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V Rajd Rowerowy
dla Niepodległej

8 węży strażackich 
na 110-lecie 

OSP w Domaradzu

Rondo 
"NSZZ Solidarność" 

otwarte!

Dożynki 2022 w Powiecie Namysłowskim



Redaktor naczelny: Barbara Jarmuszewska
tel. 77 410 36 95, wew. 217

83. rocznica wybuchu II wojny światowej

W
 dniu 09 września 2022 roku 
w  N a m y s ł o w i e  p r z y  
pomniku Marszałka Józefa 

Pi łsudskiego przedstawiciele 
namysłowskich samorządów, insty-
tucji, organizacji oraz stowa-
rzyszeń wzięli udział w Narodowym 
Czytaniu. Swoją obecność zazna-
czyli także uczniowie szkół 
ś redn ich,  k tórych  organem 
zwierzchnim jest Powiat Namysło-
wski (Zespół Szkół Rolniczych, 
I Liceum Ogólnokształcące, Zespół 
Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół 
Specjalnych).

Basia Jarmuszewska

Dziękujemy Dyrektor Publicznej Biblioteki Pani Agnieszce Klimas za 
zaproszenie na wydarzenie. Akcja Narodowego Czytania, której głównym 
celem jest propagowanie literatury narodowej jest wspaniałym 
świadectwem dbania o nasze dziedzictwo kulturowe.  

 Powiat Namysłowski reprezen-tował Pan Sławomir Hinborch – Sekretarz 
Powiatu. Pan Sekretarz przeczytał „Ballady i Romanse” Adama 
Mickiewicza, które zostały wydane dwieście lat temu w Wilnie. Są one 
zbiorem poezji, który zapoczątkował w Polsce romantyzm. Młodzieńcze, 
a jednocześnie bardzo dojrzałe wiersze okazały się przełomowe i dzisiaj 
trudno wyobrazić sobie bez nich dalsze dzieje naszej literatury. (…) 
Gratulujemy wspaniałego występu.

Była to już jedenasta edycja Narodowego Czytania. 
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Mecz inauguracyjny na nowym boisku

„Cieszę się, że dzisiaj udało się oficjalnie 
przekazać 8 węży strażackich, które z pewno-
ścią pomogą w sprawnym prowadzeniu akcji 
gaśniczych. Dziękuję za miłe spotkanie Panu 

Jackowi Marczakowi Naczelnikowi OSP Domaradz oraz druhnom i druhom, to dzięki Wam możemy czuć się 
bezpiecznie.” – mówi Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz

W
 dniu 11 sierpnia Starosta Namysłowski 
Konrad Gęsiarz przekazał na ręce Pana 
Jacka Marczaka Naczelnika OSP 

Domaradz oraz druhen i druhów z OSP Domaradz 
8 węży strażackich. Na spotkaniu obecny był 
także radny Antoni Sobiegraj Przewodniczący 
Komisji  Obszarów Wiejskich, Ochrony 
Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku, który 
podczas obchodów 110-lecia OSP Domaradz 
złożył na ręce Prezesa OSP Marka Kruczka 
deklarację zakupu przez powiat sprzętu, który 
pomoże jeszcze sprawniej realizować zadania, 
jakie wykonuje jednostka z Domaradza.

„Bardzo ważne jest wspieranie jednostek OSP z terenu naszego powiatu, ponieważ to one wspierają 
lokalną społeczność dbając o jej bezpieczeństwo. Jako Przewodniczący Komisji Obszarów Wiejskich, 
Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku zabiegam o wsparcie finansowe i doposażenie w sprzęt 
dla OSP w powiecie namysłowskim ” – mówi Antoni Sobiegraj.

Basia Jarmuszewska

Podczas spotkania wspólnie z Przewodniczącym 
Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środo-
wiska, Bezpieczeństwa i Porządku Radnym 
Antonim Sobiegrajem przekazaliśmy sprzęt 
w postaci piły spalinowej i kombinezonu chro-
niącego przed osami i szerszeniami!

W
 dniu 26 sierpnia 2022 roku Starosta 
Namysłowski Konrad Gęsiarz spotkał się 
z druhami OSP Wielołęka.

Przekazany sprzęt z pewnością przyczyni się do 
zwiększenia jakości realizowanych przez 
jednostkę OSP zadań, a także podniesie poziom 
bezpieczeństwa zarówno druhów jak i mieszkań-
ców Gminy Domaszowice.

Red.

Gratulujemy druhom nowego sprzętu i życzymy, 
aby jak najrzadziej musieli z niego korzystać.

OSP Wielołęka z nowym sprzętem 

ZABEZPIECZONE
w budżecie Powiatu na:

Po
na

d

Budowę Nowego Budynku 
Zespołu Szkół Specjalnych

Przebudowę Drogi 
Ligota Ks. - Biestrzykowice

41 mln zł 
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FOTORELACJA
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Awans nauczycielskiAwans nauczycielski

S
erdecznie gratulujemy Panu Tomaszowi Jańskiemu – nauczycielowi 
przedmiotów zawodowych (informatyki i reklamy) w Zespołu Szkół Rolniczych 
w Namysłowie pomyślnie zdanego egzaminu na NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.

Pan Tomasz w dniu 29 sierpnia odebrał z rąk Wicestarosty Namysłowskiego Tomasza 
Wiciaka dyplom potwierdzający pomyślnie zdany egzamin przed komisją 
w Starostwie Powiatowym w Namysłowie czym jednoznacznie otrzymał 
potwierdzenie osiągnięcie kolejnego szczebla swojej kariery zawodowej.

Red. 

Awans nauczycielski Policjanci z wizytą u Starosty

DOMASZOWICE POKÓJ

NAMYSŁÓW



EDUKACJA
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Rondo NSZZ Solidarności w Namysłowie
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ŻYLI KRÓTKO I NIESZCZĘŚLIWIE?
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SPORT

Artyści Koła Inwencji Twórczej Sorbona 60+ podczas w swojej pracowni wraz z redaktor Naszego
Powiatu Namysłowskiego Barbarą Jarmuszewską (trzecia z lewej) podczas wywiadu

Artyści Koła Inwencji Twórczej Sorbona 60+ podczas ostatniego wernisażu pt. „Niech żyje bal”

rozmawiała: Barbara Jarmuszewska10



SPORT / ZDROWIE

Red.

Remont Izby Przyjęć prowadzony był w sposób, 
który nie zaburzał pracy personelu medycznego. 
Poprawiła się nie tylko estetyka pomieszczeń, ale 
również wyposażenie.

Projekt „Opolskie przeciw COVID-19” realizowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Działania 8.1 Dostęp do 
wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług 
zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z 
niepełnosprawnościami w obszarze działań związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wywołującego chorobę 
COVID-19, Oś VIII Integracja społeczna.

N
a m y s ł o w s k i e  C e n t r u m  Z d r o w i a  
sukcesywnie rozwija, a przez co poprawia 
jakość i dostępność usług medycznych dla 

mieszkańców Namysłowa i okolic. 

W szpitalu trwają również prace remontowe nad 
przebudową pomieszczeń mieszczących się na parterze głównego 
budynku szpitala pod nową Pracownia Diagnostyczna.

Nowa Izba Przyjęć 
w namysłowskim szpitalu

Kto może skorzystać z badań?

Program skierowany jest do Polaków, którzy:

Masz ukończone 40 lat? Skorzystaj z pakietu badań 
profilaktycznych w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS

Jak skorzystać z pakietu?

ź nie korzystali wcześniej z programu Profilaktyka 40 PLUS

ź Wypełnij ankietę na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) 
lub przez infolinię 22 735 39 53.

ź w roku przeprowadzenia badania ukończą lub ukończyli 
40 lat

ź Poczekaj 2 dni robocze na wystawienie e-skierowania.
ź Wybierz placówkę, w której chcesz zrealizować 

badania, skontaktuj się z nią i umów na termin badania.

ź uzupełnili ankietę na Internetowym Koncie Pacjenta 
(IKP) lub przez infolinię 22 735 39 53 lub w przychodni 
POZ uczestniczącej w programie.

ź Na badanie zabierz dowód osobisty.
ź Odbierz wyniki badań w placówce, w której realizowałeś 

świadczenie, lub przez IKP.

Jakie badania w programie Profilaktyka 40 PLUS
E-skierowanie jest ważne do końca 2022 r.

ź stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil 

Sprawdź placówki realizujące e-skierowania na badania

Badania diagnostyczne, które wchodzą w skład programu 
Profilaktyka 40 PLUS, dzielą się na trzy grupy: badania dla 
kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet wspólny. To, jaki zakres 
badań będzie dostępny dla Ciebie, zależy od odpowiedzi, 
jakich udzielisz w ankiecie.

ź morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i 
płytkami krwi

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/
wystaw-sobie-e-skierowanie-na-
badania#mapa

Co zawiera pakiet badań?
ź morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i 

płytkami krwi

ź krew utajona w kale – metodą immunochemiczną 
(iFOBT).

lipidowy
ź stężenie glukozy we krwi

ź badanie ogólne moczu
ź poziom kwasu moczowego we krwi

ź poziom kreatyniny we krwi
ź próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP

Pakiet badań diagnostycznych dla męż-
czyzn

ź pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie

ź krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT)

ź stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil 
lipidowy

Więcej informacji o programie znajdziesz na stronie 
Ministerstwa Zdrowia.

ź PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

ź poziom kwasu moczowego we krwi

ź poziom kreatyniny we krwi
ź badanie ogólne moczu

ź próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP

Pakiet badań diagnostycznych wspólny

ź stężenie glukozy we krwi

ź pomiar ciśnienia tętniczego

ź obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).
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Zarząd Powiatu Namysłowskiego

SZCZĘŚLIWY FINAŁ POSZUKIWAŃ GRZYBIARZA

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w ostatnim 
czasie podjął dwie bardzo ważna dla szpitala decyzje. 
A mianowicie przychylił się do prośby Namysłowskiego 
Centrum Zdrowia Sp. z o.o. i wyraził zgodę na 
przebudowę i remont części pomieszczeń 
znajdujących się na parterze budynku głównego 
szpitala z przeznaczeniem na Pracownię Badań 
Endoskopowych.  W kwestii przyznania dotacji 
majątkowej na częściowe sfinansowanie wkładu 
własnego w ramach projektu ”Podniesienie 

Ogólnie w mediach panuje przekonanie, że sytuacja szpitali 
powiatowych w całej Polsce nie jest łatwa. Temat ten 
był ostatnio szeroko komentowanych w mediach 
ogólnopolskich. Sam Starosta Namysłowski Konrad 
Gęsiarz na antenie Radio Opole przestawiał aktualną 
sytuację Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 
i wymienił czynniki mające wpływ na aktualną jego 
sytuację. 

Jednym z najważniejszych zagadnień poruszanych podczas 
Zarządu obecnej kadencji jest sytuacja Namysłowskiego 
Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 

Rozpoczynamy nowy cykl artykułów poświęcony pracy 
naszego Zarządu.

W skład Zarządu Powiatu Namysłowskiego wchodzą 
następujące osoby: Przewodniczący Zarządu - Starosta 
Konrad Gęsiarz, Zastępca Przewodniczącego - Wicestarosta 
Tomasz Wiciak oraz Członkowie Zarządu w osobach Radnych 
Powiatowych - Zbigniew Bratosiewicz,  Piotr Lechowicz oraz  
Andrzej Zielonka. 

Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu. 
Ustawowe zadania zarządu powiatu to przygotowywanie 
projektów uchwał rady powiatu, wykonywanie uchwał rady 
powiatu, opracowywanie programów rozwoju w trybie 
określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju, gospodarowanie mieniem powiatu, wykonywanie 
budżetu powiatu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników 
jednostek organizacyjnych powiatu. W realizacji zadań 
zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu. 

Kolejne środki na wsparcie 
Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Drugim niezmiernie istotnym tematem, nad którym pochylił 
się w ostatnim czasie Zarząd Powiatu Namysłowskiego było 
zabezpieczenie środków na dwie największe inwestycje 
ostatnich lat. A mianowicie:

w y d a j n o ś c i  l e c z e n i a  c h o r ó b  
cywilizacyjnych, w tym nowotworów 
złośliwych poprzez przebudowę 
pomieszczeń budynku Namysłowskiego 
Centrum Zdrowia na pracownię badań 
endoskopowych wraz z dostawą sprzętu 
medycznego”. Kwota wsparcia to 175 
000,00 zł. Drugą niemniej ważną 
decyzją dla Namysłowskiego Centrum 
Zdrowia Sp. z o.o. było podjęcie 
uchwały w sprawie wniesienia wkładu 
pieniężnego do spółki NCZ Sp. z o.o. w 

wysokości 650 000,00  zł. Łącznie, w 

tym roku, Zarząd Powiatu przekazał  
825 000,00 zł, które mają wesprzeć 
dalsze funkcjonowanie naszego 
namysłowskiego szpitala. (wysokość 
wsparcia udzielonego NCZ od 2019 roku przez Powiat Namysłowski 
obrazuje wykres obok )

- Przebudowę drogi powiatowej nr 1129 O na odcinku 
Ligota Książęca - Biestrzykowice, która to 
przebudowa ma z kolei na celu poprawę 
b e z p i e c z e ń s t w a  u c z e s t n i k ó w  r u c h u  
drogowego. 

Łączne nakłady finansowe jakie Starostwo 
przeznaczy na powyższe inwestycje to rekordowa 
suma blisko 41,5 mln zł.

- Budowę nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych 
przy ul. Braterskiej mającej na celu zapewnienie 
obowiązujących standardów w zakresie warunków 
nauczania dla uczniów ze szczególnymi potrzebami 
oraz

Z czego blisko 32 mln zł pochodzi ze środków 
zewnętrznych pozyskanych w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych oraz Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Zabezpieczone środki 
pozwoliły nam na rozstrzygnięcie przetargów i 
podpisanie umów z wykonawcami.

Barbara Jarmuszewska
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Mistrzostwa Polski Młodzików 
w Wieloboju Kraków 17.09.2022

Radek uplasował się tuż za podium na światowym czempionacie!!!


