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Szanowni Państwo właśnie trafia do 
Państwa rąk świeżutki, bożonaro-
dzeniowy numer Naszego Powiatu 
Namysłowskiego. A w nim tematy, 
które pozwolą Państwu poczuć 
piękno i spokój Świąt Bożego 
Narodzenia. 

Pierwszym akcentem świątecznym 
niewątpliwie zasługującym na uwagę 
jest zaproszenie na niecodzienny 

koncert, który odbędzie się 15 stycznia 2023 roku w Kościele św. Stanisława 
Biskupa w Fałkowicach. Koncert, który ucieszy zarówno prawdziwych 
koneserów muzyki smyczkowej, śpiewu chóralnego jak i naszych polskich, 
pięknych pieśni bożonarodzeniowych, którymi są kolędy.  Proboszcz Parafii 
serdecznie zaprasza do wspólnego świętowania przy dźwiękach Chóru i 
Orkiestry Filharmonii Opolskiej oraz dźwiękach wiedeńskiej muzyki w 
wykonaniu zespołu Saxesfull. Wszystko to przy ciepłym poczęstunku 
przygotowanym przed kościołem dla gości. 

Zapraszam również do zapoznania się z relacjami z naszych świątecznych 
eventów np. kiermaszu bożonarodzeniowego, który miał miejsce w holu 
naszego starostwa, czy też jasełek przygotowanych przez wychowanków 
namysłowskiego Domu Dziecka. 

Mniej świątecznym, ale pozytywnym akcentem jest artykuł o naszym 
namysłowskim szpitalu, a raczej o zmianach jakie przeszedł na przestrzeni 
ostatniego roku oraz o tym jakie plany ma na przyszłość. 

Ponadto wiele ciekawych inicjatyw, działań, wydarzeń. Bardzo serdecznie z 
mojej strony zachęcam do lektury! Myślę, że wszechstronność poruszanych 
tematów sprosta oczekiwaniom najbardziej wymagających czytelników 
naszego informatora. 

Barbara Jarmuszewska
Redaktor Naczelny

Starosta Namysłowski 

Konrad Gęsiarz
Wicestarosta Namysłowski

Tomasz Wiciak

Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego

Andrzej Michta

Zdrowych, radosnych i spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia

spędzonych wśród najbliższych oraz szczęśliwego 
Nowego Roku
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14 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Cukrzycy. 
Z tej też okazji Namysłowskie Stowarzyszenie Diabetyków 
zorganizowało uroczyste spotkanie, w którym udział 
wzięli członkowie stowarzyszenia oraz sympatycy 
naszych „słodziaków”. Na spotkaniu obecne były władze 
powiatu w osobach Starosty Konrada Gęsiarza, Wice-
starosty Tomasza Wiciaka oraz Wiceprzewodniczącego 
Rady Powiatu Namysłowskiego Mariusza Jabłońskiego, 
a także władze gminne, które reprezentował Burmistrz 
Namysłowa wraz ze swoją zastępczynią.

Organizatorem spotkania był Zarząd Stowarzyszenia 
z Panią Katarzyną Dyszlewską – prezes Zarządu na czele, 
którzy w ten właśnie sposób co roku pragną podziękować 
najbardziej aktywnym członkom stowarzyszenia.

„Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i za możli-
wość wspólnego świętowania Waszego święta. Było mi 
niezmiernie miło móc wręczyć wam wspólnie z Wice-
starostą Tomaszem Wiciakiem podziękowania za Waszą 
codzienną pracę na rzecz Stowarzyszenia, jego członków 
oraz całej społeczności diabetyków. Życzę wszystkim 
dużo zdrówka i wytrwałości w pokonywaniu wyzwań dnia 
codziennego.” – powiedział Starosta Namysłowski Konrad 
Gęsiarz zwracając się do zgromadzonych

Międzynarodowy Dzień Walki z Cukrzycą
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- pisał w jednej ze swoich fraszek Jan Kochanowski. 
Niezmiennie bowiem to właśnie zdrowie jest wymieniane 
wśród najważniejszych spraw zajmujących Polaków. 

Misją Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. jest 
udzielanie świadczeń zdrowotnych na możliwie najwyższym 
poziomie jakości w zakresie dostępnych środków 
finansowych, zgodnie z zasadami sztuki medycznej, 
doświadczeniem  personelu, najlepszymi  tradycjami  oraz  
nowymi  technologiami  medycznymi,  w przyjaznych 
i bezpiecznych warunkach pobytu oraz pracy.

W mijającym roku namysłowski szpital obsłużył blisko 
50 tys. pacjentów, co jest absolutnym rekordem, bo we 
wcześniejszych latach (2016-2021) liczba pacjentów jaka 
korzystała z opieki zdrowotnej wahała się od 31 tys. do max  
39 tys. W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 
jeden lekarz przyjmuje w okresie zimowym nawet do 100 
pacjentów podczas jednego dyżuru. Są to prawdziwe 
rekordy ostatnich lat, które pokazują nam jak ważne 
miejsce zajmuje w życiu mieszkańców powiatu 
namysłowskiego nasz szpital.

Pomimo takiego obłożenia placówka realizuje również 
wiele projektów, które ciągle podnoszą zakres 
świadczonych usług, a także ich jakość. Na przykład  projekt 
endoskopii, który rozpoczęty jeszcze w 2017 roku wcześniej 
nie miał warunków do realizacji ze względu na okres 
pandemiczny (w pomieszczenia w których miała się mieścić 
pracownia były izolatoria covidowe) zostanie zakończony na 
początku 2023 roku. Efektem będzie zwiększenie usług 
w zakresie diagnostyki endoskopowej w ramach NFZ. 

W roku 2021 została oddana centralna tlenownia, 
realizowana ze środków zewnętrznych. Główne zakupy 
sprzętu, mebli i szkolenia już się odbyły. Natomiast w 
ramach tego projektu zakupione zostaną jeszcze dwa EKG. 

Również w sprawach kadrowych zauważalny jest duży 
progres. W ostatnim wywiadzie z Panią Prezes Agnieszką 
Kruk na łamach naszej gazety mogliśmy przeczytać 
o 9 nowych lekarzach i 8 pielęgniarkach. Na chwilę obecną 
(tj. na dzień 15.12.) pozyskano już 10 lekarzy w tym 
zawnioskowano do Ministerstwa Zdrowia o lekarzy z Ukrainy 
(2 lekarzy i 1 pielęgniarkę). Ponadto szpital regularnie 
korzysta z ofert staży, praktyk, prac w ramach działania 
OHP. Pozyskano dofinansowanie na dwóch pracowników 
otrzymując środki na doposażenie miejsc pracy, na szko-
lenia dla kadry. Nasz szpital inwestuje zarówno w budynek, 
w sale, jak i w pracowników, co owocuje coraz większym 

„Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie jako smakujesz aż się zepsujesz"

rozwojem kadry medycznej oraz podniesieniem jakości usług 
w nim świadczonych. Na chwilę obecną NCZ Sp. z o.o. 
zatrudnia 296 wykwalifikowanych pracowników.

Dodatkowo pozyskiwane są środki z różnych innych źródeł 
np. w formie darowizn. W tej formie szpital otrzymuje 
wsparcie zarówno rzeczowe, jak i finansowe. Wartość 
wsparcia w mijającym roku to ponad 200 tys. zł. Są wśród tych 
rzeczy łóżka na nowo wyremontowane sale Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego czy też asortyment medyczny. 
Wsparcie w tej formie, jak wskazuje Pani Prezes jest 
nieocenione i bardzo potrzebne dla sprawnego funkcjo-
nowania poszczególnych oddziałów.

Na chwilę obecną namysłowski szpital opracowuje raport, 
który ma wskazać, w jaki sposób najlepiej wykorzystać 
potencjał szpitala i poprawić jego kondycję finansową. 
Pierwszą wstępną konkluzją jaką się słyszy jest fakt, 
że problemy namysłowskiego szpitala to tak naprawdę 
problemy z jakimi boryka się większość szpitali w całej 
Polsce. Brak dostępności do kadry medycznej tej 
wykwalifikowanej, mamy starzejącą się kadrę zarówno 
lekarską jak i pielęgniarską. Aby temu przeciwdziałać 
namysłowski szpital od dłuższego już czasu wymienia 
doświadczenia ze Szpitalem Klinicznym w Opolu czy 
z Centrum Onkologii. Działania te mają pomóc zbudować 
dobrą ofertę zdrowotną dla mieszkańców, i wspomóc 
placówkę w poszukiwaniu specjalistów w tej dziedzinie. 
Zostały już także przeprowadzone pierwsze rozmowy 
z chirurgiem onkologiem w ramach możliwości utworzenia 
poradni onkologicznej. Pozyskano także kolejnego lekarza-
operatora urologa, a na chwilę obecną czekamy na rozstrzy-
gnięcie konkursu umożliwiającego realizowanie wysoko-
specjalistycznych procedur. 

Jak wskazuje Tomasz Kopiec niezależny ekspert - 
Szpital powinien zwiększyć zakres świadczeń specjali-
stycznych i tutaj ten potencjał jest dosyć spory, jeśli chodzi 
o realizację na przykład świadczeń ortopedycznych 
w zakresie chirurgii, czy też kwestie rozwoju urologii, która 
jest wyjątkowa. Nie wszystkie szpitale powiatowe urologię 
posiadają. Z drugiej strony warto wykorzystać potencjał 
ambulatoryjny opieki specjalistycznej, ponieważ jest ona 
nielimitowana oraz miedzy innymi stworzyć zakład 
pielęgnacyjno-opiekuńczy. 

Na ostateczny raport będziemy musieli poczekać do 
połowy stycznia. Firma zewnętrzna, która go opracowuje 
potrzebuje czasu, aby przygotować szczegółową analizę 
aktualnej sytuacji placówki, co z kolei pozwoli wytyczyć 
kierunki dalszych działań.

W tych wszystkich działaniach Namysłowskie Centrum 
Zdrowia Sp. z o.o. ma pełne poparcie ze strony władz 
powiatowych. Na grudniowej sesji Radni Powiatu 
Namysłowskiego zdecydowali o zwiększeniu wsparcia 
lecznicy o ponad 4 miliony 200 tysięcy złotych. 

Biorąc pod uwagę ogrom pracy, ilość zaangażowania jaki 
został włożony w poprawę kondycji i podniesienie jakości 
usług szpitala jest to w naszej opinii jedyny i słuszny 
kierunek działania. Zdajemy sobie sprawę z tego jak dużo 
jest jeszcze do poprawy, i jak długa jest to droga. Niemniej 
jednak zadanie to znacznie ułatwiłoby inne podejście do 
tematu współfinansowania ochrony zdrowia mieszkańców 
przez Burmistrza Namysłowa Bartłomieja Stawiarskiego, 
który jak się okazuje swoje decyzje o braku dalszego 
finansowania placówki podejmuje bez konsultacji z Radą 
Miejską.

Barbara Jarmuszewska
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Druhowie z OSP Biestrzykowice-Miodary 
otrzymali nową piłę

W dniu 15 listopada do grona stulatków zamieszkujących Powiat 
Namysłowski dołączył Pan Stanisław, mieszkaniec Głuszyny.
Ten wyjątkowy dzień jubilat świętował z najbliższą rodziną, która 
licznie przybyła na tę uroczystość. 
Wicestarosta Tomasz Wiciak wraz z rodziną Pana Stanisłwa i Ks. 
Grzegorzem Tabaką uczestniczyli w uroczystej mszy św. 
odprawionej z prośbą o zdrowie dla Pana Stanisława. Mszę 
odprawiono w rodzinnej parafii pana Stanisława, a mianowicie 
w Kościele pw. Wszystkich Świętych w Głuszynie.
„Każdemu z nas życzę tej siły i energii, którą posiada Pan 
Stanisław. A Panu Stanisławowi życzę wszystkiego tego co jest 
najlepsze, radości, szczęścia, zdrowia i 200 lat przeżytych  
uśmiechem na twarzy wśród ludzi dla Pana najważniejszych, 
którzy na co dzień obdarzają Pana miłością i wsparciem.” – 
powiedział Wicestarosta Namysłowski Tomasz Wiciak wręczając 
na ręce jubilata List Gratulacyjny oraz bukiet kwiatów.
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W dniu 05 grudnia br. przypadała 155. rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego!!
Z tej też okazji przy pomniku Marszałka w Namysłowie zapalono już po raz piąty 
"światełko dla Marszałka". Inicjatywę tę zapoczątkowało pięć lat temu Stowarzyszenie 
Pamięci Armii Krajowej w Namysłowie, a w tym roku @Okręg Opolski Związku 
Piłsudczyków RP był również współorganizatorem wydarzenia.
Rocznica urodzin Marszałka zgromadziła wiele osób przy namysłowskim pomniku. Byli 
przedstawiciele obu wspomnianych stowarzyszeń/związków reprezentowani przez 
Prezesów oraz przez członków i sympatyków, a także przedstawiciele samorządów w 
osobach Konrad Gęsiarz - Starosta Namysłowski oraz Bartłomiej Stawiarski - Burmistrz 
Namysłowa, przedstawicielka Sejmiku Województwa Opolskiego Pani Teresa Ceglecka-
Zielonka, Członek Zarządu Powiat Namysłowski Pan Andrzej Zielonka. Bardzo miło było 
nam gościć - po raz pierwszy na naszym terenie w tak licznym składzie JS 2015 Syców ZS 
"Strzelec" Józefa Piłsudskiego, młodzież z Osiw Namysłów oraz młodzież z I Liceum 
Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie. Ponadto  swoją 
obecność zaznaczyli także przedstawiciele środowiska kombatanckiego z terenu 
powiatu namysłowskiego.
Dziękujemy za zaproszenie!

Red. 
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Ogólnopolski Dzień Seniora
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Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie namysłowskim

RP – radca prawny udziela porad w punkcie, 
 A - adwokat udziela porad w punkcie,
 A/RP- adwokat udziela porad na zmianę z radcą prawnym
DO- dyżur Doradcy Obywatelskiego

Usytuowanie 
punktu  

Harmonogram (dni i godziny) udzielania pomocy  

Starostwo 
Powiatowe  

w Namysłowie 
Plac Woln ości 
12 a pok. 220  

Poniedziałek  

16:00 -20:00  

RP 

Wtorek  

10:00 - 

14:00  

A 

Środa  

16:00 -
20:00  

RP /A  

Czwartek  

10:00 -14:00  

RP 

Piątek  

14:00 -18:00  

A 

Gminny 
Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej  
w Pokoju  

ul. 
Sienkiewicza 8  

Poniedziałek  

10:00 -14:00  

Wtorek  

10:00 -
14:00  

DO 

Środa  

13:00 -
17:00  

Czwartek  

14:00 -18:00  

DO 

Piątek  

10:00 -14:00  
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Zarząd Powiatu Namysłowskiego

3 731 772,34 zł
2 135 899,59 zł

1 257 850,59 zł
2 887 125,59 zł

17 489 237,16 zł



INFORMACJA/ROLNICTWO

Dzięki dobroci i wielkości serc wszystkich pracowników 
Opolskiego Oddziału ARiMR nadchodzące święta Bożego 
Narodzenia dla wielu potrzebujących osób będą 
wyjątkowe. W ramach finału akcji "Szlachetna Paczka" do 
rodzin z terenu województwa opolskiego trafiły dary, 
które sprawią, że będą mogły one przeżyć te święta w 
sposób godny i radosny.

W Szlachetna Paczkę zaanga-
żowani byli: Dyrektor Wojciech 
komazyński, z-ca Dyrektora 
Przemysław Tetłak i Marcin 
Krasoń. Z ramienia biura 
powiatowego ARiMR czuwali 
Naczelnik Urszula Tracz oraz 
Kierownik biura powiatowego 
Andrzej Zielonka.

APEL O POMOC DLA STOŁÓWKI POLSKIEGO KOMITETU  
POMOCY SPOŁECZNEJ W NAMYSŁOWIE

Szlachetna Paczka w ARiMR

WYKAZ APTEK 
na terenie powiatu NAMYSŁOWSKIEGO 2022

Adres apteki

Nazwa apteki Godziny otwarcia

pon.-pt. sobota

POKÓJ, ul. 1-go Maja 30A, 
tel. 77/469 15 63

„Pod Lipami” 9:00-16:30

8:00-19:00

8:00-19:00

7:30-20:00

8:00-16:00

8:00-15:00

8:00-18:00

8:00-21:00

8:00-23:00

9:00-17:00

9:00-13:00

9:00-13:00

9:00-13:00

8:00-16:00

9:00-13:00

9:00-11:00

9:00-13:00

8:00-21:00
niedziele handlowe

9:00-19:00

8:00-23:00
niedziele

8:00 - 23:00

NIECZYNNE

„Amicus” 

„Pod Białym Orłem”

„Siloe”

Apteka „Rodzinna”

Apteka Dr Max 
Kaufland

Apteka „Społeczna”

Apteka 
„Na Reymonta”

Punkt Apteczny

Punkt Apteczny

DOMASZOWICE, ul. Strzelecka 3
tel. 77/410 82 30

NAMYSŁÓW, Rynek 2
tel. 77/419 67 48

NAMYSŁÓW, ul. Obr. Pokoju 10
tel. 77/410 70 15

NAMYSŁÓW, ul. Mickiewicza 8
tel. 77/410 20 89 

NAMYSŁÓW, ul. Sikorskiego 12
tel. 77/403 01 04

NAMYSŁÓW, ul. Boh. Warszawy 17B
tel. 721 230 920

NAMYSŁÓW, ul. Reymonta 1
tel. 77/546 11 35

WILKÓW, ul. Długa 4
tel. 77/419 33 10 

ŚWIERCZÓW, ul. Kąty 1A
tel. 77/545 34 14

Godziny Pracy aptek ogólnodostępnych
na terenie powiatu namysłowskiego w 2023 roku
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SPORT

SZCZĘŚLIWY FINAŁ POSZUKIWAŃ GRZYBIARZA
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BEZPIECZEŃSTWO

UWAGA KONKURS!
Konkurs na projekt logo 
dla krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego

zeskanuj kod QR, 
aby dowiedzieć 
się więcej o konkursie


