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To była wyjątkowa uroczy-
stość, podczas której serde-
cznie podziękowano za wie-
loletnią pracę w Starostwie 
Powiatowym 6 wieloletnim 
pracownikom, którzy w tym 
roku odeszli na zasłużoną 
emeryturę.

Pracownicy to najważniejszy 
kapitał. Dlatego też tak waż-
ne jest, aby podziękować 
wszystkim, którzy nas opu-
szczają osobiście za trud 
i zaangażowanie przez te 
wszystkie lata pracy. 

- Pani Danuta Nowak (Wydział 
Komunikacji i Transportu) – przez 
wiele lat pracująca na stanowisku 
ds. Ewidencji i Rejestracji Pojazdów. 
Wcześniej prowadziła punkt infor-
macyjny oraz archiwum starostwa. 
Przez wiele lat związana z punktem 
obsługi bezpośredniej intere-
santów w Wydziale Komunikacji i 
Transportu,

- Pani Alina Białas - wieloletnia 
Sekretarz Powiatu oraz Naczelnik 
Wydziału Organizacyjnego Staro-
stwa Powiatowego w Namysłowie. 
Z administracją samorządową 
związana od 1979 roku, począ-
tkowo jako pracownik admini-
stracyjny w Gminie Świerczów gdzie 
sprawowała funkcję Dyrektora 
placówki, następnie piastowała 
stanowisko Sekretarza Gminy 
Świerczów (przez 16 lat), by później 
objąć tożsame stanowisko w Staro-
stwie Powiatowym w Namysłowie,

Wszyscy odchodzący na 
emeryturę pracownicy staro-
stwa to osoby z ponad 
dwudziesto, trzydziesto-
letnim i jeszcze dłuższym 
stażem pracy. Ich wkład 
w kształtowanie, działalność 
i rozwój naszego starostwa jest 
oczywisty i za to, a także za 
długoletnią pracę, należą im się nie 
tylko podziękowania, ale także 
ogromny szacunek z naszej strony. 
Na emeryturę w dniu 28 lipca 
odeszli: 

- Pani Anna Janczyn (Wydział 
Geodezji, Kartografii i Gospodarki 
Nieruchomościami), która z geo-
dezją w Starostwie Powiatowym 
związana jest od 1992. W swojej 
karierze przechodziła wszystkie 
szczeble i w międzyczasie zdobyła 
wszystkie uprawnienia niezbędne 
do wykonywania jej zawodu. Przez 
wiele lat pełniła funkcję Inspektora 
ds. ewidencji gruntów i budynków, 
a od samego początku swojej pracy 
sprawowała funkcję Przewo-
dniczącej Zespołu Uzgadniania 
Dokumentacji Projektowej w Na-
mysłowie,

- Pani Halina Dzidowska (Wydział 
Zarządzania Kryzysowego i Spraw 
O by wate l s k i c h )  w i e l o l et n i a  
Naczelnik Wydziału Kryzysowego. 
Od 1999 roku związana ze 
Starostwem Powiatowym w Namy-

- Pani Henryka Wolak (Wydział 
Organizacyjny) pracująca przez 
wiele lat na stanowisku Inspektora 
ds. Obsługi Informacyjnej i Archi-
wum, przez wiele lat dbała 
o organizację pracy w punkcie 
informacyjnym na parterze Staro-
stwa Powiatowego w Namysłowie, 
dbając o poprawne funkcjo-
nowanie oraz organizację pracy,

- Pan Edmund Dworecki (Wydział 
Architektury i Budownictwa) 
z budownictwem związany od 1979 
roku. Zanim rozpoczął pracę w 
samorządzie nadzorował budowę 
namysłowskich osiedli wieloro-
dzinnych (bloki przy ul. Reymonta, 
1-go Maja, Placu Wolności oraz ul. 
Łączańskiej). Już jako pracownik 
starostwa wydawał pozwolenia na 
budowę oraz rozbudowę takich 
firm jak VELUX, ferm wiatrowych 
w Wilkowie i Pągowie, rozbudowę 
Browaru Namysłów, Diehl Controls 
Polska i in. Przez wiele lat piastował 
stanowisko Naczelnika Wydziału 
Budownictwa i Architektury Staro-
stwa Powiatowego w Namysłowie.

słowie. Jako kierownik Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego i Spraw 
Obywatelskich tworzyła od pod-
staw struktury tego wydziału, 
w tym powiatowe Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego oraz Kance-
larię Tajną. Zorganizowała i prze-
prowadziła na terenie Powiatu 
Namysłowskiego pierwszy po 
reformie administracji pobór. 

„Żyjcie tak, aby każdy kolejny dzień był niesamowity i wyjątkowy.  
Wypełniajcie każdą chwilę tak, aby potem wspominać ją z radością.  

Czerpcie energię ze słońca, kapiącego deszczu i uśmiechu innych.  
Szukajcie w sobie siły, entuzjazmu i miłości.  

Próbujcie życia i układajcie je w swój własny sposób.   
Żyjcie najpiękniej jak umiecie. Po swojemu.  

Spełniajcie się...!” 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta 
oraz wszyscy Koledzy i Koleżanki z pracy.  

Najserdeczniejsze podziękowania za wiele 
lat owocnej współpracy 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz,
Wicestarosta Namysłowski Tomasz Wiciak, 

składają 

Barbara Jarmuszewska

Pożegnania nadszedł czas

W najnowszym numerze Naszego Powiatu mogą Państwo 
zapoznać się z artykułami dotyczącymi: 76. rocznicy Wybuchu 
Powstania Warszawskiego oraz obchodów 70-lecia powstania 
PZW koła Namysłów. 
Ponadto zapraszamy do zapoznania się z treścią wywiadu z 
Panem Grzegorzem Szczepaniakiem założycielem zespołu 
ludowego Przeczowskie Skowronki oraz z informacją o 
remoncie oddziału wewnętrznego naszego namysłowskiego 
szpitala.

Witam Państwa! 

Bądźmy nadal czujni i stosujmy się do zaleceń Sanepidu, 
COVID 19 nadal jest bardzo niebezpieczny. 

Miłej lektury!

Tomasz Wiciak
redaktor naczelny  
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1 sierpnia 1944 roku  wy-
buchło Powstanie War-
szawskie. Dokładnie 76 lat 
temu o godzinie 17 w War-
szawie rozpoczęła się nie-
równa walka Polaków 
z okupantem, która trwała 
aż 63 dni. 
Do walki stanęło wówczas 
około 50 tys. powstańców 
Armii Krajowej zorgani-
zowanych w zgrupowania 
obejmujące bataliony i inne 
formacje zbrojne oraz orga-
nizacje podziemne. Niestety 
w porównaniu z dobrze 
wyszkolonymi i uzbrojonymi 
wojskami  n iemieck imi  
powstańcy byli bardzo słabo 
uzbrojeni, a ich przeszko-
lenie do głównie doświad-
czenie zdobyte podczas 
wcześniejszych akcji. Po-
nadto trudności w dotarciu 
do zakonspirowanych maga-
zynów broni spowodowały, 
że w momencie wybuchu 
Powstania żołnierze dyspo-
nowali zaledwie 40% i tak 
skromnych zasobów broni 
i amunicji. Wg źródeł polscy 
żołnierze mieli do dyspozycji 
jedynie około 1.000 kara-

76. rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego

63 dni chwały  
obchody 76. rocznicy wybuchu 

Powstania Warszawskiego 

Tradycyjnie, jak co roku, o godz. 17.00 usłyszeliśmy 
syreny, następnie odśpiewano hymn państwowy 
i przywitano zgromadzonych gości. Podczas 

 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego 

Wdla uczczenia bohaterskich "63 dni chwały" 
przedstawiciele władz powiatu, władz 

gminy, członkowie namysłowskiego Stowarzyszenia 
Pamięci Armii Krajowej – głównego organizatora 
obchodów, kibice klubu Start Namysłów oraz licznie 
zgromadzeni goście oddali hołd wszystkim tym, 
którzy walczyli w powstaniu składając kwiaty przy 
tablicy poświęconej pamięci Armii Krajowej 
i Polskiemu Państwu Podziemnemu znajdującej się na 
ścianie namysłowskiego Ratusza. 

Żołnierze na barykadzie podczas Powstania Warszawskiego. Fot. PAP/CAf/Reprodukcja

uroczystości hołd walczącym w powstaniu oddali 
m.in. Konrad Gęsiarz - Starosta Powiatu 
Namysłowskiego, Sebastian Warowy - Asystent Pani 
Poseł Violetty Porowskiej, Bartłomiej Stawiarski - 
Burmistrz Miasta Namysłowa, Mariusz Jabłoński - 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego, 
Ewelina Moniuszko-Czuczwara - Wiceburmistrz 
Miasta Namysłowa.

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM! 

Uroczystość prowadził Pan Andrzej Tomczyk z 
namysłowskiego SPAK-u. 

2 października 1944 roku po 
rozmowach Komendy Głównej 
AK z Niemcami podpisano akt 
kapitulacji Powstania. Od-

binów zwykłych, 300 pisto-
letów maszynowych, 60 rę-
cznych karabinów maszyno-
wych, 7 ciężkich karabinów 
maszynowych, 35 karabinów 
przeciwpancernych i Piatów, 
1.700 pistoletów zwykłych 
oraz 25.000 granatów. Zapasy 
amunicji były przewidziane na 
kilkudniową walkę. Co ozna-
czało w praktyce, że uzbro-
jony był co 10 powstaniec. 
Pozostali mogli liczyć na broń 
zdobyczną lub przejętą po 
poległych kolegach. Łatwo 
jest sobie wyobrazić jak 
nierówna była to walka.
Niestety to wszystko było 
niewystarczające. Kolejno pa-
dały walczące dzielnice War-
szawy Praga, Wola, Żoliborz. 
Po upadku Starego Miasta 
wojska niemieckie posuwały 
się systematycznie w kierunku 
Powiśla i Czerniakowa, z cza-
sem Niemcy pozbawili pow-
stańców energii elektrycznej. 
Klęskę ponosiły kolejne 
dzielnice Mokotów i Żoliborz. 

działy powstańcze przekształ-
cone 20 września 1944 r. 
w regularny Warszawski 
Korpus Armii Krajowej po 
złożeniu broni wyszły do 
niewoli w liczbie około 15.000 
żołnierzy. Część żołnierzy nie 
poszła do niewoli, wychodząc 

Barbara Jarmuszewska

ściowych tragicznej historii 
Polski okresu II wojny świa-
towej. 

„Ceną była śmierć za wolności 
smak, 63 dni chwały, nie 
przeliczając strat…”

z ludnością cywilną z zamie-
rzeniem kontynuowania dzia-
łalności konspiracyjnej. 
Pomimo kapitulacji i ponie-
sionej klęski Powstanie War-
szawskie wpisało się na trwałe 
w historię naszego kraju jako 
największy ze zrywów wolno-
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„Piękną rzeczą jest pielęgnowanie historii, ogromne wyrazy szacunku i uznania dla całej 
społeczności wsi za taką wspaniałą postawę. W szczególności podziękowania kieruję do Pana 
Grzegorza Szczepaniaka za piękne przybliżenie historii przesiedlenia i życia mieszkańców 
w pierwszych latach po przybyciu do Przeczowa.” - powiedział wicestarosta namysłowski 
Tomasz Wiciak podczas uroczystości.

a przełomie czerwca i lipca 1945 r. do wsi Przeczów przybywa ponad dwustu 

Nmieszkańców kresów wschodnich. Zostali oni przesiedleni w ramach zmiany granic 
naszego kraju i wysiedlania Polaków w latach 1944-1946. W tych latach zostało 

wysiedlonych około 1,8 mln Polaków ze wschodnich ziem Polskich.

Uroczystość śpiewem uświetnił zespół ludowy „Przeczowskie Skowronki”. Red. 

5 lipca odbyła się w Kościele parafialnym w Przeczowie uroczysta Msza Święta w 75. rocznicę 
przybycia mieszkańców kresów do Przeczowa.

75. rocznica przybycia ludności 
z Kresów Wschodnich do Przeczowa 
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POWIAT NAMYSŁOWSKI
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POWIAT NAMYSŁOWSKI

Dowód własności pojazdu.
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Wyrejestrowanie pojazdu
(wymagane dokumenty)

oraz

Kartę pojazdu, jeżeli była wydana.



POWIAT

Barbara Jarmuszewska

810



Polski Bon Turystyczny

POWIAT
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Dyżury Senatora 
w biurze filialnym 
w Namysłowie przy 

ul. 3 Maja 1-5
w każdy czwarty 

poniedziałek miesiąca 
00 00w godz. 14  – 17

Jerzy Czerwiński 

Senator RP
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Ryszard Kalis
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BEZPIECZEŃSTWO

814

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie 

P O S Z U K U J E 
kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze

Zainteresowanym pełnieniem funkcji rodzicielstwa zastępczego wszelkich informacji 
udzielają pracownicy PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
46-100 Namysłów, Plac Wolności 12 a,  tel./fax  77 410 51 93,

   www.pcpr.namyslow.pl e-mail:pcprnamyslow@poczta.onet.pl, 

Każde dziecko ma prawo do:
- miłości, szacunku i zrozumienia,

- poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji,

- dorastania w przyjaznym środowisku rodzinnym.

SZKOŁA MATEMATYKI MATHRIDERS NAMYSŁÓW

EKSPERCI W DZIEDZINIE MATEMATYKI!

ZAPRASZAMY NA NIEZWYKŁE ZAJĘCIA, KTÓRE WPROWADZĄ TWOJE DZIECKO W 
TAJEMNICZY ŚWIAT MATEMATYKI I SPRAWIĄ, ŻE MATEMATYKA NIGDY NIE BĘDZIE DLA 

NIEGO TRUDNA!!!

„MATHRIDERS” TO INNOWACYJNA METODA NAUKI MATEMATYKI OPRACOWANA PRZEZ 
GRUPĘ EDUKACYJNĄ HELEN DORON, STOSOWANA Z POWODZENIEM W WIELU 

EUROPEJSKICH KRAJACH WŚRÓD DZIECI W WIEKU 2-19 LAT. TERAZ RÓWNIEŻ W 
NAMYSŁOWIE MOŻESZ ZAPEWNIĆ SWOJEMU DZIECKU UDANY START W PRZYSZŁOŚĆ, 

PONIEWAŻ ZAJĘCIA TO NIE TYLKO MATEMATYKA, ALE NAUKA WNIOSKOWANIA, 
LOGICZNEGO MYŚLENIA, A TAKŻE BUDOWANIA POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI ORAZ 

UMIEJĘTNOŚCI PRACY W GRUPIE.

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ W GRUPACH 
OD 4-8 OSÓB ZE SPECJALNIE 

MATHRIDERS STARTER od 2 do 4 lat

DOSTOSOWANYM PROGRAMEM:

MATHRIDERS JUNIOR od 5 do 11 lat
MATHRIDERS ADVANCED od 12 do 19 lat

http://www.namyslow.pl
http://www.namyslow.pl
https://login.gov.pl/login/login?ssot=swc9x83upqjxrym6chmu

