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Drodzy Namysłowianie,

z okazji rozpoczęcia najmilszego okresu w ciągu roku - WAKACJI

- życzę Wam wszystkim wspaniałego i bezpiecznego wypoczynku.

Gratuluję uczniom dobrych wyników w nauce, a nauczycielom dziękuję

za trud i poświęcenie włożone w pracę zawodową.

Życzę wszystkim pięknej, słonecznej pogody, udanych wyjazdów

wakacyjnych oraz mnóstwo dobrego humoru.

Zachęcam do aktywnego wypoczynku w naszym mieście i gminie!

Julian Kruszyński
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Dni Namysłowa 2016 – fotorelacja

Obchody Dni Namysłowa zakończył niedzielny koncert 
Ryszarda Rynkowskiego.                                                          GK

Gościem specjalnym tegorocznego święta miasta była 
olimpijka Irena Szewińska, która w Namysłowskim Ośrodku 
Kultury otworzyła wystawę zdjęć autorstwa jej męża, 
przedstawiającą przebieg swojej sportowej kariery.

Piątkową część obchodów Dni Namysłowa rozpoczął 
kolorowy korowód składający się z uczniów przedszkoli i 
szkół z Gminy Namysłów.

Publiczność dopisywała w czasie trwania koncertów.Gwiazdą piątkowego dnia był Czesław Mozil wraz z 
towarzyszącym mu zespołem.

Najbardziej wyczekiwany koncert soboty - legendarny 
zespół Kult na namysłowskich błoniach.

zerwcowa sesja Rady Miejskiej związana z inauguracją 
Dni Namysłowa, miała bardzo uroczysty charakter.  
Wzięli w niej udział również przedstawiciele miast 
partnerskich gminy Namysłów, którzy przybyli na 

święto naszego miasta. Gościem specjalnym była Irena 
Szewińska, legenda polskiej lekkoatletyki, jak również od 2004 r. 
Honorowy Obywatel Namysłowa.
 Istotnym punktem w harmonogramie obrad było 
głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla burmistrza 
Namysłowa. Udzielenie absolutorim przez radę burmistrzowi 
oznacza stwierdzenie prawidłowości jego działalności finansowej 
w minionym roku. Uchwała przeszła zdecydowaną liczbą głosów: 
17 radnych było za, 2 wstrzymało się, a 1 osoba była przeciwko.
 Radni m.in. przyjęli również regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów, określili 

szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów oraz określili termin, 
częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.
 Radni jednogłośnie odrzucili uchwałę o wygaśnięciu 
mandatu radnego Krzysztofa Grzyba. Uchwała jest pokłosiem 
donosu do wojewody opolskiego o łączeniu przez radnego 
mandatu z działalnością w instytucji dotowanej z gminnego 
budżetu. Radny Grzyb pełnił funkcję członka zarządu klubu 
sportowego START i odpowiedzialny był za reaktywację drużyny 
siatkarskiej w Namysłowie. Swą działalność prowadził społecznie, 
nie pobierając za nią wynagrodzenia. Sprawę będzie teraz 
rozpatrywał wojewoda.

SS

C
Radni pozytywnie ocenili działalność finansową burmistrza

ytuacja spółki Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A. 
niepokoi władze gminy Namysłów - Rok 2014, więc kiedy 
jeszcze pełniłem funkcję starosty, spółka zakończyła bez 
straty - mówi burmistrz Julian Kruszyński - A już następny 

ze stratą w wysokości blisko 685 tys. zł. W tym roku, tylko za 
cztery pierwsze miesiące, ta strata jest jeszcze większa, zatem 
problem się szybko pogłębia.
 Gmina  Namys łów jest  obok  gmin :  Świerczów, 
Domaszowice, Pokój i Wilków udziałowcem mniejszościowym w 
NCZ S.A. 51 procent udziałów należy do powiatu namysłowskiego
- Kiedy odnotowano, że strata w 2015 roku sięgnęła 685 tys. zł, to 
prezes Krzysztof Kuchczyński poinformował nas, że zostanie ona 
pokryta w połowie z kapitału zapasowego spółki, a w połowie z 
tegorocznego zysku jaki wypracuje - mówi burmistrz Kruszyński - 
Teraz już wiemy, że była to kompletna lipa, bo zysku nie ma, a dług 
rośnie. Zatrważające jest to, że wciąż władze szpitala i powiatu nie 
widzą problemu i nie wdrażają programu naprawczego - dodaje.

 W zeszłym roku gmina Namysłów włożyła w spółkę ponad 
milion złotych - Dziś ze smutkiem stwierdzam, że to nic nie dało - 
mówi burmistrz - Istotnym więc pytaniem jest to, czy sensownym 
jest wpompowywanie pieniędzy przez gminę do szpitala przy tak 
złym zarządzaniu spółką?  Jak dodaje, gmina jest zobowiązana do 
pokrywania strat w wysokości 47 proc., choć nie jest dopuszczana 
przez starostę do współzarządzania szpitalem – Jesteśmy 
traktowani jak bankomat, a jak widać do niczego dobrego to nie 
prowadzi – mówi burmistrz - Niepokój budzi również fakt, że 
administracja szpitala stała się schronieniem dla ludzi, którzy 
politycznie przegrali, zamiast zatrudniać merytorycznych 
specjalistów.
 Z pytaniem o to, „jaki był pomysł na naprawę finansów 
szpitala w 2015 r., a jaki w tym roku i na przyszłe lata" zwróciliśmy 
się do prezesa NCZ S.A. Krzysztofa Kuchczyńskiego. Do momentu 
zamknięcia wydania gazety odpowiedzi nie otrzymaliśmy.
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czerwca br., na plebanii Parafii pw. św. Apostołów 
Piotra i  Pawła w Namysłowie, doszło do 
niezwykłego i długo oczekiwanego spotkania z 
legendarnym i charyzmatycznym kapłanem Ziemi 

Namysłowskiej. 
 Przewodniczący Rady Miejskiej Sylwester Zabielny wraz z 
zastępcami burmistrza Namysłowa, Arturem Włodarczykiem i 
Rafałem Nowowiejskim, oraz panią skarbnik Iwoną Wilczyńską 
mieli zaszczyt wręczyć ks. prałatowi Aleksandrowi Matyce 

statuetkę i uchwałę o nadaniu tytułu „Zasłużonego Obywatela 
Gminy Namysłów”.
 Spotkanie było niezwykle wzruszające i z pewnością na 
długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników. Serdecznie 
dziękujemy proboszczowi parafii, księdzu kanonikowi Henrykowi 
Jacakowi, za pomoc w zorganizowaniu wizyty i stworzenie 
wyjątkowej atmosfery. 

SZ
fotografa na okładce dzięki uprzejmości A. Tomczyka

14
Kapłan zasłużony

omendant Powiatowy Policji mł. insp. Zbigniew 
Dychus oraz Burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński 
podpisali porozumienie w sprawie dofinansowania 
na  zakup  poj azdu  s łużbowego.  W  ramach 

porozumienia przekazane zostały fundusze na rzecz wsparcia 
działań policji. 
 To już kolejna tego typu akcja, z którą wyszli nasi 
Samorządowcy. Burmistrz i Komendant Powiatowy Policji w 
Namysłowie porozumienie w sprawie dofinansowania podpisali 1 
czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Namysłowie. Otrzymane środki 
finansowe zostaną przeznaczone na zakup pojazdu służbowego 
dla Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie. W ramach 
zawartej umowy lokalne władze samorządowe przekazały kwotę 
16 250 złotych. 
 Komendant dziękując Burmistrzowi za okazane wsparcie 
podkreślał bardzo dobrą współpracę, zaangażowanie oraz 
zrozumienie władz samorządowych dla potrzeb namysłowskich 
policjantów, realizujących zadania związane z zapewnieniem ładu i 

porządku oraz bezpieczeństwa mieszkańców nie tylko z terenu 
gminy Namysłów. 

 KPP Namysłów

K
Podpisali porozumienie

czerwca br. burmistrz Julian Kruszyński podpisał 
umowę o współpracy pomiędzy gminą Namysłów i 
Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu - To 
ce n ny  p a r t n e r,  z w ł a szc za  w  ko nte kś c i e 

planowanych przez nas inwestycji z zakresu ochrony i 
kształtowania środowiska - tłumaczy burmistrz Kruszyński.
 W imieniu uczelni dokument sygnowali: Prorektor ds. 
współpracy z zagranicą i regionem prof. dr hab. Alina Wieliczko 
oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i 
Geodezji prof. Bernard Kontny. Gmina planuje z uniwersytetem 
udział w pracach koncepcyjnych i projektowych oraz w 
przedsięwzięciach dydaktycznych i naukowo - badawczo - 
rozwojowych - Będziemy także wspólnie pozyskiwać finansowanie 
naszych przedsięwzięć - dodaje Kruszyński.
 Jak przyznaje burmistrz, gmina ma szansę sporo skorzystać 
na współpracy z uczelnią - W naszych pracach koncepcyjnych w 
zakresie rozwoju rekreacji i turystyki będą brać udział eksperci 
Uniwersytetu Przyrodniczego - mówi - Dotyczy to zwłaszcza 
rozwiązania szeregu problemów na zbiorniku retencyjnym w 
Michalicach. Jak wiadomo akwen jest płytki, mocno zamulony, 
linia brzegowa jest nadmiernie wymywana przez wodę. Ciężko 
również zagospodarować teren wokół zbiornika, gdyż działki 

prywatne sięgają niemal do granicy lustra wody - Naszym celem 
jest utworzenie ogólnodostępnych kąpielisk w Michalicach i 
Józefkowie oraz poprowadzenie ścieżki pieszo - rowerowej wokół 
akwenu - deklaruje burmistrz.                                                            SS
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Gmina podjęła współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu

czerwca, w Namysłowskim Ośrodku Kultury 
burmistrz Julian Kruszyński wraz ze swoim 
zastępcą Arturem Włodarczykiem powitali 
uroczyście nowo narodzonych obywateli gminy 

Namysłów. To nowe przedsięwzięcie, które mamy nadzieję 
stanie się tradycją w naszym mieście.
 Najmłodsi mieszkańcy wraz z rodzicami otrzymali od 
burmistrza podarki tj. środki i gadżety do pielęgnacji niemowląt, 
czyli tzw. Pudełka Malucha, pakiety do nauki języka angielskiego i 
polskiego dla dzieci od urodzenia do lat 4 oraz karnety na basen do 
szkółki pływackiej Nemo. Uroczystość uświetniły występy 
przedszkolaków z Przedszkola nr 1 w Namysłowie.
 Rodzice, podczas rejestracji swojej urodzonej pociechy w 
Urzędzie Stanu Cywilnego otrzymują do wypełnienia krótki 
formularz zgody na udział na uroczystości. Jego wypełnienie i 

podpisanie to warunek uczestnictwa w następnych edycjach 
Powitań...                                                                                              SS12

Powitanie nowo narodzonych namysłowian

Szanowni	Państwo,	Mieszkańcy	Gminy	Namysłów!
	 Rada	 Miejska	 w	 Namysłowie	 jednogłośnie	 nadała,	
podczas	sesji	19	maja	2016	r.,	 tytuł	 „Zasłużonego	Obywatela	
Gminy	Namysłów”	księdzu	prałatowi	Aleksandrowi	Matyce	
za	 działalność	 dobroczynną	 podejmowaną	 w	 postawie	
solidarności	 i	 budowanie	 ducha	 lokalnej	 wspólnoty.	
Korzystając	z	tej	niezwykłej	sposobności,	pragniemy	raz	jeszcze	
przypomnieć	 najważniejsze	 dokonania	 tego	 wielce	
zasłużonego	dla	naszej	społeczności	Kapłana.
	 Ks.	 Aleksander	 Matyka	 ur.	 się	 1	 stycznia	 1935	 r.	 w	
Dobrzyńsku	 na	 Wołyniu.	 Jest	 absolwentem	 Wyższego	
Seminarium	 Duchownego	 we	 Wrocławiu,	 które	 ukończył	 w	
1959	r.	Przez	35	lat,	od	1973	do	2008	r.,	był	proboszczem	Parafii	
pw.	św.	Apostołów	Piotra	i	Pawła	w	Namysłowie.	W	tym	czasie	
prowadził	 niezwykle	 wytężoną	 działalność	 duszpasterską,	
s po ł e c zną 	 i 	 ku l t u ra lną . 	 Okaza ł 	 s i ę 	 znakomi t ym	
administratorem	 parafii,	 łącząc	 w	 wyjątkowy	 sposób	 m.in.	
funkcję	 dziekana,	 duszpasterza	 rodzin	 katyńskich	 we	
Wrocławiu	 oraz	 diecezjalnego	 duszpasterza	 rolników	 w	
archidiecezji	wrocławskiej.	
	 Dzięki	trosce	i	inwestycjom,	podjętym	przez	ks.	prałata,	
wiele	 budowli	 sakralnych	 na	 obszarze	 naszej	 gminy	
promieniuje	pełnym	blaskiem	swej	dostojności	i	piękna.	Warto	
wspomnieć,	że	ks.	prałat	był	inicjatorem	wybudowania	nowego	
kościoła	w	Smarchowicach	Wielkich,	przy	którym,	w	1988	r.,	
powstała	 samodzielna	 parafia	 pw.	 Podwyższenia	 Krzyża	
Świętego.	Cztery	lata	później	natomiast,	jego	staraniem,	kościół	
pofranciszkański	w	Namysłowie,	od	1812	r.	funkcjonujący	jako	
magazyn,	stał	się	siedzibą	nowej	parafii	pw.	św.	Franciszka	z	
Asyżu	 i	 św.	Piotra	z	Alkantary.	W	kościele	pw.	 św.	Apostołów	
Piotra	 i	 Pawła	 w	 Namysłowie,	 w	 1976	 i	 1996	 r.,	 ks.	 prałat	
przeprowadził	malowanie	wnętrza,	w	1999	r.	zakończył	prace	
remontowe	 wieży	 świątyni,	 a	 w	 2002	 r.	 dokonał	 renowacji	
dachu	 przy	 wsparciu	 specjalnie	 w	 tym	 celu	 powołanego	
Stowarzyszenia.
	 W	trudnych	latach	80.	ks.	Matyka	był	dla	namysłowian	i	
działaczy	 „Solidarności”	 ostoją	 i	 duchowym	 przywódcą.	 Po	
wprowadzeniu	stanu	wojennego	głosił	patriotyczne	kazania,	w	

k tór ych 	 p i ę tnował 	 komun i s t yczne 	 repres j e 	 o raz	
przetrzymywanie	więźniów	politycznych.	W	1982	 r.,	w	nowo	
wybudowanym,	 dwupiętrowym	 Domu	 Katechetycznym,	
założył	 bibliotekę	 parafialną,	 gromadzącą	 wydawnictwa	
podziemne.	W	1983	r.	zorganizował	(wspólnie	ze	Stanisławem	
Jackiewiczem,	 Lechem	 Stefanem,	 Henrykiem	 Ostrowskim	 i	
Andrzejem	 Tomczykiem)	 dwa	 spotkania 	 członków	
Tymczasowej	 Komisji	 Koordynacyjnej	 „Solidarności”.	 Prócz	
tego	 aranżował	 spotkania	 Regionalnego	 Komitetu	
Strajkowego	 dolnośląskiej	 „Solidarności”	 z	 arcybiskupem	
Henrykiem	Gulbinowiczem.	
	 19	III	1983	r.	udzielił	potajemnie	ślubu	ukrywającemu	
się	 Józefowi	 Piniorowi	 i	 Marii	 Chojnackiej.	 W	 1985	 r.	
zainicjował	 coroczne	 Dni	 Kultury	 Chrześcijańskiej	 w	
Namysłowie,	 w	 1987	 r.	 był	 inicjatorem	 działalności	
Katolickiego	 Uniwersytetu	 Ludowego,	 a	 w	 1988	 r.,	 jego	
staraniem,	utworzono	3-letnie	Studium	Katechetyczne	w	celu	
podniesienia	 poziomu	 nauczania	 religii.	 W	 1989	 r.	 wspierał	
odtwarzanie	 struktur	 „Solidarności”,	 a	 także	 działania	
namysłowskiego	 Komitetu	 Obywatelskiego.	 W	 wolnej	 Polsce	
uczył,	 jak	 korzystać	 ze	 zdobytej	 wolności.	 W	 lutym	 1993	 r.		
został	wyniesiony	przez	Jana	Pawła	II	do	godności	Prałata	Jego	
Świątobliwości,	 a	 29	 czerwca	 2013	 r.	 Zarząd	 Regionu	
dolnośląskiej	 „Solidarności”	 odznaczył	 ks.	 Matykę	 medalem	
„Niezłomni”.	
	 Honorując	Księdza	Prałata,	wyrażamy	naszą	ogromną	
wdzięczność	 za	 kilkudziesięcioletnią, 	 pełną	 pasji 	 i	
zaangażowania,	 posługę	 duszpasterską	 w	 Namysłowie,	
dziękujemy	za	troskę	i	wsparcie	udzielane	dzieciom	i	młodzieży,	
studentom,	małżonkom,	robotnikom,	rolnikom,	ludziom	nauki,	
kultury	 i	opozycji	 lat	80.	XX	wieku,	a	 także	pątnikom	Pieszej	
Wrocławskiej	 Pielgrzymki	 na	 Jasną	 Górę	 i	 wszystkim	
najbardziej	potrzebującym	mieszkańcom	Namysłowa	i	okolic.	
Niech	kolejne	lata	upłyną	Księdzu	Prałatowi	w	zdrowiu,	radości	
i	będą	pełne	spotkań	z	samymi	życzliwymi	ludźmi.

LAUDACJA	DLA	KSIĘDZA	PRAŁATA	ALEKSANDRA	MATYKI

					Julian	Kruszyński																																												Sylwester	Zabielny
Burmistrz	Namysłowa																										Przewodniczący	Rady	Miejskiej
																																																																																									w	Namysłowie

czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego 
ogłosił wyniki naboru dotyczącego budowy lub 
modernizacji dróg lokalnych. Wszystkie trzy 
zadania inwestycyjne gminy Namysłów otrzymały 

wysoką punktację, co bezpośrednio przełożyło się na uzyskanie 
dofinansowania. 
 Wsparciem zostaną objęte następujące inwestycje: 
„Budowa drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem”, „Budowa 
drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich”, „Rozbudowa drogi 
gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Smogorzowie”.

 Ł ą c z n y  k o s z t 
budowy ponad 3,2 km dróg 
to kwota blisko 3,8 mln zł., z 
czego dofinansowanie z 
P r o g r a m u  R o z w o j u 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 wynosi ponad 
2,2 mln zł.
Inwestycja powinna być 
zakończone do końca 2017 roku.                                                      KK
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czerwca br., na plebanii Parafii pw. św. Apostołów 
Piotra i  Pawła w Namysłowie, doszło do 
niezwykłego i długo oczekiwanego spotkania z 
legendarnym i charyzmatycznym kapłanem Ziemi 

Namysłowskiej. 
 Przewodniczący Rady Miejskiej Sylwester Zabielny wraz z 
zastępcami burmistrza Namysłowa, Arturem Włodarczykiem i 
Rafałem Nowowiejskim, oraz panią skarbnik Iwoną Wilczyńską 
mieli zaszczyt wręczyć ks. prałatowi Aleksandrowi Matyce 

statuetkę i uchwałę o nadaniu tytułu „Zasłużonego Obywatela 
Gminy Namysłów”.
 Spotkanie było niezwykle wzruszające i z pewnością na 
długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników. Serdecznie 
dziękujemy proboszczowi parafii, księdzu kanonikowi Henrykowi 
Jacakowi, za pomoc w zorganizowaniu wizyty i stworzenie 
wyjątkowej atmosfery. 

SZ
fotografa na okładce dzięki uprzejmości A. Tomczyka
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Kapłan zasłużony

omendant Powiatowy Policji mł. insp. Zbigniew 
Dychus oraz Burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński 
podpisali porozumienie w sprawie dofinansowania 
na  zakup  poj azdu  s łużbowego.  W  ramach 

porozumienia przekazane zostały fundusze na rzecz wsparcia 
działań policji. 
 To już kolejna tego typu akcja, z którą wyszli nasi 
Samorządowcy. Burmistrz i Komendant Powiatowy Policji w 
Namysłowie porozumienie w sprawie dofinansowania podpisali 1 
czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Namysłowie. Otrzymane środki 
finansowe zostaną przeznaczone na zakup pojazdu służbowego 
dla Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie. W ramach 
zawartej umowy lokalne władze samorządowe przekazały kwotę 
16 250 złotych. 
 Komendant dziękując Burmistrzowi za okazane wsparcie 
podkreślał bardzo dobrą współpracę, zaangażowanie oraz 
zrozumienie władz samorządowych dla potrzeb namysłowskich 
policjantów, realizujących zadania związane z zapewnieniem ładu i 

porządku oraz bezpieczeństwa mieszkańców nie tylko z terenu 
gminy Namysłów. 

 KPP Namysłów

K
Podpisali porozumienie

czerwca br. burmistrz Julian Kruszyński podpisał 
umowę o współpracy pomiędzy gminą Namysłów i 
Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu - To 
ce n ny  p a r t n e r,  z w ł a szc za  w  ko nte kś c i e 

planowanych przez nas inwestycji z zakresu ochrony i 
kształtowania środowiska - tłumaczy burmistrz Kruszyński.
 W imieniu uczelni dokument sygnowali: Prorektor ds. 
współpracy z zagranicą i regionem prof. dr hab. Alina Wieliczko 
oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i 
Geodezji prof. Bernard Kontny. Gmina planuje z uniwersytetem 
udział w pracach koncepcyjnych i projektowych oraz w 
przedsięwzięciach dydaktycznych i naukowo - badawczo - 
rozwojowych - Będziemy także wspólnie pozyskiwać finansowanie 
naszych przedsięwzięć - dodaje Kruszyński.
 Jak przyznaje burmistrz, gmina ma szansę sporo skorzystać 
na współpracy z uczelnią - W naszych pracach koncepcyjnych w 
zakresie rozwoju rekreacji i turystyki będą brać udział eksperci 
Uniwersytetu Przyrodniczego - mówi - Dotyczy to zwłaszcza 
rozwiązania szeregu problemów na zbiorniku retencyjnym w 
Michalicach. Jak wiadomo akwen jest płytki, mocno zamulony, 
linia brzegowa jest nadmiernie wymywana przez wodę. Ciężko 
również zagospodarować teren wokół zbiornika, gdyż działki 

prywatne sięgają niemal do granicy lustra wody - Naszym celem 
jest utworzenie ogólnodostępnych kąpielisk w Michalicach i 
Józefkowie oraz poprowadzenie ścieżki pieszo - rowerowej wokół 
akwenu - deklaruje burmistrz.                                                            SS
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Gmina podjęła współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu

czerwca, w Namysłowskim Ośrodku Kultury 
burmistrz Julian Kruszyński wraz ze swoim 
zastępcą Arturem Włodarczykiem powitali 
uroczyście nowo narodzonych obywateli gminy 

Namysłów. To nowe przedsięwzięcie, które mamy nadzieję 
stanie się tradycją w naszym mieście.
 Najmłodsi mieszkańcy wraz z rodzicami otrzymali od 
burmistrza podarki tj. środki i gadżety do pielęgnacji niemowląt, 
czyli tzw. Pudełka Malucha, pakiety do nauki języka angielskiego i 
polskiego dla dzieci od urodzenia do lat 4 oraz karnety na basen do 
szkółki pływackiej Nemo. Uroczystość uświetniły występy 
przedszkolaków z Przedszkola nr 1 w Namysłowie.
 Rodzice, podczas rejestracji swojej urodzonej pociechy w 
Urzędzie Stanu Cywilnego otrzymują do wypełnienia krótki 
formularz zgody na udział na uroczystości. Jego wypełnienie i 

podpisanie to warunek uczestnictwa w następnych edycjach 
Powitań...                                                                                              SS12

Powitanie nowo narodzonych namysłowian

Szanowni	Państwo,	Mieszkańcy	Gminy	Namysłów!
	 Rada	 Miejska	 w	 Namysłowie	 jednogłośnie	 nadała,	
podczas	sesji	19	maja	2016	r.,	 tytuł	 „Zasłużonego	Obywatela	
Gminy	Namysłów”	księdzu	prałatowi	Aleksandrowi	Matyce	
za	 działalność	 dobroczynną	 podejmowaną	 w	 postawie	
solidarności	 i	 budowanie	 ducha	 lokalnej	 wspólnoty.	
Korzystając	z	tej	niezwykłej	sposobności,	pragniemy	raz	jeszcze	
przypomnieć	 najważniejsze	 dokonania	 tego	 wielce	
zasłużonego	dla	naszej	społeczności	Kapłana.
	 Ks.	 Aleksander	 Matyka	 ur.	 się	 1	 stycznia	 1935	 r.	 w	
Dobrzyńsku	 na	 Wołyniu.	 Jest	 absolwentem	 Wyższego	
Seminarium	 Duchownego	 we	 Wrocławiu,	 które	 ukończył	 w	
1959	r.	Przez	35	lat,	od	1973	do	2008	r.,	był	proboszczem	Parafii	
pw.	św.	Apostołów	Piotra	i	Pawła	w	Namysłowie.	W	tym	czasie	
prowadził	 niezwykle	 wytężoną	 działalność	 duszpasterską,	
s po ł e c zną 	 i 	 ku l t u ra lną . 	 Okaza ł 	 s i ę 	 znakomi t ym	
administratorem	 parafii,	 łącząc	 w	 wyjątkowy	 sposób	 m.in.	
funkcję	 dziekana,	 duszpasterza	 rodzin	 katyńskich	 we	
Wrocławiu	 oraz	 diecezjalnego	 duszpasterza	 rolników	 w	
archidiecezji	wrocławskiej.	
	 Dzięki	trosce	i	inwestycjom,	podjętym	przez	ks.	prałata,	
wiele	 budowli	 sakralnych	 na	 obszarze	 naszej	 gminy	
promieniuje	pełnym	blaskiem	swej	dostojności	i	piękna.	Warto	
wspomnieć,	że	ks.	prałat	był	inicjatorem	wybudowania	nowego	
kościoła	w	Smarchowicach	Wielkich,	przy	którym,	w	1988	r.,	
powstała	 samodzielna	 parafia	 pw.	 Podwyższenia	 Krzyża	
Świętego.	Cztery	lata	później	natomiast,	jego	staraniem,	kościół	
pofranciszkański	w	Namysłowie,	od	1812	r.	funkcjonujący	jako	
magazyn,	stał	się	siedzibą	nowej	parafii	pw.	św.	Franciszka	z	
Asyżu	 i	 św.	Piotra	z	Alkantary.	W	kościele	pw.	 św.	Apostołów	
Piotra	 i	 Pawła	 w	 Namysłowie,	 w	 1976	 i	 1996	 r.,	 ks.	 prałat	
przeprowadził	malowanie	wnętrza,	w	1999	r.	zakończył	prace	
remontowe	 wieży	 świątyni,	 a	 w	 2002	 r.	 dokonał	 renowacji	
dachu	 przy	 wsparciu	 specjalnie	 w	 tym	 celu	 powołanego	
Stowarzyszenia.
	 W	trudnych	latach	80.	ks.	Matyka	był	dla	namysłowian	i	
działaczy	 „Solidarności”	 ostoją	 i	 duchowym	 przywódcą.	 Po	
wprowadzeniu	stanu	wojennego	głosił	patriotyczne	kazania,	w	

k tór ych 	 p i ę tnował 	 komun i s t yczne 	 repres j e 	 o raz	
przetrzymywanie	więźniów	politycznych.	W	1982	 r.,	w	nowo	
wybudowanym,	 dwupiętrowym	 Domu	 Katechetycznym,	
założył	 bibliotekę	 parafialną,	 gromadzącą	 wydawnictwa	
podziemne.	W	1983	r.	zorganizował	(wspólnie	ze	Stanisławem	
Jackiewiczem,	 Lechem	 Stefanem,	 Henrykiem	 Ostrowskim	 i	
Andrzejem	 Tomczykiem)	 dwa	 spotkania 	 członków	
Tymczasowej	 Komisji	 Koordynacyjnej	 „Solidarności”.	 Prócz	
tego	 aranżował	 spotkania	 Regionalnego	 Komitetu	
Strajkowego	 dolnośląskiej	 „Solidarności”	 z	 arcybiskupem	
Henrykiem	Gulbinowiczem.	
	 19	III	1983	r.	udzielił	potajemnie	ślubu	ukrywającemu	
się	 Józefowi	 Piniorowi	 i	 Marii	 Chojnackiej.	 W	 1985	 r.	
zainicjował	 coroczne	 Dni	 Kultury	 Chrześcijańskiej	 w	
Namysłowie,	 w	 1987	 r.	 był	 inicjatorem	 działalności	
Katolickiego	 Uniwersytetu	 Ludowego,	 a	 w	 1988	 r.,	 jego	
staraniem,	utworzono	3-letnie	Studium	Katechetyczne	w	celu	
podniesienia	 poziomu	 nauczania	 religii.	 W	 1989	 r.	 wspierał	
odtwarzanie	 struktur	 „Solidarności”,	 a	 także	 działania	
namysłowskiego	 Komitetu	 Obywatelskiego.	 W	 wolnej	 Polsce	
uczył,	 jak	 korzystać	 ze	 zdobytej	 wolności.	 W	 lutym	 1993	 r.		
został	wyniesiony	przez	Jana	Pawła	II	do	godności	Prałata	Jego	
Świątobliwości,	 a	 29	 czerwca	 2013	 r.	 Zarząd	 Regionu	
dolnośląskiej	 „Solidarności”	 odznaczył	 ks.	 Matykę	 medalem	
„Niezłomni”.	
	 Honorując	Księdza	Prałata,	wyrażamy	naszą	ogromną	
wdzięczność	 za	 kilkudziesięcioletnią, 	 pełną	 pasji 	 i	
zaangażowania,	 posługę	 duszpasterską	 w	 Namysłowie,	
dziękujemy	za	troskę	i	wsparcie	udzielane	dzieciom	i	młodzieży,	
studentom,	małżonkom,	robotnikom,	rolnikom,	ludziom	nauki,	
kultury	 i	opozycji	 lat	80.	XX	wieku,	a	 także	pątnikom	Pieszej	
Wrocławskiej	 Pielgrzymki	 na	 Jasną	 Górę	 i	 wszystkim	
najbardziej	potrzebującym	mieszkańcom	Namysłowa	i	okolic.	
Niech	kolejne	lata	upłyną	Księdzu	Prałatowi	w	zdrowiu,	radości	
i	będą	pełne	spotkań	z	samymi	życzliwymi	ludźmi.

LAUDACJA	DLA	KSIĘDZA	PRAŁATA	ALEKSANDRA	MATYKI

					Julian	Kruszyński																																												Sylwester	Zabielny
Burmistrz	Namysłowa																										Przewodniczący	Rady	Miejskiej
																																																																																									w	Namysłowie

czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego 
ogłosił wyniki naboru dotyczącego budowy lub 
modernizacji dróg lokalnych. Wszystkie trzy 
zadania inwestycyjne gminy Namysłów otrzymały 

wysoką punktację, co bezpośrednio przełożyło się na uzyskanie 
dofinansowania. 
 Wsparciem zostaną objęte następujące inwestycje: 
„Budowa drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem”, „Budowa 
drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich”, „Rozbudowa drogi 
gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Smogorzowie”.

 Ł ą c z n y  k o s z t 
budowy ponad 3,2 km dróg 
to kwota blisko 3,8 mln zł., z 
czego dofinansowanie z 
P r o g r a m u  R o z w o j u 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 wynosi ponad 
2,2 mln zł.
Inwestycja powinna być 
zakończone do końca 2017 roku.                                                      KK
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maju br. Firma Metalowiec wzięła udział w 45 
konkursie ofert do Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy na zakup sprzętu medycznego. 
Fundacja w drodze negocjacj i  zakupiła w 

„Metalowcu” 980 szt. łóżek sterowanych elektrycznie wraz z 
szafkami przyłóżkowymi. Wyposażenie to poprawi warunki 
panujące w Zakładach Opiekuńczo –Leczniczych i  jak podkreślił 
Jurek Owsiak zmieni codzienność funkcjonowania tychże 
placówek. 
 Firma Metalowiec Sp. z o. o. jest producentem łóżek 
szpitalnych, łóżek do opieki długoterminowej,  szafek 
przyłóżkowych, wózków do przewożenia chorych oraz innych 
mebli medycznych. Firma działa na rynku już 40 lat i cały czas 
rozwija się wprowadzając do oferty nowoczesne i funkcjonalne 
wyroby. 
 Spółka dostarcza swoje wyroby do wielu klientów w całej 
Polsce, a także w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Słowacji, 

Czechach, na Litwy, Łotwie, USA. 
Firma Metalowiec Sp. z o. o. w Namysłowie

W
Namysłowski Metalowiec i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

czerwca br. dokonano otwarcia nowej siedziby 
namysłowskiego Nadleśnictwa.
 Znajdujący się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 
b u d y n e k  n a w i ą z u j e  d o  s t y l i s t y k i  d w o r ko w e j 

charakterystycznej dla urzędów leśnych w latach dwudziestych i 
trzydziestych ubiegłego wieku. Nowy budynek Nadleśnictwa jest 
bardziej funkcjonalny, w pełni dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.  Ma zapewnić łatwiejszy dostęp dla klientów 
oraz znacząco poprawia warunki i komfort pracy użytkowników 
budynku.

GK

7
Nowa siedziba Nadleśnictwa Namysłów

dam Maciąg, były burmistrz Namysłowa i starosta 
namysłowski, a obecnie sekretarz województwa 
opolskiego i radny powiatu namysłowskiego został 
u h o n o r o w a ny  za s zc z y t ny m  o d z n a c ze n i e m 

państwowym - Krzyżem Wolności i Solidarności. 
 Odznaczenia dwudziestu zasłużonym działaczom opozycji 
w PRL zostały wręczone w Auli Papieskiej Wydziały Teologicznego 
we Wrocławiu.  Dokonał  tego w imieniu  Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy prezes Instytutu Pamięci 
Narodowej dr Łukasz Kamiński. Krzyże Wolności i Solidarności to 
odznaczenie nadawane przez Prezydenta RP na wniosek Prezesa 
Instytutu Pamięci Narodowej dla osób działających w 
antykomunistycznej opozycji, na rzecz odzyskania przez Polskę 
suwerenności i niepodległości, a także walczące o respektowanie 
praw człowieka w PRL.
 Wielkie zmiany ustrojowe w Polsce miały miejsce ponad 
ćwierć wieku temu. Jak Solidarność rodziła się w Namysłowie?
 Narodziny „Solidarności” w Namysłowie w 1980 r. odbyły 
się podobnie jak wszystkie poprzednie protesty natury politycznej 
w Zakładach Elektrotechniki Motoryzacyjnej. W Miejskim 
Komitecie Organizacyjnym uczestniczyły dwie osoby z tej firmy, 
Pan Jan Wywiórski i Pan Stanisław Łoza, Marian Kaleta 
reprezentował „S” Urzędu Miasta. Do tego grona dołączyłem 
wówczas i ja. Nie dysponuję dokumentami z tego okresu więc nie 
przytoczę pełnego składu MKO. Proszę jednak pamiętać, iż w 
każdym zakładzie i środowisku zawodowym istniały wówczas 

liczne organizacje „S”. Myślę, że warto te osoby przywrócić naszej 
namysłowskiej pamięci, w Namysłowie mieszka jeszcze wiele z 
tych osób. Dobrze że Pan dr Mariusz Patelski rozpoczął ten proces. 
W czasie stanu wojennego internowano z Namysłowa dwie osoby: 
Pana Wiesława Molińskiego i Pana Stanisława Dorociaka. 
Aktywnym działaczem „Solidarności Walczącej” był Pan Andrzej 
Tomczyk, ja i Pan Roman Rączy. Działalność prowadziliśmy przy 
dużym wsparciu naszego Proboszcza Ks. Aleksandra Matyki. 
Odrodzenie się „S” w 1989 r. zapoczątkowano w Kolumnie 
Transportu Sanitarnego, którą wówczas kierowałem. W 
odrodzonym MKO w pierwszych dwóch zarządach działali 
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w kolejności: W. Dudek, E. Dudek, R. Kos, A. Maciąg, S. Pochyła, T. 
Wojtowicz i J. Wywiórski.
 Jaką rolę odegrał w nich założony przez Pana namysłowski 
Komitet Obywatelski „Solidarność”?
 Nasz KO „S” był wyjątkowo liczny i bardzo aktywny. 
Zajmowaliśmy się wpływaniem na zarządzanie miastem i 
przygotowywaniem się do wyborów parlamentarnych. Do 
pierwszych wyborów samorządowych poszliśmy z NSZZ „S” 
Rolników Indywidualnych. Oczywiście wybory te zdecydowanie 
wygraliśmy. Miałem przyjemność przewodniczyć zarządowi KO, 
funkcję z-cy pełnił R. Wilczyński, członkami zarządu byli: E. Miksa, 
F. Rabiega, J. Szyndler, A. Tomczyk.
 Czy z perspektywy lat, które minęły od tamtego czasu, 
wszystko co stało się potem pokrywa się z celami, które wtedy 
sobie założyliście, jako działacze podziemnej Solidarności?

 Byłoby przesadą gdybym stwierdził, że mieliśmy wówczas 
jasny obraz przyszłości. Przede wszystkim chcieliśmy wolności dla 
naszego kraju, samorządności na poziomie miasta i powiatu i 
wolności osobistej. Trzeba przyznać, że w zdobyciu odpowiednich 
kompetencji i skonstruowaniu strategii dla miasta pomogły nam 
wydatnie państwa demokracji zachodniej jak również w naszym 
przypadku szczególnie USA. Jak sobie poradziliśmy z zarządzaniem 
miastem, jak i utworzonym naszym staraniem powiatem, to już 
należy do naszej lokalnej społeczności. Ja osobiście jestem 
zadowolony ze swojego miejsca zamieszkania, zdając sobie 
sprawę ile jeszcze mamy tutaj do zrobienia. Mam również osobistą 
satysfakcję, że miałem szansę udziału w tych historycznych już i 
znaczących dla naszego kraju i miasta/powiatu wydarzeniach.

AO

maja w Izbie Regionalnej odbyło się spotkanie, 
poświęcone historii dawnych mieszkańców 
Namysłowa. Kulminacyjnym punktem wydarzenia 
było odsłonięcie tablicy na dawnej synagodze przy 

ul. Dubois 19, którego dokonali: Starosta Namysłowski Andrzej 
Michta, Przewodniczący Rady Miejskiej w Namysłowie Sylwester 
Zabielny, Przewodniczący Gminy Żydowskiej we Wrocławiu 
Aleksander Gleichgewicht oraz rabin David Basok.
 Pierwsze informacje o zamieszkiwaniu Namysłowa przez 
Żydów pochodzą z XIV w. Namysłowska gmina okres świetności 
przeżywała w połowie XIX w., o czym świadczył fakt budowy 
synagogi, której uroczystego otwarcia dokonano w grudniu 1856 r.
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liście otwartym do grupy radnych powiatowych z 27 
czerwca br. pan poseł Bartłomiej Stawiarski zarzuca 
niżej podpisanym działanie na szkodę społeczności 
lokalnej. Miesiąc wcześniej, na forum sejmowym, w 

czarnych barwach przedstawiał zaś sytuację gminy Namysłów w 
kontekście ewentualnej budowy farm wiatrowych. 
 Dziękując panu Posłowi za okazywaną z mównicy i w listach 
otwartych troskę, zapewniamy jednocześnie, że namysłowski 
samorząd ma się dobrze, pracuje sprawnie, zgodnie z 
obowiązującym prawem, a żaden z zaplanowanych do realizacji 
projektów nie jest zagrożony. Zachęcamy do rozmowy, panie 
Pośle, tu, na miejscu; równie chętnie przekażemy panu listę spraw, 
dotyczących naszej małej ojczyzny, za którymi mógłby Pan 
optować w Warszawie. 
 Wracając do listu otwartego, pragniemy na początku, 
oddać pierwszeństwo faktom. Apokaliptyczny ton listu pana 
Stawiarskiego ma się bowiem nijak do rzeczywistości. Pan poseł 
wprowadza mieszkańców w błąd, twierdząc, że w wyniku braku 
kworum podczas czerwcowej sesji Rady Powiatu doszło do 
zablokowania długo wyczekiwanego remontu ulicy Grunwaldzkiej. 
Nic takiego się nie stało. Mieszkańcy ulicy Grunwaldzkiej mogą 
spać spokojnie. Jak Pan poseł doskonale wie, najpierw muszą być 
przydzielone środki na inwestycję, potem podpisana umowa, zaś 
uchwała Rady Powiatu jest  zwieńczeniem dzieła.  Na 
rozstrzygnięcie konkursu o dofinansowanie cały czas czekamy. 
 Ponieważ w liście twierdzi Pan, że stawiał sobie za priorytet 
remont tej ulicy, uprzejmie przypominamy, że podczas prac w 
komisjach lobbował Pan za remontem ulicy Braterskiej, a nie 
Grunwaldzkiej, co przecież jest łatwe do sprawdzenia. Równie 
łatwe jak tani poklask, o który tak mocno Pan zabiega. 
 Los ulicy Grunwaldzkiej traktujemy jako sprawę 
pierwszorzędną. Podczas obecnej kadencji kwestii tej szczególnie 
poświęca uwagę radny powiatowy Marcin Piekarek, wspierany 

przez  radnego miejsk iego Jakuba Włodarczyka  oraz 
przewodniczącego zarządu osiedla nr VI Marka Promnego. Przy 
okazji wyrażamy nasze przekonanie, że gdyby akcenty polityczne w 
powiecie były inaczej rozłożone, ta inwestycja byłaby na dużo 
wyższym etapie zaawansowania.   
W liście pyta pan Poseł o istotę demokracji lokalnej i apeluje do 
radnych o rozsądek i pracę dla dobra mieszkańców. Przypominamy 
panu Posłowi, do niedawna przecież samorządowcowi, że 
słowem-kluczem w demokracji, funkcjonującej na niższych 
szczeblach, jest właśnie samorządność, której istotę, ostatnio, pan 
Poseł raczy jakby mniej dostrzegać i jakby mniej cenić. 
 W liście wspomina Pan również o „partykularnych 
interesach partyjnych, które większość społeczności mało 
interesują”. Właśnie, panie Pośle. Może warto więc zainteresować 
naszych mieszkańców faktem, że próbuje Pan, tylnymi drzwiami, 
usadowić swego kolegę partyjnego, w fotelu wicestarosty, do 
niedawna zajmowanym właśnie przez Pana. Pytamy zatem, co to 
za demokracja lokalna, w której Poseł na Sejm RP uzurpuje sobie 
prawo do wyboru wicestarosty, forsując kandydaturę osoby z 
zewnątrz, spoza grona radnych powiatowych, wątpliwej jakości 
radnego miejskiego, od niedawna zresztą mieszkańca Namysłowa, 
którego jedyną zasługą jest pomoc, jakiej udzielał Panu podczas 
kampanii parlamentarnej? 
 Insynuacje, pomówienia, mijanie się z prawdą i próby 
wpływania na pracę samorządu z pozycji siły są dla nas nie do 
przyjęcia. Tak rozumianej samorządności, panie Pośle, nie 
akceptujemy. Jest nam obca. 

Z ukłonami i niegasnącą nadzieją na owocną współpracę, 
radni Rady Powiatu Namysłowskiego: 

Sławomir Gradzik, Roman Letki, Adam Maciąg,
Marcin Piekarek, Roman Półrolniczak,
Krzysztof Szyndlarewicz, Cezary Zając

W
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maju br. Firma Metalowiec wzięła udział w 45 
konkursie ofert do Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy na zakup sprzętu medycznego. 
Fundacja w drodze negocjacj i  zakupiła w 

„Metalowcu” 980 szt. łóżek sterowanych elektrycznie wraz z 
szafkami przyłóżkowymi. Wyposażenie to poprawi warunki 
panujące w Zakładach Opiekuńczo –Leczniczych i  jak podkreślił 
Jurek Owsiak zmieni codzienność funkcjonowania tychże 
placówek. 
 Firma Metalowiec Sp. z o. o. jest producentem łóżek 
szpitalnych, łóżek do opieki długoterminowej,  szafek 
przyłóżkowych, wózków do przewożenia chorych oraz innych 
mebli medycznych. Firma działa na rynku już 40 lat i cały czas 
rozwija się wprowadzając do oferty nowoczesne i funkcjonalne 
wyroby. 
 Spółka dostarcza swoje wyroby do wielu klientów w całej 
Polsce, a także w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Słowacji, 

Czechach, na Litwy, Łotwie, USA. 
Firma Metalowiec Sp. z o. o. w Namysłowie

W
Namysłowski Metalowiec i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

czerwca br. dokonano otwarcia nowej siedziby 
namysłowskiego Nadleśnictwa.
 Znajdujący się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 
b u d y n e k  n a w i ą z u j e  d o  s t y l i s t y k i  d w o r ko w e j 

charakterystycznej dla urzędów leśnych w latach dwudziestych i 
trzydziestych ubiegłego wieku. Nowy budynek Nadleśnictwa jest 
bardziej funkcjonalny, w pełni dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.  Ma zapewnić łatwiejszy dostęp dla klientów 
oraz znacząco poprawia warunki i komfort pracy użytkowników 
budynku.

GK
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dam Maciąg, były burmistrz Namysłowa i starosta 
namysłowski, a obecnie sekretarz województwa 
opolskiego i radny powiatu namysłowskiego został 
u h o n o r o w a ny  za s zc z y t ny m  o d z n a c ze n i e m 

państwowym - Krzyżem Wolności i Solidarności. 
 Odznaczenia dwudziestu zasłużonym działaczom opozycji 
w PRL zostały wręczone w Auli Papieskiej Wydziały Teologicznego 
we Wrocławiu.  Dokonał  tego w imieniu  Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy prezes Instytutu Pamięci 
Narodowej dr Łukasz Kamiński. Krzyże Wolności i Solidarności to 
odznaczenie nadawane przez Prezydenta RP na wniosek Prezesa 
Instytutu Pamięci Narodowej dla osób działających w 
antykomunistycznej opozycji, na rzecz odzyskania przez Polskę 
suwerenności i niepodległości, a także walczące o respektowanie 
praw człowieka w PRL.
 Wielkie zmiany ustrojowe w Polsce miały miejsce ponad 
ćwierć wieku temu. Jak Solidarność rodziła się w Namysłowie?
 Narodziny „Solidarności” w Namysłowie w 1980 r. odbyły 
się podobnie jak wszystkie poprzednie protesty natury politycznej 
w Zakładach Elektrotechniki Motoryzacyjnej. W Miejskim 
Komitecie Organizacyjnym uczestniczyły dwie osoby z tej firmy, 
Pan Jan Wywiórski i Pan Stanisław Łoza, Marian Kaleta 
reprezentował „S” Urzędu Miasta. Do tego grona dołączyłem 
wówczas i ja. Nie dysponuję dokumentami z tego okresu więc nie 
przytoczę pełnego składu MKO. Proszę jednak pamiętać, iż w 
każdym zakładzie i środowisku zawodowym istniały wówczas 

liczne organizacje „S”. Myślę, że warto te osoby przywrócić naszej 
namysłowskiej pamięci, w Namysłowie mieszka jeszcze wiele z 
tych osób. Dobrze że Pan dr Mariusz Patelski rozpoczął ten proces. 
W czasie stanu wojennego internowano z Namysłowa dwie osoby: 
Pana Wiesława Molińskiego i Pana Stanisława Dorociaka. 
Aktywnym działaczem „Solidarności Walczącej” był Pan Andrzej 
Tomczyk, ja i Pan Roman Rączy. Działalność prowadziliśmy przy 
dużym wsparciu naszego Proboszcza Ks. Aleksandra Matyki. 
Odrodzenie się „S” w 1989 r. zapoczątkowano w Kolumnie 
Transportu Sanitarnego, którą wówczas kierowałem. W 
odrodzonym MKO w pierwszych dwóch zarządach działali 
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w kolejności: W. Dudek, E. Dudek, R. Kos, A. Maciąg, S. Pochyła, T. 
Wojtowicz i J. Wywiórski.
 Jaką rolę odegrał w nich założony przez Pana namysłowski 
Komitet Obywatelski „Solidarność”?
 Nasz KO „S” był wyjątkowo liczny i bardzo aktywny. 
Zajmowaliśmy się wpływaniem na zarządzanie miastem i 
przygotowywaniem się do wyborów parlamentarnych. Do 
pierwszych wyborów samorządowych poszliśmy z NSZZ „S” 
Rolników Indywidualnych. Oczywiście wybory te zdecydowanie 
wygraliśmy. Miałem przyjemność przewodniczyć zarządowi KO, 
funkcję z-cy pełnił R. Wilczyński, członkami zarządu byli: E. Miksa, 
F. Rabiega, J. Szyndler, A. Tomczyk.
 Czy z perspektywy lat, które minęły od tamtego czasu, 
wszystko co stało się potem pokrywa się z celami, które wtedy 
sobie założyliście, jako działacze podziemnej Solidarności?

 Byłoby przesadą gdybym stwierdził, że mieliśmy wówczas 
jasny obraz przyszłości. Przede wszystkim chcieliśmy wolności dla 
naszego kraju, samorządności na poziomie miasta i powiatu i 
wolności osobistej. Trzeba przyznać, że w zdobyciu odpowiednich 
kompetencji i skonstruowaniu strategii dla miasta pomogły nam 
wydatnie państwa demokracji zachodniej jak również w naszym 
przypadku szczególnie USA. Jak sobie poradziliśmy z zarządzaniem 
miastem, jak i utworzonym naszym staraniem powiatem, to już 
należy do naszej lokalnej społeczności. Ja osobiście jestem 
zadowolony ze swojego miejsca zamieszkania, zdając sobie 
sprawę ile jeszcze mamy tutaj do zrobienia. Mam również osobistą 
satysfakcję, że miałem szansę udziału w tych historycznych już i 
znaczących dla naszego kraju i miasta/powiatu wydarzeniach.

AO

maja w Izbie Regionalnej odbyło się spotkanie, 
poświęcone historii dawnych mieszkańców 
Namysłowa. Kulminacyjnym punktem wydarzenia 
było odsłonięcie tablicy na dawnej synagodze przy 

ul. Dubois 19, którego dokonali: Starosta Namysłowski Andrzej 
Michta, Przewodniczący Rady Miejskiej w Namysłowie Sylwester 
Zabielny, Przewodniczący Gminy Żydowskiej we Wrocławiu 
Aleksander Gleichgewicht oraz rabin David Basok.
 Pierwsze informacje o zamieszkiwaniu Namysłowa przez 
Żydów pochodzą z XIV w. Namysłowska gmina okres świetności 
przeżywała w połowie XIX w., o czym świadczył fakt budowy 
synagogi, której uroczystego otwarcia dokonano w grudniu 1856 r.
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liście otwartym do grupy radnych powiatowych z 27 
czerwca br. pan poseł Bartłomiej Stawiarski zarzuca 
niżej podpisanym działanie na szkodę społeczności 
lokalnej. Miesiąc wcześniej, na forum sejmowym, w 

czarnych barwach przedstawiał zaś sytuację gminy Namysłów w 
kontekście ewentualnej budowy farm wiatrowych. 
 Dziękując panu Posłowi za okazywaną z mównicy i w listach 
otwartych troskę, zapewniamy jednocześnie, że namysłowski 
samorząd ma się dobrze, pracuje sprawnie, zgodnie z 
obowiązującym prawem, a żaden z zaplanowanych do realizacji 
projektów nie jest zagrożony. Zachęcamy do rozmowy, panie 
Pośle, tu, na miejscu; równie chętnie przekażemy panu listę spraw, 
dotyczących naszej małej ojczyzny, za którymi mógłby Pan 
optować w Warszawie. 
 Wracając do listu otwartego, pragniemy na początku, 
oddać pierwszeństwo faktom. Apokaliptyczny ton listu pana 
Stawiarskiego ma się bowiem nijak do rzeczywistości. Pan poseł 
wprowadza mieszkańców w błąd, twierdząc, że w wyniku braku 
kworum podczas czerwcowej sesji Rady Powiatu doszło do 
zablokowania długo wyczekiwanego remontu ulicy Grunwaldzkiej. 
Nic takiego się nie stało. Mieszkańcy ulicy Grunwaldzkiej mogą 
spać spokojnie. Jak Pan poseł doskonale wie, najpierw muszą być 
przydzielone środki na inwestycję, potem podpisana umowa, zaś 
uchwała Rady Powiatu jest  zwieńczeniem dzieła.  Na 
rozstrzygnięcie konkursu o dofinansowanie cały czas czekamy. 
 Ponieważ w liście twierdzi Pan, że stawiał sobie za priorytet 
remont tej ulicy, uprzejmie przypominamy, że podczas prac w 
komisjach lobbował Pan za remontem ulicy Braterskiej, a nie 
Grunwaldzkiej, co przecież jest łatwe do sprawdzenia. Równie 
łatwe jak tani poklask, o który tak mocno Pan zabiega. 
 Los ulicy Grunwaldzkiej traktujemy jako sprawę 
pierwszorzędną. Podczas obecnej kadencji kwestii tej szczególnie 
poświęca uwagę radny powiatowy Marcin Piekarek, wspierany 

przez  radnego miejsk iego Jakuba Włodarczyka  oraz 
przewodniczącego zarządu osiedla nr VI Marka Promnego. Przy 
okazji wyrażamy nasze przekonanie, że gdyby akcenty polityczne w 
powiecie były inaczej rozłożone, ta inwestycja byłaby na dużo 
wyższym etapie zaawansowania.   
W liście pyta pan Poseł o istotę demokracji lokalnej i apeluje do 
radnych o rozsądek i pracę dla dobra mieszkańców. Przypominamy 
panu Posłowi, do niedawna przecież samorządowcowi, że 
słowem-kluczem w demokracji, funkcjonującej na niższych 
szczeblach, jest właśnie samorządność, której istotę, ostatnio, pan 
Poseł raczy jakby mniej dostrzegać i jakby mniej cenić. 
 W liście wspomina Pan również o „partykularnych 
interesach partyjnych, które większość społeczności mało 
interesują”. Właśnie, panie Pośle. Może warto więc zainteresować 
naszych mieszkańców faktem, że próbuje Pan, tylnymi drzwiami, 
usadowić swego kolegę partyjnego, w fotelu wicestarosty, do 
niedawna zajmowanym właśnie przez Pana. Pytamy zatem, co to 
za demokracja lokalna, w której Poseł na Sejm RP uzurpuje sobie 
prawo do wyboru wicestarosty, forsując kandydaturę osoby z 
zewnątrz, spoza grona radnych powiatowych, wątpliwej jakości 
radnego miejskiego, od niedawna zresztą mieszkańca Namysłowa, 
którego jedyną zasługą jest pomoc, jakiej udzielał Panu podczas 
kampanii parlamentarnej? 
 Insynuacje, pomówienia, mijanie się z prawdą i próby 
wpływania na pracę samorządu z pozycji siły są dla nas nie do 
przyjęcia. Tak rozumianej samorządności, panie Pośle, nie 
akceptujemy. Jest nam obca. 

Z ukłonami i niegasnącą nadzieją na owocną współpracę, 
radni Rady Powiatu Namysłowskiego: 

Sławomir Gradzik, Roman Letki, Adam Maciąg,
Marcin Piekarek, Roman Półrolniczak,
Krzysztof Szyndlarewicz, Cezary Zając
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Czy orientują się Państwo, kogo przedstawiają powyższe zdjęcia? 
Zachęcam, żeby zastanowić się nad tym przed przeczytaniem 
artykułu. 
 Na rozpoznaniu tych czterech postaci polegała ankieta, 
której poddało się 300 namysłowian na przełomie maja i czerwca. 
Ankieta została przeprowadzona przez Społeczny Komitet Budowy 
Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Namysłowie. Komitet 
powstał w lutym tego roku, jego celem jest upamiętnienie 
stuletniej ,  okrągłej  rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości poprzez wybudowanie w Namysłowie pomnika 
Marszałka Józefa Piłsudskiego i tym samym utworzenie miejsca, 
gdzie można będzie w godny sposób obchodzić święta państwowe 
i inne, ważne dla naszej historii rocznice. Inne cele to krzewienie 
patriotyzmu wśród młodych pokoleń oraz pogłębianie 
świadomośc i  h istorycznej  przez  mieszkańców Z iemi 
Namysłowskiej.
 Ankieta, która została przeprowadzona to pierwsze z wielu 
działań, które zostały zaplanowane przez Komitet. Przez 5 dni była 
prowadzona w Namysłowie i pobliskich miejscowościach w 
trzyosobowym składzie (Zenon Odziomek, Piotr Słabosz, Kamil 
Szuster) na  próbie złożonej z 300 osób, 150 mężczyzn i 150 kobiet. 
Zbadana została również zależność pomiędzy rozpoznawalnością 
powyższych postaci, a wiekiem i wykształceniem badanych osób. 
Wyniki pozytywnie zaskakują, ale widać, że zostało jeszcze wiele 

do zrobienia. Pierwszą postać, Romana Dmowskiego rozpoznaje w 
Namysłowie dokładnie jedna osoba na piętnaście, czwartą, czyli 
Wincentego Witosa, niewiele więcej. Ignacy Jan Paderewski 
rozpoznawany jest przez mniej więcej jedną osobę na sześć. Dużo 
lepsze wyniki rozpoznawalności ma Józef Piłsudski – dwie osoby na 
trzy spośród badanych rozpoznają Marszałka. Jeśli chodzi o 
kategorie, mężczyźni rozpoznawali wszystkie postacie nieco lepiej 
niż kobiety, osoby z wykształceniem wyższym najlepiej spośród 
czterech kategorii związanych z wykształceniem, a spośród grup 
wiekowych najlepiej tych polityków rozpoznawały osoby 
najstarsze, które ukończyły 75 lat.
 Wszystkie powyższe postacie miały doniosły wpływ na 
wydarzenia w okresie walki o niepodległość, więc powinniśmy 
jako Polacy o nich pamiętać. Symbolem, osobą najlepiej 
rozpoznawalną jest jednak Józef Piłsudski – i dlatego to jego 
chcielibyśmy uczcić pomnikiem.

Kamil Szuster
Społeczny Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Namysłowie

Wszystkie osoby zainteresowane pomocą w krzewieniu 
patriotyzmu i pogłębianiem świadomości historycznej zapraszamy 
na oficjalny profil Komitetu na facebooku, pod adresem: 
www.facebook.com/skbpmjpwn

Czy rozpoznajesz osoby na zdjęciach?

egoroczne namysłowskie obchody Dnia 
Dziecka miały dwuetapowy przebieg. 
1 czerwca w parku im. Kopernika, 
popularnym „Małpim Gaju” otwarty 

został zmodernizowany plac zabaw. Głównym 
elementem placu zabaw została piramida linowa 
z wejściem wspinaczkowym i zjeżdżalnią. 
Odnowiono również piaskownicę, huśtawki oraz 
„bujaki”. Trwają prace nad dokończeniem 
instalacji mającej powstać w pobliskim parku 
fontanny.
Druga część dziecięcego święta miała miejsce 5 
czerwca na namysłowskim Rynku. Przy pięknej, 
słonecznej pogodzie na najmłodszych czekały 
„dmuchane” place zabaw, zamki, zjeżdżalnie i tory 
przeszkód. Najmłodsi mogli zwiedzić wóz 
strażacki, uczestniczyć w zajęciach pierwszej 
pomocy. Odbyły się liczne konkursy, gry i zabawy, warsztaty 
plastyczne oraz zajęcia językowe.  Spędzanie czasu na Rynku 
uatrakcyjniały występy artystyczne Akademii Tańca i Śpiewu 

„Ingenium”, Akademii Artystycznej „Talent”, zespołu „Gama”, 
zespołów działających przy NOK oraz zespołów artystycznych ze 
Szkół Podstawowych Nr 3 i 4 w Namysłowie.                                  GK

T
Obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka w Namysłowie

dniach 10-12 czerwca br. na terenie Namysłowa 
odbywały się Dni Seniora. 
Cykl imprez zorganizowanych przez Namysłowską 
Radę Seniorów rozpoczęła w piątek Msza Święta w 

intencji Namysłowskich Seniorów. Następnie w wypełnionej po 
brzegi sali widowiskowej Namysłowskiego Ośrodka Kultury, 
zastępca burmistrza Artur Włodarczyk przekazał symboliczne 
klucze do miasta Przewodniczącemu Namysłowskiej Rady 
Seniorów Kazimierzowi Kosowi. Sobota upłynęła pod znakiem 
ruchu i rekreacji na świeżym powietrzu podczas zawodów nordic 
walking na trasie Namysłów-Ligotka.  W niedzielę na 
namysłowskim rynku wręczono statuetki i wyróżnienia z okazji 65 - 
lecia działalności Polskiego Związku Emerytów i Rencistów nr 1, 
okolicznościowe przemówienia, występy zespołów szkolnych i 
laureatów Konkursu Piosenki Senioralnej, wystawa rękodzieła 
artystycznego, a także obrazów namalowanych przez Seniorów. 
Dzień zakończył się przemarszem do Namysłowskiego Ośrodka 
Kultury, gdzie wszyscy chętni mogli obejrzeć spektakl „Baby ach te 
baby”.                                                                                                   GK

W
Dni Seniora w Namysłowie

czerwca br. w Brzozowcu odbyły się gminne zawody 
sportowo-pożarnicze. W imprezie udział wzięły wszystkie 
jednostki z terenu gminy. 
Ogółem wystawiono 24 drużyny w różnych kategoriach i tak 

w kategorii seniorów reprezentowanych było 9 jednostek, w 
kategorii drużyn kobiecych – 4 ekipy, w juniorskich kategoriach 
wiekowych (12-16 lat) odpowiednio udział wzięły – 4 drużyny 
dziewczęce i 3 drużyny chłopięce. Ponadto Ligota Książęca, 
Smogorzów i Brzozowiec reprezentowane były przez dziecięce 
drużyny w wieku poniżej 12 lat, z których Zuzia Litwin z Ligoty 
Książęcej dopiero niedawno ukończyła 6 lat. Ogółem w zawodach 
wzięło udział ok. 200 zawodników. Na zawodach stawiło się również 
wielu widzów, którzy głośno dopingowali zawodników. 
 Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostały drużyny:
Dziewczęta 12-16 lat: 
I m-ce – OSP Smogorzów,
II m-ce – OSP Smarchowice Śl.,
III m-ce – OSP Brzozowiec.
Chłopcy 12-16 lat:
I m-ce – OSP Ligota Książęca,
II m-ce – OSP Smogorzów,
III m-ce – OSP Głuszyna.
Dryżyny Kobiece:
I m-ce – OSP Ligota Książęca,
II m-ce – OSP Smarchowice Śląskie,
III m-ce – OSP Krasowice.
Dryżyny Męskie:
I m-ce – OSP Brzozowiec,
II m-ce – OSP Mikowice,
III m-ce – OSP Rychnów.
 P u c h a r  p r z e c h o d n i 
Burmistrza Namysłowa zdobyła 
drużyna ze Smogorzowa, która w 
klasyfikacji ogólnej wyprzedziła 
drużynę z Ligoty Książęcej, ubiegłorocznego zwycięzcę.
 Najmłodsi uczestnicy rywalizowali po za ogólną klasyfikacją i 
za sam udział zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami oraz 
statuetkami i dyplomami. Dodatkowo nagrodzeni zostali pysznymi 
lodami ufundowanymi przez namysłowski oddział NESTLE.
 W najbardziej prestiżowej konkurencji drużyn męskich za 

zwycięstwo ekipa wystawiona przez gospodarzy zawodów, oprócz 
medali, dyplomów i pucharu otrzymała bon na zakup wyposażenia 
strażackiego w kwocie 1500 zł. Za drugie i trzecie miejsce drużyny 
również otrzymały bony o wartości odpowiednio 1000 i 500 złotych. 
Fundatorem, a jednocześnie głównym wręczającym nagrody był 
Burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński, któremu czynnie pomagali 
- Przewodniczący Rady Miejskiej Sylwester Zabielny oraz w-ce 
Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP Gminy Namysłów Stanisław 
Wojtasik. 
 Prowadzącym, a zarazem komentatorem zawodów był 
Sekretarz Gminy Namysłów Adam Lupa. Nad sprawnym 
przebiegiem zawodów oraz rzetelną i sprawiedliwą oceną 
startujących drużyn czuwała komisja sędziowska składająca się z 
funkcjonariuszy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w 

N a m y s ł o w i e  p o d 
k i e r o w n i c t w e m 
k a p i t a n a  M i c h a ł a 
Kaczmarka, czynnie 
wspieranych przez 
p r z e d s t a w i c i e l i 
gminnych jednostek 
O S P .  O  o p r a w ę 
m u z y c z n ą  i 
nagłośnienie zadbał 
Namysłowski Ośrodek 
K u l t u r y . 
Podziękowania należą 
się również spółce 
E K O W O D  z 
Namysłowa, dzięki 
której możliwe było 
utrzymanie porządku 
w  t ra kc i e  t r wa n i a 
c a ł y c h  z a w o d ó w. 

Jednak najwyższe słowa uznania należą się głównym organizatorom 
Edwardowi Chorysznemu – prezesowi OSP w Brzozowcu oraz 
Władysławowi Jaśnikowskiemu – sołtysowi Brzozowca. Ich starania 
i zaangażowanie oraz wsparcie mieszkańców wsi pozwoliło 
sprawnie przeprowadzić zawody.

Zbigniew Hendżak 
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Czy orientują się Państwo, kogo przedstawiają powyższe zdjęcia? 
Zachęcam, żeby zastanowić się nad tym przed przeczytaniem 
artykułu. 
 Na rozpoznaniu tych czterech postaci polegała ankieta, 
której poddało się 300 namysłowian na przełomie maja i czerwca. 
Ankieta została przeprowadzona przez Społeczny Komitet Budowy 
Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Namysłowie. Komitet 
powstał w lutym tego roku, jego celem jest upamiętnienie 
stuletniej ,  okrągłej  rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości poprzez wybudowanie w Namysłowie pomnika 
Marszałka Józefa Piłsudskiego i tym samym utworzenie miejsca, 
gdzie można będzie w godny sposób obchodzić święta państwowe 
i inne, ważne dla naszej historii rocznice. Inne cele to krzewienie 
patriotyzmu wśród młodych pokoleń oraz pogłębianie 
świadomośc i  h istorycznej  przez  mieszkańców Z iemi 
Namysłowskiej.
 Ankieta, która została przeprowadzona to pierwsze z wielu 
działań, które zostały zaplanowane przez Komitet. Przez 5 dni była 
prowadzona w Namysłowie i pobliskich miejscowościach w 
trzyosobowym składzie (Zenon Odziomek, Piotr Słabosz, Kamil 
Szuster) na  próbie złożonej z 300 osób, 150 mężczyzn i 150 kobiet. 
Zbadana została również zależność pomiędzy rozpoznawalnością 
powyższych postaci, a wiekiem i wykształceniem badanych osób. 
Wyniki pozytywnie zaskakują, ale widać, że zostało jeszcze wiele 

do zrobienia. Pierwszą postać, Romana Dmowskiego rozpoznaje w 
Namysłowie dokładnie jedna osoba na piętnaście, czwartą, czyli 
Wincentego Witosa, niewiele więcej. Ignacy Jan Paderewski 
rozpoznawany jest przez mniej więcej jedną osobę na sześć. Dużo 
lepsze wyniki rozpoznawalności ma Józef Piłsudski – dwie osoby na 
trzy spośród badanych rozpoznają Marszałka. Jeśli chodzi o 
kategorie, mężczyźni rozpoznawali wszystkie postacie nieco lepiej 
niż kobiety, osoby z wykształceniem wyższym najlepiej spośród 
czterech kategorii związanych z wykształceniem, a spośród grup 
wiekowych najlepiej tych polityków rozpoznawały osoby 
najstarsze, które ukończyły 75 lat.
 Wszystkie powyższe postacie miały doniosły wpływ na 
wydarzenia w okresie walki o niepodległość, więc powinniśmy 
jako Polacy o nich pamiętać. Symbolem, osobą najlepiej 
rozpoznawalną jest jednak Józef Piłsudski – i dlatego to jego 
chcielibyśmy uczcić pomnikiem.

Kamil Szuster
Społeczny Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Namysłowie

Wszystkie osoby zainteresowane pomocą w krzewieniu 
patriotyzmu i pogłębianiem świadomości historycznej zapraszamy 
na oficjalny profil Komitetu na facebooku, pod adresem: 
www.facebook.com/skbpmjpwn

Czy rozpoznajesz osoby na zdjęciach?

egoroczne namysłowskie obchody Dnia 
Dziecka miały dwuetapowy przebieg. 
1 czerwca w parku im. Kopernika, 
popularnym „Małpim Gaju” otwarty 

został zmodernizowany plac zabaw. Głównym 
elementem placu zabaw została piramida linowa 
z wejściem wspinaczkowym i zjeżdżalnią. 
Odnowiono również piaskownicę, huśtawki oraz 
„bujaki”. Trwają prace nad dokończeniem 
instalacji mającej powstać w pobliskim parku 
fontanny.
Druga część dziecięcego święta miała miejsce 5 
czerwca na namysłowskim Rynku. Przy pięknej, 
słonecznej pogodzie na najmłodszych czekały 
„dmuchane” place zabaw, zamki, zjeżdżalnie i tory 
przeszkód. Najmłodsi mogli zwiedzić wóz 
strażacki, uczestniczyć w zajęciach pierwszej 
pomocy. Odbyły się liczne konkursy, gry i zabawy, warsztaty 
plastyczne oraz zajęcia językowe.  Spędzanie czasu na Rynku 
uatrakcyjniały występy artystyczne Akademii Tańca i Śpiewu 

„Ingenium”, Akademii Artystycznej „Talent”, zespołu „Gama”, 
zespołów działających przy NOK oraz zespołów artystycznych ze 
Szkół Podstawowych Nr 3 i 4 w Namysłowie.                                  GK

T
Obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka w Namysłowie

dniach 10-12 czerwca br. na terenie Namysłowa 
odbywały się Dni Seniora. 
Cykl imprez zorganizowanych przez Namysłowską 
Radę Seniorów rozpoczęła w piątek Msza Święta w 

intencji Namysłowskich Seniorów. Następnie w wypełnionej po 
brzegi sali widowiskowej Namysłowskiego Ośrodka Kultury, 
zastępca burmistrza Artur Włodarczyk przekazał symboliczne 
klucze do miasta Przewodniczącemu Namysłowskiej Rady 
Seniorów Kazimierzowi Kosowi. Sobota upłynęła pod znakiem 
ruchu i rekreacji na świeżym powietrzu podczas zawodów nordic 
walking na trasie Namysłów-Ligotka.  W niedzielę na 
namysłowskim rynku wręczono statuetki i wyróżnienia z okazji 65 - 
lecia działalności Polskiego Związku Emerytów i Rencistów nr 1, 
okolicznościowe przemówienia, występy zespołów szkolnych i 
laureatów Konkursu Piosenki Senioralnej, wystawa rękodzieła 
artystycznego, a także obrazów namalowanych przez Seniorów. 
Dzień zakończył się przemarszem do Namysłowskiego Ośrodka 
Kultury, gdzie wszyscy chętni mogli obejrzeć spektakl „Baby ach te 
baby”.                                                                                                   GK

W
Dni Seniora w Namysłowie

czerwca br. w Brzozowcu odbyły się gminne zawody 
sportowo-pożarnicze. W imprezie udział wzięły wszystkie 
jednostki z terenu gminy. 
Ogółem wystawiono 24 drużyny w różnych kategoriach i tak 

w kategorii seniorów reprezentowanych było 9 jednostek, w 
kategorii drużyn kobiecych – 4 ekipy, w juniorskich kategoriach 
wiekowych (12-16 lat) odpowiednio udział wzięły – 4 drużyny 
dziewczęce i 3 drużyny chłopięce. Ponadto Ligota Książęca, 
Smogorzów i Brzozowiec reprezentowane były przez dziecięce 
drużyny w wieku poniżej 12 lat, z których Zuzia Litwin z Ligoty 
Książęcej dopiero niedawno ukończyła 6 lat. Ogółem w zawodach 
wzięło udział ok. 200 zawodników. Na zawodach stawiło się również 
wielu widzów, którzy głośno dopingowali zawodników. 
 Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostały drużyny:
Dziewczęta 12-16 lat: 
I m-ce – OSP Smogorzów,
II m-ce – OSP Smarchowice Śl.,
III m-ce – OSP Brzozowiec.
Chłopcy 12-16 lat:
I m-ce – OSP Ligota Książęca,
II m-ce – OSP Smogorzów,
III m-ce – OSP Głuszyna.
Dryżyny Kobiece:
I m-ce – OSP Ligota Książęca,
II m-ce – OSP Smarchowice Śląskie,
III m-ce – OSP Krasowice.
Dryżyny Męskie:
I m-ce – OSP Brzozowiec,
II m-ce – OSP Mikowice,
III m-ce – OSP Rychnów.
 P u c h a r  p r z e c h o d n i 
Burmistrza Namysłowa zdobyła 
drużyna ze Smogorzowa, która w 
klasyfikacji ogólnej wyprzedziła 
drużynę z Ligoty Książęcej, ubiegłorocznego zwycięzcę.
 Najmłodsi uczestnicy rywalizowali po za ogólną klasyfikacją i 
za sam udział zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami oraz 
statuetkami i dyplomami. Dodatkowo nagrodzeni zostali pysznymi 
lodami ufundowanymi przez namysłowski oddział NESTLE.
 W najbardziej prestiżowej konkurencji drużyn męskich za 

zwycięstwo ekipa wystawiona przez gospodarzy zawodów, oprócz 
medali, dyplomów i pucharu otrzymała bon na zakup wyposażenia 
strażackiego w kwocie 1500 zł. Za drugie i trzecie miejsce drużyny 
również otrzymały bony o wartości odpowiednio 1000 i 500 złotych. 
Fundatorem, a jednocześnie głównym wręczającym nagrody był 
Burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński, któremu czynnie pomagali 
- Przewodniczący Rady Miejskiej Sylwester Zabielny oraz w-ce 
Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP Gminy Namysłów Stanisław 
Wojtasik. 
 Prowadzącym, a zarazem komentatorem zawodów był 
Sekretarz Gminy Namysłów Adam Lupa. Nad sprawnym 
przebiegiem zawodów oraz rzetelną i sprawiedliwą oceną 
startujących drużyn czuwała komisja sędziowska składająca się z 
funkcjonariuszy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w 

N a m y s ł o w i e  p o d 
k i e r o w n i c t w e m 
k a p i t a n a  M i c h a ł a 
Kaczmarka, czynnie 
wspieranych przez 
p r z e d s t a w i c i e l i 
gminnych jednostek 
O S P .  O  o p r a w ę 
m u z y c z n ą  i 
nagłośnienie zadbał 
Namysłowski Ośrodek 
K u l t u r y . 
Podziękowania należą 
się również spółce 
E K O W O D  z 
Namysłowa, dzięki 
której możliwe było 
utrzymanie porządku 
w  t ra kc i e  t r wa n i a 
c a ł y c h  z a w o d ó w. 

Jednak najwyższe słowa uznania należą się głównym organizatorom 
Edwardowi Chorysznemu – prezesowi OSP w Brzozowcu oraz 
Władysławowi Jaśnikowskiemu – sołtysowi Brzozowca. Ich starania 
i zaangażowanie oraz wsparcie mieszkańców wsi pozwoliło 
sprawnie przeprowadzić zawody.

Zbigniew Hendżak 

4
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czerwca br., w ramach festynu organizowanego z 
okazji Dnia Dziecka, na boisku piłkarskim w 
Smarchowicach Śląskich, odbył się turniej piłkarski 
dla dzieci z rocznika 2008 i młodszych, w którym 

wzięło udział 8 drużyn.
 Pięć drużyn reprezentowało akademię piłkarską Startu 
Namysłów oraz zespoły Juniora Skarbimierz, Marcinka Kępno oraz 
Parasola Wrocław. Turniej uroczyście otwarli Burmistrz 
Namysłowa Julian Kruszyński wraz z zastępcą Arturem 
Włodarczykiem, w asyście przedstawicieli Rady Sołeckiej. Turniej 
wygrał zespół Startu Namysłów 2008, wygrywając pięć meczów. 
Drugie miejsce zajęła drużyna Marcinka Kępno, a trzecie Juniora 
Skarbimierz.  W czasie festynu, dzieci mogły skorzystać z licznych 
atrakcji  przygotowanych przez organizatorów i Grupę 
rekonstrukcyjną „Oka”.  Rada Sołecka dziękuje wszystkim, którzy 
przyczynili się do zorganizowania tak udanego Dnia Dziecka w 
Smarchowicach Śląskich, a szczególnie dla Burmistrza Namysłowa, 
Nestle Polska. SA, Monice i Ryszardowi Suchorzewskim, Jackowi 
Stadniczukowi, Monice Peterkiewicz, Przemysławowi Durce, 
Łukaszowi Antosikowi, Łukaszowi Słowikowi, a także dla Wojciecha 
Kowalczyka za przygotowanie boiska do rozgrywek.

Zwycięzcy turnieju zespół Startu Namysłów 2008

Rada Sołecka Smarchowic Śląskich
LZS Żubry Smarchowice Śląskie

12
Dzień Dziecka w Smarchowicach Śląskich

„Niezwykły festiwal, wspaniali wykonawcy i opiekunowie, 
cudowne piosenki…” – tak  najkrócej można podsumować 
imprezę, zorganizowaną przez Stowarzyszenie LGD Stobrawski 
Zielony Szlak, która odbyła się w piątek – 3 czerwca,  w 
Namysłowskim Ośrodku Kultury.
 Jury w składzie: Ireneusz Hebda – przewodniczący, Monika 
Piątek oraz Mieczysław Niedźwiedź, wysłuchało niemal 40  
utworów, w tym 19 zupełnie nowych. Grand Prix festiwalu 
otrzymała pani Daria Maryszczak za wykonanie swojego 
autorskiego utworu „ Przebudzenie”. Stobrawski Festiwal Piosenki 
Turystycznej, to przegląd piosenek promujących walory 
historyczne, kulturowe oraz przyrodnicze obszaru Opolszczyzny. 
 Tegoroczna edycja zgromadziła ponad setkę uczestników,  
nie zabrakło wśród nich zaproszonych gości m.in. wiceburmistrza 
Namysłowa pana Rafała Nowowiejskiego, dyrektora Opolskiej 
Regionalnej Organizacji Turystycznej, pana Piotra Mielca, 
przedstawicielkę OODR Łosiów panią Stefanię Ciurę oraz 
wiceprezes RLGD Opolszczyzna panią Katarzynę Szewczyk. Swą 
obecnością zaszczycili nas posłowie Ziemi Namysłowskiej: Ryszard 

Wilczyński oraz Bartłomiej Stawiarski, którzy wręczyli naszym 
laureatom ufundowane przez siebie upominki. Dodać należy,  iż 
tegoroczny festiwal był współfinansowany ze środków UE w 
ramach Schematu II PT Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Na podst. inf. własnej

Niezwykły festiwal

czerwca br. Środowiskowy Dom Samopomocy w 
Namysłowie obchodził 20-lecie swojej działalności. 
Uroczystość rozpoczęła się II Integracyjnym 
Turniejem Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza 

Namysłowa, w którym wzięły udział drużyny z Zespołu Szkół 
Specjalnych im. Adama Mickiewicza w Namysłowie, Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Namysłowie oraz Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Namysłowie.
Mieliśmy wspaniałą pogodę i wspaniałych gości, którzy przez lata 
wspierali bezinteresownie działalność naszej placówki. Szczerze 
wierzymy, że te 20 lat to początek dalszej, wspólnej drogi na rzecz 
środowiska osób z niepełnosprawnością. 
W uroczystościach udział wzięli: Dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej i Zdrowia w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim 

Mieczysław Wojtaszek, Kierownik Oddziału Budżetu Polityki 
Społecznej i Zdrowia w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim 
Małgorzata Szymczykowska, Zastępca Burmistrza Namysłowa 
Artur Włodarczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej Sylwester 

Zabielny, Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Maria 
Teodorczyk, Sekretarz Gminy Świerczów Irena Łytka, z Urzędu 
Gminy Wilków Agnieszka Zwiernik, Kierownik Warsztatu Terapii 
Zajęciowej Maria Karaban, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych 
Małgorzata Kaczorowska, Dyrektor Przedszkola Nr 4 Halina 
Horbaczyńska, Dyrektor Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi  Artur  Matkowski ,  Dyrektor  I  L iceum 
Ogólnokształcącego Jolanta Wilczyńska, opiekun wolontariatu 
Magdalena Stępień, ks. Michał Olszański, Pan Leszek Głowacki 
oraz Pan Paweł Herian oraz rodziny naszych uczestników.
Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym gościom oraz 
wolontar iuszom z  G imnaz jum Nr  2  oraz  z  I  L i ceum 
Ogólnokształcącego.
 Serdecznie zapraszamy do obejrzenia całej galerii zdjęć z 
wydarzenia na www.sds.namyslow.pl

Pracownicy oraz uczestnicy 
Środowiskowego Domu Samopomocy

w Namysłowie

21
20-lecie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie

„Języki obce – pasja i sposób na życie” projekt POWER 
finansowany ze środków unijnych (Fundusze Europejskie – 
Wiedza, Edukacja, Rozwój; Unia Europejska – Europejski Fundusz 
Społeczny).
 W naszej szkole kształcą się nie tylko językowcy!
W dniach 8 – 20 maja 2016 r.  jako dyrektor Gimnazjum Nr 1 im. 
Szarych Szeregów uczestniczyłem w kursie języka angielskiego w 
Dublinie. Kurs ten miał na celu doskonalenie umiejętności 
językowych, a w szczególności  konwersacje i wymowę.
W zajęciach mojej grupy uczestniczyło 9 słuchaczy (4 osoby z 
Brazylii, 1 z Arabii Saudyjskiej, 1 z Korei Południowej, 1 z Turcji i 1 
osoba z Wietnamu).
 Niestety, tylko 2 osoby były nauczycielami (z Arabii 
Saudyjskiej i Turcji), co zawęziło ewentualne możliwości przyszłej 
współpracy między szkołami.
 Mocną stroną kursu była różnorodność materiałów 
szkoleniowych oraz sposób prowadzenia zajęć przez 
wykładowców, których cechowały kreatywność i pełen 
profesjonalizm.
 Niewątpliwym plusem kursu była możliwość skorzystania z 
wycieczek (w części opłacanych przez szkołę z Dublina), które 
pozwoliły na szersze poznanie życia, kultury i języka mieszkańców 
„Zielonej Wyspy”. Skorzystałem z wycieczki do Wexford – 
miejscowości położonej w miejscu, gdzie Morze Irlandzkie łączy 
się z Oceanem Atlantyckim. Piękne, szerokie piaszczyste plaże 
przypominały mi nasz piękny polski Bałtyk.  Odwiedziłem także 
jedną z najstarszych destylarni w Irlandii, a mianowicie Old 
Jameson.  Spacerowałem po najpopularniejszych ulicach Dublina: 
Grafton Street (najpopularniejszy deptak stolicy), Temple Bar 
(najbardziej rozrywkowa ulica miasta), Henry Street i O'Connell 
Street (najbardziej handlowe ulice Dublina). To wszystko pozwoliło 

mi na szersze spojrzenie na ten niewątpliwie inny, lecz bardzo 
ciekawy kraj.
 W swojej dalszej pracy z pewnością wykorzystam zdobyte 
doświadczenia, umiejętności językowe i nawiązane znajomości z 
ludźmi z różnych zakątków świata. Mam nadzieję, że te dwa 
tygodnie zaowocują nawiązaniem współpracy przynajmniej z 
jedną ze szkół.
 Ogromną zaletą kursu było zakwaterowanie u jednej z 
irlandzkich rodzin, co jeszcze bardziej pomogło w nauce języka 
angielskiego. Codzienny kontakt i rozmowy z rodziną wpłynęły na 
poprawę moich kompetencji językowo – komunikacyjnych.
Uważam, że programy unijne, które dają możliwość rozwoju 
zawodowego  i językowego nauczycieli są bezcenne, gdyż dzięki 
nim możemy doskonalić powyższe umiejętności,  jak również 
umiejętności organizacyjne i zarządcze”.

Dyrektor Gimnazjum nr 1 
im. Szarych Szeregów w Namysłowie

Jacek Pawłowski

Kolejna mobilność zagraniczna nauczycieli Gimnazjum nr 1
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czerwca br., w ramach festynu organizowanego z 
okazji Dnia Dziecka, na boisku piłkarskim w 
Smarchowicach Śląskich, odbył się turniej piłkarski 
dla dzieci z rocznika 2008 i młodszych, w którym 

wzięło udział 8 drużyn.
 Pięć drużyn reprezentowało akademię piłkarską Startu 
Namysłów oraz zespoły Juniora Skarbimierz, Marcinka Kępno oraz 
Parasola Wrocław. Turniej uroczyście otwarli Burmistrz 
Namysłowa Julian Kruszyński wraz z zastępcą Arturem 
Włodarczykiem, w asyście przedstawicieli Rady Sołeckiej. Turniej 
wygrał zespół Startu Namysłów 2008, wygrywając pięć meczów. 
Drugie miejsce zajęła drużyna Marcinka Kępno, a trzecie Juniora 
Skarbimierz.  W czasie festynu, dzieci mogły skorzystać z licznych 
atrakcji  przygotowanych przez organizatorów i Grupę 
rekonstrukcyjną „Oka”.  Rada Sołecka dziękuje wszystkim, którzy 
przyczynili się do zorganizowania tak udanego Dnia Dziecka w 
Smarchowicach Śląskich, a szczególnie dla Burmistrza Namysłowa, 
Nestle Polska. SA, Monice i Ryszardowi Suchorzewskim, Jackowi 
Stadniczukowi, Monice Peterkiewicz, Przemysławowi Durce, 
Łukaszowi Antosikowi, Łukaszowi Słowikowi, a także dla Wojciecha 
Kowalczyka za przygotowanie boiska do rozgrywek.

Zwycięzcy turnieju zespół Startu Namysłów 2008

Rada Sołecka Smarchowic Śląskich
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apraszamy do Jakubowic w dniach 14-24 lipca na II 
edycję międzynarodowej imprezy jeździeckiej – Silesia 
Equestrian 2016. Zaledwie 5km od Namysłowa, do 
pięknego ośrodka Jakubus przyjadą zawodnicy oraz 

konie z całego świata.
 Silesia Equestrian to nie tylko dwa tygodnie sportowych 
emocji na najwyższym poziomie, to także moc atrakcji dla 
publiczności. W programie m.in. Festiwal Piwa z lokalnych 
browarów, Targi Twórczości Regionalnej, przejazdy bryczką czy 
Akademia Pana Kuca dla najmłodszych. W piątkowe wieczory 
zapraszamy na muzykę na żywo, sobotnie popołudnie warto 
poświęcić na wyjątkowe pokazy w przerwach między konkursami. 
Niedziele to głównie widowiskowy sport: konkursy Grand Prix – w 
pierwszym tygodniu ok godz. 15:00, natomiast w drugim tygodniu 
odbędzie się szczególnie prestiżowe Grand Prix Polski Totalizatora 
Sportowego, zaplanowane na  godz.10:30 i będzie ono 
transmitowane na żywo przez TVP Sport.

Przez cały okres trwania zawodów będzie otwarta strefa wodna z 
atrakcjami. Wstęp na zawody jest bezpłatny.
Więcej informacji na stronie www.jakubus.pl oraz Facebooku 
wydarzenia: Silesia Equestrian.

Na podst. inf. wł.

Z
Lipcowe jeździeckie święto w Jakubowicach

ostatnim czasie w Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi  w Namysłowie odbyło się 
spotkanie uczniów klas dwujęzycznych z panem 
Rafałem Krzemińskim, architektem 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
W „Dwójce” uczą się informatyki po angielsku

dniach 3-4 czerwca br. na terenie Zespołu Placówek 
Oświatowych w Smogorzowie odbył się „Piknik w 
Siodle”.
 Impreza zorganizowana została przez dyrekcję i 

pracowników szkoły. W pikniku wzięli udział uczniowie prawie 
wszystkich namysłowskich szkół podstawowych. Na wszystkich 
uczestników oraz zaproszonych gości czekał poczęstunek, 
słodycze, ciasta, napoje oraz lody. Piknikowej atmosferze 
towarzyszyły pokazy walk MMA w wykonaniu zawodników 
namysłowskiego klubu „Orzeł” oraz występy artystyczne szkolnych 
zespołów. Prezentowane były wyścigowe samochody, odbyły się 
pokazy ratownictwa medycznego oraz pokazy strażackie. Nie 
mogło zabraknąć również koni. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć 
konkurs skoków przez przeszkody.                                                   GK

W
Piknik w siodle

maja br. dzieci uczestniczyły po raz pierwszy w 
warsztatach mydlarskich. Samodzielnie wybierały 
kształty, kolory i ozdoby oraz zapachy mydełek. 
Natura lne  mydło  zapro jektowane przez 

przedszkolaki było niezwykłą atrakcją tym bardziej, że ładnie 
zapakowane stanowiło prezent dla kochanych rodziców z okazji 
ich święta. 
 24 maja br.  w Namysłowskim Ośrodku Kultury 
przedszkolaki zaprezentowały widowisko „Wiosenne impresje”, 
które było dedykacją słowno-muzyczną dla Mamy i Taty. Mali 
artyści w szczególny sposób podziękowali swoim najbliższym za 
trud ich wychowania. Tego dnia towarzyszyły wszystkim 
niesamowite emocje, wzruszenie i duma. 
 Dzień Dziecka upłynął pod hasłem wesołej zabawy na 
świeżym powietrzu. Przy rytmach skocznej muzyki dzieci brały 

udział w różnych konkurencjach i zabawach. Dodatkową atrakcją 
był pokaz baniek mydlanych i symboliczne paczki niespodzianki. 

Przedszkole nr 1 w Namysłowie 
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„Kolorowy maj w Jedyneczce”

fot. Mateusz Magdafot. Mateusz Magda

cieżka pieszo rowerowa przy 
Parku Miejskim zwyciężyła w 
głosowaniu w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Namysłowa 

2016 r.
Głosowanie trwało przez cały maj. 
Mieszkańcy Namysłowa mieli  do 
wyboru siedem proponowanych zadań. 
50 tys. zł zostanie przeznaczone na 
budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy 
Parku Miejskim. Zadanie zostało 
zgłoszone przez Zarząd Osiedla nr 2 (za 
Widawą). Przedmiotowy projekt 
polegał  będzie  na przebudowie 
istniejącego chodnika na ścieżkę pieszo 
- rowerową z utwardzonej nawierzchni 
przy ul. Pułaskiego wzdłuż Parku 
Miejskiego od Stadionu Miejskiego do skrzyżowania z ulicą 
Braterską.

 Zwycięski projekt zyskał 280 głosów, co daje 32,44 proc. 
ogółu głosów. Frekwencja wyniosła 4,89 proc.

SS

Ś
Namysłowianie zagłosowali

czerwcu został wyłoniony wykonawca, który we 
współpracy z jednostkami gminnymi takimi jak 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Pracy, Urząd 
Miejski oraz Policja, opracuje Lokalny Program 

Rewitalizacji dla Gminy Namysłów. 
 Dokument ten ma za zadanie wyznaczyć z terenu Gminy 
obszary przeznaczone do rewitalizacji o największej intensyfikacji 

negatywnych zjawisk oraz wskazać konkretne przedsięwzięcia, 
inwestycje i rozwiązania mające poprawić sytuacje społeczną, 
gospodarczą oraz mieszkaniową wyznaczonych obszarów. 
Stworzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji jest warunkiem, 
którego spełnienie otwiera drzwi do pozyskania na początku 2017 
roku środków unijnych na realizację zadań wskazanych w 
Programie.                                                                                           AK

W
Lokalny Program Rewitalizacji Dla Gminy Namysłów

towarzyszenie Współpracy Polska-Wschód jest społeczną, 
samorządną i samodzielnie kształtującą swój program 
organizacją, pragnącą zgodnie z polską racją stanu dążyć 
do budowania i rozwijania dobrosąsiedzkich stosunków 

współpracy i przyjaźni pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a krajami 
na wschód od Bugu, na zasadach partnerstwa, wzajemnych 
korzyści, zaufania i szacunku oraz uwzględnienia naszej 
przynależności do Unii Europejskiej. Organizacja dba o rozwój w 
dziedzinie naukowej, technicznej, oświatowej, kulturalnej, 
artystycznej, sportowej, turystycznej i gospodarczej. Partnerami 
stowarzyszenia są: Armenia, Białoruś, Kazachstan, Mołdowa, 
Rosja oraz Ukraina. 
 Kończąca się w tym roku kadencja, działającego od 24 lat 
opolskiego oddziału stowarzyszenia,   była okazją do 
podsumowania jego działalności w latach 2011-2016 oraz wyboru 
nowych władz na kolejną kadencję. Z tej właśnie okazji Zarząd 
Krajowy stowarzyszenia, przyznał nagrody honorowe najbardziej 

w yróżn ia jącym s ię 
p o d m i o t o m , 
r e a l i z u j ą c y m  c e l e 
statutowe organizacji. 
 „ D y p l o m e m 
Nagrody Honorowej 
S t o w a r z y s z e n i a 
Współpracy Polska-
Wschód dla najbardziej 
aktywnego miasta we 
w s p ó ł p r a c y  z 
partnerami z Ukrainy w 
latach 2000 – 2015” - 
wyróżnione zostało miasto Namysłów. Nagroda została wręczona 
w odbywającym się w Muzeum Śląska Opolskiego, Walnym 
Zebraniu Delegatów Opolskiego Oddziału SWP-W.

AO
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apraszamy do Jakubowic w dniach 14-24 lipca na II 
edycję międzynarodowej imprezy jeździeckiej – Silesia 
Equestrian 2016. Zaledwie 5km od Namysłowa, do 
pięknego ośrodka Jakubus przyjadą zawodnicy oraz 

konie z całego świata.
 Silesia Equestrian to nie tylko dwa tygodnie sportowych 
emocji na najwyższym poziomie, to także moc atrakcji dla 
publiczności. W programie m.in. Festiwal Piwa z lokalnych 
browarów, Targi Twórczości Regionalnej, przejazdy bryczką czy 
Akademia Pana Kuca dla najmłodszych. W piątkowe wieczory 
zapraszamy na muzykę na żywo, sobotnie popołudnie warto 
poświęcić na wyjątkowe pokazy w przerwach między konkursami. 
Niedziele to głównie widowiskowy sport: konkursy Grand Prix – w 
pierwszym tygodniu ok godz. 15:00, natomiast w drugim tygodniu 
odbędzie się szczególnie prestiżowe Grand Prix Polski Totalizatora 
Sportowego, zaplanowane na  godz.10:30 i będzie ono 
transmitowane na żywo przez TVP Sport.

Przez cały okres trwania zawodów będzie otwarta strefa wodna z 
atrakcjami. Wstęp na zawody jest bezpłatny.
Więcej informacji na stronie www.jakubus.pl oraz Facebooku 
wydarzenia: Silesia Equestrian.

Na podst. inf. wł.

Z
Lipcowe jeździeckie święto w Jakubowicach

ostatnim czasie w Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi  w Namysłowie odbyło się 
spotkanie uczniów klas dwujęzycznych z panem 
Rafałem Krzemińskim, architektem 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
W „Dwójce” uczą się informatyki po angielsku

dniach 3-4 czerwca br. na terenie Zespołu Placówek 
Oświatowych w Smogorzowie odbył się „Piknik w 
Siodle”.
 Impreza zorganizowana została przez dyrekcję i 

pracowników szkoły. W pikniku wzięli udział uczniowie prawie 
wszystkich namysłowskich szkół podstawowych. Na wszystkich 
uczestników oraz zaproszonych gości czekał poczęstunek, 
słodycze, ciasta, napoje oraz lody. Piknikowej atmosferze 
towarzyszyły pokazy walk MMA w wykonaniu zawodników 
namysłowskiego klubu „Orzeł” oraz występy artystyczne szkolnych 
zespołów. Prezentowane były wyścigowe samochody, odbyły się 
pokazy ratownictwa medycznego oraz pokazy strażackie. Nie 
mogło zabraknąć również koni. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć 
konkurs skoków przez przeszkody.                                                   GK

W
Piknik w siodle

maja br. dzieci uczestniczyły po raz pierwszy w 
warsztatach mydlarskich. Samodzielnie wybierały 
kształty, kolory i ozdoby oraz zapachy mydełek. 
Natura lne  mydło  zapro jektowane przez 

przedszkolaki było niezwykłą atrakcją tym bardziej, że ładnie 
zapakowane stanowiło prezent dla kochanych rodziców z okazji 
ich święta. 
 24 maja br.  w Namysłowskim Ośrodku Kultury 
przedszkolaki zaprezentowały widowisko „Wiosenne impresje”, 
które było dedykacją słowno-muzyczną dla Mamy i Taty. Mali 
artyści w szczególny sposób podziękowali swoim najbliższym za 
trud ich wychowania. Tego dnia towarzyszyły wszystkim 
niesamowite emocje, wzruszenie i duma. 
 Dzień Dziecka upłynął pod hasłem wesołej zabawy na 
świeżym powietrzu. Przy rytmach skocznej muzyki dzieci brały 

udział w różnych konkurencjach i zabawach. Dodatkową atrakcją 
był pokaz baniek mydlanych i symboliczne paczki niespodzianki. 
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fot. Mateusz Magdafot. Mateusz Magda

cieżka pieszo rowerowa przy 
Parku Miejskim zwyciężyła w 
głosowaniu w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Namysłowa 

2016 r.
Głosowanie trwało przez cały maj. 
Mieszkańcy Namysłowa mieli  do 
wyboru siedem proponowanych zadań. 
50 tys. zł zostanie przeznaczone na 
budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy 
Parku Miejskim. Zadanie zostało 
zgłoszone przez Zarząd Osiedla nr 2 (za 
Widawą). Przedmiotowy projekt 
polegał  będzie  na przebudowie 
istniejącego chodnika na ścieżkę pieszo 
- rowerową z utwardzonej nawierzchni 
przy ul. Pułaskiego wzdłuż Parku 
Miejskiego od Stadionu Miejskiego do skrzyżowania z ulicą 
Braterską.

 Zwycięski projekt zyskał 280 głosów, co daje 32,44 proc. 
ogółu głosów. Frekwencja wyniosła 4,89 proc.

SS

Ś
Namysłowianie zagłosowali

czerwcu został wyłoniony wykonawca, który we 
współpracy z jednostkami gminnymi takimi jak 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Pracy, Urząd 
Miejski oraz Policja, opracuje Lokalny Program 

Rewitalizacji dla Gminy Namysłów. 
 Dokument ten ma za zadanie wyznaczyć z terenu Gminy 
obszary przeznaczone do rewitalizacji o największej intensyfikacji 

negatywnych zjawisk oraz wskazać konkretne przedsięwzięcia, 
inwestycje i rozwiązania mające poprawić sytuacje społeczną, 
gospodarczą oraz mieszkaniową wyznaczonych obszarów. 
Stworzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji jest warunkiem, 
którego spełnienie otwiera drzwi do pozyskania na początku 2017 
roku środków unijnych na realizację zadań wskazanych w 
Programie.                                                                                           AK

W
Lokalny Program Rewitalizacji Dla Gminy Namysłów

towarzyszenie Współpracy Polska-Wschód jest społeczną, 
samorządną i samodzielnie kształtującą swój program 
organizacją, pragnącą zgodnie z polską racją stanu dążyć 
do budowania i rozwijania dobrosąsiedzkich stosunków 

współpracy i przyjaźni pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a krajami 
na wschód od Bugu, na zasadach partnerstwa, wzajemnych 
korzyści, zaufania i szacunku oraz uwzględnienia naszej 
przynależności do Unii Europejskiej. Organizacja dba o rozwój w 
dziedzinie naukowej, technicznej, oświatowej, kulturalnej, 
artystycznej, sportowej, turystycznej i gospodarczej. Partnerami 
stowarzyszenia są: Armenia, Białoruś, Kazachstan, Mołdowa, 
Rosja oraz Ukraina. 
 Kończąca się w tym roku kadencja, działającego od 24 lat 
opolskiego oddziału stowarzyszenia,   była okazją do 
podsumowania jego działalności w latach 2011-2016 oraz wyboru 
nowych władz na kolejną kadencję. Z tej właśnie okazji Zarząd 
Krajowy stowarzyszenia, przyznał nagrody honorowe najbardziej 

w yróżn ia jącym s ię 
p o d m i o t o m , 
r e a l i z u j ą c y m  c e l e 
statutowe organizacji. 
 „ D y p l o m e m 
Nagrody Honorowej 
S t o w a r z y s z e n i a 
Współpracy Polska-
Wschód dla najbardziej 
aktywnego miasta we 
w s p ó ł p r a c y  z 
partnerami z Ukrainy w 
latach 2000 – 2015” - 
wyróżnione zostało miasto Namysłów. Nagroda została wręczona 
w odbywającym się w Muzeum Śląska Opolskiego, Walnym 
Zebraniu Delegatów Opolskiego Oddziału SWP-W.
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amysłowska biblioteka gościła znakomite grono 
osób zasłużonych dla namysłowskiej kultury, 
twórców, artystów, poetów, animatorów, 
laureatów „Namysłowskiego Cymesa” – nagrody 

specjalnej za dokonania twórcze upowszechnianie i ochronę 
dóbr kultury. Statuetka wręczana jest  twórcom za wybitne 
osiągnięcia. 
 W gronie laureatów zasiadają; panie Teresa Nykiel, 
Aleksandra Patelska, Ewa Kaca – tegoroczna laureatka,  
panowie: Kazimierz Jakubowski i Kazimierz Antoni Drapiewski.
Warto tu dodać, że w języku polskim cymes to coś jedynego w 
swoim rodzaju,  coś  naj lepszego,  naj ładniejszego, 
najsmaczniejszego. Słowo to pochodzi z języka jidysz, w którym 
oznacza grupę potraw, podawanych najczęściej jako deser.
Pomysłodawcą nagrody, jej nazwy i kształtu jest Jacek Korzeń - 
instruktor Namysłowskiego Ośrodka Kultury. Kapitule 
„Namysłowskiego Cymesu” przewodniczy Burmistrz Namysłowa. 
Laureat otrzymuje nagrodę podczas uroczystej gali, w Dniu 
Działacza i Animatora Kultury.
 Przypomnijmy krótkie notki o wcześniejszych laureatach 
„Namysłowskiego Cymesa”:
2007  - Bronisław Kolbuch (1926-2007) - malarz. Urodził się w 
miasteczku Busk niedaleko Lwowa. Po wojnie trafił do Namysłowa, 
z którym związał swe życie. 
2008 - Teresa Nykiel – wieloletnia  instruktorka  plastyki oraz 
działacz i animator namysłowskiej kultury. 
2009 - Kazimierz Kania -  wieloletni działacz, animator i pracownik 
namysłowskich instytucji kultury. Emerytowany instruktor tańca, 
choreograf, opiekun koła miłośników opery i operetki. 
2010 - Antoni Szydłowski  - namysłowski trębacz oraz założyciel i 
dyrygent Namysłowskiej Orkiestry Dętej. Grał też w dziesiątkach 
różnych zespołów i orkiestr: zakładowych, strażackich, 
wojskowych, a nawet w namysłowskiej kapeli podwórkowej „Bęc 
wuja w czoło", w której także śpiewał.
2011 - Kazimierz Antoni Drapiewski - namysłowski artysta plastyk, 
nauczyciel dzieci i młodzieży, Zasłużony Obywatel Gminy 

Namysłów. Był  redaktorem naczelnym „Gazety Ziemi 
Namysłowskiej". Jego prace plastyczne eksponowane były na 
licznych wystawach w kraju i za granicą. 
2012 - Aleksandra Patelska - wychowawca, nauczyciel dzieci i 
młodzieży, instruktor teatralny i animatorka namysłowskiej 
kultury, Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów.
Z przyczyn nieznanych nam w latach 2013 i 2014 nikt nie otrzymał 
tytułu „Namysłowskiego Cymesu". Tym bardziej cieszymy się, że 
po dwuletniej przerwie, w 2015 roku, otrzymał go właśnie pan 
Kazimierz Jakubowski, któremu z tej okazji składamy serdeczne 
gratulacje.
2015 - Kazimierz Jakubowski - Nagrodę tę otrzymuje się za 
całokształt twórczości artystycznej, upowszechnianie i ochronę 
kultury. Przez wiele lat był redaktorem naczelnym „Gazety Ziemi 
Namysłowskiej”. Obecnie sprawuje opiekę nad namysłowskim 
Klubem Młodych Twórców „WENA”
2016 - Ewa Kaca – namysłowska poetka, laureatka wielu 
ogólnopolskich konkursów literackich, członek Związku  Literatów 
Polskich od 20 lat związana z Klubem Młodych Twórców WENA – 
działającego przy Bibliotece Publicznej w Namysłowie.

Biblioteka Publiczna w Namysłowie

N
Namysłowska Noc Bibliotek – Noc „CYMESÓW”

c z e r w c a  b r . 
punktualnie  o 
godzinie 10:00, 
u c z n i o w i e 

namysłowskich szkół zebrali się 
przed budynkiem Biblioteki 
Publicznej, aby przyłączyć się 
do ogólnopolskiej akcji „Jak nie 
c z y t a m ,  j a k  c z y t a m ” , 
ustanawiając rekord czytania w 
jednym momencie.
 Akcja mająca na celu 
popularyzację czytelnictwa 
wś ró d  d z i e c i  i  m ł o d z i eży 
spotkała się z dużym odzewem 
za  s t ro ny  n a mys ł o ws k i c h 
placówek oświatowych. Po 
wspólnym czytaniu, wszyscy 
uczestnicy utworzyl i  długi 
łańcuch, łącząc się ze sobą 
trzymanymi w rękach książkami.

GK

10
„Jak nie czytam, jak czytam”

rzedszkole Nr 3 w Namysłowie, mając na uwadze 
ochronę środowiska oraz zachęcenie dzieci do 
wykorzystania materiałów wtórnych i już zazwyczaj 
niepotrzebnych w gospodarstwie domowym, w 

kwietniu ogłosiło konkurs  plastyczno-techniczny na temat „Eko-
zabawka”. 
 Konkurs skierowany był do dzieci z przedszkoli Gminy 
Namysłów. Przedmiotem konkursu było zaprojektowanie i 
wykonanie pracy przestrzennej – zabawki z materiałów 
ekologicznych lub surowców wtórnych. Konkurs miał na celu 
rozwijanie wyobraźni i kreatywności u przedszkolaków. W 
konkursie wzięły udział dzieci z Przedszkola Integracyjnego, Nr 4, 
Nr 3 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach 
Wielkich. Wszystkie dostarczone prace konkursowe były 
niepowtarzalne, świadczyły o dużym nakładzie pracy oraz 
pomysłowości twórcy. Powołane przez organizatora jury miało 
ogromne problemy z wyłonieniem zwycięscy, ale po długich 
obradach przyznano :
W kategorii dzieci młodszych (3 i 4 – letnich):
I miejsce Filip Chlewicki z Przedszkola Integracyjnego w 
Namysłowie,
II miejsce Nikodem Kiedrzyński z Przedszkola Nr 3 w Namysłowie,
III miejsce Natalia Kubat z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Smarchowicach Wielkich,
W kategorii dzieci starszych (5 i 6 – letnich):
I miejsce Natalia Bednarczyk z Przedszkola Nr 4 w Namysłowie,

II miejsce Alan Azarewicz z Przedszkola Integracyjnego w 
Namysłowie,
III miejsce ex aequo
- Zuzanna Zawadzka z Przedszkola Nr 3 w Namysłowie,
- Magdalena Wróblewska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Smarchowicach Wielkich.
Konkurs zakończył się uroczystym wręczeniem dyplomów i nagród 
niespodzianek dla wszystkich uczestników konkursu. Dziękujemy 
przedszkolakom i opiekunom za udział i zaangażowanie w 
konkursie.                                           Przedszkole Nr 3 w Namysłowie

P
„Eko – zabawka”

czerwca br. namysłowskim Żłobku odbył się Piknik 
Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. 
Honorowymi gośćmi imprezy byli Myszka Miki i Królik Bugs, 
którzy to bawili najmłodszych szalonymi zabawami. 

Pogoda dopisała, a wraz z nią uśmiechy na dziecięcych twarzach.
9 czerwca 2016 r. w Namysłowskim Żłobku gościli artyści z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Ligocie Książęcej z przedstawieniem 
„Calineczka” . Młodzież zauroczyła swą grą, dekoracjami i strojami 
za co żłobkowicze podziękowali gromkimi brawami. Serdecznie 
dziękujemy pani mgr Joannie Różyckiej za pomysł spektaklu i chęć 
wystawienia go najmłodszym.

Karolina Dobrzycka

7
W namysłowskim Żłobku

a n i n a  R u d a w s k a  d z i a ł a c z k a  N a my s ł o w s k i e g o 
Stowarzyszenia Diabetyków, które organizuje liczne 
wydarzenia dla osób cierpiących na cukrzycę odwiedziła 
Przedszkola nr 5 w Namysłowie. 

Spotkanie miało na celu uświadomienie dzieciom jak ważne jest 
dbanie o swoje zdrowie. Tematy, które pojawiały się na spotkaniu 
to aktywność fizyczna, odpowiednia dieta oraz choroby jakie 
mogą się pojawić w przypadku zaniedbania zdrowia. Pani Janina 
zwróciła uwagę dzieci na to, jak ważne jest ograniczanie słodyczy w 
codziennym odżywianiu. Przedszkolaki miały szanse pooglądać 
akcesoria, które przyniosła ze sobą Pani Janina między innymi 
gleukometr. Na pamiątkę naszego spotkania, gość ofiarował 
maluchom wielkiego pluszowego goryla, gleukometr, wiele ulotek 
oraz plakaty. Była to dla dzieci ogromna niespodzianka. To 
spotkanie zostanie długo w naszej pamięci. 
 Dziękujemy Pani Janinie Rudawskiej za promowanie 
zdrowego stylu życia wśród dzieci oraz za poświecony czas.

Przedszkole nr 5 w Namysłowie

J
Promujemy zdrowy styl życia
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amysłowska biblioteka gościła znakomite grono 
osób zasłużonych dla namysłowskiej kultury, 
twórców, artystów, poetów, animatorów, 
laureatów „Namysłowskiego Cymesa” – nagrody 

specjalnej za dokonania twórcze upowszechnianie i ochronę 
dóbr kultury. Statuetka wręczana jest  twórcom za wybitne 
osiągnięcia. 
 W gronie laureatów zasiadają; panie Teresa Nykiel, 
Aleksandra Patelska, Ewa Kaca – tegoroczna laureatka,  
panowie: Kazimierz Jakubowski i Kazimierz Antoni Drapiewski.
Warto tu dodać, że w języku polskim cymes to coś jedynego w 
swoim rodzaju,  coś  naj lepszego,  naj ładniejszego, 
najsmaczniejszego. Słowo to pochodzi z języka jidysz, w którym 
oznacza grupę potraw, podawanych najczęściej jako deser.
Pomysłodawcą nagrody, jej nazwy i kształtu jest Jacek Korzeń - 
instruktor Namysłowskiego Ośrodka Kultury. Kapitule 
„Namysłowskiego Cymesu” przewodniczy Burmistrz Namysłowa. 
Laureat otrzymuje nagrodę podczas uroczystej gali, w Dniu 
Działacza i Animatora Kultury.
 Przypomnijmy krótkie notki o wcześniejszych laureatach 
„Namysłowskiego Cymesa”:
2007  - Bronisław Kolbuch (1926-2007) - malarz. Urodził się w 
miasteczku Busk niedaleko Lwowa. Po wojnie trafił do Namysłowa, 
z którym związał swe życie. 
2008 - Teresa Nykiel – wieloletnia  instruktorka  plastyki oraz 
działacz i animator namysłowskiej kultury. 
2009 - Kazimierz Kania -  wieloletni działacz, animator i pracownik 
namysłowskich instytucji kultury. Emerytowany instruktor tańca, 
choreograf, opiekun koła miłośników opery i operetki. 
2010 - Antoni Szydłowski  - namysłowski trębacz oraz założyciel i 
dyrygent Namysłowskiej Orkiestry Dętej. Grał też w dziesiątkach 
różnych zespołów i orkiestr: zakładowych, strażackich, 
wojskowych, a nawet w namysłowskiej kapeli podwórkowej „Bęc 
wuja w czoło", w której także śpiewał.
2011 - Kazimierz Antoni Drapiewski - namysłowski artysta plastyk, 
nauczyciel dzieci i młodzieży, Zasłużony Obywatel Gminy 

Namysłów. Był  redaktorem naczelnym „Gazety Ziemi 
Namysłowskiej". Jego prace plastyczne eksponowane były na 
licznych wystawach w kraju i za granicą. 
2012 - Aleksandra Patelska - wychowawca, nauczyciel dzieci i 
młodzieży, instruktor teatralny i animatorka namysłowskiej 
kultury, Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów.
Z przyczyn nieznanych nam w latach 2013 i 2014 nikt nie otrzymał 
tytułu „Namysłowskiego Cymesu". Tym bardziej cieszymy się, że 
po dwuletniej przerwie, w 2015 roku, otrzymał go właśnie pan 
Kazimierz Jakubowski, któremu z tej okazji składamy serdeczne 
gratulacje.
2015 - Kazimierz Jakubowski - Nagrodę tę otrzymuje się za 
całokształt twórczości artystycznej, upowszechnianie i ochronę 
kultury. Przez wiele lat był redaktorem naczelnym „Gazety Ziemi 
Namysłowskiej”. Obecnie sprawuje opiekę nad namysłowskim 
Klubem Młodych Twórców „WENA”
2016 - Ewa Kaca – namysłowska poetka, laureatka wielu 
ogólnopolskich konkursów literackich, członek Związku  Literatów 
Polskich od 20 lat związana z Klubem Młodych Twórców WENA – 
działającego przy Bibliotece Publicznej w Namysłowie.

Biblioteka Publiczna w Namysłowie

N
Namysłowska Noc Bibliotek – Noc „CYMESÓW”

c z e r w c a  b r . 
punktualnie  o 
godzinie 10:00, 
u c z n i o w i e 

namysłowskich szkół zebrali się 
przed budynkiem Biblioteki 
Publicznej, aby przyłączyć się 
do ogólnopolskiej akcji „Jak nie 
c z y t a m ,  j a k  c z y t a m ” , 
ustanawiając rekord czytania w 
jednym momencie.
 Akcja mająca na celu 
popularyzację czytelnictwa 
wś ró d  d z i e c i  i  m ł o d z i eży 
spotkała się z dużym odzewem 
za  s t ro ny  n a mys ł o ws k i c h 
placówek oświatowych. Po 
wspólnym czytaniu, wszyscy 
uczestnicy utworzyl i  długi 
łańcuch, łącząc się ze sobą 
trzymanymi w rękach książkami.

GK
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„Jak nie czytam, jak czytam”

rzedszkole Nr 3 w Namysłowie, mając na uwadze 
ochronę środowiska oraz zachęcenie dzieci do 
wykorzystania materiałów wtórnych i już zazwyczaj 
niepotrzebnych w gospodarstwie domowym, w 

kwietniu ogłosiło konkurs  plastyczno-techniczny na temat „Eko-
zabawka”. 
 Konkurs skierowany był do dzieci z przedszkoli Gminy 
Namysłów. Przedmiotem konkursu było zaprojektowanie i 
wykonanie pracy przestrzennej – zabawki z materiałów 
ekologicznych lub surowców wtórnych. Konkurs miał na celu 
rozwijanie wyobraźni i kreatywności u przedszkolaków. W 
konkursie wzięły udział dzieci z Przedszkola Integracyjnego, Nr 4, 
Nr 3 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach 
Wielkich. Wszystkie dostarczone prace konkursowe były 
niepowtarzalne, świadczyły o dużym nakładzie pracy oraz 
pomysłowości twórcy. Powołane przez organizatora jury miało 
ogromne problemy z wyłonieniem zwycięscy, ale po długich 
obradach przyznano :
W kategorii dzieci młodszych (3 i 4 – letnich):
I miejsce Filip Chlewicki z Przedszkola Integracyjnego w 
Namysłowie,
II miejsce Nikodem Kiedrzyński z Przedszkola Nr 3 w Namysłowie,
III miejsce Natalia Kubat z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Smarchowicach Wielkich,
W kategorii dzieci starszych (5 i 6 – letnich):
I miejsce Natalia Bednarczyk z Przedszkola Nr 4 w Namysłowie,

II miejsce Alan Azarewicz z Przedszkola Integracyjnego w 
Namysłowie,
III miejsce ex aequo
- Zuzanna Zawadzka z Przedszkola Nr 3 w Namysłowie,
- Magdalena Wróblewska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Smarchowicach Wielkich.
Konkurs zakończył się uroczystym wręczeniem dyplomów i nagród 
niespodzianek dla wszystkich uczestników konkursu. Dziękujemy 
przedszkolakom i opiekunom za udział i zaangażowanie w 
konkursie.                                           Przedszkole Nr 3 w Namysłowie

P
„Eko – zabawka”

czerwca br. namysłowskim Żłobku odbył się Piknik 
Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. 
Honorowymi gośćmi imprezy byli Myszka Miki i Królik Bugs, 
którzy to bawili najmłodszych szalonymi zabawami. 

Pogoda dopisała, a wraz z nią uśmiechy na dziecięcych twarzach.
9 czerwca 2016 r. w Namysłowskim Żłobku gościli artyści z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Ligocie Książęcej z przedstawieniem 
„Calineczka” . Młodzież zauroczyła swą grą, dekoracjami i strojami 
za co żłobkowicze podziękowali gromkimi brawami. Serdecznie 
dziękujemy pani mgr Joannie Różyckiej za pomysł spektaklu i chęć 
wystawienia go najmłodszym.

Karolina Dobrzycka

7
W namysłowskim Żłobku

a n i n a  R u d a w s k a  d z i a ł a c z k a  N a my s ł o w s k i e g o 
Stowarzyszenia Diabetyków, które organizuje liczne 
wydarzenia dla osób cierpiących na cukrzycę odwiedziła 
Przedszkola nr 5 w Namysłowie. 

Spotkanie miało na celu uświadomienie dzieciom jak ważne jest 
dbanie o swoje zdrowie. Tematy, które pojawiały się na spotkaniu 
to aktywność fizyczna, odpowiednia dieta oraz choroby jakie 
mogą się pojawić w przypadku zaniedbania zdrowia. Pani Janina 
zwróciła uwagę dzieci na to, jak ważne jest ograniczanie słodyczy w 
codziennym odżywianiu. Przedszkolaki miały szanse pooglądać 
akcesoria, które przyniosła ze sobą Pani Janina między innymi 
gleukometr. Na pamiątkę naszego spotkania, gość ofiarował 
maluchom wielkiego pluszowego goryla, gleukometr, wiele ulotek 
oraz plakaty. Była to dla dzieci ogromna niespodzianka. To 
spotkanie zostanie długo w naszej pamięci. 
 Dziękujemy Pani Janinie Rudawskiej za promowanie 
zdrowego stylu życia wśród dzieci oraz za poświecony czas.

Przedszkole nr 5 w Namysłowie

J
Promujemy zdrowy styl życia
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spaniałym wynikiem zakończył się start chłopców z 
namysłowskiej ‚Czwórki" podczas Mistrzostw 
Polski w czwórboju lekkoatletycznym, który odbył 
się w dniach 9-11 czerwiec 2016 r. w Słubicach.

MISTRZEM POLSKI w klasyfikacji indywidualnej został uczeń Szkoły 
Podstawowej nr 4 Oliwier Leszczyński. Osiągnął on znakomity 
wynik 351 punktów wielobojowych po czterech konkurencjach. 
Poza zdobyciem mistrzostwa w klasyfikacji generalnej, Oliwier był 
najlepszym skoczkiem w dal na całych zawodach (5,41m) oraz 
drugim zawodnikiem w rzucie piłeczką palantową (71,5m). Dzięki 
jego wspaniałej postawie 
o r a z  b a r d z o  d o b r e j 
dyspozycj i  pozostałych 
c h ł o p c ó w  n a s z a 
reprezentacja zdobyła tytuł 
Wicemistrza Polski.
 Tytuł mistrzowski 
Oliwiera jest pierwszym 
takim wyczynem w całej 
historii Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Namysłowie. Poza 
c h ł o p ca m i  n a  za wo d y 
pojechała  także druga 
drużyna z SP4 ale dziewcząt. 
Zajęły one bardzo dobre 9 
miejsce. Biorąc pod uwagę, 
ż e  r y w a l i z o w a ł y  z e 
s t a r s z y m i  o d  s i e b i e 

koleżankami, gdyż praktycznie cały skład to uczennice z klas 
piątych, wynik ten trzeba uznać za wielki sukces.
 Skład dziewcząt to: Joanna Dorożyńska, Nadia Nowak, 
Milena Stocka, Amelia Małko, Maja Mróz oraz Oliwia Wywiórska. 
Opiekunem naszych czwórboistek jest Zygmunt Mikuśkiewicz.
Skład WICEMISTRZÓW POLSKI: Oliwier Leszczyński, Igor Pisuła, 
Michał Piekarek, Wiktor Kołcz, Krystian Krakowiak i Kacper 
Pacholik. Opiekunem naszej wspaniałej drużyny jest Janusz 
Czapla.
Serdeczne gratulacje dla obu ekip!                           Na podst. inf. wł.

W
Mistrzowska czwórka

 Izba Techniki Młynarskiej poszukuje starych przedmiotów 
związanych z młynarstwem i piekarnictwem: młynki, żarna, 
wagi, drzwi do pieca chlebowego, koszyczki, łopaty, cepy do 
młócenia zboża sierpy, itp. Przedmioty potrzebne są do 
zorganizowania wystawy w młynie.
 W sprawie przedmiotów na wystawę proszę o zgłaszanie 
się telefonicznie pod nr 605409985.

UWAGA 

O G Ł O S Z E N I E
 
 Na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997r.  o gospodarce 
nieruchomościami  ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z  późn. zm. ) oraz zgodnie z 
rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 14.09.2008r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargu oraz rokowań na  zbycie nieruchomości  ( Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108 ).

Zakład  Administracji  Nieruchomości  ZAN  Sp. z  o.o.
ul. Dubois  5,  46-100  Namysłów

 o g ł a s z a
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu 

użytkowego położonego przy ul. Harcerskiej 9 w Namysłowie o  powierzchni 
2użytkowej 36,86 m . Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, centralne 

ogrzewanie gazowe, wodno-kanalizacyjną.
Lokal posiada osobne wejście od strony ulicy Dubois.

Lokal wolny jest od obciążeń, przeznaczony jest na prowadzenie działalności 
biurowej, handlowej lub usługowej.  Koszt remontu i adaptacji  lokalu zgodnie z jego  
przeznaczeniem ponosi najemca, bez możliwości rozliczenia go w trakcie najmu lub w 
chwili zdania lokalu.
Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszowej za najem lokalu wynosi 
737,20 zł netto (słownie: siedemset trzydzieści siedem 20/100)
Postąpienie w licytacji nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej netto 
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Najemca wyłoniony z 
przetargu zobowiązany będzie ponadto do ponoszenia kosztów zużycia 
mediów oraz podatku od nieruchomości.
Do wylicytowanej stawki zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 lipca 2016r. o godz. 10.00 w siedzibie Zakładu  
Administracji  Nieruchomości ZAN Sp. z o.o.  ul. Dubois  5  w Namysłowie, pokój  
nr 1A.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 500,00 zł  
(słownie złotych: pięćset 00/100) najpóźniej do dnia 25 lipca 2016 r. na rachunek  
bankowy ZAN Sp. z o.o. w Namysłowie nr  34 8890 0001 0026 8279 2000 0002 w 
Banku Spółdzielczym w Namysłowie (decyduje data uznania rachunku  
bankowego ZAN Sp.  z  o.o.  w  Namysłowie).
Wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu najmu osobie, która wygra przetarg. 
W przypadku uchylenia się przez tę osobę od popisania umowy najmu – wadium ulega 
przepadkowi na rzecz Wynajmującego. Pozostałym osobom wadium zostanie 
zwrócone na wskazany rachunek bankowy w terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia 
przetargu.
Stawka czynszowa będzie korygowana z dniem 01 stycznia każdego roku o wskaźnik 
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie trzech kwartałów roku 
poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Zastrzega się  prawo unieważnienia przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. 
Ogłoszenie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń usytuowanej w  Zakładzie  
Administracji Nieruchomości ZAN Sp. z o.o. w Namysłowie, Urzędu Miejskiego w  
Namysłowie, a także na stronie internetowej ZAN Sp. z o.o. (www.zan-namyslow.pl).
Bliższych informacji udzielają  pracownicy  ZAN  Sp. z o.o. pod numerem telefonu
tel.  ( 77 )  4-107-275  w  godz.  7.00 -10.00  lub  14.00 -15.00.

Prezes Zarządu
  /-/ Mirosław Lewandowski

a kompleksie sportowym „Orlik”  w sobotę 18 czerwca 
rozegrano zawody o puchar Burmistrza Namysłowa w 
ko szy kó wc e  u l i c z n e j  .  Po  e m o c j o n u j ą c yc h 
rozgrywkach zwycięzcą została  drużyna KK Oleśnica 

wygrywając decydujący o zwycięstwie mecz z drużyną „Orły” 
Namysłów.
Wyniki :
1. miejsce: KK Oleśnica
2. miejsce: „Orły”  Namysłów II
3. miejsce: „Orły”  Namysłów
Zwycięska drużyna grała w składzie: Marcin Stach, Dawid Piasecki, 
Miłosz Frysztak, Grzegorz Siworski.
W kategorii juniorów mł:
1. miejsce: „Słoneczny Patrol" Wrocław (Miłosz Wołk, Cezary 
Jakubik, Mikołaj Nizioł, Kacper Kabała).
Organizatorzy  serdecznie dziękują nauczycielowi PG nr 1, Panu 
Sebastianowi Koniecznemu  za pomoc  w organizacji turnieju.

Andrzej  Antochów

N
Streetball  w Namysłowie

 W gospodarstwach rolnych występują liczne zagrożenia dla 
życia i zdrowia osób, które w nim pracują i mieszkają. 
 Osoby dorosłe i dzieci stykają się tam z wieloma szkodliwymi 
czynnikami fizycznymi (narażenie na przejechanie, uderzenie przez 
maszyny i urządzenia, kontakt z dużymi zwierzętami), biologicznymi 
(narażenie na zakażenia chorobami odzwierzęcymi) i chemicznymi 
(zatrucie środkami ochrony roślin, nawozami i paliwami). Do wypadków 
w gospodarstwach dochodzi najczęściej wskutek upadku osób, głównie 
na nierównym lub śliskim podłożu, z wysokości, z ciągników i maszyn 
rolniczych oraz na wskutek pochwyceń lub uderzeń przez ruchome 
części maszyn i urządzeń. Szczególnie niebezpiecznie jest latem, 
dochodzi wtedy do wypadków z udziałem kombajnów, pras, przyczep 
transportowych i in., w których poszkodowanymi są również dzieci. 
 Angażując dziecko do pomocy należy pamiętać, że nadmierne 
obciążenie pracą lub pozostawienie dziecka bez opieki może skończyć 
się wypadkiem powodującym negatywne i  nieodwracalne 
konsekwencje dla jego zdrowia i rozwoju. Dlatego tak ważne jest, by 
rodzice i opiekunowie znali zagrożenia występujące w gospodarstwach 
rolnych i mogli ochronić przed  nimi swoje pociechy.
Pomoc dzieci w gospodarstwach rolnych jest wskazana pod warunkiem, 
że jest adekwatna do możliwości fizycznych i psychicznych młodego 
człowieka i pozwala na prawidłowy jego rozwój. 
 Bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w 
gospodarstwie rolnym zależy w dużej mierze od wiedzy i doświadczenia 
właścicieli gospodarstw oraz od dobrej organizacji pracy.
 W trosce o bezpieczeństwo dzieci starać się oddzielić część 
mieszkalną gospodarstwa rolnego od produkcyjnej, aby wydzielić 
miejsce do zabawy. Rozwaga dorosłych to najlepszy sposób na to by 

dzieci były bezpieczne. Należy mówić im o zagrożeniach wypadkowych i 
uprzedzać przed różnego rodzaju niebezpieczeństwami w 
gospodarstwach rolnych.
Dzieci nie powinny wykonywać prac i czynności związanych z:
ź obsługą ciągników, maszyn samobieżnych oraz innych maszyn i 

urządzeń do zbioru i obróbki płodów rolnych, w tym uczestniczyć w 
ich agregowaniu, sprzęganiu, naprawach i konserwacji,

ź pozyskiwaniem i obróbką drewna,
ź użyciem substancji chemicznych (środków ochrony roślin, paliw, 

nawozów, substancji odkażających i  rozpuszczalników, itp.),
ź obsługą zwierząt gospodarskich,
ź nadmiernym obciążeniem układu kostno-stawowego, w tym 

dźwiganiem i przenoszeniem ciężarów, długim klęczeniem, 
schylaniem itp.),

ź przebywaniem na wysokości (na drabinach, pomostach, dachach, 
drzewach).

 KRUS od wielu lat prowadzi działalność prewencyjną wśród 
dzieci, rozpowszechniając podstawowe zasady bezpieczeństwa oraz 
wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z 
prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać 
dzieciom poniżej 16 lat.
 Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z wykazem prac 
wzbronionych dzieciom oraz do korzystania z publikacji i broszur oraz 
filmu „Rodzina Porażków”, które są dostępne na stronie internetowej: 
www.krus.gov.pl

Anetta Buła-Kwiatek
PT KRUS Kluczbork

Bezpieczeństwo dzieci w gospodarstwach rolnych

fot. Anna Wołk
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spaniałym wynikiem zakończył się start chłopców z 
namysłowskiej ‚Czwórki" podczas Mistrzostw 
Polski w czwórboju lekkoatletycznym, który odbył 
się w dniach 9-11 czerwiec 2016 r. w Słubicach.

MISTRZEM POLSKI w klasyfikacji indywidualnej został uczeń Szkoły 
Podstawowej nr 4 Oliwier Leszczyński. Osiągnął on znakomity 
wynik 351 punktów wielobojowych po czterech konkurencjach. 
Poza zdobyciem mistrzostwa w klasyfikacji generalnej, Oliwier był 
najlepszym skoczkiem w dal na całych zawodach (5,41m) oraz 
drugim zawodnikiem w rzucie piłeczką palantową (71,5m). Dzięki 
jego wspaniałej postawie 
o r a z  b a r d z o  d o b r e j 
dyspozycj i  pozostałych 
c h ł o p c ó w  n a s z a 
reprezentacja zdobyła tytuł 
Wicemistrza Polski.
 Tytuł mistrzowski 
Oliwiera jest pierwszym 
takim wyczynem w całej 
historii Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Namysłowie. Poza 
c h ł o p ca m i  n a  za wo d y 
pojechała  także druga 
drużyna z SP4 ale dziewcząt. 
Zajęły one bardzo dobre 9 
miejsce. Biorąc pod uwagę, 
ż e  r y w a l i z o w a ł y  z e 
s t a r s z y m i  o d  s i e b i e 

koleżankami, gdyż praktycznie cały skład to uczennice z klas 
piątych, wynik ten trzeba uznać za wielki sukces.
 Skład dziewcząt to: Joanna Dorożyńska, Nadia Nowak, 
Milena Stocka, Amelia Małko, Maja Mróz oraz Oliwia Wywiórska. 
Opiekunem naszych czwórboistek jest Zygmunt Mikuśkiewicz.
Skład WICEMISTRZÓW POLSKI: Oliwier Leszczyński, Igor Pisuła, 
Michał Piekarek, Wiktor Kołcz, Krystian Krakowiak i Kacper 
Pacholik. Opiekunem naszej wspaniałej drużyny jest Janusz 
Czapla.
Serdeczne gratulacje dla obu ekip!                           Na podst. inf. wł.

W
Mistrzowska czwórka

 Izba Techniki Młynarskiej poszukuje starych przedmiotów 
związanych z młynarstwem i piekarnictwem: młynki, żarna, 
wagi, drzwi do pieca chlebowego, koszyczki, łopaty, cepy do 
młócenia zboża sierpy, itp. Przedmioty potrzebne są do 
zorganizowania wystawy w młynie.
 W sprawie przedmiotów na wystawę proszę o zgłaszanie 
się telefonicznie pod nr 605409985.

UWAGA 

O G Ł O S Z E N I E
 
 Na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997r.  o gospodarce 
nieruchomościami  ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z  późn. zm. ) oraz zgodnie z 
rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 14.09.2008r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargu oraz rokowań na  zbycie nieruchomości  ( Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108 ).

Zakład  Administracji  Nieruchomości  ZAN  Sp. z  o.o.
ul. Dubois  5,  46-100  Namysłów

 o g ł a s z a
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu 

użytkowego położonego przy ul. Harcerskiej 9 w Namysłowie o  powierzchni 
2użytkowej 36,86 m . Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, centralne 

ogrzewanie gazowe, wodno-kanalizacyjną.
Lokal posiada osobne wejście od strony ulicy Dubois.

Lokal wolny jest od obciążeń, przeznaczony jest na prowadzenie działalności 
biurowej, handlowej lub usługowej.  Koszt remontu i adaptacji  lokalu zgodnie z jego  
przeznaczeniem ponosi najemca, bez możliwości rozliczenia go w trakcie najmu lub w 
chwili zdania lokalu.
Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszowej za najem lokalu wynosi 
737,20 zł netto (słownie: siedemset trzydzieści siedem 20/100)
Postąpienie w licytacji nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej netto 
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Najemca wyłoniony z 
przetargu zobowiązany będzie ponadto do ponoszenia kosztów zużycia 
mediów oraz podatku od nieruchomości.
Do wylicytowanej stawki zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 lipca 2016r. o godz. 10.00 w siedzibie Zakładu  
Administracji  Nieruchomości ZAN Sp. z o.o.  ul. Dubois  5  w Namysłowie, pokój  
nr 1A.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 500,00 zł  
(słownie złotych: pięćset 00/100) najpóźniej do dnia 25 lipca 2016 r. na rachunek  
bankowy ZAN Sp. z o.o. w Namysłowie nr  34 8890 0001 0026 8279 2000 0002 w 
Banku Spółdzielczym w Namysłowie (decyduje data uznania rachunku  
bankowego ZAN Sp.  z  o.o.  w  Namysłowie).
Wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu najmu osobie, która wygra przetarg. 
W przypadku uchylenia się przez tę osobę od popisania umowy najmu – wadium ulega 
przepadkowi na rzecz Wynajmującego. Pozostałym osobom wadium zostanie 
zwrócone na wskazany rachunek bankowy w terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia 
przetargu.
Stawka czynszowa będzie korygowana z dniem 01 stycznia każdego roku o wskaźnik 
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie trzech kwartałów roku 
poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Zastrzega się  prawo unieważnienia przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. 
Ogłoszenie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń usytuowanej w  Zakładzie  
Administracji Nieruchomości ZAN Sp. z o.o. w Namysłowie, Urzędu Miejskiego w  
Namysłowie, a także na stronie internetowej ZAN Sp. z o.o. (www.zan-namyslow.pl).
Bliższych informacji udzielają  pracownicy  ZAN  Sp. z o.o. pod numerem telefonu
tel.  ( 77 )  4-107-275  w  godz.  7.00 -10.00  lub  14.00 -15.00.

Prezes Zarządu
  /-/ Mirosław Lewandowski

a kompleksie sportowym „Orlik”  w sobotę 18 czerwca 
rozegrano zawody o puchar Burmistrza Namysłowa w 
ko szy kó wc e  u l i c z n e j  .  Po  e m o c j o n u j ą c yc h 
rozgrywkach zwycięzcą została  drużyna KK Oleśnica 

wygrywając decydujący o zwycięstwie mecz z drużyną „Orły” 
Namysłów.
Wyniki :
1. miejsce: KK Oleśnica
2. miejsce: „Orły”  Namysłów II
3. miejsce: „Orły”  Namysłów
Zwycięska drużyna grała w składzie: Marcin Stach, Dawid Piasecki, 
Miłosz Frysztak, Grzegorz Siworski.
W kategorii juniorów mł:
1. miejsce: „Słoneczny Patrol" Wrocław (Miłosz Wołk, Cezary 
Jakubik, Mikołaj Nizioł, Kacper Kabała).
Organizatorzy  serdecznie dziękują nauczycielowi PG nr 1, Panu 
Sebastianowi Koniecznemu  za pomoc  w organizacji turnieju.

Andrzej  Antochów

N
Streetball  w Namysłowie

 W gospodarstwach rolnych występują liczne zagrożenia dla 
życia i zdrowia osób, które w nim pracują i mieszkają. 
 Osoby dorosłe i dzieci stykają się tam z wieloma szkodliwymi 
czynnikami fizycznymi (narażenie na przejechanie, uderzenie przez 
maszyny i urządzenia, kontakt z dużymi zwierzętami), biologicznymi 
(narażenie na zakażenia chorobami odzwierzęcymi) i chemicznymi 
(zatrucie środkami ochrony roślin, nawozami i paliwami). Do wypadków 
w gospodarstwach dochodzi najczęściej wskutek upadku osób, głównie 
na nierównym lub śliskim podłożu, z wysokości, z ciągników i maszyn 
rolniczych oraz na wskutek pochwyceń lub uderzeń przez ruchome 
części maszyn i urządzeń. Szczególnie niebezpiecznie jest latem, 
dochodzi wtedy do wypadków z udziałem kombajnów, pras, przyczep 
transportowych i in., w których poszkodowanymi są również dzieci. 
 Angażując dziecko do pomocy należy pamiętać, że nadmierne 
obciążenie pracą lub pozostawienie dziecka bez opieki może skończyć 
się wypadkiem powodującym negatywne i  nieodwracalne 
konsekwencje dla jego zdrowia i rozwoju. Dlatego tak ważne jest, by 
rodzice i opiekunowie znali zagrożenia występujące w gospodarstwach 
rolnych i mogli ochronić przed  nimi swoje pociechy.
Pomoc dzieci w gospodarstwach rolnych jest wskazana pod warunkiem, 
że jest adekwatna do możliwości fizycznych i psychicznych młodego 
człowieka i pozwala na prawidłowy jego rozwój. 
 Bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w 
gospodarstwie rolnym zależy w dużej mierze od wiedzy i doświadczenia 
właścicieli gospodarstw oraz od dobrej organizacji pracy.
 W trosce o bezpieczeństwo dzieci starać się oddzielić część 
mieszkalną gospodarstwa rolnego od produkcyjnej, aby wydzielić 
miejsce do zabawy. Rozwaga dorosłych to najlepszy sposób na to by 

dzieci były bezpieczne. Należy mówić im o zagrożeniach wypadkowych i 
uprzedzać przed różnego rodzaju niebezpieczeństwami w 
gospodarstwach rolnych.
Dzieci nie powinny wykonywać prac i czynności związanych z:
ź obsługą ciągników, maszyn samobieżnych oraz innych maszyn i 

urządzeń do zbioru i obróbki płodów rolnych, w tym uczestniczyć w 
ich agregowaniu, sprzęganiu, naprawach i konserwacji,

ź pozyskiwaniem i obróbką drewna,
ź użyciem substancji chemicznych (środków ochrony roślin, paliw, 

nawozów, substancji odkażających i  rozpuszczalników, itp.),
ź obsługą zwierząt gospodarskich,
ź nadmiernym obciążeniem układu kostno-stawowego, w tym 

dźwiganiem i przenoszeniem ciężarów, długim klęczeniem, 
schylaniem itp.),

ź przebywaniem na wysokości (na drabinach, pomostach, dachach, 
drzewach).

 KRUS od wielu lat prowadzi działalność prewencyjną wśród 
dzieci, rozpowszechniając podstawowe zasady bezpieczeństwa oraz 
wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z 
prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać 
dzieciom poniżej 16 lat.
 Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z wykazem prac 
wzbronionych dzieciom oraz do korzystania z publikacji i broszur oraz 
filmu „Rodzina Porażków”, które są dostępne na stronie internetowej: 
www.krus.gov.pl

Anetta Buła-Kwiatek
PT KRUS Kluczbork

Bezpieczeństwo dzieci w gospodarstwach rolnych

fot. Anna Wołk
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USŁUGI KOPARKO–ŁADOWARKĄ, 
MINIKOPARKĄ

USŁUGI INSTALACYJNE
KACZMAREK SEBASTIAN

1.  Instalacje grzewcze, wodne, kanalizacyjne,  
gazowe, solarne.

2.  Kotłownie gazowe, olejowe, na paliwa stałe.
3.  Pompy ciepła.
4.  Przeglądy inspekcyjne kamerą rurociągów, 

kominów itp.
5.  Mechaniczne udrażnianie rurociągów 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
6.  Montaż przydomowych oczyszczalni 

ścieków, szamb, zbiorników na wodę 
deszczową itp. 

TEL. 697-171-129
e-mail: sebastiankaczmarek81@interia.pl

OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE:

Gorzelnia Lubczyna

prowadzi skup pszenicy paszowej.

Tel. 627683628 og
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BIERUTÓW       TEL. 713 156 477       www.wrotniak.pl

SIATKA OGRODZENIOWA,
PANELE, MONTAŻ OGRODZEŃ

KUPIĘ GRUNTY
SZYBKA WYPŁATA GOTÓWKI

TEL: 692 471 877

KUPIĘ GRUNTY
SZYBKA WYPŁATA GOTÓWKI

TEL: 692 471 877

Sprzedam dwie działki budowlane
o pow. 7.34 ara każda

w Namysłowie przy ul. Fredry.
42 000,00 zł za działkę. 

Tel. 604 436 836
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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: 10000 egzemplarzy.
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Zapraszamy na oficjalny 
profil Urzędu Miejskiego 

w Namysłowie

facebook.com/umnamyslow

Zawsze aktualne informacje na:

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

Słońce DLA Zwierząt
Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym Zwierzętom - Namysłów

NUKA
Młoda, roczna, średniej wielkości, z 
nieco dłuższym włosiem, czekoladowo-
ruda i z klapniętymi uszkami suczka to 
właśnie NUKA. Dla urozmaicenia tego 
wspaniałego umaszczenia ma też białe 
skarpetki i żabot. Jest bardzo łagodna i 
przyjacielsko nastawiona do świata i 
ludzi. Zero agresji w stosunki do ludzi – 
zachowuje się jak szczeniak. Jest 
grzeczna, szybko się uczy nowych 
rzeczy. Zapatrzona w człowieka tymi 
swoimi bursztynowymi oczkami. Swój 
błagalny wzrok wykorzystuje, aby 
dostać jakiś psi przysmak. Jest 
towarzyska, lubi pieszczoty i pragnie 
kontaktu z ludźmi. W podziękowaniu za 
zwrócenie na nią uwagi – zalizałaby go na śmierć. Jest wysterylizowana, 
odrobaczona, a po rekonwalescencji będzie też zaszczepiona. Poszukujemy dla 
niej domu odpowiedzialnego i kochającego, który naprawdę przemyśli jej adopcję 
na całe życie, bo ona dopiero zaczyna żyć! Pokażmy jej, że od teraz już samo dobro 
jest na tym świecie, to wszystko co daje człowiek.
Kontakt ws. adopcji: Patrycja 534-519-874.

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 hoteliku, ale ciotki mogą mnie gdzieś 
dowieźć. Kontakt ws. adopcji: Barbara 514-600-717.

NERO
*** Ogłoszenie grzecznościowe *** 
NERO jest 3-letnimi psem. Duży, młody 
pies do oddania tylko w dobre ręce. 
P i ę k n y  p s i a k ,  z  c u d o w n y m 
umaszczeniem – niczym ogień, ale z 
duszą anioła. Jest bardzo przyjacielsko 
nastawiony do ludzi, łagodny, lubi jak 
się go głaszcze, mizia i przytula. Mimo 
tego, że cały czas siedzi w kojcu to jest 
bardzo mądry, lgnie do człowieka, 
ładnie chodzi na smyczy i w mig łapie 
podstawowe komendy. Na spacerach 
jest wesoły i energiczny, bawi się, 
skacze, goni ptaszki, wszystko go 
interesuje, jak dziecko. Widać, że 
potrzebuje ruchu, więc nie nadają się 
dla domatora. Na pewno zyska przy bliższym poznaniu, bo pierwsze wrażenie może 
budzić respekt. Mógłby pilnować domu czy firmy. Szczekaniem na pewno odstraszy 
nieproszonych gości. Na pewno szybko odnajdzie się w nowym otoczeniu, 
wystarczy poświęcić kilka chwil co dzień i pokazać czym jest ludzka miłość. My i 
właściciele na pewno pomożemy w transporcie.
Kontakt ws. adopcji do Nas: Barbara 514-600-717.

SZARKA
Młoda, średniej wielkości, krótkowłosa, 
z boskim umaszczeniem i klapniętymi 
uszkami suczka to właśnie SZARKA. 
Jest bardzo łagodna i przyjacielsko 
nastawiona do świata i ludzi. Jej 
pyszczek wygląda jakby ciągle była 
uśmiechnięta, mimo tego, co do tej pory 
przeżyła. Jest lekko nieufna przy 
pierwszym spotkaniu, ale po chwili robi 
się z niej prawdziwa maskotka. Lgnie 
wtedy do człowieka. Jest grzeczna, 
szybko się uczy nowych rzeczy, 
aktualnie opanowuje chodzenie na 
smyczy.  Jes t  towarzyska ,  l ub i 
pieszczoty i jak już opanuje swój strach 
to pragnie kontaktu z ludźmi, chce być 
w centrum uwagi. Jest wysterylizowana, odrobaczona i zaszczepiona. 
Poszukujemy dla niej domu odpowiedzialnego i kochającego, który naprawdę 
przemyśli jej adopcję na całe życie, bo ona dopiero zaczyna żyć! Pokażmy jej, że od 
teraz już samo dobro jest na tym świecie, to wszystko co daje człowiek.
Kontakt ws. adopcji: Patrycja 534-519-874.

CZYJA ZGUBA?
Takiego cudnego psiaka odłowiono w 
o k o l i c y  L I G O T K I  /  u l . 
GRUNWALDZKIEJ. FRODO  jest 
bardzo przyjacielski, wesoły, lubi jak się 
go głaszcze. Bardzo źle znosi pobyt w 
kojcu. Na pewno ktoś go szuka. 
Najprawdopodobniej przybył do Ligotki 
z powodu cieczek, więc równie dobrze 
może być z Namysłowa, Wilkowa, 
Dębnika, Lubskiej, Młokicia... Natura 
wezwała!
Kontakt: Patrycja 534-519-874.

TEMAT KOTÓW 
 „Koty wolno żyjące to zwierzęta dzikie, które w myśl art. 21 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003, Nr 106, poz. 1002 z 
późn. zm.) stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione 
warunki rozwoju i swobodnego bytu. Stanowią one stały element 
ekosystemu miejskiego, a ich obecność w budynkach w zdecydowany i 
naturalny sposób zapobiega obecności i rozmnażaniu się gryzoni (myszy i 
szczurów), które mogą być potencjalnym źródłem niebezpiecznych chorób. 
Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi, w związku z tym, nie 
wolno ich wyłapywać, wywozić, ani utrudniać im bytowania w danym 
miejscu.” (Cytat z kocieadopcje.blox.pl). 
 I chyba nie wszyscy o tym wiedzą, bo wiemy, że dzikie koty 
przeszkadzają w wielu miejscach w Namysłowie, a osoby, które je 
dokarmiają, są uważane za dziwaków. Mało tego! Są przypadki trucia takich 
zwierząt! Czy wiecie, w jakich męczarniach umiera otrute zwierzę? Poza tym 
jeśli ktoś myśli, że w momencie, w którym kociaki się namnożyły, 
wkroczymy my, jako magiczna instytucja i zabierzemy te koty nie wiadomo 
gdzie, to jest w błędzie! Trzeba działać w momencie, kiedy widzicie, że są 
pojedyncze koty. My możemy pomóc w złapaniu i wysterylizowaniu. Nie ma 
małych kotków - nie ma skupisk kotów, nie ma problemów! Ale trzeba 
pomyśleć wcześniej i coś zrobić. Prosimy, nie utrudniajcie wolnożyjącym 
kotom życia.

Namysłów

Sklep
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2 SKLEP UL. WOJSKA POLSKIEGO 2

TEL. 77 4 104 911   KOM. 696 886 763
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USŁUGI KOPARKO–ŁADOWARKĄ, 
MINIKOPARKĄ

USŁUGI INSTALACYJNE
KACZMAREK SEBASTIAN

1.  Instalacje grzewcze, wodne, kanalizacyjne,  
gazowe, solarne.

2.  Kotłownie gazowe, olejowe, na paliwa stałe.
3.  Pompy ciepła.
4.  Przeglądy inspekcyjne kamerą rurociągów, 

kominów itp.
5.  Mechaniczne udrażnianie rurociągów 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
6.  Montaż przydomowych oczyszczalni 

ścieków, szamb, zbiorników na wodę 
deszczową itp. 

TEL. 697-171-129
e-mail: sebastiankaczmarek81@interia.pl

OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE:

Gorzelnia Lubczyna

prowadzi skup pszenicy paszowej.

Tel. 627683628 og
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BIERUTÓW       TEL. 713 156 477       www.wrotniak.pl

SIATKA OGRODZENIOWA,
PANELE, MONTAŻ OGRODZEŃ

KUPIĘ GRUNTY
SZYBKA WYPŁATA GOTÓWKI

TEL: 692 471 877

KUPIĘ GRUNTY
SZYBKA WYPŁATA GOTÓWKI

TEL: 692 471 877

Sprzedam dwie działki budowlane
o pow. 7.34 ara każda

w Namysłowie przy ul. Fredry.
42 000,00 zł za działkę. 

Tel. 604 436 836
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i zmian w ich tytułach.
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Zapraszamy na oficjalny 
profil Urzędu Miejskiego 

w Namysłowie

facebook.com/umnamyslow

Zawsze aktualne informacje na:

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

Słońce DLA Zwierząt
Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym Zwierzętom - Namysłów

NUKA
Młoda, roczna, średniej wielkości, z 
nieco dłuższym włosiem, czekoladowo-
ruda i z klapniętymi uszkami suczka to 
właśnie NUKA. Dla urozmaicenia tego 
wspaniałego umaszczenia ma też białe 
skarpetki i żabot. Jest bardzo łagodna i 
przyjacielsko nastawiona do świata i 
ludzi. Zero agresji w stosunki do ludzi – 
zachowuje się jak szczeniak. Jest 
grzeczna, szybko się uczy nowych 
rzeczy. Zapatrzona w człowieka tymi 
swoimi bursztynowymi oczkami. Swój 
błagalny wzrok wykorzystuje, aby 
dostać jakiś psi przysmak. Jest 
towarzyska, lubi pieszczoty i pragnie 
kontaktu z ludźmi. W podziękowaniu za 
zwrócenie na nią uwagi – zalizałaby go na śmierć. Jest wysterylizowana, 
odrobaczona, a po rekonwalescencji będzie też zaszczepiona. Poszukujemy dla 
niej domu odpowiedzialnego i kochającego, który naprawdę przemyśli jej adopcję 
na całe życie, bo ona dopiero zaczyna żyć! Pokażmy jej, że od teraz już samo dobro 
jest na tym świecie, to wszystko co daje człowiek.
Kontakt ws. adopcji: Patrycja 534-519-874.

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 hoteliku, ale ciotki mogą mnie gdzieś 
dowieźć. Kontakt ws. adopcji: Barbara 514-600-717.

NERO
*** Ogłoszenie grzecznościowe *** 
NERO jest 3-letnimi psem. Duży, młody 
pies do oddania tylko w dobre ręce. 
P i ę k n y  p s i a k ,  z  c u d o w n y m 
umaszczeniem – niczym ogień, ale z 
duszą anioła. Jest bardzo przyjacielsko 
nastawiony do ludzi, łagodny, lubi jak 
się go głaszcze, mizia i przytula. Mimo 
tego, że cały czas siedzi w kojcu to jest 
bardzo mądry, lgnie do człowieka, 
ładnie chodzi na smyczy i w mig łapie 
podstawowe komendy. Na spacerach 
jest wesoły i energiczny, bawi się, 
skacze, goni ptaszki, wszystko go 
interesuje, jak dziecko. Widać, że 
potrzebuje ruchu, więc nie nadają się 
dla domatora. Na pewno zyska przy bliższym poznaniu, bo pierwsze wrażenie może 
budzić respekt. Mógłby pilnować domu czy firmy. Szczekaniem na pewno odstraszy 
nieproszonych gości. Na pewno szybko odnajdzie się w nowym otoczeniu, 
wystarczy poświęcić kilka chwil co dzień i pokazać czym jest ludzka miłość. My i 
właściciele na pewno pomożemy w transporcie.
Kontakt ws. adopcji do Nas: Barbara 514-600-717.

SZARKA
Młoda, średniej wielkości, krótkowłosa, 
z boskim umaszczeniem i klapniętymi 
uszkami suczka to właśnie SZARKA. 
Jest bardzo łagodna i przyjacielsko 
nastawiona do świata i ludzi. Jej 
pyszczek wygląda jakby ciągle była 
uśmiechnięta, mimo tego, co do tej pory 
przeżyła. Jest lekko nieufna przy 
pierwszym spotkaniu, ale po chwili robi 
się z niej prawdziwa maskotka. Lgnie 
wtedy do człowieka. Jest grzeczna, 
szybko się uczy nowych rzeczy, 
aktualnie opanowuje chodzenie na 
smyczy.  Jes t  towarzyska ,  l ub i 
pieszczoty i jak już opanuje swój strach 
to pragnie kontaktu z ludźmi, chce być 
w centrum uwagi. Jest wysterylizowana, odrobaczona i zaszczepiona. 
Poszukujemy dla niej domu odpowiedzialnego i kochającego, który naprawdę 
przemyśli jej adopcję na całe życie, bo ona dopiero zaczyna żyć! Pokażmy jej, że od 
teraz już samo dobro jest na tym świecie, to wszystko co daje człowiek.
Kontakt ws. adopcji: Patrycja 534-519-874.

CZYJA ZGUBA?
Takiego cudnego psiaka odłowiono w 
o k o l i c y  L I G O T K I  /  u l . 
GRUNWALDZKIEJ. FRODO  jest 
bardzo przyjacielski, wesoły, lubi jak się 
go głaszcze. Bardzo źle znosi pobyt w 
kojcu. Na pewno ktoś go szuka. 
Najprawdopodobniej przybył do Ligotki 
z powodu cieczek, więc równie dobrze 
może być z Namysłowa, Wilkowa, 
Dębnika, Lubskiej, Młokicia... Natura 
wezwała!
Kontakt: Patrycja 534-519-874.

TEMAT KOTÓW 
 „Koty wolno żyjące to zwierzęta dzikie, które w myśl art. 21 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003, Nr 106, poz. 1002 z 
późn. zm.) stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione 
warunki rozwoju i swobodnego bytu. Stanowią one stały element 
ekosystemu miejskiego, a ich obecność w budynkach w zdecydowany i 
naturalny sposób zapobiega obecności i rozmnażaniu się gryzoni (myszy i 
szczurów), które mogą być potencjalnym źródłem niebezpiecznych chorób. 
Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi, w związku z tym, nie 
wolno ich wyłapywać, wywozić, ani utrudniać im bytowania w danym 
miejscu.” (Cytat z kocieadopcje.blox.pl). 
 I chyba nie wszyscy o tym wiedzą, bo wiemy, że dzikie koty 
przeszkadzają w wielu miejscach w Namysłowie, a osoby, które je 
dokarmiają, są uważane za dziwaków. Mało tego! Są przypadki trucia takich 
zwierząt! Czy wiecie, w jakich męczarniach umiera otrute zwierzę? Poza tym 
jeśli ktoś myśli, że w momencie, w którym kociaki się namnożyły, 
wkroczymy my, jako magiczna instytucja i zabierzemy te koty nie wiadomo 
gdzie, to jest w błędzie! Trzeba działać w momencie, kiedy widzicie, że są 
pojedyncze koty. My możemy pomóc w złapaniu i wysterylizowaniu. Nie ma 
małych kotków - nie ma skupisk kotów, nie ma problemów! Ale trzeba 
pomyśleć wcześniej i coś zrobić. Prosimy, nie utrudniajcie wolnożyjącym 
kotom życia.

Namysłów

Sklep
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czerwca br. Burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński wraz z 
małżonką oraz Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego 
Romanem Horodeckim wręczyli „Medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie” parom z Gminy Namysłów 

obchodzącym ten zacny jubileusz.

 Odznaczenie ustanowione w 1960 roku, nadawane przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wręczane jest osobom, 
które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Podczas 
tegorocznej uroczystości, uhonorowanych zostało 18 par 
małżeńskich.                                                                                        GK

2
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

czerwca br. w sali widowiskowej Namysłowskiego 
Ośrodka Kultury zgromadzili się  prymusi z gminy 
Namysłów.
27 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 

zostało nagrodzonych stypendiami Burmistrza za szczególne 
osiągnięcia edukacyjne w kwocie od 200 do 1000 zł. Stypendium 

otrzymali laureaci, bądź finaliści konkursu lub olimpiad 
przedmiotowych szczebla co najmniej wojewódzkiego.
 Drugą, 47 osobową grupę nagrodzonych stanowili 
uczniowie, którzy zajęli miejsca 1-3 w wojewódzkich konkursach 
przedmiotowych etapu miejsko-gminnego. Laureaci otrzymali 
ufundowane przez Burmistrza nagrody rzeczowe.                        GK

20
Stypendia Burmistrza


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16
	Strona 17
	Strona 18
	Strona 19
	Strona 20

