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	 Z	okazji	Dnia	Kobiet,	wszystkim	Paniom	
składam	 najserdeczniejsze	 życzenia	
zdrowia,	uśmiechu	na	co	dzień,	jak	najmniej	
zmartwień	 oraz	 wszelkiej	 pomyślności	 i	
spełnienia	najskrytszych	marzeń.	
	 Życzę,	 aby	 szczęście	 towarzyszyło	
Paniom,	nie	tylko	w	tym	pięknym	dniu,	ale	
przez	 cały	 rok,	 a	 każdy	 kolejny	 dzień	 był	
Waszym	świętem.	
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1 marca br. po raz szósty obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Namysłowskie uroczystości obfitowały tego dnia w wiele wydarzeń. Znamienitym punktem było nadanie rondu (między NOK-iem, a 
Kauflandem) imienia „Żołnierzy Wyklętych”. Odsłonięcia tablicy dokonała Pani Wanda Kiałka, żołnierz Armii Krajowej - żona „legendy 
wileńskiej konspiracji”, Stanisława Kiałki, w asyście Panów Bronisława Bubiaka reżysera filmu dokumentalnego „Legenda wileńskiej 
konspiracji”, Stanisława Bogaczewicza z Instytutu Pamięci Narodowej, Posła na Sejm RP Ryszarda Wilczyńskiego, Burmistrza Namysłowa 
Juliana Kruszyńskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie Sylwestra Zabielnego. 

W NOK odbył się także II konkurs wiedzy o Żołnierzach Wyklętych dla uczniów ze szkół gimnazjalnych i średnich, w którym poszczególne 
miejsca zdobyli, w kat. szkół gimnazjalnych: I m. – Anna Iżycka z Gimnazjum nr 2, II m. – Martyna Witek z Gimnazjum nr 1 i III m. – Kacper 
Gorzeja z Gimnazjum nr 1 w Namysłowie, zaś w kat. szkół średnich: I m. – Kacper Cecko z I Liceum Ogólnokształcącego, II m. - Iwona Helsin 
z Zespołu Szkół Rolniczych i III m. – Tomasz Witek z ZSR w Namysłowie. 

Niezwykle interesująca prelekcja Stanisława Bogaczewicza oraz fascynujące wspomnienia Wandy Kiałki ps. „Marika”, wprowadziły licznie 
zgromadzoną publiczność w refleksję i zadumę. Zwieńczeniem przedpołudniowych uroczystości była projekcja filmu dokumentalnego 
„Legenda wileńskiej konspiracji”, sceny do którego kręcono m.in. w Namysłowie. Wieczorem odbyła się msza święta w intencji żołnierzy 
wyklętych odprawiona w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu i św. Piotra z Alkantary w Namysłowie. 

Marcową uroczystość kilka dni wcześniej poprzedzono współtowarzyszącymi wydarzeniami. Od 18 lutego na namysłowskim Rynku 
można było oglądać wystawę zat. „Odzyskiwani bohaterowie”, która tematycznie wpasowuje się w obchody Narodowego Święta 
Żołnierzy Wyklętych. Ekspozycję można oglądać do 15 marca.                                                                                                                             >>>

Z kolei 28 lutego namysłowianie pobiegli „Tropem Wilczym”, na trasie Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych.                                              .   MR

owraca temat remontu linii kolejowej przebiegającej 
przez Namysłów, relacji  Kluczbork - Wrocław. 
Inwestycja, po ponownej weryfikacji, znalazła się na 
liście podstawowej zadań przewidzianych do realizacji. 

Zabiegały o to władze samorządowe Namysłowa oraz poseł 
Ryszard Wilczyński.
 W przyjętym przez Radę Ministrów we wrześniu 2015 r. 
„Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku” wskazano do 

realizacji w ramach listy projektów rezerwowych finansowanych z 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 
zadanie pn.: „Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork – 
Oleśnica – Wrocław Mikołajów” o szacunkowej wartości 500 mln 
zł. Fakt przesunięcia zadania na listę rezerwową wzbudził w 
naszym regionie spore kontrowersje.
 Jeszcze w sierpniu ubiegłego roku, z inicjatywy burmistrza 
Juliana Kruszyńskiego, powstał list w tej sprawie sygnowany przez

P
Będzie remont trasy kolejowej Wrocław - Kluczbork?

 - Zgodnie z zasadą, że tego, co sprawdzone i dobre nie 
zmienia się, ogólne zasady namysłowskiego budżetu 
partycypacyjnego nie ulegają zmianie - deklaruje burmistrz 
Julian Kruszyński. Nie zmieni się kwota budżetu obywatelskiego, 
bo podobnie jak poprzednio, decyzją namysłowskich radnych 
jest to 50 tys. zł na zwycięski projekt. Czekają nas za to 
usprawnienia m.in. w procedurze głosowania.
 Podobnie jak w roku ubiegłym, to zarządy namysłowskich 
osiedli będą zbierać od mieszkańców pomysły na projekty, które 
zostaną później poddane pod głosowanie. W odróżnieniu od 
zeszłorocznej edycji rozszerzono zakres proponowanych inicjatyw 
do wszystkich mieszczących się w zakresie zadań gminy. Zarządy na 
przekazanie wniosków do urzędu mają czas od początku marca do 
połowy kwietnia. Następnie do końca kwietnia przedstawione 
pomysły będą weryfikowane pod względem spełniania warunków 
opisanych w regulaminie. Głosowanie będzie trwać przez cały maj. 
Głosować będą pełnoletni mieszkańcy Namysłowa, którzy w dniu 
rozpoczęcia głosowania posiadają aktualny adres zameldowania 
w naszym mieście. Głosować będzie można internetowo lub 
wrzucając kartę do urny ustawionej w Urzędzie Miejskim.

 To właśnie tradycyjne 
g łosowanie  będz ie  n ieco 
różniło się od poprzedniej 
edycji. Opieczętowane karty 
będzie można podjąć w miejscu 
wyznaczonym do głosowania 
(Punkt Informacyjny Urzędu 
M i e j s k i e g o )  i  f a k t  t e n 
potwierdzić własnoręcznym 
podpisem i podaniem swojego 
imienia i nazwiska oraz numeru 
PESEL - Ma to na celu rozwianie 
wszelkich wątpliwości co do osobistego oddania głosu - mówi 
burmistrz Kruszyński.
 Głosowanie zakończy się 31 maja 2016 r. To oznacza, że już 
na początku czerwca poznamy zwycięski projekt lub projekty, 
które niezwłocznie zostaną przekazane do realizacji.
 Regulamin Budżetu Obywatelskiego Namysłowa 2016 r. 
jest dostępny na stronie www.namyslow.eu.

SS

Ruszył Budżet Obywatelski Namysłowa 2016 r.

Fot.: Ubiegłoroczny, zwycięski projekt w ramach namysłowskiego budżetu obywatelskiego jest realizowany na Osiedlu nr 3.
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stycznia br. w Filharmonii Opolskiej, już po raz szesnasty, 
wręczono „Laury umiejętności i kompetencji”, którymi 
nagrodzono i uhonorowano wybitne postacie opolskiej 
gospodarki, jak również najwybitniejsze autorytety 

moralne ze świata nauki, sztuki, polityki, oświaty i ochrony 
zdrowia.
 Tegoroczna uroczystość była wyjątkowo ważna dla 
namysłowskiej Spółki AGROMUND, której historia sięga 1992 
roku, ponieważ to właśnie w ręce Pani Zofii Krzyżanowskiej -
Podeszwy i Pana Edmunda Podeszwy - właścicieli spółki, 
powędrował „Srebrny Laur 2015” w kategorii firma rodzinna. 
 Najwyższym, kryształowym laurem 2015, kapituła doceniła 
Pana Adama Leszkiewicza, prezesa zarządu -  dyrektora 
generalnego grupy Azoty ZAK S.A. z Kędzierzyna-Koźla, za 
współorganizowanie wielu inicjatyw, propagowanie idei sportu i 
rekreacji, podejmowanie licznych działań społecznych i 
biznesowych na rzecz rozwoju regionalnego oraz sfinansowanie 

płatnych staży zawodowych, najlepszym absolwentom polskich 
uczelni.                                                                                                 AK

5
Laur Kompetencji dla AGROMUND

olejny rok z rzędu gmina Namysłów pozyskała środki z 
rządowego programu „MALUCH”, które będą 
przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Żłobka w 
Namysłowie. 

Na tegoroczną edycję programu, Ministerstwo Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej  przeznaczyło 151 mln zł, z czego ponad 216 
tysięcy zł trafi do namysłowskiej placówki. Cała dotacja musi być 
wykorzystana do końca 2016 roku.                                                   AK

K
Będą pieniądze z „Malucha”

stycznia br. podczas XIV sesji Rady Miejskiej w 
Namysłowie Burmistrz Namysłowa Julian 
Kruszyński wręczył tytuł „Zasłużonego Obywatela 
Gminy Namysłów”, wraz z aktem nadania i 

okolicznościową statuetką - Pani Annie Kos - w uznaniu za 
szlachetną służbę na rzecz małych pacjentów i promowanie idei 
wolontariatu wśród mieszkańców Gminy Namysłów. 
 - Pani Anna Kos jest bardzo znanym i cenionym lekarzem 
med. spec. chorób dziecięcych w naszym mieście, niezwykle 
oddanym służbie naszym najmłodszym mieszkańcom. Zawsze 
ciepła i otwarta na drugiego człowieka. Posiada niezwykle bogaty 
bagaż zawodowych doświadczeń dla dobra namysłowskiej służby 
zdrowia, co przekłada się również na ogromny profesjonalizm w 
wykonywanym zawodzie. Dlatego też Pani Anna w pełni zasłużyła 
na miano Zasłużonego Obywatela naszej gminy – powiedział 
Burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński. 
 Do gratulacji dołączyli się również zastępcy burmistrza 
Artur Włodarczyk i Rafał Nowowiejski, przewodniczący Rady 
Miejskiej w Namysłowie Sylwester Zabielny wraz z zastępcami 

Lucyną Medyk i Edwardem Markiem oraz Radni Rady Miejskiej w 
Namysłowie. Tytuł ów Rada Miejska przyznała Pani Annie Kos 30 
grudnia 2015 r. uchwałą nr 143/VII/15 podczas XIII sesji Rady 
Miejskiej w Namysłowie. 

MR

27
Anna Kos Zasłużonym Obywatelem Gminy Namysłów

ydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w 

Namysłowie informuje, że od 1 lutego 2016 roku 

wznowił działalność Punkt konsultacyjno-

informacyjny dla osób uzależnionych, ofiar i 

sprawców przemocy domowej oraz członków ich rodzin.
 Konsultacje i porady udzielane są przez doświadczonych 

terapeutów i radcę prawnego, którzy pełnią dyżury według 

harmonogramu:

ź poniedziałek – w godz. 11:00 – 14:00 - dla dzieci i młodzieży z 

rodzin dotkniętych patologią społeczną oraz członków ich 

rodzin – Ryłko Krzysztof,

ź poniedziałek - w godz. 15:00 – 17:00 – Radca prawny – porady 

dla osób uzależnionych, ofiar i sprawców przemocy domowej 

oraz członków ich rodzin – Jerzy Kopeć,

ź poniedziałek - w godz. 17:00 – 20:00 – dla osób uzależnionych 

od środków psychotropowych oraz członków ich rodzin - 

Zabłocki Krzysztof,  

ź wtorek - w godz. 16:00 – 19:00 - dla osób uzależnionych od 

alkoholu oraz członków ich rodzin – Skrok Dariusz,

ź środa – w godz. 11:00 – 14:00 - dla dzieci i młodzieży z rodzin 

dotkniętych patologią społeczną oraz członków ich rodzin – 

Ryłko Krzysztof,

ź środa – w godz. 17:00 – 20:00 - dla osób uzależnionych od 

alkoholu oraz członków ich rodzin - Chwołka Maria,

ź piątek – w godz. 11:00 – 13:00 - dla dzieci i młodzieży z rodzin  

dotkniętych patologią społeczną oraz członków ich rodzin – 

Ryłko Krzysztof,

ź piątek – w godz. 16:00 – 19:00 - dla ofiar i sprawców przemocy 

domowej oraz osób uzależnionych oraz członków ich rodzin - 

Juszko Olga.
 W punkcie konsultacyjno-informacyjnym działa również 

samopomocowa grupa wsparcia prowadzona przez członków 

Namysłowskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego, której 

spotkania odbywają się w czwartki w godz. 16:30 – 19:00.

W
Punkt konsultacyjno – informacyjny

władze gmin opolskich oraz dolnośląskich znajdujących się na 
trasie kolejowej z Kluczborka do Wrocławia, który został 
przekazany ówczesnej premier Ewie Kopacz. Inicjatywa zyskała 
cenne wsparcie władz wojewódzkich na Opolszczyźnie i Dolnym 
Śląsku oraz prezydenta Wrocławia - Od sprawności linii kolejowej 
relacji Wrocław - Kluczbork uzależniony jest rozwój gospodarczy i 
społeczny samorządów skomunikowanych z Wrocławiem poprzez 
tą trasę - apelowali w liście samorządowcy.
 Interpelacje do ministra infrastruktury i środowiska w 
sprawie priorytetowego znaczenia rewitalizacji wspomnianej linii 
składał również poseł Ryszard Wilczyński - Niestety linia 143 nie 
była modernizowana od lat 80. i jej stan techniczny systematycznie 
się pogarsza. Prędkość przejazdu na niektórych odcinkach jest 
ograniczona do 30 km/godz. Przejazd na trasie Kluczbork - 
Wrocław Główny (ok. 100 km) zajmuje ok 2h 20 min, a na trasie 
Namysłów - Wrocław Gł. (ok. 60 km) trwa 1h 30 min., to jest o ok. 
50 proc. dłużej niż na początku lat 90 - wyjaśnia poseł i dodaje - Ze 
względu na silny nacisk mieszkańców narasta determinacja na 
rzecz rozwiązania problemu.

 W lutym br. pojawiła się informacja, która daje nadzieję na 
priorytetowe potraktowanie przez zarządcę kolei sprawy remontu 
linii nr 143. Krajowy Program Kolejowy ponownie został poddany 
weryfikacji. W efekcie zarządca infrastruktury kolejowej ogłosił, że 
przygotowuje dokumentację na potrzeby uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji z perspektywy 
unijnej 2014–2020. Tym razem na liście jest aż 107 planowanych 
inwestycji. Najważniejszą dla namysłowian informacją jest to, że 
planuje się pozyskać dokumentację, by umożliwić prace na 
odcinku Kluczbork – Wrocław.
 Burmistrz Julian Kruszyński nie poprzestaje na tych 
deklaracjach - Inwestycja będzie przeprowadzona najszybciej za 
dwa, trzy lata, a mamy pilną potrzebę wyremontowania 
przejazdów kolejowych w Namysłowie, które dają się we znaki 
wszystkim kierowcom. Dlatego odbyłem szereg rozmów z 
przedstawicielami PKP w tym temacie. W Opolskim Zakładzie Linii 
Kolejowych uzyskałem zapewnienie, że przejazdy zostaną doraźnie 
naprawione jeszcze w tym roku, bez względu na planowany 
remont na linii do Wrocławia.                                                             SS

stycznia br. Wojewoda Opolski zatwierdził listę 
wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania 
w ramach Programu gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. 

Wniosek Gminy Namysłów dotyczący budowy ulic: Wileńskiej, 
Orląt Lwowskich, Kresowej, Kombatantów, Lwowskiej, 
Wschodniej i bez nazwy wraz z chodnikami, kanalizacją 
deszczową i oświetleniem w Namysłowie – etap II uplasował się 
na 9. miejscu na 43 złożone wnioski, otrzymując niepełne 
dofinansowanie. 
 Zgodnie z zapisami programu, w przypadku wycofania się 

wnioskodawcy zakwalifikowanego do dofinansowania zadania 
albo zmniejszenia wysokości dotacji w wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, powstałe oszczędności 
przekazywane będą na wnioski znajdujące się na niższych 
pozycjach listy rankingowej. W związku z powyższym liczymy na 
uzyskanie pełnego 50 proc. dofinansowania. Obecnie 
przygotowywana jest dokumentacja przetargowa, tak aby do 
końca marca br. rozpocząć postępowanie o udzielenie 
zamówienia. Realizacja zadania, zgodnie z założeniami programu, 
musi zakończyć się jeszcze w tym roku. Zakładana wartość projektu 
to ok. 6 mln złotych.                                                                             KK
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Budowa dróg osiedlowych

lutego br. w Urzędzie Miejskim w Namysłowie 
Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Zbigniew 
Dychus oraz Burmistrz Namysłowa Julian 
Kruszyński podpisali porozumienie w sprawie 

finansowania dodatkowych patroli policyjnych, mających pełnić 
służbę na terenie miasta i gminy Namysłów. W ramach 
porozumienia przekazane zostały fundusze na rzecz wsparcia 
działań policji. Łącznie władze samorządowe przekazały kwotę 
15 tysięcy złotych. 
 To już kolejna tego typu akcja, z którą wyszli nasi 
Samorządowcy. Otrzymane środki  f inansowe zostaną 
przeznaczone m.in. na zwiększenie ilości pełnionych na terenie 
powiatu oraz miasta Namysłów umundurowanych służb 
patrolowych. Miejscami pełnienia służby policjantów będą 
o bsza r y  n a j b a rd z i e j  za g rożo n e  w y k ro c ze n i a m i  o ra z 
przestępstwami.
 W ramach zawartej umowy lokalne władze samorządowe 
przekazały kwotę 15 tysięcy złotych, która przeznaczona będzie na 
wynagrodzenie dla policjantów pełniących służbę w ramach 
swojego czasu wolnego. Zgodnie z zawartym porozumieniem na 
terenie miasta i gminy Namysłów pojawią się umundurowane 

patrole policji, które będą realizować zadania z zakresu służby 
prewencyjnej. Służba będzie pełniona w porze wieczorowo – 
nocnej w tym szczególnie w weekendy. Również wszelkiego 
rodzaju imprezy plenerowe objęte będą dodatkowymi patrolami. 
Niewątpliwie dodatkowe patrole wpłyną na zwiększenie 
bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Namysłów.
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stycznia br. w Filharmonii Opolskiej, już po raz szesnasty, 
wręczono „Laury umiejętności i kompetencji”, którymi 
nagrodzono i uhonorowano wybitne postacie opolskiej 
gospodarki, jak również najwybitniejsze autorytety 

moralne ze świata nauki, sztuki, polityki, oświaty i ochrony 
zdrowia.
 Tegoroczna uroczystość była wyjątkowo ważna dla 
namysłowskiej Spółki AGROMUND, której historia sięga 1992 
roku, ponieważ to właśnie w ręce Pani Zofii Krzyżanowskiej -
Podeszwy i Pana Edmunda Podeszwy - właścicieli spółki, 
powędrował „Srebrny Laur 2015” w kategorii firma rodzinna. 
 Najwyższym, kryształowym laurem 2015, kapituła doceniła 
Pana Adama Leszkiewicza, prezesa zarządu -  dyrektora 
generalnego grupy Azoty ZAK S.A. z Kędzierzyna-Koźla, za 
współorganizowanie wielu inicjatyw, propagowanie idei sportu i 
rekreacji, podejmowanie licznych działań społecznych i 
biznesowych na rzecz rozwoju regionalnego oraz sfinansowanie 

płatnych staży zawodowych, najlepszym absolwentom polskich 
uczelni.                                                                                                 AK

5
Laur Kompetencji dla AGROMUND

olejny rok z rzędu gmina Namysłów pozyskała środki z 
rządowego programu „MALUCH”, które będą 
przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Żłobka w 
Namysłowie. 

Na tegoroczną edycję programu, Ministerstwo Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej  przeznaczyło 151 mln zł, z czego ponad 216 
tysięcy zł trafi do namysłowskiej placówki. Cała dotacja musi być 
wykorzystana do końca 2016 roku.                                                   AK

K
Będą pieniądze z „Malucha”

stycznia br. podczas XIV sesji Rady Miejskiej w 
Namysłowie Burmistrz Namysłowa Julian 
Kruszyński wręczył tytuł „Zasłużonego Obywatela 
Gminy Namysłów”, wraz z aktem nadania i 

okolicznościową statuetką - Pani Annie Kos - w uznaniu za 
szlachetną służbę na rzecz małych pacjentów i promowanie idei 
wolontariatu wśród mieszkańców Gminy Namysłów. 
 - Pani Anna Kos jest bardzo znanym i cenionym lekarzem 
med. spec. chorób dziecięcych w naszym mieście, niezwykle 
oddanym służbie naszym najmłodszym mieszkańcom. Zawsze 
ciepła i otwarta na drugiego człowieka. Posiada niezwykle bogaty 
bagaż zawodowych doświadczeń dla dobra namysłowskiej służby 
zdrowia, co przekłada się również na ogromny profesjonalizm w 
wykonywanym zawodzie. Dlatego też Pani Anna w pełni zasłużyła 
na miano Zasłużonego Obywatela naszej gminy – powiedział 
Burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński. 
 Do gratulacji dołączyli się również zastępcy burmistrza 
Artur Włodarczyk i Rafał Nowowiejski, przewodniczący Rady 
Miejskiej w Namysłowie Sylwester Zabielny wraz z zastępcami 

Lucyną Medyk i Edwardem Markiem oraz Radni Rady Miejskiej w 
Namysłowie. Tytuł ów Rada Miejska przyznała Pani Annie Kos 30 
grudnia 2015 r. uchwałą nr 143/VII/15 podczas XIII sesji Rady 
Miejskiej w Namysłowie. 

MR
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Anna Kos Zasłużonym Obywatelem Gminy Namysłów

ydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w 

Namysłowie informuje, że od 1 lutego 2016 roku 

wznowił działalność Punkt konsultacyjno-

informacyjny dla osób uzależnionych, ofiar i 

sprawców przemocy domowej oraz członków ich rodzin.
 Konsultacje i porady udzielane są przez doświadczonych 

terapeutów i radcę prawnego, którzy pełnią dyżury według 

harmonogramu:

ź poniedziałek – w godz. 11:00 – 14:00 - dla dzieci i młodzieży z 

rodzin dotkniętych patologią społeczną oraz członków ich 

rodzin – Ryłko Krzysztof,

ź poniedziałek - w godz. 15:00 – 17:00 – Radca prawny – porady 

dla osób uzależnionych, ofiar i sprawców przemocy domowej 

oraz członków ich rodzin – Jerzy Kopeć,

ź poniedziałek - w godz. 17:00 – 20:00 – dla osób uzależnionych 

od środków psychotropowych oraz członków ich rodzin - 

Zabłocki Krzysztof,  

ź wtorek - w godz. 16:00 – 19:00 - dla osób uzależnionych od 

alkoholu oraz członków ich rodzin – Skrok Dariusz,

ź środa – w godz. 11:00 – 14:00 - dla dzieci i młodzieży z rodzin 

dotkniętych patologią społeczną oraz członków ich rodzin – 

Ryłko Krzysztof,

ź środa – w godz. 17:00 – 20:00 - dla osób uzależnionych od 

alkoholu oraz członków ich rodzin - Chwołka Maria,

ź piątek – w godz. 11:00 – 13:00 - dla dzieci i młodzieży z rodzin  

dotkniętych patologią społeczną oraz członków ich rodzin – 

Ryłko Krzysztof,

ź piątek – w godz. 16:00 – 19:00 - dla ofiar i sprawców przemocy 

domowej oraz osób uzależnionych oraz członków ich rodzin - 

Juszko Olga.
 W punkcie konsultacyjno-informacyjnym działa również 

samopomocowa grupa wsparcia prowadzona przez członków 

Namysłowskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego, której 

spotkania odbywają się w czwartki w godz. 16:30 – 19:00.

W
Punkt konsultacyjno – informacyjny

władze gmin opolskich oraz dolnośląskich znajdujących się na 
trasie kolejowej z Kluczborka do Wrocławia, który został 
przekazany ówczesnej premier Ewie Kopacz. Inicjatywa zyskała 
cenne wsparcie władz wojewódzkich na Opolszczyźnie i Dolnym 
Śląsku oraz prezydenta Wrocławia - Od sprawności linii kolejowej 
relacji Wrocław - Kluczbork uzależniony jest rozwój gospodarczy i 
społeczny samorządów skomunikowanych z Wrocławiem poprzez 
tą trasę - apelowali w liście samorządowcy.
 Interpelacje do ministra infrastruktury i środowiska w 
sprawie priorytetowego znaczenia rewitalizacji wspomnianej linii 
składał również poseł Ryszard Wilczyński - Niestety linia 143 nie 
była modernizowana od lat 80. i jej stan techniczny systematycznie 
się pogarsza. Prędkość przejazdu na niektórych odcinkach jest 
ograniczona do 30 km/godz. Przejazd na trasie Kluczbork - 
Wrocław Główny (ok. 100 km) zajmuje ok 2h 20 min, a na trasie 
Namysłów - Wrocław Gł. (ok. 60 km) trwa 1h 30 min., to jest o ok. 
50 proc. dłużej niż na początku lat 90 - wyjaśnia poseł i dodaje - Ze 
względu na silny nacisk mieszkańców narasta determinacja na 
rzecz rozwiązania problemu.

 W lutym br. pojawiła się informacja, która daje nadzieję na 
priorytetowe potraktowanie przez zarządcę kolei sprawy remontu 
linii nr 143. Krajowy Program Kolejowy ponownie został poddany 
weryfikacji. W efekcie zarządca infrastruktury kolejowej ogłosił, że 
przygotowuje dokumentację na potrzeby uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji z perspektywy 
unijnej 2014–2020. Tym razem na liście jest aż 107 planowanych 
inwestycji. Najważniejszą dla namysłowian informacją jest to, że 
planuje się pozyskać dokumentację, by umożliwić prace na 
odcinku Kluczbork – Wrocław.
 Burmistrz Julian Kruszyński nie poprzestaje na tych 
deklaracjach - Inwestycja będzie przeprowadzona najszybciej za 
dwa, trzy lata, a mamy pilną potrzebę wyremontowania 
przejazdów kolejowych w Namysłowie, które dają się we znaki 
wszystkim kierowcom. Dlatego odbyłem szereg rozmów z 
przedstawicielami PKP w tym temacie. W Opolskim Zakładzie Linii 
Kolejowych uzyskałem zapewnienie, że przejazdy zostaną doraźnie 
naprawione jeszcze w tym roku, bez względu na planowany 
remont na linii do Wrocławia.                                                             SS

stycznia br. Wojewoda Opolski zatwierdził listę 
wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania 
w ramach Programu gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. 

Wniosek Gminy Namysłów dotyczący budowy ulic: Wileńskiej, 
Orląt Lwowskich, Kresowej, Kombatantów, Lwowskiej, 
Wschodniej i bez nazwy wraz z chodnikami, kanalizacją 
deszczową i oświetleniem w Namysłowie – etap II uplasował się 
na 9. miejscu na 43 złożone wnioski, otrzymując niepełne 
dofinansowanie. 
 Zgodnie z zapisami programu, w przypadku wycofania się 

wnioskodawcy zakwalifikowanego do dofinansowania zadania 
albo zmniejszenia wysokości dotacji w wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, powstałe oszczędności 
przekazywane będą na wnioski znajdujące się na niższych 
pozycjach listy rankingowej. W związku z powyższym liczymy na 
uzyskanie pełnego 50 proc. dofinansowania. Obecnie 
przygotowywana jest dokumentacja przetargowa, tak aby do 
końca marca br. rozpocząć postępowanie o udzielenie 
zamówienia. Realizacja zadania, zgodnie z założeniami programu, 
musi zakończyć się jeszcze w tym roku. Zakładana wartość projektu 
to ok. 6 mln złotych.                                                                             KK

26
Budowa dróg osiedlowych

lutego br. w Urzędzie Miejskim w Namysłowie 
Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Zbigniew 
Dychus oraz Burmistrz Namysłowa Julian 
Kruszyński podpisali porozumienie w sprawie 

finansowania dodatkowych patroli policyjnych, mających pełnić 
służbę na terenie miasta i gminy Namysłów. W ramach 
porozumienia przekazane zostały fundusze na rzecz wsparcia 
działań policji. Łącznie władze samorządowe przekazały kwotę 
15 tysięcy złotych. 
 To już kolejna tego typu akcja, z którą wyszli nasi 
Samorządowcy. Otrzymane środki  f inansowe zostaną 
przeznaczone m.in. na zwiększenie ilości pełnionych na terenie 
powiatu oraz miasta Namysłów umundurowanych służb 
patrolowych. Miejscami pełnienia służby policjantów będą 
o bsza r y  n a j b a rd z i e j  za g rożo n e  w y k ro c ze n i a m i  o ra z 
przestępstwami.
 W ramach zawartej umowy lokalne władze samorządowe 
przekazały kwotę 15 tysięcy złotych, która przeznaczona będzie na 
wynagrodzenie dla policjantów pełniących służbę w ramach 
swojego czasu wolnego. Zgodnie z zawartym porozumieniem na 
terenie miasta i gminy Namysłów pojawią się umundurowane 

patrole policji, które będą realizować zadania z zakresu służby 
prewencyjnej. Służba będzie pełniona w porze wieczorowo – 
nocnej w tym szczególnie w weekendy. Również wszelkiego 
rodzaju imprezy plenerowe objęte będą dodatkowymi patrolami. 
Niewątpliwie dodatkowe patrole wpłyną na zwiększenie 
bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Namysłów.
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okresie jesienno-zimowym wszyscy odczuwamy 
pogarszającą się jakość otaczającego nas 
powietrza. Odpowiedzialność za taki stan rzeczy 
ponoszą w głównej mierze mieszkańcy, którzy 

ulegając pokusie oszczędności w domowym budżecie, decydują 
się na spalanie odpadów w celach grzewczych. 
Zbyt niska temperatura domowych palenisk powoduje, że do 
atmosfery wydostają się szkodliwe substancje chemiczne takie, jak 
tlenek węgla potocznie zwany czadem, tlenki azotu, dwutlenek 
siarki oraz pył zwieszony. Skutki ich oddziaływania nie są widoczne 
natychmiast substancje te z łatwością dostają się do płuc, a 
niektóre z nich mogą przedostać się do krwiobiegu. Odkładające 
się w naszych organizmach toksyny powodują bóle głowy, 
zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, uszkodzenia 
wątroby, płuc, nerek, zwiększają również ryzyko powstawania 
nowotworów. Skutki zanieczyszczonego powietrza najbardziej 
odczuwają dzieci, kobiety w ciąży oraz osoby starsze.
 Każdego dnia wdychamy ok. 10-15 m³ powietrza. Nie 
pozwólmy, aby wraz z życiodajnym tlenem do naszego organizmu 
dostawały się śmiercionośne substancje. 
 Dajmy sobie szanse na czyste i zdrowe powietrze. 
W domowych instalacjach i urządzeniach grzewczych wolno 
spalać tylko:
1) węgiel, koks lub inny dopuszczony przepisami prawa opał,
2) drewno, trociny oraz wióry pod warunkiem, że nie są 
zanieczyszczone substancjami chemicznymi np. impregnatami,
3) odpady z kory i korka,
4) papier i tekturę, karton.
Zakaz spalania:
1) plastikowych pojemników i butelek po napojach,
2) przedmiotów z tworzyw sztucznych,
3) plastikowych toreb foliowych z polietylenu,

4) zużytych opon 
bądź innych 
odpadów z gumy,
5) sztucznej skóry,
6) opakowań po 
rozpuszczalnikach, 
czy środkach ochrony 
roślin,
7) opakowań po 
farbach i lakierach,
8) pozostałości farb i lakierów,
9) elementów drewnianych pokrytych substancjami 
chemicznymi np. impregnatami,
10) papieru bielonego nieorganicznymi związkami chloru, z 
nadrukiem farb kolorowych.
 Zgodnie z art. 155, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), termiczne 
przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach 
odpadów lub we współspalarniach odpadów. Kto wbrew 
przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, 
unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich 
warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu 
człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, 
powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie 
roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.  Jeżeli sprawca czynu 
działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 183 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. Kodeks karny – Dz. U. z 1997 Nr 88 poz. 553 z późn. 
zm.).

Aleksander Polan

W
Pozwólmy gminie odetchnąć!

 Punkt konsultacyjno-informacyjny zlokalizowany jest w 
budynku OPS przy ul. Harcerskiej 1, pokój nr 3.
Terapeuci:
1. Skrok Dariusz – Specjalista psychoterapii uzależnień i 
współuzależnienia.
2. Chwołka Maria – Terapeutka osób uzależnionych i 
współuzależnionych
3 .  J u sz ko  O l ga  -  Te ra p e u t ka  o s ó b  u za l eż n i o nyc h  i 
współuzależnionych

Oferta obejmuje:
1) Całościowe rozpoznanie problemu zgłaszanego przez 

klienta.
2) Motywowanie i kierowanie do leczenia specjalistycznego.
3) Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie 

stosownego wsparcia oraz informacji o możliwościach 
uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.

4) Inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy 
domowej.

5) Gromadzenie i przekazywanie aktualnych informacji na 
temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy oraz 
kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu 
gminy, zajmujących się problemami, z jakimi zgłasza się 
klient.

6) Stała współpraca z innymi podmiotami, zajmującymi się 

pomaganiem w rozwiązywaniu problemów, zgłaszanych 
przez klienta.

4. Ryłko Krzysztof – Konsultacje dla młodzieży używającej 
substancji zmieniających świadomość (alkohol, narkotyki, 
dopalacze) i ich rodziców.
5. Zabłocki Krzysztof – Konsultacje dla osób uzależnionych od 
środków psychotropowych oraz członków ich rodzin.

Oferta obejmuje:
1) Rozpoznanie zagrożenia uzależnieniem od substancji 

chemicznych, a także od hazardu i Internetu  i 
uświadamianie jego skutków.

2) Mikro edukacja.
3) Zmotywowanie do podjęcia terapii.
4) Rozmowy wyjaśniające i informacyjne z członkami rodzin 

osób uzależnionych.
5) Ścisła współpraca z punktem konsultacji psychologicznych 

oraz z innymi podmiotami, zajmującymi się pomaganiem 
w rozwiązywaniu problemów, zgłaszanych przez klienta.

6. Jerzy Kopeć – Radca prawny - Konsultacje z zakresu prawa:
Oferta obejmuje:
1) Prawo rodzinne.
2) Prawo cywilne.
3) Prawo administracyjne,
4) Prawo karne.                                                          Jan Hołowacz

inisterstwo Rozwoju przypomina, że rejestracja w 
CEIDG jest całkowicie bezpłatna. 
Na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające 
przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do 

prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis do tych rejestrów nie 
upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na 
terytorium Polski. Ma on charakter czysto informacyjny czy 
reklamowy. Podanie przez przedsiębiorców swoich danych takim 
firmom, a także wniesienie opłat, jest całkowicie dobrowolne.
 Publikowane przez takie firmy dane nie korzystają z 
domniemania wiarygodności, a fakt figurowania podmiotu w 
takim rejestrze w żaden sposób nie świadczy o formalnoprawnym 

zarejestrowaniu firmy. Tworzone przez tego typu firmy ewidencje, 
stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych, bezpłatnych 
informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach 
CEIDG czy też REGON.
 MR nie ponosi odpowiedzialności  za zawartość 
jakichkolwiek spisów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy 
komercyjne.
 Zalecamy zatem przedsiębiorcom rozwagę przed 
podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne 
wpisy do komercyjnych rejestrów.

Ministerstwo Rozwoju

M
Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat!

a s a  R o l n i c z e g o 
U b e z p i e c z e n i a 
S p o ł e c z n e g o  w 
ramach współpracy z 

innymi instytucjami prowadzi 
działania na rzecz zmniejszenia 
liczby wypadków przy pracy 
r o l n i c z e j  p o p r z e z 
upowszechnianie wiedzy o 
zagrożeniach wypadkowych i 
wdrażanie zasad bezpiecznej 
pracy w gospodarstwach rolnych.
 Do wypadków w gospodarstwach rolnych dochodzi 
najczęściej wskutek:
ź upadku na nierównym podłożu (ś l iskie,  nierówne, 

nieutwardzone podwórze, nieuprzątnięte ciągi komunikacyjne, 
nieodpowiednie obuwie stosowane podczas pracy);

ź upadku z wysokości (nieprawidłowo skonstruowane drabiny, 
schody, niezabezpieczone otwory, nieprawidłowy sposób 
wchodzenia i schodzenia z ciągników i maszyn rolniczych);

ź pochwycenia lub uderzenia przez ruchome części maszyn i 
urządzeń (uszkodzone lub niekompletne osłony, niewyłączenie 
maszyny przy wykonywaniu czynności obsługowych, brak 
ostrożności i pośpiech podczas obsługi maszyn i urządzeń);

ź uderzeń,  pogryz ień,  przygnieceń przez  zwierzęta 
(nieumiejętna i niewłaściwa obsługa, niewłaściwe warunki 
bytowe zwierząt).

Aby uniknąć lub wyeliminować ryzyko powstania zdarzeń 
wypadkowych zalecamy:
ź wyrównać i utwardzić nawierzchnię podwórza i ciągów 

komunikacyjnych w obrębie gospodarstwa,
ź ograniczać śliskość nawierzchni w obejściu i w pomieszczeniach 

inwentarskich,
ź stosować właściwe obuwie robocze (na protektorowanej, 

antypoślizgowej podeszwie, wygodne i przylegające do kostki),
ź używać bezpiecznych drabin, posiadających zabezpieczenia 

przed obsunięciem i odpowiednio skonstruowanych schodów, 
bez uszkodzeń i nierówności stopni, zaopatrzonych w poręcze,

ź zabezpieczyć przykryciem lub barierkami ochronnymi 
wszelkiego rodzaju otwory, kanały, studzienki,

K
Bezpieczna praca rolnika

ź nie przewozić osób na błotnikach ciągnika, na przyczepach, na 
ładunkach,

ź stosować wszelkiego rodzaju zabezpieczenia stanowisk pracy 
oraz maszyn i urządzeń tj. osłony, uchwyty, barierki.

Wszystkie ruchome i wirujące części maszyn muszą mieć osłony!
Wszelkie przeglądy, naprawy, regulacje i konserwacje maszyn 
można przeprowadzać tylko po wcześniejszym wyłączeniu 
napędu!
ź zachować należytą koncentrację uwagi i ostrożność podczas 

obsługi maszyn rolniczych i urządzeń,
ź zapewnić  odpowiednie  stanowiska d la  zwierząt  w 

pomieszczeniach inwentarskich,
ź zachować ostrożność i właściwy sposób obsługi podczas pracy 

ze zwierzętami.
 To przykłady jak ograniczyć lub całkowicie wyeliminować 
zagrożenia, które na co dzień wiążą się z pracą rolnika i jego 
najbliższymi w gospodarstwie rolnym. Sposobów na kształtowanie 
bezpiecznej pracy i eliminowanie zagrożeń jest wiele, ale tylko od 
samego rolnika zależy co zrobi, aby podnieść bezpieczeństwo 

pracy w swoim gospodarstwie i uniknąć wypadku.
 KRUS zachęca wszystkich rolników do wprowadzania w 
swoich gospodarstwach zmian poprawiających bezpieczeństwo i 
warunki pracy oraz do przestrzegania zasad bhp.
 W sytuacji zaistnienia wypadku przy pracy rolniczej, 
p r z y p o m i n a m y  o  o b o w i ą z k u  n i e z w ł o c z n e g o ,  j a k 
najwcześniejszego dokonania zgłoszenia go do Placówki 
Terenowej oraz zabezpieczenia miejsca i przedmiotów związanych 
z wypadkiem do czasu przeprowadzenia oględzin przez 
pracownika KRUS.
 Rolników i ich rodziny serdecznie zapraszamy do udziału w 
działaniach prewencyjnych organizowanych przez KRUS 
( i n f o r m a c j e  o  d z i a ł a n i a c h  z n a j d u j ą  s i ę  n a 
stronie:www.wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl) oraz do 
korzystania z broszur, poradników i ulotek publikowanych na 
stronie internetowej: www.krus.gov.pl

Anetta Buła-Kwiatek
PT KRUS Kluczbork

ak poprawić transport? Jak sprawić, żeby mieszkańcy 
rzadziej korzystali z prywatnych samochodów? Gdzie 
wybudować ścieżki rowerowe, a gdzie parkingi? Na te i 
wiele innych pytań odpowie „Plan Zrównoważonej 

Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork-
Namysłów-Olesno”. Niedługo odbędą się pierwsze spotkania 
konsultacyjne tego dokumentu.

 Plan mobilności ma na celu zdefiniowanie problemów i 
potrzeb transportowych mieszkańców danego obszaru, a 
następnie przedstawienie propozycji działań, które mają na celu 
doprowadzić  do zmiany zachowań komunikacy jnych 
mieszkańców. Istotnym zadaniem planów mobilności jest 
wskazanie alternatywy dla transportu samochodowego. Biorąc 
pod uwagę zwiększającą się modę na zdrowy styl życia czy też dużą

J
Rozpoczynają się konsultacje planu mobilności
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okresie jesienno-zimowym wszyscy odczuwamy 
pogarszającą się jakość otaczającego nas 
powietrza. Odpowiedzialność za taki stan rzeczy 
ponoszą w głównej mierze mieszkańcy, którzy 

ulegając pokusie oszczędności w domowym budżecie, decydują 
się na spalanie odpadów w celach grzewczych. 
Zbyt niska temperatura domowych palenisk powoduje, że do 
atmosfery wydostają się szkodliwe substancje chemiczne takie, jak 
tlenek węgla potocznie zwany czadem, tlenki azotu, dwutlenek 
siarki oraz pył zwieszony. Skutki ich oddziaływania nie są widoczne 
natychmiast substancje te z łatwością dostają się do płuc, a 
niektóre z nich mogą przedostać się do krwiobiegu. Odkładające 
się w naszych organizmach toksyny powodują bóle głowy, 
zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, uszkodzenia 
wątroby, płuc, nerek, zwiększają również ryzyko powstawania 
nowotworów. Skutki zanieczyszczonego powietrza najbardziej 
odczuwają dzieci, kobiety w ciąży oraz osoby starsze.
 Każdego dnia wdychamy ok. 10-15 m³ powietrza. Nie 
pozwólmy, aby wraz z życiodajnym tlenem do naszego organizmu 
dostawały się śmiercionośne substancje. 
 Dajmy sobie szanse na czyste i zdrowe powietrze. 
W domowych instalacjach i urządzeniach grzewczych wolno 
spalać tylko:
1) węgiel, koks lub inny dopuszczony przepisami prawa opał,
2) drewno, trociny oraz wióry pod warunkiem, że nie są 
zanieczyszczone substancjami chemicznymi np. impregnatami,
3) odpady z kory i korka,
4) papier i tekturę, karton.
Zakaz spalania:
1) plastikowych pojemników i butelek po napojach,
2) przedmiotów z tworzyw sztucznych,
3) plastikowych toreb foliowych z polietylenu,

4) zużytych opon 
bądź innych 
odpadów z gumy,
5) sztucznej skóry,
6) opakowań po 
rozpuszczalnikach, 
czy środkach ochrony 
roślin,
7) opakowań po 
farbach i lakierach,
8) pozostałości farb i lakierów,
9) elementów drewnianych pokrytych substancjami 
chemicznymi np. impregnatami,
10) papieru bielonego nieorganicznymi związkami chloru, z 
nadrukiem farb kolorowych.
 Zgodnie z art. 155, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), termiczne 
przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach 
odpadów lub we współspalarniach odpadów. Kto wbrew 
przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, 
unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich 
warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu 
człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, 
powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie 
roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.  Jeżeli sprawca czynu 
działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 183 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. Kodeks karny – Dz. U. z 1997 Nr 88 poz. 553 z późn. 
zm.).

Aleksander Polan

W
Pozwólmy gminie odetchnąć!

 Punkt konsultacyjno-informacyjny zlokalizowany jest w 
budynku OPS przy ul. Harcerskiej 1, pokój nr 3.
Terapeuci:
1. Skrok Dariusz – Specjalista psychoterapii uzależnień i 
współuzależnienia.
2. Chwołka Maria – Terapeutka osób uzależnionych i 
współuzależnionych
3 .  J u sz ko  O l ga  -  Te ra p e u t ka  o s ó b  u za l eż n i o nyc h  i 
współuzależnionych

Oferta obejmuje:
1) Całościowe rozpoznanie problemu zgłaszanego przez 

klienta.
2) Motywowanie i kierowanie do leczenia specjalistycznego.
3) Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie 

stosownego wsparcia oraz informacji o możliwościach 
uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.

4) Inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy 
domowej.

5) Gromadzenie i przekazywanie aktualnych informacji na 
temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy oraz 
kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu 
gminy, zajmujących się problemami, z jakimi zgłasza się 
klient.

6) Stała współpraca z innymi podmiotami, zajmującymi się 

pomaganiem w rozwiązywaniu problemów, zgłaszanych 
przez klienta.

4. Ryłko Krzysztof – Konsultacje dla młodzieży używającej 
substancji zmieniających świadomość (alkohol, narkotyki, 
dopalacze) i ich rodziców.
5. Zabłocki Krzysztof – Konsultacje dla osób uzależnionych od 
środków psychotropowych oraz członków ich rodzin.

Oferta obejmuje:
1) Rozpoznanie zagrożenia uzależnieniem od substancji 

chemicznych, a także od hazardu i Internetu  i 
uświadamianie jego skutków.

2) Mikro edukacja.
3) Zmotywowanie do podjęcia terapii.
4) Rozmowy wyjaśniające i informacyjne z członkami rodzin 

osób uzależnionych.
5) Ścisła współpraca z punktem konsultacji psychologicznych 

oraz z innymi podmiotami, zajmującymi się pomaganiem 
w rozwiązywaniu problemów, zgłaszanych przez klienta.

6. Jerzy Kopeć – Radca prawny - Konsultacje z zakresu prawa:
Oferta obejmuje:
1) Prawo rodzinne.
2) Prawo cywilne.
3) Prawo administracyjne,
4) Prawo karne.                                                          Jan Hołowacz

inisterstwo Rozwoju przypomina, że rejestracja w 
CEIDG jest całkowicie bezpłatna. 
Na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające 
przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do 

prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis do tych rejestrów nie 
upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na 
terytorium Polski. Ma on charakter czysto informacyjny czy 
reklamowy. Podanie przez przedsiębiorców swoich danych takim 
firmom, a także wniesienie opłat, jest całkowicie dobrowolne.
 Publikowane przez takie firmy dane nie korzystają z 
domniemania wiarygodności, a fakt figurowania podmiotu w 
takim rejestrze w żaden sposób nie świadczy o formalnoprawnym 

zarejestrowaniu firmy. Tworzone przez tego typu firmy ewidencje, 
stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych, bezpłatnych 
informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach 
CEIDG czy też REGON.
 MR nie ponosi odpowiedzialności  za zawartość 
jakichkolwiek spisów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy 
komercyjne.
 Zalecamy zatem przedsiębiorcom rozwagę przed 
podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne 
wpisy do komercyjnych rejestrów.

Ministerstwo Rozwoju

M
Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat!

a s a  R o l n i c z e g o 
U b e z p i e c z e n i a 
S p o ł e c z n e g o  w 
ramach współpracy z 

innymi instytucjami prowadzi 
działania na rzecz zmniejszenia 
liczby wypadków przy pracy 
r o l n i c z e j  p o p r z e z 
upowszechnianie wiedzy o 
zagrożeniach wypadkowych i 
wdrażanie zasad bezpiecznej 
pracy w gospodarstwach rolnych.
 Do wypadków w gospodarstwach rolnych dochodzi 
najczęściej wskutek:
ź upadku na nierównym podłożu (ś l iskie,  nierówne, 

nieutwardzone podwórze, nieuprzątnięte ciągi komunikacyjne, 
nieodpowiednie obuwie stosowane podczas pracy);

ź upadku z wysokości (nieprawidłowo skonstruowane drabiny, 
schody, niezabezpieczone otwory, nieprawidłowy sposób 
wchodzenia i schodzenia z ciągników i maszyn rolniczych);

ź pochwycenia lub uderzenia przez ruchome części maszyn i 
urządzeń (uszkodzone lub niekompletne osłony, niewyłączenie 
maszyny przy wykonywaniu czynności obsługowych, brak 
ostrożności i pośpiech podczas obsługi maszyn i urządzeń);

ź uderzeń,  pogryz ień,  przygnieceń przez  zwierzęta 
(nieumiejętna i niewłaściwa obsługa, niewłaściwe warunki 
bytowe zwierząt).

Aby uniknąć lub wyeliminować ryzyko powstania zdarzeń 
wypadkowych zalecamy:
ź wyrównać i utwardzić nawierzchnię podwórza i ciągów 

komunikacyjnych w obrębie gospodarstwa,
ź ograniczać śliskość nawierzchni w obejściu i w pomieszczeniach 

inwentarskich,
ź stosować właściwe obuwie robocze (na protektorowanej, 

antypoślizgowej podeszwie, wygodne i przylegające do kostki),
ź używać bezpiecznych drabin, posiadających zabezpieczenia 

przed obsunięciem i odpowiednio skonstruowanych schodów, 
bez uszkodzeń i nierówności stopni, zaopatrzonych w poręcze,

ź zabezpieczyć przykryciem lub barierkami ochronnymi 
wszelkiego rodzaju otwory, kanały, studzienki,

K
Bezpieczna praca rolnika

ź nie przewozić osób na błotnikach ciągnika, na przyczepach, na 
ładunkach,

ź stosować wszelkiego rodzaju zabezpieczenia stanowisk pracy 
oraz maszyn i urządzeń tj. osłony, uchwyty, barierki.

Wszystkie ruchome i wirujące części maszyn muszą mieć osłony!
Wszelkie przeglądy, naprawy, regulacje i konserwacje maszyn 
można przeprowadzać tylko po wcześniejszym wyłączeniu 
napędu!
ź zachować należytą koncentrację uwagi i ostrożność podczas 

obsługi maszyn rolniczych i urządzeń,
ź zapewnić  odpowiednie  stanowiska d la  zwierząt  w 

pomieszczeniach inwentarskich,
ź zachować ostrożność i właściwy sposób obsługi podczas pracy 

ze zwierzętami.
 To przykłady jak ograniczyć lub całkowicie wyeliminować 
zagrożenia, które na co dzień wiążą się z pracą rolnika i jego 
najbliższymi w gospodarstwie rolnym. Sposobów na kształtowanie 
bezpiecznej pracy i eliminowanie zagrożeń jest wiele, ale tylko od 
samego rolnika zależy co zrobi, aby podnieść bezpieczeństwo 

pracy w swoim gospodarstwie i uniknąć wypadku.
 KRUS zachęca wszystkich rolników do wprowadzania w 
swoich gospodarstwach zmian poprawiających bezpieczeństwo i 
warunki pracy oraz do przestrzegania zasad bhp.
 W sytuacji zaistnienia wypadku przy pracy rolniczej, 
p r z y p o m i n a m y  o  o b o w i ą z k u  n i e z w ł o c z n e g o ,  j a k 
najwcześniejszego dokonania zgłoszenia go do Placówki 
Terenowej oraz zabezpieczenia miejsca i przedmiotów związanych 
z wypadkiem do czasu przeprowadzenia oględzin przez 
pracownika KRUS.
 Rolników i ich rodziny serdecznie zapraszamy do udziału w 
działaniach prewencyjnych organizowanych przez KRUS 
( i n f o r m a c j e  o  d z i a ł a n i a c h  z n a j d u j ą  s i ę  n a 
stronie:www.wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl) oraz do 
korzystania z broszur, poradników i ulotek publikowanych na 
stronie internetowej: www.krus.gov.pl

Anetta Buła-Kwiatek
PT KRUS Kluczbork

ak poprawić transport? Jak sprawić, żeby mieszkańcy 
rzadziej korzystali z prywatnych samochodów? Gdzie 
wybudować ścieżki rowerowe, a gdzie parkingi? Na te i 
wiele innych pytań odpowie „Plan Zrównoważonej 

Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork-
Namysłów-Olesno”. Niedługo odbędą się pierwsze spotkania 
konsultacyjne tego dokumentu.

 Plan mobilności ma na celu zdefiniowanie problemów i 
potrzeb transportowych mieszkańców danego obszaru, a 
następnie przedstawienie propozycji działań, które mają na celu 
doprowadzić  do zmiany zachowań komunikacy jnych 
mieszkańców. Istotnym zadaniem planów mobilności jest 
wskazanie alternatywy dla transportu samochodowego. Biorąc 
pod uwagę zwiększającą się modę na zdrowy styl życia czy też dużą

J
Rozpoczynają się konsultacje planu mobilności
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stycznia br., w kościele pw. św. Piotra i Pawła w 
Namysłowie, metropolita lwowski, arcybiskup 
Mieczysław Mokrzycki odprawił mszę świętą, w 
trakcie której wprowadził relikwie św. Jana Pawła 

II oraz wygłosił kazanie poświęcone temu Wielkiemu Polakowi. 
Podziękował także namysłowianom za ufundowanie witraży do 
kościoła św. Mikołaja w Mikołajowie koło Lwowa, prosząc 
jednocześnie o dalsze wspieranie kościoła na Kresach. 
 Po mszy św. abp spotkał się z twórcą witraży i z 
darczyńcami, dzięki którym one powstały, z Burmistrzem 
Namysłowa Julianem Kruszyńskim oraz z członkami Towarzystwa 
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich w 
Namysłowie.
 Ks. abp Mieczysław Mokrzycki  urodził się 29 marca 1961 r. 
w Majdanie Łukawieckim, w powiecie lubaczowskim.  Od roku 
1996 sprawował funkcję osobistego sekretarza papieża Jana Pawła 
II, a po jego śmierci został osobistym sekretarzem papieża 

Benedykta XVI. Do dzisiaj nazywany jest – „Sekretarzem dwóch 
papieży”. Od lipca 2007 roku pełni funkcję arcybiskupa 
archidiecezji lwowskiej. 

AO
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Metropolita lwowski, abp Mieczysław Mokrzycki w Namysłowie 

Nasza firma nieustannie się rozwija
Dbałość o najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa pracy i 
ochrony środowiska, najwyższy standard oferowanych produktów, 
szeroki wachlarz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych osób, to 
tylko nieliczne z kluczowych elementów polityki pracowniczej 
Grupy VELUX – największego w Polsce producenta i eksportera 
okien. W polskich zakładach Grupy VELUX i jej spółek siostrzanych 
(Gniezno, Namysłów i Wędkowy koło Tczewa) pracuje obecnie 
blisko 3500 osób, w tym w samym Namysłowie ponad 750 osób. 
VELUX jest jednym z największych pracodawców i nadal zwiększa 
skalę produkcji, a co za tym idzie również zatrudnienie. Grupa 
VELUX cały czas się rozwija i inwestuje w nowe technologie. W 
ciągu ostatnich trzech lat Grupa VELUX zainwestowała w Polsce 
ponad 350 mln zł na modernizację fabryk i dostosowanie ich do 
produkcji Nowej Generacji okien VELUX. Była to największa 
inwestycja w 25-letniej historii Grupy VELUX w Polsce, która w 
ubiegłym roku świętowała hucznie swój jubileusz. Okna Nowej 
Generacji są bardziej energooszczędne, dostarczają więcej światła 
i zapewniają większy komfort użytkowania.

Z Jorgenem Laursenem, 
dyrektorem fabryki VELUX 
w Namysłowie rozmawiają 
Monika Rybak i Arkadiusz 
Oleksak. 
 W ubiegłym roku 
obchodzil iście Państwo 
bardzo uroczyście, 25-lecie 
istnienia firmy VELUX w 
Polsce. Jakie to były lata dla 
Waszej firmy?
Grupa VELUX rozpoczęła 
swoją działalność w Polsce w 
1990 r. zakładając spółkę 
handlową w Warszawie. Od 
tego czasu powstały w Polsce 
cztery fabryki, w których zatrudnionych jest prawie 3500 osób. 
Nasza firma cały czas się rozwija i inwestuje w nowe technologie, 
dbając  jednocześnie  o  najwyższe standardy jakośc i , 
bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. Grupa VKR w tym 

roku będzie świętowała 75-lecie swego istnienia. Polska, to 
znaczący i bardzo ważny rynek dla naszych wyrobów. Dwadzieścia 
pięć lat obecności w Polsce jest dowodem dużego zaangażowania 
Grupy VELUX na polskim rynku. 
 Firma VELUX w Namysłowie została doceniona za 
bezpieczeństwo pracy, na czym polega prestiż tej nagrody? 
Fabryka okien i kołnierzy VELUX w Namysłowie zdobyła I miejsce w 
konkursie „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” wśród 
przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 pracowników w 
województwie opolskim. W głównej mierze została doceniona tu 
dbałość o pracowników oraz bezpieczeństwo pracy. Jednym z 
k l u c zo w yc h  e l e m e ntó w  syste m u  t wo r ze n i a  ku l t u r y 
bezpieczeństwa jest angażowanie pracowników w poprawę 
bezpieczeństwa poprzez system usprawnień. Każdy z 
pracowników, obserwując swoje stanowisko pracy, zgłasza 
usprawnienia w zakresie ergonomii, organizacji stanowiska lub 
komfortu pracy. Dodatkowo działy, na których nie wydarzył się 
wypadek w ciągu 500, 1000 lub większej ilości dni celebrują te 
wyniki wspólnym tortem.
Mamy taką dewizę, że identyfikując maksymalną ilość zdarzeń 
okołowypadkowych, zmniejszamy do minimum ilość wypadków w 
naszej fabryce. Dzięki temu w ubiegłym roku na terenie naszego 
zakładu zdarzył się tylko jeden wypadek, oczywiście o jeden za 
dużo. 
 Marka VELUX na stałe wpisała się w pejzaż Namysłowa. 
Jaka przyszłość rysuje się przed Pana firmą w najbliższych latach?
W ciągu ostatnich lat Grupa VELUX przeznaczyła znaczne środki na 
inwestycje w Polsce, świadczy to o tym, że wiąże duże nadzieje ze 
wzrostem produkcj i  w tym rejonie.  W zeszłym roku 
rozbudowaliśmy naszą powierzchnię magazynową o dodatkowe 
3600 m². Poza ciągłym doskonaleniem, optymalizacją procesów, a 
także dbałością o rozwój pracowników, chcemy aby nasza firma 
była konkurencyjna na Polskim rynku. Jeśli będziemy z 
zaangażowaniem i efektywnie wypełniać swoje obowiązki, na 
pewno osiągniemy wyznaczony cel. 
 Jakich pracowników obecnie poszukuje Państwa firma i 
czy można znaleźć ich na namysłowskim rynku pracy?
Większość z naszych pracowników, to mieszkańcy Namysłowa i 
okolic. Poszukujemy osób zaangażowanych i chcących podnosić

dbałość Unii Europejskiej o ochronę środowiska – w planach 
mobilności kładzie się jednak nacisk nie tylko na rozwój 
ekologicznych gałęzi transportu publicznego (czyli przede 
wszystkim kolei), ale również bardzo silnie akcentuje się 
konieczność rozwoju dróg rowerowych czy budowy nowych i 
poprawy stanu istniejących chodników.
 Bardzo ważne przy tworzeniu planów mobilności jest 
szerokie uczestnictwo mieszkańców w przygotowaniu 
dokumentu. Dlatego wybrany w przetargu wykonawca 
dokumentu – Zespół Doradców Gospodarczych TOR z Warszawy – 
przeprowadzi w najbliższym czasie aż 35 spotkań konsultacyjnych. 
Trzy pierwsze obędą się już w najbliższych dniach w Kluczborku, 
Namysłowie i Olesnie (plan mobilności obejmuje cały obszar 
trzech powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego).
 9 marca o godz. 16 zaplanowane zostało spotkanie w 
Namysłowie (sala konferencyjna Starostwa Powiatowego, Plac 
Wolności 12a). 10 marca o godz. 16 odbędzie się spotkanie w 
Olesnie (w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Pieloka 21, sala nr 
117). 11 marca o godz. 16 pierwsze spotkanie konsultacyjne 

zaplanowano w Kluczborku (sala konferencyjna Urzędu 
Miejskiego i Starostwa Powiatowego, ul. Katowicka 1). 
 – Będą to spotkania „zapoznawcze”, podczas których 
wskażemy, jakie zagadnienia będą wchodzić w skład planu 
mobilności i jakich sugestii będziemy przede wszystkim w związku z 
tym oczekiwać od mieszkańców. Później, prawdopodobnie w 
drugiej połowie marca, odbędą się kolejne spotkania, tym razem w 
każdej z 16 gmin objętych planem mobilności, podczas których 
szczegółowo będziemy omawiać z mieszkańcami problemy 
komunikacyjne ich najbliższej okolicy. Niedługo będzie również 
dostępna ankieta, w wersji papierowej i internetowej, za 
pośrednictwem której mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje 
postulaty komunikacyjne. Zebrane tą drogą opinie będą miały 
kluczową rolę w tworzeniu planu mobilności – mówi Paweł 
Rydzyński, dyrektor ds. projektów transportowych w Zespole 
Doradców Gospodarczych TOR. 

Paweł Rydzyński
Zespół Doradców Gospodarczych TOR

amysłowska fabryka firmy VELUX obchodziła 
w y j ą t ko w ą  u r o c z y s t o ś ć .  L i d e r  m a ga z y n u , 
namysłowianin Artur Klimaszewski, otrzymał bowiem 
prestiżową nagrodę pracowniczą założyciela firmy 

Villuma Kann – Rasmussena. Tym samym, znalazł się w gronie 14 
wyróżnionych pracowników z całego Holdingu VKR, w którym 
pracuje ponad 14 tys. osób, w uznaniu ich osobistych osiągnięć 
na rzecz realizacji założeń Przedsiębiorstwa Modelowego. 
 Większość z wyróżnionych pracowników, to zwykli 
pracownicy, którym wydaje się, że ich drobny wkład nie jest 
zauważany w perspektywie całego przedsiębiorstwa. Jednak 
nagroda im. Villuma Kann - Rasmussena nie jest przyznawana za 
bycie widocznym - jakość i prawdziwa wartość tkwi bowiem w 
szczegółach tego prestiżowego wyróżnienia. Jego wyjątkowość 
wywodzi się z wielu wartości, którymi cechują się jej zdobywcy, a 
mianowicie: szczególne zaangażowanie i lojalność, sumienność w 
pracy i szczególne dbanie o jej jakość, innowacyjność i 
przedsiębiorczość, uczynność wobec współpracowników oraz 
entuzjazm w pracy. Laureat otrzymuje dyplom, złoty zegarek, 
znaczek do wpięcia w klapę marynarki lub złoty łańcuszek, a także 
honorowe miejsce wśród zdobywców nagród z lat ubiegłych.

 Co to za nagroda, na czym polega jej wyjątkowość i 
prestiż, jakie warunki należy spełnić, by ją otrzymać?
- Nagroda VKR (Villuma Kann-Rasmussena) przyznawana jest 
corocznie od 1996 roku, 23 stycznia w rocznicę urodzin założyciela 
Grupy VELUX. Wyróżnienie to jest wyrazem najwyższego uznania 
dla pracowników za ich wyjątkowe osiągnięcia w pracy oraz za ich 
szczególne cechy charakteru. Poprzez swoje działania pomagają

N
Artur Klimaszewski wyróżniony nagrodą im. Villuma Kann – Rasmussena

 oni realizować koncepcję Firmy Modelowej i są wzorem dla swoich 
koleżanek i kolegów. Laureaci są wybierani przez radę Fundacji 
Pracowników spośród kandydatów nominowanych przez 
poszczególne spółki. Od początku istnienia firmy VELUX w 
Namysłowie, nasz zakład po raz pierwszy został wyróżniony taką 
nagrodą. W całej grupie VELUX pracuje ok 14,5 tys. osób i co roku 
przyznaje się około 12 nagród. Dlatego tym bardziej cieszy nas 
fakt, iż w tym roku po raz pierwszy tę zaszczytną nagrodę otrzymał 
nasz pracownik. Dodatkowo tak się złożyło, że otrzymał tę nagrodę 
w dwudziestolecie jej powstania. Artur w pełni zapracował sobie 
na to uznanie m.in. poprzez wysoki poziom zaangażowania w 
powierzone mu obowiązki w pracy i lojalność, inicjatywę i 
pomysłowość, koleżeńskość oraz zaraźliwy entuzjazm do pracy, 
który sprzyja współdziałaniu i sprawia, że firma staje się 
wspaniałym miejscem pracy, za pomoc we wdrożeniu projektu DC 
w Namysłowie, dzielenie się wiedzą i wsparcie innych zakładów we 
wprowadzaniu innych zmian oraz podejmowanie dodatkowych 
obowiązków z własnej inicjatywy, co stanowi niebywałe wsparcie 
dla działu V-LOG w codziennych zadaniach – powiedziała Sylwia 
Dziubdzińska, HR Manager NB Polska Sp. z.o.o. Oddział w 
Namysłowie.

 Czy traktuje Pan tę nagrodę, jako ukoronowanie swojej 
dotychczasowej pracy, czy bardziej jako motywację na 
przyszłość?
- Zdecydowanie to drugie. Nagroda ta motywuje mnie do jeszcze 
efektywniejszej pracy. Potwierdza słuszność pracy w kolektywie. 
Jak pokazuje mój przykład, warto pomagać kolegom, rozwiązując 
wspólnie problemy, wzajemnie się wspierając i motywując do 
lepszej pracy. To zawsze przynosi efekty. Jestem pracownikiem 
Centrum Dystrybucyjnego. Naszym zadaniem jest wysyłanie okien 
oraz produktów firmy na rynek polski do dużych hurtowni, a także 
odbiorców indywidualnych. Jestem jednym z liderów w 14 
osobowej grupy pracowników. Starałem się tworzyć dobrą 
atmosferę pracy, zawsze pomagałem swoim współpracownikom, 
byłem z nimi, gdy napotykali na swoich stanowiskach pracy jakieś 
trudności i razem staraliśmy się je rozwiązywać. Stworzyliśmy 
team, w którym szanujemy się nawzajem, w którym problem 
jednego z nas jest problemem wszystkich i myślę, że to też 
przyczyniło się do tego, że zostałem tak mocno doceniony i 
otrzymałem tę nagrodę – powiedział Artur Klimaszewski. 

MR/AO
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konieczność rozwoju dróg rowerowych czy budowy nowych i 
poprawy stanu istniejących chodników.
 Bardzo ważne przy tworzeniu planów mobilności jest 
szerokie uczestnictwo mieszkańców w przygotowaniu 
dokumentu. Dlatego wybrany w przetargu wykonawca 
dokumentu – Zespół Doradców Gospodarczych TOR z Warszawy – 
przeprowadzi w najbliższym czasie aż 35 spotkań konsultacyjnych. 
Trzy pierwsze obędą się już w najbliższych dniach w Kluczborku, 
Namysłowie i Olesnie (plan mobilności obejmuje cały obszar 
trzech powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego).
 9 marca o godz. 16 zaplanowane zostało spotkanie w 
Namysłowie (sala konferencyjna Starostwa Powiatowego, Plac 
Wolności 12a). 10 marca o godz. 16 odbędzie się spotkanie w 
Olesnie (w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Pieloka 21, sala nr 
117). 11 marca o godz. 16 pierwsze spotkanie konsultacyjne 

zaplanowano w Kluczborku (sala konferencyjna Urzędu 
Miejskiego i Starostwa Powiatowego, ul. Katowicka 1). 
 – Będą to spotkania „zapoznawcze”, podczas których 
wskażemy, jakie zagadnienia będą wchodzić w skład planu 
mobilności i jakich sugestii będziemy przede wszystkim w związku z 
tym oczekiwać od mieszkańców. Później, prawdopodobnie w 
drugiej połowie marca, odbędą się kolejne spotkania, tym razem w 
każdej z 16 gmin objętych planem mobilności, podczas których 
szczegółowo będziemy omawiać z mieszkańcami problemy 
komunikacyjne ich najbliższej okolicy. Niedługo będzie również 
dostępna ankieta, w wersji papierowej i internetowej, za 
pośrednictwem której mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje 
postulaty komunikacyjne. Zebrane tą drogą opinie będą miały 
kluczową rolę w tworzeniu planu mobilności – mówi Paweł 
Rydzyński, dyrektor ds. projektów transportowych w Zespole 
Doradców Gospodarczych TOR. 

Paweł Rydzyński
Zespół Doradców Gospodarczych TOR

amysłowska fabryka firmy VELUX obchodziła 
w y j ą t ko w ą  u r o c z y s t o ś ć .  L i d e r  m a ga z y n u , 
namysłowianin Artur Klimaszewski, otrzymał bowiem 
prestiżową nagrodę pracowniczą założyciela firmy 

Villuma Kann – Rasmussena. Tym samym, znalazł się w gronie 14 
wyróżnionych pracowników z całego Holdingu VKR, w którym 
pracuje ponad 14 tys. osób, w uznaniu ich osobistych osiągnięć 
na rzecz realizacji założeń Przedsiębiorstwa Modelowego. 
 Większość z wyróżnionych pracowników, to zwykli 
pracownicy, którym wydaje się, że ich drobny wkład nie jest 
zauważany w perspektywie całego przedsiębiorstwa. Jednak 
nagroda im. Villuma Kann - Rasmussena nie jest przyznawana za 
bycie widocznym - jakość i prawdziwa wartość tkwi bowiem w 
szczegółach tego prestiżowego wyróżnienia. Jego wyjątkowość 
wywodzi się z wielu wartości, którymi cechują się jej zdobywcy, a 
mianowicie: szczególne zaangażowanie i lojalność, sumienność w 
pracy i szczególne dbanie o jej jakość, innowacyjność i 
przedsiębiorczość, uczynność wobec współpracowników oraz 
entuzjazm w pracy. Laureat otrzymuje dyplom, złoty zegarek, 
znaczek do wpięcia w klapę marynarki lub złoty łańcuszek, a także 
honorowe miejsce wśród zdobywców nagród z lat ubiegłych.

 Co to za nagroda, na czym polega jej wyjątkowość i 
prestiż, jakie warunki należy spełnić, by ją otrzymać?
- Nagroda VKR (Villuma Kann-Rasmussena) przyznawana jest 
corocznie od 1996 roku, 23 stycznia w rocznicę urodzin założyciela 
Grupy VELUX. Wyróżnienie to jest wyrazem najwyższego uznania 
dla pracowników za ich wyjątkowe osiągnięcia w pracy oraz za ich 
szczególne cechy charakteru. Poprzez swoje działania pomagają

N
Artur Klimaszewski wyróżniony nagrodą im. Villuma Kann – Rasmussena

 oni realizować koncepcję Firmy Modelowej i są wzorem dla swoich 
koleżanek i kolegów. Laureaci są wybierani przez radę Fundacji 
Pracowników spośród kandydatów nominowanych przez 
poszczególne spółki. Od początku istnienia firmy VELUX w 
Namysłowie, nasz zakład po raz pierwszy został wyróżniony taką 
nagrodą. W całej grupie VELUX pracuje ok 14,5 tys. osób i co roku 
przyznaje się około 12 nagród. Dlatego tym bardziej cieszy nas 
fakt, iż w tym roku po raz pierwszy tę zaszczytną nagrodę otrzymał 
nasz pracownik. Dodatkowo tak się złożyło, że otrzymał tę nagrodę 
w dwudziestolecie jej powstania. Artur w pełni zapracował sobie 
na to uznanie m.in. poprzez wysoki poziom zaangażowania w 
powierzone mu obowiązki w pracy i lojalność, inicjatywę i 
pomysłowość, koleżeńskość oraz zaraźliwy entuzjazm do pracy, 
który sprzyja współdziałaniu i sprawia, że firma staje się 
wspaniałym miejscem pracy, za pomoc we wdrożeniu projektu DC 
w Namysłowie, dzielenie się wiedzą i wsparcie innych zakładów we 
wprowadzaniu innych zmian oraz podejmowanie dodatkowych 
obowiązków z własnej inicjatywy, co stanowi niebywałe wsparcie 
dla działu V-LOG w codziennych zadaniach – powiedziała Sylwia 
Dziubdzińska, HR Manager NB Polska Sp. z.o.o. Oddział w 
Namysłowie.

 Czy traktuje Pan tę nagrodę, jako ukoronowanie swojej 
dotychczasowej pracy, czy bardziej jako motywację na 
przyszłość?
- Zdecydowanie to drugie. Nagroda ta motywuje mnie do jeszcze 
efektywniejszej pracy. Potwierdza słuszność pracy w kolektywie. 
Jak pokazuje mój przykład, warto pomagać kolegom, rozwiązując 
wspólnie problemy, wzajemnie się wspierając i motywując do 
lepszej pracy. To zawsze przynosi efekty. Jestem pracownikiem 
Centrum Dystrybucyjnego. Naszym zadaniem jest wysyłanie okien 
oraz produktów firmy na rynek polski do dużych hurtowni, a także 
odbiorców indywidualnych. Jestem jednym z liderów w 14 
osobowej grupy pracowników. Starałem się tworzyć dobrą 
atmosferę pracy, zawsze pomagałem swoim współpracownikom, 
byłem z nimi, gdy napotykali na swoich stanowiskach pracy jakieś 
trudności i razem staraliśmy się je rozwiązywać. Stworzyliśmy 
team, w którym szanujemy się nawzajem, w którym problem 
jednego z nas jest problemem wszystkich i myślę, że to też 
przyczyniło się do tego, że zostałem tak mocno doceniony i 
otrzymałem tę nagrodę – powiedział Artur Klimaszewski. 
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swoje kwalifikacje. Obecnie prowadzimy rekrutacje na stanowiska 
operatora maszyn i operatora wózków widłowych, których udaje 
się pozyskać z lokalnego rynku pracy. Większym problemem jest 
znalezienie pracowników z  wyższym wykształceniem 
technicznym. W tym celu współpracujemy z Politechniką 
Wrocławską i Opolską. 
 W jaki sposób firma stara się, aby pracownicy chcieli w 
niej pracować?
Istotnym elementem działalności firmy VELUX w Polsce jest 
dbałość o wizerunek dobrego pracodawcy. Przejawia się to nie 
tylko w kreowaniu popytu na pracę na tych lokalnych rynkach 
pracy, ale także w dbałości o podnoszenie kwalifikacji 
pracowników oraz ich bezpieczeństwo w miejscu pracy. Poza 
atrakcyjnym wynagrodzeniem nasi pracownicy mają zapewnione 
ubezpieczenie grupowe, które w pierwszym okresie zatrudnienia 
w połowie finansowane jest przez pracodawcę, a po dwóch latach 
pracodawca opłaca całość tego ubezpieczenia. Dodatkowo 
pracownicy mogą skorzystać z prywatnej opieki medycznej, a 
także z wielu udogodnień socjalnych, takich jak ciepłe obiady, 
kawa, świeże owoce, woda mineralna, a w okresie letnim lody i 
multiwitamina. Co roku organizujemy piknik rodzinny dla naszych 
pracowników i ich najbliższych. Z okazji świąt Wielkanocnych i 
Bożego Narodzenia przekazujemy wszystkim pracownikom 
świadczenia pieniężne z Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych, a z okazji mikołajków dzieci otrzymują paczki. 
Pracownicy mogą również skorzystać ze zniżek na zakup 
produktów firmy VELUX. Dbamy również o komunikację w naszej 
firmie, dlatego na każdej stołówce znajdują się duże monitory, na 
których wyświetlane są najważniejsze ogłoszenia. Co cztery 
miesiące organizujemy spotkania informacyjne dla wszystkich

pracowników, a raz w miesiącu poranne spotkanie z dyrektorem, 
na którym wybrani przedstawiciele działów, mają możliwość 
zadania pytania bezpośrednio dyrektorowi. Chcemy poznać 
problemy oraz oczekiwania naszych pracowników. Możemy 
również dokładniej wyjaśnić strategię oraz cele firmy. Raz na 
kwartał wydajemy wewnętrzną gazetkę NM News. Poza tym na 
wydziałach celebrujemy ważne dla nas wydarzenia tj.: 500, 1000 
dni bez wypadku, między działowe zawody VMM. Organizujemy 
też, coroczny konkurs bożonarodzeniowy na najładniej 
przystrojoną stołówkę. W konkursie bierze udział 8 stołówek 
wydziałowych, a zwycięzca otrzymuje okazały tort. Wszystko to 
robimy dla naszych pracowników, gdyż VELUX – to przede 
wszystkim ludzie, którzy tutaj pracują, ich fachowość i 
zaangażowanie w swoją pracę. 
 Jak z perspektywy czasu spędzonego w Namysłowie, 
postrzega Pan nasze miasto? 
Na co dzień mieszkam we Wrocławiu, weekendy spędzam w 
Bratysławie, gdzie przebywa moja rodzina, ale zdążyłem poznać to 
miasto i jego okolice. Mieszkają tu fantastyczni ludzie. Dodatkowo 
świetnie współpracuje nam się z kooperantami z tego regionu, 
podzielają oni nasze zaangażowanie na rzecz odpowiedzialnych 
praktyk biznesowych. 
 Pracował Pan w wielu miejscach na świecie. Ma Pan 
bardzo duże doświadczenie zawodowe. Jakimi pracownikami są 
namysłowianie?
Tak, przed przyjazdem do Namysłowa kilka lat spędziłem w 
Chinach, a następnie na Słowacji, gdzie byłem odpowiedzialny za 
utworzenie jednostek VELUX w tych rejonach. W Namysłowie 
pracuje ponad 750 osób i w większości są to pracownicy, którzy 
każdego dnia z ogromnym zaangażowaniem i pasją wykonują 
swoje obowiązki. Nasi pracownicy widzą potrzebę optymalizacji 
procesu produkcyjnego i chętnie zgłaszają usprawnienia 
dotyczące ulepszania swojego stanowiska pracy. Mamy 
doświadczoną i bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrę. Czterech 
naszych pracowników awansowało do struktur globalnych i dzięki 
międzynarodowym projektom mogą wspierać nie tylko naszą 
fabrykę, ale również inne lokalizacje. Na takich ludziach 
szczególnie nam zależy i takich zapraszamy do współpracy.
 A czy może nam przybliżyć istotę funkcjonowania 
Fundacji VELUX? 
Fundacja VELUX to organizacja non-profit, która wspiera 
pracowników oraz ich najbliższe rodziny jeśli znaleźli się w trudnej 
sytuacji spowodowanej chorobą, wypadkiem, śmiercią lub 
potrzebują wsparcia w zakresie edukacji, jak również realizuje cele 
z zakresu ochrony środowiska, nauk przyrodniczych, technicznych, 
zdrowotnych i społecznych. 
Każdego roku polskie organizacje pozarządowe mogą składać 
wnioski do Fundacji VELUX o przyznanie grantu na realizację 
zaproponowanych projektów. Poprzez wsparcie z fundacji 
wspieramy lokale inicjatywy społeczne. Pomagamy m.in. 
przedszkolom i szkołom w promieniu 30 km od Namysłowa. Co trzy 
miesiące na spotkaniach zarządu fundacji przyznawane są środki 
na realizację zadań, od mniejszych jak budowa placów zabaw, po 
duże inwestycje oraz pomoc najbardziej potrzebującym 
pracownikom naszej grupy. Fundacja przeznacza naprawdę duże 
środki, z których korzystają mieszkańcy, często nasi pracownicy, 
jednak niewiele osób o tym wie. 
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tym roku, oprócz atrakcji w mieście, Namysłowski 
Ośrodek Kultury zorganizował zajęcia w 15 
świetlicach wiejskich. Wzięło w nich udział około 
330 dzieci i młodzieży. 

 W pierwszym tygodniu uruchomiono świetlice w 
Jastrzębiu, Brzozowcu, Ligocie Książęcej,  Przeczowie, 
Minkowskiem, Nowych Smarchowicach i Krasowicach, natomiast 
w drugim  najmłodsi mieszkańcy gminy korzystali z obiektów w 
Rychnowie, Kowalowicach, Głuszynie, Woskowicach Małych, 
Łączanach, Ligotce, Ziemiełowicach i Objaździe. Dzieci spędzały 
cztery dni w świetlicy, a piątego udawały się – specjalnie 
podstawionymi autobusami – na wycieczkę do Namysłowa.  
 Program ferii był niezwykle różnorodny i atrakcyjny. Obok 
zajęć świetlicowych, prowadzonych przez pracowników 
Namysłowskiego Ośrodka Kultury, zaproponowano wszystkim 
dzieciom spotkania z uczniami i nauczycielami Państwowej Szkoły 
Muzycznej I st. im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie (poranki 
muzyczne), policjantem z Komendy Powiatowej Policji w 
Namysłowie, komendantem Straży Miejskiej, piłkarzem NKS-u 
Start Namysłów, Klubem Miłośników Gitary (gitara i keyboard), 
historykiem, plastykiem, instruktorem teatru, ratownikiem 
medycznym, lektorem ze szkoły języków obcych Quest, Grupą 
Rekonstrukcji Historycznej OKA, a także nauczycielem tańca 
(muzyka, taniec, ruch, malowanie twarzy). 
 Równolegle do zajęć w świetlicach wiejskich odbywały się 
również ferie zimowe w Namysłowskim Ośrodku Kultury. 
Dwutygodniowy program obejmował m.in.: poranki filmowe w 
NOK, spotkania z teatrem i baśniami z całego świata oraz zabawę 
karnawałową w Bibliotece Publicznej, spotkania z historią, w tym 
zwiedzanie zabytków miejskich (m.in. Izba Regionalna przy ul. 
Szkolnej, Izba Techniki Młynarskiej przy ul. Piastowskiej), wizytę w 
Ochotniczym Hufcu Pracy, spotkania i trening z zapaśnikami LZS 
„Orzeł” Namysłów oraz zawodnikami MMA „Solo Team” 

Namysłów, naukę pływania w Centrum Turystyki i Rekreacji 
„Delfin”, zabawę na lodowisku w Rynku miejskim oraz grę w kręgle 
w Centrum Rozrywki „Zorza”. 

 W piątek, 12 lutego, sala narad Urzędu Miejskiego w 
Namysłowie pękała w szwach. Ponad 120 dzieci, uczestników 
drugiego tygodnia ferii, głównie ze świetlic wiejskich, wraz z 
rodzicami i opiekunami spotkało się z Burmistrzem Namysłowa 
Julianem Kruszyńskim oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej w 
Namysłowie Sylwestrem Zabielnym, którzy podziękowali 
wszystkim milusińskim za aktywny i owocny udział w zajęciach. 
Wyrazy wdzięczności skierowali również do całej kadry NOK, 
opiekunów świetlic, sołtysów, rad sołeckich, rodziców, a także 
wszystkich osób i instytucji, które w jakikolwiek sposób wsparły 
organizację zimowego wypoczynku. Wyrazili też nadzieję, że 
tegoroczne zajęcia na długo pozostaną w pamięci każdego z 
uczestników. 
 Bezpośrednio po spotkaniu odbyły się projekcja bajki i 
poczęstunek, po czym widzowie ruszyli w miasto, by realizować 
kolejne punkty ostatniego dnia ferii.

Namysłowski Ośrodek Kultury

W
Ferie zimowe w Gminie Namysłów już za nami

maja br. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym 
w Opolu odbędzie się gala finałowa konkursu Miss 
Polski Opolszczyzny. 
Tegoroczny konkurs został zorganizowany przez Annę 

Pabiś II Wicemiss Polski 2013.
 Castingi do konkursu odbyły się we wszystkich miastach 
powiatowych Opolszczyzny oraz w rodzinnym mieście Anny Pabiś, 
Głuchołazach.
 Do finału wybrano 13 dziewczyn w grupie dorosłych i w 
grupie nastolatek. W grupie dorosłych do majowego finału 
zakwalifikowały się: Adrianna Bąk (Głubczyce), Julia Dobiecka 
(Krapkowice), Andżelina Hupka (Krapkowice), Pamela Kłoczko 
(Paczków), Patrycja Nowakowska (Łambinowice) Małgorzata 
Rogalska (Świerczów), Nela Romanowska (Wrzoski), Aleksandra 
Sałacka (Zakrzów), Klaudia Słowik (Skoroszyce), Aleksandra 
Starzyk (Prudnik), Natalia Szałagan (Łąka Prudnicka), Honorata 
Szmuc (Michałowice) oraz Beata Święcicka (Strzelniki).
 Wieczór finałowy wyboru Miss Polski Opolszczyzny będzie 
zorganizowany z dużym rozmachem. Imprezę poprowadzi 
Krzysztof Ibisz, nie zabraknie także gości specjalnych, jak m.in. Miss 
Portugalii oraz Miss Brazylii.
Finałowe wydarzenie poprzedzają sesje zdjęciowe, próby 
choreograficzne oraz 3 dniowe zgrupowanie, które odbędzie się w 
marcu  w Hotelu Aspen w Górach Opawskich. 
 - Mam już za sobą pierwszą sesję zdjęciową, która odbyła 
się 16 stycznia w Centrum Wystawienniczo–Kongresowym w 

Opolu, podczas której miałam przyjemność pracować ze 
świetnym, doświadczonym fotografem Panem Pawłem 
Sierakowskim. Na co 
d z i e ń  u c z ę  s i ę  w 
L i c e u m 
Ogólnokształcącym w 
Namysłowie, jestem 
t e g o r o c z n ą 
maturzystką. Moją 
pasją jest jeździectwo. 
A  d o  u d z i a ł u  w 
konkursie namówiły 
mnie koleżanki z klasy. 
Cieszę się, że dostałam 
taką szansę, gdyż jest 
t o  d l a  m n i e 
n i e z a p o m n i a n a 
p r z y g o d a  o r a z 
możliwość zdobycia 
nowych doświadczeń 
–  p o w i e d z i a ł a 
Małgorzata Rogalska. 
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swoje kwalifikacje. Obecnie prowadzimy rekrutacje na stanowiska 
operatora maszyn i operatora wózków widłowych, których udaje 
się pozyskać z lokalnego rynku pracy. Większym problemem jest 
znalezienie pracowników z  wyższym wykształceniem 
technicznym. W tym celu współpracujemy z Politechniką 
Wrocławską i Opolską. 
 W jaki sposób firma stara się, aby pracownicy chcieli w 
niej pracować?
Istotnym elementem działalności firmy VELUX w Polsce jest 
dbałość o wizerunek dobrego pracodawcy. Przejawia się to nie 
tylko w kreowaniu popytu na pracę na tych lokalnych rynkach 
pracy, ale także w dbałości o podnoszenie kwalifikacji 
pracowników oraz ich bezpieczeństwo w miejscu pracy. Poza 
atrakcyjnym wynagrodzeniem nasi pracownicy mają zapewnione 
ubezpieczenie grupowe, które w pierwszym okresie zatrudnienia 
w połowie finansowane jest przez pracodawcę, a po dwóch latach 
pracodawca opłaca całość tego ubezpieczenia. Dodatkowo 
pracownicy mogą skorzystać z prywatnej opieki medycznej, a 
także z wielu udogodnień socjalnych, takich jak ciepłe obiady, 
kawa, świeże owoce, woda mineralna, a w okresie letnim lody i 
multiwitamina. Co roku organizujemy piknik rodzinny dla naszych 
pracowników i ich najbliższych. Z okazji świąt Wielkanocnych i 
Bożego Narodzenia przekazujemy wszystkim pracownikom 
świadczenia pieniężne z Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych, a z okazji mikołajków dzieci otrzymują paczki. 
Pracownicy mogą również skorzystać ze zniżek na zakup 
produktów firmy VELUX. Dbamy również o komunikację w naszej 
firmie, dlatego na każdej stołówce znajdują się duże monitory, na 
których wyświetlane są najważniejsze ogłoszenia. Co cztery 
miesiące organizujemy spotkania informacyjne dla wszystkich

pracowników, a raz w miesiącu poranne spotkanie z dyrektorem, 
na którym wybrani przedstawiciele działów, mają możliwość 
zadania pytania bezpośrednio dyrektorowi. Chcemy poznać 
problemy oraz oczekiwania naszych pracowników. Możemy 
również dokładniej wyjaśnić strategię oraz cele firmy. Raz na 
kwartał wydajemy wewnętrzną gazetkę NM News. Poza tym na 
wydziałach celebrujemy ważne dla nas wydarzenia tj.: 500, 1000 
dni bez wypadku, między działowe zawody VMM. Organizujemy 
też, coroczny konkurs bożonarodzeniowy na najładniej 
przystrojoną stołówkę. W konkursie bierze udział 8 stołówek 
wydziałowych, a zwycięzca otrzymuje okazały tort. Wszystko to 
robimy dla naszych pracowników, gdyż VELUX – to przede 
wszystkim ludzie, którzy tutaj pracują, ich fachowość i 
zaangażowanie w swoją pracę. 
 Jak z perspektywy czasu spędzonego w Namysłowie, 
postrzega Pan nasze miasto? 
Na co dzień mieszkam we Wrocławiu, weekendy spędzam w 
Bratysławie, gdzie przebywa moja rodzina, ale zdążyłem poznać to 
miasto i jego okolice. Mieszkają tu fantastyczni ludzie. Dodatkowo 
świetnie współpracuje nam się z kooperantami z tego regionu, 
podzielają oni nasze zaangażowanie na rzecz odpowiedzialnych 
praktyk biznesowych. 
 Pracował Pan w wielu miejscach na świecie. Ma Pan 
bardzo duże doświadczenie zawodowe. Jakimi pracownikami są 
namysłowianie?
Tak, przed przyjazdem do Namysłowa kilka lat spędziłem w 
Chinach, a następnie na Słowacji, gdzie byłem odpowiedzialny za 
utworzenie jednostek VELUX w tych rejonach. W Namysłowie 
pracuje ponad 750 osób i w większości są to pracownicy, którzy 
każdego dnia z ogromnym zaangażowaniem i pasją wykonują 
swoje obowiązki. Nasi pracownicy widzą potrzebę optymalizacji 
procesu produkcyjnego i chętnie zgłaszają usprawnienia 
dotyczące ulepszania swojego stanowiska pracy. Mamy 
doświadczoną i bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrę. Czterech 
naszych pracowników awansowało do struktur globalnych i dzięki 
międzynarodowym projektom mogą wspierać nie tylko naszą 
fabrykę, ale również inne lokalizacje. Na takich ludziach 
szczególnie nam zależy i takich zapraszamy do współpracy.
 A czy może nam przybliżyć istotę funkcjonowania 
Fundacji VELUX? 
Fundacja VELUX to organizacja non-profit, która wspiera 
pracowników oraz ich najbliższe rodziny jeśli znaleźli się w trudnej 
sytuacji spowodowanej chorobą, wypadkiem, śmiercią lub 
potrzebują wsparcia w zakresie edukacji, jak również realizuje cele 
z zakresu ochrony środowiska, nauk przyrodniczych, technicznych, 
zdrowotnych i społecznych. 
Każdego roku polskie organizacje pozarządowe mogą składać 
wnioski do Fundacji VELUX o przyznanie grantu na realizację 
zaproponowanych projektów. Poprzez wsparcie z fundacji 
wspieramy lokale inicjatywy społeczne. Pomagamy m.in. 
przedszkolom i szkołom w promieniu 30 km od Namysłowa. Co trzy 
miesiące na spotkaniach zarządu fundacji przyznawane są środki 
na realizację zadań, od mniejszych jak budowa placów zabaw, po 
duże inwestycje oraz pomoc najbardziej potrzebującym 
pracownikom naszej grupy. Fundacja przeznacza naprawdę duże 
środki, z których korzystają mieszkańcy, często nasi pracownicy, 
jednak niewiele osób o tym wie. 
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tym roku, oprócz atrakcji w mieście, Namysłowski 
Ośrodek Kultury zorganizował zajęcia w 15 
świetlicach wiejskich. Wzięło w nich udział około 
330 dzieci i młodzieży. 

 W pierwszym tygodniu uruchomiono świetlice w 
Jastrzębiu, Brzozowcu, Ligocie Książęcej,  Przeczowie, 
Minkowskiem, Nowych Smarchowicach i Krasowicach, natomiast 
w drugim  najmłodsi mieszkańcy gminy korzystali z obiektów w 
Rychnowie, Kowalowicach, Głuszynie, Woskowicach Małych, 
Łączanach, Ligotce, Ziemiełowicach i Objaździe. Dzieci spędzały 
cztery dni w świetlicy, a piątego udawały się – specjalnie 
podstawionymi autobusami – na wycieczkę do Namysłowa.  
 Program ferii był niezwykle różnorodny i atrakcyjny. Obok 
zajęć świetlicowych, prowadzonych przez pracowników 
Namysłowskiego Ośrodka Kultury, zaproponowano wszystkim 
dzieciom spotkania z uczniami i nauczycielami Państwowej Szkoły 
Muzycznej I st. im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie (poranki 
muzyczne), policjantem z Komendy Powiatowej Policji w 
Namysłowie, komendantem Straży Miejskiej, piłkarzem NKS-u 
Start Namysłów, Klubem Miłośników Gitary (gitara i keyboard), 
historykiem, plastykiem, instruktorem teatru, ratownikiem 
medycznym, lektorem ze szkoły języków obcych Quest, Grupą 
Rekonstrukcji Historycznej OKA, a także nauczycielem tańca 
(muzyka, taniec, ruch, malowanie twarzy). 
 Równolegle do zajęć w świetlicach wiejskich odbywały się 
również ferie zimowe w Namysłowskim Ośrodku Kultury. 
Dwutygodniowy program obejmował m.in.: poranki filmowe w 
NOK, spotkania z teatrem i baśniami z całego świata oraz zabawę 
karnawałową w Bibliotece Publicznej, spotkania z historią, w tym 
zwiedzanie zabytków miejskich (m.in. Izba Regionalna przy ul. 
Szkolnej, Izba Techniki Młynarskiej przy ul. Piastowskiej), wizytę w 
Ochotniczym Hufcu Pracy, spotkania i trening z zapaśnikami LZS 
„Orzeł” Namysłów oraz zawodnikami MMA „Solo Team” 

Namysłów, naukę pływania w Centrum Turystyki i Rekreacji 
„Delfin”, zabawę na lodowisku w Rynku miejskim oraz grę w kręgle 
w Centrum Rozrywki „Zorza”. 

 W piątek, 12 lutego, sala narad Urzędu Miejskiego w 
Namysłowie pękała w szwach. Ponad 120 dzieci, uczestników 
drugiego tygodnia ferii, głównie ze świetlic wiejskich, wraz z 
rodzicami i opiekunami spotkało się z Burmistrzem Namysłowa 
Julianem Kruszyńskim oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej w 
Namysłowie Sylwestrem Zabielnym, którzy podziękowali 
wszystkim milusińskim za aktywny i owocny udział w zajęciach. 
Wyrazy wdzięczności skierowali również do całej kadry NOK, 
opiekunów świetlic, sołtysów, rad sołeckich, rodziców, a także 
wszystkich osób i instytucji, które w jakikolwiek sposób wsparły 
organizację zimowego wypoczynku. Wyrazili też nadzieję, że 
tegoroczne zajęcia na długo pozostaną w pamięci każdego z 
uczestników. 
 Bezpośrednio po spotkaniu odbyły się projekcja bajki i 
poczęstunek, po czym widzowie ruszyli w miasto, by realizować 
kolejne punkty ostatniego dnia ferii.

Namysłowski Ośrodek Kultury

W
Ferie zimowe w Gminie Namysłów już za nami

maja br. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym 
w Opolu odbędzie się gala finałowa konkursu Miss 
Polski Opolszczyzny. 
Tegoroczny konkurs został zorganizowany przez Annę 

Pabiś II Wicemiss Polski 2013.
 Castingi do konkursu odbyły się we wszystkich miastach 
powiatowych Opolszczyzny oraz w rodzinnym mieście Anny Pabiś, 
Głuchołazach.
 Do finału wybrano 13 dziewczyn w grupie dorosłych i w 
grupie nastolatek. W grupie dorosłych do majowego finału 
zakwalifikowały się: Adrianna Bąk (Głubczyce), Julia Dobiecka 
(Krapkowice), Andżelina Hupka (Krapkowice), Pamela Kłoczko 
(Paczków), Patrycja Nowakowska (Łambinowice) Małgorzata 
Rogalska (Świerczów), Nela Romanowska (Wrzoski), Aleksandra 
Sałacka (Zakrzów), Klaudia Słowik (Skoroszyce), Aleksandra 
Starzyk (Prudnik), Natalia Szałagan (Łąka Prudnicka), Honorata 
Szmuc (Michałowice) oraz Beata Święcicka (Strzelniki).
 Wieczór finałowy wyboru Miss Polski Opolszczyzny będzie 
zorganizowany z dużym rozmachem. Imprezę poprowadzi 
Krzysztof Ibisz, nie zabraknie także gości specjalnych, jak m.in. Miss 
Portugalii oraz Miss Brazylii.
Finałowe wydarzenie poprzedzają sesje zdjęciowe, próby 
choreograficzne oraz 3 dniowe zgrupowanie, które odbędzie się w 
marcu  w Hotelu Aspen w Górach Opawskich. 
 - Mam już za sobą pierwszą sesję zdjęciową, która odbyła 
się 16 stycznia w Centrum Wystawienniczo–Kongresowym w 

Opolu, podczas której miałam przyjemność pracować ze 
świetnym, doświadczonym fotografem Panem Pawłem 
Sierakowskim. Na co 
d z i e ń  u c z ę  s i ę  w 
L i c e u m 
Ogólnokształcącym w 
Namysłowie, jestem 
t e g o r o c z n ą 
maturzystką. Moją 
pasją jest jeździectwo. 
A  d o  u d z i a ł u  w 
konkursie namówiły 
mnie koleżanki z klasy. 
Cieszę się, że dostałam 
taką szansę, gdyż jest 
t o  d l a  m n i e 
n i e z a p o m n i a n a 
p r z y g o d a  o r a z 
możliwość zdobycia 
nowych doświadczeń 
–  p o w i e d z i a ł a 
Małgorzata Rogalska. 

MR
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auczyciele Gimnazjum nr 1 w Namysłowie biorą udział 
w projekcie międzynarodowym PO WER zajmującym 
się mobilnością kadry edukacji szkolnej. 
Głównym celem projektów realizowanych ze środków 

PO WER w obszarze edukacji szkolnej jest rozwijanie potencjału 
osób oraz instytucji, nabycie kompetencji kluczowych i 
zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach 
oświaty  poprzez  rea l i zac ję  dz ia łań  polega jących  na 
ponadnarodowej mobilności. 
 W ramach projektu, każdy uczestnik będzie brał udział w 
jednej zagranicznej mobilności.  Uczestnicy otrzymają 
dofinansowanie ze środków unijnych (Fundusze Europejskie – 
Wiedza, Edukacja, Rozwój; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; 
Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny) na udział w 
formach wsparcia, które są zgodne z zasadami programu 
Erasmus+. W naszej szkole będą to szkolenia kadry - uczestnictwo 
w zorganizowanych zajęciach lub szkoleniach za granicą. Już w 
kwietniu na szkolenie językowe do Barcelony wyjedzie Pani Anna 
Koncur po to, aby po powrocie móc dzielić się z uczniami 
znajomością języka hiszpańskiego. Język ten cieszy się dużym 
zainteresowaniem wśród uczniów, dlatego Pani Koncur 
zdecydowała się wyjść naprzeciw oczekiwaniom młodzieży i nie 
tylko rozpocząć studia języka hiszpańskiego, ale i na żywo poznać 
język, kulturę i obyczaje kraju, którego języka nasza młodzież chce 
się uczyć. W maju na szkolenie językowe do Irlandii wybiera się 
Dyrektor naszego Gimnazjum, Pan Jacek Pawłowski. Będzie tam 
szkolił się w zakresie znajomości języka angielskiego, jak również 

nawiązywał kontakty z innymi szkołami, poszukiwał partnerów do 
kolejnych projektów międzynarodowych, do których już się 
przygotowujemy. W czerwcu do Hamburga na szkolenie 
metodyczne wybiera się Pani Mirella Adamczak. Tematem 
szkolenia w Niemczech są najnowsze techniki, metody i strategie 
nauczania języków obcych. W lipcu Pani Joanna Olszewska będzie 
udoskonalać swoje umiejętności nauczania matematyki po 
angielsku w Londynie. 
Wszystkie te szkolenia mają na celu podwyższenie jakości pracy 
szkoły, uatrakcyjnienie  oferty edukacyjnej dla naszych obecnych i 
przyszłych uczniów.  

Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów 
w Namysłowie

N

W Gimnazjum nr 1 kształcimy się dla naszych uczniów

W „Dwójce” uczą się informatyki po angielsku
Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w 
Namysłowie odbyło się spotkanie uczniów klas 
dwujęzycznych z panem Rafałem Krzemińskim, 
arch i tektem rozwiązań informatycznych 

pracującym w firmie Capgemini Polska Sp. z.o.o. 
 W ramach zajęć zawodoznawczych zaproszony gość 
przeprowadził z uczniami warsztaty w zakresie informatyki i 
programowania w języku angielskim, a także przekazał uczniom 
wiedzę dotyczącą wymogów, jakie stawia przed programistą 
współczesny rynek pracy. Opowiedział o istocie pracy takiego 
architekta, którego zadaniem jest projektowanie systemów 
informatycznych i nadzorowanie procesu ich wdrażania. Architekt 
jest jednym z kluczowych stanowisk, niezbędnych w każdym 
zespole projektowym. Wszak w świecie współczesnym 
zagadnienia biznesowe nie mogą być rozpatrywane bez 
uwzględniania możliwości i ograniczeń, jakie dają nam nowe 
technologie. Zrozumienie zagadnień biznesowych, umiejętność 
modelowania procesów, znajomość metodyk i narzędzi oraz 

wiedza na temat aplikacji, sprzętu i sieci są niezbędne. W pracy na 
stanowisku architekta wymagana jest pełna wiedza z zakresu 
informatyki. Do tego dochodzą umiejętności interpersonalne, 
biegłość w komunikacji ustnej i pisemnej w języku obcym z 
praktycznie każdą grupą interesantów, od członków zarządu, przez 
dyrektorów i menadżerów, użytkowników biznesowych, 
administratorów i programistów, na technikach kończąc. 
Prowadzący warsztaty podkreślił, iż kluczowym jest, aby 
uczniowie, stając przed wyborem swojej ścieżki edukacyjno-
zawodowej, mieli świadomość, jak ważna i cenna jest w branży IT 
biegła znajomość języków obcych połączona z umiejętnościami 
informatycznymi. Dla gimnazjalistów z oddziałów dwujęzycznych, 
mocno zainteresowanych kolejnymi warsztatami tego profilu, 
nauka języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i informatyki 
w języku angielskim  może być solidną podstawą do zdobywania 
kwalifikacji w zawodzie prestiżowym i bardzo dobrze opłacanym, o 
którym mowa wyżej.

 Gimnazjum nr 2 w z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie

W

- to główne założenia planu Namysłowskiej Rady Seniorów na 
2016 rok. 
 Pierwszym założeniem była organizacja 23 stycznia br. Dnia 
Babci i Dziadka na krytej pływalni w CTiR „Delfin” w Namysłowie. 
W godzinach rannych zgromadziły się 62 osoby, aby uczestniczyć w 
wodnych zajęciach takich, jak: aqua aerobik, bezpieczne pływanie, 
nauka udzielania pierwszej pomocy osobom topiącym się itp. 
Zabezpieczyliśmy wszystkich nieodpłatnie w czepki ochronne oraz 
zorganizowaliśmy poczęstunek.
 Drugim dniem związanym z Dniem Babci i Dziadka, była 
środa 27 stycznia br. W Namysłowskim Ośrodku Kultury 
zgromadziło się ponad 250 osób (babcie i dziadkowie), którzy 
obejrzeli piękny występ w wykonaniu uczniów ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Namysłowie, którzy przepięknymi tańcami, 
piosenkami i grą na skrzypcach uświetnili nam ten dzień.
 W imieniu  Namysłowskiej Rady Seniorów serdecznie 
dziękujemy dyrekcji Namysłowskiego Ośrodka Kultury i Szkoły 

Podstawowej nr 3, nauczycielom, którzy przygotowali występ i 
wszystkim ludziom, którzy pomogli w organizacji naszych 
przedsięwzięć.

W imieniu Zarządu sekretarz Janina Rudawska

Senior sprawny, zdrowy, wyedukowany i bezpieczny

Spotkanie Członków Koła PZN w Namysłowie
stycznia br. w restauracji Inka odbyło się spotkanie  
Członków Koła Polskiego Związku Niewidomych w 
Namysłowie.
W spotkaniu uczestniczyło 58 osób wraz z 

zaproszonymi gośćmi, a rozpoczęło się od przywitania wszystkich 
przybyłych przez Prezes Koła PZN w Namysłowie Krystynę 
Pacholik. Następnie Burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński złożył 
wszystkim zebranym życzenia w imieniu przybyłych wójtów gmin 
powiatu namysłowskiego. Po burmistrzu przemawiali kolejno: 
Dyrektor Okręgu Opolskiego PZN Włodzimierz Ożga, Wicestarosta 
Namysłowski Bartłomiej Stawiarski oraz Dyrektor PCPR w 
Namysłowie Ryszard Kalis, dziękując za zaproszenie i składając 
wszystkim życzenia noworoczne. Po przemówieniach gości 
nastąpił uroczysty moment, w trakcie którego Prezes Krystyna 
Pacholik oraz Dyrektor Okręgu Opolskiego PZN Włodzimierz Ożga, 
w imieniu Zarządu Koła PZN w Namysłowie, wręczyli zaproszonym 
gościom honorowe odznaki „Przyjaciół Niewidomych”, nadane 
specjalną uchwałą Prezydium Okręgu Opolskiego PZN za 
długoletnią pomoc w działalności Koła PZN w Namysłowie. 
Odznakami uhonorowano: Burmistrza Namysłowa Juliana 

Kruszyńskiego, Wójtów poszczególnych gmin: Andrzeja 
Gosławskiego (Świerczów), Zenona Kotarskiego (Domaszowice) 
oraz Bogdana Zdyba (Wilków), a także Dyrektora PCPR w 
Namysłowie Ryszarda Kalisa. Uroczystość przebiegała w bardzo 
miłej atmosferze rozmów i dyskusji, a do tańca tradycyjnie już 
przygrywał namysłowski zespół Pryzmat. 

Krystyna Pacholik 
Prezes Zarządu Koła PZN w Namysłowie 
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Z całego serca składamy podziękowania 
wszystkim, którzy wzięli udział w ceremonii 

pogrzebowej naszej ukochanej ŚP. Marty Ziętal. 
Dziękujemy za tak piękne pożegnanie i 

towarzyszenie Jej w ostatniej ziemskiej wędrówce.

Rodzice, brat i rodzina

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH
OKRĘG OPOLSKI
Koło w Namysłowie

ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów
Rejestr KRS 0000067813

Wspomóż niewidomych!
To tylko 1 % Twojego podatku – A WIELKA SPRAWA!

miesiącu marcu br. prowadzona będzie rekrutacja 
dzieci na rok szk. 2016/2017 do Żłobka w 
Namysłowie. 
Dzieci aktualnie korzystające z opieki żłobkowej nie 

biorą udziału w rekrutacji – rodzice tych dzieci składają jedynie 
deklarację wyrażającą chęć dalszego uczęszczania dziecka do 
żłobka. Rekrutacja prowadzona będzie na wolne miejsca. W 
pierwszej kolejności do żłobka przyjmowane będą dzieci:
w zamieszkałe na terenie Gminy Namysłów, 

w obojga rodziców pracujących, 
w pracujących – matek lub ojców samotnie wychowujących 

dzieci. 
Formularz Wniosku o przyjęcie do Żłobka można pobrać w okresie 
od 1 marca 2016 r. do 31 marca 2016 r. u dyrektora Żłobka w 
Namysłowie, przy ul. Reymonta 5b.
 W przypadku kiedy liczba kandydatów przekraczać będzie 
liczbę miejsc w Żłobku lub w poszczególnych grupach wiekowych, 
decyzję o przyjęciu dziecka do Żłobka podejmuje dyrektor Żłobka

W
Uwaga Rodzice dzieci w wieku do lat 3

po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu wniosków przez trzyosobową 
komisję rekrutacyjną. 
 Lista dzieci przyjętych do Żłobka podana zostanie do 
publicznej wiadomości najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2016 r. 
Dzieci nie przyjęte do żłobka, ze względu na brak wolnych miejsc, 
będą umieszczone na liście rezerwowej. W przypadku zwolnienia 
miejsca mają one pierwszeństwo w objęciu opieką żłobkową. 
Miejsce na liście oczekujących nie jest jednoznaczne z kolejnością  

przyjęć, gdyż zależy ona od zakwalifikowania dziecka do określonej 
grupy wiekowej, ograniczonej liczbą miejsc planowych. Dzieci, 
których rodzice nie przystąpią do rekrutacji w marcu br., będą 
mogły być przyjmowane do placówki przez okres całego roku – w 
miarę posiadania wolnych miejsc. Pierwszeństwo w przyjęciu na 
wolne miejsca ma dziecko z listy rezerwowej.

Karolina Dobrzycka
Dyrektor Żłobka w Namysłowie

Serdecznie zapraszamy na

DZIEŃ OTWARTY

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

w Smarchowicach Wielkich, który odbędzie

się 22.03.2016 r. (we wtorek) od godziny 9:30.

Jednocześnie informujemy, że od początku marca
rusza rekrutacja do naszego przedszkola. 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 w Smarchowicach Wielkich
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auczyciele Gimnazjum nr 1 w Namysłowie biorą udział 
w projekcie międzynarodowym PO WER zajmującym 
się mobilnością kadry edukacji szkolnej. 
Głównym celem projektów realizowanych ze środków 

PO WER w obszarze edukacji szkolnej jest rozwijanie potencjału 
osób oraz instytucji, nabycie kompetencji kluczowych i 
zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach 
oświaty  poprzez  rea l i zac ję  dz ia łań  polega jących  na 
ponadnarodowej mobilności. 
 W ramach projektu, każdy uczestnik będzie brał udział w 
jednej zagranicznej mobilności.  Uczestnicy otrzymają 
dofinansowanie ze środków unijnych (Fundusze Europejskie – 
Wiedza, Edukacja, Rozwój; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; 
Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny) na udział w 
formach wsparcia, które są zgodne z zasadami programu 
Erasmus+. W naszej szkole będą to szkolenia kadry - uczestnictwo 
w zorganizowanych zajęciach lub szkoleniach za granicą. Już w 
kwietniu na szkolenie językowe do Barcelony wyjedzie Pani Anna 
Koncur po to, aby po powrocie móc dzielić się z uczniami 
znajomością języka hiszpańskiego. Język ten cieszy się dużym 
zainteresowaniem wśród uczniów, dlatego Pani Koncur 
zdecydowała się wyjść naprzeciw oczekiwaniom młodzieży i nie 
tylko rozpocząć studia języka hiszpańskiego, ale i na żywo poznać 
język, kulturę i obyczaje kraju, którego języka nasza młodzież chce 
się uczyć. W maju na szkolenie językowe do Irlandii wybiera się 
Dyrektor naszego Gimnazjum, Pan Jacek Pawłowski. Będzie tam 
szkolił się w zakresie znajomości języka angielskiego, jak również 

nawiązywał kontakty z innymi szkołami, poszukiwał partnerów do 
kolejnych projektów międzynarodowych, do których już się 
przygotowujemy. W czerwcu do Hamburga na szkolenie 
metodyczne wybiera się Pani Mirella Adamczak. Tematem 
szkolenia w Niemczech są najnowsze techniki, metody i strategie 
nauczania języków obcych. W lipcu Pani Joanna Olszewska będzie 
udoskonalać swoje umiejętności nauczania matematyki po 
angielsku w Londynie. 
Wszystkie te szkolenia mają na celu podwyższenie jakości pracy 
szkoły, uatrakcyjnienie  oferty edukacyjnej dla naszych obecnych i 
przyszłych uczniów.  

Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów 
w Namysłowie

N

W Gimnazjum nr 1 kształcimy się dla naszych uczniów

W „Dwójce” uczą się informatyki po angielsku
Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w 
Namysłowie odbyło się spotkanie uczniów klas 
dwujęzycznych z panem Rafałem Krzemińskim, 
arch i tektem rozwiązań informatycznych 

pracującym w firmie Capgemini Polska Sp. z.o.o. 
 W ramach zajęć zawodoznawczych zaproszony gość 
przeprowadził z uczniami warsztaty w zakresie informatyki i 
programowania w języku angielskim, a także przekazał uczniom 
wiedzę dotyczącą wymogów, jakie stawia przed programistą 
współczesny rynek pracy. Opowiedział o istocie pracy takiego 
architekta, którego zadaniem jest projektowanie systemów 
informatycznych i nadzorowanie procesu ich wdrażania. Architekt 
jest jednym z kluczowych stanowisk, niezbędnych w każdym 
zespole projektowym. Wszak w świecie współczesnym 
zagadnienia biznesowe nie mogą być rozpatrywane bez 
uwzględniania możliwości i ograniczeń, jakie dają nam nowe 
technologie. Zrozumienie zagadnień biznesowych, umiejętność 
modelowania procesów, znajomość metodyk i narzędzi oraz 

wiedza na temat aplikacji, sprzętu i sieci są niezbędne. W pracy na 
stanowisku architekta wymagana jest pełna wiedza z zakresu 
informatyki. Do tego dochodzą umiejętności interpersonalne, 
biegłość w komunikacji ustnej i pisemnej w języku obcym z 
praktycznie każdą grupą interesantów, od członków zarządu, przez 
dyrektorów i menadżerów, użytkowników biznesowych, 
administratorów i programistów, na technikach kończąc. 
Prowadzący warsztaty podkreślił, iż kluczowym jest, aby 
uczniowie, stając przed wyborem swojej ścieżki edukacyjno-
zawodowej, mieli świadomość, jak ważna i cenna jest w branży IT 
biegła znajomość języków obcych połączona z umiejętnościami 
informatycznymi. Dla gimnazjalistów z oddziałów dwujęzycznych, 
mocno zainteresowanych kolejnymi warsztatami tego profilu, 
nauka języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i informatyki 
w języku angielskim  może być solidną podstawą do zdobywania 
kwalifikacji w zawodzie prestiżowym i bardzo dobrze opłacanym, o 
którym mowa wyżej.

 Gimnazjum nr 2 w z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie

W

- to główne założenia planu Namysłowskiej Rady Seniorów na 
2016 rok. 
 Pierwszym założeniem była organizacja 23 stycznia br. Dnia 
Babci i Dziadka na krytej pływalni w CTiR „Delfin” w Namysłowie. 
W godzinach rannych zgromadziły się 62 osoby, aby uczestniczyć w 
wodnych zajęciach takich, jak: aqua aerobik, bezpieczne pływanie, 
nauka udzielania pierwszej pomocy osobom topiącym się itp. 
Zabezpieczyliśmy wszystkich nieodpłatnie w czepki ochronne oraz 
zorganizowaliśmy poczęstunek.
 Drugim dniem związanym z Dniem Babci i Dziadka, była 
środa 27 stycznia br. W Namysłowskim Ośrodku Kultury 
zgromadziło się ponad 250 osób (babcie i dziadkowie), którzy 
obejrzeli piękny występ w wykonaniu uczniów ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Namysłowie, którzy przepięknymi tańcami, 
piosenkami i grą na skrzypcach uświetnili nam ten dzień.
 W imieniu  Namysłowskiej Rady Seniorów serdecznie 
dziękujemy dyrekcji Namysłowskiego Ośrodka Kultury i Szkoły 

Podstawowej nr 3, nauczycielom, którzy przygotowali występ i 
wszystkim ludziom, którzy pomogli w organizacji naszych 
przedsięwzięć.

W imieniu Zarządu sekretarz Janina Rudawska

Senior sprawny, zdrowy, wyedukowany i bezpieczny

Spotkanie Członków Koła PZN w Namysłowie
stycznia br. w restauracji Inka odbyło się spotkanie  
Członków Koła Polskiego Związku Niewidomych w 
Namysłowie.
W spotkaniu uczestniczyło 58 osób wraz z 

zaproszonymi gośćmi, a rozpoczęło się od przywitania wszystkich 
przybyłych przez Prezes Koła PZN w Namysłowie Krystynę 
Pacholik. Następnie Burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński złożył 
wszystkim zebranym życzenia w imieniu przybyłych wójtów gmin 
powiatu namysłowskiego. Po burmistrzu przemawiali kolejno: 
Dyrektor Okręgu Opolskiego PZN Włodzimierz Ożga, Wicestarosta 
Namysłowski Bartłomiej Stawiarski oraz Dyrektor PCPR w 
Namysłowie Ryszard Kalis, dziękując za zaproszenie i składając 
wszystkim życzenia noworoczne. Po przemówieniach gości 
nastąpił uroczysty moment, w trakcie którego Prezes Krystyna 
Pacholik oraz Dyrektor Okręgu Opolskiego PZN Włodzimierz Ożga, 
w imieniu Zarządu Koła PZN w Namysłowie, wręczyli zaproszonym 
gościom honorowe odznaki „Przyjaciół Niewidomych”, nadane 
specjalną uchwałą Prezydium Okręgu Opolskiego PZN za 
długoletnią pomoc w działalności Koła PZN w Namysłowie. 
Odznakami uhonorowano: Burmistrza Namysłowa Juliana 

Kruszyńskiego, Wójtów poszczególnych gmin: Andrzeja 
Gosławskiego (Świerczów), Zenona Kotarskiego (Domaszowice) 
oraz Bogdana Zdyba (Wilków), a także Dyrektora PCPR w 
Namysłowie Ryszarda Kalisa. Uroczystość przebiegała w bardzo 
miłej atmosferze rozmów i dyskusji, a do tańca tradycyjnie już 
przygrywał namysłowski zespół Pryzmat. 

Krystyna Pacholik 
Prezes Zarządu Koła PZN w Namysłowie 
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Z całego serca składamy podziękowania 
wszystkim, którzy wzięli udział w ceremonii 

pogrzebowej naszej ukochanej ŚP. Marty Ziętal. 
Dziękujemy za tak piękne pożegnanie i 

towarzyszenie Jej w ostatniej ziemskiej wędrówce.

Rodzice, brat i rodzina

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH
OKRĘG OPOLSKI
Koło w Namysłowie

ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów
Rejestr KRS 0000067813

Wspomóż niewidomych!
To tylko 1 % Twojego podatku – A WIELKA SPRAWA!

miesiącu marcu br. prowadzona będzie rekrutacja 
dzieci na rok szk. 2016/2017 do Żłobka w 
Namysłowie. 
Dzieci aktualnie korzystające z opieki żłobkowej nie 

biorą udziału w rekrutacji – rodzice tych dzieci składają jedynie 
deklarację wyrażającą chęć dalszego uczęszczania dziecka do 
żłobka. Rekrutacja prowadzona będzie na wolne miejsca. W 
pierwszej kolejności do żłobka przyjmowane będą dzieci:
w zamieszkałe na terenie Gminy Namysłów, 

w obojga rodziców pracujących, 
w pracujących – matek lub ojców samotnie wychowujących 

dzieci. 
Formularz Wniosku o przyjęcie do Żłobka można pobrać w okresie 
od 1 marca 2016 r. do 31 marca 2016 r. u dyrektora Żłobka w 
Namysłowie, przy ul. Reymonta 5b.
 W przypadku kiedy liczba kandydatów przekraczać będzie 
liczbę miejsc w Żłobku lub w poszczególnych grupach wiekowych, 
decyzję o przyjęciu dziecka do Żłobka podejmuje dyrektor Żłobka

W
Uwaga Rodzice dzieci w wieku do lat 3

po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu wniosków przez trzyosobową 
komisję rekrutacyjną. 
 Lista dzieci przyjętych do Żłobka podana zostanie do 
publicznej wiadomości najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2016 r. 
Dzieci nie przyjęte do żłobka, ze względu na brak wolnych miejsc, 
będą umieszczone na liście rezerwowej. W przypadku zwolnienia 
miejsca mają one pierwszeństwo w objęciu opieką żłobkową. 
Miejsce na liście oczekujących nie jest jednoznaczne z kolejnością  

przyjęć, gdyż zależy ona od zakwalifikowania dziecka do określonej 
grupy wiekowej, ograniczonej liczbą miejsc planowych. Dzieci, 
których rodzice nie przystąpią do rekrutacji w marcu br., będą 
mogły być przyjmowane do placówki przez okres całego roku – w 
miarę posiadania wolnych miejsc. Pierwszeństwo w przyjęciu na 
wolne miejsca ma dziecko z listy rezerwowej.

Karolina Dobrzycka
Dyrektor Żłobka w Namysłowie

Serdecznie zapraszamy na

DZIEŃ OTWARTY

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

w Smarchowicach Wielkich, który odbędzie

się 22.03.2016 r. (we wtorek) od godziny 9:30.

Jednocześnie informujemy, że od początku marca
rusza rekrutacja do naszego przedszkola. 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 w Smarchowicach Wielkich
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 lutego br. w hali Gimnazjum nr 1 w Ozimku odbyły 
się pierwsze w tym roku Halowe Zawody w 
Wędkarstwie Rzutowym. 
W zawodach wystartowało 62 zawodników z 11 

drużyn. Koło Miejskie Namysłów reprezentowało 6 zawodników, 
którzy zdobyli poszczególne miejsca w określonych kategoriach:  
ź Kat. U 12 Patryk Jabłoński zajął 7 miejsce, 
ź Kat. U 14 Kamil Biały – 2 m., 
ź Kat. U 16 Dawid Sieradzki – 2 m.,
ź Kat. U 16+ Patryk Chrabański –  1 m., Krystian Ołpiński - 3 m., a 

Jakub Kubicki – 6 m. 
Drużynowo w kat. U 12, 14 i 16 zawodnicy z Namysłowa uplasowali 
się na 3 miejscu. 

Stanisław Łowczykowski 
Prezes Koła Miejskiego PZW w Namysłowie 

13
Halowe Zwody w Wędkarstwie Rzutowym

„Razem są tak wysocy jak dziesięciopiętrowy budynek i ważą tyle 
co spory samochód” - w ten sposób media lokalne opisują sekcję 
Siatkówki Namysłowskiego Startu, która w krótkim czasie 
swojego istnienia odniosła już duży sukces.  
 Drużyna, którą trenuje wykwalifikowany trener - Stefan 
Kostecki, doskonale spisuje się nie tylko na boisku, ale również 
doskonale rozumie, czym jest dobro w tej najczystszej i 
najszlachetniejszej postaci.
 6 lutego br. w Ostrowie Wielkopolskim lider III ligi 
Opolskiego Związku Piłki Siatkowej zmierzył się z SALOSEM 
Ostrów. Zebrane podczas meczu fundusze zostały przeznaczone 
dla 14 miesięcznej Matyldy, która nie poddaje się i walczy o swój 
wzrok i życie. Pomimo faktu, że milion na wyjazd do Stanów 
Zjednoczonych, gdzie zabieg daje 99% szansy, został zebrany, 
Namysłowscy siatkarze dobrze zdają sobie sprawę, jak ważna 
będzie rehabilitacja po zabiegu i z jakimi kosztami się ona wiąże. 
Bezinteresowność i otwartość na potrzeby innych, to w 
dzisiejszych czasach cechy coraz rzadsze, więc tym bardziej w 

imieniu Matyldy i jej najbliższych raz jeszcze dziękuję. Do gratulacji 
dołączam życzenia dalszych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności.

Natalia Gajowska 

Lubią siatkówkę, ale nie lubią siatkówczaka, z którym walczy Matylda

uż 19 marca br. o godzinie 19:00 , na deskach sceny 
Namysłowskiego Ośrodka Kultury będzie można zobaczyć 
spektakl zat. „Wariacje enigmatyczne” - w reżyserii Piotra 
Dąbrowskiego (obsada: Eric Larssen - Piotr Cyrwus i Abel 

Znorko – Piotr Dąbrowski). 
A oto krótka recenzja: 
 W willi na wyspie Rosvannoy, położonej na Morzu 
Norweskim, pod kręgiem polarnym, tuż przed nastaniem 
sześciomiesięcznej pory nocnej, spotykają się dwaj mężczyźni: 
gospodarz domu, wybitny pisarz, noblista - Abel Znorko i 
odwiedzający go dziennikarz Erik Larssen. W dramacie Erica - 
Emmanuela Schmitta, podobnie jak w tytułowych „Wariacjach 
enigmatycznych” angielskiego kompozytora Edwarda Elgara, 
kłębi się od narastających emocji, zaskakujących zmian nastroju, 
tajemnic. Obserwujemy zatem poszukiwanie miłości absolutnej, 
poświęcenie, lęk, ból, tęsknotę, ucieczkę, samotność - 
najtrudniejsze ludzkie wybory, najsilniejszy imperatyw. Przed nami 
pełne emocji spotkanie. Będziemy świadkami dwóch różnych 
osobowości i światopoglądów, pojedynku dwóch twardzieli, którzy 
okazują się jednak wrażliwcami, kiedy między nich wkracza 
kobieta.

 Piotr Cyrwus i Piotr Dąbrowski pokazują aktorstwo na 
najwyższym poziomie, przez co spektakl odbiera swoje uznanie 
widza poprzez brawa na stojąco i sale wypełnione po brzegi.  
Czas trwania spektaklu: 1 godz.20 min. Informacje w sprawie 
biletów tel. 77 410 05 66.
Po spektaklu odbędzie się spotkanie aktorów z widownią.

Zapraszamy!

J
„Wariacje enigmatyczne”  w NOK    Eric Emmanuel – Schmitt

ażdy, kto chociaż raz ćwiczył na siłowni, na pewno 
wyciskał sztangę leżąc na ławeczce. To podstawowe 
ćwiczenie kształtujące mięśnie klatki piersiowej i 
właśnie ono stało się podstawą do powstania 

konkurencji nazwanej – wyciskaniem sztangi leżąc. Zawodnik 
leżący na ławeczce zdejmuje sztangę ze stojaków i na komendę 
sędziego opuszcza ją na klatkę piersiową, a następnie wyciska do 
pozycji wyprostowanych, zablokowanych w łokciach rąk.  
 Prekursorem tego sportu i jego pierwszym zawodnikiem w 
Namysłowie, jest Pan Henryk Odelski, który w ostatnich latach 
osiąga znaczące wynik na zawodach w Polsce i za granicą. Pan 
Henryk startuje w kategorii weteranów powyżej 65 lat. W roku 
2014, na zawodach w Cetniewie zdobył swój pierwszy tytuł 
Mistrza Polski. Pod koniec 2015 roku, w czasie Mistrzostw Europy 
w Łodzi zdobył złoty medal, wyciskając sztangę ważącą 140 kg. 
 - To mój drugi medal na międzynarodowej imprezie w ciągu 
ostatniego półrocza – mówi Pan Henryk - W maju, na zawodach o 
tytuł Mistrza Świata w Łucku na Ukrainie, wyciskając także 140 kg, 
zająłem drugie miejsce, ulegając tylko zawodnikowi gospodarzy. 
W marcu zeszłego roku pobiłem rekord świata w kategorii powyżej 
65 lat, dźwigając 150 kg, więc jestem jedynym rekordzistą świata 
w historii naszego miasta. Trenuję systematycznie cztery razy w 
tygodniu. To zapewnia mi dobre samopoczucie i daje podstawy, by 
w najbliższej przyszłości myśleć o kolejnych medalach i biciu swoich 

rekordów – dodaje.
 Gratulując, czekamy na wiadomości o kolejnych sukcesach 
Pana Henryka.                                                                                     AOK

Namysłowianin Mistrzem Europy w wyciskaniu sztangi leżąc

lutego br. swoje 34 urodziny obchodził Krystian 
Brzozowski - jeden z najlepszych w historii polskich 
zapaśników stylu wolnego i od lat najlepszy 
zapaśnik w Polsce w kategorii wagowej do 74 kg. 

 Wychowanek i zawodnik LKS „Orzeł” Namysłów, wybrany w 
2015 r. na sportowca 50 - lecia klubu, wielokrotnie nagradzany w 
wielu plebiscytach itd., odznaczony Złotą Gwiazdą z diamentami 
Polskiego Związku Zapaśniczego.
 Krystian zapasy uprawia od 26 lat, jest szesnastokrotnym 
Mistrzem Polski Seniorów (rekordzista w kraju w zapasach w 
tytułach Mistrza Polski Seniorów). Wcześniej był nieprzerwanie 
Mistrzem Polski w młodszych grupach wiekowych (kadet, junior, 
młodzieżowiec) oraz zdobywcą wielu medali na zawodach 
międzynarodowych we wszystkich grupach wiekowych. Krystian 
to także wielokrotny reprezentant Polski m.in. na Igrzyskach 
Olimpijskich (IV m. Ateny, XVI m. Pekin), Mistrzostwach Świata i 

Europy (m.in. zdobywca V, VII, 
IX, XI m. na Mistrzostwach 
Świata Seniorów, dwukrotnie 
III m. na Mistrzostwach Europy 
S e n i o rów,  M i st r z  Św i ata 
W o j s k o w y c h ,  b r ą z o w y 
medalista Mistrzostw Świata 
W o j s k o w y c h ,  s r e b r n y 
medalista Uniwersjady, Mistrz i 
V-ce Mistrz Świata Juniorów 
młodszych - kadetów do lat 17, 
V - ce Mistrz Europy Juniorów, 
itd.). W 2015 roku zajął VIII 
m i e j s c e  p o d c z a s  I 
historycznych Europejskich Igrzysk Olimpijskich w Baku 
(Azerbejdżan). 

 Zawodnik o ogromnym potencjale 
sportowym, obdarzony wielkimi 
umiejętnościami i wspaniałymi 
warunkami fizycznymi. Krystian jest 
a k t u a l n i e  c z ł o n k i e m  K a d r y 
Narodowej Seniorów Polskiego 
Związku Zapaśniczego oraz posiada 
n a j w y ż s z ą  z  m o ż l i w y c h  M M 
(Mistrzowską Międzynarodową) 
k l a s ę  s p o r t o w ą .  J e s t  b a r d zo 
doświadczonym sportowcem i 
nadzieją Polskich zapasów w stylu 
wolnym na zdobycie medalu podczas 
Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro 
w 2016 r. w kategorii wagowej do 74 
kg. 
   Z  o k a z j i  u r o d z i n  s k ł a d a m y 
najserdeczniejsze życzenia szczęścia i 
pomyślności w życiu osobistym oraz 
wielu  sukcesów sportowych i 
oczywiście medalu na Igrzyskach! Sto 
lat Krystian!

LKS „Orzeł” Namysłów
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 lutego br. w hali Gimnazjum nr 1 w Ozimku odbyły 
się pierwsze w tym roku Halowe Zawody w 
Wędkarstwie Rzutowym. 
W zawodach wystartowało 62 zawodników z 11 

drużyn. Koło Miejskie Namysłów reprezentowało 6 zawodników, 
którzy zdobyli poszczególne miejsca w określonych kategoriach:  
ź Kat. U 12 Patryk Jabłoński zajął 7 miejsce, 
ź Kat. U 14 Kamil Biały – 2 m., 
ź Kat. U 16 Dawid Sieradzki – 2 m.,
ź Kat. U 16+ Patryk Chrabański –  1 m., Krystian Ołpiński - 3 m., a 

Jakub Kubicki – 6 m. 
Drużynowo w kat. U 12, 14 i 16 zawodnicy z Namysłowa uplasowali 
się na 3 miejscu. 

Stanisław Łowczykowski 
Prezes Koła Miejskiego PZW w Namysłowie 

13
Halowe Zwody w Wędkarstwie Rzutowym

„Razem są tak wysocy jak dziesięciopiętrowy budynek i ważą tyle 
co spory samochód” - w ten sposób media lokalne opisują sekcję 
Siatkówki Namysłowskiego Startu, która w krótkim czasie 
swojego istnienia odniosła już duży sukces.  
 Drużyna, którą trenuje wykwalifikowany trener - Stefan 
Kostecki, doskonale spisuje się nie tylko na boisku, ale również 
doskonale rozumie, czym jest dobro w tej najczystszej i 
najszlachetniejszej postaci.
 6 lutego br. w Ostrowie Wielkopolskim lider III ligi 
Opolskiego Związku Piłki Siatkowej zmierzył się z SALOSEM 
Ostrów. Zebrane podczas meczu fundusze zostały przeznaczone 
dla 14 miesięcznej Matyldy, która nie poddaje się i walczy o swój 
wzrok i życie. Pomimo faktu, że milion na wyjazd do Stanów 
Zjednoczonych, gdzie zabieg daje 99% szansy, został zebrany, 
Namysłowscy siatkarze dobrze zdają sobie sprawę, jak ważna 
będzie rehabilitacja po zabiegu i z jakimi kosztami się ona wiąże. 
Bezinteresowność i otwartość na potrzeby innych, to w 
dzisiejszych czasach cechy coraz rzadsze, więc tym bardziej w 

imieniu Matyldy i jej najbliższych raz jeszcze dziękuję. Do gratulacji 
dołączam życzenia dalszych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności.

Natalia Gajowska 

Lubią siatkówkę, ale nie lubią siatkówczaka, z którym walczy Matylda

uż 19 marca br. o godzinie 19:00 , na deskach sceny 
Namysłowskiego Ośrodka Kultury będzie można zobaczyć 
spektakl zat. „Wariacje enigmatyczne” - w reżyserii Piotra 
Dąbrowskiego (obsada: Eric Larssen - Piotr Cyrwus i Abel 

Znorko – Piotr Dąbrowski). 
A oto krótka recenzja: 
 W willi na wyspie Rosvannoy, położonej na Morzu 
Norweskim, pod kręgiem polarnym, tuż przed nastaniem 
sześciomiesięcznej pory nocnej, spotykają się dwaj mężczyźni: 
gospodarz domu, wybitny pisarz, noblista - Abel Znorko i 
odwiedzający go dziennikarz Erik Larssen. W dramacie Erica - 
Emmanuela Schmitta, podobnie jak w tytułowych „Wariacjach 
enigmatycznych” angielskiego kompozytora Edwarda Elgara, 
kłębi się od narastających emocji, zaskakujących zmian nastroju, 
tajemnic. Obserwujemy zatem poszukiwanie miłości absolutnej, 
poświęcenie, lęk, ból, tęsknotę, ucieczkę, samotność - 
najtrudniejsze ludzkie wybory, najsilniejszy imperatyw. Przed nami 
pełne emocji spotkanie. Będziemy świadkami dwóch różnych 
osobowości i światopoglądów, pojedynku dwóch twardzieli, którzy 
okazują się jednak wrażliwcami, kiedy między nich wkracza 
kobieta.

 Piotr Cyrwus i Piotr Dąbrowski pokazują aktorstwo na 
najwyższym poziomie, przez co spektakl odbiera swoje uznanie 
widza poprzez brawa na stojąco i sale wypełnione po brzegi.  
Czas trwania spektaklu: 1 godz.20 min. Informacje w sprawie 
biletów tel. 77 410 05 66.
Po spektaklu odbędzie się spotkanie aktorów z widownią.

Zapraszamy!

J
„Wariacje enigmatyczne”  w NOK    Eric Emmanuel – Schmitt

ażdy, kto chociaż raz ćwiczył na siłowni, na pewno 
wyciskał sztangę leżąc na ławeczce. To podstawowe 
ćwiczenie kształtujące mięśnie klatki piersiowej i 
właśnie ono stało się podstawą do powstania 

konkurencji nazwanej – wyciskaniem sztangi leżąc. Zawodnik 
leżący na ławeczce zdejmuje sztangę ze stojaków i na komendę 
sędziego opuszcza ją na klatkę piersiową, a następnie wyciska do 
pozycji wyprostowanych, zablokowanych w łokciach rąk.  
 Prekursorem tego sportu i jego pierwszym zawodnikiem w 
Namysłowie, jest Pan Henryk Odelski, który w ostatnich latach 
osiąga znaczące wynik na zawodach w Polsce i za granicą. Pan 
Henryk startuje w kategorii weteranów powyżej 65 lat. W roku 
2014, na zawodach w Cetniewie zdobył swój pierwszy tytuł 
Mistrza Polski. Pod koniec 2015 roku, w czasie Mistrzostw Europy 
w Łodzi zdobył złoty medal, wyciskając sztangę ważącą 140 kg. 
 - To mój drugi medal na międzynarodowej imprezie w ciągu 
ostatniego półrocza – mówi Pan Henryk - W maju, na zawodach o 
tytuł Mistrza Świata w Łucku na Ukrainie, wyciskając także 140 kg, 
zająłem drugie miejsce, ulegając tylko zawodnikowi gospodarzy. 
W marcu zeszłego roku pobiłem rekord świata w kategorii powyżej 
65 lat, dźwigając 150 kg, więc jestem jedynym rekordzistą świata 
w historii naszego miasta. Trenuję systematycznie cztery razy w 
tygodniu. To zapewnia mi dobre samopoczucie i daje podstawy, by 
w najbliższej przyszłości myśleć o kolejnych medalach i biciu swoich 

rekordów – dodaje.
 Gratulując, czekamy na wiadomości o kolejnych sukcesach 
Pana Henryka.                                                                                     AOK

Namysłowianin Mistrzem Europy w wyciskaniu sztangi leżąc

lutego br. swoje 34 urodziny obchodził Krystian 
Brzozowski - jeden z najlepszych w historii polskich 
zapaśników stylu wolnego i od lat najlepszy 
zapaśnik w Polsce w kategorii wagowej do 74 kg. 

 Wychowanek i zawodnik LKS „Orzeł” Namysłów, wybrany w 
2015 r. na sportowca 50 - lecia klubu, wielokrotnie nagradzany w 
wielu plebiscytach itd., odznaczony Złotą Gwiazdą z diamentami 
Polskiego Związku Zapaśniczego.
 Krystian zapasy uprawia od 26 lat, jest szesnastokrotnym 
Mistrzem Polski Seniorów (rekordzista w kraju w zapasach w 
tytułach Mistrza Polski Seniorów). Wcześniej był nieprzerwanie 
Mistrzem Polski w młodszych grupach wiekowych (kadet, junior, 
młodzieżowiec) oraz zdobywcą wielu medali na zawodach 
międzynarodowych we wszystkich grupach wiekowych. Krystian 
to także wielokrotny reprezentant Polski m.in. na Igrzyskach 
Olimpijskich (IV m. Ateny, XVI m. Pekin), Mistrzostwach Świata i 

Europy (m.in. zdobywca V, VII, 
IX, XI m. na Mistrzostwach 
Świata Seniorów, dwukrotnie 
III m. na Mistrzostwach Europy 
S e n i o rów,  M i st r z  Św i ata 
W o j s k o w y c h ,  b r ą z o w y 
medalista Mistrzostw Świata 
W o j s k o w y c h ,  s r e b r n y 
medalista Uniwersjady, Mistrz i 
V-ce Mistrz Świata Juniorów 
młodszych - kadetów do lat 17, 
V - ce Mistrz Europy Juniorów, 
itd.). W 2015 roku zajął VIII 
m i e j s c e  p o d c z a s  I 
historycznych Europejskich Igrzysk Olimpijskich w Baku 
(Azerbejdżan). 

 Zawodnik o ogromnym potencjale 
sportowym, obdarzony wielkimi 
umiejętnościami i wspaniałymi 
warunkami fizycznymi. Krystian jest 
a k t u a l n i e  c z ł o n k i e m  K a d r y 
Narodowej Seniorów Polskiego 
Związku Zapaśniczego oraz posiada 
n a j w y ż s z ą  z  m o ż l i w y c h  M M 
(Mistrzowską Międzynarodową) 
k l a s ę  s p o r t o w ą .  J e s t  b a r d zo 
doświadczonym sportowcem i 
nadzieją Polskich zapasów w stylu 
wolnym na zdobycie medalu podczas 
Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro 
w 2016 r. w kategorii wagowej do 74 
kg. 
   Z  o k a z j i  u r o d z i n  s k ł a d a m y 
najserdeczniejsze życzenia szczęścia i 
pomyślności w życiu osobistym oraz 
wielu  sukcesów sportowych i 
oczywiście medalu na Igrzyskach! Sto 
lat Krystian!

LKS „Orzeł” Namysłów
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Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych 

przeznaczonych do sprzedaży

 Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Dubois nr 3 
(budynek B, III piętro) zostały wywieszone wykazy nieruchomości, 
obejmujące:
 1) działkę nr 76/10, k. m. 1, o powierzchni 0,0200 ha, położoną w 
mie jscowośc i  Smarchowice Ś ląsk ie ,  ks ięga w ieczys ta  nr 
OP1U/00043135/8, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu 
ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich;
 2) działkę nr 14/1, k. m. 1, o powierzchni 0.0474 ha, położoną w 
miejscowości Pawłowice Namysłowskie, księga wieczysta nr 
OP1U/00081673/9,  przeznaczoną do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej.
 Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom 
wymienionym w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.), 
jeżeli złożą wnioski o nabycie w terminie określonym w ustawie.

Burmistrz Namysłowa
  /-/ Julian Kruszyński

Uwaga użytkownicy wieczystych gruntów

 Urząd Miejski w Namysłowie Wydział Rolnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami przypomina użytkownikom wieczystym 
gruntów stanowiących własność Gminy Namysłów o obowiązku 
uiszczenia  opłat rocznych z tego tytułu w roku 2016.
 Opłaty w ustalonej wysokości należy uiścić w terminie do
31 marca 2016 roku na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr
89 8890 0001 0000 1124 2000 0001 w Banku Spółdzielczym
w Namysłowie. 
Wykazy należnych opłat znajdują się w Wydziale Finansowym tut. 
Urzędu, budynek A, parter, pokój nr 8. 
 Od nie uiszczonych w terminie opłat liczone będą odsetki za zwłokę 
w wysokości ustawowej.

Wydział Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami

O G Ł O S Z E N I E
 
Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) oraz 15 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 31.10.2014 r., poz. 
1490, z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 219/VII/16 Burmistrza Namysłowa z 
dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa ogłasza
I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w Namysłowie, k. 
m. 17, obejmującej  działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 47, o 
powierzchni 0,0206 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg 
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00042315/7.
 Oferowana nieruchomość położona jest na terenie osiedla domów jednorodzinnych 
przy ul. 1 Maja, na obszarze oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego jako teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Kształt działki 
regularny (podłużny prostokąt).
Z uwagi na niewielką powierzchnię i brak możliwości samodzielnej zabudowy działki, 
sprzedaż następuje na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Cena wywoławcza – 13 500,00 zł /zawiera podatek VAT/
Wadium – 1 350,00 zł 

Przetarg odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2016 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie 
Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój nr 28.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium do dnia 1 kwietnia 
2016 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 
0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium 
przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód 
wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji 
przetargowej przed otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia decydują 
uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny 
wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych setek złotych.
 Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości zwycięzcy 
przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który 
przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie 
zwrócone (bez odsetek).
 Cena nieruchomości ustalona w przetargu, powiększona o koszty przygotowania 
dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży, płatne będą jednorazowo najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność 
nieruchomości.
 Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym 
niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
 Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń w 
Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 4190 377 (w godzinach 
pracy Urzędu).

Burmistrz Namysłowa
  /-/ Julian Kruszyński

O G Ł O S Z E N I E
 
Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 
gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) oraz § 13 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 
31.10.2014 r., poz. 1490, z późn. zm.) w związku z zarządzeniem Nr 221/VII/16 
Burmistrza Namysłowa z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w miejscowości 
Żaba, obejmującej działkę nr 174/1, k. m. 1, o powierzchni 0,2700 ha, bez obciążeń 
i zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00078257/3. 
Nieruchomość zlokalizowana na terenie wiejskim, poza obszarem zabudowy. 
Działka o regularnym kształcie, prostokątna. W miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego oznaczona w części jako tereny rolne, a w części 
jako tereny usługowe.
Na działce znajdują się pozostałości po budynku gospodarczym oraz zadrzewienia.

Cena wywoławcza – 17 500,00 zł /zawiera podatek VAT/
Wadium – 1 750,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2016 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie 
Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój nr 28.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium do dnia 1 kwietnia 
2016 r.  przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 
0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty 
wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu 
Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega 
przedłożeniu komisji przetargowej  przed otwarciem przetargu. O wysokości 
postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych setek złotych.
 Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, 
która wygra przetarg. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, 
który przetarg wygrał, od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium 
zostanie zwrócone (bez odsetek).
 Cena nieruchomości ustalona w przetargu oraz koszty przygotowania 
dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży, płatne będą jednorazowo 
najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność 
nieruchomości.
 Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym 
niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
 Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń 
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 4190 377. 

Burmistrz Namysłowa
  /-/ Julian Kruszyński

O G Ł O S Z E N I E
 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy 

Namysłów  wraz prognozą oddziaływania na środowisko

 Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, z późn. zm.) oraz 
uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie Nr 83/VII/15 z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów, zawiadamiam o 
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów 
obejmującej obszar działek nr 151/1 i 151/2 k. m. 1, zlokalizowanych w Smarchowicach 
Wielkich wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 14 marca 2016 r. do 12 kwietnia 2016 
r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, w pokoju nr 
38B, w godz.: poniedziałek od 9:00 do 15:30, wtorek – piątek od 9:00 do 14:30.
 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, w dużej sali narad, o godz. 10:00.
 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w 
projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
 Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Namysłowa, w sekretariacie Urzędu 
Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2016 r. Ponadto uwagi 
mogą być wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres 
mpzp@namyslow.eu, zgodnie z art. 18 ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
 Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 w związku z art. 46 
pkt 1  oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.  1235, z późn. zm.), w 
związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej zmianie planu miejscowego, w 
miejscu i czasie wyłożenia projektu zmiany planu miejscowego do publicznego wglądu 
można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem zmiany planu 
miejscowego, uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie 
oddziaływania na środowisko, prognozą oddziaływania na środowisko oraz 
wymaganymi opiniami.
 Uwagi i wnioski w postępowaniu należy składać w formie pisemnej do Burmistrza 
Namysłowa, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2016 r. 
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Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych 

przeznaczonych do sprzedaży

 Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Dubois nr 3 
(budynek B, III piętro) zostały wywieszone wykazy nieruchomości, 
obejmujące:
 1) działkę nr 76/10, k. m. 1, o powierzchni 0,0200 ha, położoną w 
mie jscowośc i  Smarchowice Ś ląsk ie ,  ks ięga w ieczys ta  nr 
OP1U/00043135/8, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu 
ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich;
 2) działkę nr 14/1, k. m. 1, o powierzchni 0.0474 ha, położoną w 
miejscowości Pawłowice Namysłowskie, księga wieczysta nr 
OP1U/00081673/9,  przeznaczoną do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej.
 Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom 
wymienionym w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.), 
jeżeli złożą wnioski o nabycie w terminie określonym w ustawie.

Burmistrz Namysłowa
  /-/ Julian Kruszyński

Uwaga użytkownicy wieczystych gruntów

 Urząd Miejski w Namysłowie Wydział Rolnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami przypomina użytkownikom wieczystym 
gruntów stanowiących własność Gminy Namysłów o obowiązku 
uiszczenia  opłat rocznych z tego tytułu w roku 2016.
 Opłaty w ustalonej wysokości należy uiścić w terminie do
31 marca 2016 roku na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr
89 8890 0001 0000 1124 2000 0001 w Banku Spółdzielczym
w Namysłowie. 
Wykazy należnych opłat znajdują się w Wydziale Finansowym tut. 
Urzędu, budynek A, parter, pokój nr 8. 
 Od nie uiszczonych w terminie opłat liczone będą odsetki za zwłokę 
w wysokości ustawowej.

Wydział Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami

O G Ł O S Z E N I E
 
Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) oraz 15 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 31.10.2014 r., poz. 
1490, z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 219/VII/16 Burmistrza Namysłowa z 
dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa ogłasza
I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w Namysłowie, k. 
m. 17, obejmującej  działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 47, o 
powierzchni 0,0206 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg 
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00042315/7.
 Oferowana nieruchomość położona jest na terenie osiedla domów jednorodzinnych 
przy ul. 1 Maja, na obszarze oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego jako teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Kształt działki 
regularny (podłużny prostokąt).
Z uwagi na niewielką powierzchnię i brak możliwości samodzielnej zabudowy działki, 
sprzedaż następuje na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Cena wywoławcza – 13 500,00 zł /zawiera podatek VAT/
Wadium – 1 350,00 zł 

Przetarg odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2016 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie 
Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój nr 28.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium do dnia 1 kwietnia 
2016 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 
0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium 
przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód 
wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji 
przetargowej przed otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia decydują 
uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny 
wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych setek złotych.
 Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości zwycięzcy 
przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który 
przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie 
zwrócone (bez odsetek).
 Cena nieruchomości ustalona w przetargu, powiększona o koszty przygotowania 
dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży, płatne będą jednorazowo najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność 
nieruchomości.
 Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym 
niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
 Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń w 
Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 4190 377 (w godzinach 
pracy Urzędu).

Burmistrz Namysłowa
  /-/ Julian Kruszyński

O G Ł O S Z E N I E
 
Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 
gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) oraz § 13 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 
31.10.2014 r., poz. 1490, z późn. zm.) w związku z zarządzeniem Nr 221/VII/16 
Burmistrza Namysłowa z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w miejscowości 
Żaba, obejmującej działkę nr 174/1, k. m. 1, o powierzchni 0,2700 ha, bez obciążeń 
i zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00078257/3. 
Nieruchomość zlokalizowana na terenie wiejskim, poza obszarem zabudowy. 
Działka o regularnym kształcie, prostokątna. W miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego oznaczona w części jako tereny rolne, a w części 
jako tereny usługowe.
Na działce znajdują się pozostałości po budynku gospodarczym oraz zadrzewienia.

Cena wywoławcza – 17 500,00 zł /zawiera podatek VAT/
Wadium – 1 750,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2016 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie 
Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój nr 28.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium do dnia 1 kwietnia 
2016 r.  przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 
0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty 
wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu 
Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega 
przedłożeniu komisji przetargowej  przed otwarciem przetargu. O wysokości 
postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych setek złotych.
 Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, 
która wygra przetarg. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, 
który przetarg wygrał, od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium 
zostanie zwrócone (bez odsetek).
 Cena nieruchomości ustalona w przetargu oraz koszty przygotowania 
dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży, płatne będą jednorazowo 
najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność 
nieruchomości.
 Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym 
niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
 Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń 
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 4190 377. 

Burmistrz Namysłowa
  /-/ Julian Kruszyński

O G Ł O S Z E N I E
 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy 

Namysłów  wraz prognozą oddziaływania na środowisko

 Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, z późn. zm.) oraz 
uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie Nr 83/VII/15 z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów, zawiadamiam o 
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów 
obejmującej obszar działek nr 151/1 i 151/2 k. m. 1, zlokalizowanych w Smarchowicach 
Wielkich wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 14 marca 2016 r. do 12 kwietnia 2016 
r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, w pokoju nr 
38B, w godz.: poniedziałek od 9:00 do 15:30, wtorek – piątek od 9:00 do 14:30.
 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, w dużej sali narad, o godz. 10:00.
 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w 
projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
 Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Namysłowa, w sekretariacie Urzędu 
Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2016 r. Ponadto uwagi 
mogą być wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres 
mpzp@namyslow.eu, zgodnie z art. 18 ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
 Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 w związku z art. 46 
pkt 1  oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.  1235, z późn. zm.), w 
związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej zmianie planu miejscowego, w 
miejscu i czasie wyłożenia projektu zmiany planu miejscowego do publicznego wglądu 
można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem zmiany planu 
miejscowego, uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie 
oddziaływania na środowisko, prognozą oddziaływania na środowisko oraz 
wymaganymi opiniami.
 Uwagi i wnioski w postępowaniu należy składać w formie pisemnej do Burmistrza 
Namysłowa, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2016 r. 

Burmistrz Namysłowa
  /-/ Julian Kruszyński

Wydawca: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława 
Dubois 3, 46-100 Namysłów.
Redaktor naczelny: Sławomir Stramski; 
Kontakt: Urząd Miejski w Namysłowie,
tel. 774190361, fax 774100334,
e-mail: komunikacja.spoleczna@namyslow.eu
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść 
ogłoszeń i reklam. Zastrzegamy sobie prawo 
dokonywania skrótów w materiałach niezamówionych
i zmian w ich tytułach.
Druk:  Przedsiębiorstwo Poligraficzne SOL-DRUK 
Sebastian Olczyk, ul. 1. Maja 12, 46-100 Namysłów,
tel: 77 4105 529, e-mail: sol-druk@tlen.pl.
Nakład: 7700 egzemplarzy.

az
et

a
n

am
ys

ło
w

sk
a

Zapraszamy na oficjalny profil 

Urzędu Miejskiego w Namysłowie

facebook.com/umnamyslow



18 19
O G Ł O S Z E N I E

 
Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 31.10.2014 r., poz. 
1490, z późn. zm.) w związku z zarządzeniem Nr 218/VII/16 Burmistrza Namysłowa z 
dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w Namysłowie, k. 
m. 5, obejmującej działkę nr 501/260, o powierzchni 0,1587 ha, bez obciążeń i 
zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00018319/8.
 Oferowana nieruchomość położona w pobliżu osiedla mieszkaniowego, w drugim 
pasie zabudowy ul. 1 Maja w Namysłowie, na obszarze oznaczonym w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego jako teren zabudowy mieszkaniowo-
usługowej.
Kształt działki nieregularny (trapez).

Cena wywoławcza – 300 000,00 zł /zawiera podatek VAT/
Wadium – 30 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2016 r. o godzinie 13:00 w Urzędzie 
Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój nr 28.

 Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium do dnia 1 kwietnia 
2016 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 
0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium 
przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód 
wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji 
przetargowej  przed otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia decydują 
uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych setek złotych.
 Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która 
wygra przetarg. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który 
przetarg wygrał, od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie 
zwrócone (bez odsetek).
 Cena nieruchomości ustalona w przetargu oraz koszty przygotowania dokumentacji 
dla działki, niezbędne do sprzedaży, płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.
 Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym 
niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
 Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń w 
Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 4190 377. 

Burmistrz Namysłowa
  /-/ Julian Kruszyński

O G Ł O S Z E N I E
 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy 

Namysłów  wraz prognozą oddziaływania na środowisko

 Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, z późn. zm.) oraz 
uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie Nr 118/VII/15 z dnia 8 października 2015 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów, 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy 
Namysłów obejmującej obszar działki nr 221/15 k. m. 2, zlokalizowanej w Nowych 
Smarchowicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 14 marca 2016 r. do 12 kwietnia 2016 
r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, w pokoju nr 
38B, w godz.: poniedziałek od 9:00 do 15:30, wtorek – piątek od 9:00 do 14:30.
 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, w dużej sali narad, o godz. 10:00.
 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w 
projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
 Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Namysłowa, w sekretariacie Urzędu 
Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2016 r. Ponadto uwagi mogą 
być wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres 
mpzp@namyslow.eu, zgodnie z art. 18 ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
 Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 w związku z art. 46 
pkt 1  oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.  1235, z późn. zm.), w 
związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej zmianie planu miejscowego, w 
miejscu i czasie wyłożenia projektu zmiany planu miejscowego do publicznego wglądu 
można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem zmiany planu 
miejscowego, uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie 
oddziaływania na środowisko, prognozą oddziaływania na środowisko oraz 
wymaganymi opiniami.
 Uwagi i wnioski w postępowaniu należy składać w formie pisemnej do Burmistrza 
Namysłowa, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2016 r. 

Burmistrz Namysłowa
  /-/ Julian Kruszyński

O G Ł O S Z E N I E
 
Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) oraz 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490, z późn. zm.), w związku z 
zarządzeniem Nr 177/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 września 2015 r. w 
sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa ogłasza
III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów, położonych w 
Namysłowie w okolicach ul. Wileńskiej i Wschodniej, k. m. 5, obejmujących działki:

1) nr 534/75, o powierzchni 0,0875 ha,  cena wywoławcza   -    42 900,00 zł,
2) nr 534/76, o powierzchni 0,0963 ha,  cena wywoławcza   -    47 300,00 zł,
3) nr 534/77, o powierzchni 0,0934 ha,  cena wywoławcza   -    45 800,00 zł.

Podane ceny są cenami netto – po przetargu do wartości zostanie doliczony 
podatek VAT. 

 Działki będące przedmiotem sprzedaży zapisane są w księdze wieczystej nr 
OP1U/00051309/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV 
Ksiąg Wieczystych.

 Oferowane nieruchomości położone są na obrzeżach miasta, w pobliżu osiedla 
domów jednorodzinnych. Kształt działki opisanej w pkt. 1 regularny, prostokątny, 
kształt działek opisanych w pkt. 2 – 3 nieregularny, trapezoidalny. 
Nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
oznaczone są jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Teren uzbrojony, istnieje możliwość przyłączenia sieci uzbrojenia technicznego.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2016 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie 
Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój nr 28.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 
10% ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu do dnia 1 kwietnia 2016 r. 
przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 
1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium 
przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. 
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu 
komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 
 O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie 
nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do 
pełnych setek złotych.
 Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości 
zwycięzcy przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się 
uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym 
osobom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).
 Cena nieruchomości ustalona w przetargu, powiększona o podatek VAT i 
koszty przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży, płatne 
będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej 
na nabywcę własność nieruchomości.
 I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z dnia 
7.12.2015 r. oraz II z dnia 15.01.2016 r. zostały rozstrzygnięte negatywnie ze 
względu na brak wpłat wadium.
 Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym 
niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
 Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach 
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 4190 377 (w 
godzinach pracy Urzędu).

Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński

Słońce DLA Zwierząt
Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym Zwierzętom - Namysłów

Drodzy Mieszkańcy, zachęcamy Państwa do pomocy bezdomnym zwierzętom poprzez wsparcie finansowe, bądź 
możliwą, przemyślaną adopcję porzuconych zwierząt, które obecnie wspiera gmina Namysłów i Stowarzyszenie 
Pomocy Bezdomnym Zwierzętom „Słońce dla Zwierząt” oddział Namysłów (KRS: 0000487501). 
W kolejnych wydaniach „Gazety Namysłowskiej” będziemy informować Państwa na bieżąco o losach 
zwierząt, które potrzebują wsparcia, troski, a co najważniejszego nowego, ciepłego i kochającego domu. 

Można Nas wesprzeć finansowo:
Nr konta: 23 8876 0009 0033 7904 2000 0002 
w tytule: NA CELE STATUTOWE 

Zapraszamy również na Naszą stronę, na FB:
Słońce DLA Zwierząt Stowarzyszenie Pomocy 

Bezdomnym Zwierzętom - Namysłów

MISIU
Witajcie, mam na imię Misiu, jestem 
malutkim, niewiele większym od 
w łasne j  m isk i ,  13 - le tn im  ps im 
staruszkiem. Jestem przyjacielsko 
nastawiony do świata, twardo stąpam 
po  z i em i ,  n i e  i n te resu ją  mn ie 
szczeniackie wygłupy, bo nie mam na 
nie siły. Lgnę do człowieka, lubię się 
przytulać i głaskać, nie przejawiam też 
żadnej agresji. Na spacerach nie 
uciekam, bo doskwierają mi stare kości, 
trzymam się nogi, ale na smyczy też 
umiem chodzić.  Ignoruję ujadające 
psy, mijam je, jakbym ich nie zauważał. 
Pos iadam szczep ien ia ,  jes tem 
odrobaczony.  Poszuku ję  domu 
odpowiedzialnego i kochającego. Aktualnie przebywam w domu tymczasowym w 
Namysłowie. Ciotki mogą mnie gdzieś dowieźć.
Kontakt ws. adopcji: Barbara 514-600-717

LUNA
Jestem Luna. Jestem niedużą, młodą, 
czarną suczką. Jestem przyjacielsko 
nastawiona do świata, wesoła, łagodna 
i dogaduję się z innymi psami. Umiem 
zachować czystość w domu. Umiem 
chodzić na smyczy. Lubię się bawić i 
głaskać. Jestem wysterylizowana, 
o d r o b a c z o n a ,  z a s z c z e p i o n a . 
Poszukuję domu odpowiedzialnego i 
kochającego. Ciotki mogą mnie gdzieś 
dowieźć.
Kontakt ws. adopcji: Katarzyna 501-
522-911

TOSIA
Jestem Tosia.
Jestem krótkowłosą, o niebanalnym 
u m a s z c z e n i u  s u c z k ą .  J e s t e m 
spokojna, przyjacielska, taka do 
przytulania. Dogaduję się z innymi 
psami. Jestem bardzo czystą suczką, 
umiem zachowywać się ładnie w domu, 
chociaż nie lubię być sama. Umiem 
chodzić na smyczy.
Jestem odrobaczona i zaszczepiona. 
Poszukuję domu odpowiedzialnego i 
kochającego. Aktualnie przebywam w 
domu tymczasowym w Namysłowie, 
ale ciotki mogą mnie gdzieś dowieźć.
Kontakt ws. adopcji:
Joanna 505-164-304

WOTAN
Cześć. Mam na imię Wotan, jestem 
średniej wielkości psiakiem, który 
chodzi po świecie od 8.lat. Jestem inny 
nie tylko wizualnie, bo bez oczka, ale 
również emocjonalnie. Zawszę lubię 
iść pierwszy, czekam na opiekuna i 
rozglądam się czy wszyscy nadążają. 
Ignoruję ujadające psy, mijam je, 
jakbym ich nie zauważał. Na spacerach 
liczy się dla mnie tylko człowiek. Nie 
potrzebuję przysmaków na spacerze, 
wystarczają mi gesty i słowa. Jestem 
nieprzyzwoicie mądry i pojętny. 
Pos iadam szczep ien ia ,  jes tem 
o d r o b a c z o n y  i  w y k a s t r o w a n y. 
Poszukuję domu odpowiedzialnego i 
kochającego. Aktualnie przebywam w Jasieniu k.Kluczborka „Hotelik u Lilki”, ale 
ciotki mogą mnie gdzieś dowieźć.
Kontakt ws. adopcji: Lilianna 505-126-095

KULKA
Cześć. Kulka to ja. Mam już kilka lat. 
Jestem mała, niska, bo nawet nie 
sięgam do połowy łydki, taka trochę 
jamnikowata, bo niby długa. Ciotki 
rozbawia moje odstające, klapnięte 
ucho-taki mój znak rozpoznawczy.  W 
domu jestem grzeczna, załatwiam się 
tylko na dworze. Jak ktoś przychodzi to 
nie szczekam, bo jestem dobrze 
ułożoną psinką. Lubię jeździć autem, 
siedzę grzecznie i podziwiam widoki za 
oknem.  Znam podstawowe komendy, 
chodzę na smyczy, jestem po prostu 
posłuszna i uległa. Kocham też zabawy 
i dzieci, które mogłyby mnie non stop 
głaskać, bo pieszczocha ze mnie 
straszna. Jestem spokojna, łagodna niczym anioł.  Jestem zaszczepiona i 
odrobaczona. Ciotki mogą mnie gdzieś dowieźć.
Kontakt ws. adopcji: Katarzyna 501-522-911
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Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 31.10.2014 r., poz. 
1490, z późn. zm.) w związku z zarządzeniem Nr 218/VII/16 Burmistrza Namysłowa z 
dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w Namysłowie, k. 
m. 5, obejmującej działkę nr 501/260, o powierzchni 0,1587 ha, bez obciążeń i 
zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00018319/8.
 Oferowana nieruchomość położona w pobliżu osiedla mieszkaniowego, w drugim 
pasie zabudowy ul. 1 Maja w Namysłowie, na obszarze oznaczonym w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego jako teren zabudowy mieszkaniowo-
usługowej.
Kształt działki nieregularny (trapez).

Cena wywoławcza – 300 000,00 zł /zawiera podatek VAT/
Wadium – 30 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2016 r. o godzinie 13:00 w Urzędzie 
Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój nr 28.

 Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium do dnia 1 kwietnia 
2016 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 
0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium 
przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód 
wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji 
przetargowej  przed otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia decydują 
uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych setek złotych.
 Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która 
wygra przetarg. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który 
przetarg wygrał, od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie 
zwrócone (bez odsetek).
 Cena nieruchomości ustalona w przetargu oraz koszty przygotowania dokumentacji 
dla działki, niezbędne do sprzedaży, płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.
 Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym 
niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
 Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń w 
Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 4190 377. 

Burmistrz Namysłowa
  /-/ Julian Kruszyński

O G Ł O S Z E N I E
 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy 

Namysłów  wraz prognozą oddziaływania na środowisko

 Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, z późn. zm.) oraz 
uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie Nr 118/VII/15 z dnia 8 października 2015 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów, 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy 
Namysłów obejmującej obszar działki nr 221/15 k. m. 2, zlokalizowanej w Nowych 
Smarchowicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 14 marca 2016 r. do 12 kwietnia 2016 
r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, w pokoju nr 
38B, w godz.: poniedziałek od 9:00 do 15:30, wtorek – piątek od 9:00 do 14:30.
 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, w dużej sali narad, o godz. 10:00.
 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w 
projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
 Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Namysłowa, w sekretariacie Urzędu 
Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2016 r. Ponadto uwagi mogą 
być wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres 
mpzp@namyslow.eu, zgodnie z art. 18 ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
 Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 w związku z art. 46 
pkt 1  oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.  1235, z późn. zm.), w 
związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej zmianie planu miejscowego, w 
miejscu i czasie wyłożenia projektu zmiany planu miejscowego do publicznego wglądu 
można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem zmiany planu 
miejscowego, uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie 
oddziaływania na środowisko, prognozą oddziaływania na środowisko oraz 
wymaganymi opiniami.
 Uwagi i wnioski w postępowaniu należy składać w formie pisemnej do Burmistrza 
Namysłowa, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2016 r. 

Burmistrz Namysłowa
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O G Ł O S Z E N I E
 
Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) oraz 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490, z późn. zm.), w związku z 
zarządzeniem Nr 177/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 września 2015 r. w 
sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa ogłasza
III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów, położonych w 
Namysłowie w okolicach ul. Wileńskiej i Wschodniej, k. m. 5, obejmujących działki:

1) nr 534/75, o powierzchni 0,0875 ha,  cena wywoławcza   -    42 900,00 zł,
2) nr 534/76, o powierzchni 0,0963 ha,  cena wywoławcza   -    47 300,00 zł,
3) nr 534/77, o powierzchni 0,0934 ha,  cena wywoławcza   -    45 800,00 zł.

Podane ceny są cenami netto – po przetargu do wartości zostanie doliczony 
podatek VAT. 

 Działki będące przedmiotem sprzedaży zapisane są w księdze wieczystej nr 
OP1U/00051309/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV 
Ksiąg Wieczystych.

 Oferowane nieruchomości położone są na obrzeżach miasta, w pobliżu osiedla 
domów jednorodzinnych. Kształt działki opisanej w pkt. 1 regularny, prostokątny, 
kształt działek opisanych w pkt. 2 – 3 nieregularny, trapezoidalny. 
Nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
oznaczone są jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Teren uzbrojony, istnieje możliwość przyłączenia sieci uzbrojenia technicznego.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2016 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie 
Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój nr 28.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 
10% ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu do dnia 1 kwietnia 2016 r. 
przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 
1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium 
przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. 
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu 
komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 
 O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie 
nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do 
pełnych setek złotych.
 Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości 
zwycięzcy przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się 
uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym 
osobom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).
 Cena nieruchomości ustalona w przetargu, powiększona o podatek VAT i 
koszty przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży, płatne 
będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej 
na nabywcę własność nieruchomości.
 I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z dnia 
7.12.2015 r. oraz II z dnia 15.01.2016 r. zostały rozstrzygnięte negatywnie ze 
względu na brak wpłat wadium.
 Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym 
niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
 Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach 
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 4190 377 (w 
godzinach pracy Urzędu).

Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński

Słońce DLA Zwierząt
Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym Zwierzętom - Namysłów

Drodzy Mieszkańcy, zachęcamy Państwa do pomocy bezdomnym zwierzętom poprzez wsparcie finansowe, bądź 
możliwą, przemyślaną adopcję porzuconych zwierząt, które obecnie wspiera gmina Namysłów i Stowarzyszenie 
Pomocy Bezdomnym Zwierzętom „Słońce dla Zwierząt” oddział Namysłów (KRS: 0000487501). 
W kolejnych wydaniach „Gazety Namysłowskiej” będziemy informować Państwa na bieżąco o losach 
zwierząt, które potrzebują wsparcia, troski, a co najważniejszego nowego, ciepłego i kochającego domu. 

Można Nas wesprzeć finansowo:
Nr konta: 23 8876 0009 0033 7904 2000 0002 
w tytule: NA CELE STATUTOWE 

Zapraszamy również na Naszą stronę, na FB:
Słońce DLA Zwierząt Stowarzyszenie Pomocy 

Bezdomnym Zwierzętom - Namysłów

MISIU
Witajcie, mam na imię Misiu, jestem 
malutkim, niewiele większym od 
w łasne j  m isk i ,  13 - le tn im  ps im 
staruszkiem. Jestem przyjacielsko 
nastawiony do świata, twardo stąpam 
po  z i em i ,  n i e  i n te resu ją  mn ie 
szczeniackie wygłupy, bo nie mam na 
nie siły. Lgnę do człowieka, lubię się 
przytulać i głaskać, nie przejawiam też 
żadnej agresji. Na spacerach nie 
uciekam, bo doskwierają mi stare kości, 
trzymam się nogi, ale na smyczy też 
umiem chodzić.  Ignoruję ujadające 
psy, mijam je, jakbym ich nie zauważał. 
Pos iadam szczep ien ia ,  jes tem 
odrobaczony.  Poszuku ję  domu 
odpowiedzialnego i kochającego. Aktualnie przebywam w domu tymczasowym w 
Namysłowie. Ciotki mogą mnie gdzieś dowieźć.
Kontakt ws. adopcji: Barbara 514-600-717

LUNA
Jestem Luna. Jestem niedużą, młodą, 
czarną suczką. Jestem przyjacielsko 
nastawiona do świata, wesoła, łagodna 
i dogaduję się z innymi psami. Umiem 
zachować czystość w domu. Umiem 
chodzić na smyczy. Lubię się bawić i 
głaskać. Jestem wysterylizowana, 
o d r o b a c z o n a ,  z a s z c z e p i o n a . 
Poszukuję domu odpowiedzialnego i 
kochającego. Ciotki mogą mnie gdzieś 
dowieźć.
Kontakt ws. adopcji: Katarzyna 501-
522-911

TOSIA
Jestem Tosia.
Jestem krótkowłosą, o niebanalnym 
u m a s z c z e n i u  s u c z k ą .  J e s t e m 
spokojna, przyjacielska, taka do 
przytulania. Dogaduję się z innymi 
psami. Jestem bardzo czystą suczką, 
umiem zachowywać się ładnie w domu, 
chociaż nie lubię być sama. Umiem 
chodzić na smyczy.
Jestem odrobaczona i zaszczepiona. 
Poszukuję domu odpowiedzialnego i 
kochającego. Aktualnie przebywam w 
domu tymczasowym w Namysłowie, 
ale ciotki mogą mnie gdzieś dowieźć.
Kontakt ws. adopcji:
Joanna 505-164-304

WOTAN
Cześć. Mam na imię Wotan, jestem 
średniej wielkości psiakiem, który 
chodzi po świecie od 8.lat. Jestem inny 
nie tylko wizualnie, bo bez oczka, ale 
również emocjonalnie. Zawszę lubię 
iść pierwszy, czekam na opiekuna i 
rozglądam się czy wszyscy nadążają. 
Ignoruję ujadające psy, mijam je, 
jakbym ich nie zauważał. Na spacerach 
liczy się dla mnie tylko człowiek. Nie 
potrzebuję przysmaków na spacerze, 
wystarczają mi gesty i słowa. Jestem 
nieprzyzwoicie mądry i pojętny. 
Pos iadam szczep ien ia ,  jes tem 
o d r o b a c z o n y  i  w y k a s t r o w a n y. 
Poszukuję domu odpowiedzialnego i 
kochającego. Aktualnie przebywam w Jasieniu k.Kluczborka „Hotelik u Lilki”, ale 
ciotki mogą mnie gdzieś dowieźć.
Kontakt ws. adopcji: Lilianna 505-126-095

KULKA
Cześć. Kulka to ja. Mam już kilka lat. 
Jestem mała, niska, bo nawet nie 
sięgam do połowy łydki, taka trochę 
jamnikowata, bo niby długa. Ciotki 
rozbawia moje odstające, klapnięte 
ucho-taki mój znak rozpoznawczy.  W 
domu jestem grzeczna, załatwiam się 
tylko na dworze. Jak ktoś przychodzi to 
nie szczekam, bo jestem dobrze 
ułożoną psinką. Lubię jeździć autem, 
siedzę grzecznie i podziwiam widoki za 
oknem.  Znam podstawowe komendy, 
chodzę na smyczy, jestem po prostu 
posłuszna i uległa. Kocham też zabawy 
i dzieci, które mogłyby mnie non stop 
głaskać, bo pieszczocha ze mnie 
straszna. Jestem spokojna, łagodna niczym anioł.  Jestem zaszczepiona i 
odrobaczona. Ciotki mogą mnie gdzieś dowieźć.
Kontakt ws. adopcji: Katarzyna 501-522-911
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stycznia br., punktualnie o godzinie 12:00 
abiturienci z I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu 
Szkół Rolniczych i Mechanicznych w Namysłowie 
zatańczyli poloneza oraz taniec belgijski na 

namysłowskim Rynku. 

Uczestników wspólnego tańca powitał m.in. Burmistrz Namysłowa 
Julian Kruszyński, życząc maturzystom pomyślnie zdanego 
egzaminu dojrzałości, dołączając tym samym wraz z małżonką do 
grona tańczącej młodzieży. 

MR

29
Zatańczyli poloneza

ak. Maja Francuzi – w Paryżu, to My możemy mieć „we 
młynie” – w Namysłowie. 
Od września 2015 r. rozpoczęliśmy „wielkie malowanie” 
– w ramach  zajęć artystycznych Koła Inwencji 
Twórczych dla Studentów 60+, rekrutujących się z 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Namysłowie.
 Okazało się, że wielu spośród nas, ma w sobie to „coś”, jakiś 
ukryty talent, który czasem czeka latami na swoje ujawnienie. 
Teraz  przyszedł dobry moment i odpowiednie warunki, aby się 
spełniać artystycznie. A wyremontowany w mieście Młyn 
niewątpliwie na nas czekał i życzliwie otworzył nam swoje 
podwoja. 
Mamy zatem już swoje „gniazdo”, a czym się zajmujemy?
Rysujemy, malujemy, szkicujemy, wyszukujemy materiałów, 
dyskutujemy, dzielimy się wiedzą, a przy tym słuchamy „perełek” 
m u z y k i  k l a s y c z n e j ,  p i j e m y  k a w ę ,  c z ę s t u j e m y  s i ę 
„czymś pysznym” przyniesionym z domu, a w krótce, na ekranie 
monitora,  będziemy oglądać serie świetnych f i lmów 
biograficznych o najsłynniejszych artystach. 
Przyjmujemy też gości – zaproszonych artystów – oraz tych 
spontanicznych – zaciekawionych naszą działalnością. Spotykamy 
się w każdy wtorek tygodnia i jest to dla nas duża frajda.
Dobrze nam razem, łączy nas bowiem wspólna pasja i mówimy 
tym samym językiem. A efekty naszej pracy ujrzały już „światło 
dzienne”. 

 Oto 10 grudnia 2015 r. – w gościnnej Izbie Regionalnej – 
odbył się wernisaż naszej pierwszej wystawy (50 obrazów) – 
rysunek, malarstwo) o tematyce świątecznej. Stąd jej tytuł 
„Przylecieli Janieli”. Otwarciu towarzyszył zespół wokalny 

„Fermata” z Gimnazjum nr 2 w Namysłowie – pod batutą Marcina 
Mysiorka – z repertuarem kolędowym. Było pięknie, radośnie, 
podniośle i nastrojowo. A co najważniejsze nie zawiodła 
„szanowna frekwencja”.
 Od połowy stycznia można podziwiać wystawę naszych 
prac w galerii Starostwa Powiatowego w Namysłowie, gdzie 
zawsze chętnie korzystamy z gościnności.

 A tymczasem mamy za sobą kolejną wystawę – którą 
zaprezentowaliśmy 25 lutego br. w Namysłowskim Ośrodku 
Kultury o kobietach - zestaw portretów najsłynniejszych kobiet na 
przestrzeni wieków – od Nefretete do Marilyn Monroe (wg dzieł 
wielkich mistrzów oraz pomysły własne). Tytuł wystawy – 
„Naprawdę jaka jesteś” – to niespodzianka walentynkowa i na 
Dzień Kobiet dla wszystkich sympatyków naszej twórczości. 
W maju chcemy przystąpić do konkursu ATA 2016 – gdyż to konkurs 
dla takich jak my – ambitnych i zdolnych. 
 Ale plany nasze sięgają dalej…, a mianowicie chcemy 
„odmalować” Namysłów w zielonych pejzażach, w oparciu o 
najciekawsze fotografie naszego urokliwego miasteczka. Pejzaże 
te zamierzamy sprezentować naszym dobrodziejom w ramach 
rekompensaty za wspieranie naszej działalności artystycznej – a są 
to głównie Namysłowski Ośrodek Kultury, Urząd Miejski, 
Starostwo Powiatowe oraz Nadleśnictwo w Namysłowie. I tu 
głęboki ukłon w stronę owych instytucji.
 Jesteśmy wdzięczni i zobowiązani. A to będzie nasze 
podziękowanie.
 Zapraszamy na nasze wystawy. Rozkręcimy ten „Młyn”
– i nich się kreci jak najdłużej!

Opiekun artystyczny Koła Inwencji Twórczej
Alicja Okularczyk oraz Helena Jeżewska, Maria Hadam,

Teresa Michułka, Zofia Posmyk i Edward Rygiel

T
Uwaga młyn się kreci! Sorbona we młynie?


