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Szanowni Mieszkańcy
Powiatu Namysłowskiego

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
chcielibyśmy złożyć Państwu najserdeczniejsze

życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności.
Niech ten szczególny czas upłynie każdemu

z Was w ciepłej
i spokojnej atmosferze wśród rodziny
oraz wszystkich Bliskim Wam osób.

Zaś w nadchodzącym roku 2019 życzymy samych
dobrych dni, niegasnącego optymizmu,

spełnienia marzeń oraz satysfakcji
z podejmowanych wyzwań.

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz
Wicestarosta  Namysłowski Tomasz Wiciak

Przewodniczący Rady Powiatu  Namysłowskiego Andrzej Zielonka

Dom Pomocy Społecznej „PROMYK” z Kamiennej
składa serdeczne podziękowania

firmie  VELUX   NB   Polska   Sp. z.o.o.
za obdarowanie mieszkańców Domu prezentami
z okazji Mikołaja i Świąt Bożego Narodzenia.

Dary zostały przeznaczone na oddział
podstawowej opieki do użytku mieszkańców.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
„Promyk” w Kamiennej

Renata Żywina

Radni Powiatu Namysłowskiego wybrali nowe władze

Nowa nawierzchnia na drodze powiatowej w Ładzy

Kolejna droga powiatowa zmodernizowana

Skupimy się na infrastrukturze drogowej, edukacji
i zdrowiu - rozmowa z Wicestarostą Namysłowskim
Tomaszem Wiciakiem

Remont drogi Gręboszów-Strzelce zakończony

W Namysłowie otwarto Dom Dziennego Pobytu „Senior+”

Uczniowie namysłowskiego „Ogólniaka” wśród
najlepszych w Polsce!

Sukces Zespołu Szkól Rolniczych w Namysłowie - I miejsce
w Polsce w konkursie EDUinspiracje

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Namysłowskiego

Podsumowanie I edycji rządowego programu
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Dyżury aptek w roku 2019



W listopadzie zainaugurowaliśmy nową kadencję
samorządu 2018 – 2023. Otwieramy nowy etap w historii
rozwoju naszej wspólnoty lokalnej. Jako starosta,
przewodniczący zarządu powiatu jestem zdeterminowany
do przeprowadzenia szeregu inicjatyw, które służyć będą
podniesieniu jakości życia Mieszkańców i rozwojowi
naszego powiatu. Moją ambicją jest to, żeby Powiat
Namysłowski był silnym samorządem, ze znaczącą rolą
w regionie, a także liderem lokalnym – inicjującym
współpracę z samorządami gminnymi, kreującym
rozwiązania, które wspólnie będziemy mogli realizować.
Mam nadzieję, że uda się stworzyć dobre porozumienia,
dzięki którym lepiej będziemy mogli odpowiadać
na potrzeby Mieszkańców – mam tu na myśli przede
wszystkim obszar infrastruktury drogowej, którego rozwój
musi być szczegółowo zaplanowany i to w długofalowej
perspektywie. Położę szczególny nacisk na poprawę
jakości edukacji, sfery usług publicznych (będę chciał
wprowadzić m.in. szereg usprawnień w funkcjonowaniu
Starostwa Powiatowego) i polityki społecznej. Chcemy
również sprostać wyzwaniom, jakie stoją przed nami
w związku z procesami zanieczyszczania powietrza – już
pracujemy nad wstępnymi założeniami projektów
edukacyjnych, które pokażą, że małymi krokami, można
efektywnie wpłynąć na zmianę świadomości ekologicznej.

Bieżąca kadencja będzie czasem dużych wyzwań.
Wejdziemy w fazę negocjacji i wprowadzania w życie
nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej
i związanych z tym rozmów o podziale środków
na poziomie regionalnym. Chcemy się do tego procesu
dobrze przygotować, żeby racjonalnie i maksymalnie
wykorzystać dostępne środki. Dlatego będziemy aktywni
w debatach i wszelkich forach dotyczących konsultacji
dokumentów programowych. Podobne zaangażowanie
będziemy wykazywać również w kwestii pozyskiwania
innych, w tym krajowych środków mogących służyć
realizacji naszych planów rozwojowych.

Chciałbym, aby nasz powiat był widoczny także
„na zewnątrz”. Będę chciał zwiększyć nasz udział
w związkach i stowarzyszeniach samorządowych,

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Powiatu Namysłowskiego,

a także z większym zaangażowaniem promować powiat
poza granicami kraju i regionu – tu widzę na przykład
konieczność intensyfikacji współpracy z regionami
partnerskimi i być może pozyskanie nowych partnerów.
Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk jest zawsze
dużym plusem i chcemy z tego korzystać.

Wszystkie te założenia będę chciał przeprowadzać
we współpracy z Radą Powiatu Namysłowskiego. Liczę
na to, że Państwo Radni będą wspierać te zamierzenia,
dzieląc się swoim doświadczeniem i wiedzą.

Deklaruję Państwu, że wspólnie z całą moją drużyną –
dobrze przygotowanym, merytorycznym i zaangażowanym
zespołem urzędników Starostwa Powiatowego i podległych
jednostek - będziemy robić wszystko, żeby za pięć lat
mogli Państwo uznać, że były to dobrze przepracowane
lata i że - pozostając w nomenklaturze sportowej –
będziemy mogli się poszczycić pozycją lidera w lidze
regionalnej i aktywnego gracza w skali kraju.

Konrad Gęsiarz

Starosta Namysłowski

Uwaga! Od stycznia zmiana godzin pracy
Starostwa Powiatowego w Namysłowie!



Wręczeniem zaświadczeń o wyborze oraz złożeniem
ślubowania przez nowo wybranych radnych rozpoczęła się
21 listopada pierwsza sesja Rady Powiatu Namysłowskiego
nowej kadencji. Podczas jej trwania radni dokonali wyboru
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu
oraz Starosty i Członków Zarządu Powiatu.

Po złożeniu przez radnych ślubowania przystąpiono
do realizacji porządku obrad i powołania komisji skrutacyjnej.

Najpierw radni
p r z y s t ą p i l i d o
dokonania wyboru
Przewodniczącego
Rady Powiatu. Został
nim Andrzej Zielonka
(PiS). Zastępcami
Przewodniczącego
Rady zostali Krzysztof
Żołnowski (PSL) i Mariusz Jabłoński (WO 2006).

Najważniejszym punktem inaugu-racyjnej sesji był jed-nak wybór Starosty
Namysłowskiego. Został nim dotychczasowy Wicestarosta Konrad Gęsiarz (PiS),
który był jedynym kandydatem na to stanowisko. W wyniku wyborów otrzymał
on zdecydowaną większość głosów. Wicestarostą Namysłowskim został Tomasz
Wiciak (PSL). Skład Zarządu Powiatu Namysłowskiego uzupełnili jeszcze Zbigniew
Bratosiewicz (PiS), Piotr Lechowicz (WO 2006) iAndrzej Michta (PSL).

Monika Thiel

Radni Powiatu Namysłowskiego wybrali
nowe władze

Powiat Namysłowski zakończył modernizację drogi
powiatowej nr DP 1150 O Popielów-Ładza w miej-scowości
Ładza. Ponad kilometrowy odcinek drogi ma nową
nawierzchnię.

Całkowita wartość inwestycji to 425 737,80 zł, z czego
kwotę 340 590,24 zł stanowi dofinansowanie pochodzące
z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkuren-
cyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury
Drogowej.

Zakres prac objął wykonanie nowej nawierzchni na całym
odcinku drogi wraz z nowymi zjazdami do posesji oraz wymia-
nę oznakowania pionowego i montaż 2 sztuk znaków aktyw-
nych.

Zadanie wykonało P.H.U. „LARIX” z Lublińca.

Monika Thiel

Nowa nawierzchnia
na drodze powiatowej w Ładzy

Kolejna droga powiatowa zmodernizowana
Zakończyła się modernizacja nawierzchni drogi

powiatowej w Krasowicach. Koszt inwestycji wynoszący
66 420, 00 zł pokryty został z budżetu Powiatu Namysłow-
skiego.

Zakres rzeczowy prac obejmował roboty pomiarowe,
oczyszczenie oraz skropienie warstw konstrukcyjnych,
wykonanie warstwy profilującej jezdni z mieszanki
mineralno-asfaltowej oraz wykonanie warstwy ścieralnej
jezdni z mieszanki bitumicznej.

Dzięki inwestycji znacznie poprawi się bezpieczeństwo
i komfort jazdy wszystkich użytkowników ruchu drogowego.

Monika Thiel



Rozmowa z Wicestarostą Namysłowskim Tomaszem
Wiciakiem.

Jest Pan najmłodszym wicestarostą w historii
powiatu namysłowskiego. Po raz pierwszy zasiada Pan w
Radzie Powiatu, ale nie debiutuje w lokalnej polityce.
Wcześniej był Pan radnym gminnym.

Jaki jest Pana pomysł na powiat? Co chciałby Pan
zrealizować?

Zgadza się. Wybory samorządowe w 2018 roku były
moimi czwartymi wyborami. Pierwszy raz wystartowałem
w wyborach samorządowych w 2006 roku, kiedy miałem
zaledwie osiemnaście lat. Mandat Radnego Rady Miejskiej
w Namysłowie uzyskałem w roku 2014, gdzie też byłem
jednym z najmłodszych radnych. W tegorocznych
wyborach uzyskałem mandat radnego do Rady Powiatu
z list Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzięki zaufaniu
Rady Powiatu zostałem wybrany wicestarostą
namysłowskim. Funkcja jaką powierzyli mi radni jest dla
mnie wielkim zaszczytem i wyróżnieniem, jednocześnie
mam świadomość wielkiej odpowiedzialności związanej
z jej sprawowaniem.

Urząd otwarty na mieszkańca, pozyskanie zewnę-
trznych środków finansowych na budowę dróg, chodników,
remont szpitala czy podniesienie poziomu edukacji - to
moje priorytety na obecną kadencję. Jedną z pierwszych
decyzji nowo wybranego starosty i wicestarosty, było
ustalenie, aby w jeden dzień w tygodniu urząd był czynny
do godziny 17.00. Tym dniem będzie każdy wtorek od
1 stycznia 2019 roku. Mam świadomość, że potrzeby
inwestycyjne w naszym powiecie są duże, natomiast
budżet powiatu jest mały. Szansą na realizacje inwestycji
jest pozyskanie środków zewnętrznych i o to będziemy
w maksymalny sposób zabiegać. Kolejnym celem jaki sobie
stawiam jest polepszenie bazy dydaktycznej w szkołach
średnich i szkole specjalnej. Młodzież jest naszą
przyszłością, dlatego ważne jest, aby kształciła się ona na
najwyższym poziomie w przyjaznych warunkach. Ważną
kwestią jest zdrowie, mam tu na myśli szpital
w Namysłowie. Będziemy zabiegać o rozpoczęcie remontu
naszego szpitala, ale mamy świadomość, że środki

Skupimy się na infrastrukturze drogowej,
edukacji i zdrowiu

Dobiegły końca prace związane z remontem drogi powiatowej na
odcinku Gręboszów - Strzelce. Inwestycja kosztowała Powiat
Namysłowski 763 400, 73 zł, z czego 610 720,58 zł stanowi
dofinansowanie z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju
oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej
Infrastruktury.

W ramach inwestycji wykonano m.in. roboty pomiarowe, roboty
ziemne, pobocze utwardzone, górną warstwę podbudowy tłuczniowej,
warstwę ścieralną jezdni z mieszanki bitumicznej wraz ze zjazdami
oraz ścinki poboczy na remontowanym odcinku drogi.
Wykonawcą zadania było P.H.U. „LARIX” z Lublińca.

Monika Thiel

Remont drogi Gręboszów-Strzelce zakończony

finansowe Powiatu są niewy-
starczalne. Szanse upatru-
jemy w środkach zewnę-
trznych jak również wsparciu
gmin z naszego powiatu.
Infrastruktura drogowa, edu-
kacja i zdrowie to trzy główne
aspekty, na których chciał-
bym się skupić.

Decyzja o pozostawieniu szkoły i objęciu funkcji
wicestarosty była dla mnie bardzo trudna. Przez ponad
5 lat pracy w szkole bardzo mocno zżyłem się z praco-
wnikami namysłowskiego „Rolnika”, a w szczególności
z uczniami. W szkole byłem odpowiedzialny za nauczanie
przedmiotów rolniczych, co czyniłem z niezwykłą pasją
i radością. Uczniowie pod moim kierunkiem wygrywali
olimpiady rolnicze na szczeblu wojewódzkim jak
i krajowym. Sukcesy uczniów są niewątpliwie efektem
ich ciężkiej pracy, ale również mojego zaangażowania
w ich edukację. Z ogromnym smutkiem musiałem pogodzić
się z faktem, że jako wicestarosta nie mogę nauczać
w szkole. Ogromnie byłem zaskoczony, jak ciepło
i serdecznie zostałem pożegnany przez uczniów
i pracowników szkoły, niejedna łza zakręciła się ze wzru-
szenia.

Zdrowia, wytrwałości oraz radości i satysfakcji
z podejmowanych decyzji, które będą służyły dobru
mieszkańców naszego powiatu. Czuje się zobowiązany
do jak najlepszego wypełniania swoich obowiązków
służbie naszej małej ojczyźnie.

Dotychczas był Pan na-
uczycielem w Zespole Szkół
Rolniczych w Namysłowie.
Pod Pańską opieką ucznio-
wie odnosili duże sukcesy na
olimpiadach rolniczych.
Nie szkoda Panu pracy
z młodzieżą?

Czego życzyłby Pan sobie jako wicestaroście?

rozmawiała Monika Thiel



aktualności

Powiat Namysłowski otworzył 11 grudnia Dzienny
Dom Senior+ dla osób starszych, nieaktywnych
zawodowo powyżej 60 roku życia. To druga tego typu
placówka na terenie powiatu namysłowskiego – podobna
od kilku miesięcy z powodzeniem działa w Pokoju.
W uroczystym jej otwarciu udział wzięli m.in. Starosta
Namysłowski Konrad Gęsiarz, Wicestarosta Namysłowski
Tomasz Wiciak, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Namysłowskiego Krzysztof Żołnowski, Członkowie
Zarządu Powiatu Namysłowskiego Andrzej Michta i Piotr
Lechowicz oraz Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki
Społecznej i Zdrowia OUW Sabina Wiatkowska.

Dzienny Dom Senior+ utworzony zostały dzięki
finansowemu wsparciu od Wojewody Opolskiego w ramach
Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.
Całość zadania to koszt 374 685,95 zł, w tym 74 949, 95 zł
stanowi wkład własny Powiatu Namysłowskiego.

Celem programu „Senior+” jest zwiększenie
aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów
poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia
w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc
w placówkach „Senior +” przy dofinansowaniu działań
jednostek samorządu w rozwoju sieci Dziennych Domów
„Senior +” i Klubów „Senior +”.

W Namysłowie otwarto
Dom Dziennego Pobytu 'Senior+”

-

mówi Starosta Namysłowski
Konrad Gęsiarz.

Dzienny Dom „Senior+” będzie funkcjonować
od poniedziałku do piątku, 8 godzin dziennie i 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, a co naj-
ważniejsze obiekt został pozbawiony barier archite-
ktonicznych, co umożliwia dostęp do niego także osobom
niepełnosprawnym.

Mieliśmy do dyspozycji 300 m pomieszczeń po byłej
prokuraturze przy ulicy Pułaskiego, które ówczesny
starosta Andrzej Michta postanowił przeznaczyć
na potrzeby osób starszych -

Skorzystaliśmy z rządowego programu
Senior+, otrzymaliśmy dofinansowanie i dziś seniorzy
mają wreszcie swoje miejsce w Namysłowie. „Promyk 2”
bo taką nazwę nosić będzie ta placówka będzie miejscem,
w którym seniorzy będą mogli spotkać się, poćwiczyć
i zrelaksować. Do ich dyspozycji będzie m.in. odpowiednio
wyposażone zaplecze kuchenne, sale do rehabilitacji,
sprzęt RTV czy komputery wraz dostępem do Internetu.
Krótko mówiąc będzie to taka miejscówka dla seniorów,
w której mogą być dalej aktywni i wciąż się rozwijać.

2

Monika Thiel

Zadanie jest współfinansowane
ze środków otrzymanych od Wojewody Opolskiego

w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”
na lata 2015-2020.



7

edukacja

26 listopad 2018 roku młodzież z namysłowskiego
I Liceum Ogólnokształcącego wzięła udział w I Ogólno-
polskim Kongresie IDEATHON zorganizowanym przez
Stowarzyszenie na Rzecz Powołania Rady Młodzieży RP
w Pałacu w Wilanowie.

Namysłowianie

Koncepcja wypracowana i przedstawiona przez nasz zespół została najwyżej oceniona wśród projektów przygotowanych
w obszarze „sport, zdrowie, turystyka” Namysłowianie z I LO zostali laureatami IDEATHONU

Zespół Namysłowianie Magdalena Rachlak Julia Stańczyk Natalia Kapica Nikola Włodarczyk Jakub Dymek
Igor Fiała Bartłomiej Furmański

Wydarzenie to stanowiło część projektu opracowania
Założeń do Strategii Państwa dla Młodzieży realizowanego
pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej
i finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach
programu Erasmus+.

Zadaniem postawionym przed 43 zespołami złożonymi
ze studentów i młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z całej
Polski (ponad 200 uczestników) było opracowanie koncepcji
programów społecznych mających na celu zaproponowanie
rozwiązania konkretnych problemów polskiej młodzieży.

Zespoły pracowały w ramach sześciu ścieżek tema-
tycznych. , tak brzmiała nazwa naszego
zespołu, pracowali nad koncepcją programu społecznego
w ramach ścieżki „sport, zdrowie, turystyka”. Uczestnicy
nie mogli korzystać z wcześniej przygotowanych
materiałów, a na stworzenie propozycji programów
społecznych mieli 4 godziny. Rezultaty pracy każdy
z zespołów przedstawiał publicznie, a czas prezentacji wynosił 60 sekund. Koncepcje przedstawianych programów oceniali zarówno
eksperci, wśród których byli przedstawiciele ministerstw, organizacji pozarządowych, jak i uczestnicy Kongresu.

. Tym samym .
tworzyli: , , , , ,

i . Opiekunem zespołu był Przemysław Paradowski.
Pomysły wypracowane przez zwycięzców, w tym i nasz program, znajdą się w specjalnej publikacji podsumowującej projekt

tworzenia Założeń do Strategii Państwa dla Młodzieży. Zespoły, które zwyciężyły w poszczególnych ścieżkach tematycznych zostały
zaproszone na Konferencję, w trakcie której wspomniana publikacja zostanie przekazana na ręce przedstawicieli rządu RP.

Więcej informacji nt. wydarzenia zob. http://radamlodziezy.pl/ideathon/ oraz https://www.facebook.com/strmrp/.

Przemysław Paradowski

Uczniowie namysłowskiego „Ogólniaka”
wśród najlepszych w Polsce!

Źródło zdjęcia: galeria na stronie https://www.facebook.com/strmrp/

Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie w tegorocznym
konkursie EDUinspiracje organizowanym prze Fundację
Rozwoju Systemu Edukacji został laureatem w kategorii
specjalnej „ 25 – lecie FRSE” w sektorze edukacja zawodowa.
Celem konkursu było wyłonienie najlepszych projektów
edukacyjnych dofinansowanych przez FRSE i promocja
przedsięwzięć, które inspirują oraz podejmują ważne tematy.

Zdobyte wyróżnienie przyznano szkole za systematyczne
organizowanie od 2006 roku praktyk zawodowych za granicą
w ramach programu „Erasmus+”, a wcześniej „Leonardo
da Vinci”. W ciągu ostatnich 13 lat zrealizowaliśmy 21 projektów,
w których uczestniczyło 823 uczniów, 65 nauczycieli jako
opiekunów oraz 20 nauczycieli przedmiotów zawodowych,
którzy doskonalili swoje umiejętności w formach job shadowing
i staży w przedsiębiorstwach zagranicznych. Potwierdzeniem

wysokiej jakości projektów było przyznanie szkole dwóch certyfikowanych projektów oraz Karty Jakości Mobilności.
Na zrealizowanie przedsięwzięć związanych ze szkoleniem za granicą szkoła otrzymała za pośrednictwem FRSE z Unii
Europejskiej ponad 11 mln. złotych.

Gala Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, EduInspiracje 2018, na której rozdano „Edukacyjne Oscary”, odbyła się
pod hasłem „Podziel się Sukcesem”. Nagrodę z rąk dyrektora generalnego Fundacji Pawła Poszytka oraz pierwszego
dyrektora FRSE Witolda Sienkiewicza odebrali dyrektor Jacek Pietroszek i koordynator projektów- wicedyrektor
Adam Hubicki.

Red.

Sukces Zespołu Szkól Rolniczych w Namysłowie
I miejsce w Polsce w konkursie EDUinspiracje



W dniu 04.12.2018 r. w Domu Dziecka w Namy-
słowie odbyło się uroczyste spotkanie Przyjaciół Naszej
Placówki z dziećmi. W uroczystości wzięli udział:

Starosta Namysłowski - Pan Konrad Gęsiarz,
Wicestarosta Namysłowski - Pan Tomasz Wiciak, Sekretarz
Powiatu Namysłowskiego - Pani Alina Białas, Skarbnik
Powiatu Namysłowskiego- Pani Katarzyna Parzonka,
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta
Namysłów - Pani Katarzyna Kuśmierczyk, która
reprezentowała także Pana Burmistrza Namysłowa
Bart łomieja Stawiarskiego, Dyrektor PCPR-u
w Namysłowie- Pan Ryszard Kalis, Wicederektor PUP
Namysłów- Pani Iwona Kamińska, Przedstawiciele firmy NB
Polska sp.z o.o. w Namysłowie (Velux) Pani Sylwia
Dziubdzińska i Pani Beata Wiszniewska-Ksel,
Przedstawiciel Froneri Polska S.A. Namysłów Pani Bożena
Kuriata, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego
w Namysłowie- Pani Dorota Niewiadomska, Przedsta-
wiciele firmy Metal Produkt - Władysław Dziedzic - Pani
Anna Piaskowska i Dariusz Wolski, Przedstawiciele Diehl
Controls Polska Pani Paulina Rosa i Pani Patrycja
Kalinowska, Prezes Ekowod SP. z o.o. - PanArtur Masiowski,
w imieniu Komendanta Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Namysłowie Pan Andrzej Prokop, w imieniu
Nadleśniczego Nadleśnictwa Namysłów Pani Małgorzata
Lizurej, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 – Pani Dorota
Suchecka, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "PROMYK"
w Kamiennej - Pani Renata Żywina, Kierownik Warsztatów
Terapii Zajęciowej "NADZIEJA"- Pani Maria Karaban,
Państwo Anna i Piotr Lejczak, Wiceprezes Stowarzyszenia
"KRAINA PRZYJAŹNI" - Pani Anna Zienkiewicz, Medalista
Olimpiady w Barcelonie - Pan Wojciech Bartnik i Pani Marta
Południak.

Dzień Przyjaciół Domu Dziecka w Namysłowie

Dzieci dla Naszych darczyńców przygotowały
Bożonarodzeniowe Jasełka i upominki , był również słodki
poczęstunek i mnóstwo prezentów od Przyjaciół. W tym
uroczystym dniu Pani Maria Karaban -Wiceprezes
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci województwa opolskiego
wręczyła odznakę Przyjaciel Dziecka Pani Katarzynie
Kuśmierczyk. Odznaka została przyznana na wniosek
Wychowanków, Dyrektora Domu Dziecka oraz Członków
Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci z Domu Dziecka
w Namysłowie "Kraina Przyjaźni".

W imieniu własnym, Dzieci i personelu Placówki
dziękuję za wsparcie finansowe, za prezenty
i upominki, za uśmiech, wspaniałe słowa otuchy,
a przede wszystkim za pamięć

Dyrektor Domu Dziecka w Namysłowie
Maciej Jański

Zarząd Powiatu Namysłowskiego
O G Ł A S Z A

VI (szóste), VII (siódme) i X (dziesiąte) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości
(działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego i Miłosza

11.01.2019 r.
07.01.2019 r.

1. Przetargi odbędą się w dniu o godzinie 10:00 w dużej sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Namysłowie.
2. Wadia należy wpłacić lub wnieść do dnia włącznie.
3. Informacji o przetargach udziela Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego
w Namysłowie, Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów, pokój nr 210, tel. 77 410 36 95 wew. 209, 210 i na stronie internetowej
http://bip.namyslow.pl/2790/588/nieruchomosci-sprzedaz-najem-dzierzawa-2018-r.html.

VI (szóste) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w
Namysłowie za parkiem przy ul. Miłosza:

Lp. Nr działki
Oznaczenie wg

katastru

nieruchomości

Pow.
działki

w ha

Cena wywoławcza

brutto w zł
Wadium w zł

Postąpienie

w zł

1. 437/349 RIVa 0,1426 76 100,00 4 000,00 800,00

2. 437/350 RIVa 0,1388 74 200,00 3 800,00 750,00

3. 437/353 RIVa 0,1387 74 200,00 3 800,00 750,00

VII (siódme) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych
w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego:

Lp. Nr działki

Oznaczenie wg

katastru
nieruchomości

Pow.

działki
w ha

Cena wywoławcza

brutto w zł
Wadium w zł

Postąpienie

w zł

1. 437/334 RIIIb 0,1000 53 100,00 2 700,00 540,00

2. 437/335 RIIIb 0,1002 53 200,00 2 700,00 540,00

3. 437/336 RIIIb 0,1005 53 400,00 2 700,00 540,00

4. 437/338 RIIIb 0,1039 55 200,00 2 800,00 560,00

5. 437/339 RIIIb 0,1029 54 700,00 2 800,00 550,00

6. 437/341 RIIIb 0,1100 58 400,00 3 000,00 590,00

7. 437/344 RIIIb 0,1022 54 300,00 2 800,00 550,00

8. 437/345 RIIIb 0,1030 54 700,00 2 800,00 550,00

9. 437/348 RIIIb, RIVa 0,1458 77 400,00 3 900,00 780,00

10. 437/351 RIIIb, RIVa 0,1398 74 200,00 3 800,00 750,00

X (dziesiąte) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych
w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego:

Lp. Nr działki
Oznaczenie wg

katastru
nieruchomości

Pow.
działki
w ha

Cena wywoławcza
brutto w zł

Wadium w zł
Postąpienie

w zł

1. 437/321 RIIIb 0,1181 62 700,00 3 200,00 630,00

2. 437/322 RIIIb 0,1208 64 100,00 3 300,00 650,00

3. 437/323 RIIIb 0,1100 58 400,00 3 000,00 590,00

4. 437/324 RIIIb 0,1093 58 100,00 3 000,00 590,00

5. 437/327 RIIIb 0,1216 64 600,00 3 300,00 650,00

6. 437/328 RIIIb 0,1000 53 100,00 2 700,00 540,00

7. 437/329 RIIIb 0,1000 53 100,00 2 700,00 540,00

8. 437/331 RIIIb 0,1000 53 100,00 2 700,00 540,00

9. 437/332 RIIIb 0,1000 53 100,00 2 700,00 540,00

Zarząd Powiatu Namysłowskiego

VI (szóste) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości  (działek budowlanych) położonych
w Namysłowie za parkiem przy ul. Miłosza:

VII (siódme) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości  (działek budowlanych) położonych
w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego:

X (dziesiąte) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości  (działek budowlanych) położonych
w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego:



aktualności

Dobiegła końca I edy-
cja rządowego programu
kompleksowego wsparcia
dla rodzin „Za życiem”
realizowanego przez ośro-
dek koordynacyjno-rehabili-
tacyjno-opiekuńczy miesz-
czący się przy Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej
w Namysłowie. Przez kilka
miesięcy tj. od 09.07.2018r.
do 07.12.2018r. specjaliści
w/w ośrodka zrealizowali
340 godzin na rzecz dzieci
niepełnosprawnych i zagro-
żonych niepełnosprawnością
z terenu naszego powiatu.

W I edycji zajęcia dla
19 dzieci prowadzili następu-

jący specjaliści: psycholog – hipoterapeuta (Pani Katarzyna
Pęczkowska), psycholog prowadzący terapię poznawczą
(Pani Lucyna Pianka), pedagog prowadzący terapię
integracji sensomotorycznej (Pani Danuta Kwiecień),
fizjoterapeuta prowadzący rehabilitację ruchową (Pani
Elżbieta Horwat).

Podczas realizacji zajęć z wczesnego wspomagania
rozwoju kładliśmy nacisk na ścisłą współpracę z rodziną
dziecka. Polegała ona przede wszystkim na udzielaniu
pomocy w kształtowaniu postaw i zachowań pożądanych
w kontaktach z dzieckiem, wzmacnianiu więzi emocjo-
nalnej, rozpoznawaniu zachowań dziecka i kształtowaniu
w rodzicach prawidłowych reakcji na te zachowania.
Udzielanie instruktażu i porad w zakresie specjalistycznej
pracy z dzieckiem, wsparcie rodziców w dostosowaniu
środowiska domowego do potrzeb dziecka oraz przeka-
zanie informacji na temat potrzebnych środków
dydaktycznych wspierających rozwój dziecka dopełniało
świadczoną pomoc terapeutyczną i stało się wartością
dodaną programu „Za życiem” właśnie przez bezpośredni
udział rodzica w terapii.

Większość zajęć prowadzona była w strukturach
ośrodka, a jedynie hipo-
terapia – jako jedna
z form rehabilitacji
wieloprofilowej osób
niepełnosprawnych była
prowadzona w terenie w
miejscowości Minkow-
skie przez psychologa /
hipoterapeutę. Do dys-
pozycji dzieci przezna-
czone były dwie klacze
niewielkiego wzrostu,
odpowiednio przygoto-
wane do prowadzenia
zajęć. Nietypowość tej
metody polegała na
tym, że przy udziale

Podsumowanie I edycji rządowego programu
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

konia, w mózgu kodował się prawidłowy wzorzec ruchu
miednicy podczas chodu – działanie, które stało się "nauką
chodzenia bez chodzenia". Sama hipoterapia normalizuje
napięcie mięśni, poprawia koordynację ruchową,
równowagę, orientację w przestrzeni oraz w schemacie
własnego ciała, doskonali poczucie rytmu, ponadto
pozytywnie wpływa na sferę emocjonalną i społeczną
poprzez rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych.
Wzmacnia poczucie wartości dziecka oraz ogólnie
poprawia jego kondycję fizyczną. Podczas zajęć z dziećmi
wyhamowywano odruchy patologiczne przez odpowiednie
ułożenia lub posadzenie dziecka na koniu; kształtowano
reakcje równoważne poprzez konieczność utrzymania się
na ruchomym podłożu; normalizowano napięcie
mięśniowe wywołane łagodnym, rytmicznym kołysaniem
podczas chodu konia oraz ciepłem jego ciała.
Przygotowywano do prawidłowego chodzenia dzięki
charakterystycznym, trójpłaszczyznowym ruchom konia
przenoszonym na tułów dziecka; wyzwalano reakcję
podparcia poprzez
m.in. opieranie rąk na
grzbiecie konia oraz
działanie na kilka
zmysłów jednocześnie
– dotyk, słuch, wzrok,
węch. Ćwiczenia odby-
wały się na łonie natu-
ry w pięknej okolicy, co
było okazją do odprę-
żenia się zarówno dla
dzieci, jak i ich rodzi-
ców.

We wczesnym
wspomaganiu rozwoju
dziecka niezwykle
ważna jest rehabi-
litacja ruchowa. Na
początkowym etapie życia rozwój ruchowy jest ściśle
połączony z rozwojem funkcji poznawczych, więc często
rehabilitacja połączona jest z integracją sensoryczną
i innymi formami wsparcia dziecka, w tym z terapią
poznawczą dziecka. W zajęciach z fizjoterapeutą
wykorzystywaliśmy metody Bobath i Vojty. Dzięki
wczesnej interwencji rehabilitacyjnej możliwe jest
zahamowanie rozwoju wielu zaburzeń lub całkowite ich
wyeliminowanie, jeśli nie zostały one utrwalone przez
dziecko.

Od nowego roku 2019 będziemy kontynuowali
program „Za życiem” i będziemy rekrutować kolejne
dzieci na kolejną edycję. Zatem zapraszamy
zainteresowanych rodziców najmłodszych dzieci
niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością
(do momentu rozpoczęcia nauki szkolnej) do kontaktu
z naszym ośrodkiem.

Dorota Surmańska
Dyrektor PPP w Namysłowie
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aktualności

Uchwałą Rady Powiatu Namys łowsk iego Nr XLVI/335/2018,

z dnia 17 października 2018 r., w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2019, będzie

obowiązywał niżej podany grafik pracy aptek:

Dyżury aptek w roku 2019

Harmonogram dyżurów w porze nocnej, święta i dni wolne od pracy
dyżur rozpoczyna się o godzinie 08.00 i trwa do godziny 08.00 następnego dnia


