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Chcesz zamieścić reklamę
w naszej gazecie?
Zadzwoń!!

509 296 915

Panie Starosto, w ubiegłym roku na łamach gazety
„Nasz Powiat Namysłowski” pisaliśmy o skardze jaką
grupa radnych opozycji złożyła do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Opolu na uchwały Rady
Powiatu Namysłowskiego powzięte w dniu 4 sierpnia
2016 roku. Czy znany jest już wyrok Sądu w tej
sprawie?
Zanim odpowiem na to pytanie chciałbym
przypomnieć mieszkańcom Powiatu Namysłowskiego,
że 4 sierpnia 2016 roku została zwołana „nadzwyczajna” sesja przez pana Wojciecha Próchnickiego,
ówczesnego Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
Zarząd Powiatu Namysłowskiego zwrócił się z wnioskiem o zwołanie przedmiotowej sesji do Przewodniczącego, ponieważ pilnie potrzebowaliśmy podjąć
uchwały niezbędne do realizacji inwestycji drogowych
i realizowanych projektów edukacyjnych. A pan Sławomir Gradzik, wówczas Przewodniczący Rady Powiatu
poinformował, że jest na urlopie. W tym momencie
Wiceprzewodniczący Próchnicki jako najstarszy
wiekiem zwołał sesję, gdyż zgodnie z art. 14. §.
3 ustawy o samorządzie powiatowym „W przypadku
nieobecności Przewodniczącego i nie wyznaczenia
Wiceprzewodniczącego zadania Przewodniczącego
wykonuje Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem”.
Natomiast radny Szyndlarewicz uważał, że pan
Próchnicki jak i radni biorący udział w sesji działali
niezgodnie z prawem. W przysłanym do mnie piśmie
pisał iż: „To się w żadnym sądzie nie ostoi. Śmiem
twierdzić, że polegnie już na etapie kontroli
nadzorczej przez służby wojewody.” Pan radny
uważał, że podjęte uchwały są nieważne. Pozwolę sobie
ponownie zacytować jego słowa: „W mojej opinii
podjęte działania przez pana Próchnickiego
stanowią nie tylko rażące naruszenie prawa,
ale także, co może równie istotne, prowadzą wprost
do próby stanowienia aktów prawa miejscowego,
nie mieszczących się w porządku konstytucyjnym
i ustawowym.
W związku z tym radni złożyli do Sądu Administracyjnego w Opolu skargę na bezprawnie podjęte uchwały
w dniu 4 sierpnia 2016 roku. Odpowiadając na zadane
pytanie informuję, że Sąd skargi radnych odrzucił.

Wyroki w tej sprawie są prawomocne. Podjęte przez
pana Wojciecha Próchnickiego działania były zgodne
z prawem, jak również uchwalone na rzeczonej sesji
uchwały. Z kolei w oddzielnym postępowaniu
rozpatrywana była skarga pana Sławomira Gradzika.
Sąd 9 maja br. skargę oddalił. Pani Sędzia w bardzo
klarownym uzasadnieniu ustnym wyroku powiedziała, że skarga pana Gradzika mogłaby być
uwzględniona tylko w przypadku rażącego
naruszenia prawa przy zwołaniu sesji 4 VIII 2016
roku. Prawo nie zostało naruszone, gdyż sesję zwołał
najstarszy wiekiem Wiceprzewodniczący pod nieobecność Przewodniczącego do czego uprawniały
go przepisy ustawy o samorządzie powiatowym. Tym
samym zwołana przez pana Próchnickiego sesja
została przeprowadzona zgodnie z prawem.
rozmawiała Monika Thiel

ZMIANA DYŻURÓW APTEK
Informujemy, że w związku z zakończeniem działalności:
1. Apteki „Mniszek”, zlokalizowanej przy ul. J. Piłsudskiego 1B
w Namysłowie, dyżury tej apteki, przypadające na miesiąc
czerwiec, tj.: 01, 12 i 23, przejmie Apteka „Przy Szpitalu”,
ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów, tel. 77 – 500 04 55.
2. Apteki Polskiej, zlokalizowanej przy ul. Boh. Warszawy 17B
w Namysłowie, dyżury tej apteki, przypadające na miesiąc maj
tj. 23 i 27, oraz miesiąc czerwiec, tj.: 03, 07, 14, 18, 25 i 29,
przejmie Apteka „Przy Targu”, ul. Wały Jana III 5, 46-100
Namysłów, tel. 77 – 4 103 133.
Katarzyna Kuśmierczyk, Naczelnik Wydziału ZS

Święto Flagi i Konstytucji 3 Maja w powiecie
W powiecie namysłowskim odbyły się uroczyste
obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Święta
Konstytucji 3 Maja. Uroczystościom towarzyszyło
podniesienie biało-czerwonej na maszt przed placem
namysłowskiej strażnicy oraz msza święta za
Ojczyznę.
Przy dźwiękach hymnu narodowego w obecności
pocztów sztandarowych 2 maja nastąpiło uroczyste
podniesienie flagi państwowej na maszt przed placem
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Namysłowie. Podczas uroczystości okolicznościowe
przemówienie wygłosił m.in. Andrzej Michta Starosta
Namysłowski, w którym podkreślał znaczenie naszych
barw narodowych.
- Polska flaga to kolory bieli i czerwieni złożone
z dwóch poziomych pasów. Jej barwy 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 symbol ognia, krwi, odwagi i waleczności. Nasza
biało-czerwona flaga to element łączący i jednoczący
wszystkich Polaków rozproszonych po różnych
kontynentach. Towarzyszy nam od zarania dziejów
w ważnych dla kraju wydarzeniach. Wydobywa z
pamięci chwile, kiedy biało-czerwone barwy oznaczały
triumf i zwycięstwo. Reprezentuje Polskę w różnych
miejscach świata. Jest z nami przy okazji uroczystości
państwowych, ale także w momentach zagrzewania do
walki naszych sportowców. Tworzy naszą tradycję
i historię - mówił Starosta Michta.
Tego dnia w KP PSP w Namysłowie zorganizowano
również dzień otwarty, dzięki czemu najmłodsi
mieszkańcy mogli poznać tajniki pracy strażaka
oraz wsiąść do wozu strażackiego. Nie zabrakło również
smacznego poczęstunku, o który zadbało Starostwo
Powiatowe w Namysłowie, organizator Dnia Flagi
w naszym powiecie .

Z kolei 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja
uczczono mszą świętą w kościele pw. św. Franciszka
z Asyżu i Piotra z Alkantary w Namysłowie przy udziale
pocztów sztandarowych. Po nabożeństwie za Ojczyznę
zebrani, przy akompaniamencie Namysłowskiej
Orkiestry Dętej przemaszerowali ulicami miasta
do Namysłowskiego Ośrodka Kultury, gdzie odbyły się
m.in. występy uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 3.
W obydwu uroczystościach udział wzięli m.in.
Starosta Namysłowski Andrzej Michta, Wicestarosta
Krzysztof Żołnowski, Burmistrz Namysłowa Julian
Kruszyński, członkowie Zarządu Powiatu Namysłowskiego Artur Masiowski, Mariusz Jabłoński, Piotr
Lechowicz, radni oraz mieszkańcy powiatu namysłowskiego.
Monika Thiel
Informujemy, że władze uczciły Dzień Flagi RP
wbrew nieprawdziwej informacji zamieszczonej
w Namysłowskim Kurierze Lokalnym Nr 9 (46) z dnia
10 maja 2017 r. w artykule „Obchody 3-go maja
podzieliły mieszkańców?”

Wspólnota Obywatelska 2006

Materiał sponsorowany

wybrała nowe władze
Ideą przewodnią powołanej w 2006 roku Wspólnoty Obywatelskiej było umożliwienie wszystkim
mieszkańcom gmin wchodzących w skład powiatu namysłowskiego aktywne działanie na rzecz rozwoju
i bezpieczeństwa. Twórcy tej wspólnoty wierzyli i wciąż wierzą w zdrowy rozsądek, pracowitość i oddanie
pewnym uniwersalnym zasadom.
Zbliżające się wybory samorządowe i dynamiczna sytuacja polityczna której doświadczamy każdego
dnia, także w naszym, lokalnym środowisku były głównymi powodami zmian władz WO 2006. W dniu 20
kwietnia br. odbyło się walne Zgromadzenie Wspólnoty Obywatelskiej 2006. Członkowie stowarzyszenia
dokonali wyboru nowego, siedmioosobowego zarządu, którego przewodniczącym został Artur Masiowski.
W skład zarządu weszli także: Andrzej Gala - wiceprzewodniczący, Barbara Bednarz - skarbnik, Bogdan Zdyb
–sekretarz oraz Agnieszka Domalaczna, Piotr Lechowicz i Mariusz Jabłoński jako członkowie zarządu.
Zmiana władz WO to także zapowiedź bardziej aktywnych działań, które umożliwią wszystkich chętnym
dzielenie się swoimi pomysłami oraz ich realizację. Wspólnota Obywatelska chce umożliwić mieszkańcom
powiatu konstruktywne komentowanie poczynań obecnych władz gminnych i powiatowych
oraz realizowanie nowych zamierzeń po wyborach samorządowych.
Wspólnota Obywatelska 2006 to organizacja otwarta na ludzi rozsądnych, którzy nie chcą już
bezczynnie, a czasami nawet bezradnie obserwować tego co się wokół nich dzieje. WO chce być
organizacją aktywną i odpowiedzialną i taką możliwość daje wszystkim, którzy zdecydują się
na uczestnictwo w tej wspólnocie.
Mariusz Jabłoński

Keyboard dla Zielenieckich Dziołch

Starostwo Powiatowe w Namysłowie ufundowało
zespołowi ludowemu z Zieleńca Keyboard Yamaha.
Sprzęt ten to najwyższej jakości instrument
muzyczny. Członkinie zespołu nie kryły swojej
radości.
Starosta Namysłowski Andrzej Michta i Wicestarosta
Krzysztof Żołnowski przekazali 18 maja zespołowi
„Zielenieckie Dziołchy” nowo zakupiony instrument

muzyczny Keyboard Yamaha. Instrument ten zapewnia
doskonały komfort gry, a dzięki wbudowanemu
modułowi brzmienia, zestawowi automatycznych
podkładów akompaniujących oraz innym przydatnym
funkcjom stanowi doskonały sprzęt do produkcji
muzycznej.
- Jestem przekonany, że nowy i profesjonalny sprzęt
umożliwi zespołowi lepsza słyszalność zwłaszcza na
imprezach plenerowych - mówił Starosta Michta
„Zielenieckie Dziołchy” to pochodzący z Zieleńca
zespół ludowy powstały w 2013 roku w ramach projektu
unijnego Strategii Rozwoju Wsi Zieleniec. Zespół
tworzy dziesięć pań, które w tradycyjnych opolskich
strojach promują kulturę ludową poprzez pieśni i
tańce. Zielenieckie Dziołchy aktywnie uczestniczą w
życiu kulturowym wsi i obszaru LGD. Swoją twórczość
prezentują na wszelkich uroczystościach, spotkaniach,
dożynkach i festynach. Ponadto na swoim koncie maja
wiele wyróżnień m.in. „Opolskie Szmaragdy 2014” czy
zakwalifikowanie się do III edycji Festiwalu Piosenki
Ranczerskiej „Wilkowyjce”.
W uroczystym spotkaniu wzięła udział także
Barbara Zając Wójt Gminy Pokój, na której terenie
działa zespół.
Monika Thiel

Uczniowie „Rolnika” wyjechali w pole
Wiosną wszyscy rolnicy wyjeżdżają
w pole, aby przystąpić do wiosennych prac
polowych. Po przeszło 15 latach przerwy
w pole wyjechali także uczniowie Zespołu
Szkół Rolniczych w Namysłowie.
Było to możliwe dzięki realizacji projektu
„Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” w ramach,
którego szkoła została wyposażona w kompletny park maszynowy oraz dzięki Zarządowi
Powiatu Namysłowskiego, który podjął decyzję o przekazaniu paru hektarów pola dla
szkoły. Dzięki maszynom i ziemi możemy uczyć
młodzież rolnictwa w praktyce, co jest nieodzowną częścią nowoczesnego kształcenia
zawodowego. Wiosną uczniowie II i III klasy
Technikum Agrobiznesu wykonywali na polu
prace związane z uprawą, nawożeniem oraz
siewem roślin jarych takich jak pszenica jara,
fot. PROCARM
kukurydza na ziarno oraz została założona
łąka, na której uczniowie będą uczuli się
obsługi maszyn do zbioru zielonek czy siana. Niewątpliwym wsparciem w prowadzeniu zajęć praktycznych jest
pomoc firmy PROCAM, która wyposaża szkołę w niezbędne środki do produkcji rolnej. Jako konsumenci chcemy
zdrowej, najwyższej jakości żywności - a to już zaczyna się na polu. Dlatego bardzo ważne jest, aby kształcenie
przyszłych rolników przebiegało na najwyższym poziomie - a to robimy w namysłowskim „Rolniku”.
Widać to choćby na ostatniej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, gdzie w bloku Produkcji Roślinnej
Wojciech Smolarczyk, Kacper Kaliniak i Patryk Klimek zajęli kolejno I, II i IV miejsce , a Mateusz Jędrzejak zajął
I miejsce w bloku Mechanizacja Rolnictwa.
Tomasz Wiciak

Jest szansa na modernizację szpitala
Obiekt szpitala w Namysłowie jest własnością Powiatu
namysłowskiego (przejęty od skarbu państwa). Zarządza
nim Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A.. Budynek
wymaga pilnych i niezbędnych remontów. Szpital został
wybudowany w 1911-1912 r., ma statut obiektu
zabytkowego, a od kilkudziesięciu lat pełni rolę lecznicy
dla mieszkańców powiatu .
Szpital przez ostatnie 28 lat po zmianie ustrojowej nie
doczekał się kapitalnego remontu i jest ostatnim obiektem
użyteczności publicznej w Namysłowie, który musi zostać
zmodernizowany, aby móc dalej pełnić rolę szpitala.
Z wcześniejszych modernizacji budowa bloku operacyjnego
była krokiem milowym w unowocześnieniu szpitala,
remonty przychodni i części oddziałów, utworzenie Zakładu
opiekuńczo-leczniczego i hospicjum miały miejsce
kilkanaście lat temu.
Opracowaliśmy jako zarządca obiektu program
modernizacji szpitala. Niezbędne w budynku są remonty
poprawiające standard hotelowy dla pacjentów przebywających na leczeniu, ale również dostosowujące szpital
do wymogów przeciwpożarowych i sanitarnych. Do najważniejszych zadań należy budowa drugiej windy,
centralnej sterylizatorni, przebudowa zasilania energetycznego, modernizacja pracowni endoskopowej i izby
przyjęć, remont oddziałów szpitalnych oraz co istotne
zmiana otoczenia przyszpitalnego (parkingi i drogi
i wjazdy).
Przebudowę dróg i parkingów musimy dokonać w taki
sposób, aby ochronić unikatowe siedliska nietoperzy
zamieszkujących obiekty szpitalne. Dzięki zaangażowaniu
Zarządu Powiatu oraz pracowników Wydziału Promocji
złożony został wniosek do Regionalnego Programu
Operacyjnego.

Realizacja tego programu ma na celu ochronę nietoperzy
i poprawę warunków ich bytowania.
Szpital ma szansę zyskać nowe otoczenie poprzez
zagospodarowanie terenu i rewitalizację zabytkowego
parku, a nietoperze jeszcze lepsze warunki bytowe.
Mam nadzieję, że w najbliższym czasie rozpoczniemy
dyskusję na temat modernizacji szpitala, a pozyskane środki
pomocowe będą pierwszym krokiem zmian wizerunku
szpitala.
Artur Masiowski
Dyrektor Administracyjny Szpitala,
członek Zarządu Powiatu

Dyrektor Administracyjny Szpitala informuje
Od miesiąca czerwca uruchomiona zostanie w Namysłowskim Centrum Zdrowia
komercyjna Poradnia Pediatryczna - Gastroenterologiczna.
Poradnia zajmować się będzie diagnostyką i leczeniem:
1. chorób przełyku (choroba refluksowa przełyku, eozynofilowe zapalenie
przełyku)
2. chorób żołądka i dwunastnicy (przewlekłe zapalenia błony śluzowej żołądka
i dwunastnicy, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, zakażenie Helicobacter
pylori)
3. chorób jelita cienkiego i grubego (choroba trzewna, nietolerancja laktozy,
fruktozy, bakteryjny przerost flory jelita cienkiego, krwawienie z przewodu
pokarmowego)
4. czynnościowych zaburzeń przewodu pokarmowego (dyspepsja czynnościowa,
zespół jelita drażliwego, zaparcie stolca, czynnościowe bóle brzucha)
5. chorób pęcherzyka żółciowego (kamica pęcherzyka żółciowego)
6. chorób wątroby (hipertransaminazemia, hiperbilirubinemia)
7. chorób infekcyjnych przewodu pokarmowego
8. chorób ogólnopediatrycznych
Poradnia będzie czynna w czwartki od godziny 12.00
Do poradni obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna - 77 40 40 227 lub 77 40 40 200 od pon. – do pt od 12.00-do 14.00
Jeśli Twoje dziecko ma następujące objawy: skazę białkową, nasilone ulewania, wymioty, zgagę, niedobór masy ciała,
nadwagę lub otyłość, bóle brzucha, wzdęcia brzucha, ostrą lub przewlekłą biegunkę, zaparcia stolca, niedokrwistość,
domieszkę krwi lub śluzu w stolcu,objawy infekcji dróg oddechowych, zakażenie układu moczowego, gorączkę o niejasnej
etiologii.
Zapraszamy do Poradni Pediatryczno-Gastroenterologicznej na konsultację do Pani dr n. med. Małgorzaty Ruczki (budynek
główny szpitala, parter, dziecięca izba przyjęć)

Cennik poradni pediatryczno-gastroenterologicznej
Konsultacja lekarska -100,00zł

Sprzedaż nieruchomości rolnych
Informujemy, że dnia 09.06.2017r. o godz. 10:00 na Sali
Narad im. Michała Ilnickiego Starostwa Powiatowego
w Namysłowie odbędzie się przetarg na sprzedaż
kompleksu nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie.

POWIERZCHNIA I CENA:
Przedmiotem przetargu jest kompleks nieruchomości
rolnych niezabudowanych stanowiących grunty orne
położone w Wilkowie o łącznej powierzchni 17,6409 ha.
Kompleks składa się z dwóch działek o nr ewid. 944/2
i 945/4.
W skład działki nr 944/2 wchodzą następujące
grunty:
grunty orne RIVa o pow. 0,4900 ha,
grunty orne RIVb o pow. 1,0042 ha,
W skład działki nr 945/4 wchodzą następujące
grunty:
grunty orne RII Ib o pow. 11,3943 ha,
grunty orne RIVa o pow. 4,5723 ha,
grunty orne RIVb o pow. 0,1801 ha,
Cena wywoławcza wynosi 1.000.000,00 zł brutto
ADRES:
grunty położone są w Wilkowie przy drodze
wojewódzkiej nr 451 (po prawej stronie trasy Namysłów –
Wrocław), dojazd dogodny od drogi wojewódzkiej.
Lokalizacja nieruchomości atrakcyjna, w bliskości
punktów zaopatrzenia i zbytu, w otoczeniu gruntów
rolnych i w niedalekiej odległości terenów zabudowy
przemysłowej miasta Namysłów, grunt wysokiej
przydatności rolniczej, uprawiany rolniczo, rozłóg
regularny. Brak wyposażenia w urządzenia do produkcji
rolnej.

Nieruchomości nie są obarczone żadnymi zobowiązaniami i obciążeniami.
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.
FORMA ZBYCIA:
Ustny przetarg nieograniczony
PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO:
Grunt wysokiej przydatności rolniczej.
WIĘCEJ INFORMACJI:
Na stronie internetowej www.namyslow.pl lub w Wydziale 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,
211.

Powiat Namysłowski wybuduje
ponad 13 kilometrów ścieżek rowerowych!
Sukcesem zakończył się proces aplikacji o środki europejskie
w ramach projektu partnerskiego, realizowanego przez Subregion
Północny Opolszczyzny. Złożony wniosek, obejmujący również zakres
Powiatu Namysłowskiego, otrzymał dofinansowanie z poddziałania 3.1.1
Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.
Za blisko 6,5 miliona złotych Powiat Namysłowski zrealizuje koncepcję,
której głównym założeniem jest wyprowadzenie indywidualnego ruchu
samochodowego z miasta Namysłowa poprzez budowę infrastruktury dla
ruchu rowerowego i pieszego wraz z miejscami postojowymi. Zakłada ona
połączenie centrum Namysłowa z miejscowościami najbliżej położonymi
od miasta (Ligotka, Dębnik, Wilków, Smarchowice Małe, Rychnów,
Kamienna, Łączany).
Powstanie w ten sposób sieć ścieżek (przebiegająca po drogach
powiatowych), która pozwoli na bezpieczne poruszanie się rowerzystów. Będzie to również ekologiczna
alternatywa dla ruchu pojazdów kołowych, pozwalającą na dojazd rowerem do miejsc pracy i innych instytucji
czy miejsc publicznych.
Projekt został skonstruowany w sposób kompleksowy. Sieć ścieżek rowerowych zostanie wyposażona
w infrastrukturę towarzyszącą - powstanie 6 miejsc postojowych (składających się m.in. z wiaty, stojaków
rowerowych, ławki), gdzie rowerzyści będą mogli pozostawić rowery lub odpocząć przed dalszą jazdą. Natomiast
same ścieżki będą wykonane na utwardzonym podłożu, z nawierzchnią asfaltową.
Realizacja projektu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców powiatu, którzy coraz chętniej aktywnie
spędzają wolny czas. Nowopowstałe trasy zapewnią komfort oraz bezpieczeństwo uprawiania sportu, turystyki
i rekreacji.
Infrastruktura, która powstanie będzie miała również znaczenie dla środowiska naturalnego. Przyczyni się
m.in. do redukcji emisji spalin i promocji alternatywnych form transportu i środków komunikacji - takich jak rower.
Projekt będzie realizowany do grudnia 2018 r.
Wioletta Socha – Kompała
Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu

7

edukacja

Dajemy do ręki zawód
Jacek Pietroszek, Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych
imienia Tadeusza Kościuszki w Namysłowie, o zagranicznych praktykach uczniów i o tym, dlaczego warto uczyć się
w „Rolniku”.
Panie Dyrektorze, dlaczego gimnazjaliści powinni
wybrać właśnie Zespól Szkół Rolniczych?
Bo jesteśmy szkolą otwartą, przyjazną, dajemy szansę
nabycia umiejętności zawodowych, rozwoju zainteresowań
artystycznych i sportowych. Stawiamy na sukces, oferując
młodzieży podjęcie nauki w kierunkach: technik agrobiznesu,
technik żywienia i usług gastronomicznych, technik
informatyk, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik architektury krajobrazu, technik hodowca
koni, technik fotografii i multimediów oraz ubiegłoroczna
nowość - technik organizacji reklamy. Warto dodać, że
w okolicy jesteśmy ostatnią szkołą rolniczą, stąd też kształcą
się u nas również uczniowie z ościennych powiatów, aby,
uzyskawszy wykształcenie rolnicze, planować przejęcie
rodzinnych gospodarstw rolnych.
Setki uczniów „Rolnik” szkoli się na Zachodzie. Jak
będzie w przyszłym roku?
Jesteśmy szkołą, która w Polsce znajduje się w czołówce
placówek pod względem ilości uczniów uczestniczących w tej
formie doskonalenia zawodowego. Możliwość ich organizacji
pojawiła się z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej. My
aplikujemy projekty od 2006 roku, do ubiegłego roku było ich
20, wysłaliśmy za granicę łącznie 726 uczniów i 56 nauczycieli
- opiekunów. W tegorocznym konkursie szkoła uplasowała się
na pierwszym miejscu, biorąc pod uwagę wysokość
przyznanych środków na projekt „Rozwój umiejętności
zawodowych podczas szkolenia zagranicą”. Otrzymaliśmy
dofinansowanie na kwotę 271 112, 00 euro. Zatem
w przyszłym roku na praktyki do Anglii, Niemiec, Hiszpanii
i Włoch pojedzie 95 uczniów. Ponadto planujemy wysłać na
dwutygodniowe szkolenia nauczycieli do Malagi i Niemiec.
Wielką zaletą praktyk jest lepsze przygotowanie uczniów do
egzaminów zawodowych. Prawie 100 procent młodzieży,
która bierze udział w projektach zdaje egzaminy i otrzymuje
tytuł technika. Wyjazd na praktykę poprzedza przygotowanie
językowe w postaci dodatkowych 80 godzin języków obcych
(angielski, włoski, hiszpański) oraz zajęcia z native speakerami. Po miesięcznym powrocie poziom językowy wzrasta,
wewnętrzne badania pokazały, że młodzież zdaje bez
problemu maturę z języka obcego, znacznie powyżej wymaganego pułapu 30 procent. Nasza młodzież bardzo dobrze
sprawdza się za granicą, niektórzy dostają nawet propozycje
pracy wakacyjnej. Wielu absolwentów „Rolnika” skorzystało
z takich ofert, kilku podjęło stałą pracę za granicą.
Ale nie tylko zagraniczni przedsiębiorcy doceniają
Pańskich uczniów. Podobno lokalni pracodawcy już
zabiegają o absolwentów, szczególnie kierunku technik
informatyk.
To prawda. Technik informatyk jest o tyle ciekawym
zawodem, że w naszym biurze pracy nie ma nikogo zarejestrowanego jako bezrobotnego. Młodzież kończąca ten kierunek
wybiera się na studia albo od razu podejmuje pracę. Pracodawcy już poszukują naszych uczniów, aby zachęcić ich do
pozostania w naszym regionie. Przykładem może być Diehl,
gdzie nasi uczniowie odbywają staże, a w przypadku
sprawdzenia się dostają propozycję pracy. Wiele firm
potrzebuje osób do obsługi urządzeń komputerowych.
Oprócz praktyk oferujecie uczniom kursy podnoszące
kwalifikacje zawodowe.
Tak, w ramach rożnych projektów mamy rozmaite kursy.
Na przykład wspomniani przyszli informatycy czy technicy
organizacji reklamy dodatkowo mogli skorzystać z kursu
projektowania komputerowego i grafiki komputerowej. Tego
typu projekty co roku są wznawiane i uczniowie mogą

uzupełniać swoje kwalifikacje. Regionalny Zespół Placówek
Wsparcia Edukacji z Opola w ramach projektu „Opolskie
Szkolnictwo Zawodowe Bliżej Rynku Pracy II” umożliwił udział
uczniów w wielu atrakcyjnych formach kursów, szkoleń,
konkursów, wizyt studyjnych, praktyk i stażów zawodowych,
na przykład „ePortfolio” czy „Mam wizję – mam plan”
Zespół Szkół Rolniczych promuje się pod hasłem:
„Zawód. Sukces. Rozwój”. A co to oznacza w praktyce?
W praktyce dajemy do ręki przyszłemu absolwentowi
zawód i możliwość rozwoju w każdej dziedzinie. Kształcą się
u nas sportowcy - najlepsi zapaśnicy z „Orła Namysłów”,
którzy są członkami kadry narodowej. Pomagamy im nie tylko
zdobywać laury sportowe, ale wspieramy w nauce, aby mogli
ukończyć szkołę i zdobyć zawód. Oczywiście pomagamy
również lekkoatletom czy uczniom grającym w „Starcie
Namysłów”. Jesteśmy, co roku wśród najlepszych szkół
województwa opolskiego w sporcie. Na sukces przekłada się
również nowoczesna i dobrze wyposażona szkoła. Dzięki
projektowi „Wsparcie kształcenia w kluczowych dla regionu
branżach”, w którym wzięło udział Starostwo Powiatowe,
zakupiliśmy sprzęt rolniczy i gastronomiczny za ponad milion
złotych. Dzięki temu technicy agrobiznesu uczą się zawodu
na 3 hektarowym polu, oczywiście z wykorzystaniem
nowoczesnych maszyn rolniczych. Nasi uczniowie, co roku są
laureatami olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
z produkcji roślinnej i zwierzęcej, architektury krajobrazu,
żywienia, agrobiznesu czy też mechanizacji rolnictwa. W tym
roku trzech z nich bierze udział (za kilka dni - przyp. red.)
w etapie finałowym w Kielcach. W tym roku mamy finalistę
z mechanizacji rolnictwa i dwóch finalistów z produkcji
roślinnej. Warto dodać, że laureaci olimpiad, będąc już
w drugiej czy trzeciej klasie technikum, mają indeksy na
wybrane uczelnie rolnicze w całej Polsce.
„Rolnik” w tym roku obchodzi 70 lat. To kawał historii.
Jaki będzie jubileusz?
70-lecie szkoły planujemy na 30 września. Wtedy odbędą
się główne uroczystości: rozpoczniemy mszą w kościele, część
oficjalną planujemy w Namysłowskim Ośrodku Kultury,
po której spotkamy się w na terenie szkoły na pikniku,
a wieczorem czeka nas uroczysty bal. Natomiast zapowiedzią
wielkiego święta szkoły będzie wojewódzka inauguracja roku
szkolnego w Namysłowie, którego otwarcia dokona Michał
Siek, Opolski Kurator Oświaty, a nasza szkoła będzie jej
gospodarzem. Od kilku miesięcy trwają przygotowania
do uroczystości, jest to przecież wyjątkowy moment w historii
„Rolnika”…
Rozmawiała Monika Thiel

edukacja

edukacja

roz s ze r zo n e :
PROFIL HUMANISTYCZNY
Wybierając profi humanistyczny, od drugiej klasy realizujesz:
- 8 godzin j. polskiego
- 5 godzin historii
- 6 godzin j. obcego lub 5 godzin biologii lub 5 godzin WOSu

P RO F I L P O L I T E C H N I C Z N O - E KO N O M I C Z N Y
Wybierając profi politechniczny, od drugiej klasy realizujesz:
- 8 godzin matematyki,
- 4 godziny fizyk lub geografi
- 6 godzin j.obcego lub 4 godziny informatyki

PROFILPRZYRODNICZY
Wybierając profi przyrodniczy, od drugiej klasy realizujesz:
- 5 godzin biologii
- 4 godziny chemii
- 6 godzin języka obcego lub 4 godziny fizyk

P RO F I L H I STO RYC Z N O - S P O Ł E C Z N Y
Wybierając profi historyczno społeczny, od drugiej klasy realizujesz:

- 5 godzin historii
- 4 godziny WOSu lub geografi
- 6 godzin języka obcego

Zapraszamy Was Drodzy Gimnazjaliści do dalszej podróży naukowej i życiowej
w I LO w Namysłowie.
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Zajrzyj do nas…
@liceum.namyslow

