Powiatu Namysłowskiego sprawa zakończyła się wygraną.
Rozprawa odbyła się 7 czerwca 2018 roku w Wojewódzkim Sądzie
Administracyjnym w Warszawie. Dotyczyła ona zwrotu subwencji za
rok 2012 a kluczową kwestią, którą miał rozstrzygnąć sąd była
kwestia dotycząca subwencji na wychowanków młodzieżowych
ośrodków wychowawczych. Sąd przychylił się do opinii Ministerstwa
Edukacji Narodowej, które uznało że nieletnich skierowanych
i niedoprowadzonych do młodzieżowych ośrodków wychowawczych
należy uznać za wychowanków tego ośrodka. Placówka była bowiem
zobowiązana do realizowania przez określony czas miejsca dla
wyżej wymienionych nieletnich, którzy mogli w każdej chwili
pojawić się w ośrodku zobowiązanym w okresie przeprowadzonej
kontroli przepisami. Wychowankowie przebywający m.in. na
ucieczkach lub niepowrotach z przepustki byl i wciąż
wychowankami młodzieżowych ośrodków wychowawczych.
Pomimo nieobecności wychowanka ośrodek taki pozostawał
w gotowości do jego przyjęcia i w każdej chwili mógł zapewnić mu
warunki pobytu określone w przepisach. Z taką interpretacją
Ministerstwa Edukacji zgodził się Sąd w Warszawie i wyniku tego
Powiat Namysłowski ma oddać Ministerstwu Finansów kwotę
577 444 zł a nie jak wynikało to z decyzji Ministra Finansów kwotę
2 203 632 zł. Sąd zasądził także zwrot kosztów postępowania sądowego,
które to koszty ma ponieść Ministerstwo Finansów natomiast Powiat
ma do zwrotu kwotę prawie czterokrotnie mniejszą. Ponieważ
przedmiotem kontroli w trakcie wydanej decyzji były nie tylko
roszczenia dotyczące zawyżonej subwencji na młodzieżowe ośrodki
wychowawcze, ale również dotyczące zawyżonej subwencji
niektórych z naszych szkół. Niemniej jednak należy uznać to za
sukces Powiatu ponieważ Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie uznał nasze argumenty w sprawie subwencji na
Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, a nie Ministerstwa Finansów.
Wyrok w tej sprawie, co prawda nie jest prawomocny
i spodziewamy się, że Minister Finansów będzie chciał go zaskarżyć
do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nie jest to jedyny wyrok
dotyczący Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, gdyż
podobne wyroki już zapadały na korzyść powiatów. Przed nami
j e s z c z e d w i e r o z p r a w y j e d n a w N a c z e l n y m S ą d z i e
Administracyjnym dotycząca roku 2010, a druga w lipcu dotycząca
roku 2011 przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym

w Warszawie. Spodziewamy się i w tym przypadku wygranej
skoro Ministerstwo Edukacji i sądy podzielają nasz pogląd.

Chociaż werdykty sądu nieraz bywają niespodzianką. Z tego
miejsca chciałbym podziękować Panu Naczelnikowi Wydziału
Oświaty, Kultury i Sławomirowi Hinborchowi i Panu Mecenasowi
Wojciechowi Kucyperze za zaangażowanie w sprawę
i reprezentowanie Powiatu w sądzie. Dodam, że Ministerstwo stoi
na stanowisku, że wszystkie te kwoty za 2011 i 2012 rok mamy im
zwrócić w ratach rozłożonych na dwa lata. Zwróciliśmy się więc
z prośbą o rozłożenie tych kwot na pięć lat, gdyż termin dwóch lat
to dla Powiatu zbyt duże obciążenie finansowe. W tym miejscu
dziękuję Pani Skarbnik Katarzynie Parzonce za profesjonalne
przygotowanie pism do Ministerstwa Finansów. W tej chwili
czekamy na odpowiedź w tej sprawie. Nie zmienia to faktu, że
kluczową decyzję w tej sprawie podejmuje sąd. W związku z tym
może okazać się, że raty będą zupełnie inne , a może ich nie być
wogóle tym bardziej, że za 2010 rok zapłaciliśmy już pieniądze,
o które dochodzimy się w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, jest
więc możliwe, że Ministerstwo Finansów będzie musiało zwrócić

rozmawiała Monika Thiel

nam wpłacone kwoty.

Pytanie do Starosty Namysłowskiego Andrzeja Michty

Dofinansowanie pochodzi z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz
Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.
Wartość inwestycji to 425 737,80 zł, z czego 80%, tj. kwota 340 590,24 zł stanowi dotację
rządową. Długość odcinka, który będzie remontowany to 1,097 km.

https://www.opole.uw.gov.pl/ponad-20-mln-zl-dotacji-na-drogi-na-opolszczyznie

Konkurencja w pozyskaniu tych środków była duża. Ogółem w ramach naboru złożono 63
wnioski o dofinasowanie, z czego na liście zadań podstawowych znalazło się tylko 11 zadań -
w tym przedmiotowe zadanie zgłoszone przez Powiat Namysłowski.

Natomiast na liście zadań rezerwowych znalazło się 12 zadań. Pierwszym w kolejności
jest drugi ze złożonych przez powiat wniosków dotyczący remontu drogi powiatowej nr DP
1145 O DK 42 -Strzelce-Domaszowice-Wielołęka na odcinku DK 42 Gręboszów-Strzelce.

Potrzeby związane z utrzymaniem wysokiego standardu dróg wciąż są duże. Dlatego tak
istotne jest pozyskiwanie na ten cel środków zewnętrznych z różnych źródeł, tak aby móc
realizować inwestycje nie tylko w obrębie terenów miejskich, ale także mniejszych ośrodków,
zapewniając tym samym zrównoważony rozwój powiatu poprzez m.in. poprawę dostępności
komunikacyjnej dla przedsiębiorców oraz społeczności lokalnej do ośrodków życia
gospodarczego i społeczno-kulturowego.

Więcej informacji na temat rozstrzygniętego naboru można uzyskać na stronie www Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:

Powiat Namysłowski otrzymał dofinasowanie na remont drogi
powiatowej nr DP 1150 O Popielów-Ładza w miejscowości Ładza!



Minęło 10 lat od modernizacji i rozbudowy
„Promyka” w Kamiennej

Od lewej Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Sławomir
Hinborch, Członek Zarządu Powiatu Mariusz Jabłoński, Wicestarosta
Namysłowski Konrad Gęsiarz, Starosta Namysłowski Andrzej Michta,
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Promyk” Renata Żywina oraz
Członek Zarządu PowiatuArtur Masiowski.

10 lat temu w czerwcu świętowano otwarcie Domu Pomocy
Społecznej „Promyk w Kamiennej. Inicjatorem
i realizatorem powstania tego miejsca był ówczesny
Starosta Namysłowski śp. Michał Ilnicki. Początki nie były
łatwe ponieważ dom miał tylko 39 miejsc, a wcześniejsza
placówka w Namysłowie była przeznaczona na 72 osoby.
Konieczne było więc umieszczenie części mieszkańców

- Dom Pomocy Społecznej „Promyk” to dziś już 10 - letni
kawaler i choć minęła dekada od rozpoczęcia działalności
w nowej siedzibie to doskonale pamiętam czas kiedy się
narodził-

- Jak większość „noworodków” rodził się
bowiem w bólu i w nocy. Dlaczego takie porównanie? W bólu –
bo trzeba było zlikwidować niespełniający żadnych
standardów obiekt DPS położony na ul. Bohaterów Warszawy
w Namysłowie. Wiązało się z tym przeniesienie mieszkańców
do innych ośrodków, często poza granice naszego powiatu.
Bolały także ciosy ówczesnej opozycji, która krytykowała nas
za całe przedsięwzięcie. Za likwidację placówki
w Namysłowie oberwało nam się nawet z ambony! W nocy – bo
środki na rozbudowę domu w Kamiennej zdobyliśmy
z ówczesnym Starostą Michałem Ilnickim po nocnej wizycie
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Tego dnia, bardzo
późnym już wieczorem Pani Minister Jolanta Fedak znalazła
czas dla naszej dwójki i po długiej rozmowie oraz
wysłuchaniu naszych argumentów obiecała nam wsparcie
finansowe. Dotrzymała słowa! Ale to już historia, cieszę się
że placówka i jej mieszkańcy mają się dobrze! Myślę, że
z powodu wydłużającej się stale średniej życia naszych
rodaków oraz „zapracowania” młodych, aktywnych
zawodowo ludzi, placówki takie jak nasz DPS będą odgrywać
coraz większą rolę w katalogu usług dla naszych
mieszkańców. Dzięki temu wróżę naszemu „Promykowi”
świetlaną (jak na promyk przystało) przyszłość. Myślę też, że
gdzieś tam z góry z poziomu innych już promieni z dumą
spogląda na ten piękny obiekt Starosta Michał Ilnicki – obecny

wspomina ówczesny Wicestarosta Namysłowski
Sławomir Hinborch

Nowa siedziba w Kamiennej została całkowicie
przebudowana zgodnie z wymogami Unii Europejskiej.
Pierwsze miesiące funkcjonowania poświęcono na urządzanie
i wyposażanie obiektu w sprzęt najwyższej jakości.

przy narodzinach „Promyka”.

domu w innych ośrodkach.

Systematycznie prowadzone były również dalsze prace
służące zwiększeniu miejsc w placówce.

mówi Dyrektor Domu Pomocy
Społecznej „Promyk” w Kamiennej Renata Żywina.
W chwili obecnej placówka cieszy się bardzo dobrą opinią,
o czym świadczy pełen komplet podopiecznych i liczne kolejki
oczekujących nawet z całej Polski.

- dodaje Renata Żywina.
Jubileusz 10-lecia Domu Pomocy Społecznej „Promyk”
uczczono uroczystym spotkaniem w którym udział wzięli
m.in. Starosta Namysłowski Andrzej Michta, Wicestarosta
Konrad Gęsiarz, Przewodniczącym Rady Powiatu Piotr
Lechowicz, Członkowie Zarządu Powiatu- Krzysztof
Żołnowski, Artur Masiowski i Mariusz Jabłoński, Sekretarz
Powiatu Alina Białas oraz Skarbnik Powiatu Katarzyna
Parzonka. Uroczystość była okazją do wspomnień,
podsumowania dokonań „Promyka” oraz rozmów
o przyszłości.

- Ważnym etapem w rozbudowie domu było oddanie do
użytku pawilonu mieszkalnego na 19 miejsc. W sumie do
chwili obecnej dom dysponuje 49 miejscami. Ma swoją
pralnie, kuchnię pokoje mieszkalne wraz z łazienkami- 1,2,3
-osobowymi, taras, pokój dziennego pobytu, gabinet terapii
zajęciowej i fizjoterapii-

- Największy nacisk kładziemy na jakość świadczonych usług
i zadowolenie mieszkańca. Nasz rozwój i wszystko to co
osiągnęliśmy to zasługa wszystkich pracowników domu.
Chciałabym podkreślić, że działamy zespołowo. Integruje nas
nasza praca, zaangażowanie, często nie liczenie czasu pracy
i duża ambicja. Na to co dziś mamy wpływ mieli również nasi
odbiorcy usług, dostawcy, kontrahenci, którzy współpracując
z nami przyczynili się do naszego sukcesu. Ten jubileusz to
też moje święto, ponieważ po 13 latach poświęconych na
zarządzanie placówką, jestem dumna z tego jak dziś wygląda
i funkcjonuje

- „Promyk” niesie pomoc i wsparcie wielu ludziom,
pensjonariusze mają tu zapewnioną stałą opiekę i warunki
możliwie zbliżone do domowych. Obserwując dotychczasowe
dokonania „Promyka” mogę śmiało powiedzieć, że jego
mieszkańcy czują się tu dobrze i bezpiecznie. Cieszę się, że
takiego typu obiekt jest w naszym powiecie- mówi Starosta

Monika Thiel
NamysłowskiAndrzej Michta.



Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pokoju
otrzymał od Powiatu Namysłowskiego 10 000 zł dotacji na
wykonanie prac konserwatorskich przy ołtarzach bocznych. Prace
będą polegały na wzmocnieniu struktury drewna, zwalczaniu
korników, otworzeniu pełnej kolorystki, złoceniu i srebrzeniu
ołtarzy.

Monika Thiel

- To już szósty kościół, któremu w tym roku udzieliliśmy dotacji
celowej. Cieszymy się, że każdego roku udaje się na miarę
możliwości budżetu powiatu poprawić stan obiektów sakralnych.
Dofinansowaliśmy remonty dachów, renowacje drzwi czy malowanie
wnętrza kościołów. Każde z tych działań w jakimś stopniu przyczynia
się do zachowania zabytków, podniesienia ich atrakcyjności, a tym
samym promocji naszego regionu- wyjaśnia Starosta Namysłowski
Andrzej Michta

Powiat Namysłowski może udzielać dotacji celowej na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach
wpisanych do rejestru zabytków. O wszelkie informacje w tym
temacie można pytać w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa
Powiatowego w Namysłowie.

Dobiegły końca prace remontowe wnętrza kościoła p.w. św.
Jadwigi w Woskowicach Górnych.Remont kwotą 10 000 zł
dofinansował Powiat Namysłowski.

Monika Thiel

- Zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Woskowice Górne,
w szczególności ochrona najcenniejszego zabytku miejscowości była
nadrzędnym celem prowadzonych prac remontowych wnętrza
kościoła św. Jadwigi. Z zaangażowaniem mieszkańców wsi, jak
również dofinansowaniem z Powiatu udało się podnieść atrakcyjność
turystyczną tego zabytku sakralnego- mówi Starosta Namysłowski
Andrzej Michta

Prace remontowe objęły wymianę podłogi asfaltowej na
ceglaną, wymieniono również podłogę w zakrystii. Ściany po
uprzednim usunięciu starej farby, oczyszczeniu spoin i ich
gruntowaniu zostały pomalowane. Na sufitach usunięto starą farbę,
wymieniono elementy konstrukcyjne stropów (belka) i podsufitek,
wyszpachlowano i wyszlifowano powierzchnie oraz zagruntowano

Kościół w Pokoju otrzymał
dotacje na prace konserwatorskie

Remont wnętrza kościoła w Woskowicach Górnych zakończony

Od lewej: Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Żołnowski, Starosta
Namysłowski Andrzej Michta, Proboszcz Parafii p.w. św. Wawrzyńca w
Woskowicach Małych ks. Michał Małkiewicz oraz Naczelnik Wydziału
Edukacji, Kultury i Sportu Sławomir Hinborch.

Od lewej: Wicestarosta Namysłowski Konrad Gęsiarz, Proboszcz Parafii
p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pokoju ks. Krzysztof Rusinek,
Starosta Namysłowski Andrzej Michta oraz Radny Powiatu
Namysłowskiego Roman Letki

13 czerwca w Świnoujściu rozstrzygnięto czwartą edycję
konkursu „Samorząd przyjazny energii”. Konkurs skierowany był
do jednostek samorządu terytorialnego, które zrealizowały
projekty związane m.in. z bezpieczeństwem w dostawie energii,
przeciwdziałaniem powstania smogu oraz rozwojem sieci punktów
ładowania samochodów elektrycznych. Wśród laureatów znalazł
się Powiat Namysłowski.

Wyróżnienie oraz grant inwestycyjny o wartości 5 000 zł zostało
przyznane Powiatowi Namysłowskiemu za bardzo dobrą współpracę
z operatorem systemu przesyłowego, która przyczyniła się do
poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej i zwiększenia
bezpieczeństwa energetycznego regionu. Warto nadmienić, że w tej
edycji konkursu Powiat Namysłowski był jedynym nagrodzonym
powiatem w Polsce.

Konkurs organizowany był przez Polskie Towarzystwo Przesyłu
i Rozdziału Energii Elektrycznej, przy wsparciu firm: Enea Operator,
Energa-Operator, innogy Stoen Operator, PGE Dystrybucja, Tauron
Dystrybucja i Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Nagrody wręczono podczas Konferencji „Energetyczne wyzwania
samorządów”, która odbywała się w dniach 13- 14 czerwca

w Świnoujściu. Powiat Namysłowski reprezentował Wicestarosta
Namysłowski Konrad Gęsiarz.

Monika Thiel

Powiat Namysłowski wyróżniony tytułem
„Samorząd Przyjazny Energii”

fot. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej)

i pomalowano.



aktualności

Po d c z a s m a j o w e j s e s j i R a d y Po w i a t u
Namysłowskiego Starosta Namysłowski Andrzej Michta
złożył na ręce Prezesa Namysłowskiego Centrum Zdrowia
Krzysztofa Kuchczyń sk iego oraz Dyrektora
Administracyjnego Artura Masiowskiego serdeczne
podziękowania za wspólną pracę, która pozwoliła
szpitalowi zakończyć 2017 rok dodatnim wynikiem
finansowym wysokości 204 289, 51 zł netto.

Monika Thiel

- Tak dobrego wyniku finansowego namysłowski szpital
nie miał od kilku lat. Sukces ten był możliwy dzięki całemu
zespołowi pracowników, którym dziękuję za bardzo dobrą
pracą. Życzę coraz lepszych wyników i dalszego rozwoju
szpitala- mówił Starosta NamysłowskiAndrzej Michta

Również Prezes Namysłowskiego Centrum Zdrowia
Krzysztof Kuchczyński podkreślał, że dodatni wynik szpitala
osiągnięto, dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników,
którzy „wielokrotnie zostawiali serce w pracy”.

Będzie wsparcie dla pieczy zastępczej

Podziękowania za dobry wynik szpitala

Od lewej: Dyrektor Administracyjny NCZ S.A., Członek Zarządu
Powiatu Artur Masiowski, Starosta Namysłowski Andrzej Michta oraz
Prezes NCZ S.A. Krzysztof Kuchczyński.

rozmawiała Monika Thiel

Rozmowa z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Namysłowie Ryszardem Kalis.

Powiat Namysłowski jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Opolu z dniem 1 maja 2018 r. przystąpił do realizacji
projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin
przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie
pieczy zastępczej – II edycja”, który współfinansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Kto może skorzystać z projektu
i jaki jest jego cel?

Proszę powiedzieć przez jaki okres będzie realizowany projekt?

Celem projektu jest wsparcie pieczy zastępczej, tj. zarówno rodzin
zastępczych jak i wychowanków domu dziecka poprzez zwiększenie
dostępu do usług społecznych, które pozwolą wyeliminować deficyty lub
dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich
marginalizacji.

Projekt realizowany będzie od maja 2018 roku do grudnia 2020,
czyli dokładnie 32 miesiące.

Jaka jest wartość projektu i jaki wkład własny musi zapewnić powiat?

Jakie zadania do wykonania w ramach projektu ma Powiat Namysłowski?

Na jakie formy wsparcia mogą liczyć wychowankowie Domu Dziecka w Namysłowie?

Czy realizatorem zadań będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie czy też Dom Dziecka?

Budżet projektu wynosi ogółem 639 167,55 zł, z tego wkład własny Powiatu to
kwota 2 985,00 zł.

Zaplanowano szereg działań wzmacniających środowisko rodzinnej pieczy zastępczej, m.in. wyjazdy aktywizująco-
integracyjne. Ponadto osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą będą poszerzać swoje umiejętności i kompetencje
wychowawcze poprzez organizowane dla nich szkolenia i warsztaty oraz wzmacniać umiejętności społeczne wychowanków
rodzinnej pieczy zastępczej poprzez organizację warsztatów, utworzenie bezpłatnej wypożyczalni gier planszowych, puzzli oraz
książek dla dzieci z rodzin zastępczych a także zakupu karnetów na basen, siłownię, fitness i zajęcia taneczne. Dodatkową formą
wsparcia dla dzieci z rodzin zastępczych będzie indywidualna terapia z logopedą w miejscu zamieszkania, zabiegi
fizjoterapeutyczne, sesje EEG BIOFEEDBACK oraz dwa 14-dniowe wyjazdy ogólno – usprawniające. Zaplanowano również
zaadoptowanie pomieszczeń PCPR na salę spotkań z kącikiem dla dzieci oraz zapleczem socjalnym. Utworzenie miejsca do pracy
z rodziną podniesie niewątpliwe jakość świadczonych usług dla rodzin zastępczych. Dodatkowo rodziny zastępcze zostaną objęte
opieką i wsparciem nowo zatrudnionego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

W projekcie zaplanowano również wsparcie dla wychowanków domu dziecka. Zadanie to zakłada realizację różnych działań na ich
rzecz, tj. organizację wyjazdów aktywizująco – integracyjnych, warsztatów pierwszej pomocy przedmedycznej, zakup karnetów na
basen, siłownię i fitness.

Bezpośrednim realizatorem zadań będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie. Informacje o projekcie są dostępne na
naszej stronie internetowej oraz w siedzibie tutejszego Centrum.
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„Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
- podsumowanie projektu

Dnia 21.06 2018 roku o godzinie 13:00 w restauracji
Jakubus w Jakubowicach odbyło się uroczyste podsumowanie
projektu „Razem dla Lepszej Edukacji w Powiecie
Namysłowskim” skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z obszaru Powiatu Namysłowskiego.
Projekt ten trwał od XII 2016 do V 2018 roku i obejmował
kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie
różnych przedmiotów. Zajęcia przede wszystkim odbywały się w
formie wykładowej i warsztatowej.

Uroczystość rozpoczęła Sekretarz Powiatu
Namysłowskiego Alina Białas, która przywitała zaproszonych
gości, a wśród nich byli między innymi władze powiatu
namysłowskiego, wszyscy partnerzy biorący udział w projekcie,
dyrektorzy szkół, nauczyciele, naczelnicy Starostwa
Powiatowego w Namysłowie pomagający przy realizacji
projektu oraz uczniowie szkół biorący udział w projekcie.

Starosta Namysłowski Andrzej Michta w czasie swojego
wystąpienia przedstawił założenia projektu oraz cele, jakie
przyświecały podczas tworzenia tego przedsięwzięcia.

Przytoczył również słowa Benjamina Franklina „ Powiedz mi to
zapomnę, naucz mnie to może będę pamiętał, zaangażuj mnie
to się nauczę” podkreślając w ten sposób wielkość tego

projektu poświęconego nauce i przyszłości młodych ludzi.
Starosta Namysłowski podziękował wszystkim za włożony wkład,
przyznając, że projekt nie należał do łatwych.

Następnie wystąpili dyrektorzy szkół biorących udział
w projekcie, którzy zaprezentowali osiągnięcia i wyniki realizacji
projektu w swoich placówkach. Jednogłośnie stwierdzili, że
dzięki temu przedsięwzięciu młodzież miała okazję poznać różne
zakątki nauki w Polsce, Dreźnie czy Londynie. Zaznaczyli, że
młodzież zachwalała zajęcia z native speakerem oraz z osobą
z doradztwa zawodowego. Kilkukrotnie podkreślili, że projekt
przyczynił się do zrealizowania czegoś, czego normalnie
z budżetu powiatu nie można byłoby zrealizować i za to bardzo
dziękowali. Powiedzieli, że dzięki temu młodzież zyskała nowe
pracownie szkolne, materiały dydaktyczne, tablice
interaktywne, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem,
ale przede wszystkim wiedzę, którą nikt im nie odbierze.

Koordynator projektu Anna Wołoszczuk przedstawiła
zakończenie projektu w liczbach. Powiedziała, że projekt ten był
pierwszym projektem, który łączył dwa poziomy nauczania tj.
gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. W ramach tego projektu
zostało zrealizowanych ponad 5 tysięcy godzin zajęć
pozalekcyjnych, przejechano ponad 38 tysięcy km i zakupiono
materiałów dydaktycznych na kwotę ponad 183 tysięcy zł. W
całym projekcie wzięło udział ponad 600 uczniów, a wartość
poniesionych wydatków to ponad 1mln 300 tysięcy zł.

Warto dodać, że intencją pomysłodawców projektu było
zachęcenie młodych do inwestowania w samego siebie poprzez
szkolenia zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia
się przez całe życie oraz ograniczenia i zapobiegania
przedwczesnego kończeniu nauki szkolnej i zapewnieniu

równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji. Dzięki
podjętym w projekcie działaniom uczniowie zainteresowali
młodszych kolegów doświadczeniami oraz udowodnili, że można
wiele informacji uzyskać na bazie obserwacji czy warsztatów.
Zajęcia w projekcie ogólnie cieszyły się dużym zaangażowaniem
uczniów uczestniczących jak i przeprowadzających takie
zajęcia.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w realizacji
projektu, a uczestnikom gratulujemy zaangażowania

Asystent koordynatora ds. promocji projektu
Marta Adamiec

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

Programu operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz Budżetu Państwa

i obowiązkowości.



Rozmowa z Wicedyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych,
koordynatorem projektów Erasmus+ Adamem Hubickim

P a n i e D y r e k t o r z e
kolejny wniosek o praktyki
zagraniczne złożony na
konkurs projektów został
zaakceptowany przez FRSE.
Który to już projekt będzie
realizowany w Zespole Szkół
Rolniczych ?

Od 12 lat nasza szkoła
corocznie realizuje projekty
praktyk zagranicznych naszych
uczniów w ramach programów
Unii Europejskiej: poprzednio
w ramach programu Uczenie
się prze całe życie Leonardo da
Vinci, a od 3 lat w Erasmus+.

Do dzisiaj zrealizowaliśmy 21 projektów w których
uczestniczyło 823 uczniów i ponad 55 nauczycieli jako
opiekunów. Strategia umiędzynarodowienia naszej szkoły
zakłada powszechność i dostępność młodzieży do mobilności
zagranicznych. Praktycznie każdy uczeń, który spełnia
podstawowe wymagania w zakresie umiejętności
językowych, zachowania i zdrowia może wyjechać za
granicę. Przeciętnie 80% uczniów szkoli się za granicą.
W bieżącym roku w praktykach zagranicznych uczestniczy
97 uczniów. Oprócz praktyk uczniowskich w poprzednim
roku 11 nauczycieli uczestniczyło w ramach szkolenia kadry
w job shadowing w szkole w Dieburgu oraz stażach
zawodowych w Maladze, a w bieżącym roku 8 nauczycieli
uczestniczy w 2-tygodniowych stażach przedsiębiorstwach
w Walencji i jedna nauczycielka w Niemczech. Udział kadry

w stażach zagranicznych wpisuje się w obecna koncepcję
MEN zakładającą doskonalenie nauczycieli przedmiotów
zawodowych poprzez kontakt z procesami produkcyjnymi
w firmach.

W ramach projektu w przyszłym roku 90 uczniów z 6-iu
zawodów pod opieką 10-ciu nauczycieli będzie uczestniczyć
w 4-tygodniowych praktykach zawodowych w 4 krajach:
Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii i we Włoszech, a na
staże na Maltę poleci 6 nauczycieli przedmiotów
zawodowych. Głównymi celami wyjazdów jest zdobycie
przez uczestników projektu nowych doświadczeń
zawodowych, rozwój umiejętności językowych oraz
kompetencji interpersonalnych: tolerancji obcej kultury,
komunikatywności, umiejętności pracy w grupie.

Tak, tylko projekty wysoko oceniane zostają
dofinansowywane, zazwyczaj 25%. W tym roku na 1022
złożonych projektów tylko 256 zostało zatwierdzonych
przez FRSE do realizacji. Nasz projekt znalazł się
w czołówce, zresztą od lat nasze projekty są wysoko
oceniane i dzięki temu nasza szkoła jest liderem w ilości
pozyskanych środków. Na realizację bieżącego projektu
nasza szkoła uzyskała największe dofinansowanie w kwocie
ponad 1,1 mln zł, a w sumie od 2012 roku ponad 11 mln zł.
Nasza szkoła jako pierwsza wśród kilkunastu szkół otrzymała
Kartę Jakości Mobilności VETMOBILITY CHARTER, która jest
potwierdzeniem wysokiej jakości naszych projektów.

Co zakłada ostatnio wygrany projekt ?

Wygranie w konkursie to nie tylko potwierdzenie
dobrej jakości złożonego projektu, ale również
pieniądze.

rozmawiała Monika Thiel

W dniach 6-8 czerwca 2018 roku na Uniwersytecie
Przyrodniczym we Wrocławiu odbył XLII finał krajowy
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Uczniowie
z Zespo łu Szkó ł Rolniczych w Namys łowie
reprezentowali byli przez Kacpra Kalinika, Patryka
Klimka, Wojciecha Smolarczyka ( cała 3 blok Produkcja
Roślina ) oraz Michalinę Wójcik ( blok Gastronomia).

Uczeń „Rolnika” najlepszy w kraju!
Kacper Kaliniak uczeń IV klasy Technikum

Agrobiznesu zajął I miejsce w kraju w bloku Produkcja
Roślina jest to pierwszy uczeń w historii szkoły, który zajął
najwyższe miejsce na tej olimpiadzie. Ponadto Patryk
i Wojciech zajęli kolejno 6 i 7 miejsce. Cała trójka uzyskała
najwyższy tytuł olimpiady centralnej - tytuł LAUREATA.
Michalina Wójcik uzyskała tytuł finalisty.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. jest
jedną z najstarszych olimpiad w kraju, która składa się
z kilku bloków tematycznych. Każdy blok składa się z testu,
który zawiera 60 pytań oraz etapu praktycznego, który
zawiera 3 pytania praktyczne. Opiekunem Kacpra,
Patryka, Wojciecha był Tomasz Wiciak, zaś Michaliny Pani
Grażyna Serafin.

- mówi Tomasz Wiciak opiekun młodzieży.

- uśmiecha się Wiciak
Kacper, Patryk i Wojciech mają indeksy na wszystkie

uczelnie rolnicze w kraju.

Red.

- Uczeń pokonał mistrza pomyślałem w głębi ducha
w chwili ogłoszenia wyniku, że to Kacper wygrał
olimpiadę, a łza szczęścia i radość zakręciła się w moim
oku To ja w 2006
roku w bloku Produkcja Roślina zająłem 7 miejsce w kraju,
dziś moi uczniowie pokonują mnie



Starostwo Powiatowe w Namysłowie informuje, że na tablicach ogłoszeń, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Namysłowie, przy
Placu Wolności 12A, w terminie od 06.07.2018 r. do 27.07.2018 r. zostanie wywieszony wykaz informujący przeznaczeniu do darowizny
nieruchomości Skarbu Państwa, położonych W Namysłowie, stanowiącej działki nr ewid. 582/10, k. m. 6 o pow. 0,7176 ha, nr ewid.
1073/6, k. m. 9 o pow. 0,1423 ha, zapisane w księdze wieczystej OP1U/00088194/6, oraz działki nr ewid. 1073/3, k. m. 9 o pow. 0,1394
ha, nr ewid. 1073/7, k. m. 9 o pow. 0,3653 ha, nr ewid. 1144/2, k. m. 10 o pow. 0,1794 ha, zapisane w księdze wieczystej nr
OP1U/00088503/6. Powyższy wykaz będzie również opublikowany na stronie internetowej w Biuletynie Informacji
Publicznej.

www.namyslow.pl

Działania informacyjno - edukacyjne  w ramach projektu

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

Ogłoszenie

Zakres realizowanego projektu, poza elementami inwestycyjnymi, obejmuje również rozbudowany moduł informacyjno -
edukacyjny. Przygotowane działania mają służyć m.in. zwiększeniu świadomości z zakresu bioróżnorodności, w tym
przełamywaniu stereotypów funkcjonujących na temat nietoperzy oraz upowszechnieniu wiedzy o formach ochrony tego
gatunku.

Zrealizowano kilka rodzajów działań, skierowanych do różnych grup. Ich uczestnicy zdobyli wiedzę dotyczącą: pozytywnej roli
nietoperzy, warunków w jakich żyją, a także ich znaczenia w zachowaniu równowagi biologicznej. Atrakcją, szczególnie dla
najmłodszych odbiorców, była aktywna forma zajęć – poza częścią teoretyczną (prezentacją multimedialną) odbywał się również
pokaz, podczas którego można było obserwować różne gatunki nietoperzy od tych najmniejszych po największe.

W ramach zadania dotyczącego edukacji i informacji odbyły się: warsztaty chiropterologiczne skierowane do instytucji
publicznych, NGO’s, przedsiębiorców, itp., warsztaty dla dzieci i młodzieży ( obejmujące przedszkolaków oraz dzieci i młodzież szkół
podstawowych i ponadpodstawowych), konkurs plastyczny, a także „Noc nietoperzy”, która była jednocześnie spotkaniem
podsumowującym konkurs plastyczny, wernisażem prac, jak również wykładem (połączonym z pokazem) dotyczącym życia nietoperzy.

Przedmiotowy komponent był realizowany przez Partnera projektu – Gminę Wilków.

Ochrona in situ nietoperzy na terenie
zabytkowego parku przy ulicy Oleśnickiej 4

w Namysłowie

Po d s u m o w a n i e k o n k u r s u p l a s t y c z n e g o p o d n a z w ą
„Nietoperz pozytywny zwierz” podczas wydarzenia „Noc nietoperzy”

Zajęcia edukacyjne w szkołach i przedszkolach

Warsztaty chiropterologiczne

Powiat Namysłowski Gmina Wilków

Projekt jest  dofinansowany w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Anna Pilarska
Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu

aktualności
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XI Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej
Domów Dziecka Namysłów Cup 2018

W dniu roku Dom Dziecka w Namysłowie zorganizował na terenie Szkoły Podstawowej nr 4

W Turnieju wzięło udział osiem drużyn z : Czech, Niemiec,
Dolnego Śląska, Wielkopolski i Opolszczyzny.

I miejsce: Dom Dziecka Pleszew puchar Starosty
Namysłowskiego

II miejsce: Dom Dziecka Namysłów puchar Burmistrza
Namysłowa

III miejsce: Dom Dziecka Głogówek puchar Przewodniczącego
Rady Powiatu Namysłowskiego

IV miejsce: Wrocławskie Centrum Opieki I Wychowania
puchar Dyrektora Domu Dziecka w Namysłowie

V miejsce: Dom Dziecka Ostrzeszów
VI miejsce: Kinderarche Sachsen puchar Fair Play

Rodziny Państwa Gostomskich
VII miejsce: Dom Dziecka Cerna Voda
VIII miejsce Dom Dziecka Bierutów

Wszyscy uczestnicy jak i goście spędzili ten dzień bardzo miło.
Dla wszystkich przygotowany był grillowy i słodki poczęstunek. Na
koniec Turnieju wręczono puchary oraz drobne upominki dla wszystkich uczestników Turnieju.

Dyrekcja oraz Wychowankowie Domu Dziecka w Namysłowie składają serdeczne podziękowania :

16.06.2018 XI Międzynarodowy
Turniej Piłki Nożnej Domów Dziecka Namysłów Cup 2018. Turniej odbył się pod patronatem Starosty Namysłowskiego Pana
Andrzeja Michty oraz Burmistrza Namysłowa Pana Juliana Kruszyńskiego.

Turniej zakończył się następującymi wynikami:

Panu Andrzejowi Michcie
Staroście Namysłowskiemu, Panu Konradowi Gęsiarzowi Wicestaroście Namysłowskiemu, Pani Alinie Białas Sekretarz Powiatu
Namysłowskiego, Pani Katarzynie Parzonce Skarbnik Powiatu Namysłowskiego, Panu Julianowi Kruszyńskiemu Burmistrzowi
Namysłowa, Panu Sławomirowi Hinborch Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Namysłowie,
Panu Ryanowi Gostomskiemu i Rodzinie Państwa Gostomskich, Panu Piotrowi Lechowiczowi Przewodniczącemu Rady Powiatu
Namysłowskiego i Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 4 w Namysłowie, Panu Zbigniewowi Bońkowi Prezesowi Polskiego Związku
Piłki Nożnej, Państwu Grażynie i Arkadiuszowi Kacprzak Właścicielom Sklepu Mega Sport w Namysłowie, Państwu Annie i
Stefanowi Porada, Państwu Katarzynie i Jackowi Porada, Panu Januszowi Szwarackiemu Dyrektorowi Oddziału Froneri Sp. z o.o. w
Namysłowie, Pani Bożenie Kuriata Froneri Sp. z o. o. w Namysłowie, Pani Sylwii Dziubdzińskiej Manager NB Polska Sp. z o.o.
VELUX, Panu Krzysztofowi Szyndlarewiczowi Prezesowi Zarządu EKOWOD Sp. z o.o. w Namysłowie, Fundacji "Ludzki Gest" Jakuba
Błaszczykowskiego, Pani Annie Zienkiewicz, Spółce Orfeusz z siedzibie w Namysłowie( Intermarche), Panu Maciejowi Szyporcie
właścicielowi firmy MIRLO w Rychnowie, Panu Tomaszowi Sławęcie, Panu Kacprowi Sławęcie , Państwu Marii i Leszkowi Wróbel,
Panom Gabrielowi i Jarosławowi Drewniak, Pracownikom Domu Dziecka w Namysłowie.

Siedmiu najzdolniejszych uczniów z namysłowskich
szkół ponadpodstawowych otrzymało stypendium Starosty
Namysłowskiego. Uczniom stypendia wręczono 22 czerwca
podczas zakończenia roku szkolnego 2017/2018.

Monika Thiel

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.

mówi Starosta NamysłowskiAndrzej Michta.

- Łącznie w roku szkolnym 2017/2018 stypendia otrzymało
23 uczniów. W kwietniu stypendia otrzymali absolwenci klas
maturalnych , a w czerwcu pozostała grupa uczniów. Cieszę się,
że w ten sposób możemy docenić naszą młodzież i podziękować
im za trud pracy. Ale też chcemy w ten sposób zachęcić ich do
dalszej nauki-

Najzdolniejsi uczniowie
otrzymali stypendium starosty

Dyrektor Domu Dziecka
w Namysłowie

Maciej Jański


