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„MAJÓWKA” W NAMYSŁOWIE

 3 maja br. obchody Narodowego Święta Uchwalenia Konstytucji 3. Maja  
rozpoczęto od Mszy św. w intencji Ojczyzny,                                               ...cd. str. 3

fot. Artur Musiał

 W Przedszkolu nr 4 przy ul. Kolejowej w Namysłowie stopień zaawansowania robót 
budowlanych można określić na ok. 70%. Zakończono docieplenie stropodachu, a kontynuowane 
są prace dociepleniowe ścian zewnętrznych oraz wymiana instalacji sanitarnej w budynku.  

 Stopień zaawansowania prac remontowych prowadzonych w świetlicy ZPO w Smogorzowie 
określić można na ok. 70%. W obiekcie dokonano wymiany pokrycia dachu wraz z jego 
dociepleniem oraz wykonano izolację przeciwwilgociową murów. Obecnie trwa docieplanie ścian 
zewnętrznych i wymiana instalacji c.o. 
 W remizie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Smogorzowie wykonano docieplenie 
ścian zewnętrznych, wymianę posadzki w garażu i wymianę instalacji c.o. Stopień 
zaawansowania robót budowlanych można określić  na ok. 40%. 
Prace remontowe w budynkach: Gimnazjum nr 1 w Namysłowie, Szkoły Podstawowej nr 3
w Namysłowie, Zespole Placówek Oświatowych w Smogorzowie rozpoczną się w okresie 
wakacyjnym. 
 W budynku Namysłowskiego Ośrodka Kultury trwają roboty remontowe wewnątrz budynku, 
tj. tynkowanie i malowanie ścian, cyklinowanie posadzek, a także wymiana instalacji c.o., 
wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku.                                                                        JG/AK

TRWAJĄ REMONTY W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

 29 maja br. w restauracji „Limba” w 
Namysłowie  odbyła się uroczystość z 
okazji  50-lecia pożycia osiemnastu par 
małżeńskich z Gminy Namysłów.
 Uroczystość rozpoczęła się Marszem 
Weselnym, po którym przybyłych Gości 
przywitał  Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego w Namysłowie - Roman 
Horodecki, a następnie gratulacje i 
życzenia wszelkiej pomyślności złożył 
Burmist rz  Namysłowa -  Krzysztof 
Kuchczyński. Po odnowieniu przysięgi 
małżeńskiej Jubilatom wręczone zostały 
medale Prezydenta RP za długoletnie 
pożycie małżeńskie. 

Szanowni Jubilaci to: 
 Danuta i Adam Cichoccy, Cecylia i 
Zdzisław Dobrowolscy, Karolina i Józef 
Jasykowie,  Zenona i Stanisław 
Kasprzykowie,  Bronisława i Emil 
K lementowiczowie ,  Bogumi ła  i 
Stanisław Kruczkowie, Franciszka i 
Antoni  Kubrakowie,  Wiesława i 
Szczepan Leśniewscy, Bernadeta i 
Franciszek Mentelowie, Krystyna i 
Zenon Piotrowscy, Helena i Eugeniusz 
Poluszyńscy,  Zof ia i  Eugeniusz 
Stanisławscy,  Zof ia  i  Stanisław 
Szymszonowie, Zofia i Władysław 
Szymszonowie, Zofia i Walenty Tuńscy, 
Nelina i Sławomir Włodarczykowie, 
Janina i Piotr Woźniakowie, Barbara i 
Ryszard Zubrzyccy.  

JG

RAZEM PRZEZ 50 LAT !

fot. W.Ohlaszeny
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która odprawiona została w Kościele pw. św. Apostołów Piotra i 
Pawła w Namysłowie. Po wspólnej modlitwie, w asyście 
Namysłowskiej Orkiestry Dętej, pocztów sztandarowych, 
funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie i 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 
N a m y s ł o w i e ,  m i e s z k a ń c y  N a m y s ł o w s k i e j  Z i e m i 
przemaszerowali ulicami miasta do Namysłowskiego Ośrodka 
Kultury, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Przybyłych 
przywitał Dyrektor NOK - Adam Zając, a następnie swe 
przemówienia wygłosili Burmistrz Namysłowa – Krzysztof 
Kuchczyński  oraz Starosta Namysłowski – Julian Kruszyński. - 
Święto Konstytucji 3. Maja to jedno z tych świąt, które powinny 
jednoczyć Polaków, w tym mieszkańców Namysłowskiej Ziemi. 
Wspólne działanie, pielęgnowanie tradycji, uczestniczenie w 
obchodach świąt narodowych, dbanie o wspólne dobro jednoczy 
każdą wspólnotę – tymi słowami Burmistrz Namysłowa 
zakończył swoje wystąpienie.

 Część artystyczną uroczystości polonezem otworzyli 
uczniowie klasy VI c Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami 
I n t e g r a c y j n y m i  w  N a m y s ł o w i e .  A u t o r k ą  u k ł a d u  
choreograficznego była Iwona Szymków. Następnie rozpoczęła 
się akademia w wykonaniu uczniów namysłowskiej „Czwórki”, 
upamiętniająca wydarzenia historyczne związane z 
uchwaleniem i zaprzysiężeniem majowej konstytucji. Widzowie 
mogli na moment przenieść się do roku 1791, kiedy to w 
obecności ludu Warszawy marszałek Stanisław Małachowski (w 
tej roli wystąpił Alan Fabian) odczytał wyniki pracy Sejmu 
Czteroletniego w postaci artykułów konstytucji. Następnie sam 
król – Stanisław August Poniatowski (w tej roli – Wojciech 
Szuster) złożył uroczyste ślubowanie zaprzysiężenia konstytucji. 
„Ślubuję Ci, Panie, jakom król jest prawy, dopóki sił stanie nie 
zdradzić ustawy…”. Do podróży w czasie zapraszali prowadzący 
spektakl – Julia Bieniawska i Michał Rojkiewicz, a recytatorzy 
zadbali o patetyczny nastrój całości. Były to uczennice klasy IV b: 
Julia Koperska, Oliwia Przybył, Julia Podgórska oraz Julia 
Woźniak. 
 W kolejnej odsłonie spektaklu udział wzięli: Julia Woźniak, 
Sylwia Kocot, Krystian Kluska, Maciej Szemraj, którzy wcielili się 
w role przedstawicieli najmłodszego pokolenia. W rozmowie z 
babcią (w roli sędziwej staruszki – Hanna Stan) uczyli się historii 
swojego narodu i poznawali znaczenie trudnych dla nich słów: 
liberum veto, konstytucja, patriota.
 Poszczególne części przedstawienia wzbogaciły występy 
zespołu wokalnego „Gama”, którego opiekunem muzycznym jest 
Kazimierz Fiała. Na szczególne wyróżnienie zasługuje solowy 
występ uczennicy klasy V c – Sylwii Kocot, która w niezwykle 
wzruszający sposób zaprezentowała piosenkę pt. „Nadzieja”.
 Ostatnią część uroczystej akademii otworzył montaż słowno 
- muzyczny oparty na fragmencie epopei narodowej „Pan 
Tadeusz” Adama Mickiewicza. Uczeń klasy VI a – Szymon 
Kostyszyn -  mistrzowsko wyrecytował „Koncert Jankiela”, 
natomiast młody wirtuoz gry na wibrafonie – czwartoklasista – 

Mateusz Kozieł wcielił się w rolę muzyka. Uczeń przygotowany 
został przez nauczyciela perkusji  PSM w Namysłowie – Marcina 
Kozieła. 
 Pomysłodawcą i reżyserem całości spektaklu była 
nauczycielka języka polskiego w SP nr 4 w Namysłowie – Beata 
Kozieł. Przedstawienie odbyło się w scenerii, przygotowanej 
przez Kazimierza Drapiewskiego. Nad oprawą techniczną i 
akustyczną akademii czuwał pracownik NOK - Ryszard 
Radomiński.                                                        Beata Kozieł/JG

 Ewelina Ciunek – mieszkanka Namysłowa, zawodniczka 
LKS „Orzeł” Namysłów zdobyła złoty medal Mistrzostw 
Europy w zapasach juniorek do lat 17 w kategorii wagowej 
do 49 kg, które odbywały się w dniach 5-11 maja br. w 
miejscowości Samokov w Bułgarii. 
 W mistrzostwach uczestniczyły 132 zawodniczki z 26 
krajów. W kategorii wagowej do 49 kg wystartowało 17 
zapaśniczek. Namysłowianka była najmłodszą zawodniczką w 
Reprezentacji Polski. Ewelina Ciunek ma dopiero 15 lat, a do 
rywalizacji stanęła z siedemnastoletnimi przeciwniczkami. 
Pomimo różnicy wieku, Namysłowianka zdobyła złoty medal. 
 Zawodniczka LKS „Orzeł” Namysłów w 1/8 finału pokonała 
Tatyanę Varansovą z Azerbejdżanu (Rosjankę reprezentującą 
Azerbejdżan ) wynikiem 8:4. W ćwierćfinale wygrała z Rosjanką - 
A leksandrą  N i tsenko  wyn ik iem 3 :2 ,  a  w  pó ł f ina le 
dziewięciopunktową przewagą pokonała Ukrainkę - Khrystynę 
Demko. W finale rywalką naszej zapaśniczki była Suzanna-
Georgiana Seicariu z Rumunii - brązowa medalistka Mistrzostw 
Europy w 2013 roku. Namysłowianka wygrała przez położenie 
przeciwniczki na łopatki, przy stanie punktowym 18:8. 
 Reprezentacja Polski podczas Mistrzostw Europy zajęła 3. 
miejsce w punktacji drużynowej. 
 Trenerami zawodniczki w klubie LKS „Orzeł” Namysłów są: 
Krzysztof Pawlak i Marcin Marcinkiewicz, a w Reprezentacji 
Polski - Władysław Olejnik z Koszalina.
 Teraz przed Eweliną start w lipcowych Mistrzostwach 
Świata, które odbędą się w Słowacji. Zawodniczka LKS „Orzeł” 
Namysłów wystąpi tam już w nowej  kategorii wagowej - do 52 kg.

Inf. LKS „Orzeł” Namysłów

 Marek Woźniak  -  by ły 
prezes fabryki Diehl Controls 
Polska Sp. z o.o. w Namysłowie, 
j e d n e g o  z  n a j w i ę k s z y c h 
zakładów pracy w Namysłowie i  
największego pracodawcy w 
powiecie namysłowskim zdobył 
największą liczbę głosów w 
konkursie Nowej  Trybuny 
Opolskiej pn. „Człowiek 25-
lecia”.
 Do konkursu wytypowano 15 
o s ó b  z  k a ż d e g o  p o w i a t u 
województwa opolskiego, które 
przez minione 25 lat wolnej Polski 
p r z y c z y n i ł y  s i ę  s w o j ą 
działalnością do budowania i 
polepszania wizerunku swoich 
małych ojczyzn. 

 11 maja br. podczas gali „Złotych Spinek” w opolskim 
amfiteatrze wręczono statuetki „Człowieka 25-lecia” jedenastu 
zasłużonym osobistościom. Spośród wytypowanych do 
konkursu działaczy z powiatu namysłowskiego,  największą 
liczbę głosów zdobył były prezes fabryki Diehl Controls Polska 
Sp. z o.o. w Namysłowie - współtwórca sukcesów firmy i jej 
pozycji na rynku.                                                                      JG 

EWELINA CIUNEK ZŁOTĄ MEDALISTKĄ
MISTRZOSTW EUROPY

MAREK WOŹNIAK
- CZŁOWIEKIEM 25-LECIA

źródło: NTO
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 Od  sierpnia 2013 roku trwają roboty budowlane w budynku 
przy ul. Łączańskiej 11 w Namysłowie, które mają na celu 
przystosowanie byłego biurowca na budynek mieszkalny. 

 Obecnie trwają prace wewnątrz budynku, tj. tynkowanie 
ścian, układanie płytek ceramicznych w pomieszczeniach, 
przeznaczonych na kuchnie i łazienki, rozpoczęto  także montaż 
stolarki drzwiowej. Zakończono budowę chodnika i parkingów 
przez budynkiem. Powstało w rezultacie 15 miejsc postojowych. 
T r w a j ą  t a k ż e  p r a c y  p r z y  b u d o w i e  o g r o d z e n i a  i 
zagospodarowania terenów zielonych. 

JG

 9 maja br. odbył się odbiór końcowy budowy grawitacyjnej 
sieci kanalizacyjnej głównej w miejscowości Objazda. 
Przedsięwzięcie współfinansowane było przez Unię Europejską 
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inwestycja 
realizowana była w ramach projektu „Rozwiązanie problemów 
gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim”.
 Wartość robót budowlanych, bez kosztów operacyjnych, 
wyniosła 377.680,00 zł. Dofinansowanie wyniosło 217.812,50 zł. 
Roboty budowlane prowadził Zakład Instalacji Sanitarnych c.o. i 
gaz Didyk Andrzej, z siedzibą w Zielęcicach.
 Z kolei zakres pozaprojektowy, obejmujący budowę 
rurociągów grawitacyjno-ciśnieniowych i pompowni ścieków, 
z o s t a ł  w y k o n a n y  p r z e z  S p ó ł k ę  „ E K O W O D ”                                 
w Namysłowie ze środków własnych za kwotę ok. 600 tys. zł.
 Obecnie trwa podłączanie gospodarstw domowych do sieci 
głównej.                                 Roman Kania – „Ekowod” Sp. z o.o.

 Podczas sesji Rady Miejskiej w Namysłowie, która odbyła 
się w dniu 5 maja br. przedstawiono nowego Sołtysa Smarchowic 
Małych – Andrzeja Sarnat.  Nowy Sołtys Smarchowic Małych ma 
49 lat i pochodzi z okolic Kielc. Na terenie Gminy Namysłów 
mieszka od 26 lat. Jest żonaty i ma troje dzieci. Na co dzień 
pracuje w piekarni i pomaga rodzinie w prowadzeniu 
gospodarstwa rolnego. – Mieszkańcy Smarchowic Małych 
zawsze mogą liczyć na moją pomoc – podkreślił Andrzej Sarnat. 
Chociaż stanowisko gospodarza Sołectwa piastuje od niedawna, 
ma już pewne plany na polepszenie warunków życia 
mieszkańców Smarchowic Małych. - W pierwszej kolejności chcę 
doprowadzić do końca remont świetlicy wiejskiej, a w kolejnych 
latach, w miarę możliwości, będę starał się o wybudowanie 
chodnika wraz ze ścieżką rowerową na trasie Namysłów – 
Smarchowice Małe – informuje  Andrzej Sarnat.

JG

 5 maja br. w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w 
Namysłowie odbyła się XXVI sesja Rady Miejskiej w 
Namysłowie, podczas której podjęto uchwały m.in. w 
sprawie:
1)  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
 zbiorowe odprowadzanie ścieków,
2) ustalenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług,
3) ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez 
 przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę 
 Namysłów,
4) nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" dla 
 pana Eugeniusza Odoja,
5) zmiany uchwały w sprawie utworzenia sołectw i osiedli,
6) zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu dla Osiedla Nr II 
 w Namysłowie,
7) zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu dla Osiedla nr III 
 w Namysłowie,
8) zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w 
 drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za 
 inkaso,
9) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
 finansowej,
10) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy
 na 2014 rok,
11) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
 zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów.

JG

 5 maja 2014 r. Rada Miejska w Namysłowie podjęła 
Uchwałę nr XXVI/338/14, zatwierdzającą taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 
terenie Gminy Namysłów, przedstawione przez Zakład 
Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o. w 
Namysłowie, zwany dalej "EKOWOD". Taryfy mają zastosowanie 
do dostaw wody i odbioru ścieków w okresie od 1 czerwca 2014 
roku do 31 maja 2015 roku.                             JG

RADNI UCHWALILI

MIESZKAŃCY SMARCHOWIC
MAŁYCH MAJĄ NOWEGO SOŁTYSA

MAJ 2014MAJ 2014

REMONT BUDYNKU PRZY
UL. ŁĄCZAŃSKIEJ W NAMYSŁOWIE

ZAKOŃCZONO BUDOWĘ KANALIZACJI
SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI OBJAZDA

TARYFY ZA ZBIOROWE
ZAOPATRZENIE W WODĘ

I ZBIOROWE ODPROWADZANIE
ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY NAMYSŁÓW
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KUPIĘ GRUNTY
SZYBKA WYPŁATA GOTÓWKI

TEL: 692 471 877

KUPIĘ GRUNTY
SZYBKA WYPŁATA GOTÓWKI

TEL: 692 471 877

SKUP AUT UŻYWANYCH
ZA GOTÓWKĘ

Namysłów

Wilków

Bierutów

Pielgrzymowice 14bdojazd do klienta gratis!

ZADZWOŃ!
 tel. 531 420 972
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 27 lutego br. w Namysłowie odbył się nadzwyczajny zjazd 
Delegatów Zarządu Rejonowego Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Nr II w Namysłowie. 

 W spotkaniu uczestniczyło 28 członków stowarzyszenia oraz 
zaproszeni goście. Podczas spotkania omówiono i wyjaśniono 
wszystkie sprawy sporne i niejasności oraz zawiązano 
osiemnastoosobowy Zarząd Rejonowy Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Nr II w Namysłowie, na którego 
czele stoi Prezydium, w skład którego wchodzą następujące osoby:
 1) Jan Klusko – Przewodniczący,
 2) Alojzy Pietrusiak – I Wiceprzewodniczący,
 3) Józef Pańków – II Wiceprzewodniczący,
 4) Jadwiga Hejna – Skarbnik,
 5) Zbigniew Banasiak – Sekretarz,
 6) Eugenia Opala – członkini,
 7) Zofia Hrusowicz – członkini.
 Członkowie nowego Zarządu z wielkim zapałem rozpoczęli 
działania na rzecz stowarzyszenia: organizują wyjazdy do 
sanatoriów, imprezy kulturalne, wycieczki i  spotkania 
(harmonogram imprez i spotkań dostępny jest w siedzibie Związku, 
tj. w budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie, Plac 
Wolności 12A). 
 15 kwietnia br. w Namysłowie członkowie PZERiI Nr II w 
Namys łow ie  zo rgan i zowa l i  spo tkan ie  emery tów  po 
osiemdziesiątym roku życia, w którym uczestniczyli m.in.: Ks. Jan 
Kurcoń, Przewodniczący PZERiI w Opolu – Alfred Dydymski, 
Zastępca Burmistrza Namysłowa – Andrzej Galla, Starosta 
Namysłowski – Julian Kruszyński.  Spotkanie umilił występ zespołu 
„Przeczowskie Skowronki”. 
 Za pomoc w zorganizowaniu spotkania dziękujemy 
Burmistrzowi Namysłowa, Staroście Namysłowskiemu oraz 
Wójtowi Gminy Wilków. 

Zbigniew Banasiak
Sekretarz Zarządu PZERiI Nr II w Namysłowie

 19 marca br. w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w 
N a m y s ł o w i e  o d b y ł o  s i ę  s p o t k a n i e  s z k o l e n i o w e 
Namysłowskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

 W spotkaniu uczestniczyło 84 członków stowarzyszenia, 
którzy mogli dowiedzieć się o zmianach przepisów ustaw Prawo o 
ruchu drogowym. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani kto, 
wg. nowych przepisów, będzie mógł starać się o wydanie karty 
parkingowej, na jaki okres wydawana będzie karta parkingowa, 

jaka będzie opłata za jej wydanie i gdzie wydawane będą karty 
parkingowe.
 W drugiej część spotkania głos zabrała lekarka Oddziału 
Geriatrycznego w Kup – Maria Wodarz, która opowiedziała 
zebranym o działalności tego oddziału, a także poinformowała o 
zasadach zdrowego odżywiania, których osoby chore na cukrzycę 
muszą bezwzględnie przestrzegać. Omówiono sposoby na 
wyrównanie poziomu cukru we krwi poprzez odpowiednie 
dawkowanie insuliny. Podkreślono, że bardzo ważna dla chorego 
jest aktywność fizyczna (im większy wysiłek, tym mniejsze jest 
zapotrzebowanie na insulinę). Zalecano, by „dieta cukrzycowa” 
miała określoną wartość energetyczną i była odpowiednio 
zbilansowana. Przejadanie prowadzi do wzrostu poziomu cukru we 
krwi, nadciśnienia i w konsekwencji do otyłości. 
W przypadku cukrzycy:
 1) posiłki powinny być zaplanowane,
 2) spożywanie posiłków powinno odbywać się co 3-4 godziny,
 o stałych porach, 
 3) należy jeść małe porcje żywieniowe,
 4) posiłki powinny być urozmaicone i lekkostrawne.
 Z cukrzycą można żyć, ale wymaga ona ciągłego pogłębiania 
wiedzy na temat tej choroby i obserwacji własnego organizmu.

Janina Rudawska Dyrektor Biura NSD

 Od lutego br. realizowany jest Program „Bezpieczny 
uczeń – bezpieczna ulica”, skierowany do wszystkich uczniów 
przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich 
na terenie gminy Namysłów. 
 Program ma na celu poprawę stanu bezpieczeństwa, 
porządku i czystości na terenie gminy Namysłów. Podczas szkoleń, 
prowadzonych przez Komendanta Straży Miejskiej w Namysłowie 
– Krzysztofa Jankowiaka, przedstawiane są zasady prawidłowego 
postępowania w różnych sytuacjach życia codziennego m.in. 
zasady postępowania ze zwierzętami domowymi, zasady 
odpowiedzialności właścicieli zwierząt za szkody przez nie 
wyrządzone, a także zachowania się w przypadku spotkania z 
agresywnym zwierzęciem i postepowania ze zwierzętami 
bezdomnymi. 
 Z programu skorzystali już uczniowie następujących 
namysłowskich placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej nr 5 w 
Namysłowie (klas I-VI), Szkoły Podstawowej nr 4 (klas I-III),  
Zespołu Szkół Rolniczych, Zespołu Szkół Mechanicznych, Liceum 
Ogólnokształcącego, a także podopieczni Ochotniczego Hufca 
Pracy w Namysłowie i Warsztatów Terapii Zajęciowej „Nadzieja” w 
Namysłowie.
 Każda placówka oświatowa, działająca na terenie Gminy 
Namysłów może zgłaszać chęć  uczestnictwa w programie 
„Bezpieczny uczeń – bezpieczna ulica” Komendantowi Straży 
Miejskiej w Namysłowie. 

JG

 18 maja br. w Namysłowskim Ośrodku Kultury odbyło się 
podsumowanie VII Wojewódzkiego Konkursu Aneksu 
Twórczości Artystycznej „ATA” w Namysłowie.  
 Organizatorami tegorocznej edycji konkursu byli Namysłowski 
Ośrodek Kultury,  Urząd Miejski w Namysłowie oraz Samorząd 
Województwa Opolskiego.
Do tegorocznej edycji konkursu przystąpiło 138 autorów, którzy 
zgłosili 334 prace.
Jury konkursu oceniło prace w następujący sposób:
1) w kategorii „Grafika i Rysunek”: I miejsce przyznano Justynie 
Burkiewicz, II miejsce - Katarzynie Adach, III miejsce - Marcinowi 
Barańskiemu;
2) w kategorii „Malarstwo”: I miejsce zajął Jerzy Kamiński, II 
miejsce - Mieczysław Remski, III miejsce - Maria Kunecka;
3) w kategorii „Fotografia”: I miejsce zdobył Sylwester Kocot, II 
miejsce - Grzegorz Jaśnikowski, III miejsce - Dawid Szałaj;
4) w kategorii „Rękodzieło artystyczne”: I miejsce zajęła Renata 
Sobczak, II miejsce - Andrzej Klik, III miejsce - Stanisław Piworun;

EMERYCI NADAL DZIAŁAJĄ
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5) w kategorii „Haft, Koronkarstwo”: I miejsce zajęła Bożena 
Kędzior, II miejsc - Danuta Dul, III miejsce - Antonina Maciątek;
6) w kategorii „Poezja i Proza”: I miejsce zajęła Barbara 
Iwanowska, II miejsce - Ewa Kaca, III miejsce ex æquo zajęli: 
Marta Markowicz i Mirosław Kurowski.

 Nagrody  i dyplomy laureatom konkursu wręczyli: Zastępca 
Burmistrza Namysłowa - Andrzej Galla oraz Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Namysłowie - Jarosław Iwanyszczuk. 
 Artystyczną oprawę uroczystości zapewnili: pracownicy 
NOK - Ryszard Radomiński, Zdzisław Troska oraz uczeń 
Gimnazjum nr 1 w Namysłowie - Patryk Dybka, a także zespół 
„Bęc wuja do czoło”.    

JG

 23 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Książki i Praw 
Autorskich, ustanowiony w 1995 roku przez UNESCO. Dzień ten 
ma na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa i ochronę 
własności intelektualnej prawem autorskim. 
 Pomysł na ustanowienie święta zrodził się w Katalonii. W 
1926 roku przedstawił go wydawca -  Vicente Clavel Andrés. 
Dzień 23 kwietnia jest tam hucznie obchodzonym świętem 
patrona tego dnia – Świętego Jerzego. Zgodnie z długą tradycją w 
Katalonii, w ten dzień obdarowywano kobiety czerwonymi różami, 
które symbolizują krew pokonanego przez Św. Jerzego smoka. Z 
czasem kobiety zaczęły odwzajemniać się mężczyznom 
podarunkami w postaci książek.

 Z okazji  tego święta, Biblioteka Publiczna w Namysłowie w 
kwietniu br. przygotowała cykl spotkań  pt. „Wiosna z 
Andersenem” dla przedszkolaków oraz uczniów szkół 
podstawowych Gminy Namysłów. 23 kwietnia br. przedszkolaki 
oraz dzieci z ZSS obejrzały spektakl edukacyjny pt. "Jaś i drzewo 
fasolowe" w wykonaniu artystów z Teatru „ART – RE” z Krakowa. 
Podczas spektaklu  zaprezentowane zostały widzom zwierzęta 
podwórkowe oraz różne rodzaje zbóż i warzyw. Przedstawienie 
dawało lekcję, że zdrowie, miłość i rodzina są ważniejsze, niż 
bogactwo.                               Biblioteka Publiczna w Namysłowie

 Każdego roku Gmina Namysłów organizuje wakacyjny 
wyjazd dla uczniów gminnych placówek oświatowych. W tym 
roku namysłowscy uczniowie swoje letnie kolonie spędzać będą 
w towarzystwie dzieci i młodzieży z Jaremcza - miasta 
partnerskiego Gminy Namysłów na Ukrainie.
 Z uwagi na trudną sytuację, która panuje na Ukrainie oraz 
długoletnią współpracę Gminy Namysłów z miastem Jaremcze 
na Ukrainie, Burmistrz Namysłowa – Krzysztof Kuchczyński 
zaprosił do udziału w letnich koloniach  grupę  45 uczniów 
ukraińskiego miasta wraz z opiekunami i kierowcami – w sumie 
50 osób. Ukraińscy goście będą zakwaterowani w tym samym 
ośrodku wypoczynkowym co uczniowie placówek oświatowych 
Gminy Namysłów, dzięki czemu będą mogli razem spędzać 
wolny czas. 
 W tym roku dzieci i młodzież z placówek oświatowych 
Gminy Namysłów i miasta Jaremcze wakacyjny czas spędzać 
będą w Górach Sowich. Kolonie odbędą się w trzech turnusach. 
Pobyt każdego turnusu trwać będzie po siedem dni, w każdym z 
nich uczestniczyć będzie 45 osób. Pobyt ukraińskiej grupy trwać 
będzie 10 dni, dzięki czemu dzieci i młodzież z Jaremcza będą 
mie l i  okazję poznać uczestn ików dwóch turnusów 
namysłowskich kolonii. 
 Szczegółowy program pobytu ustalają poszczególni 
kierownicy  kolonii, ale na pewno znajdą się w nich takie atrakcje, 
jak: wspólne ogniska, zwiedzanie okolicy, wejście na Wielką 
Sowę, korzystanie z miejscowego basenu.

JG

 Dnia 30 kwietnia br. w Szkole Podstawowej im. Wojska 
Polskiego w Kamiennej odbyły się uroczyste obchody rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3. Maja. Uroczystość rozpoczęła 
Dyrektorka – Irena Rzewucka, która powitała społeczność 
szkolną oraz specjalnego gościa Jarosława Iwanyszczuka 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie. 
 Uczniowie w ciekawej inscenizacji przybliżyli wydarzenia z 
3 maja 1791 r. W przedstawieniu został przypomniany fragment 
majowej konstytucji, która dla wielu następnych pokoleń stała się 
symbolem patriotyzmu i dążeń niepodległościowych. Do 
obchodów rocznicy włączyli się również najmłodsi uczniowie, 
którzy odświętnie ubrani, wymachując biało czerwonymi  
flagami wtórowali słowom pieśni  „Witaj Maj, Trzeci Maj (...)” Po 
obejrzanym przedstawieniu głos zabrał Przewodniczący 
Miejskiej w Namysłowie Jarosław Iwanyszczuk, który w ciekawy 
sposób wytłumaczył uczniom zasady funkcjonowania 
samorządu Gminy Namysłów. 
 Następnie uczniowie otrzymali czas na zadanie nurtujących 
ich pytań. Obok pytań o zasady funkcjonowania Rady Miejskiej 
czy sposoby wyborów burmistrza, pojawiły się również te 
bardziej osobiste, jak np. o powody, dla których Przewodniczący 
zajął się polityką czy też o zalety i wady bycia politykiem. 
Wszyscy uczniowie z ciekawością przysłuchiwali się 
odpowiedziom pana Iwanyszczuka, czego dowodem były 
gromkie brawa, jakie otrzymał on na koniec pogadanki oraz 
symboliczne kwiaty, którymi dzieci podziękowały Mu za 
odwiedzeni naszej szkoły.

Natalia Konefał

LETNI WYPOCZYNEK Z UDZIAŁEM
DZIECI I MŁODZIEŻY Z JAREMCZA
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 Koniec kwietnia to gorący czas dla szesnastolatków – 
egzaminy gimnazjalne. W bieżącym roku szkolnym testy z części 
humanistycznej uczniowie rozwiązywali 23 kwietnia, następnego 
dnia zmagali się z zawiłościami matematyczno – przyrodniczymi, 
a 25 kwietnia musieli wykazać się znajomością języków obcych. 
Teraz czekamy na wyniki. Aby nieco rozładować napięcie 
podczas egzaminów, naszych gimnazjalistów odwiedził 
niecodzienny gość – Kangurek przynoszący szczęście.

 O wyniki egzaminów się nie martwimy, biorąc pod uwagę 
sukcesy naszych uczniów podczas następujących konkursów:
1) Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego – etap miejsko-
gminny:
 I miejsce – Agata Rutkowska – finalista etapu wojewódzkiego,
 II miejsce – Kordian Sobaszek,
 III miejsce – Piotr Kosturek;
2) Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego – etap miejsko- 
gminny:
 I miejsce – Piotr Kosturek – finalista etapu wojewódzkiego,
 III miejsce – Kordian Sobaszek;
3) Wojewódzki Konkurs Chemiczny – etap miejsko-gminny:
 I miejsce – Kordian Sobaszek – finalista etapu wojewódzkiego;
4) Wojewódzki Konkurs Matematyczny – etap miejsko-gminny:
 I miejsce – Kordian Sobaszek – finalista etapu  wojewódzkiego,
 III miejsce – Piotr Kosturek;
5) Wojewódzki Konkurs Biologiczny – etap miejsko-gminny:
 I miejsce – Kordian Sobaszek,
 II miejsce – Katarzyna Napierała;
6) Wojewódzki Konkurs Geograficzny – etap miejsko-gminny:
 I miejsce – Marta Sobczyk,
 II miejsce – Kordian Sobaszek;
7) Wojewódzki Konkurs Techniczny – etap miejsko-gminny:
 I miejsce – Katarzyna Napierała,
 II miejsce – Kordian Sobaszek;
8) Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego – etap miejsko-
gminny:
 III miejsce – Eliza Kamińska;
9) Wojewódzki Konkurs Historyczny – etap miejsko-gminny:
 III miejsce – Marta Sobczyk;
10) III Mistrzostwa Dolnego Śląska w Sudoku:
 Agata Rutkowska – finalistka etapu wojewódzkiego;
11) VI Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego English 
Quest:
 I miejsce drużynowo – Kordian Sobaszek, Piotr Kosturek, 
Laura Kaczmarek;
12) Powiatowy Konkurs Językowy zorganizowany przez 
Zespół Szkół Mechanicznych w Namysłowie:
 II miejsce drużynowo – Piotr Kosturek, Kordian Sobaszek, 
Katarzyna Napierała, Eliza Kamińska.

Renata Nowak

 W naszej placówce 
kładziemy duży nacisk na 
to, co przyda się każdemu 
w życiu codziennym, a 
mianowic ie na naukę 
języków obcych. 
 Jeśli chodzi o język 
angielski, w tym roku 
zaprosiliśmy na warsztaty 
językowe native speaker’a 
– Lucy Greenwell. Lucy 
rozmawiała z uczniami 
tylko w języku angielskim. 
Zmobilizowało to młodzież 
do pokonania bar iery 
językowej. Atmosfera panująca podczas warsztatów była 
fantastyczna. Lucy z pewnością odwiedzi nas jeszcze nie raz. 
Uczniowie byli zachwyceni taką formą zajęć. Ich chęć do nauki 
języka angielskiego wciąż rośnie. Nauczyciele naszego 
gimnazjum stosują wiele nowoczesnych metod nauczania 
języków obcych, a to procentuje. Świadczą o tym wyniki 
uzyskane w konkursach językowych. 
 Aby zachęcić uczniów do nauki języka niemieckiego 
podjęliśmy współpracę z Instytutem Goethego, pod którego 
patronatem istnieje program „Deutsch Wagen Tour”. Jest to akcja 
promująca naukę języka niemieckiego poprzez gry i zabawy. 
Trenerzy językowi uświadomili nam, że niemiecki przyda się tym, 
którzy fascynują się sportem i chcieliby wiedzieć, co się dzieje w 
Bundeslidze i co niemieccy komentatorzy mówią o naszych 
piłkarzach, że dzięki nauce języka niemieckiego można się 
dowiedzieć skąd pochodzi nazwa „adidasy’, co znaczy „Nimm 2”, 
„Jacobs Krönung” albo oglądać niemieckie kanały 
 W ubiegłym roku przeprowadziliśmy warsztaty z języka 
niemieckiego dla naszych uczniów, w tym roku zaprosiliśmy do 
wspólnej zabawy uczniów szkół podstawowych. Nasi germaniści 
wykorzystują zdobyte dzięki programowi „Deutsch Wagen Tour” 
wiedzę i doświadczenie na zajęciach języka niemieckiego. 

 Mirella Adamczak i Anna Koncur

 5 kwietnia br. w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 4 
z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie odbyło się 
podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół 
Województwa Opolskiego za 2013 r. 

 W uroczystości udział wzięli m.in. Wicemarszałek 
Województwa Opolskiego - Barbara Kamińska, Dyrektor 
Wydziału Rozwoju Edukacji Opolskiego Kuratorium Oświaty - 
Maria Nowak, Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Fizycznej 
Urzędu Miejskiego w Namysłowie - Sławomir Hinborch, 

INFORMACJE Z GIMNAZJUM NR 1
W NAMYSŁOWIE

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH
– TO SIĘ OPŁACA!

„CZWÓRKA” ZNÓW NA SZÓSTKĘ

fot. K.Wolf
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Namysłowie - Jarosław 
Iwanyszczuk, Sekretarz Powiatu Namysłowskiego - Andrzej 
Gosławski oraz władze Szkolnego Związku Sportowego 
„Opolskie”. We współzawodnictwie oceniono  288 szkół w trzech 
kategor iach:  szkół  podstawowych,  g imnazja lnych i 
ponadgimnazjalnych. Tym razem nasza szkoła znalazła się na II 
miejscu. Od 10 lat (począwszy od 2004 roku) „Czwórka” należy 
do trzech najlepszych szkół w sporcie w województwie opolskim. 
Jesteśmy najbardziej utytułowaną szkołą w województwie. 
Dotychczas zdobyliśmy 4 razy I miejsce, tj. w latach: w 2004, 
2007, 2011 i 2012, cztery drugie i dwa trzecie miejsca. Na 
tegoroczny sukces złożyły się następujące osiągnięcia naszych 
sportowców:
1) I miejsce w województwie i VII miejsce w Polsce w 
 sztafetowych biegach przełajowych chłopców,
2) I miejsce w województwie w trójboju LA chłopców,
3) III miejsce w województwie w trójboju LA dziewcząt, 
4) I miejsce w województwie w „Małym Olimpijczyku” chłopców,
5) I miejsce w skoku wzwyż dziewcząt i II miejsce chłopców, 
6) I miejsce w województwie w sztafecie 4x100m chłopców, 
7) II miejsce w województwie w czwórboju chłopców, 
8) I miejsce w województwie w biegu na 500m chłopców,
9) I miejsce w województwie w biegu na 100m chłopców.
 Opiekunami szkolnych zespołów sportowych są Janusz 
Czapla, Zygmunt Mikuśkiewicz, Waldemar Leszczyński i Bogdan 
Boba. Te wspaniałe wyniki to efekt zdolności i dużej aktywności 
naszych uczniów, bardzo dobrej bazy sportowej szkoły, 
efektywnego wsparcia ze strony rodziców i bardzo dobrej pracy 
nauczycieli prowadzących zajęcia sportowe. Obecny rok szkolny 
przyniósł już wiele kolejnych osiągnięć. Gratulując młodym 
sportowcom wspaniałych osiągnięć, życzymy kolejnych 
sukcesów na arenach sportowych województwa i kraju. 

Piotr Lechowicz 

 W dniach 9-10 maja br. w Zespole Szkół w Dąbrowie 
Niemodlińskiej odbył się XV Wojewódzki Festiwal "Liść Dębu". 
Zespół wokalny „GAMA”, prowadzony wspólnie przez Szkołę 
Podstawową Nr 4 w Namysłowie i Namysłowski Ośrodek Kultury, 
zajął w nim 1 miejsce  i zdobył "Złoty Liść Dębu". 

 „GAMA” była lepsza od 8 innych zespołów, które przyjechały 
z całego województwa opolskiego. Zespół otrzymał pamiątkowy 
dyplom, nagrody rzeczowe i statuetkę "Złotego Liścia Dębu ". 
Oprócz „GAMY” w festiwalu wziął udział Wiktor Troczka  - uczeń 
klasy 6. SP 4 w Namysłowie, który w kategorii solistów klas 4-6 
szkół podstawowych zajął 3 miejsce i zdobył „Brązowy Liść 
Dębu". 3 miejsce wyśpiewał sobie także duet z namysłowskiej 
„Czwórki” - "Mała Gama" czyli Sylwia Kocot, uczennica klasy 5c i 
Laura Wróblewska z klasy 4a. Dziewczęta otrzymały "Brązowy 
Liść Dębu". Instruktorem zespołu jest Kazimierz Fiała.

JG (Inf. SP 4 Namysłów)

 Tegoroczna edycja Zawodów INTERNATIONAL VENA 
CROSS FESTIWAL 2014 zapisze się wielkimi literami w 
historii sukcesów sportowych uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Namysłowie. 27 kwietnia br. w Łodzi sportowcy 
namysłowskiej „Czwórki” wywalczyli brązowy medal! 
 Emocji było sporo, do samego końca nie było wiadomo, kto 
będzie zwycięzcą. Jeszcze na siódmej zmianie prowadziliśmy, 
jednak w ósmym biegu straciliśmy prowadzenie na rzecz 
Węgrów i Szkoły Podstawowej nr 2 z Iławy. Uzyskane czasy 
różniły się sekundami! W pierwszej trójce znalazły się 
następujące drużyny: 
 1) Adyvárosi Általános Iskola Györ z Węgier ( czas:20:23), 
 2) SP nr 2 z Iławy (czas:20:24), 
 3) SP nr 4 z Namysłowa (czas: 20:26).

 Zawody Vena Cross 2014 były ogólnopolskim finałem w 
sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców dla 
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W 
niedzielnym biegu wzięli udział uczniowie z sześciu krajów: 
Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier i Litwy. Zawody odbyły 
się w formie sztafet 8 x 800 m oddzielnie dla dziewcząt i 
chłopców. Łącznie odbyło się sześć biegów sztafetowych w 
trzech kategoriach wiekowych: uczniów szkół podstawowych 
(rocznik 2001 i młodsi), gimnazjalistów (rocznik 1998 i młodsi), a 
także uczniów szkół ponadgimnazjalnych (rocznik 1994 i młodsi).
 Każdy uczestnik finałów otrzymał upominki od sponsorów i 
okolicznościową koszulkę. Za zajęcie miejsc I - III każda szkoła 
otrzymała puchary i dyplomy, a pozostali uczestnicy sztafet - 
medale i nagrody rzeczowe.
 Skład brązowej reprezentacji SP nr 4 tworzyli: Jakub 
Adamczyk, Filip Pawłowski, Bartłomiej Furmański, Igor Pisała, 
Julian Mikuśkiewicz, Kamil Kowalczyk, Bartosz Habrych, Patryk 
Kacprzak. Trenerem drużyny jest Janusz Czapla.

Tomasz Śniadecki

SUKCES „GAMY” PODCZAS XV
WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU „LIŚĆ DĘBU”

BRĄZ NAMYSŁOWSKIEJ „CZWÓRKI” 
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 10 maja br. na Stadionie Miejskim w Grodkowie odbyły się 
Mistrzostwa Okręgu Opolskiego PZW w Wędkarstwie 
Rzutowym. 
 Podczas zawodów Koło Miejskie w Namysłowie 
reprezentowały dwie drużyny. Drużyna w składzie: Kamil Biały, 
Julian Mikuśkiewicz oraz Dawid Sierdzki, w klasyfikacji ogólnej 
zajęła VII miejsce, a drużyna w składzie: Patryk Chrabański, 
Jakub Kubicki oraz Krystian Ołpiński – miejsce II.
 W kategorii kadetów: Dawid Sieradzki zajął 3. miejsce, Kamil 
Biały – miejsce 6., a Julian Mikuśkiewicz - 16 miejsce.
W kategorii juniorów: Krystian Ołpiński zajął 2. miejsce, Patryk 
Chrabański – 3. miejsce natomiast Jakub Kubicki – miejsce 11.

Gratulujemy i życzymy naszym wędkarzom dalszych sukcesów.
 Ponadto, wszystkich zainteresowanych wędkarstwem w 
wieku od 8 do 10 lat, zarówno tych, którzy chcieliby rozpocząć 
przygodę z wędkowaniem, jak i tych, którzy swoją pasję chcieliby 
rozwijać, zapraszam do wspólnego wędkowania. Osoby 
zainteresowane mogą zgłaszać się do siedziby koła, 
mieszczącej się przy ul. Łączańskiej 14g w Namysłowie lub 
dzwonić pod nr tel.: 77 410 31 72.

Stanisław Łowczykowski

 Za nami już XII edycja Namysłowskiej Ligi Piłki 
Siatkowej. 29 marca br. kibice zgromadzeni w sali 
widowiskowo-sportowej „Orzeł” w Namysłowie mogli 
zobaczyć ostatnie zmagania drużyn o Puchar Burmistrza 
Namysłowa i Dyrektora Gimnazjum nr 2 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi w Namysłowie. 

 V miejsce przypadło debiutującej drużynie „Dziadowa Kłoda 
Stars”. IV lokata tym razem należała do drużyny „ALDY”, która 
dopiero w ostatniej kolejce „spadła” z podium, kosztem zespołu 
„ARES”, który zajął III miejsce na podium. W tym roku walka o 
puchar od początku toczyła się między dwiema drużynami – 
„Młodzi” i „Rybka”. W skład drużyny „Młodych” wchodzą m.in. 

absolwenci Gimnazjum nr 2 w Namysłowie. Rywalizacja z minuty 
na minutę przybierała na tempie. Decydujące okazały się 
bezpośrednie mecze obu zespołów, z których zwycięską ręką 
wyszli reprezentanci „Rybki”. To specyficzna drużyna, w której 
występują, aż trzy duety rodzinne (ojciec i syn) z Gminy 
Namysłów. Tak więc taka mieszanka doświadczenia z 
młodzieżowym sprytem, siłą i szybkością dała „Rybce” 
upragnione I miejsce, po raz pierwszy w historii tych rozgrywek. 
Wszystkie drużyny zostały uhonorowane pucharami i dyplomami  
z rąk Zastępcy Burmistrza Namysłowa - Andrzeja Galli oraz 
Dyrektora Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w 
Namysłowie - Artura Matkowskiego. Najlepsze trzy zespoły 
otrzymały również pamiątkowe medale, a statuetkę najlepszego 
zawodnika Ligi otrzymał Namysłowianin - Leszek Pabiniak. 
Ogromne podziękowania należą się organizatorowi zawodów - 
Sebastianowi Koniecznemu – nauczycielowi Gimnazjum nr 2 w 
Namysłowie, sędziemu - Janowi Krukowskiemu, a także 
wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się do startu tejże 
edycji.

Paweł Herian

 Namysłowianin Grzegorz Szulakowski po ostatniej 
wygranej z mistrzem świata w Muaythai - Patrykiem 
Grudniewskim wrócił do walki i po raz kolejny zwyciężył na 
zawodowej scenie MMA. 

 16 maja br. w Łęcznej na Lubelszczyźnie odbyła się kolejna 
odsłona Zawodowej Gali MMA Thunderstrike Fight League 4. pn. 
"Łęczna kontra reszta Polski", w której zmierzyli się zawodnicy w 
kategorii wagowej do 73 kg. Namysłów reprezentował Grzegorz 
Szulakowski, który walczył z niepokonanym do dotychczas 
Tomaszem Nebelingiem. Po trzech, pięciominutowych rundach 
jednogłośną decyzją sędziów wygrał Grzegorz Szulakowski – 
Trener Namysłowskiego Klubu Sportowego "MMASoloTeam", 
któremu serdecznie gratulujemy.                                              JG

SUKCESY NAMYSŁOWSKICH WĘDKARZY

NAMYSŁOWSKA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ

MAJ 2014MAJ 2014

NAMYSŁÓW GÓRUJE W ŁĘCZNEJ

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Informujemy, że zwycięzcą konkursu „Czy znasz swoją 
Gminę?”, ogłoszonego w numerze 3/2014 „Gazety 
Namysłowskiej” jest mieszkaniec Namysłowa – Paweł 
Czuczwara. 
Informujemy jednocześnie, że obiekt, którego dotyczył 
konkurs znajduje się nad wejściem do kamienicy przy ul. 
Wojska Polskiego w Namysłowie od strony dworca kolejowo - 
autobusowego.

Serdecznie gratulujemy! 

źródło: www.pzw.org.pl

źródło: G.Szulakowski
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 2 7  k w i e t n i a  b r .  P a t r o l 
R o w e r o w y  d z i a ł a j ą c y  p r z y 
Stowarzyszeniu Porozumienie 
Namysłowskie rozpoczął siódmy 
sezon rowerowy 2014 r.

 Tego dnia na namysłowskim 
Rynku zgromadziło się kilkudziesięciu 
rowerzystów, aby rodzinnie i aktywnie 
promować zdrowy styl życia. Po 
przywitaniu zebranych na rynku osób, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w 
Namysłowie wręczył Przewodniczącej 
„Rowerowego Patrolu” - Barbarze 
Leszczyńskiej nadany Jej przez Radę 
M i e j s k ą  w  N a m y s ł o w i e  t y t u ł 
„Zasłużonego Obywatela Gminy 
Namys łów”  za  wszechst ronną 
działalność oraz propagowanie 
kultury fizycznej. 

 Po wręczeniu odznaczenia 
rowerzyści w kilkunastoosobowych 
grupach pojechali do Smarchowic 
Wielkich, gdzie na placu przed 
Zespołem Szkolno – Przedszkolnym 
posadzono klon oraz wręczono 
nagrody dla najstarszego oraz 
najmłodszych uczestników przejazdu. 
 P a t r o l  R o w e r o w y  s k ł a d a 
serdeczne podziękowania Gminie 
N a m y s ł ó w  o r a z  S t a r o s t w u 
Powiatowemu w Namysłowie za 
pomoc w organizacji wypraw i imprez 
rowerowych. Dziękujemy również 
Dyrektorowi, Pracownikom NOK, a 
także Funkcjonariuszom KPP w 
Namysłowie i Strażnikom Straży 
Miejskiej za pomoc w sprawnym 
przeprowadzeniu uroczystości. 

Prezes Zarządu Porozumienia 
Namysłowskiego

re
k

la
m

a
 p

ła
tn

a

MAJ 2014MAJ 2014
SEZON ROWEROWY

ROZPOCZĘTY

II RODZINNE ZAWODY PŁYWACKIE
 13 kwietnia br. o godzinie 10.00 w namysłowskim Centrum Turystyki i 
Rekreacji „Delfin” rozpoczęły się II Rodzinne Zawody Pływackie. 
 Celem zawodów było upowszechnianie aktywnego wypoczynku, propagowanie 
pływania jako sportu na każdą pogodę i warunki, zaszczepienie pozytywnych 
zachowań zdrowotnych oraz stworzenie prorodzinnych warunków sprzyjających 
zacieśnianiu więzi pomiędzy członkami rodzin podczas wspólnego przeżywania 
sportowych emocji.
 Do rywalizacji przystąpiły duety w składzie rodzic i dziecko w wieku do 16 lat, 
które zmierzyły się m.in. w konkurencjach: „holowanie w kole”, „wyścig marynarzy”, 
„wyścig łodzi podwodnych”. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz statuetki. 
 Organizatorzy zawodów to: Urząd Miejski w Namysłowie, Centrum Turystyki 
i Rekreacji „Delfin” w Namysłowie oraz Namysłowski Ośrodek Kultury.                   JG

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
tel. 77 419 03 44                                                                     e-mail: komunikacja.spoleczna@namyslow.eu
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 Urząd Miejski w Namysłowie informuje, że zgodnie z art. 43 
ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 
odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888) 
przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub 
hurtowego, który sprzedaje środki niebezpieczne będące 
środkami ochrony roślin, jest obowiązany przyjmować od 
użytkowników tych środków odpady opakowaniowe po tych 
środkach. 
 Natomiast użytkownik środków niebezpiecznych będących 
środkami ochrony roślin jest obowiązany zwrócić odpady 
opakowaniowe po tych środkach przedsiębiorcy u którego 
dokonał zakupu.
 Dodatkowo, przedsiębiorca wprowadzający na rynek 
produkty, m.in. takie jak nowe opony pneumatyczne z gumy, 
stosowane w urządzeniach i maszynach rolniczych, zgodnie               
z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach 
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 
odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 
607, z późn. zm.) zobowiązany jest zapewnić odzysk, a w 
szczególności recykling odpadów takiego samego rodzaju, jak 
odpady powstałe z produktów wprowadzonych przez niego na 
rynek.
 Wobec powyższego, przy zakupie nowych opon należy 
zapytać o warunki i możliwość oddania zużytych.
 W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod nr 
tel. 77 4190 346.

JG

 14 czerwca br. odbędzie się ogólnopolska akcja 
profilaktyczna, której główną ideą  jest promowanie wśród 
młodzieży życia wolnego od uzależnień. 
 W Namysłowie w 
o r g a n i z a c j ę  t e g o 
przedsięwzięcia włączyły 
się następujące instytucje: 
Urząd Miejski, Komenda 
Powiatowa Policji, ŚHP, 
Interdyscyplinarny Zespół 
ds .  Przec iwdz ia łan ia 
Przemocy w Rodzinie, 
N a m y s ł o w s k i e 
S t o w a r z y s z e n i e 
Trzeźwościowe, Gminna 
Komisja Rozwiązywania 
P r o b l e m ó w 
A lkoho lowych ,  S t raż 
M i e j s k a ,  K o m e n d a 
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna oraz szkoły ponadpodstawowe.
 Uczestnikami akcji będą uczniowie namysłowskich szkół 
gimnazjalnych oraz szkół średnich, którzy przejdą w 
zorganizowanych grupach na wyspę nad Widawą. Tam od 
godziny 15:00 będą organizowane zawody sportowe i występy 
artystyczne, a także nastąpi rozstrzygnięcie konkursu 
plastycznego. W ramach działalności profilaktycznej, 
przeprowadzony będzie wykład o tematyce życia bez uzależnień, 
a uczestnicy będą mieli sposobność rozmów indywidualnych z 
terapeutą od uzależnień. Kulminacyjnym momentem „zryw 
wolnych serc”, a więc gest bicia serca wykonywany przez 60 
sekund o godzinie 16:00 jednocześnie przez wszystkich 
uczestników w całym kraju.
 Zapraszamy wszystkich na wyspę w sobotę, 14 czerwca 
od godziny 15:00.

Gabriel Płonka

PAMIĘTAJ O OCHRONIE
ŚRODOWISKA

MAJ 2014MAJ 2014
O G Ł O S Z E N I E

 Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518) oraz § 
13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.), w 
związku z zarządzeniem nr 567/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 
marca 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów, położonych 
w Namysłowie przy ul. Pamięci Sybiraków, k. m. 5, obejmujących 
działki:

1) nr 534/60, o powierzchni 0,0871 ha,
 cena wywoławcza - 37 200,00 zł,
2) nr 534/65, o powierzchni 0,0873 ha,
 cena wywoławcza - 37 300,00 zł,
3) nr 534/74, o powierzchni 0,0877 ha,
 cena wywoławcza - 37 500,00 zł,
4) nr 534/75, o powierzchni 0,0875 ha,
 cena wywoławcza - 37 400,00 zł,
5) nr 534/76, o powierzchni 0,0963 ha,
 cena wywoławcza - 41 200,00 zł,
6) nr 534/77, o powierzchni 0,0934 ha,
 cena wywoławcza - 40 000,00 zł.

 Podane ceny są cenami netto – po przetargu do ceny zostanie 
doliczony podatek VAT.
 W / w  d z i a ł k i  z a p i s a n e  s ą  w  k s i ę d z e  w i e c z y s t e j  n r 
OP1U/00051309/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kluczborku 
Wydział IV Ksiąg Wieczystych.

 Oferowane nieruchomości położone są na obrzeżach miasta, w 
pobliżu osiedla domów jednorodzinnych. Kształt działek regularny, 
zwarty. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
oznaczone jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Teren częściowo uzbrojony, istnieje możliwość doprowadzenia sieci 
uzbrojenia technicznego z obszarów sąsiednich.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 czerwca 2014 r. o godzinie 10:00 w 
Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, 
pokój nr 28.

 Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w 
wysokości 10% ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu do dnia 
13 czerwca 2014 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w 
Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku 
Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się 
dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. 
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega 
przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. O 
wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że 
postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z 
zaokrągleniem w górę do pełnych setek złotych.
 Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia 
nieruchomości zwycięzcy przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w 
razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu 
notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone (bez 
odsetek).
 Cena nieruchomości ustalona w przetargu, powiększona o podatek 
VAT i koszty przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne do 
sprzedaży, płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia 
umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.
 Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, 
informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
 Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), 
w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i 
Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, 
tel. 77 4190 377 (w godzinach pracy Urzędu).

Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

„ZRYW WOLNYCH SERC”
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O G Ł O S Z E N I E

 Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 
518) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, 
poz. 2108, z późn. zm.), w związku z zarządzeniem nr 568/VI/14 
Burmistrza Namysłowa z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zbycia 
nieruchomości

Burmistrz Namysłowa ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej 
w Namysłowie, obejmującej działkę nr 240/1, k. m. 2, obszaru 
2,8446 ha, niezabudowanej, bez obciążeń i zobowiązań, dla której 
Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00021766/0. 
 Uzbrojona działka inwestycyjna, o nieregularnym kształcie, 
położona jest w północno-zachodniej części miasta, bezpośrednio  
przy drodze powiatowej (ul. Sycowska).
 N i e r u c h o m o ś ć ,  z g o d n i e  z  m i e j s c o w y m  p l a n e m 
zagospodarowania przestrzennego, oznaczona jest jako teren 
zabudowy usługowo-produkcyjnej, na którym dopuszcza się: 
hurtownie, bazy, giełdy towarowe, stacje paliw, stacje obsługi 
pojazdów.

Cena wywoławcza – 990 000,00 zł (słownie: dziewięćset 
dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 
Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną brutto – zawiera 
podatek VAT.

Wadium wynosi – 99 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt 
dziewięć tysięcy złotych 00/100).

 Przetarg odbędzie się w dniu 22 lipca 2014 r. o godzinie 
12:00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, 
budynek B, pokój nr 28.

 Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium 
do dnia 18 lipca 2014 r. przelewem na rachunek Urzędu 
Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w 
Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium 
przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu 
Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu 
podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem 
przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy 
przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% 
ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych setek 
złotych.
 Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia 
nieruchomości zwycięzcy przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi 
w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia 
aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone 
(bez odsetek). 
 Cena nieruchomości ustalona w przetargu powiększona o 
koszty przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne do 
sprzedaży, płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia 
umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność 
nieruchomości.
 Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, 
informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
 Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji 
P u b l i c z n e j  U r z ę d u  M i e j s k i e g o  w  N a m y s ł o w i e 
(www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń w 
Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i 
Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w 
Namysłowie, tel. 77 4190 377 (w godzinach pracy Urzędu).

Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

O G Ł O S Z E N I E

 Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 r. 
poz. 518) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 
r., Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 
566/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 marca 2014 r. w 
sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa
ogłasza

I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej 
w miejscowości Nowe Smarchowice, obejmującej działkę nr 
106/2, k.m. 1, o powierzchni 0,0400 ha, zabudowanej, bez 
obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku 
Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer 
OP1U/00079932/6. 
 Nieruchomość położona jest w regionie wiejskim, bezpośrednio 
przy drodze krajowej nr 39, w otoczeniu terenów rolnych.
 Działka budowlana o kształcie prostokąta, zabudowana 
budynkiem gospodarczym (stodoła) w stanie technicznym 
kwalifikującym do rozbiórki.
 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego działka oznaczona jako teren zabudowy 
mieszkaniowej, gospodarczej, zagrodowej związanej z produkcja 
rolną.
 Cena wywoławcza – 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy 
złotych 00/100).
 Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną brutto – zawiera 
podatek VAT.
Wadium wynosi – 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100).

Przetarg odbędzie się w dniu 18 czerwca 2014 r. o godzinie 
11:00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, 
budynek B, pokój nr 28.
 Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium 
w wysokości 10% ceny wywoławczej płatna do dnia 13 czerwca 
2014 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie 
nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w 
Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu 
wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód 
wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega 
przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. O 
wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że 
postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z 
zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia 
nieruchomości osobie, która wygra przetarg. Wadium nie podlega 
zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od 
zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie 
zwrócone (bez odsetek).
 Cena nieruchomości ustalona w przetargu oraz koszty 
przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży, 
płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy 
notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.
 Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, 
informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
 Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji 
P u b l i c z n e j  U r z ę d u  M i e j s k i e g o  w  N a m y s ł o w i e 
(www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń w 
Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i 
Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w 
Namysłowie, tel. 77 419 03 77 (w godzinach pracy Urzędu).

Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński
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O G Ł O S Z E N I E

 Na podstawie art.38 ust.1,2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 
gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2010r. Nr 102, poz.651, z 
późn.zm.) oraz zgodnie  z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108), w związku z zarządzeniem Nr 558/VI/14 Burmistrza 
Namysłowa z dnia 6 marca 2014r. w sprawie najmu lokali

Burmistrz  Namysłowa
o g ł a s z a

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na
oddanie w najem niżej wymienionych  lokali użytkowych, 

usytuowanych w budynku dworca kolejowo-autobusowego
w Namysłowie ul. Dworcowa 7:

1) lokal  użytkowy na parterze budynku o powierzchni  51,43 m.²,
 przeznaczony na kącik prasowy, internet. Lokal składa się
 z sali głównej o pow. 43,47 m² i zaplecza o pow.7,96 m.²;

2) lokal użytkowy na parterze o powierzchni 22,82m²,
 z  przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej
 z wyłączeniem usług gastronomicznych.

 Wymienione lokale są wolne od obciążeń, wyposażone  w 
instalację wodno-kanalizacyjną, cieplną i elektryczną . 
 Koszty wyposażenia lokali zgodnie z ich przeznaczeniem 
ponoszą najemcy, bez możliwości żądania rozliczenia go w trakcie 
najmu lub w chwili zwrotu lokalu. Budynek dworca kolejowo-
autobusowego w Namysłowie  wraz z opisanymi powyżej lokalami, 
są własnością Gminy Namysłów, dz. numer 1073/30, k.m.9, dla której 
Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi  księgę wieczystą  nr 
OP1U/00077048/8.
 Dla lokalu wymienionego pod poz. 1 i 2, cena wywoławcza 
netto miesięcznej stawki czynszu za 1 m² wynosi 12,90 zł 
(słownie: dwanaście złotych  90/100 ), do której należy doliczyć 
podatek VAT.
 Postąpienie w licytacji nie może wynosić mniej niż 1% ceny 
wywoławczej netto za 1m², z zaokrągleniem  w górę do pełnych 
dziesiątek złotych. Najemca wyłoniony w przetargu zobowiązany 
będzie ponadto do ponoszenia kosztów zużycia mediów oraz 
podatku od nieruchomości. Umowa będzie zawarta na czas  
nieokreślony.
 Lokale można oglądać w dniu 9 i 10 czerwca 2014 r. po 
wcześniejszym umówieniu terminu pod nr tel. 77 419 03 75.
 Przetarg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2014 r. o godzinie 
10.00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, 
budynek B, pokój nr 28.
 Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w 
wysokości 100,00 zł w odniesieniu do lokalu z poz. 1 i 2, 
najpóźniej do godz. 14.00 w dniu 18 czerwca 2014 r.  na rachunek 
bankowy Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 
1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym  w  Namysłowie.
 Wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu najmu osobie 
która wygra przetarg. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od 
podpisania umowy najmu – wadium ulega przepadkowi na rzecz 
wynajmującego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone na 
wskazany rachunek bankowy.
 Najemcy będą zobowiązani do uiszczania opłat z tytułu najmu 
lokalu w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
 Stawki czynszu będą ulegały corocznie zmianie, w zależności od 
prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i 
usług konsumpcyjnych.
 Ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na dzień 9 maja 2014 r 
nie doszedł do skutku. 
 Zastrzega  się prawo unieważnienia przetargu z podaniem 
uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie zostanie zamieszczone w 
prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń usytuowanej na terenie 
Namysłowa, a także na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w 
Namysłowie.
 Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i  
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Namysłowie, 
pod nr tel. 77 41 90 375.

Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

O G Ł O S Z E N I E

 Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518) oraz § 13 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.), w związku z 
zarządzeniem Nr 559/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 marca 2014 r. 
w sprawie zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Burmistrz Namysłowa ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w 
Namysłowie.

 Lokal położony jest na II kondygnacji budynku wielorodzinnego, 
zlokalizowanego na działce nr 994/3, k. m. 7, o powierzchni 0,0566 ha 
(numer księgi wieczystej działki OP1U/00076354/9) należącej do 
Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w ścisłym centrum miasta, w 
otoczeniu zabudowy mieszkaniowo – usługowej. 
 Mieszkanie o powierzchni 41,09 m2 składa się z 2 pokoi, kuchni, 
łazienki, toalety i przedpokoju.
 Przedmiotem sprzedaży jest spółdzielcze własnościowe prawo do 
lokalu mieszkalnego, dla którego założono księgę wieczystą nr 
OP1U/00086526/9.
 Możliwość obejrzenia lokalu w dniach 9 - 10 czerwca 2014 r. po 
wcześniejszym umówieniu terminu pod nr tel. 77 4190 369 lub 377.

 Cena wywoławcza – 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy 
00/100 złotych). Cena jest ceną brutto.
Wadium wynosi 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy 00/100 złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2014 r. o godzinie 10:00 w 
Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois 3, budynek B, pokój nr 28

 Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium do 
dnia 13 czerwca 2014 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w 
Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku 
Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień 
wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód 
wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu 
komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 
 Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości 
osobie, która wygra przetarg. Wadium nie podlega zwrotowi w razie 
uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu 
notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone (bez 
odsetek).
 O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że 
postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z 
zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 Cena nieruchomości ustalona w przetargu oraz koszty przygotowania 
dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży, płatne będą 
jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej 
na nabywcę własność nieruchomości.
 Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, 
informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
 Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na 
tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i 
Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel.
77 4190 377 (w godzinach pracy Urzędu).

Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

MAJ 2014MAJ 2014



15

XIV EDYCJA TURNIEJU
„Z PODWÓRKA NA STADION

O PUCHAR TYMBARKU”

MAJ 2014MAJ 2014

Dni Namysłowa 2014
20-22.06.2014 r.

20.06.2014 r. (Piątek) - DZIEŃ MŁODZIEŻOWY
Błonia Namysłowskie
godz. 18.30 – występy zespołów NOK
godz. 20.30 – koncert zespołu „DE  INDIGO” - laureatów XXIV 
Zimowej Giełdy Piosenki w Opolu
godz. 22.00 – koncert gwiazdy wieczoru - zespołu „Silesian Sound 
System” 
godz. 23.30–2.00 – dyskoteka pod gwiazdami prowadzona przez 
Daniela Tarchałę
21.06.2014 r. (Sobota) – DZIEŃ PRZYJAŹNI
korty tenisowe
godz. 9.00 – Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego im. Floriana 
Marcinkowskiego 
Rynek Miejski
godz. 14.45 – Start do Okolicznościowego Rajdu Rowerowego 
godz. 15.00 – Bieg Namysłowian dla Dzieci i Młodzieży im. 
Kazimierza Klimaszewskiego
Błonia Namysłowskie
godz. 15.00 – konkursy, zabawy dla dzieci, degustacja lodów Nestle
godz. 15.35 – koncert „Big Band’u” Państwowej Szkoły Muzycznej I 
Stopnia w Namysłowie
godz. 16.30 – koncert  zespołu „Namysłowiacy”
godz. 17.00 – otwarcie imprezy przez Burmistrza Namysłowa oraz 
podsumowanie „Biegu Namysłowian” i „Rajdu Rowerowego”                                                                                                                                                                                   
godz. 17.30 – koncert Namysłowskiej Kapeli Podwórkowej „Bęc 
Wuja w czoło”   
godz. 18.00 – występy artystyczne zespołów namysłowskich szkół 
podstawowych i gimnazjalnych                                                                                                                                                
godz. 18.40 – występ formacji „Fundamenty Stylu” 
godz. 19.00 – koncert zespołu „The New Shadows”                                
godz. 20.40 – konkursy dla publiczności

godz. 21.00 – koncert gwiazdy wieczoru
        JACKA STACHURSKIEGO  
ok. godz.  22.10 - pokaz sztucznych ogni
godz. 22.20–2.00 – zabawa taneczna 

22.06.2014 r. (niedziela)  - DZIEŃ RODZINNY
świetlica osiedlowa w budynku dworca
godz. 10.00 – Turniej szachowy o puchar Burmistrza Namysłowa 
Rynek Miejski
godz. 12.00 – koncert Namysłowskiej Orkiestry Dętej
Błonia Namysłowskie          
godz. 15.30 – I  FESTIWAL  SOBOWTÓRÓW  MUZYCZNYCH: 
zagranicznej formacji „Dancing Queen” z przebojami „ABBY”, 
formacji „JGL” z największym przebojami „DŻEMU”, formacji 
„Roxette Band”, zespołu „Alergen” w wykonaniu przebojów „Lady 
Pank”, formacji „Celebrate” w wykonaniu przebojów „Michaela  
Jacksona”              
godz. 18.20 – Parada Namysłowskiego Stowarzyszenia 
Motocyklistów 
godz. 23.15 – ogłoszenie zwycięzcy I Festiwalu Sobowtórów 
Muzycznych
godz. 24.00 – Zakończenie programu - muzyka wyciszająca

PONADTO: 21 i 22.06.2014 r.  – zwiedzanie obiektów turystycznych 
Namysłowa: wieży widokowej Bramy Krakowskiej, Izby Regionalnej, 
Izby Techniki Młynarskiej, kamieniczek w Rynku. 
Zorganizowane grupy, liczące najwyżej 15 osób, oprowadzają 
instruktorzy NOK
Zbiórki planowane są przy Izbie Regionalnej  (ul. Szkolna 2) w 
godzinach: 12.00, 14.00, 16.00, 18.00. 
Izba Regionalna czynna w sobotę i niedzielę od 12.00 – 18.00  

Dodatkowe atrakcje na Namysłowskich Błoniach: 
Bufety i stoiska handlowo-gastronomiczne na Błoniach
Wesołe miasteczko Jana Novego – Zielony Trójkąt koło 
Błoń Urządzenia sportowo-rekreacyjne – bungee, skocznie 
zjeżdżalnie itp.

 1 maja br. podczas IV Maratonu Opolskiego odbyła się III edycja Charytatywnej Sztafety Firm „Podaję dalej”,
w której udział wziął  Bank Spółdzielczy w Namysłowie. 
 Do rywalizacji w sztafetach firmowych zgłosiło się łącznie 21 drużyn. W niedzielny poranek reprezentacja BS w 
Namysłowie wzięła udział w sztafecie, by zebrać pieniądze na sfinansowanie wyjazdu podopiecznych namysłowskiego Domu 
Dziecka na letni wypoczynek oraz leczenie sanatoryjne. Dwie czteroosobowe drużyny reprezentujące Bank Spółdzielczy w 
Namysłowie przebiegły, ulicami Opola odcinki półmaratonu, przekazując sobie 
pałeczkę sztafetową. Nie tylko zawodnicy dzielnie rywalizowali na trasie 
półmaratonu. Swój wkład w sukces sztafety również wniosła wesoła grupa 
kibiców, składająca się z wychowanków Domu Dziecka oraz pracowników banku, 
która głośno dopingowała wszystkich uczestników biegu.  
 Przypominamy, że zbiórka pieniędzy dla wychowanków namysłowskiego 
Domu Dziecka nie została jeszcze zakończona. Wpłat można dokonywać na 
rachunek Domu Dziecka w Namysłowie nr  96 8890 0001 0026 8240 2000 
0008.                                                                                         BS w Namysłowie

źródło: BS Namysłów

FINAŁ CHARYTATYWNEJ SZTAFETY FIRM „PODAJĘ DALEJ”
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