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Krasowice w końcu
będą miały nową drogę

Odeszli, ale nie zostaną
zapomnieni

Honorowe 
krwiodawstwo - czy warto 

oddawać krew?

czytaj więcej na str. 11

Dzięki pozyskanym środkom możliwe jest  
m.in. wykonanie nowej nawierzchni bitu-
micznej na odcinku o długości 1,678 mb, 
usunięcie zakrzaczeń, konserwacja rowów 
przydrożnych czy też wykonanie poboczy 
z kruszywa łamanego.

Uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia 
Zadusznego zawsze są tym momentem, 
w którym wspominamy naszych bliskich 
zmarłych. Dlatego też w te dni zadumy 
przypominamy o tych samorządowcach, 
radnych, którzy swoją działalnością 
przyczynili się do rozwoju naszej Ziemi 
Namysłowskiej.

Podczas pogadanki z dziećmi jedna 
z dziewczynek wstała i głośno powiedziała: 
„A mój Tata jest bohaterem, bo hono-
rowo oddaje krew i ratuje innych.”
Może warto zostać Bohaterem w oczach 
własnego dziecka?”.
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15 października 

14 listopada

Na chwilę obecną przekazuję na Państwa ręce kolejny już numer 
naszego informatora. Zachęcam do zapoznania się z jego treścią. 
Znajdą w nim Państwo m.in. informacje na temat postępów w 
bardzo wyczekiwanym remoncie drogi na Krasowice, informacje 
na temat bieżącego działania Namysłowskiego Centrum Zdrowia 
SA, ale również informację o działalności namysłowskiego 
oddziału Fundacji Tęczowy Kocyk, która wspiera matki po stracie 
dziecka, a także relację z wrześniowej Akcji Honorowego 
Krwiodawstwa w Namysłowie.
Wybór pozostawiam Państwu!

To już siódmy numer naszej gazety powiatowej w tym roku. 
Niestety z powodu na ciężką i często zaskakującą sytuację 
epidemiologiczną w naszym powiecie nie było możliwości 
wydawania naszego informatora regularnie co miesiąc.
Niemniej jednak staraliśmy się informować Państwa na bieżąco o 
sprawach związanych z działalnością naszego starostwa 
powiatowego za pośrednictwem naszych mediów 
społecznościowych, które w dobie pandemii doskonale sprawdziły 
się jako forma komunikacji z mieszkańcami naszego powiatu. 

redaktor naczelny
Tomasz Wiciak



Nasz Powiat Namysłowski   
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Listy intencyjne podpisali po stronie województwa opol-
skiego Powiat Namysłowski reprezentowany przez Starostę 
Namysłowskiego Konrada Gęsiarza oraz cztery gminy 
z obszaru powiatu namysłowskiego tj. Miasto i Gmina Namy-
słów, Gmina Domaszowice, Gmina Świerczów i Gmina 
Wilków. 

- wzmocnienie współpracy rozwojowej obszarów zagro-
żonych trwałą marginalizacją i małych miast powiatowych 
z pogranicza województw wielkopolskiego oraz opolskiego, 
leżących w powiatach kępińskim i namysłowskim, poprzez 
integrację działań podmiotów publicznych – jednostek 
samorządu terytorialnego, ukierunkowanych nie teryto-
rialnie, lecz funkcjonalnie na płaszczyźnie społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej, które przenikają się wzaje-
mnie. 

Red.

Listy intencyjne po stronie Powiatu Kępińskiego podpisali 
Starosta Kępiński oraz Wicestarosta, a także przedstawiciele 
cztery gminy z obszaru powiatu kępińskiego tj. Miasto 
i Gmina Kępno, Gmina Baranów, Gmina Trzcinica oraz Gmina 
Rychtal.

W dniu 21 września 2020 roku w Urzędzie Gminy w Rychtalu 
podpisano listy intencyjne wyrażający chęć współpracy 
w ramach „Partnerstwa na 307” oraz udział w projekcie pn. 
Pilotażowe Centrum Wsparcia Doradczego. 

 Zawiązane partnerstwo ma na celu:

Czym jest „Partnerstwo na 307”??
Partnerstwo to zostało oparte na trwałych filarach historycznych, które ukształtowały powiązania 
funkcjonalne pomiędzy Powiatem Kępińskim a Namysłowskim, których bardzo charakterystycznym 
elementem było uruchomienie połączenia kolejowego (Linia Kolejowa nr 307) pomiędzy Kępnem 
a Namysłowem, na początku XX wieku. Na trasie znajdowały się stacje: Kępno Zachód, Mroczeń (Gmina 
Baranów), Laski-Smardze (Gmina Trzcinica), Trzcinica Wlkp. (Gmina Trzcinica), Buczek Wielki (Gmina 
Rychtal), Rychtal, Bukowa Śląska (Gmina Namysłów), Kamienna (Gmina Namysłów) i Namysłów. W związku 
z tym, że linia ta przecinała ówczesną granicę państwa polskiego i niemieckiego, jej przeszło stuletnia 
historia naznaczona jest ściśle historią pogranicza.

Partnerstwo na 307

25 września 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Namysłowie 
Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz i Burmistrz Namysłów 
Bartłomiej Stawiarski podpisali umowę w myśl której, Gmina 
Namysłów udzieli Powiatowi dotacji celowej w kwocie 230 tys. 
zł, na realizację zadania pn. ,,Modernizacja drogi powiatowej 
DP 1126 O, na odcinku Krasowice - DP 1101 O''.

W dniu 21 października 2020 roku Starosta Namysłowski Konrad 
Gęsiarz oraz Burmistrz Namysłowa Bartłomiej Stawiarski 
w obecności pracowników Wydziału Dróg Starostwa Powia-
towego w Namysłowie przekazali oficjalnie teren pod budowę 
firmie mającej wykonać prace remontowe na wskazanym 
odcinku. 

Inwestycja przewiduje m.in. wykonanie nowej nawierzchni 
bitumicznej na odcinku o długości 1,678 mb, usunięcie 
zakrzaczeń, konserwację rowów przydrożnych, wykonanie 
poboczy z kruszywa łamanego.

Dzięki udanej współpracy między gminą a powiatem, znacznie 
wzrośnie poziom bezpieczeństwa na niniejszej drodze, na czym 
najbardziej skorzystają mieszkańcy wsi Krasowice. 

Red.

Krasowice w końcu będą
miały nowa drogę

Remont chodnika 
w Domaszowicach zakończony

Mieszkańcy Domaszowic mogą czuć się bezpieczniej!
Przebudowa drogi powiatowej DP 1136O – budowa 

chodnika w m. Domaszowice zakończona!

W dniu 13 października 2020 roku nastąpił odbiór 
kolejnej już w tym roku inwestycji drogowej na 
terenie powiatu namysłow-skiego. Zakres prac 
objął m.in.:

Dzięki zakończeniu prac drogowych na terenie 
m. Domaszowice mieszkańcy Osiedla Klonowego 
mogą czuć się znacznie bezpieczniej korzystając 
m.in. z nowego przejścia dla pieszych.

- budowę chodnika,

Koszt całkowity inwestycji łącznie z 
dokumentacją projektową wyniósł ponad 72 tys 
zł z czego około 30 tys zł pochodziło ze środków 
Gminy Domaszowice.
Inicjatorem zadania był śp. Pan Adam Adamski, 
zmarły niedawno Radny Gminy Domaszowice.

Barbara Jarmuszewska

- doświetlenie przejścia dla pieszych.

- budowę przejścia dla pieszych,
- montaż oznakowania aktywnego o zasilaniu 
solarnym,

Dziękujemy Gminie Domaszowice za udzielenie 
wsparcia finansowego na tą inwestycję. Dzięki 
temu inwestycja ta mogła dojść do skutku w tak 
krótkim czasie.

Przy odbiorze drogi obecni byli: Radny Powiatu 
Namysłowskiego Antoni Sobiegraj, Wójt Gminy 
Domaszowice Pani Urszula Medyk, Radna Gminy 
Domaszowice Pani Magdalena Adamska-Więcek 
oraz przedstawiciele firmy LARIX, a także 
przedstawiciele Starostwa Powiatowego w 
Namysłowie.
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Odeszli, ale nie zostaną zapomnieni

To tytuł kolejnej już wystawy malarskiej przygotowanej przez 
Koło Inwencji Twórczej SORBONA 60+, działające przy 
Namysłowskim Ośrodku Kultury w Namysłowie.

Na przepięknych obrazach możemy podziwiać świat kwiatów i 
zwierząt, przedstawiony w niezwykle pięknych barwach 
malarskim płótnie.

W dniu dzisiejszym w Galerii Starosta Powiatowego w Namysłowie 
odbyło się otwarcie wystawy poświęconej w całości tematyce 
przyrodniczej. 

Autorzy, którzy stworzyli tę jedyną w swoim rodzaju wystawę to:
- Maria Hadam,
- Helena Jeżewska,
- Teresa Michułka,

Otwarcie uświetniła Gościom mini recitalem Pani Halina Niciecka, 
której akompaniamentował Ryszard Radomiński.

- Alicja D. Okularczyk (opiekun grupy),

- Zofia Sepot,

Barbara Jarmuszewska

- Elżbieta Żmudzka,

- Zofia Posmyk,
- Edward Rygiel,

- Mirosław Maciejewski,

- gościnnie: Zbigniew Nytko.

Spotkania z przyrodą

Barbara Jarmuszewska

roczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego zawsze są tym momentem, w którym wspominamy naszych bliskich zmarłych. 

UDlatego też w te dni zadumy przypominamy o tych samorządowcach, radnych, którzy swoją działalnością przyczynili się do 
rozwoju naszej Ziemi Namysłowskiej. Pamiętamy o śp. Michale Ilnickim – Staroście Namysłowskim, Grzegorzu Kubacie - 

Marszałku Województwa, Zastępcy Burmistrza Namysłowa, Eugeniuszu Wołoszczuku - Radnym, Stefanii Kostkiewicz - Radnej Rady 
Powiatu w latach 1998-2020), Adamie Sobczyszynie - Radny Rady Powiatu w latach 1998-2002) oraz Stanisławie Picz - Radny Rady 
Powiatu w latach 2002-2006). Przybliżymy sylwetki dwóch radnych naszego powiatu niemniej jednak pamiętamy o wszystkich, którzy 
odeszli, którzy swoją pracą i zaangażowaniem na rzecz wspólnoty samorządowej zostawili po sobie trwały ślad.

(Starosta Namysłowski w latach 2006-2010) 

Pełnił również funkcję wiceburmistrza Namysłowa. 
W samorządzie znany był z niekonwencjonalnych, 
a czasem kontrowersyjnych posunięć, ale wszyscy, 
w tym również jego polityczni rywale przyznawali, 
że zawsze oddany był działaniom na rzecz swojej 
m a ł e j  o j c z y z n y .  L i s t a  d o k o n a ń  t e g o  
samorządowca jest bardzo długa. Przez 25 lat 
swojej kariery samorządowej zdążył pozostawił 
swój wkład we wszystkich niemal sferach swojej 
działalności. Zyskały zarówno oświata (np. 
termomodernizacja placówek oświatowych w 
powiecie namysłowskim), komunikacja (np. 
modernizacje istniejących dróg, scalanie gruntów 
we wsi Dąbrowa), opieka społeczna (np. 
rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w 
Kamiennej), zdrowie (np. termomodernizacja 
budynków szpitala) jak i sfera bezpieczeństwa 
(kompleksowa rozbudowa Komendy Powiatowej 
Straży Pożarnej).

ś.p. Michał Ilnicki ś.p.: Grzegorz Kubat: 

(radny Rady Powiatu w latach 1998-2002) urodził 
się 28 stycznia 1957 roku w Bierutowie. W latach 
2003-2006 był marszałkiem województwa 
opolskiego. Ukończył studia pedagogiczne na 
Uniwersytecie Opolskim. Od 1998 do 2002 był 
członkiem rady powiatu namysłowskiego. Od 
kwietnia do listopada 2002 był członkiem zarządu 
województwa opo l sk iego,  a  nas tępn ie  
wicemarszałkiem. W lutym 2003 po rezygnacji Ewy 
Olszewskiej został na ponad trzy lata marszałkiem 
województwa. W 2005 roku uzyskał mandat 
radnego sejmiku, zastępując w trakcie kadencji 
Tomasza Garbowskiego. Rok później został radnym 
w o j e w ó d z t w a  p o n o w n i e  w  w y b o r a c h  
samorządowych. Wkrótce objął stanowisko 
zastępcy burmistrza miasta i gminy Namysłów, 
rezygnując z zasiadania w sejmiku. W 2010 uzyskał 
p o n o w n i e  m a n d a t  r a d n e g o  p o w i a t u  
namysłowskiego. 

ś.p. Eugeniusz Wołoszczuk 

to osoba znana większości ludzi działających w 
naszym samorządzie lokalnym. Był m.in. osobom, 
dz ięk i  k tó re j  udało  s ię  p rzywróc ić  do 
funkcjonowania Kościół św. Franciszka z Asyżu i św. 
Piotra z Alkantary w Namysłowie. Kiedy ks. 
Aleksander Matyka wystąpił do władz miejskich 
Namysłowa z pismem o przekazania kościoła to 
właśnie Pan Eugeniusz był pierwszym, który wszedł 
do zdewastowanej świątyni razem z ks. Prałatem. 
W jednym z wydań gazety parafialnej wydanej z 
okazji 25-lecia parafii możemy przeczytać 
fragment wspomnień Pana Eugeniusza z tego 
okresu: „W połowie października wraz z księdzem 
prałatem weszliśmy do zniszczonego kościoła. W 
środku panował mrok, na podłodze leżały trociny i 
piasek oraz pozostałości po drukarni, która 
trzymała tam swoje rzeczy. Ujrzeliśmy wnętrze 
kościoła w opłakanym stanie, odpadające tynki, 
wilgoć, okna zostały zamurowane. (…) Znaleźliśmy 
przy filarach krypty grobowe (mnichów w 
prezbiterium, a świeckich na środku). Groby były 
zniszczone.”  



W turnieju ostatecznie wy-
startowały trzy drużyny, z 
czołowych polskich klubów 
zapaśniczych, a mianowicie: 
AKS Białogard, KS „Gwiazda” 
Bydgoszcz oraz gospodarze 
LKS „Orzeł” Namysłów.

W rywalizacji zabrakło zapro-
szonej ekipy z Włodawy, ale 
niestety zatrzymały ich prob-
lemy z wirusem.

W sesji przedpołudniowej zes-
poły spotkały się systemem 
każdy z każdym i na podstawie 
wyników tych pojedynków 

55-lecie Namysłowskiego Orła

W dniu 3 października 2020 roku w sali „Orła” w Namysłowie odbył się Drużynowy Turniej Młodzików w zapasach w stylu wolnym pod Honorowym Patronatem 
Burmistrza Namysłowa Bartłomieja Stawiarskiego. Turniej był zarazem głównym akcentem obchodów 55-lecia LKS „Orzeł” Namysłów. 

Sesja finałowa została poprze-
dzona długim i uroczystym 
otwarciem oraz krótkim poka-
zem rewelacyjnej sprawności 
zapaśniczej zawodników gospo-
darzy.

Podczas rozpoczęcia zostało 
wyróżnionych wielu z zapro-

zostały wyłonione dwa najle-
psze kluby, które stoczyły mecz 
w finale o miano najlepszej 
drużyny jubileuszowego tur-
nieju. Walki odbywały się w 
trzynastu kategoriach wago-
wych.

szonych osób cennymi odzna-
czeniami i pamiątkami oraz 
przedstawiona w skrócie histo-
ria wraz z osiągnięciami klubu.

Sesja przedpołudniowa: AKS 
Białogard - KS Gwiazda Byd-

Wyniki turnieju:

Sędzią głównym imprezy był 
arbiter międzynarodowy Pan 
Bartosz Dorociak. Namysło-
wianie podczas zawodów wal-
czyli bardzo dobrze i wszyscy 
zasłużyli na wielkie słowa 
uznania.

Członek Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

Pan Zbigniew Bratosiewicz 
odznaczony 

Złotą Odznaką PZZ

Red.: 3 października do dla Pana wyjątkowy dzień w tym roku.
Z.B.: Tak w rzeczy samej.

Redakcja: Witam Panie Zbigniewie

Dzień ten jest dla mnie wyjątkowy z trzech względów.

Zbigniew Bratosiewicz: Witam serdecznie

Po pierwsze: LKS Orzeł Namysłów obchodził 55 lecie swego 
istnienia. Była to podniosła uroczystość i bardzo dobrze 
zorganizowana przez klub. Na uroczystości tej zostałem 

goszcz 7:6, LKS „Orzeł” Namy-
słów - KS „Gwiazda” Bydgoszcz 
10:3, LKS „Orzeł” Namysłów - 
AKS Białogard 10:3

Finał: LKS „Orzeł” Namysłów - 
AKS Białogard 11:2

Namysłowska drużyna wystąpiła 
w następującym składzie: Igor 
Bula, Łukasz Stefański, Jakub 
Sikora, Przemysław Asztem-
borski, Jakub Asztemborski, 
Artem Rosiński, Maksymilian 
Marcinkiewicz, Marcin Marcin-
kiewicz, Igor Stępień, Piotr 
Warcholiński, Adrian Sikora, 

Red.

Gracjan Matyjasek, Adrian 
Paszkowski, Patryk Bratosie-
wicz, Paweł Gąsior, Oliwier 
Krupiński, Piotr Pidtykanov, Mi-
łosz Hyż, Denis Denisiewicz.

Najlepszym zawodnikiem Na-
mysłowa w pierwszym meczu z 
KS „Gwiazda” Bydgoszcz 
szkoleniowcy wybrali Adriana 
Sikorę, a w drugim z AKS 
Białogard Piotra Warcholiń-
ksiego. Natomiast w finale 
uznanie w oczach opiekunów 
znalazł Maksymilian Marcinkie-
wicz.

Jako wieloletni działacz sportowy wcześniej 
wyróżniony przez Opolski Związek Piłki Nożnej 
jestem bardzo szczęśliwy, że mój wkład w sport 
na terenie naszego powiatu zostaje doceniany.

Po drugie:  z dniem 03.10.2020 oficjalnie 
rozpocząłem ścisłą współpracę na rzecz naszej 
lokalnej społeczności z Wiceministrem 
Januszem Kowalskim z Solidarnej Polski, który 
był też gościem na gali zapaśniczej.

wyróżniony przez Polski Związek Zapaśniczy 
„złotą odznaką” za działanie na rzecz klubu.

Zresztą w 2018 r w kampanii wyborczej jako 
kandydat na radnego głosiłem wraz z 
Bartłomiejem Stawiarskim i Konradem 
Gęsiarzem hasła wsparcia dla sportu i 
przedstawialiśmy plany, które dziś zaczynają 
być realizowane np. Orlik w Ligocie Książęcej tu 
muszę też wymienić determinację radnego 
Wojtka Kowalczyka, Hala Orła czy Boisko przy 
Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie.

Jest to Poseł bardzo zaangażowany w sprawy 
naszego powiatu i wiem, że możemy zawsze na 
niego liczyć. Przykładem są dofinansowania na 
Halę Orła oraz Boisko przy LO.
Po trzecie: Mój syn Patryk wraz z drużyną Orła 
wygrał zawody drużynowe. Szczere gratulacje 
dla chłopaków z Orzeł Namysłów Team.

Red.: Oprócz sportu jest Pan aktywny w 
różnych dziedzinach życia mieszkańców 
powiatu.
Z.B.: Tak oczywiście rozwój sportowy i 
zmniejszenie różnic między terenami wiejskimi 
a miastem były dla mnie hasłem flagowym 
kampanii wyborczej.

Z.B.: Dziękuję bardzo i pozdrawiam 
mieszkańców naszego powiatu.

Dodatkowo mogę nadmienić, że w najbliższym 
czasie będzie remontowana droga powiatowa w 
Krasowicach /Żabiak /.

Oddanych zostało kilka dróg powiatowych do 
użytku po generalnym remoncie np.: droga 
Ligotka - Lubska, Ligota Książęca - Mikowice, 
droga w Barzynie. Powstają  przy wsparciu UG 
Namysłów OSY na terenach wiejskich, 
dokonywane są remonty infrastruktury 
sportowej w Smarchowicach Wielkich i 
Smarchowicach Śląskich, organizowane są 
wydarzenia kulturalne jakich  za poprzedniej 
władzy nie było.

Red.: Rozumiem, że mieszkańcy powiatu 
mogą na Pana liczyć?

Co mogę powiedzieć po dwóch latach 
działalności naszej koalicji z WO i PSL w 
powiecie i gminie? To, że sport idzie w dobrym 
kierunku, natomiast inwestycje w tereny 
wiejskie nabierają tempa.

Z.B.: Tak oczywiście. Zawsze kieruję się zasadą 
„Nic bez Was - Zawsze dla was”. Ponieważ 
społeczność nasza dała mi mandat zaufania to 
będę robił wszystko co tylko będzie możliwe by 
każde z sołectw było zadowolone. Swój mandat 
traktuję jak służbę na rzecz mieszkańców i jest 
to mój priorytet w życiu codziennym.

Red.: Dziękuję za rozmowę i życzę 
powodzenia w dalszej pracy na rzecz naszej 
lokalnej społeczności.
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W Namysłowie od wielu lat 
przeprowadzane są Akcje 
Honorowego Krwiodawstwa. 
za pośrednictwem Klubu 
Honorowych Dawców Krwi 
PCK „Perły Życia”. Zwycza-
jowo zbiórki odbywają się 
w każdy ostatni piątek mie-
siąca. Wcześniej, przed pan-
demią Punkt taki organi-

Honorowe krwiodawstwo 
- czy warto oddawać krew?

Krew to lek, którego nie da się wyprodukować w fabryce. Może powstać 
jedynie w ludzkim organizmie, dlatego oddając krew - pomagasz ratować 
życie. 

zowany był w remizie powia-
towej Państwowej Straży Pożar-
nej w Namysłowie, a obecnie 
został przeniesiony do Namy-
słowskiego Ośrodka Kultury. 
Wrześniowa Akcja Honorowego 
Krwiodawstwa w Namysłowie 
cieszyła się bardzo dużym 
zainteresowaniem. Zarejestro-
wało się 54 osób. Oddało 48 x 

Barbara Jarmuszewska

450 ml. Razem popłynęło 
21.600 ml Krwi. Dodatkowo 
Nasi Krwiodawcy przekazali 42 
czekolady na tegorocznego 
Mikołaja dla dzieci przedszkol-
nych i z Domu Dziecka. 
Dziękujemy Krwiodawcom za 
podzielenie się Cennym Darem 
z Potrzebującymi.

Tycjan Kulczycki: „Gdy słyszę pytanie czy WARTO oddawać krew lub jej składniki, nie 
rozumiem co w tym przypadku znaczy "warto" i czy wszystko w dzisiejszych czasach musi być 
"warto" ? Czy czasami nie wystarczy że nie kosztuje? A świadomość realnego ratowania 
życia jest bezcenna. W pierwszej kolejności należy sobie uświadomić że krwi nie da się zrobić, 
a może za tydzień, może jeszcze dzisiaj ktoś z naszych bliskich, a może my sami będziemy jej 
potrzebować i może się okazać że zwyczajnie jej nie ma. Druga rzeczą która często 
powstrzymuje potencjalnych dawców, to strach wywołany przez prężnie funkcjonujące w 
społeczeństwie mity o zgubnych skutkach regularnego oddawania krwi, co oczywiście z 
rzeczywistością nic wspólnego nie ma.”

Konrad Gęsiarz: „Krew oddaję regularnie od 1999 roku, bo rozumiej jej znaczenie dla 
ratowania życia. Dla mnie to tak naprawdę TYLKO 500 ml, a dla osoby potrzebującej to AŻ 
500 ml. Robię to, bo rozumiem, co znaczy dzielić się zrozumieć potrzeby innych. Dobro 
powraca! Warto pomagać!”

Agnieszka Łozowska: „Oddaję krew już 20 lat. Nauczył mnie tego mój tato, za co jestem mu 
bardzo wdzięczna. To cudowne uczucie móc oddać komuś cząstkę siebie i w ten sposób 
uratować mu życie.” 

Wojciech Kucypera: „Oddaje krew, bo to łatwy sposób pomocy innym, krwi nie da się 
wyprodukować, nie wiadomo, kiedy będę sam jej potrzebował. Krew oddaję regularnie od 
2015 roku.”

Mateusz Świerczyński: „Jednorazowo oddaje się max 0,5 litra krwi. Ja oddaję krew od 
dwóch lat. Głównie dlatego, że rozumiem to, że krwi nie da się wyprodukować sztucznie, a 
są ludzie, którzy naprawdę jej potrzebują. Często słyszę pytanie czy to boli? Odpowiadam 
od razu, że nie! Igły i sam proces może wydawać się odpychający, ale poczucie satysfakcji 
wynagradza to wszystko.” 

Co o samej akcji mówią krwiodawcy? Zapytaliśmy Honorowych Dawców Krwi, w tym także  
starostę namysłowskiego, o to dlaczego oddają krew: 

Może warto zostać Bohaterem w oczach własnego dziecka?”

Roman Szal - Klub HDK PCK ''Perły Życia''Namysłów: 

„Mając na uwadze stale rosnące zapotrzebowanie na krew, służące do 
ratowania zdrowia i życie ludzkiego zachęcam do dzielenia się tym 
cennym darem niezbędnym tym, którzy na skutek wypadków czy chorób 
znaleźli się w niebezpieczeństwie śmierci.

Jeśli sytuacja zdrowotna nam na to pozwala i nie ma innych 
przeciwskazań, zapraszam na Akcję Honorowego Krwiodawstwa, 
odbywającego się w Namysłowie w każdy ostatni piątek miesiąca. 
Pamiętam jedną wyjątkową sytuację jak przytrafiła mi się w jednym z 
przedszkoli z powiatu namysłowskiego. Podczas pogadanki z dziećmi 
jedna z dziewczynek wstała i głośno powiedziała: „A mój Tata jest 
bohaterem, bo honorowo oddaje krew i ratuje innych.”
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7. Weź dowód tożsamości i jeżeli masz legitymację honorowego dawcy krwi.

3. Koniecznie zjedz lekki posiłek przed oddaniem krwi (unikaj pokarmów 
zawierających dużą ilość tłuszczu);

5. Unikaj nadmiernego fizycznego wysiłku przed oddaniem krwi.

1. Sprawdź, w jakie dni i w jakich godzinach jest czynne centrum/punkt, w którym 
chcesz oddać krew Adresy Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, 
oddziałów terenowych oraz stałych punktów poboru krwi Pamiętaj, że możesz również 
oddać krew w czasie akcji wyjazdowych mobilnych punktów poboru krwi tzw. 
krwiobusów.

4. Pij dużo soków owocowych i wody.

6. Jeżeli wybierasz się po raz pierwszy zabierz ze sobą kogoś do towarzystwa, 
poczujesz się pewniej a przede wszystkim bezpieczniej.

2. Wybierz dzień, przed którym będziesz mógł wypocząć – wyspać się. Zarezerwuj 
sobie około godziny czasu.

Przed oddaniem krwi
Zanim udasz się do centrum krwiodawstwa musisz pamiętać o kilku ważnych rzeczach. 
Sprawdź czy możesz zostać dawcą, zapoznaj się z wytycznymi, które mówią, kto może 
a kto nie może oddawać krwi: przeciwwskazania do oddawania oraz przykładowe 
ankiety dla kandydatów na dawców. Jeżeli stwierdzisz, że możesz oddać krew, 
zaplanuj dzień w którym to zrobisz.

Droga dawcy – krok po kroku 

Współpracownicy wspominają go jako osobę skromną, 

bezinteresowną, nader uczciwą, o dużej wiedzy 

praktycznej. Te zalety sprawiły, że był dla swoich 

współpracowników wzorem godnym naśladowania.

Jak zresztą oni sami podkreślają zawsze zachęcał do 

podnoszenia swoich kwalifikacji; nigdy nie sprzeciwiał 

się wyjazdom pracowników szpitala na szkolenia i 

staże. Pamiętają go jako uczynnego i pomocnego w 

pełnieniu i zamianie dyżurów; chętnie dzielącego się 

swoją wiedzą i doświadczeniem praktycznym w 

trudnych momentach, szczególnie z młodym jeszcze 

nieopierzonym personelem medycznym. Często było 

tak, że młodzi lekarze wzywali go do szczególnych  

przypadków.

Doktor Adam Sobczyszn był lekarzem z prawdziwym 

p o w o ł a n i e m .  C z u ł  o g r o m n e  p o c z u c i e  

odpowiedzialności zdrowie dzieci w naszym powiecie. 

To dzięki niemu, jak się dowiadujemy od lek.med. 

Anny Kos, na naszym namysłowskim oddziale 

przebywały przez wiele lat dzieci upośledzone 

zarówno fizycznie, jak i psychicznie, których nie 

pozwolił oddać do innych placówek. 

Był kierownikiem specjalizacji 14 lekarzy, którzy 

uzyskując tytuły specjalistów zatrudnili się w 

środowisku namysłowskim służąc naszemu  

społeczeństwu. 

Pełnił także funkcję dyrektora szpitala, a także był 

radnym Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przebywając w szpitalu jako pacjent nie przyznał się, 

że jest lekarzem, uważając, że każdy pacjent 

powinien być traktowany na równi z innymi. 

Anna Kos, lek.med. podkreśla wspominając dra 

Staszczyszyna: „Jestem wdzięczna, za przekazaną 

wiedzę i doświadczenie, za wszelką pomoc, za 

pokładaną w nas wiarę i wspieranie nas w trudnych 

momentach podejmowanych decyzji. Szanując 

pamięć o doktorze postanowiłam umieścić portret 

doktora w oddziale, oraz opublikować nekrolog w 

Opolskiej Gazecie Lekarskiej przytaczając postać i 

z a s ł u g i  d o k t o r a  d l a  s p o ł e c z e ń s t w a  

Namysłowa.Poświęciłam pamięci doktora rozdział 

w książce pt. „Ludzie w bieli”, którą wydałam w 

2011 roku.”

Red.

Po ukończeniu studiów i uzyskaniu tytułu lek. med. 

podjął specjalizację z pediatrii, którą ukończył 

uzyskując tytuł specjalisty chorób dziecięcych .

Pracę zawodową rozpoczął w Namysłowie w 1959 

roku, od 1962 pełnił funkcję ordynatora oddziału 

dziecięcego naszego szpitala noszącego wówczas 

imię Janusza Korczaka; był lekarzem najdłużej 

pełniącym funkcje ordynatora bo aż 37 lat – do 1996 

roku, kiedy to przeszedł na emeryturę powierzając 

oddział dziecięcy mojej osobie, pozostając do 

dyspozycji – jako lekarz dyżurujący w oddziale.

W dniu 12 lutego 2016 roku odprowadziliśmy prochy 

doktora na wieczny spoczynek na cmentarzu przy ul 

Oławskiej w Namysłowie. 

Lek. med. Adam Sobczyszyn urodził się 20.12.1930 

roku. Po maturze pracował jako nauczyciel. 

Następnie podjął studia na Akademii Medycznej w 

Zabrzu, a Dyplom lekarz medycyny zdobył na 

Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Lekarz o wielkim sercu 
dla dzieci i nie tylko 
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Staramy się przede wszystkim wspierać lokalny 
rynek pracy. Nasi bezrobotni mogą podjąć zatrudnienie 
a pracodawcy ich przyjmujący otrzymują 
dofinansowanie części kosztów jakie ponoszą na 
wynagrodzenia w ramach prac interwencyjnych czy 
też robót publicznych. W przypadku tych pierwszych 
dopłacamy kwotę połowy minimalnego wynagrodzenia 
za pracę, w drugim 50% przeciętnego wynagrodzenia 
oraz w obu przypadkach składek na ubezpieczenia 
społeczne.

Dla osób pragnących spróbować swoich sił jako 
przedsiębiorcy oferujemy jednorazowe środki na jej 
podjęcie działalności gospodarczej. Umożliwia to 
łatwiejszy „start” własnej firmy a dodatkowym atutem 
„dotacji” jest jej bezzwrotny charakter. Znacząco 
wpływa to na dynamikę powstawania miejsc pracy 
tworząc okazje tym, którzy mają pomysł i 
umiejętności a nie dysponują zasobami finansowymi. 

Kolejną formą o której warto przypomnieć jest 
refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy do 6-krotnej wysokości 
przeciętnego wynagrodzenia. Refundacja obejmuje 
koszty związane z zorganizowaniem stanowiska pracy i 
zatrudnieniem na tym stanowisku osoby bezrobotnej 
na okres przynajmniej 24 miesięcy. 

Osoby które chciałyby zmienić swoją profesję i 
zapoznać się z wybranym środowiskiem pracy bez 
zawierania stosunku pracy mogą skorzystać ze staży. 
Oprócz nowych kompetencji wypłacamy im 
stypendium w wysokości 1 440,00 zł.

Na sfinansowanie wszystkich działań otrzymaliśmy 
środki finansowe z budżetu państwa. Posiłkowaliśmy 
się również dofinansowaniem z Funduszy Unii 
Europejskiej, które stanowią prawie 40 % budżetu 
naszej jednostki. W ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) pozyskaliśmy 3 052 
136,19 zł. Natomiast w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego (RPO) udało nam się pozyskać 
4 360 952,29 zł. Budżety obu projektów obejmują 
lata 2020 – 2021.
 Jak można zaobserwować pracujemy nad 
poprawą sytuacji na rynku pracy w wielu rożnych 
obszarach. Pewną nowością w naszej „codzienności” 
są obcokrajowcy podejmujący pracę w Polsce. Dzięki 
nim, możemy odpowiedzieć na zapotrzebowanie 
kadrowe przedsiębiorców, którym nie byliśmy w stanie 
dostarczyć lokalnych pracowników. W efekcie tych 
działań pracodawcy mogą kontynuować swoją 
działalność, co przyczynia się do wzrostu PKB i innych 
wskaźników ekonomicznych a pośrednio wpływa na 
poprawę poziomu życia wszystkich obywateli. W 
związku z dużym zapotrzebowaniem na pracowników 
za wschodniej granicy w porównaniu do roku 2019 
systematycznie rośnie liczba wydanych zezwoleń na 
prace sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu 
wykonywania pracy . Powiatowy Urząd Pracy w 
Namysłowie  od 01.01.2020 r.  do 12.10.2020 r. 
zarejestrował 1584 oświadczenia o powierzeniu 
wykonywania pracy cudzoziemcom  oraz wydał 94 
zezwolenia na prace sezonową. Każdy cudzoziemiec, 
który chce podjąć legalne zatrudnienie w Polsce musi 
posiadać zezwolenie na pracę sezonową bądź 
oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy przez 
cudzoziemca wydawane przez właściwego starostę za 
pośrednictwem Powiatowy Urząd Pracy ze względu na 
siedzibę lub miejsce stałego pobytu podmiotu 
powierzającego wykonywanie pracy. Wnioskodawca 
oraz stroną postępowania w sprawie jego wydania jest 
podmiot powierzający wykonywanie pracy 
cudzoziemcom. Okresy wykonywania pracy określone 
w złożonym oświadczeniu o powierzeniu wykonywania 

Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie jest 
jednostką organizacyjną powiatu Namysłowskiego 
której głównym obszarem działań jest promocja 
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz 
aktywizacja zawodowa naszych klientów. 

Powiatowy Urząd Pracy
Stan realizacji popularnych form wsparcia 

na 30.09.2020 r.

Poniżej tabela prezentująca porównanie  ilości zarejestrowanych 
i wydanych zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o 

powierzeniu wykonywania pracy

Poniżej tabela prezentująca stan realizacji przez powiatowe 
urzędy pracy rozwiązań zawartych 

w Tarczy Antykryzysowej

pracy cudzoziemcowi oraz okresy pracy wykonywanej 
na podstawie oświadczeń wpisanych do ewidencji 
oświadczeń wynoszą łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy 
w ciągu kolejnych 12 miesięcy niezależnie od liczby 
podmiotów powierzających temu cudzoziemcowi 
wykonywanie pracy. Zezwolenie na pracę sezonową 
wydaje się na czas określony który nie może być 
dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym.
Podejmowane są również działania kierowane do osób 
fizycznych. W celu przeciwdziałania negatywnym 
skutkom COVID-19, powstała ustawa o dodatku 
solidarnościowym oraz nastąpiło podwyższenie kwoty 
zasiłku dla bezrobotnych.

W okresie od 01.06.2020r. do 31.08.2020r. 
około 80 osób bezrobotnych ( z prawem i bez prawa do 
zasiłku) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Namysłowie skorzystało z dodatku 
solidarnościowego przyznawanego z Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych.

W  o k r e s i e  p o b i e r a n i a  d o d a t k u  
solidarnościowego zasiłek dla bezrobotnych z mocy 
prawa ulegał zawieszeniu, a po jego utracie zasiłek 
był wznawiany i przedłużany o okres pobierania 
dodatku solidarnościowego. 
Jednocześnie od dnia 01.09.2020r. podwyższono 
kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Otrzymali go wszyscy 
bezrobotni zarówno nowo rejestrowani, a także Ci 
którzy już pobierali zasiłek dla bezrobotnych.

Zatem:
120% zasiłku dla bezrobotnych ( staż pracy powyżej 
20 lat) to obecnie kwota 1440,00 zł brutto w okresie 
pierwszych 90 dni pobierania zasiłku, po upływie tego 

 Ilość osób Kwota w  tys. zł 

Roboty publiczne 35 205,0 

Prace interwencyjne 23 84,3 

Staże 137 718,7 

Dotacje 16 307,5 

Szkolenia 27 13,6 

 

 2019 2020 

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemca 1355 1584 

Wnioski o wydanie zezwolenia na prace sezonową wpisane do 
ewidencji 

61 448 

Wydane zezwolenia na prace sezonową 55 94 

 

 
Liczba 

złożonych 
wniosków 

Liczba 
pozytywnie 

rozpatrzonych 
wniosków 

Wartość 
pozytywnie 

rozpatrzonych 
wniosków 

Dofinansowanie części kosztów 
prowadzenia działalności lub 

wynagrodzeń pracowników oraz 
należnych od nich składek. 

 

430 (1092 osób) 415 4 064 871 

Niskooprocentowana pożyczka z 
Funduszu Pracy 

1 850 1 771 8 839 395 

 2280 2186 12 904 266 
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100% zasiłku dla bezrobotnych(staż pracy od 5 lat do 
19 lat) to obecnie kwota 1200,00 zł brutto w okresie 
pierwszych 90 dni pobierania zasiłku, po upływie tego 
okresu osoba bezrobotna pobiera zasiłek w niższej 
wysokości  tj. 942,30 zł brutto.

Na koniec września 2020r. wypłacono zasiłek dla 
bezrobotnych 306 osobom w wysokości 174432,38 zł.

W celu ochrony pracowników i klientów w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Namysłowie dokonano szczegółowej 
weryfikacji działań w formie audytu wewnętrznego w 
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, 

80% zasiłku dla bezrobotnych(staż pracy od 1 roku do 5 
lat) to obecnie kwota 960,00 zł brutto w okresie 
pierwszych 90 dni pobierania zasiłku, po upływie tego 
okresu osoba bezrobotna pobiera zasiłek w niższej 
wysokości tj. 753,90 zł brutto. 

okresu osoba bezrobotna pobiera zasiłek w niższej 
wysokości tj. 1130,80 zł brutto.

Aby w tym trudnym czasie zapewnić komfort i 
bezpieczeństwo naszym klientom staramy się spełnić 
najwyższe standardy bezpieczeństwa. Potwierdza to 
wynik kontroli przeprowadzonej przez Państwową 
Inspekcję Pracy, która odbyła się w dniach 07,08 i 11 
września 2020 r. Kontrola nie wykazała, żadnych 
nieprawidłowości. W podsumowaniu kontroli 
wskazano, że pracodawca prawidłowo zorganizował 
stanowiska pracy pracowników, wdrożył procedury 
oraz stosował przepisy ograniczające ryzyko zakażenia 
koronawirusem. Spotkanie otworzyła i przywitała zebranych 

gości Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 
Leokadia Czarny. Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz 
wręczył akty powołania członkom rady. Na posiedzeniu 
wybrano Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego 

Jak widać dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów 
ale również o komfort, szybkość, dyskrecję i najwyższy 
poziom obsługi. Nie byłoby to możliwe bez należytego 
stanu infrastruktury informatycznej. Dlatego 
dokładamy wszelkich starań aby była ona w pełni 
sprawna i w miarę możliwości regularnie ją 
modernizujemy. W bieżącym roku priorytetem była 
rozbudowa serwerowni o nowy serwer oraz wdrożenie 
usługi katalogowej. Podjęliśmy próbę pozyskania na 
ten cel środków z dofinansowania z Departamentu 
Informatyki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, gdyż zadania te są bardzo kosztowne. Do 
Ministerstwa skierowano dwa pisma uzasadniające 
konieczność zakupu sprzętu oraz oprogramowania - 
oba spotkały się z aprobatą. Dzięki zabieganiu o 
dodatkowe fundusze Powiatowy Urząd Pracy w 
Namysłowie otrzymał 65.000 zł na zakup nowego 
serwera oraz licencji i wdrożenie usługi katalogowej 
ActiveDirectory.

zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2.

Należy też wspomnieć, że 28 września 2020r. 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Namysłowie odbyło 
się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady 
Rynku Pracy w Namysłowie. 

Leokadia Czarny

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem 
opiniodawczo – doradczym Starosty Namysłowskiego w 
sprawach polityki rynku pracy.

Krystyna Poznań – przedstawiciel Opolskiej Izby 
Gospodarczej, 

Rady. Przewodniczącym Powiatowej Rady Rynku Pracy 
został Tomasz Wiciak Wicestarosta Namysłowski, 
natomiast Wiceprzewodniczącą Barbara Zając Wójt 
Gminy Pokój.

Barbara Zając – przedstawiciel Gminy Pokój.

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy na lata 2020-
2024 zostali powołani: 

Bartłomiej Stawiarski – przedstawiciel Gminy 
Namysłów, 

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 

Ewa Szymczak – Przedstawiciel NSZZ ”Solidarność” 
Zarządu Regionu Śląska Opolskiego, Józef Walas – 
Przedstawiciel Izby Rolniczej w Opolu, 
Tomasz  Wic iak  –  przedstawic ie l  Powiatu 
Namysłowskiego, 
Elżbieta Wojtowicz – przedstawiciel Rady OPZZ  w 
Opolu, 

29 października 2020 roku w 
Bibliotece Publicznej w 
Namysłowie odbyło się 
podsumowanie Powiatowego 
Konkursu Recytatorskiego 
dla Przedszkolaków „Idzie 
drogą Pani Jesień”. 

Występy naszych Milusińskich 
oceniała komisja w składzie: 
Alicja Danuta Okularczyk – 
artysta plastyk, Ewa Kazimier-
czak – instruktor Namysłow-
skiego Ośrodka Kultury, 

Była to już IX edycja tego 
konkursu. Tegoroczny konkurs 
odbył się drogą on-line, ze 
względu na sytuację epide-
miologiczną w naszym powie-
cie. 

2. Przedszkole nr 1 w Namysło-
wie

1. Przedszkole Integracyjne w 
Namysłowie

Tomasz Kin – Naczelnik Wy-
działu Promocji i Rozwoju oraz 
Monika Rybak - Pracownik 
Wydziału Promocji i Rozwoju w 
Urzędzie Miejskim w Namysło-
wie. 
Komisja oceniała przesłane 
przez przedszkola nagrania 
wystąpień dzieci. 

3. Przedszkole nr 3 w Namysło-
wie 

W tegorocznej edycji udział w 
konkursie wzięły następujące 
placówki:

4. Przedszkole nr 4 w Namysło-
wie 

13. Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Pokoju
14. Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Idzikowicach

12. Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Smarchowicach Wielkich

6. Niepubliczne Przedszkole 
Delfinek w Namysłowie
7. Niepubliczne Przedszkole 
„Rodzinny Klub Słoneczko” w 
Namysłowie

5. Przedszkole nr 5 w Namysło-
wie 

9. Przedszkole w Świerczowie

11. Publiczne Przedszkole w 
Domaszowicach

8. Przedszkole w Bukowie 
Śląskiej

10. Publiczne Przedszkole w 
Wilkowie

- Amelia Nizioł z Niepublicznego 
Przedszkola „Rodzinny Klub 
Słoneczko” w Namysłowie,

17. Publiczna Szkoła Podsta-
wowa SPSK w Dębniku.

Wyróżnienia otrzymali:

16. Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Oddział Przedszkolny w 
Bukowiu

I miejsce ex aequo otrzymali: 

-  K s a w e r y  K r z y s z t o f  z  
Przedszkola nr 3 w Namysłowie

- Zuzanna Paluch z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w 
Pokoju

15. Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Ligocie Książęcej

- Adam Lejczak z Przedszkola w 
Bukowie Śląskiej

Jury miało niełatwe zadanie 
oceniając występy młodych 
recytatorów. 

- Leon Bar z Przedszkola nr 1 w 
Namysłowie,

- Antonina Banaś z Przedszkola 
nr 4 w Namysłowie

- Karolina Poniewierska z 
Przedszkola w Świerczowie

-  A l i c j a  D o m a l e w s k a  z  
Publicznej Szkoły Podstawowej 
Oddz ia ł  Przedszko lny  w  
Bukowiu,

II miejsce ex aequo otrzymali:

- Hanna Marków z Publicznej 
Szkoły Podstawowej SPSK 
Oddział Przedszkolny w Dębniku
III miejsce ex aequo otrzymali:

-  G a b r i e l a  C i c h o ń  z  
Niepublicznego Przedszkola 
Delfinek w Namysłowie,

Po długiej i burzliwej dyskusji 
udało się wyłonić laureatów. 

- Gabriela Jarosz z Publicznego 
Przedszkola w Wilkowie,

- Józef Płatek z Przedszkola nr 5 
w Namysłowie,
- Kalina Simlat z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w 
Idzikowicach,
- Emilia Stefaniak z Publicznego 
Przedszkola w Domaszowicach,
- Klara Tyszkowska z Przedszkola 
Integracyjnego w Namysłowie,
- Jakub Załomski z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w 
Smarchowicach Wielkich,
- Marlena Ząbkiewicz z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w 
Ligocie Książęcej.

Już dzisiaj zachęcamy wszystkie 
p l a cówk i  do  udz i a ł u  w  
przyszłorocznym jubileuszowym 
X Konkursie Recytatorskim dla 
Przedszkolaków.

Agnieszka Klimas

S p o n s o r o m  s e r d e c z n i e  
dziękujemy za wsparcie. 
Cieszymy się, że mimo trudnej 
sytuacji udało się konkurs 
przeprowadzić. 

W s z y s t k i m  l a u r e a t o m  i  
wyróżn ionym serdeczn ie  
gratulujemy. Gratulacje należą 
s ię  równ ież  rodz icom i  
nauczycielom, którzy włożyli 
o g r o m n y  w y s i ł e k  w  
przygotowanie przedszkolaków 
do konkursu. 
Każdy z uczestników otrzyma 
pamiątkowy dyplom oraz 
nagrody. Sponsorami nagród w 
tegorocznej edycji konkursy byli 
Urząd Miejski w Namysłowie, 
S ta ro s two  Powia towe  w  
Namysłowie, Namysłowski 
Ośrodek Kultury  wraz z  
B i b l i o t e k ą  P u b l i c z n ą  w  
Namysłowie. 

IX POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI DLA PRZEDSZKOLAKÓW
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Biorąc pod uwagę fakt, że duży odsetek zachorowań 
przebiega bezobjawowo tzn. jesteśmy zarażeni 
wirusem, ale nasz organizm nie wykazuje żadnych form 
obronnych jakim jest np. gorączka, to możemy śmiało 
stwierdzić, że noszenie maseczki jest jak najbardziej na 
miejscu jeżeli nie chcemy nieświadomie zarażać osób z 
naszego otoczenia. 

Dlatego tez apelujemy do Państwa! 

Nakaz zakrywania ust i nosa od samego początku 
budził wiele kontrowersji. Jedni mówią, że to nie 
zdrowe a wręcz szkodliwe inni znów, że konieczne i 
niezbędne dla zachowania zdrowia, a nawet życia w 
obecnym covidowym środowisku. 

Jak to jest z tymi maseczkami? 
Czy faktycznie noszenie maseczki zabezpiecza nas 

na tyle, abyśmy nie zachorowali?

Jak wynika z infografiki przygotowanej przez KPRM, 
noszenie maseczek nie ma służyć jedynie ochronie nas 
samych, ale przede wszystkim temu, aby nieświadomie 
nie zarażać osób należących do najwyższej grupy ryzyka. 
Z wypowiedzi profesora Krzysztofa Simona, ordynatora 
oddziału zakaźnego szpitala przy ul. Koszarowej we 
Wrocławiu, który w jednym z wywiadów udzielił kilku 
wskazówek i rad odnośnie sposobów zapobiegania 
szerzeniu się pandemii w Polsce czytamy „W dalszym 
ciągu mamy w Polsce epidemię. Apeluje do Polaków, aby 
zostali w domu, myli ręce, zachowywali dystans 
społeczny i nosili maski, gdzie tylko się da.” Dr Simon 
dodaje także, że trzeba kontynuować dobre, solidarne 
postępowanie, aby ratować przed zachorowaniem grupę 
tych dziewięciu milionów osób, u których może to 
przebiegać w sposób katastrofalny.

Nośmy maseczki! Dbajmy o zdrowie innych, ale również 
o własne! Pamiętajmy, aby nosząc maseczkę często ją 
zmieniać (nawet jeżeli jest to wielokrotnego użytku) 
oraz pamiętajmy o świeżym powietrzu i oddychaniu bez 
maseczki np. w lesie, aby pozwolić naszym płucom 

Kontrowersyjne maseczki! Nosić czy nie nosić?
Zadajmy sobie  także pytanie czy noszenie maseczki to 
faktycznie zniewolenie czy akt szacunku do drugiego 
człowieka? Człowieka, który niekoniecznie może okazać 
się tak odporny na wirusa jak ja czy ty. Wśród wielu 
wpisów internetowych na NIE znalazłam także liczne na 
TAK! Jeden z nich pozwolę sobie zacytować poniżej. 

Ale nie dla siebie, dla kilku innych osób.
Dla mojego kochanego sąsiada, który ma ponad 80 
lat i jest osłabiony po przeziębieniu. I dla jego 
syna, po dwóch udarach.

I dla tej dziewczynki, z grupy mojego syna, 
której mama niedawno umarła na nowotwór .
Dla pani ze sklepu, która samotnie wychowuje 
czwórkę dzieci.
Dla pani listonoszki, która w taką pogodę ma 
na pewno też słabszą odporność.
I dla ludzi którzy po mnie będą korzystać z 
bankomatu.

Dla mojej cudownej sąsiadki 
z zanikiem mięśni, dla jej męża, który tak 
cudownie codziennie otacza ją opieką. 
I dla jej teścia, który codziennie do niej 
zagląda, kiedy mąż pracuje.

I automatu do skupu butelek. Wózka 
sklepowego.

Dziś znów zakładam maseczkę.

Załóż maskę. Nie opowiadaj, 
że ona ogranicza Twoją wolność, bo respirator 
ograniczy ją znacznie bardziej.”

Dla tej pani, która z wielkim ciążowym 
brzusiem odprowadza córkę codziennie do 
przedszkola.

Red.

Nie znam ich, ale również mogą być w grupie 
ryzyka.

„Dzień dobry.

funkcjonować zdrowo.

Panu	

Romanowi	Półrolniczakowi

Radnemu	Powiatu	Namysłowskiego
oraz	Rodzinie	i	Bliskim

wyrazy	szczerego	żalu	i	współczucia
z	powodu	śmierci

składają
Starosta Namysłowski, Przewodniczący

Rady Powiatu Namysłowskiego oraz Radni

MAMY
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Namysłowski szpital 
będzie leczył 
covidowców

Od dnia 10.06.2020 roku przy Namysłowskim Centrum Zdrowia S.A. działa punkt 
pobrań wymazów w kierunku Covid -19 „Drive&Go-Trhu”. Punkt pobrań wymazów

nr tel. 782 502 533 (od poniedziałku do soboty od 11.00 do 14.00).

Punkt działa codziennie od poniedziałku do soboty 07.00 do 11.30 w niedzielę od 
15.00 do 19.30

Osoba do pobrania wymazu podjeżdża do punktu pobrań samochodem, z dowodem 
osobistym w wyznaczonym dniu i godzinie.

Wynik badania zostanie elektronicznie przekazany przez laboratorium do 
Zlecającego (sanepid, sanatorium, stacja dializ) i na Internetowe Konto Pacjenta 
(www.pacjent.gov.pl).

Koszt badania – wynosi 500 zł .

W punkcie pobierane są wymazy u osób przebywających na kwarantannie, 
rozpoczynających leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitacje uzdrowiskową oraz u 
pacjentów przed dializą oraz pacjentów kierowanych z Podstawowej Opieki 
Rodzinnej.

Wymaz jest pobierany w oznaczonym miejscu na placu  szpitalnym za budynkiem 
głównym szpitala.

Rejestracja telefoniczna – pod numerem telefonu 782 502 533 od poniedziałku do 
soboty od godziny 11.00 do 14.00

Jednocześnie informujemy, że w punkcie pobrań jest możliwość pobrania płatnych 
wymazów w kierunku Covid-19

Osoba dokonuje wpłaty w kasie szpitalnej w dni robocze (budynek C -
Administracja) i rejestruje się pod

PUNKT	POBRAŃ	WYMAZÓW	–	
DRIVE&GO-TRHU	przy	NCZ

W związku z wyłączeniem Izby Przyjęć informujemy, że najbliższe szpitale mogące 
przyjąć pacjentów znajdują się w:

Pracownie RTG oraz Tomograi Komputerowej przyjmują pacjentów po 
uprzedniej rejestracji telefonicznej.

    Oleśnicy, ul. Armii Krajowej 1, tel. 71 776 73 00

Nocna i Świąteczna Opieka Medyczna funkcjonuje bez zmian.

    Nie działa czasowo Poradnia Diabetologiczna, Poradnia Kardiologiczna oraz 
Pracownia Endoskopii (kolonoskopia i gastroskopia). Pracujemy nad jak 
najszybszym wznowieniem ich działalnoci.

    Opolu, aleja Wincentego Witosa 26, tel. 77 452 07 45

Laboratorium przyjmuje pacjentów po uprzedniej rejestracji telefonicznej.
W Rejestracji do poradni można odebrać dokumentację medyczną pacjentów 
po uprzednim kontakcie telefonicznym (77/40 40 227).
Administracja Szpitala pracuje bez zmian.

    Kluczborku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 23, tel. 77 417 35 00
    Brzegu, ul. Mossora 1, tel. 77 444 65 36

Działalność Izby Przyjęć oraz pozostałych Oddziałów została zawieszona na 
czas nieokreślony.

Bez zmian funkcjonuje jedynie ZOL oraz Oddział Medycyny Paliatywnej.

Zgodnie z decyzją Wojewody Opolskiego z 17 października 2020 r. namysłowski 
szpital przekształcił się w 80 - łóżkowy szpital covidowy.

Gabinet Rehabilitacji oraz pozostałe Poradnie działają bez zmian.

INFORMACJA

Badania można wykonać także poza terenem naszego województwa (w tym 
wypadku nie obowiązuje rejonizacja). Najbliższe punkty spoza 
województwa opolskiego to:

- OSTRZESZÓW - Ratownictwo Medyczne "Wawrzyniak" S.C. Al. Wolności 1A, 
63-500 Ostrzeszów Kontakt z placówką 601 838 595

- OŁAWA - Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie, K. Baczyńskiego 1, 55-200 
Oława, Kontakt z placówką 713113 99

- TRZEBNICA - Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, Prusicka 53-55, 55-
100 Trzebnica, Kontakt z placówką 694 218 267. Telefon czynny w dni 
powszednie w godzinach 10:00-12:00

- KĘPNO - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie Punkt 
pobrań Ks. P. Wawrzyniaka 36, 63-600 Kępno, Kontakt z placówką 781 650 534

- OLEŚNICA - Powiatowy zespół Szpitali w Oleśnicy, Armii Krajowej 1, 56-400 
Oleśnica, Kontakt z placówką 71 776 73 00, 71 776 74 12
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EDUKACJA

BEZPIECZEŃSTWO

Projekt zrealizowany przy 
wsparciu programu Unii 
Europejskiej  Erasmus +

We wrześniu 2020 roku szes-
nastu uczniów z technikum 
architektury krajobrazu i z te-
chnikum agrobiznesu odbywa-
ło praktykę w Niemczech, 
w południowej Hesji. Ucznio-
wie z agrobiznesu pracowali 
w przedsiębiorstwie nasien-
nym, gdzie nauczyli się uprawy 
dzikich roślin i produkcji 
materiału siewnego oraz pra-
ktykowali w gospodarstwie 
posiadającym sad, gdzie wy-
konywali czynności związane 
ze zbiorem i sortowaniem  
jabłek, produkcją soku oraz 
pielęgnacją drzew. Młodzież 
z architektury krajobrazu 
odbywała praktykę w sześciu 
przedsiębiorstwach, w których 
nabyła umiejętności związane 
z obsługą terenów zielonych 
oraz zakładaniem i pielę-
gnacją ogrodów: sadzeniem, 
przecinaniem i formowaniem 

drzew i krzewów, zakładaniem 
trawnika z rolki, budowaniem 
ścieżek brukowych i ogrodo-
wych, koszeniem, montażem in-
stalacji nawadniających, a tak-
że z obsługą maszyn. W wolne 
dni praktykanci uczestniczyli 
w spotkaniach integracyjnych 
oraz w wycieczkach do Darm-
stadt i do Frankfurtu nad Me-
nem.

Oprócz umiejętności zawodo-
wych praktykanci doskonalili 
porozumiewanie się w językach 
obcych oraz nabyli kompeten-
cje personalne i społeczne.

Pobyt w Niemczech został zor-
ganizowany w ramach projektu 
w programie Erasmus+.

Koordynator Projektu 
Adam Hubicki

 

Uczniowie technikum 
architektury 

krajobrazu i agrobiznesu 
na praktyce w Hesji

Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie 
został laureatem zorganizowanego 
przez Fundację Rozwoju Systemu 
Edukacji konkursu EDUinspiracje na 
najlepszy projekt edukacyjny w 
perspektywie 2014-2020. Zrealizowany 
przez szkołę projekt w programie 
Erasmus+ pt. „Rozwój umiejętności 
zawodowych podczas szkolenia za 
granicą” został wyróżniony w kategorii 
Edukacja  zawodowa.  Dyrektor  
Generalny FRSE Paweł Poszytek w liście 
g r a t u l a c y j n y m  p o d k r e ś l i ł ,  ż e  
„zrealizowane działania projektowe 
odznaczają się wielką wartością i w 
w y j ą t k o w y  s p o s ó b  p r o m u j ą  
najważniejsze aspekty uczenia się przez 
całe życie, trwałe oddziaływanie 
rezultatów projektu oraz innowacyjne 
podejście w edukacji”. 

Dyplom ze statuetką oraz nagrodę rzeczową w postaci drukarki 3D 
odebrali koordynator projektu wicedyrektor Adam Hubicki i 
dyrektor Jacek Pietroszek podczas III Kongresu Rozwoju Systemu 
Edukacji, który odbył się 2 października 2020 r. w Warszawie.

O wysokim docenieniu szkoły świadczy 
fakt, że wyróżniony projekt został 
wybrany przez komisje konkursową z 
pośród ponad 1500 projektów 
zrealizowanych w programie Erasmus+ w 
sektorze Kształcenie i szkolenie 
zawodowe.  

Najlepszy projekt 
w perspektywie 2014-2020

W dniu 3 listopada 2020 r. strażacy KP PSP Namysłów 
dwukrotnie udzielali kwalifikowanej pierwszej pomocy 
osobom poszkodowanym. Pierwsze zdarzenie miało miejsce w 
Namysłowie, a drugie w Krzykowie. Przy obu zdarzeniach 
strażacy zabezpieczyli również lądowanie i start śmigłowca 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Dziękujemy, że zawsze możemy na Was liczyć!

Namysłowska PSP 
zawsze w gotowości
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SPORT

I choć zaczęło się bardzo niewinnie, bo od założenia grupy facebookowej, to już dziś fundacja działa na terenie 
całego kraju, w każdym posiadając w każdym województwie koordynatorkę, która zajmuje się dystrybucją na linii 
wolontariusz-szpital. Liczba wolontariuszy cały czas jest zmienna, jest średnio po 10 osób stałych bardzo 
aktywnych na każde województwo, które od lat wspierają fundację. Ale są też województwa takie jak małopolska, 
w których działa blisko 40 bardzo aktywnych osób. Na chwilę obecną działania fundacji wspiera także Pani 
Weronika Marczuk, z którą fundacja rozpoczęła niedawno współpracę. Już dziś wiadomo, że współpraca ta ma 
zaowocować kampanią społeczną, która ma na celu uświadomienie kobiet o ich prawach po poronieniu, 
pokazanie szpitalom, że działalność fundacji nie jesteśmy czymś co przeszkadza, wręcz przeciwnie pomaga. 
Pomaga rodzicom właściwie i godnie rozpocząć proces żałoby.

Tęczowy Kocyk to inicjatywa Pani Ewy Skwarczowskiej z Wieliczki. Pani Ewa założyła grupę wsparcia dla mam po 
poronieniu o nazwie Tęczowy Kocyk, i tak zaczęły powstawać pierwsze rożki, które przekazywałyśmy na oddziały. 
Później z czasem wytworzyła się cała aktualna struktura fundacji, która swoim zasięgiem obejmuje coraz szersze 
grono odbiorców i przyciąga coraz to nowych wolontariuszy. 

Fundacja „Tęczowy Kocyk”

„To co sprawia Wolontariuszom najwięcej satysfakcji w ich działalności to podziękowania rodziców, którzy 
doceniają, że znajduje się ktoś kto w tak trudnej chwili pomyślał za nich o tym, aby ubrać ich dziecko. Nikt przecież 
będąc w ciąży nie szykuje się na poronienie. Nasze produkty dostosowane są do wielkości każdego dziecka.” – 
mówi Aleksandra Kaleta główna koordynatorka Fundacji „Tęczowy Kocyk” w Namysłowie

Dlatego też właśnie dzisiaj na prośbę Fundacji 
utworzyliśmy niniejszy post, aby zwrócić Państwa 
uwagę na ten trudny aczkolwiek istotny temat.
Od kilku lat na terenie naszego powiatu działa 
Fundacja Tęczowy Kocyk.Fundacja, która swoim 
zasięgiem obejmuje już znaczną część Polski oraz 
dzięki dziesiątka wolontariuszy rozwija swoją 
działalność zagraniczną.
 

W dniu 15 października obchodzimy Dzień Dziecka 
Utraconego. Temat ten jest trudny i przez to rzadko 
poruszany na forum publicznym. Niemniej jednak 
uważamy, że bardzo ważny, ponieważ dotyczy wielu 
kobiet i rodzin często z naszego bliskiego otoczenia.

„Tęczowy Kocyk”
czyli jak to mawiał Kubuś Puchatek „czasami najmniejsze rzeczy zajmują najwięcej miejsca w twoim sercu”

Wolontariusze zajmują się przygotowaniem ubranek, 
rożków oraz czapeczek dla dzieci z wadami letalnymi i 
hiperwcześniaków, które przekazują na oddziały 
ginekologiczno-położnicze oraz do zakładów 
pogrzebowych. Są to tak małe rzeczy, że nie można ich 
kupić w żadnym sklepie. To właśnie dzięki nim Rodzice 
po stracie mają w co otulić swoje Maleństwa.
 

- nici,

Zachęcamy do wsparcia działań Fundacji. Na parterze 
Starostwa został ustawiony specjalny pojemnik, do 
którego można wkładać takie materiały jak:
- kolorowe włóczki,

- materiały: polarowy, bawełniany,

Poniżej przedstawiamy efekty pracy wolontariuszy 
Fundacji oraz linki, pod którymi mogą Państwo znaleźć 
więcej informacji o działalności fundacji:
https://www.facebook.com/teczowykocyk

 

- ozdoby pasmanteryjne np. kwiatki, motylki, guziczki,

http://fundacjateczowykocyk.pl/

- cienkie wstążki itp.
Barbara Jarmuszewska

https://www.facebook.com/groups/22289792404512
54/
https://www.facebook.com/groups/15842489252193
72/

Przykładowe prace wolontariuszy 
Fundacji Tęczowy Kocyk
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 Przedsięwzięcie trwa, bo 
wciąż pojawiają się 
kolejne nominacje dla funkcjonariuszy.
Tymek to 14-latek spod Namysłowa, któremu na drodze 
do spełnienia marzeń stanął chłoniak Hodgkina TG3. 
Jednym z jego marzeń jest kariera piłkarska, dlatego 
co dzień trenuje jako bramkarz w miejscowym klubie. 
Marzenia jednak muszą poczekać. Tymoteusz się 

Namysłowscy policjanci 
podjęli wyzwanie, aby 
pomóc choremu Tymkowi. 
Chcąc wesprzeć 14-latka 
po chemioterapii, ogolili 
głowy i wpłacili zadekla-
rowaną kwotę na konto 
chłopca. Akcja #challen-
ge dlaTymka ma na celu 
pomóc jego rodzicom 
uzbierać potrzebne środki 
na leczenie syna.

Policjanci z pomocą dla Tymoteusza

Tymek kontra Chłoniak
nie bądź obojętny - pomóż!

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co 
ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” Jan	Paweł	II	

Mieszkańcy Kamiennej, pokazują, że mają wielkie serca. W 
dniu 3 października 2020 r. odbył się festyn, podczas którego 
zbierano pieniądze na leczenie Tymka.

Miejmy nadzieje, że przy wsparciu takiej ekipy Tymek szybko 
wyzdrowieje. Czego z całego serca życzymy. 

Gratulujemy całej Radzie Sołeckiej i Pani Sołtys Ewie Wolskiej, 
Markowi Lejczakowi, Kole Gospodyń Wiejskich oraz wszystkim 
mieszkańcom Kamiennej, którzy przyczynili się do tak świetnie 
zorganizowanego festynu. To dzięki waszemu ogromnemu 
zaangażowaniu festyn mógł się odbyć. Wielkie brawa dla Was ! 
W ramach akcji przygotowano m.in. „bigos myśliwski” dla 
uczestników festynu, występy artystyczne dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Kamiennej, kiermasz fantów oraz ciast, stoiska 
gastronomiczne, licytacje atrakcyjnych przedmiotów oraz 
animacje dla dzieci.

Red. 

„Razem dla Tymka” 
- festyn w Kamiennej

rozchorował i potrzebuje 
pomocy. 
Namysłowska społeczność 
stworzyła wiele inicjatyw i 
programów, aby wspomóc 
chłopca i jego rodzinę w 
walce z chorobą. Wszystkie 
przedsięwzięcia mają na celu 
przede wszystkim podkreśle-
nie faktu, że młodzi rodzice i 
ich syn nie zostali pozosta-
wieni sami sobie. 

Jedną z akcji wspierających 
Tymka w jego walce z 
chorobą jest przedsięwzięcie 

pod nazwą #challengedlaTymka. Pomysł stworzony 
przez namysłowskich sportowców polega na ogoleniu 
głowy na łyso i wpłaty pieniędzy na specjalnie 
utworzone konto, z którego pieniądze pokryją koszty 
jego leczenia. Zabawa ma na celu podniesienie na 

Wszystkich chcących wesprzeć Tymka w jego walce o 
powrót do zdrowia, zachęcamy do udziału w różnych 
inicjatywach, podczas których zbierane są pieniądze 
na leczenie chłopca. Więcej o Tymku i jego walce z 
chorobą po linkiem: https://pomagam.pl/tymek-
marcinczak.

Wśród osób nominowanych do wyzwania, pojawili się 
namysłowscy policjanci. Jak na prawdziwych mężczyzn 
przystało, podjęli wyzwanie i w przeciągu kilku godzin, 
zdjęcia ich nowych „fryzur” pojawiły się na portalach 
społecznościowych, a konto Tymka zasiliły kolejne 
kwoty. Zabawa mająca szczytny cel trwa. Pojawiły się 
już kolejne nominacje wśród funkcjonariuszy. 

asp. Paweł Chmielewski
Oficer prasowy KPP Namysłów

duchu Tymka po tym, jak zmienił się jego wygląd po 
przebytej chemioterapii. 

Gdy dowiedzieliśmy się o diagnozie naszego dziecka. O nowotworze. 
Wtedy nasze plany, marzenia, dzieciństwo naszego dziecka skończyło 
się.
W jednej chwili zmieniło się wszystko....[...]"

Tak poważna diagnoza dla młodego człowieka wydawałoby się, że to koniec, że 
teraz się poddamy, ale tu na oddziale 3 hematologii spotkaliśmy mnóstwo młodych 
bohaterów, którzy staczają codziennie nierówną walkę.

"Obraz naszego idealnego życia prysł jak bańka mydlana. W jednej 
chwili wszystko znikło.

Cytat pochodzi z -Onkologia Nasz dzisiejszy świat- Te słowa dokładnie 
oddają to co przeżywamy. Na początku sierpnia przyjęto nas do 
Przylądka Nadziei we Wrocławiu, u naszego najstarszego syna Tymoteusza 
zdiagnozowano po kilku tygodniach Chłoniak Hodgkina TG3. Jest to nowotwór układu 
limfoidalnego.

14 września na Facebooku wystartowała akcja #tymeteamkontrachloniak która 
zainicjowała moja siostra bliźniaczka Lucyna Michalak, przy wsparciu naszej starszej 
siostry Ivony Cholaś. W ciągu kilku godzin otrzymaliśmy tak wiele słów wsparcia od 
obcych ludzi, że jest to nie do opisania. W Namysłowie organizowane są spontanicznie 
akcje charytatywne dla Tymka a na Facebooku codziennie kończą i zaczynają się 
kolejne licytacje. 

Każdemu z całego serca chcielibyśmy podziękować za każdy przejaw pomocy.

POMOC DLA TYMKA

https://pomagam.pl/tymekmarcinczak
https://pomagam.pl/tymekmarcinczak

