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Panie Starosto, jaka dla Pana była mijająca kadencja? Czy
będzie Pan ponownie kandydował do Rady Powiatu
Namysłowskiego?
Mijająca kadencja była niewątpliwie kadencją niełatwąjedyną spośród 5-ciu dotychczasowych, podczas której nastąpiła
zmiana Starosty, kiedy po śmierci śp. Starosty Michał Ilnickiego w
styczniu 2016 roku ja zostałem wybrany starostą , były również
zmiany na stanowiskach przewodniczącego rady powiatu
i wicestarosty i to dwukrotne. Dla mnie i moich
współpracowników kadencja była okresem intensywnej pracy,
realizowaliśmy wielomilionowe inwestycje drogowe z 50 % i 85%
dofinansowaniem (ul. Grunwaldzka, Braterska i ścieżki
rowerowe- przyp. red.), zrealizowaliśmy projekt przekształcenia
otoczenia szpitala również z 85% dofinansowaniem ze środków
UE, projekty w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego,
projekty dotyczące oświaty w ramach projektu „Razem dla
lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” i projekty dotyczące
naszych szkół zawodowych „Rolnika” i „Mechanika” z 95 %
dofinansowaniem. Wymieniać by można jeszcze więcej
inwestycji. Korzystając z okazji chciałbym w tym miejscu
podziękować kolegom - Członkom Zarządu Powiatu i wszystkim
zaangażowanym w te projekty a zwłaszcza Wydziałom Promocji i
Rozwoju Powiatu, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia
Powiatu, Architektury i Budownictwa, Dróg, Edukacji, Kultury
i Sportu, Pani Skarbnik i Wydziałowi Finansowemu, Pani Sekretarz
i Wydziałowi Organizacyjnemu. Wszystkie sukcesy powiatu
to efekt pracy zespołowej.
Odpowiadając na drugą część pytania zdecydowałem się
(po raz szósty - przyp. red) kandydować do Rady Powiatu, choć
tym razem decyzja była trudniejsza niż przed poprzednimi

wyborami, przepisy prawa wyborczego zabroniły równoczesnego
kandydowania na wójta i do rady powiatu. Bardzo wiele osób
z terenu mojej rodzinnej gminy Domaszowice namawiało mnie ,
żebym wybrał gminę, ale uznałem, że nie mogę zostawić
powiatu, z którym jestem już związany prawie 20 lat i dla którego
chciałbym zrobić jeszcze więcej w kadencji 2018-2023,
oczywiście jeśli wyborcy obdarzą mnie zaufaniem.
rozmawiała Monika Thiel

Nagroda Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
dla Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie
Rozmowa z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w
Namysłowie - Zbigniewem Juzakiem

Panie Dyrektorze jak wygląda aktualnie stopa bezrobocia w
naszym powiecie?
W końcu lipca 2018 r. zarejestrowanych było 985 bezrobotnych, a stopa bezrobocia wynosiła
7,4 %. W porównaniu z lipcem 2017
r., kiedy stopa bezrobocia wynosiła
9,9 % (1328 bezrobotnych)
odnotowano, więc spadek o 2,5 pkt
procentowego. To rekordowo niska
wartość, którą odnotowaliśmy
na terenie naszego powiatu.
To bardzo dobry wynik. Czy
jest Pan zadowolony z takich
danych?
Spadek ilości zarejestrowanych o 343 osoby to istotna
poprawa oraz powód do zadowolenia. Zawsze powtarzam, że jesteśmy przecież po to, aby mieszkańcom powiatu żyło się lepiej. Dzięki
pracy, którą pomagamy im zdobyć,
mogą bowiem realizować swoje
plany zawodowe, a przez to
budować poczucie bezpieczeństwa,

również finansowego. Skuteczność naszych działań jako
Powiatowego Urzędu Pracy została wyróżniona przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, od którego
otrzymaliśmy nagrodę.
Panie Dyrektorze proszę przybliżyć, za co ta nagroda?
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonało
porównania skuteczności Powiatowych Urzędów Pracy na terenie
całego kraju. Liczyliśmy, że wyniki będą dobre, ale nie
spodziewaliśmy się, że aż tak bardzo. Efektywność zatrudnieniowa na poziomie 92,92 % oraz kosztowa 7 100 zł, dała nam
pierwsze miejsce w kategoriach efektywności zatrudnieniowej
oraz kosztowej w województwie opolskim oraz bardzo wysoką
pozycję w kraju, tj. 4 i 13 miejsce na 340 urzędów. Ministerstwo
nagradza 50 najlepszych Urzędów Pracy w kraju. Cieszy, że nasz
Urząd otrzymuje tę nagrodę już trzeci rok z rzędu.
Zaangażowanie i profesjonalizm pracowników naszego Urzędu
znajduje ponownie potwierdzenie i za tą pracę im bardzo
dziękuję.
Panie Dyrektorze to ogromny sukces naszego „pośredniaka”, za które należą się gratulacje.
To przede wszystkim sukces naszego powiatu, to sukces
namysłowian, którzy znaleźli miejsca pracy za naszym
pośrednictwem i mogą się realizować zawodowo. To również
poprawa ekonomiczna bytu namysłowian i ich rodzin. Tak więc
gratulacje należą się przede wszystkim naszym byłym
bezrobotnym, którzy znaleźli swoje miejsce pracy.
Dziękuję za rozmowę
rozmawiała Monika Thiel

Władysław Kosiniak-Kamysz
odwiedził namysłowski szpital
Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego
Władysław Kosiniak-Kamysz gościł 10 września w
Namysłowie. Kosiniak-Kamysz odwiedził Namysłowskie Centrum Zdrowia, gdzie spotkał się
z lekarzami i pielęgniarkami oddziału dziecięcego oraz Zakładu Opieki Leczniczej. Liderowi
ludowców w wizycie towarzyszył Wicemarszałek
Województwa Opolskiego i Przewodniczący
opolskich struktur PSL Stanisław Rakoczy.
- Cieszymy się, że w okresie kampanii przed
wyborami samorządowymi znaczący polityk
szczebla centralnego - Prezes PSL-u Władysław
Kosiniak- Kamysz znalazł choć trochę czasu
by odwiedzić nasz namysłowski szpital powiatowy.
Warto przypomnieć, że Prezes PSL-u jest lekarzem
doktorem nauk medycznych, dlatego sprawy służby
zdrowia są mu bliskie- mówi Starosta Namysłowski
Andrzej Michta
Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z pracownikami medycznymi szpitala o pracy na ich oddziałach,
a także sytuacji służby zdrowia. Podczas wizyty nie
zabrakło spotkania z lokalnymi działaczami struktur PSL-u
w czasie, którego dyskutowano o sytuacji finansowej
powiatowych szpitali w Polsce.
- Na spotkaniu w gabinecie Prezesa NCZ S.A.
Krzysztofa Kuchczyńskiego, prezes spółki, dyrektor Artur
Masiowski i ja wskazaliśmy na trudności jakie będzie miała
spółka, a więc tym samym właściciel - samorząd ze
sfinansowaniem podwyżek dla pań pielęgniarek, które
obiecał rząd w wysokości 1100 zł netto. Koszt dla
pracodawcy tej podzielonej na 3 etapy podwyżki to blisko
2.200 zł. Państwo przeznacza na podwyżkę 1600 zł,
samorząd musiałby więc dołożyć 600 zł do każdego etatu,
co w skali roku 2019 wynosi około 1 mln złotych. To kolejny
przypadek kiedy kolejne rządy, zaciągają zobowiązania
wobec rożnych grup zawodowych, a nie w pełni je
finansują, co skutkować może utratą płynności finansowej
przez szpitale. Prezes Kosiniak- Kamysz zapoznał się też
z rezultatem prac wokół szpitala w ramach realizacji
projektu „Ochrona in situ nietoperza na terenie
zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie”
i wyraził szczere uznanie zarówno co do idei zadania
jak i co do sposobu jego realizacji – dodaje Andrzej Michta
Monika Thiel

Od lewej: Członek Zarządu Powiatu Mariusz Jabłoński, Starosta
Namysłowski Andrzej Michta, Radny Tomasz Wiciak, Prezes PSL
Władysław Kosiniak-Kamysz, Prezes NCZ S.A Krzysztof Kuchczyński,
Piotr Karleszko, Radny Wojewódzki Ryszard Kuchczyński i Członek
Zarządu Powiatu, Dyrektor ds. Administracyjnych NCZ S.A Artur
Masiowski

Rozmowa z Piotrem Lechowiczem
Przewodniczącym Rady Powiatu Namysłowskiego
Koniec kadencji samorządu to zawsze dobry moment do
ocen i podsumowań, jak Pan Przewodniczący ocenia te cztery
lata?
Rada Powiatu, jest organem uchwałodawczym,
opiniodawczym i inicjującym działania organu wykonawczego
jakim jest Zarząd Powiatu i Starosta. Efekty działań zależą
w dużej mierze od jakości współpracy między tymi organami.
W mojej ocenie w mijającej kadencji udało się zbudować dobry
klimat do dyskusji i współpracy w ważnych sprawach powiatu
czego jednym z przykładów było udzielenie zarządowi powiatu
absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2017 przez
zdecydowaną większość radnych w tym część radnych opozycji.
W ciągu ostatnich czterech lat udało nam się zrealizować
ambitny plan dalszego rozwoju naszego powiatu, chociaż mam
świadomość, że oczekiwania naszych mieszkańców są dużo
większe, co jest zrozumiałe i dobre bo motywuje nas do jeszcze
większego wysiłku. W kończącej się kadencji zrealizowano szereg
bardzo oczekiwanych przez naszych mieszkańców inwestycji
m.in. ulice Grunwaldzka i Braterska w Namysłowie, kończone są
projekty dotyczące budowy 13 km ścieżek rowerowych,
renowacji murów obronnych czy remontu i dalszej informatyzacji
szpitala. Rada i Zarząd w swoich decyzjach starali się
uwzględniać w miarę możliwości finansowych i technicznych
oczekiwania mieszkańców wszystkich gmin naszego powiatu.
Efektywność pracy Rady Powiatu to przede wszystkim
aktywność i zaangażowanie w jej prace poszczególnych radnych.
Wielu radnych, za co chciałbym im jeszcze raz bardzo
podziękować, zna bardzo dobrze problemy swoich wyborców

i podejmuje działania w celu ich
rozwiązania. Kierowanie Radą, w
której zasiadało tak wielu
doświadczonych samorządowców
było dla mnie dużym wyzwaniem,
odpowiedzialnością i zaszczytem.
Przed kolejną Radą nowe
zadania i wyzwania. Do najważniejszych zaliczyłbym dalszą modernizację szpitala, który jest najważniejszą instytucją naszego powiatu
bo stanowi w dużej mierze o bezpieczeństwie zdrowotnym naszych
mieszkańców. Dofinasowanie naszych szkół średnich w perspektywie
zmian organizacyjnych przed jakimi
staną we wrześniu 2019 r. kiedy trafi
do nich podwójny rocznik absolwentów szkół podstawowych i wygaszanych gimnazjów.
I wreszcie drogi powiatowe, których nadal znaczna część
wymaga przebudowy i remontów.
Korzystając z okazji chciałbym podziękować wszystkim
mieszkańcom za pozytywne i krytyczne uwagi, sugestie,
za zainteresowanie problemami naszego powiatu. To istotnych
element udziału i zaangażowania w życie publiczne. I oczywiście
zapraszam i zachęcam do wzięcia udziału w zbliżających się
wyborach.
rozmawiała Monika Thiel

Rozmowa z Tomaszem Wiciakiem nauczycielem w ZSR w Namysłowie, liderem środowisk wiejskich
Panie Tomaszu, rok szkolny 2017/2018 dla ZSR
w Namysłowie obfitował w sukcesy uczniów z zakresu
rolnictwa, których jest Pan opiekunem.

Oprócz tego, że rozwija się
Pan zawodowo, działa Pan również
społecznie?

Dokładnie. Rok szkolny 2017/2018 dla Zespołu Szkół
Rolniczych w Namysłowie obfitował w sukcesy moich uczniów,
którzy wzięli udział w różnych konkursach i olimpiadach
rolniczych. Zajmowali oni pierwsze miejsca na Olimpiadzie
Wiedzy i Umiejętności
Rolniczych, Olimpiadzie Młodych
Producentów Rolnych czy Turnieju BHP. Można zatem powiedzieć,
że jest to dowodem na to, że jesteśmy najlepszą szkołą
w województwie opolskim pod względem kształcenia
zawodowego w zakresie rolnictwa. Warto wspomnieć, że ostatni
sukces naszego ucznia - Kacpra, zajął on 1 miejsce w kraju
na Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, pokazuje,
że należymy do najlepszych ośrodków kształcących przyszłych
rolników w kraju. Osiągnięcia naszych uczniów nie biorą się
znikąd. Są zasługą ciężkiej pracy uczniów, nauczycieli
i ich rodziców.

Od najmłodszych lat lubiłem udzielać się w szkole, kościele
czy na wsi. Uważam, że trzeba mieć
do tego powołanie. Dziś jestem
radnym Rady Miejskiej w Namysłowie, przewodniczącym Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Bardzo
ważne jest dla mnie, aby następował
racjonalny rozwój wsi, żeby nie było
dysproporcji między rozwojem
miasta, jak i obszarów wiejskich.
Budowa dróg, lamp, kanalizacja
kolejnych wsi, rozbudowa placów
zabaw i świetlic to jedne z najważniejszych problemów naszej gminy.
Jako radny staram się, aby wieś nie została zapomniana
i aby była doinwestowana. Również jako młody rolnik działam
w Związku Młodzieży Wiejskiej, którego od trzech lat jestem
wiceprezesem. W poprzednim roku zorganizowaliśmy
dla prawie stu dzieci z rodzin rolniczych wyjazd na kolonię
i ferie zimowe. W Kowalowicach, gdzie mieszkam prężnie
działam z sołtysem Damianem na rzecz rozwoju naszej małej wsi
poprzez organizację takich uroczystości, jak: dożynki, dzień
kobiet, obchody dnia Świętego Mikołaja. W ostatnich latach
udało się nam doprowadzić do budowy ulicy Szkolnej, altanki
przy świetlicy czy też oświetlić ulicę Polną. Każda inwestycja
cieszy i pobudza do dalszego działania.

Panie Tomaszu. Wiemy, że w najbliższym czasie będzie
Pan bronił doktoratu. Czy to prawda?
Od 3 lat prowadzę badania naukowe dotyczące plonowania
pszenicy jarej po poplonach. W swojej pracy doktorskiej
sprawdzam, czy poplony wpływają pozytywnie na strukturę,
życie w gleby, budowanie próchnicy, a w konsekwencji,
czy wpływają na wyższe polony i który poplon jest najbardziej
efektywny. Nauki rolnicze, jak i przyrodnicze są mi bardzo bliskie
i swoje zainteresowania realizuję, na co dzień jako nauczyciel
przedmiotów rolniczych, ale również jako rolnik.

Red.
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Kadencja 2014-2018
oczami Zarządu Powiatu Namysłowskiego
Wybory za pasem. Zapytaliśmy więc, Zarząd Powiatu Namysłowskiego,
co uważają za największy sukces mijającej kadencji.

Starosta Namysłowski (Przewodniczący Zarządu)
Andrzej Michta
Sukcesów jest wiele, dlatego nie tak łatwo wybrać. Wymienię dwa: pierwszy to 13 km
ścieżek rowerowych, którym przeważnie towarzyszą całkiem nowe nawierzchnie dróg,
jako zapalony rowerzysta często jadąc rowerem spotykałem się z sytuacją, że mijały
mnie pojazdy, zwłaszcza ciężarówki niemal jadąc „po plecach”. Podobne doświadczenia
są chyba udziałem wszystkich rowerzystów, którzy będąc niechronionymi uczestnikami
ruchu drogowego narażają się na duże ryzyko utraty zdrowia a nawet życia. Dzięki nowym
ścieżkom ulegnie radykalnej poprawie bezpieczeństwo rowerzystów, zwiększy się
również płynność i komfort ruchu kierujących pojazdami mechanicznymi, gdyż
rowerzyści nie będą już tamować ruchu, a nowe nawierzchnie zapewnią bezpieczeństwo
i szybkie przemieszczanie.
Drugi sukces tak do końca się jeszcze nie dopełnił, ale wszystko jest na dobrej drodze
byśmy jako powiat (jeden z nielicznych) uruchomili dom dziennego pobytu dla seniorów
w pomieszczeniach po prokuraturze przy ul. Pułaskiego w Namysłowie w pięknym
parkowym otoczeniu. Nasze społeczeństwo coraz bardziej się starzeje i placówka
zapewniająca nierzadko samotnym seniorom możliwość spędzenia czasu z innymi jest
bardzo potrzebna. W wielu przypadkach osoby starsze wymagają stałej opieki swoich
dzieci bądź wnuków. Ci z kolei często są zmęczeni musząc niemal bez wytchnienia
zajmować się swoimi podopiecznymi. Możliwość iż (choćby dzień lub dwa w tygodniu)
przez osiem godzin ktoś inny obejmie ich bliskich opieką jest bardzo cenna. Podobne
ośrodki są zresztą cywilizacyjnym standardem w zamożniejszym społeczeństwie
zachodniej Europy np. Niemczech, na szczęście coraz bardziej upowszechniają się
w naszym kraju.

Wicestarosta Namysłowski
Konrad Gęsiarz
Wszyscy wiemy jak ważnym elementem rozwoju młodzieży jest odpowiednia
infrastruktura sportowa przy szkołach, dlatego za jeden z sukcesów mijającej kadencji uważam
podjęcie działań zmierzających do jej poprawy. Udało się zapoczątkować temat budowy
kompleksu sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym. W najbliższym czasie będziemy
wybierać jedną z dwóch zaproponowanych koncepcji zagospodarowania terenu przy
ul. Mickiewicza. Planowana jest budowa bieżni lekkoatletycznej oraz wielofunkcyjnych boisk
do gier zespołowych. Temat ten jest o tyle ważny, że pomimo usytuowania obiektu przy szkole,
będzie on ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców powiatu.
Na uwagę zasługuje remont ul. Grunwaldzkiej, który przez wiele lat był odkładany
w czasie i dopiero zarząd obecnej kadencji podjął decyzję o jego realizacji. Dodatkowo
wyremontowano ul. Braterską oraz na ukończeniu jest projekt budowy ścieżek rowerowych
za kwotę ponad 6 mln złotych.
Udało się również zadbać o zabytkowe mury w mieście oraz inne cenne zabytki
na terenie ościennych gmin, których remont jest już na ukończeniu, a dodatkowym atutem
tego projektu będzie kampania edukacyjna wśród dzieci i młodzieży dotycząca zabytków
znajdujących się na terenie naszego powiatu.
Obecną kadencję zamykamy ponad 22 milionami złotych przeznaczonymi
na inwestycje, a co najważniejsze większość tej kwoty została pozyskana ze środków
zewnętrznych.

aktualności

Członek Zarządu Powiatu
Krzysztof Żołnowski
Startując do Rady Powiatu Namysłowskiego stawiałem sobie za cel poprawę bezpieczeństwa
ruchu drogowego oraz dbałość o rozwój kultury fizycznej. Patrząc na mijającą kadencje mogę
śmiało rzec, że udało mi się skutecznie zrealizować swoje założenia i odnieść tym samym kilka
sukcesów. Największym sukcesem jest remont drogi powiatowej w Bąkowicach i złożenie wniosku
do RPO WO na remont drogi Biestrzykowice-Miodary oprócz tego remont ulic: Grunwaldzkiej
i Braterskiej w Namysłowie, zmodernizowanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1132
w Starościnie, montaż dwóch znaków aktywnych B-33 40 800 mm z migającym na przemiennie
obrysem obwódki i wartością ograniczenia do 40 na drodze powiatowej numer 1136
w Świerczowie czy budowa 13 kilometrów ścieżek rowerowych.
Kolejnym sukcesem są inicjowane i organizowane przeze mnie cykliczne turnieje piłkarskie
takie jak Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Seniorów i Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Żaków.
Dużym osiągnieciem jest również zapoczątkowanie Plebiscytu Ekologicznego „Namysłowski
As Ekologii”, którego jestem pomysłodawcą. Za jego pośrednictwem staramy się doceniać
mieszkańców i firmy z terenu naszego powiatu propagujące proekologiczne zachowania
i działania.
Niewątpliwie dla mnie osobiście wielkim sukcesem była również możliwość sprawowania
przez ponad rok funkcji wicestarosty namysłowskiego.

Członek Zarządu Powiatu
Artur Masiowski
Podsumowując pracę radnego powiatowego oraz członka Zarządu Powiatu w latach 20152018 mam satysfakcję ,że udało się zrealizować wiele istotnych zadań. Inwestycje w różnych
obszarach to ponad 22 miliony złotych, co najważniejsze co druga zainwestowana złotówka
pochodziła ze środków zewnętrznych, zarówno europejskich i krajowych.
Cieszę się z kilku ważnych inwestycji miejskich jakimi były modernizacje zapomnianych ulic
Braterskiej i Grunwaldzkiej za ponad 2,9 miliona złotych oraz budowa ścieżek rowerowych
na wszystkich drogach wylotowych z Namysłowa za 6,3 miliona poprawiając bezpieczeństwo.
Na rewitalizację parku wykonanie nowych dróg i parkingów przy szpitalu, zakup sprzętu
oraz dokapitalizowanie spółki Namysłowskiego Centrum Zdrowia wydatkowaliśmy łącznie prawie
5 milionów złotych, zapewniając funkcjonowanie szpitala w pełnym zakresie.

Członek Zarządu Powiatu
Mariusz Jabłoński
W tej kadencji jako Zarzad Powiatu zanotowalismy wiele sukcesów. Takich jak budowa
13 kilometrów sciezek rowerowych wraz z miejscami postojowymi za blisko 6,3 miliona zlotych.
Wszystko to w ramach dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014-2020 na zadanie „Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Powiatu
Namyslowskiego - budowa infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego-infrastruktura
dla ruchu rowerowego i pieszego”.
Jak równiez projekt „Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ulicy
Olesnickiej 4 w Namyslowie”. Jego wartosc to blisko 3 mln zlotych. Lecz dla mnie osobiscie
najwazniejszymi zadaniami realizowanymi przez Zarzad Powiatu byl projekt „Ochrona,
promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji
i Rekreacji-czesc pólnocna”. Wartosc projektu to blisko 4 mln zlotych. Pieniadze te zostaly
przeznaczone na renowacje, rewitalizacje i zabezpieczenie obiektów sakralnych takich jak
Kosciól Oczyszczenia Najswietszej Maryi Panny w Bukowiu czy Kosciól Świetych Apostolów Piotra
i Pawla w Pagowie.
Równiez cieszyc moze fakt przekazania dotacji na remonty Kosciolów w Wilkowie
i Wojciechowie. Jak równiez Inwestycja pod nazwa: „Rozbudowa drogi powiatowej w m. Wilków
– budowa chodnika”. Inwestycja ta powstala w trosce o poprawe bezpieczenstwa mieszkanców
Wilkowa.
Natomiast moim osobistym sukcesem w tej kadencji bylo przyznanie mi przez Marszalka
Województwa Opolskiego nagrody za szczególne osiagniecia w dziedzinie kultury regionu Slaska
Opolskiego.
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Prezes NCZ S.A. Krzysztof Kuchczyński
i Dyrektor ds. Administracyjnych NCZ S.A. Artur Masiowski o naszym szpitalu

Na ostatnim etapie prace remontowe wokół szpitala
Zbliżamy się do zakończenia prac remontowych wokół szpitala
realizowanych w ramach projektu „Ochrona in–situ nietoperza
na terenie zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej w Namysłowie”,
przypomnę całość prac obejmowała zrewitalizowanie zabytkowego
parku, budowę nowoczesnego oświetlenia, zasilanie energetyczne
szpitala ,nowe drogi i parkingi oraz budowle dla nietoperzy. Koszt
inwestycji 3 175 450 PLN, z tego środki unijne to 2 504 045 PLN.

Mobilna szkoła rodzenia - bezpłatne
usługi dla przyszłych mam !!!
Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych pacjentek, Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A. przystąpiło do projektu
unijnego ,,Mobilna Szkoła Rodzenia”Kobiety przygotowujące się do porodu będą mogły skorzystać z bezpłatnych usług
zdrowotnych i edukacyjnych w ramach zajęć w „Szkole rodzenia”
Celem zajęć jest :
-przygotowanie do porodu aktywnego
-przekazanie wiedzy dotyczącej pielęgnacji noworodka
-przygotowanie do karmienia naturalnego
-wsparcie psychiczne ciężarnej i jej rodziny
-poprawa kondycji przed porodem
Zajęcia w Szkole Rodzenia prowadzone będą przez doświadczone położne i lekarzy pracujących w oddziale
ginekologiczno-położniczym i noworodkowym namysłowskiego szpitala
Zajęcia odbywać się będą cyklicznie 1 x w tygodniu, przez 7 tygodni
Zapisy do „Szkoły rodzenia” oraz informacji o terminach spotkań pod telefonem 77 40 40 206 udziela położna Pani Beata
Szczepańska.

Remont szpitala czas zacząć
Po uporządkowaniu otoczenia szpitala czas zacząć
prace remontowe na oddziałach szpitalnych. Mamy
przygotowany plan modernizacji całego szpitala,
remonty chcemy rozpocząć jeszcze w tym roku
rozpoczynając od sal pacjentów oddziale internistycznym, tak aby warunki pobytu pacjentów były
komfortowe.
W tym miesiącu rozstrzygniemy przetarg na budowę
drugiej windy w szpitalu. Planujemy zakończenie budowy w czerwcu 2019 r.

Park ordynatorów
Wielu znakomitych lekarzy pracujących w namysłowskim szpitalu już wśród nas nie ma. Postanowiliśmy uczcić ich pamięć. Znakomitą okazją będzie
zakończenie prac renowacyjnych w parku szpitalnym,
który chcemy nazwać parkiem ordynatorów.
Na ich część zostanie ustawiona pamiątkowa płyta
z nazwiskami ordynatorów, którzy pracowali
w szpitalu i są na wiecznym dużurze.

Teren zabytkowego parku namysłowskiego szpitala

aktualności

Będzie modernizacja linii kolejowej
Kluczbork – Namysłów – Wrocław
Poseł Bartłomiej Stawiarski pierwsze działania zmierzające
do modernizacji linii kolejowej nr 143 Kluczbork – Namysłów Wrocław podejmował już w 2015 r., jeszcze jako wicestarosta
namysłowski. Sprawa remontu torów nabrała tempa, kiedy
Stawiarski został posłem w marcu 2016 r. Pierwsze wystąpienie
sejmowe naszego parlamentarzysty było poświęcone właśnie
naszej linii kolejowej. Następnie była cała seria spotkań
w ministerstwie infrastruktury, zapytań i interpelacji poselskich.
W efekcie starań Bartłomieja Stawiarskiego zapomniany
wcześniej projekt remontu torów będzie realizowany, jesteśmy
na etapie prac projektowych, co potwierdził minister
infrastruktury.
Poseł Bartłomiej Stawiarski na posiedzeniu Sejmu 19 lipca pytał
właśnie Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka o stan
przygotowań do modernizacji linii kolejowej nr 143 Kluczbork –
Namysłów – Wrocław. W formule pytań w sprawach bieżących
z mównicy sejmowej 19 lipca poseł Stawiarski mówił do ministra
Adamczyka: „Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni Państwo!
Ja z ogromnym zadowoleniem przyjąłem informację o rozpoczęciu
prac projektowych związanych z rewitalizacją linii kolejowej
nr 143 Kluczbork - Namysłów - Wrocław. Starania o remont,
rewitalizację tej linii od samego początku szły jak po grudzie.
Inwestycja na początku znajdowała się na liście projektów
podstawowych w „Krajowym programie kolejowym”, później
decyzją ówczesnej premier pani Ewy Kopacz została przesunięta
na listę projektów rezerwowych. Ja w 2015 r. jeszcze jako
wicestarosta namysłowski podczas wizyty pani Kopacz
w Namysłowie składałem petycję, w której argumentowałem,
jak ta inwestycja jest istotna dla północnej część Opolszczyzny,
dla powiatu kluczborskiego i namysłowskiego i dla Dolnego Śląska,
powiatu oleśnickiego i samego Wrocławia. Bo jak popatrzymy
na mapę inwestycji kolejowych, to widzimy, że Wrocław jest
jednym bardzo ważnym węzłem kolejowym, i nie trzeba tutaj
argumentować dlaczego, a Kluczbork jest drugim takim ważnym
węzłem kolejowym, skąd kieruje się ruch towarowy i pasażerski
na Górny Śląsk, na Wielkopolskę. A między tymi dwoma węzłami
kolejowymi mamy w tej chwili białą plamę. Na linii kolejowej
nr 143 są takie odcinki, gdzie pociąg zwalnia do 5 km na godzinę.
Kiedyś kursowały pociągi pospieszne z Wrocławia przez Kluczbork
do Częstochowy i dalej do Warszawy. W tej chwili odbywa się
jedynie ruch osobowy i towarowy.
W kwietniu tego roku pan Mirosław Siemieniec, rzecznik
prasowy PKP PLK, podał do wiadomości publicznej informację,
że podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji
projektowej. Projekt na odcinek Kluczbork - Namysłów do granicy
województwa dolnośląskiego ma kosztować 9,6 mln zł. W związku
z tym proszę pana ministra o informację, jaki jest stan
zaawansowania tych prac projektowych, czy występują jakieś
problemy, i o informację, czy po 2019 r. mamy szansę
na finansowanie tej inwestycji, kiedy i z jakich środków, bo to jest
ogromna inwestycja, której koszt szacowany jest na 1100 mln”.
Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk w odpowiedzi
na zapytanie posła Bartłomieja Stawiarskiego przekazał optymistyczne dla mieszkańców Namysłowa informacje: „Pan poseł pytał
o stan przygotowań, wcześniej informując o przeniesieniu tego
projektu z listy podstawowej. Otóż dla porządku powiem, że ten
projekt nigdy nie został przeniesiony z listy podstawowej
na rezerwową, on był na tej liście rezerwowej, jakkolwiek dawano
mu wówczas, w czasie, o którym pan mówił, bo to był czas WPIK-u
i poprzedniej ekipy rządowej, duże szanse na realizację. Po prostu
obiecywano, obiecywano, ale nie robiono nic, żeby ten projekt był
przygotowywany pod względem formalnym […]. W latach 20142016 zostało opracowane studium wykonalności dla zadania: prace
na linii kolejowej nr 143 w ramach projektu „Prace na wybranych
liniach kolejowych w perspektywie UE 2014-2020 - prace
przygotowawcze” […].
I tutaj przeszliśmy już do konkretnych działań, panie pośle.
W styczniu bieżącego roku zawarto dwie umowy na opracowanie

dokumentacji projektowej wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego
dla zadania pod
nazwą „Prace na
linii kolejowej 143
na odcinku Kluczbork - Oleśnica Wrocław Mikołajów”. I to realizujemy w ramach
projektu pod nazwą
„Prace przygotowawcze dla wybranych projektów
finansowane ze
środków krajowych” według następującego podziału. Część A to zadanie pierwsze, odcinek: Kluczbork Namysłów, województwo opolskie.
Część B to zadanie
drugie, odcinek: granica województwa opolskiego, dolnośląskiego,
Oleśnica - Wrocław Mikołajów. Koszt powyższej umowy to bez mała
27 mln zł, dokładnie 26,5 mln zł. W ramach ww. umów przewidziane
są m.in. do realizacji: koncepcja programowo-przestrzenna,
raport o oddziaływaniu na środowisko niezbędny do uzyskania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uzyskanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, pozwolenia wodnoprawne,
dokumentacja budowlana wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę,
materiały przetargowe. Opracowana dokumentacja projektowa
w przyszłości pozwoli na wybór wykonawcy robót budowlanych
w chwili zapewnienia źródeł finansowania. Tym zapewnionym
źródłem finansowania, panie pośle, mamy nadzieję - ja jestem
głęboko przekonany - będzie kolejna perspektywa, będą kolejne
środki w kolejnej perspektywie unijnej. Opracowana dokumentacja projektowa w przyszłości pozwoli na wybór wykonawcy robót
budowlanych w chwili zapewnienia źródeł finansowania, i to nie
w trybie: projektuj i buduj, ale w trybie: buduj, czyli z konkretną
dokumentacją techniczną.
Aktualny stan prac, o który pan poseł pytał. Opracowana została
koncepcja programowo-przestrzenna, na podstawie której przygotowany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko. Spodziewany termin uzyskania decyzji
środowiskowej to czerwiec 2019 r., uzyskanie ostatecznych
decyzji, pozwoleń na budowę - styczeń 2020 r., okres realizacji
zadania, jeśli chodzi o dokumentację i nadzór - od stycznia 2018 r.
do sierpnia 2023 r. Tak więc jesteśmy przekonani, że będziemy
gotowi w momencie rozpoczęcia realizacji projektów w kolejnej
perspektywie unijnej w 2021 r. Nie zaprzepaszczamy żadnego
miesiąca, żadnego kwartału, żadnego roku w zakresie przygotowania dokumentacji.
Przypomnę sytuację z 2015 r., z przełomu lat 2015 i 2016. Kiedy
otworzyliśmy teczki dotyczące konkretnych inwestycji, dla których
ogłoszono przetarg, a ogłoszono tych przetargów 26, to w lwiej
części teczki były puste i zawierały tylko i wyłącznie tytuł
inwestycji na okładkach. My dzisiaj przygotowujemy projekty
inwestycyjne nie tylko dla tej inwestycji, o której mówił pan poseł,
ale i dla wielu innych inwestycji. W momencie kiedy wejdziemy
płynnie w nową perspektywę unijną, projekty będą czekały,
pozostaje tylko kwestia wyboru kolejności ich realizacji”.
To bardzo cieszy, że prace przygotowawcze ruszyły pełną parą.
Mieszkańcy powiatu namysłowskiego czekają z niecierpliwością na
realizację tej inwestycji.
WP

aktualności

Program kompleksowego
wsparcia dla rodzin „Za życiem”
Od lipca 2018
roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Namysłowie realizuje w
powiecie namysłowskim zadania
wiodącego ośrodka
koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.
Ośrodki te utworzone zostały w kraju
w ramach programu
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Podstawę
do tego dała uchwała Rady Ministrów podjęta na podstawie
ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży
i rodzin „Za życiem”. Program przewidziany jest do realizacji
do 2026 r., natomiast jego plan finansowy ustalony został
do 2021 r. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych
zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjnoopiekuńczych realizujemy następujące zadania:
- udzielamy rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej
problemów rozwojowych dziecka,
- wskazujemy właściwe dla dziecka i jego rodziny formy
kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności
rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej,
psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
- wskazujemy jednostki udzielające specjalistycznej pomocy
dzieciom,

z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, słuchową,
z autyzmem, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego
i zaburzeniami genetycznymi, które aktualnie uczestniczą
w zajęciach z hipoterapii, rehabilitacji ruchowej, terapii
poznawczej z elementami integracji sensomotorycznej.
W momencie zakończenia terapii, kolejni mali pacjenci będą
mieli szansę na skorzystanie z programu oferującego fachowe
usługi różnych specjalistów, dostosowanych do rodzaju i typu
niepełnosprawności i zaburzeń.
Zadania ośrodków wskazane rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie
szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjnorehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. poz. 1712)
są niezależne od zadań realizowanych w ramach
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego
wspomagania rozwoju dzieci, są również niezwiązane
z subwencją oświatową oraz sprawozdawczością prowadzoną
w ramach Systemu Informacji Oświatowej. Finansowanie
realizacji w/w zadań odbywa się w formie dotacji celowej.
Oznacza to 100 procentowe zapewnienie przez państwo
środków na zadanie dla placówek wyznaczonych do tego
zadania, bez obowiązku zapewnienia przez powiat
20 procentowego wkładu własnego. Rodzice dzieci korzystają
z usług całkowicie bezpłatnie. Zatem jeśli jesteście Państwo
rodzicami dzieci niepełnosprawnych (nie uczęszczających
jeszcze do szkół i zamieszkujących powiat namysłowski)
ub jesteście zaniepokojeni rozwojem swojego dziecka
zapraszamy na konsultacje i specjalistyczne diagnozy
do naszego ośrodka.
Dorota Surmańska –
Dyrektor PPP w Namysłowie
i Koordynator programu „Za życiem”

- organizujemy wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- koordynujemy korzystanie z usług specjalistów dostępnych
na obszarze powiatu.
W pierwszej transzy na bieżący rok kalendarzowy
namysłowska Poradnia otrzymała dotację (w wysokości
35.400,00 zł ) na wyposażenie ośrodka koordynacyjnorehabilitacyjno-opiekuńczego w środki dydaktyczne
niezbędne do realizacji specjalistycznych zajęć oraz na same
zajęcia dla beneficjentów programu. W tym roku
kalendarzowym nasza Poradnia, jako ośrodek, przeprowadzi
w ramach programu „Za życiem” 340 godzin zajęć
o charakterze terapeutycznym dla dzieci niepełnosprawnych
lub zagrożonych niepełnosprawnością. W tym momencie
zakwalifikowano do programu 17 małych dzieci (mieszkańców
powiatu namysłowskiego) z różnymi typami niepełnosprawności i wyraźnymi deficytami w rozwoju psychoruchowym o nieustalonej etiologii. Wśród pierwszych
uczestników programu znalazły się m.in. dzieci

Ogłoszenie
Starostwo Powiatowe w Namysłowie informuje, że na tablicach ogłoszeń, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Namysłowie
przy Placu Wolności 12A, w terminie od 10.09.2018r. do 01.10.2018 r. zostanie wywieszony wykaz informujący o przeznaczeniu
do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa:
1. Nieruchomości położonej w obrębie ewid. Polkowskie, gmina Domaszowice, stanowiącej działkę nr ewd. 95/1,
zapisanej w księdze wieczystej OP1U/00037041/7.
2. Nieruchomości położonej w obrębie ewid. Bukowie, gmina Wilków, stanowiącej działkę nr ewd. 200/1, zapisanej
w księdze wieczystej OP1U/00029973/0.
Powyższy wykaz będzie również opublikowany na stronie internetowej www.namyslow.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

10

