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Gratka dla rowerzystów.
Zakończyła się budowa ścieżek rowerowych.

Ruszyły prace związane
z utworzeniem Dziennego Domu
„Senior +” przy ul. Pułaskiego 3b
w Namysłowie

Kilka dni temu rozpoczęły się prace
związane z przebudową i adaptacją
pomieszczeń po byłej prokuraturze na
Dzienny Dom ”Senior+”. Całość
zadania to koszt 375 000 zł, w tym
75 000 zł stanowi wkład własny
Powiatu.

Umowa na remont drogi powiatowej nr DP 1150 O Popielów Ładza w miejscowości Ładza
podpisana!

Powiat Namysłowski zmodernizuje 4 kilometry dróg

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 Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie
Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

W najbliższym czasie rozpoczną się
prace związane z modernizacją
nawierzchni dróg powiatowych o numerach DP 1121 O w m. Wojciechów,
DP 1127 O w m. Barzyna, DP 1141 O
w m. Bąkowice oraz DP 1145 O
na odcinku Gręboszów- Strzelce.
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Pytanie do Starosty Namysłowskiego Andrzeja Michty
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Umowa na remont drogi powiatowej nr DP 1150 O
Popielów-Ładza w miejscowości Ładza podpisana!
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Ścieżki rowerowe już gotowe!
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Powiat Namysłowski zmodernizuje 4 kilometry dróg
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Jeśli zostanę radnym …
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Zmiana dyżurów aptek
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Ruszyły prace związane z utworzeniem Dziennego Domu
„Senior +” przy ul. Pułaskiego 3b w Namysłowie
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Poseł Stawiarski wsparł budowę sali koncertowej
w Namysłowie
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Kolejny sukces szpitala pozyskano środki na kwotę
2,2 miliona złotych!!!
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Quo vadis oświato? Rozmowa z Naczelnikiem Wydziału
Edukacji, Kultury i Sportu Sławomirem Hinborchem

10

Już po raz XII WTZ i Stowarzyszenie Przyjaciół
Chorych „NADZIEJA” przeprowadziło projekt „Raduj się
z Nami”

Ogłoszenie
Zarząd Namysłowskiego Stowarzyszenia Diabetyków
informuje, iż w Namysłowie istnieje od 22 lat NSD.
Biuro Zarządu mieści się w budynku Starostwa na II piętrze
pokój nr 216. Czynne jest 2 razy w tygodniu w poniedziałki
i piątki od godz. 9 do 13.
Co miesiąc organizujemy spotkania edukacyjne ze specjalistami różnych profesji. Co roku organizowane jest święto
z okazji Dnia Diabetyka.
Dodatkowo organizujemy wycieczki i wyjazdy na wczasy.
Zapraszamy

Ogłoszenie
Starostwo Powiatowe w Namysłowie informuje, że na tablicach ogłoszeń, w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Namysłowie przy Placu Wolności 12A, w terminie od
01.10.2018r. do 22.10.2018r. zostanie wywieszony wykaz
informujący o przeznaczeniu do sprzedaży udziału 3/8 części
niewydzielonej nieruchomości Skarbu Państwa położonej
w obrębie ewidencyjnym Józefków, gmina Namysłów,
stanowiącej działkę nr ewd. 68/1, k.m. 1, zapisanej w księdze
wieczystej OP1U/00017520/3.
Powyższy wykaz będzie również opublikowany na stronie
internetowej www.namyslow.pl w Biuletynie Informacji
Publicznej.

Reklama:
Przedsiębiorstwo Poligraficzne SOL-DRUK Sebastian Olczyk
ul. 1 Maja 12, 46-100 Namysłów
tel. 77 4105 529
e-mail: sol-druk@tlen.pl
Druk:
Przedsiębiorstwo Poligraficzne SOL-DRUK Sebastian Olczyk
ul. 1 Maja 12, 46-100 Namysłów
tel. 77 4105 529
e-mail: sol-druk@tlen.pl

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
wszystkim nauczycielom, nauczycielkom,
pracownikom oświaty oraz pracownikom
administracyjnym placówek oświatowych składamy
najserdeczniejsze podziękowania za trud włożony
w edukację i wychowanie młodych mieszkańców
powiatu namysłowskiego.
Niech wykonywana przez Państwa praca
będzie źródłem osobistej satysfakcji
i społecznego uznania.
Życzymy dużo zdrowia, pomyślności
i wielu sukcesów w życiu zawodowym
oraz prywatnym.
Starosta Namysłowski Andrzej Michta
Wicestarosta Konrad Gęsiarz
Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz

Panie Starosto, co chciałby Pan przekazać czytelnikom
„Naszego Powiatu” w ostatnim w kadencji 2014-2018
numerze gazety?
Chciałbym przede wszystkim przekazać podziękowania
wszystkim współpracownikom - sukcesy Powiatu to efekt pracy
zespołowej.
Dziękuję za 2 lata i blisko 9 miesięcy wspólnej pracy
Zarządowi Powiatu Panom: Konradowi Gęsiarzowi, Mariuszowi
Jabłońskiemu, Arturowi Masiowskiemu i Krzysztofowi
Żołnowskiemu.
Dziękuję radnym Rady Powiatu na czele z jej Przewodniczącym Piotrem Lechowiczem. Dziękuję dyrektorom szkół
i wszystkim szefom powiatowych jednostek organizacyjnych
i instytucji współpracujących z powiatem.
Serdecznie dziękuję wszystkim współpracownikom ze Starostwa
Powiatowego w Namysłowie:
- Pani Sekretarz Alinie Białas i całemu Wydziałowi Organizacyjnemu
- Pani Skarbnik Katarzynie Parzonce i całemu Wydziałowi
Finansowemu
- Pani Marii Adamczyk i całemu Wydziałowi Inwestycji, Zamówień
Publicznych i Mienia Powiatu
- Panu Tomaszowi Białaszczykowi i całemu Wydziałowi
Komunikacji i Transportu
- Pani Halinie Dzidowskiej i całemu Wydziałowi Zarządzania
Kryzysowego i Spraw Obywatelskich
- Panu Edmundowi Dworeckiemu i całemu Wydziałowi
Architektury i Budownictwa
- Panu Sławomirowi Hinborchowi i całemu Wydziałowi Edukacji,
Kultury i Sportu
- Panu Krzysztofowi Holinejowi i całemu Wydziałowi Dróg
- Pani Katarzynie Kucharskiej i całemu Wydziałowi Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
- Pani Katarzynie Kuśmierczyk i całemu Wydziałowi Zdrowia
i Spraw Społecznych
- Pani Wiolettcie Socha-Kompała i całemu Wydziałowi Promocji
i Rozwoju
- Panu Władysławowi Żołtanieckiemu i całemu Wydziałowi

Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
-Panu Radcy Prawnemu Wojciechowi Kucyperze
- Pani Katarzynie Paradowskiej Powiatowemu Rzecznikowi Konsumenta
- Pani Monice Thiel Rzecznikowi Prasowemu
Dziękuję za liczne sygnały i uwagi mieszkańcom powiatu
i przepraszam za błędy i niedociągnięcia.
Dziękuję również i przepraszam najbliższą rodzinę nie
zawsze udawało mi się zostawić problemy, nerwy i frustracje
w pracy, często przynosiłem je do domu i nie byłem wtedy miły.
Kończąc życzę wszystkim Mieszkańcom Powiatu - całej
wspólnocie samorządowej zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Życzę również dobrych i przemyślanych wyborów
21 października 2018 roku.
rozmawiała Monika Thiel

Umowa na remont drogi powiatowej
nr DP 1150 O Popielów-Ładza w miejscowości Ładza podpisana!
Podpisano umowę na remont drogi powiatowej nr DP 1150 O
Ładza - Popielów w miejscowości Ładza. Ze strony Starostwa
Powiatowego umowę podpisali Starosta Namysłowski Andrzej
Michta wraz z Wicestarostą Konradem Gęsiarzem, firmę P.H.U.
„LARIX” z Lublińca zwycięzcę przetargu reprezentował Prezes
Janusz Sowa. 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 Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej
Infrastruktury Drogowej.
- To długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja,
która wkrótce będzie miała swój finał. Obecnie jest to droga
pełna ubytków w nawierzchni, które utrudniają kierowcom
normalne podróżowanie. Dosyć długi odcinek tej drogi został już
zmodernizowany przez Powiat Opolski nam zostało niewiele
bo ponad kilometr - informuje Starosta Namysłowski Andrzej
Michta
Zakres prac obejmować będzie wykonanie nowej nawierzchni
na całym odcinku drogi wraz z nowymi zjazdami do posesji.
Projekt zakłada również wymianę oznakowania pionowego
oraz montaż 2 sztuk znaków aktywnych.
- Głównym celem naszych działań jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy wszystkich użytkowników ruchu
drogowego. Już dziś przepraszamy za wszelkie niedogodności
mogące wystąpić w związku z realizacją inwestycji – dodaje
Andrzej Michta.
Monika Thiel

Od lewej Wicestarosta Konrad Gęsiarz, Prezes firmy P.H.U. „LARIX”
z Lublińca Janusz Sowa oraz Starosta Namysłowski Andrzej Michta

Projekt współfinansowany z budżetu państwa w ramach
Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów
poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

Ścieżki rowerowe już gotowe!
„Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Powiatu Namysłowskiego – Budowa
infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego – Infrastruktura dla ruchu rowerowego
i pieszego – Powiat Namysłowski – limit większości”

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

6,3 mln zł tyle kosztowała budowa ścieżek rowerowych
z Namysłowa do pobliskich miejscowości. Dzięki inwestycji
rowerzyści zyskali 13 km nowych tras.
Budowa ścieżek realizowana była w ramach projektu
pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu
Północnego Województwa Opolskiego”. Powiat Namysłowski
realizował jedno z zadań pod nazwą „Realizacja strategii
niskoemisyjnej na obszarze Powiatu Namysłowskiego – Budowa
infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego – Infrastruktura
dla ruchu rowerowego i pieszego – Powiat Namysłowski – limit
większości”. Zadanie dofinansowane było z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020.
- Takich tras dla cyklistów u nas po prostu brakowało. Cieszę
się, że udało się spełnić oczekiwania mieszkańców szczególnie
tych, którzy korzystają z takiej formy komunikacji, jaką jest
rower. Teraz mają po prostu, gdzie pojeździć- wyjaśnia Starosta
Namysłowski Andrzej Michta
Inwestycja pozwoliła połączyć centrum Namysłowa
z miejscowościami najbliżej od niego położonymi czyli Ligotką,
Dębnikiem, Wilkowem, Smarchowicami Małymi, Rychnowem,
Kamienną i Łączanami. Powstała w ten sposób sieć ścieżek
przebiegająca po drogach powiatowych, która została
wyposażona w infrastrukturę towarzyszącą.

Od lewej Członek Zarządu Powiatu Artur Masiowski, Przewodniczący
Rady Powiatu Piotr Lechowicz, Członek Zarządu Powiatu Krzysztof
Żołnowski, Starosta Namysłowski Andrzej Michta oraz Wicestarosta
Konrad Gęsiarz
-Sieć obejmuje 6 miejsc postojowych, na które składają się
stojaki na rowery, ławki i wiaty. Same ścieżki zostały wykonane
na utwardzonym podłożu z nawierzchni asfaltowej. Liczę,
że ścieżki będą cieszyły się sporą popularnością i będą ciekawą
propozycją dla miłośników turystyki rowerowej. Być może
w przyszłości uda się zbudować jeszcze więcej kilometrów
ścieżek- dodaje Andrzej Michta
Inwestycje wykonała firma „LARIX” z Lublińca.
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Powiat Namysłowski
zmodernizuje 4 kilometry dróg
W najbliższym czasie rozpoczną się prace związane z modernizacją nawierzchni dróg powiatowych o numerach
DP 1121 O w m. Wojciechów, DP 1127 O w m. Barzyna, DP 1141 O w m. Bąkowice oraz DP 1145 O na odcinku Gręboszów- Strzelce.
Zadanie kosztować będzie około 750 tys. złotych.
- Efektem tej inwestycji będzie zmodernizowanie łącznie około 4 kilometrów dróg. Na pewno poprawi się ich stan techniczny,
ale również bezpieczeństwo komunikacyjne i komfort jazdy - mówi Starosta Namysłowski Andrzej Michta
Inwestycje realizować będzie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KBJT z Olesna.
Monika Thiel

Droga DP 1145 O na odcinku Gręboszów-Strzelce. Na zdjęciu Starosta
Namysłowski Andrzej Michta

Droga DP 1121 O w m. Wojciechów. Na zdjęciu Wójt Gminy Wilków Bogdan Zdyb
i Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Bronisława Mela

Droga DP 1141 O w m. Bąkowice. Na zdjęciu Członek Zarządu Powiatu Krzysztof
Żołnowski

Droga DP 1127 O w m. Barzyna. Na zdjęciu Radny Rady Powiatu Stanisław Wojtasik.

Zapraszamy do udziału w II Edycji Plebiscytu
Ekologicznego "Namysłowski As Ekologii"
Do końca października 2018 roku trwa nabór wniosków do II edycji „Namysłowskiego
Asa Ekologii”. Zgłaszać można mieszkańców powiatu namysłowskiego oraz firmy i instytucje
działające na jego terenie, które propagują proekologiczne działania. Laureaci zostaną
wyłonieni przez Kapitułę Plebiscytu na podstawie zgłoszonych wniosków.
Wszelkie niezbędne informacje dotyczące Plebiscytu znajdziecie Państwo na stronie
internetowej starostwa www.namyslow.pl w zakładce Namysłowski As Ekologii
Zapraszam serdecznie
Członek Zarządu Powiatu,
Pomysłodawca Plebiscytu „Namysłowski As Ekologii”
Krzysztof Żołnowski

aktualności

Jeśli zostanę radnym …
Wybory samorządowe 2018 za kilka tygodni. O reelekcję do Rady Powiatu Namysłowskiego ubiegają się m.in. obecni Członkowie
Zarządu Powiatu, których zapytaliśmy o ich plany na następną kadencję jeśli zostaną ponownie radnymi.

Starosta Namysłowski (Przewodniczący Zarządu)
Andrzej Michta
Ustawa o samorządzie powiatowym wymienia 23 zakresy działalności powiatu, nie ma wśród nich
nieważnych, ale uważam, że najważniejsze są 3 zakresy: szpital, szkoły i drogi na nich chciałbym się skupić.
W tym miejscu nie będę ze względu na ograniczenia, co do objętości tekstu rozwijał tematu szkół mimo,
że sam od 31 lat jestem nauczycielem. Powiem tylko, że nasze szkoły mimo niżu demograficznego rozwijają
się dobrze należy to kontynuować, największą inwestycją z zakresu infrastruktury powinno być nowoczesne
wielofunkcyjne boisko przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1. Szpital w obecnej formie organizacyjnej
funkcjonuje dość dobrze, ale utrzymanie całego zakresu a także niezbędna w perspektywie rozbudowa
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wymagać będzie dużego dofinansowania spółki jaką jest szpital przez
wszystkich samorządowych udziałowców na poziomie dwukrotnie większym niż obecnie.
Zły stan wielu dróg powiatowych to niewątpliwie jedno z najtrudniejszych zadań, przed którymi stanie
każdy starosta i zarząd powiatu. W licznych miejscach uległ on radykalnej poprawie przykłady pierwsze
z brzegu to miejscowości Ładza, Włochy, Głuszyna, Namysłów i jego okolice jednak potrzeby są ogromne.
Jeśli zostanę radnym to zrobię wszystko, żeby doprowadzić do sytuacji, że w ciągu roku zostanie
zmodernizowanych 8-10 km dróg powiatowych (40-50 km w ciągu 5-letniej kadencji) jest to realne i możliwe przy spełnieniu jednego
zasadniczego warunku, spełnienia przez rząd obietnicy napływu pieniędzy na drogi lokalne i dofinansowanie inwestycji
na poziomie 80%. Przy takim założeniu wyłożenie 1 mln zł dawałoby możliwości inwestycyjne na poziomie 5 mln złotych. Pozwalałoby
to na realizację 2 odcinków dróg jednego dłuższego 3-4 km i 1 krótkiego około 1 km (np. droga w Siemysłowie w stronę kościoła).
Wydatkowane dodatkowo kwoty 300-400 tys. złotych już bez dofinansowania pozwalałyby dokonać remontu jednego rocznie odcinka
drogi, który nie miałby szans na dofinansowanie, oczywiście należałoby wybrać odcinki w naprawdę złym stanie np. w miejscowości
Siedlice
Podsumowując dofinansowanie, na poziomie 80% ze środków budżetu państwa, inwestycji drogowych w latach 2018-2023
doprowadziłoby do bardzo dużej poprawy sytuacji na drogach powiatowych w porównaniu do stanu obecnego.

Wicestarosta Namysłowski Konrad Gęsiarz
21 października wybierzemy swoich przedstawicieli do Rady Powiatu Namysłowskiego, którzy następnie
wybiorą Starostę, Wicestarostę i pozostałych członków zarządu.
Jeśli uzyskam Państwa poparcie, w przyszłej kadencji chciałbym, aby w każdej gminie wyremontowano,
co roku, co najmniej 1 km dróg powiatowych tak, aby do 2023 roku znacząco poprawić bezpieczeństwo ruchu
drogowego. Na chwilę obecną udało się wybudować 13 km ścieżek rowerowych i w przyszłej kadencji
należałoby ten wynik poprawić tak, aby można było bezpiecznie poruszać się na rowerze po całym powiecie.
Inwestujemy środki w utworzenie domu dziennego pobytu z programu Senior +, którego otwarcie
planowane jest na grudzień br., natomiast w przyszłej kadencji staniemy przed zadaniem rozwijania placówki
w takiej formie, aby mogła służyć jak największej liczbie osób starszych, którzy będą mogli spędzać czas
w miłej atmosferze.
Obiekty sportowe przy szkołach ponadpodstawowych wymagają remontu i rozbudowy. Rozpoczęliśmy już
projekt utworzenia wielofunkcyjnego boiska przy Liceum Ogólnokształcącym, przed nami jeszcze remonty
i modernizacje sal sportowych oraz boisk przy pozostałych szkołach.
Odnowiliśmy mury obronne na wysokości ulic Piastowskiej i Staszica oraz wiele zabytków z terenu całego
powiatu. Najmłodsi mieszkańcy skorzystają z bardzo ciekawej formy edukacji dotyczącej
najatrakcyjniejszych budowli naszej okolicy.
Na koniec kadencji pozostawiamy szpital w dobrej kondycji finansowej, udało się wykonać dużo remontów zarówno wewnątrz
jak i na zewnątrz szpitala. Na przyszłą kadencję planujemy kolejne remonty oraz budowę drugiej windy.
Chciałbym również przynajmniej raz w tygodniu wydłużyć pracę urzędu do godziny 18:00 tak, aby można w godzinach
popołudniowych załatwić sprawy w takich wydziałach jak komunikacja, budownictwo czy geodezja.

Członek Zarządu Powiatu Artur Masiowski
Jako kandydat Stowarzyszenia WSPÓLNOTA OBYWATELSKA do Rady Powiatu Namysłowskiego, nie jako
kandydat partyjny, chcę łączyć w tym, co dzieli mieszkańców oraz wspólnie realizować mądre pomysły i projekty.
Za główny cel stawiam sobie wyremontowanie i zmodernizowanie szpitala w Namysłowie tak,
aby placówka była miejscem, w którym każdy mieszkaniec otrzyma pomoc.

aktualności

Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Żołnowski
Jeśli ponownie zostanę radnym to w dalszym ciągu będę realizował swoje cele jakimi są: dbałość o poprawę
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dbałość o rozwój kultury fizycznej. Chciałbym, żeby wszystkie drogi
powiatowe spełniały europejskie standardy i umożliwiały komfort jazdy. Dlatego inwestycje w infrastrukturę
drogową będą moim głównym priorytetem. Szybkiego remontu wymagają drogi w Wielołęce, Siemysłowie,
Fałkowicach, Kuźni Domaradzkiej, na odcinkach Starościn-Fałkowice, Gola-Bąkowice i Dąbrowa-Zbica.
Przypomnę, że z mojej inicjatywy został złożony wniosek na remont drogi Biestrzykowice-Miodary
wraz z chodnikami. Lada dzień zostanie położony asfalt w Bąkowicach. Obietnice tej inwestycji były składane przez
wielu, ale to ja doprowadziłem do tego, że ta droga będzie wyremontowana.
Chciałbym nadal promować sport poprzez organizacje zainicjowanych przeze mnie kilka lat temu cyklicznych
turniejów piłkarski takich jak Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Seniorów i Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Żaków.
W planach mam także zorganizowanie Powiatowego Turnieju Piłki Siatkowej Zakładów Pracy.
Kolejnym moim priorytetem będzie sukcesywne organizowanie Plebiscytu Ekologicznego „Namysłowski
As Ekologii”, którego jestem pomysłodawcą. Za jego pośrednictwem chciałbym w dalszym ciągu doceniać
mieszkańców i firmy z terenu powiatu namysłowskiego za propagowanie proekologicznych zachowań i działań.
Ponadto będę chciał podejmować wszelkiego rodzaju inicjatywy służące rozwojowi naszego powiatu
we wszystkich jego obszarach. Dzięki moim staraniom zostały wyremontowane kościoły w Dąbrowie, Świerczowie
i Siemysłowie. Na remont czekają jeszcze kościoły w Miejscu i Bąkowicach. Uważam, że wszystkie obietnice
skutecznie zrealizowałem. Myślę, że jeśli społeczeństwo po raz kolejny mi zaufa wszystkie te zamierzenia zostaną
spełnione.

Członek Zarządu Powiatu Mariusz Jabłoński
Do końca kadencji pozostało kilka tygodni, a ja mam kilka planów, które chce jeszcze w czasie jej trwania
zrealizować. W tej kadencji powstanie chodnik w Lubskiej na odcinku od boiska do ronda, ścieżka rowerowa do
Wilkowa oraz zostanie przeprowadzony remont drogi w Wojciechowie na odcinku od drogi wojewódzkiej aż do
kościoła. Inwestycje te nie mogłyby być zrealizowane bez wsparcia finansowego Bogdana Zdyba Wójta Gminy
Wilków, za co chciałbym mu jeszcze raz serdecznie podziękować. A co do przyszłej kadencji to mam wiele
pomysłów. Przede wszystkim dalsza budowa chodników w miejscowościach Gminy Wilków oraz rozbudowa sieci
ścieżek rowerowych. W ostatniej kadencji bardzo mocno zaangażowałem się w renowację, rewitalizację i
zabezpieczenie obiektów sakralnych na terenie Gminy Wilków, dlatego wiem ile jest jeszcze przy nich do
zrobienia. Moim małym marzeniem jest wykonanie posadzki w kościele pw. św. Mikołaja
w Wilkowie.

Zmiana dyżurów aptek
W związku z likwidacją Apteki „Przy Targu”, uchwałą Rady Powiatu Namysłowskiego, z dnia 26 września 2018 r, Nr XLV/324/2018, został
zmieniony grafik dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu namysłowskiego, począwszy od dnia 1 października 2018 r.:
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.

L.p
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nazwa apteki
Apteka „Pharmacia”
Apteka „Siloe”

Adres

ul. Reymonta 10, Namysłów
ul. Obr. Pokoju 10,
Namysłów
Apteka Prywatna mgr E. ul. 3-go Maja 1-5,
Jerczyńska
Namysłów
Apteka „Pod Białym
ul. Rynek 2, Namysłów
Orłem”
Apteka „Przy Szpitalu”
ul. Oleśnicka 4, Namysłów
Apteka „Rodzinna”
ul. Mickiewicza 8,
Namysłów
Apteka Dr Max - Kaufland
ul. Sikorskiego 12,
Namysłów
Apteka „Na dobre i na złe”
ul. Krakowska 5, Namysłów
Apteka „Na Reymonta”
ul. Reymonta 1, Namysłów
Apteka „Społeczna”
ul. Boh. Warszawy 17B,
Namysłów

październik

listopad

grudzień

8,18,28
9,19,29

7,17,27
8,18,28

7,17,27
8,18,28

10,20,30

9,19,29

9,19,29

1,11,21,31

10,20,30

10,20,30

2,12,22
3,13,23

1,11,21
2,12,22

1,11,21,31
2,12,22

4,14,24

3,13,23

3,13,23

5,15,25
6,16,26
7,17,27

4,14,24
5,15,25
6,16,26

4,14,24
5,15,25
6,16,26
7

Ruszyły prace związane z utworzeniem
Dziennego Domu „Senior +” przy ul. Pułaskiego 3b w Namysłowie
Kilka dni temu rozpoczęły się prace związane
z przebudową i adaptacją pomieszczeń po byłej prokuraturze
na Dzienny Dom „Senior+”. Inwestycja realizowana jest przez
Powiat Namysłowski, który na ten cel otrzymał finansowe
wsparcie od Wojewody Opolskiego w ramach Programu
Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Całość zadania
to koszt 375 000 zł, w tym 75 000 zł stanowi wkład własny
Powiatu.
- Prace remontowe i adaptacyjne związane są głównie
z dostosowaniem pomieszczeń po byłej prokuraturze do
wymogów programu. W placówce znajdować się będzie między
innymi kuchnia, łazienka, pomieszczenie do ćwiczeń
i rehabilitacji oraz pokój, w którym seniorzy będą mieli
możliwość wspólnego spędzania czasu. Sama placówka oferować
będzie zajęcia edukacyjne, kulturalno-oświatowe, z aktywności
ruchowej oraz terapii zajęciowej. Oczywiście seniorzy będą
mieli zapewnione również ciepłe posiłki - informuje Starosta
Namysłowski Andrzej Michta
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje przebudowę
i adaptację lokalu polegającą na wykonaniu łazienek wraz
z instalacją sprzętu i urządzeń dla osób starszych w tym
niepełnosprawnych, wykonaniu robót instalacyjnych elektrycznych (m.in. demontażu i montażu lamp, montażu urządzeń
monitorujących), wykonaniu robót instalacyjnych sanitarnych
(m.in. instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, instalowanie mebli i urządzeń), likwidacji barier
funkcjonalnych (m.in. instalacja windy schodowej do transportu
osób starszych w tym niepełnosprawnych, likwidacja progów,
remont podestu), wykonaniu robót instalacyjnych przeciwpożarowych (m.in. instalowanie: sprzętu gaśniczego, apteczek,
tablic i znaków przeciwpożarowych,) oraz wykonaniu robót

Od lewej Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Żołnowski, Starosta
Namysłowski Andrzej Michta oraz Wicestarosta Konrad Gęsiarz.

wykończeniowych w zakresie obiektów budowlanych (m.in.
demontaż karniszy, instalowanie rolet wewnętrznych,
instalowanie kuchni na wymiar, instalowanie zabudowanych
mebli, wykładanie ścian, roboty malarskie, uzupełnienie
tynków).
Dodajmy, że podobna placówka „Senior+” od kilku miesięcy
z powodzeniem działa w Pokoju.
Monika Thiel
Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych
od Wojewody Opolskiego w ramach Programu Wieloletniego
„Senior+” na lata 2015-2020.

Powiat Namysłowski ogłasza nabór uczestników do Dziennego
Domu SENIOR+ w Namysłowie
Cel zadania zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 +) poprzez umożliwienie im korzystania
z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej,
a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.
Lokalizacja Namysłów, ul. Pułaskiego 3b (I piętro – dawny budynek internatu Zespołu
Szkół Rolniczych).
Termin otwarcia grudzień 2018r. Placówka będzie funkcjonowała od poniedziałku do piątku, 8 godzin dziennie.
Uczestnicy 15 osób w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo zamieszkujących na terenie
Powiatu Namysłowskiego.
Rekrutacja od dnia 22 października 2018 r. do odwołania.
Kwestionariusz zgłoszeniowy można pobrać na stronie internetowej www.namyslow.pl oraz www.pcpr.namyslow.pl lub w siedzibie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, pok. nr 24 w godzinach urzędowania.
Wypełnione kwestionariusze zgłoszeniowe będą przyjmowane w siedzibie PCPR
w Namysłowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu
77 4 105 193 wew. 163 oraz wew. 166.
Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych
od Wojewody Opolskiego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

aktualności

Poseł Stawiarski wsparł budowę sali koncertowej
w Namysłowie
Sala koncertowa przy Państwowej
Szkole Muzycznej w Namysłowie rośnie
w oczach. Inwestycja ta czekała na realizację od ładnych paru lat.
Pomoc obiecywali wcześniej ówczesny
poseł Łukasz Tusk oraz ówczesny starosta,
dziś burmistrz, Julian Kruszyński. Kończyło
się biciem głową w przysłowiowy mur, i nie
pomogło, deklarowane przez lokalnych
polityków, wsparcie ówczesnego ministra
kultury Bogdana Zdrojewskiego. Dyrektor
Rybitw zwrócił się z prośbą o wsparcie
do posła Bartłomieja Stawiarskiego,
który rozpoczął starania o fundusze
na budowę sali koncertowej w Ministerstwie Kultury w Warszawie. „Rozpocząłem
od rozeznania tematu w Departamencie
Szkolnictwa Artystycznego w Warszawie. Okazało się, że jest
możliwość finansowania budowy sali koncertowej w Namysłowie
z pieniędzy ministerstwa kultury. Nasza szkoła muzyczna jest
chyba jedyną w województwie, która nie ma takiego obiektu.
Chciałem mieć pewność, że ten ważny dla naszej lokalnej
społeczności problem będzie w Warszawie dobrze zrozumiany.
Dlatego umówiłem się na rozmowę z premierem, i jednocześnie

ministrem kultury, prof. Piotrem Glińskim oraz jego zastępcą
Jarosławem Sellinem. Ze zrozumieniem przyjęli moje
argumenty, i obiecali wsparcie inicjatywy” – mówi Stawiarski.
Rozmowy posła Stawiarskiego z premierem Glińskim
i wiceministrem Sellinem oraz wieloletnie starania dyrektora
Jacka Rybitwa przyniosły efekt. Inwestycja ruszyła
w niesłychanym tempie. Wreszcie szkoła muzyczna będzie miała
salę koncertową, na jaką zasługuje, zwłaszcza, że rosnąca liczba
uczniów w Namysłowie w ostatnich latach przekłada się na coraz
mniej odpowiednie warunki kształcenia w stosunku do skali
prowadzonej aktywności. Szkoła prowadzi działania dydaktyczne w podziale na kilka klas instrumentalnych – trąbka,
skrzypce, fortepian, perkusja, gitara, akordeon, flet, saksofon.
W ostatnich latach poszczególne klasy kończy łącznie ok. 20-25
absolwentów rocznie. Obecna infrastruktura nie pozwala
na realizację zajęć w innowacyjnych formach, na które zapotrzebowanie zgłaszane jest nie tylko przez uczniów, ale także
z innych środowisk, zgłaszających potrzeby w zakresie np. warsztatów instrumentalnych dla uczniów oraz nauczycieli,
czy edukacyjnych sesji nagraniowych. Szkoła muzyczna mocno
angażuje się także w imprezy kulturalne w Namysłowie.
Bez wątpienia budowa sali koncertowej jest ogromną korzyścią,
nie tylko dla szkoły muzycznej, ale także całej społeczności
lokalnej.
WP

Kolejny sukces szpitala
pozyskano środki na kwotę 2,2 miliona złotych!!!
Namysłowskie Centrum Zdrowia realizuje program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
pod nazwą „Rozwój elektronicznych usług publicznych z zakresu e-zdrowie w NCZ S.A.”.
Nowoczesny szpital w dzisiejszych czasach nie może funkcjonować bez nowoczesnych systemów
komputerowych. Dlatego jednym z celów projektu jest ułatwienie naszym
pacjentom dostępu do usług medycznych poprzez Internet np. rejestracja do
lekarza. Wymiana sieci komputerowych i energetycznych oraz zakup
serwerów i oprogramowania przyczyni się do poprawy efektywności pracy
personelu medycznego, a pacjenci zyskają szybki dostęp do niezbędnych
informacji.
Wkrótce podpiszemy umowy z wykonawcami na realizację zadań.
Pierwszą część, która obejmuje modernizację sieci energetycznych
i logicznych wykonamy jeszcze w tym roku!!! Zakup komputerów
i wdrożenie systemu zostanie zakończone do września 2019 roku.
Koszt całej inwestycji wyniesie ponad 2,6 miliona, z czego 85% tej kwoty
to środki pozyskane z Unii Europejskiej (2,2 miliona), a wkład własny szpitala to tylko 400 tys. zł,
Dyr. d/s administracyjnych NCZ S.A.
Artur Masiowski

Zaproszenie na uroczystość
Dla uczczenia pamięci Ordynatorów
z podziękowaniem za pracę i poświęcenie w służbie pacjentom oraz w uznaniu zasług,
które kształtują współczesny obraz i pozycję namysłowskiego szpitala
Taki napis będzie umieszczony na tablicy poświęconej pamięci lekarzy - ordynatorów pracujących
w namysłowskim szpitalu. Uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy nastąpi 16 października 2018 r.
na dziedzińcu szpitala o godzinie 12.
Uroczystość połączona będzie z otwarciem wyremontowanego parku szpitalnego i zakończeniem
projektu „Ochrona in-situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie”
Cieszę się bardzo, że otoczenie szpitala wygląda tak okazale i serdecznie zapraszam na uroczystość,
na której będzie można obejrzeć odnowiony park, a co najważniejsze powrócić pamięcią do osób,
które pracowały w namysłowskim szpitalu i zasłużyły się dla niego. Zapraszam personel, naszych emerytów,
rodziny i bliskich ordynatorów oraz mieszkańców. Ta tablica jest symbolicznym podziękowaniem
dla wszystkich osób pracujących w namysłowskim szpitalu .
Prezes Zarządu Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.
Krzysztof Kuchczyński
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Quo vadis oświato?
Rozmowa z Naczelnikiem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Sławomirem Hinborchem
Jak oceniłby Pan funkcjonowanie powiatowej oświaty
ponadgimnazjalnej w ostatniej
kadencji samorządu?
Ostatnie cztery lata były
bardzo trudnym okresem dla
edukacji. Przyszło nam funkcjonować w stale zmieniającej się
rzeczywistości prawnej. Sejm
przyjął dwie zupełnie nowe
ustawy w tym prawo oświatowe i
ustawę o finansowaniu zadań
oświatowych raz znowelizował
kartę nauczyciela. Za nowym
ustawodawstwem pojawiły się
setki zmian w przepisach
wykonawczych, a wszystko to
działo się w ekspresowym jak na
edukację tempie, podyktowanym wprowadzaną reformą
oświa ty. Uwa ża m je dn a k ,
że największym problemem
z jakim od kilku lat mierzy się
nasz powiat jest pogłębiający się niż demograficzny.
Dlaczego demografia ma tak duże znaczenie?
Nie chciałbym sprowadzić sprawy do czystej ekonomii, ale niestety tak
to wygląda. Subwencja oświatowa naliczana jest na ucznia, więc istnieje
prosta zależność pomiędzy ilością uczniów a wysokością środków
subwencyjnych jakie otrzymuje powiat. W tym kontekście powiat
przeżywa teraz najtrudniejszy okres od początku powstania tego szczebla
samorządu. Jeszcze w 2000 roku ilość absolwentów gimnazjów z naszego
powiatu wynosiła ponad 800 uczniów. W roku obecnym gimnazja w naszym
powiecie ukończyło zaledwie 346 absolwentów i jest to najmniejsza ilość
w historii naszego powiatu. Z tego też powodu subwencja z każdym rokiem
maleje, choć koszty utrzymania placówek i wynagrodzenia stopniowo
rosną.
Jak sobie radzić z tymi problemami?
Sposobów jest kilka. Z tych mniej „bolesnych” wymienię prowadzoną
przez nas, co roku akcję rekrutacyjną w sąsiadujących z naszym powiatem
województwach. Dzięki wychodzeniu z ofertą edukacyjną poza powiat
namysłowski tylko w tym roku udało się zrekrutować do naszych placówek
77 uczniów. Taka ilość pozyskana każdego roku w czteroletnim cyklu
nauczania daje ponad 300 uczniów a to już całkiem duża szkoła – warto
więc o te dzieci zawalczyć.Pozostałe sposoby na „przeżycie” tych trudnych
czasów są już mniej akceptowane społecznie, bo wiążą się z ciągłym
poszukiwaniem oszczędności i tych etatowych i tych wydatkach
rzeczowych szkół. W ten sposób stajemy się najbardziej nielubianym
wydziałem starostwa. Nasi koledzy „wściekają się”, że tyle pieniędzy
pochłania oświata, a środowisko nauczycielskie zarzuca nam, że za mało
środków przeznaczamy na ich placówki – trudno, taki już widać nasz los!
Ale, nie poopadajmy w czarnowidztwo, bo mimo oczywistych trudności nie
zlikwidowaliśmy żadnej placówki, a zwolnienia nauczycieli mają

charakter ewolucyjny i dotyczą osób, które osiągnęły wiek emerytalny lub
mogą skorzystać z nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. W ten
sposób chronimy nauczyciela i nikt z naszej kadry nie został na bruku.
Coś optymistycznego?
Oczywiście, nasze szkoły ciągle zmieniają swój wygląd funkcjonalność,
dziś już nie mamy czego się wstydzić. Budynki zostały w ostatnich latach
wyremontowane i poddane termomodernizacji. Pomieszczenia
w szkołach i ich otoczenie stale zmieniają się na lepsze, co wpływa na poprawę wizerunku naszych placówek.
Największe sukcesy?
Zawsze są zasługą całego zespołu. Mamy profesjonalną, sprawdzoną
w tych trudnych czasach kadrę dyrektorską i doświadczonych nauczycieli.
Zarząd Powiatu też doskonale rozumie problemy z jakimi się borykamy
(zasiadają w nim przecież także nauczyciele - przyp. red.). To nasza siła
i dzięki temu skutecznie działamy! Zrealizowaliśmy w naszych szkołach
wiele projektów edukacyjnych i wyposażyliśmy szkoły w wysokiej klasy
sprzęt do kształcenia zawodowego. Wypada tu przypomnieć zakończony
właśnie projekt „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
o wartości 1.300.000 zł. Realizowane są, co roku projekty z programu
„Erazmus+” pozwalające naszej młodzieży z „Rolnika” i „Mechanika”
rozwijać umiejętności zawodowe w innych krajach UE. Warto też
wspomnieć o pozyskanym w tej kadencji dofinansowaniu na wyposażenie
i remont warsztatów ww. szkół ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego na kwotę ponad 2 mln. zł. W tym roku startuje
kolejny projekt w którym bierzemy udział - „Opolskie szkolnictwo
zawodowe dla rynku pracy”. W ramach tego działania będzie możliwe
pozyskanie środków na stypendia stażowe dla uczniów i doposażenie
pracowni kształcenia zawodowego. Cieszy także doskonała współpraca
z namysłowskimi zakładami pracy. Umowy partnerskie szkół
i pracodawców pozwalają łączyć teorię z praktyką i tworzą pomost
pomiędzy lokalnym rynkiem pracy a edukacją. Dużo radości sprawiły nam
też dwie wygrane z Ministerstwem Finansów sprawy sądowe w WSA
w Warszawie (dotyczyły one szeroko komentowanej w prasie lokalnej i nie
tylko sprawy zwrotu przez powiat subwencji oświatowej
na wychowanków MOW-przyp. red.). Od początku sprawa nie była
oczywista i jakby to powiedzieć, „czarno – biała”. Wygrana oznacza dla
nas, że nie musimy zwracać ogromnej jak na możliwości budżetowe
powiatu kwoty ponad 3 mln. zł – to cieszy, choć spodziewamy się,
że Ministerstwo Finansów będzie jeszcze walczyć o swoje przed NSA.
Czego życzyłby Pan środowisku oświatowemu?
Optymizmu – przeżyjemy te trudne czasy! Idzie lepsza koniunktura
dla powiatów. Już przyszły rok da nam dwa roczniki (przyjdą do nas
ostatni absolwenci gimnazjów i pierwsi ósmoklasiści). W niedalekiej
przyszłości w naszych pustych dziś klasach będą działać już pięcioletnie
technika i czteroletnie ogólniaki. Dłuższy cykl kształcenia to więcej
uczniów w szkołach, a to oznacza więcej środków na oświatę. Mam też
nadzieje, że i w naszej demografii słupki zaczną się podnosić.Tak więc nie
upadajmy na duchu – będzie dobrze! �
Marzenie?
Tak – pełne szkoły, duża subwencja i piękny obiekt sportowy przy
naszym ogólniaku!
rozmawiała Monika Thiel

Już po raz XII WTZ i Stowarzyszenie Przyjaciół
Chorych „NADZIEJA” przeprowadziło projekt „Raduj się z Nami”
14 września 2018 r. odbył się festyn
kończący czterodniowy (trzy dni warsztatowe i festyn) projekt „Raduj się
z Nami”. Wzięło w nim udział 311 osób
z 20 placówek i trzech województwłódzkiego, dolnośląskiego i opolskiego.
Uczestnikami projektu byli przedstawiciele zaprzyjaźnionych placówek,
animatorzy, reprezentanci władz
powiatowych i gminnych, członkowie
Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych
NADZIEJA oraz społeczność Warsztatu
Terapii Zajęciowej.
Projekt zachęcał uczestników do
dbania o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, przeciwdziałał
uzależnieniom i inspirował do prawidłowego zachowania sprzyjającemu
zdrowemu funkcjonowaniu organizmu. Poprzez uczestników biorących
udział w projekcie mamy możliwość wpłynięcia na zachowania ich rodzin
oraz sąsiadów w otoczeniu bliższym i dalszym. Umiejętności i wiedza
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zdobyta przez Uczestników podczas trwania projektu uczuliła ich do
przestrzegania zasad zdrowego stylu życia.
Festyn dał możliwość spotkania się wszystkich uczestników projektu.
Po przywitaniu przybyłych gości oraz uczestników przez kierownika WTZ
Marię Karaban i Prezesa Stowarzyszenia Tadeusza Kuźbika nadszedł czas na
wręczanie dyplomów, nagród, podziękowań, pucharów i pamiątek,
co sprawiło wszystkim ogromną radość. Upominki dla animatorów
zaproszonych gości zgodnie z tradycją przygotowali uczestnicy projektu.
Zaprzyjaźnieni z nami reprezentanci Komendy Powiatowej Straży
Pożarnej, Stowarzyszenia Sportu Japońskich Sztuk Walki „BUSHI”,
Jednostki Wojska Polskiego, Komendy Powiatowej Policji i NOK uświetnili
festyn edukacyjnymi pokazami, animacją i oprawą muzyczną . Następnie
przyszedł czas na poczęstunek przygotowany przez społeczność warsztatu
i pyszne ciasta upieczone przez rodziców uczestników. Chociaż pogoda
słoneczna nam nie dopisała to dopisały humory i bardzo smakowały nam
lody ofiarowane przez firmę Froneri z Namysłowa. Po poczęstunku
uczestnicy festynu chętnie włączyli się w zabawę, tańce i śpiew.
Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Namysłowie
Maria Karaban

