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Chcesz zamieścić 
reklamę 

w naszej gazecie?

Zadzwoń!!

509 296 915
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Wielki sukces 
namysłowskiego urzędu pracy

V Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej
Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych

Henryk Seruga



Starszy bryg. mgr 
inż. Krzysztof Gacek 
Komendant Powiatowy 
PSP w Namysłowie 
odszedł na emeryturę. 
Uroczysta zbiórka po-
żegnalna odbyła się 
10 marca w namysło-
wskiej strażnicy.

W uroczystościach 
udział wzięli m.in. 
Andrzej Michta Starosta 
Namysłowski, Krzysztof 
Żołnowski Wicesta-

rosta, Alina Białas Sekretarz Powiatu, Katarzyna Parzonka 
Skarbnik Powiatu, st. bryg. Marek Kucharski Opolski 
Komendant Wojewódzki PSP, nadbryg. Karol Stępień były 
Opolski Komendant Wojewódzki PSP oraz komendanci 
z sąsiednich powiatów.

St. bryg. mgr inż. Krzysztof Gacek na stanowisku 
Komendanta  Powiatowego  Państwowej Straży Pożarnej 

w Namysłowie był 17 lat, 8-miesięcy i 16 dni. Od  1 sierpnia 
2015 roku do 10 marca br. był Dziekanem komendantów 
powiatowych i miejskiej PSP województwa opolskiego. Od 
ponad  45 lat działa w Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym 37 
lat jako członek czynny OSP. Jest pierwszym w historii 
Namysłowa oficerem awansowanym do stopnia brygadiera 
(podpułkownika, a później pułkownika – starszego 

Pożegnanie ze służbą Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie

brygadiera). Posiada 
drugi w powojennej 
historii namysłowskiej 
komendy staż służby na 
stanowisku komendanta 
-  p o  m j r .  p o ż .  
Kazimierzu Zygmuncie 
(20 lat i 4 m-ce). Od 
najmłodszych lat do dnia 
d z i s i e j s z e g o  j e s t  
członkiem Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Brzo-
zowcu w gminie Namy-
słów, która jako jedna 
z nielicznych posiada 
swój Amatorski Zespół 
Teatralny „Alarm”. Jest 
aktywnym uczestnikiem życia OSP i zespołu teatralnego.

Swoimi działaniami przyczynił się do wzmocnienia poziomu 
bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
w powiecie namysłowskim poprzez poprawę wyposażenia 
w sprzęt ratowniczy oraz zakupy samochodów pożarniczych 
tak dla Komendy Powiatowej PSP jak i jednostek OSP 
w powiecie, o wielomilionowej wartości. 

W uznaniu zasług oraz za wzorowe wykonywanie 
obowiązków służbowych był wielokrotnie odznaczony 
oraz wyróżniony licznymi nagrodami m.in. Złotym Medalem 
za Zasługi dla Pożarnictwa, Srebrnym Medalem za Zasługi 
dla obronności kraju, Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony 
Przeciwpożarowej, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę 
oraz Odznaką za Zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów 
Pożarnictwa RP.

Podczas uroczystości nie zabrakło ciepłych słów, życzeń 
i podziękowań kierowanych od zebranych gości w stronę 
Komendanta Gacka.

- Dziś pewien rozdział w Pana życiu dobiega końca. 
W imieniu własnym i mieszkańców powiatu namysłowskiego 
jeszcze raz dziękuję za profesjonalne wypełnianie 
obowiązków, pomyślną współpracę oraz za lata ofiarnej 
i pełnej zaangażowania służby strażackiej. Kiedyś ktoś 
powiedział, że służbę się pełni, komendantem się bywa, 
a strażakiem jest się przez całe życie. Dlatego jestem 
przekonany, że nadal będzie Pan związany ze środowiskiem 
strażackim-mówił Andrzej Michta Starosta Namysłowski

Pełniącym obowiązki Komendanta Powiatowego PSP 
w Namysłowie został st. bryg. mgr inż. Henryk Seruga, 
dotychczasowy Zastępca Komendanta Gacka.

   Monika Thiel



 

„Przygotowujemy naszych uczniów 
do samodzielnego życia”
Rozmowa z Małgorzatą Kaczorowską Dyrektorem Zespołu 
Szkół Specjalnych im. Adama Mickiewicza w Namysłowie



Namysłowski As Ekologii-Kapituła
Prowadzisz własną firmę lub jesteś osobą prywatną zaangażowaną w ochronę lokalnego środowiska naturalnego w 
powiecie namysłowskim? Weź udział w I edycji Plebiscytu Ekologicznego „Namysłowski As Ekologii”, który niebawem rusza 
z inicjatywy Krzysztofa Żołnowskiego Wicestarosty Namysłowskiego.

Kandydaci do tytułu  Namysłowskiego Asa Ekologii zostaną poddani ocenie kapituły w składzie:
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Ferie z Ekologią:  
„Kochasz Dzieci – nie pal śmieci”

Rolnictwo w powiększeniu  
nowy mikroskop w szkole

Firma PROCAM wspiera „Namysłowski Rolnik” 
Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie podpisał  1 marca br. umowę 
współpracy z firmą PROCAM Sp. z o. o.



zdrowie

O reformie służby zdrowia 
i planowanych zmianach

Poradnia leczenia bólu 
i pradnia diabetologiczna w namysłowskim szpitalu



    

    

    

    

    

 

    TECHNIK MECHANIK
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Poseł Stawiarski interweniował 
w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej z Zalesia do Domaszowic
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