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 8  c z e r w c a  b r.  n a  b o i s k u 
sportowym w Smarchowicach 
Śląskich odbyły się Gminne Zawody 
Sportowo – Pożarnicze jednostek 
OSP Gminy Namysłów, podczas 
których odbyły się obchody 50 – lecia 
istnienia Jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej „Browar Namysłów” 
– jedynej zakładowej jednostki OSP 
Gminy Namysłów. Pamiątkowy 
puchar oraz l ist  gratulacyjny 
Prezesowi tej jednostki – Bernardowi 
Lipińskiemu wręczył Burmistrz 
N a m y s ł o w a  –  K r z y s z t o f 
Kuchczyński.
 Organizatorem zawodów był 
U r z ą d  M i e j s k i  w  N a m y s ł o w i e . 
Doskonałe przygotowanie imprezy 
zapewnil i  natomiast gospodarze 
z a w o d ó w,  k t ó r z y  w y k a z a l i  s i ę 
gośc innośc ią  o raz  per fekcy jną 
organizacją. W zawodach wzięło udział 
10 jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej oraz 7 Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych. Drużynom kibicował 
m.in. Zastępca Burmistrza Namysłowa 
– Andrzej Galla, Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Namysłowie – Jarosław 
Iwanyszczuk,  Prezes Zarządu  Miejsko 
- Gminnego OSP  Gminy Namysłów - 
Sławomir Hinborch, Naczelnik Wydziału 
Spraw Obywatelskich – Adam Lupa. 
Sprawny przebieg zawodów zapewnili 
strażacy z KPPSP w Namysłowie.

...cd. str. 3

fot. Artur Musiał

 26 czerwca br. w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie wręczono wyróżnienia i nagrody uczniom placówek 
oświatowych Gminy Namysłów, którzy w roku szkolnym 2013/2014 uzyskali najwyższą średnią ocen oraz laureatom etapów 
gminnych w wojewódzkich konkursach przedmiotowych w roku szkolnym 2013/2014. 
 Prymusom nagrody wręczyli: Zastępca Burmistrza Namysłowa – Andrzej Galla, Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Fizycznej 
Urzędu Miejskiego w Namysłowie – Sławomir Hinborch oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury - Jadwiga 
Bartosińska.
 Stypendia w wysokości od 200 zł do 1000 zł przyznano łącznie 37 osobom – najlepszym uczniom i laureatom etapów gminnych w 
wojewódzkich konkursach  przedmiotowych. Stypendystom wręczone zostały również pamiątkowe statuetki. Dodatkowo laureaci 
konkursów otrzymali programy komputerowe z serii „Akademia umysłu” oraz dyplomy.                                                                     JG

GMINNE ZAWODY
SPORTOWO – POŻARNICZE

PRYMUSI ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

GMINA DLA NAJMŁODSZYCH
 Gmina Namysłów 
zmodernizowała dwa 
p l a c e  z a b a w  w 
Namysłowie: w Parku 
im. Mikołaja Kopernika 
przy ul. Władysława 
Sikorskiego oraz przy 
ul. Tęczowej,  za łączną 
kwotę ok. 100 tys. zł. 
Zamontowane w nich 
zostały dwa zestawy 
t e m a t y c z n e :  „ w ó z 
strażacki” – w Parku 
Kopernika i „statek” – 
przy ul. Tęczowej, z 

którego korzystać będą również podopieczni Przedszkola nr 5 w Namysłowie. 
 Aktualnie namysłowskie dzieci mogą korzystać z 10 placów zabaw w mieście, 
zlokalizowanych: na I Wyspie na Widawie, w Parku im. Mikołaja Kopernika przy ul. 
Władysława Sikorskiego, przy ul. Makowej, Stawowej, Kolejowej, Jana Kochanowskiego, 
w Parku pod Grzybkiem, na zieleńcach pomiędzy ulicami: Stanisława Dubois – Bolesława 
Chrobrego, Mikołaja Reja – Jarosława Iwaszkiewicza oraz ulicami Tęczową i Bolesława 
Prusa. 
Dodatkowo, place zabaw zlokalizowane są w sołectwach Gminy Namysłów.                   JG

fot. Justyna Chruszcz
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Świetnym elementem zawodów był udział najmłodszych 
„strażaków” – dzieci, które wystąpiły poza konkursem.  
 W klasyfikacji ogólnej drużyny zajęły następujące miejsca:
- w kat. seniorów drużyn męskich:
 I m. - OSP Ligota Książęca,
 II m. – OSP Smarchowice Śląskie,
 III m. – OSP Brzozowiec;
- w kat. seniorów drużyn żeńskich:
 I m. - OSP Krasowice,
 II m. - OSP Smogorzów;
- w kat. Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, drużyn 
chłopców:
 I m. - Mikowice,
 II m. - Smogorzów,
 III m. –Ligota Książęca;
- w kat. Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, drużyn 
dziewcząt:
 I m. - Smarchowice Śląskie,
 II m. - Ligota Książęca,
 III m. – Smogorzów.                                                         JG

 W dniach 20-22 czerwca br. mieszkańcy Gminy 
Namysłów wraz z przyjezdnymi gośćmi bawili się na 
Namysłowskich Błoniach podczas tegorocznych „Dni 
Namysłowa”. 
 „Dniem Młodzieżowym” nazwany został piątek, 20 czerwca 
br. W tym dniu dla namysłowskiej młodzieży koncerty zagrały 
zespoły: NOK, „De Indigo” i „Silesian Sound System”. 
 Sobota, 21 czerwca br. rozpoczęła się bardzo aktywnie. O 
godz. 9.00 odbył się „Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego im. 
Floriana Marcinkowskiego”, później namysłowscy rowerzyści 
wystartowali w „Okolicznościowym Rajdzie Rowerowym”, a o 
godz. 15.00 przedszkolaki i uczniowie namysłowskich szkół 
podstawowych zmierzyli się w „Biegu Namysłowian dla Dzieci i 
Młodzieży im. Kazimierza Klimaszewskiego”. Podczas święta 
miasta obecni byli goście zagraniczni z miast partnerskich Gminy 
Namysłów, tj. z Hlučina (Czechy), Jaremcze (Ukraina), Kisköre 
(Węgry), Zagonu (Rumunia) i niemieckiej gminy - Nebelschütz, 
którzy mieli okazję zwiedzić namysłowskie obiekty turystyczne 
oraz posadzić pamiątkowe „Dęby Wolności”. 
 Impreza na „Namysłowskich Błoniach” rozpoczęła się 
koncertem „Big Band’u” Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia 
w Namysłowie, po którym wystąpił zespół „Namysłowiacy”. 
Oficjalnego otwarcia imprezy o godz. 16.45 dokonał Zastępca 
Burmistrza Namysłowa – Andrzej Galla, który wraz z delegacjami 
z miast partnerskich Gminy Namysłów, życzył zgromadzonym 
gościom udanej zabawy, a następnie dokonano wręczenia 
pucharów i dyplomów laureatom biegu namysłowian. Kolejnymi 
punktami imprezy były koncerty m.in. Namysłowskiej Kapeli 
Podwórkowej „Bęc wuja w czoło”, zespołów namysłowskich szkół 
podstawowych i gimnazjalnych oraz formacji „The New 
Shadows”. O godzinie 21.00 przed namysłowską publicznością, 
jako gwiazda wieczoru, wystąpił Jacek Stachurski. 
 W niedzielę zgromadzeni na Namysłowskich Błoniach mogli 
posłuchać polskich i zagranicznych  hitów w wykonaniu 
uczestników I Festiwalu Sobowtórów Muzycznych – 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 utworów „Michaela  Jacksona”.

JG 

 Wiadomość o wydarzeniu z 2 maja br. wstrząsnęła 
mieszkańcami Namysłowa i okolic. W tym dniu, w kamienicy przy 
ul. Stanisława Dubois w Namysłowie wybuchł pożar, w wyniku 
k tó rego zmar ły  3  osoby,  a  k i l koro  innych zos ta ło 

poszkodowanych. Podczas tego tragicznego zdarzenia nie 
zabrakło jednak osób, które wykazały się obywatelską, godną 
pochwały postawą. Na szczególne uznanie zasługuje 
mieszkaniec Namysłowa – Ryszard Niezgoda, który 
bezinteresownie wziął udział w czynnościach ratowniczych 
podczas pożaru.  Jako jedyny z licznej grupy obecnych na 
miejscu zdarzenia osób, ruszył na ratunek potrzebującym. 
Bohaterska postawa Namysłowianina została doceniona przez 
Burmistrza Namysłowa – Krzysztofa Kuchczyńskiego, który w 
liście gratulacyjnym, przekazanym Ryszardowi Niezgodzie 
podziękował za okazaną pomoc i podkreślił: „Fakt, iż nie pozostał 
Pan obojętny w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia 
poszkodowanych w pożarze, zasługuje na szczególne uznanie i 
pochwałę”. 

JG

 Po Krakowie, Poznaniu, Trójmieście, Warszawie i wielu 
innych miastach w Polsce i na świecie przyszła również kolej na 
nasz mały, urokliwy Namysłów.
 Nauczycielki z Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów w 
Namysłowie: germanistka - Mirella Adamczak, anglistka - Anna 
Koncur i matematyczka - Joanna Olszewska wraz z uczniami 
podjęły się przygotowania własnej wersji popularnego teledysku 
Pharella Wiliamsa „Happy”, promującego nasze miasto i jego 
mieszkańców. W kwietniu pozytywnie zakręceni uczniowie i 
„belferki” pojawili się na ulicach Namysłowa, realizując swój 
projekt. Efekty możecie zobaczyć na profilu naszej szkoły na 
Facebook. Zapraszamy !

Gimnazjum nr 1 w Namysłowie

 12 czerwca br. w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w 
Namysłowie odbyła się XXVII sesja Rady Miejskiej w 
Namysłowie, podczas której m.in. udzielone zostało 
absolutorium Burmistrzowi Namysłowa – Krzysztofowi 
Kuchczyńskiemu. Nieskromnie podkreślamy, że to już 16 
absolutorium udzielone naszemu Burmistrzowi!
 Podczas sesji nastąpiło również wręczenie nagród i listów 
gratulacyjnych zapaśnikom LKS „Orzeł” Namysłów: Ewelinie 
Ciunek – złotej medalistce Mistrzostw Europy Kadetek w 
zapasach w stylu wolnym oraz Krystianowi Brzozowskiemu, 
który zdobył brązowy medal Mistrzostw Europy Seniorów  w 
zapasach w stylu wolnym. 

Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Namysłów 
 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok,
2) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów za 
 2013 rok,

DNI NAMYSŁOWA 2014

NAMYSŁOWIANIN POMÓGŁ
W POŻARZE POSZKODOWANYM

NAMYSŁÓW JEST „HAPPY”!

RADNI UCHWALILI
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3) absolutorium dla Burmistrza Namysłowa,
4) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 
 Namysłów,
5) ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Namysłów 
 publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów
 oraz granic ich obwodów,
6) zmiany uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych 
 gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych 
 dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu 
 sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi 
 finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania,
7) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
 zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów,
8) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
 zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
  gminy Namysłów,
9) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów 
 zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na 
 terenie Gminy Namysłów,
10) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
 zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
 przestrzennego wsi Nowy Folwark, Jastrzębie,
11) dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy 
 Namysłów do stanu faktycznego,
12) przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
 Dobra Widawa,
13) przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą "LED PACK 
 LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH 
 POLAND”
14) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Łęczna,
15) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Krosno,
16) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Nielisz,
17) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
 finansowej,
18) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy
 na 2014 rok,
19) przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele 
 filialnym p.w. Świętej Trójcy w Baldwinowicach, 
20) przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele 
 filialnym p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krasowicach,
21)  przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy kościele 
 filialnym p.w. Krzyża Świętego w Smarchowicach Śląskich,
22) przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele 
 parafialnym p.w. Św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie, 
23) przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele 
 parafialnym p.w. Św. Wawrzyńca w Woskowicach Małych,
24) udzielenia pomocy finansowej Gminie Głuchołazy.

JG

 AKTUALNY PODZIAŁ GMINY
NAMYSŁÓW NA OKRĘGI WYBORCZE

CZERWIEC 2014CZERWIEC 2014
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SKUP AUT UŻYWANYCH
ZA GOTÓWKĘ

Namysłów

Wilków

Bierutów

Pielgrzymowice 14bdojazd do klienta gratis!

ZADZWOŃ!
 tel. 531 420 972
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DOFINANSOWANIE
Z PROGRAMU „MALUCH”

 Gmina Namysłów, w ramach tegorocznej edycji rządowego 
programu „Maluch” uzyskała wsparcie finansowe w wysokości 
436 718,00 zł. Dofinansowanie przeznaczone jest na tworzenie w 
2014 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3 oraz zapewnienie ich prawidłowego funkcjonowania. Z 
otrzymanych środków możliwe będzie utworzenie żłobka w 
Namysłowie, jego wyposażenie w niezbędny sprzęt dydaktyczny, 
meble zabawki, itp. oraz zapewnienie funkcjonowania w okresie 
od września do grudnia 2014 r. Do modułu 1 Resortowego 
programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
przystąpiły 3 gminy z terenu województwa opolskiego: 
Głuchołazy, Niemodlin i Namysłów. Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej przyznało dotację dwóm gminom: Gminie 
Niemodlin i Gminie Namysłów na utworzenie i zapewnienie 
funkcjonowania łącznie 65 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
lat 3. Dotacja została przyznana we wnioskowanej wysokości.

KK

 23 maja br. odbyła się uroczystość związana z 
jubileuszem 40 – lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I 
s topn ia  w  Namys łowie ,  po łączona  z  nadan iem 
namysłowskiej szkole imienia Andrzeja Kurylewicza - 
wszechstronnego muzyka, instrumentalisty, autora muzyki 
klasycznej i filmowej. 
 Pierwsza część uroczystości  odbyła się przed budynkiem 
szkoły, gdzie dokonano oficjalnego nadania imienia szkole oraz 
odsłonięcia pamiątkowej tablicy. O 16.30 w sali bankietowej 
restauracji „Stylowa” w Namysłowie rozpoczęła się uroczysta 
gala jubileuszowa, którą uświetniły występy m.in. kwartetu 

smyczkowego z Filharmonii 
Opolskiej i opolskiego Big 
Bandu. Podczas uroczystości 
wyróżniono zasłużonych, 
b y ł y c h  i  o b e c n y c h 
pracowników szkoły. Złoty 
Medal Prezydenta RP za 
Długoletnią Służbę wręczono 
Eugen iuszowi  Odo jowi , 
Grażynie Przybył, Grażynie 
Koteckie j ,  Stanis ławowi 
S z y m a n o w s k i e m u , 
Z b i g n i e w o w i  S z p o r k a . 
Srebrny Medal Prezydenta 
RP za Długoletnią Służbę 
otrzymali: Jacek Rybitw, 
Małgorzata Warchoł, Barbara 
Górecka, Ewa Narudzka, 
Róża Gerlach oraz Piotr 
Popławski. Brązowy Medal 
P r e z y d e n t a  R P  z a 
Długoletnią Służbę wręczono Marcinowi Koziełowi. Odznakę 
„Zasłużonych dla Kultury Polskiej” otrzymali: Małgorzata Stępień, 
Katarzyna Lubieniecka, Danuta Dziki, Piotr Iwasyszyn. Odznaka 
„Za Zasługi dla Województwa Opolskiego” przyznana została 
Eugeniuszowi Odojowi i Grażynie Przybył. Podczas gali 
dokonano uroczystego nadania tytułu Zasłużonego Obywatela  
Gminy Namysłów Eugeniuszowi Odojowi. Na ręce Dyrektora 
Szkoły – Jacka Rybitwa przekazane zostały kwiaty i list 
gratulacyjny od Burmistrza Namysłowa – Krzysztofa 
Kuchczyńskiego, w którym Burmistrz złożył wyrazy szczerego 
uznania dla całej kadry pedagogicznej za zaangażowanie, 
wytrwałą pracę i trud, wkładany przez 40 lat w kształtowanie 
osobowości, rozwijanie talentów i zainteresowań swoich 
uczniów.                                                                                  JG

 St. sierż. Stanisław Słowikowski i post. Marcin Andruszków z 
Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie zdobyli tytuł 
Najlepszego Patrolu Roku 2014 na Opolszczyźnie. Zwycięzcy 
będą reprezentować nasz garnizon we wrześniowych zawodach 
ogólnokrajowych w Słupsku.
 W eliminacjach do Ogólnopolskich Zawodów Policjantów 
Prewencji „Patrol Roku” uczestniczyło ponad 20 funkcjonariuszy 
prewencji z całej Opolszczyzny. Turniej był formą doskonalenia i 
sprawdzenia umiejętności zawodowych,  przeprowadzanych w 
warunkach zbliżonych do prawdziwych sytuacji, jakie spotykają 
policjanci w trakcie codziennej służby. Konkurencjami w jakich 
zmagały się pary patrolowe były między innymi techniki 
obezwładniania osób, pomoc przedmedyczna, strzelanie, a 
także policyjny tor przeszkód.                                                 >>>

JUBILEUSZ 40-LECIA
PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ

NAJLEPSZY PATROL OPOLSZCZYZNY

CZERWIEC 2014CZERWIEC 2014
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 Najlepszą parą patrolową okazali się policjanci z 
Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie – st. sierż. 
Stanisław Słowikowski i post. Marcin Andruszków. Opolski 
Komendant Wojewódzki Policji insp. Irena Doroszkiewicz 
podziękowała wszystkim policjantom za udział w zmaganiach.
Gratulujemy i trzymamy kciuki za reprezentantów Namysłowa.

Inf. KPP w Namysłowie 

 W  tym roku odbędzie się VI edycja ogólnopolskiego 
konkursu literackiego „O różę Karoliny”. Celem konkursu, 
organizowanego przez Namysłowski Ośrodek Kultury, jest 
upamiętnienie  twórczości namysłowskiej poetki -  Karoliny  
Turkiewicz-Suchanowskiej.
 Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konkursie mogą 
przysyłać niepublikowane dotychczas utwory: trzy wiersze bądź 
jedno opowiadanie - autorzy są zobowiązani do przesłania tylko 
jednego zestawu wierszy albo jednego opowiadania 
nieprzekraczającego 5 stron znormalizowanych (9000 znaków 
ze spacjami). Teksty, w czterech egzemplarzach (rękopisy nie 
będą brane pod uwagę) mają być oznaczone tylko godłem 
autora (przez godło rozumie się słowo lub numeryczny zapis 
maskujący właściwą tożsamość autora), a w dołączonej 
kopercie, oznaczonej tym samym godłem, powinny znajdować 
się dane dotyczące autora (imię, nazwisko, adres, telefon, email) 
oraz podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w 
zapisie: „Wraz z nadesłanymi tekstami przesyłam również zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
organizacyjnych konkursu, ewentualnych działań reklamowych i 
marketingowych z nim związanych oraz dla potrzeb publikacji 
prasowych, w formach zwartych oraz elektronicznych będących 
jego następstwem”. Za osobę niepełnoletnią zgodę winien 
podpisać jeden z rodziców, stosując odpowiednio zwrot „zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych mojego syna / mojej córki.”
 Termin nadsyłania prac upływa 20 września 2014 r. 
(decyduje data stempla pocztowego). Prace można dostarczać 
pod adres: Biblioteka Publiczna w Namysłowie, ul. Bohaterów 
Warszawy 5, 46-100 Namysłów - z dopiskiem na kopercie: 
„Konkurs Poetycki" - tu podać należy także grupę wiekową.
 Ogłoszenie wyników i uroczyste rozdanie nagród 
odbędzie się 25 października br. (piątek), w Namysłowskim 
Ośrodku Kultury, przy Pl. Powstańców Śl. 2. O wynikach 
konkursu organizator powiadomi tylko laureatów. Wszyscy 
laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród - w innym 
przypadku przechodzi ona do następnej edycji konkursu. 
Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży i nie zapewniają 
noclegów. Wybrane teksty nagrodzonych i wyróżnionych autorów 
zostaną opublikowane w pokonkursowym tomiku. Nadesłane 
prace nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie 
prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich 

w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów. 
Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na nieodpłatne 
wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych (w 
przypadku nagrodzenia bądź wyróżnienia przez jury).
 Dodatkowych informacji można zasięgnąć pod numerem tel. 
77 410 14 87 lub 77 410 05 66.

Organizatorzy

 10 czerwca br. w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w 
Namysłowie odbył się finał XIX edycji gminnego konkursu 
ekologicznego pn. „Namysłowska Wiosna Ekologiczna”.
 Nadrzędnym celem konkursu było wyłonienie szkół i 
przedszkoli charakteryzujących się największą aktywnością i 
inicjatywą w prowadzeniu edukacji ekologicznej.
 Do konkursu zgłosiło się 18 placówek oświatowych z terenu 
Gminy Namysłów: 9 przedszkoli, 8 szkół podstawowych i 1 
gimnazjum.
 W ramach całorocznej działalności, placówki wykazały się 
ogromnym zaangażowaniem w prowadzeniu edukacji 
ekologicznej. Prowadzone były zajęcia o tematyce ekologicznej, 
jak również organizowane były konkursy, olimpiady i warsztaty.
3 czerwca br. przeprowadzony został konkurs wiedzy 
teoretycznej z zakresu ochrony środowiska. 
 Najwyższą liczbę punktów zdobyły ex aqeou 4 szkoły: 
Szkoła Podstawowa nr 3 w Namysłowie, Szkoła Podstawowa nr 5 
w Namysłowie, Szkoła Podstawowa nr 4 w Namysłowie oraz 
Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie, które zdobyły 8 
punktów.
 Natomiast Szkoła Podstawowa w Kamiennej, ZSP w 
Jastrzębiu, ZSP w Smarchowicach Wielkich, ZSP w Głuszynie 
oraz ZSP w Ligocie Książęcej zdobyły 7 punktów.

Komisja konkursowa ustaliła następujące wyniki:
1) w kategorii „przedszkola”:
 - I miejsce oraz bon o wartości 1000 zł otrzymało 
 Przedszkole nr 4 w Namysłowie,
 - II miejsce oraz bon o wartości 800 zł otrzymało Przedszkole 
 w Bukowie Śląskiej,
 - III miejsce oraz bon o wartości 600 zł otrzymało 
 Przedszkole Nr 1 z oddziałem żłobkowym w Namysłowie.
Wyróżnienia oraz bon o wartości 400 zł otrzymały:
ź Przedszkole Integracyjne w Namysłowie,                          >>>

VI  EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO
OTWARTEGO KONKURSU LITERACKIEGO

„O RÓŻĘ KAROLINY”

NAMYSŁOWSKA WIOSNA
EKOLOGICZNA
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ź Przedszkole nr 3 w Namysłowie,
ź Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ligocie Książęcej,
ź Przedszkole nr 5 w Namysłowie,
ź Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie,
ź Zespół Szkolno – Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich.
2) w kategorii "Szkoły podstawowe i gimnazja":
 - I miejsce oraz bon o wartości 1000 zł przyznano Zespołowi 
 Szkolno – Przedszkolnemu w Jastrzębiu, 
 - II miejsce oraz bon o wartości 800 zł otrzymała Szkoła 
 Podstawowa nr 3 w Namysłowie, 
 - III miejsce oraz bon o wartości 600 zł otrzymał Zespół 
 Szkolno – Przedszkolny w Głuszynie.
Wyróżnienie oraz bon o wartości 400 zł otrzymały: 
ź Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich, 
ź Szkoła Podstawowa w Kamiennej,
ź Szkoła Podstawowa nr 5 w Namysłowie, 
ź Szkoła Podstawowa nr 4 w Namysłowie,
ź Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ligocie Książęcej,
ź Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie.

JG

  30 maja br. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w 
Jastrzębiu odbył się „Festyn Zdrowia” – będący 
podsumowaniem projektu pn. „Czas  na zdrowie”.
  W ramach  ogó lnopo lsk iego  konkursu  (k tó rego 
organizatorem jest  Fundacja Banku Ochrony Środowiska) przez 
kilka miesięcy prowadziliśmy edukację poświęconą zdrowemu 
stylowi życia, promowaliśmy prozdrowotne zachowania w szkole i 
wśród lokalnej społeczności oraz zajmowaliśmy się organizacją 
„Festynu Zdrowia”.

  Podczas rodzinnego pikniku, w którego organizację 
zaangażowali się nauczyciele i inni pracownicy szkoły, dzieci oraz 
rodzice odbył się pokaz filmów edukacyjnych „Śmietnik w mojej 
głowie”. Projekcję filmów utrzymanych w ciekawej, żartobliwej 
konwencji, poprzedziły wystąpienie doktor Anny Macnar.  
  Podczas festynu przygotowaliśmy zdrowy poczęstunku z 
pysznych, ekologicznych produktów. Dzięki pomocy naszych 
sponsorów i rodziców, nasi goście mogli  spróbować 
niecodziennych, kolorowych szaszłyków, wspaniałych sałatek, 
kotlecików z kaszy jaglanej, pieczonych jabłek, faszerowanych 
ziemniaków i jajek, urozmaiconych kanapek, owocowych 

pyszności, musztardowo – serowych bułeczek, domowych ciast i 
tradycyjnego żurku na naturalnym zakwasie.Uczestnicy festynu 
mieli też okazję skosztować pysznego pieczywa (z piekarni 
„Wodnicki” w Kępie oraz „Ada” w Świerczowie) ze smalcem i 
ogórkami małosolnymi lub świeżym masełkiem z domową 
konfiturą. Poznawali też tajemnice pszczół i pszczelarstwa, dzięki 
obecności pszczelarza z „Pasieki nad Prosną”. Nasi goście mogli 
też poznać tajniki  profesjonalnego masażu, dzięki pracownikom z 
salonu „Werbena” w Namysłowie. Każdy mógł też sprawdzić swój 
wskaźnik BMI i zbadać ciśnienie krwi, o co zadbała nasza 
pielęgniarka – Jolanta Adamiec. Podczas festynu odbyły się także 
warsztaty pieczenia chleba, przeprowadzone przez pedagog 
szkoły oraz warsztaty kulinarne, podczas których najmłodsi 
uczestnicy przygotowali wspólnie ciasto oraz zmierzyli się w 
konkursie lepienia pierogów. Bardzo ważnym elementem 
naszego spotkania był też pokaz udzielania pierwszej pomocy. 
Zdrowy styl życia to także ruch i zabawa na świeżym powietrzu, 
dlatego  nie mogło zabraknąć wspólnych zabaw i rozgrywek 
sportowych dla dzieci i dorosłych (mecze, wyścigi, przeciąganie 
liny itp.). Do aktywności fizycznej zachęcała instruktorka fitness – 
Katarzyna Baran, która przygotowała krótki trening dla dużych i 
małych aktywistów. Dużym zainteresowaniem cieszył się też 
pokaz japońskich sztuk walk przygotowany przez członków 
Stowarzyszenia Japońskich Sztuk Walki „Bushi” z Namysłowa. 
Festyn Zdrowia uświetniły występy artystyczne naszych kolegów i 
koleżanek ze szkoły i przedszkola. Naszej imprezie towarzyszyła 
również Wielka Zbiórka Elektrośmieci,  połączona z 
Elektrośmieciową Loterią Fantową.  Zbiórkę obsługiwała firma 
„Sylwo –Recykling” z Namysłowa. Festyn Zdrowia został objęty 
patronatem medialnym Radia Opole i Nowej Trybuny Opolskiej 
oraz patronatem honorowym Burmistrza Namysłowa. Swoją 
obecnością zaszczycili nas m.in.: Zastępca Burmistrza 
Namysłowa - Andrzej Galla, Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury 
Fizycznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie - Sławomir Hinborch, 
sołtys Jastrzębia - Danuta Łukasiak i sołtys Ziemiełowic - Ewa 
Mleczko, rodzice i dziadkowie uczniów i przedszkolaków oraz 
mieszkańcy okolicznych miejscowości.
  Bardzo dziękujemy za Waszą obecność i wspólną zabawę. 
Szczególne podziękowania składamy rodzicom oraz naszym 
darczyńcom, dzięki którym nasz „Festyn Zdrowia” okazał się tak 
udaną imprezą. 
  Konkurs „Czas na zdrowie” składał się z dwóch etapów: 
„Rozgrzewki”-  polegającej na przeprowadzeniu akcji edukacyjnej 
w szkole i środowisku lokalnym oraz zorganizowaniu „Festynu 
Zdrowia”. Miło nam poinformować, że za realizację pierwszego 
etapu (który polegał na  stworzeniu i zaprezentowaniu zespołu 
konkursowego, charakterystyki członków drużyny, nazwy i logo 
zespołu, prezentacji szkoły, przygotowaniu prezentacji 
multimedialnej nt. zdrowego stylu życia i przygotowaniu 
scenariusza), w kategorii szkół podstawowych Zespół Szkolno – 
Przedszkolny w Jastrzębiu zajął I miejsce w Polsce, 
wyprzedzając jednocześnie 210 innych placówek z całego 
kraju. 
Rozstrzygnięcie drugiego etapu, w którym oceniania jest 
organizacja - „Festynu Zdrowia”, nastąpi w sierpniu. Trzymajcie za 
nas kciuki!

Drużyna konkursowa „AktyVitki”
oraz opiekun: B. Szkutnik – Orlikowska

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jastrzębiu

„CZAS NA ZDROWIE”
w ZSP w JASTRZĘBIU
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KUPIĘ GRUNTY 
  SZYBKA WYPŁATA GOTÓWKI
: 692 471 877TEL

KUPIĘ GRUNTY 
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     Serdeczne podziękowania delegacjom
z zakładów pracy,  krewnym, sąsiadom, 
znajomym, którzy uczestniczyli w uroczystościach 
pogrzebowych

Ś.P. Krzysztofa Moniuszko
 - za modlitwę, okazaną pamięć, wyrazy
  współczucia, złożone wieńce i kwiaty

składa Rodzina
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 8 czerwca br. w Opolu odbył się VI Przegląd Opolskiej 
Twórczości Artystycznej - "MŁODE OPOLE 2014". Zespół 
wokalny „Gama” ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Namysłowie 
zajął w nim I miejsce. 
 Zespół wokalny „Gama”, działający przy Szkole 
Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie 
zaprezentował się w konkursie wykonując dwie piosenki: pt. 
"Niech tylko ogień gra" oraz "Okulary on i ja". Jury w składzie: 
Edward Spyrka (Radio Opole), Wojciech Cieślak (gitarzysta 
zespołu „Piersi”) i Piotr Pniak (z Akademii Muzycznej w Łodzi) 
przyznało „Gamie” 1 miejsce. 

 Serdeczne gratulacje składamy wszystkim wokalistom 
„Gamy”: Laurze Wróblewskiej, Sylwii Kocot, Agacie Banasiak, 
Zuzannie  Haras imczuk,  Monice Z imoch,  B łaże jowi 
Jankowskiemu, Julii Staszewskiej.  Zwycięstwo w tym konkursie 
jest już trzecim sukcesem zespołu na szczeblu wojewódzkim w 
tym roku szkolnym. W kwietniu br. „Gama” wygrała Wojewódzkie 
Konfrontacje Artystyczne,  a w maju - Wojewódzki Festiwal "Liść 
Dębu". 

Kazimierz Fiała – opiekun muzyczny „Gamy”

 W dniach 12-14 czerwca br. w Olecku na Mazurach odbył się 
finał Mistrzostw Polski w 4-boju lekkiej atletyki. Województwo 
Opolskie reprezentowali w kategorii dziewcząt i chłopców  
sportowcy z namysłowskiej „Czwórki”.  Po pasjonujących, 
dwudniowych zmaganiach w biegach na 100 m i 1000 m, skoku w 
dal i rzucie piłeczką palantową, drużyna chłopców wywalczyła 
wicemistrzostwo Polski, ustępując jedynie szkole sportowej z 
Aleksandrowa Łódzkiego. Wicemistrzowie Polski wystąpili w 
składzie : Jakub Adamczyk, Filip Pawłowski, Patryk Kacprzak, 
Julian Mikuśkiewicz, Gracjan Duchnik, Bartłomiej Furmański. 
Ponadto, w klasyfikacji indywidualnej wicemistrzem Polski został 
Jakub Adamczyk – uczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w 
Namysłowie. Chłopcy zdobyli również trzy medale indywidualne 
w poszczególnych konkurencjach: Jakub Adamczyk – srebrny 
medal w biegu na 100 m i brązowy medal w skoku w dal, Filip 
Pawłowski  - brązowy medal w biegu na 1000m.
Drużyna dziewcząt zajęła 16 miejsce w Polsce.

 To największy sukces sportowy w historii szkoły. Od lat 
opiekunami szkolnych zespołów są: Janusz Czapla, który 
prowadzi drużynę chłopców i Zygmunt Mikuśkiewicz – drużynę 
dziewcząt. Opiekunom i młodym sportowcom życzymy dalszych 
wspaniałych sukcesów na arenach sportowych województwa, 
kraju i nie tylko.

Inf. SP 4 w Namysłowie

„Teatr wydaje się dziś jednym z najczystszych, w sensie idei, 
najszczęśliwszych, najbezpieczniejszych miejsc na świecie. 
Miejscem, w którym ludzie, korzystają z cudownej umowy, na mocy 
której, jedni wchodzą na scenę a inni ich słuchają i oglądają, wciąż 
zastanawiają się nad największymi pojęciami ludzkości: nad 
miłością, moralnością, prawdą, przyjaźnią, człowieczeństwem”.

Krystyna Janda

 Zarówno geneza teatru, jak i jego historia dowodzi, że ten 
rodzaj sztuki jest w szczególnym stopniu związany z 
człowiekiem.  Większość ludzi uważa, że pierwszy teatr powstał 
w antycznej Grecji. Tak naprawdę jednak korzenie teatru sięgają 
ok. 3000 lat p.n.e. – więc długo przed greckimi dionizjami.
 Teatr narodził się na bliskim wschodzie, wśród Egipcjan i 
Sumerów. Wiadomym jest również, że długie tradycje teatralne 
mają Indie i Japonia. Co mają wspólnego te kraje? Niewiele. 
Może tylko tyle, że we wszystkich tych krajach teatr rodził się z 
obrzędów magicznych lub religijnych, kiedy dźwięk, światło i ruch 
przeistaczały się w sztukę.
W dzisiejszych czasach tylko teatr jest jedynym miejscem, gdzie 
żywi aktorzy stają naprzeciwko żywych widzów, gdzie ich uczucia 
łączą się w jedną niepowtarzalną całość, gdzie widzowie mają 
bezpośredni wpływ na aktorów, a aktorzy na widzów. 

>>>

NAMYSŁOWSKA „CZWÓRKA”
WICEMISTRZEM POLSKI

 „Taniec to nie tylko liczenie stopni w arabesque albo 
liczenie piruetów, to sztuka w której trzeba znaleźć 
równowagę między wieloma rzeczami, równowagę, w której 
znajdziecie  siebie i swoje wrodzone możliwości.”

NN

 23 maja br. w Przedszkolu nr 1 z oddziałem żłobkowym w 
Namysłowie, dzieci z namysłowskich przedszkoli wzięły udział w 
,,Maratonie dziecięcej zumby”. Tematem przewodnim był 
oczywiści taniec  i ruch na świeżym powietrzu. Dyrektor 
Przedszkola nr 1 z oddziałem żłobkowym bardzo dziękuje 
wszystkim uczestnikom zabawy. Serdeczne podziękowania 
składamy  instruktorom – Pani Agnieszce i Anicie.

Magdalena Golonka

ZUMBA W PRZEDSZKOLU NR 1
W NAMYSŁOWIE

I MIEJSCE „GAMY”

„TEATRALIA 2014”

CZERWIEC 2014CZERWIEC 2014
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 Teatr jest też jedynym rodzajem 
sztuki, która nie może i nie potrafi istnieć 
bez widzów. Jest więc czymś zupełnie 
odmiennym od masowych środków 
przekazu, takich jak telewizja czy 
Internet.
 Teatr zaspokaja, ale i równocześnie 
budzi w ludziach takie potrzeby 
psychiczne jak np. prawda. Człowiek nie 
tylko obserwuje, ale też reaguje na 
świat,  będący mu domem, ale i 
bezdrożem, zrodziły się w nim emocje; 
strach lub zachwyt. I tym emocjom 
potrzebuje dać wyraz. 
 Życie coraz w większym stopniu 
wyręcza teatr,  stwarza sytuacje 
nadające się do nowych tematów. Od 
stworzenia ludzi, jak zresztą i na długo 
przed tym wydarzeniem, trwa wielki 
spektakl życia w niepojętych cyklach 
życia i zamierania, ruchu i bezruchu, 
światła i ciemności, dnia i nocy. Podczas 
spek tak lu  tea t ra lnego cz łow iek 
uświadamia sobie samego siebie, 
zaczyna rozumieć na czym polega 
spektakl pt. „Życie” i o co chodzi w 
odgrywającej przez siebie roli. Roli najważniejszej. Roli aktora.
 Teatr przekazuje w sobie coś unikalnego, coś, co dzieje się 
tu i teraz za pośrednictwem żywego człowieka , na oczach 
widzów. Jest to prawda. Prawda o człowieku. Prawda czasem 
słodka, a czasem gorzka. Prawda, w którą tak ciężko uwierzyć. 
 Często można spotkać się z twierdzeniem, że teatr niedługo 
zostanie zapomniany, że zostanie zniszczony przez radio, 
telewizję, Internet. Jednocześnie pojawia się pytanie, które 
trzeba zadać. Czy coś, co przetrwało tysiące lat może tak po 
prostu zniknąć ? Odpowiedź jest prosta. Nie. Czy teatr, który 
przetrwał już tyle nie może przetrwać i tego? Może. I choć nie 
można przewidzieć jak będzie wyglądał w przyszłości, to na 
pewno teatr będzie zawsze taki, jakim będą go potrzebować 
ludzie. 
 W Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w 
Namysłowie już od wielu lat organizowane są Szkolne 
Konfrontacje Teatralne, które mają na celu przybliżenie uczniom 
znaczenia i roli teatru w życiu młodego człowieka. Co roku ich 
tematyka jest poświęcona innym zagadnieniom i problemom. 
Zwieńczeniem Przeglądu są spektakle przygotowywane przez 
uczniów Szkolnego Koła Teatralnego, na które zapraszana jest 
cała społeczność lokalna. Mieszkańcy naszego miasta mogli do 
tej pory obejrzeć m.in. „Alchemika”, „Pięć minut”, „Króla 
wschodzącego słońca”, „Zemstę inaczej” i wiele innych 
przedstawień w wykonaniu młodych aktorów.
 30 maja 2014 r. w Namysłowskim Ośrodku Kultury w ramach 
VI Konfrontacji pod nazwą „TEATRALIA 2014”, Namysłowianie 
obejrzeli po raz drugi, ale w nieco innej odsłonie, spektakl pt: 
„Trędowaty, bo niekochany”. Trędowaty, to z pozoru szczęśliwy 
człowiek, który właściwie ma wszystko: pieniądze, stanowisko, 

w ł a d z ę , 
luksusowy świat. 
P o s t a n a w i a 
wyruszyć w drogę 
p o s z u k u j ą c 
s w e g o 
przeznaczenia. 
W swej wędrówce 
n a p o t y k a : 
wymagającego 
o j c a , 
b e z w z g l ę d n ą 
n a u c z y c i e l k ę , 

dyplomatów, beztroskie dzieci, zakochanych, cwaniaka, 
alkoholika, małżeństwo w kryzysie. Każdy z nich boryka się z 
jakimś problemem. Pozbawieni miłości, ciepła, zrozumienia chcą 
odnaleźć cel swojego życia… 
 Tym razem był to spektakl wyjątkowy i bardzo dla nas ważny, 
ponieważ przyświecał nam wyjątkowy cel. Naszym występem 
chcieliśmy wesprzeć akcję pomocy małej Milence Beza, która 
przyszła na świat z bardzo poważną wadą serca i musi przejść 
kolejną, kosztowną operację. 

Małgorzata Górniak
Opiekun Szkolnego Koła Teatralnego

w Gimnazjum nr 2 
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Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych 
przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Stanisława Dubois nr 3 
(budynek B, III piętro) zostały wywieszone wykazy nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży, obejmujące:

1) działki nr 156/6 o pow. 0,0800 ha i nr 156/7 o pow. 0,0800 ha, k. m. 1, 
położone w miejscowości Żaba, dla których Sąd Rejonowy w Kluczborku 
Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 
OP1U/00078257/3 – przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu;
2) działkę nr 174/1, k. m. 1, o powierzchni 0,2700 ha, położoną w 
miejscowości Żaba, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg 
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00078257/3 – 
przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu;
3) działkę nr 167/7, k. m. 1, o powierzchni 0,0126 ha, położoną w 
miejscowości Żaba, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg 
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00078257/3 – 
przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej;
4) działki nr 458 o pow. 0,900 ha i nr 474 o pow. 0,0800 ha, k. m. 2, położone 
w miejscowości Krasowice, dla których Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział 
IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00082085/7 – 
przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu;
5) działkę nr 303/5, k. m. 2, o powierzchni 0,2900 ha, położoną w 
miejscowości Smogorzów, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV 
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00017370/6 – 
przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom wymienionym 
w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), jeżeli złożą 
wnioski o nabycie w terminie określonym w ustawie, tj. do dnia 5 sierpnia 
2014 r. 

Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński
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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, z 
późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z 
późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 548/VI/14 Burmistrza 
Namysłowa z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa
o g ł a s z a

II publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

nieruchomość stanowiącą własność Gminy Namysłów, położoną w 
Namysłowie, obejmującą  zabudowaną działkę nr 263/2, k. m. 6, o 
powierzchni 0,0420 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku 
Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 
OP1U/00006112/0.
 Nieruchomość położona w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej i 
usługowej, w zachodniej części miasta – przy ul. Oławskiej, w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona 
jako teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, w pełni uzbrojona.
 Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, 
parterowym z poddaszem użytkowym i budynkiem gospodarczym, 
zagospodarowana dodatkowo altaną ogrodową, drzewami i krzewami 
ozdobnymi i owocowymi.
 Budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 86,30 m2, 
składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, korytarza z klatką 
schodową, ganku.
Istnieje możliwość obejrzenia nieruchomości do dnia przetargu, po 
wcześniejszym umówieniu terminu pod nr tel. 77 4190 377.

Cena wywoławcza – 180 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy 
00/100 złotych). Cena jest ceną brutto.

Wadium wynosi 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy 00/100 
złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 31 lipca 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 do 
dnia 28 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. 
 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.
 I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości z dnia 20 maja 2014 r. został rozstrzygnięty negatywnie 
ze względu na brak wpłat wadium.
 Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, 
informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
 Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), 
w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i 
Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, 
tel. 77 4190 377 (w godzinach pracy Urzędu).

Burmistrz Namysłowa
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, z 
późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 Nr 207, poz. 2108, z 
późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 547/VI/14 Burmistrza 
Namysłowa z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa
o g ł a s z a

II publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w 
miejscowości Krasowice, obejmującą  lokal, położony w budynku na 
działce nr 96/1, k. m. 1, o powierzchni 0,2516 ha, dla której Sąd 
Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi 
księgę wieczystą nr OP1U/00066813/2, wraz z udziałem w gruncie 
wynoszącym  595/1000 części.
 Nieruchomość położona w regionie wiejskim, w otoczeniu 
zabudowy mieszkaniowej. 
 Lokal o powierzchni użytkowej 129,27 m2, znajdujący się na 
parterze budynku, składający się z 4 pokoi, kuchni, spiżarki, łazienki, 
wc, z przynależną piwnicą o powierzchni 18,60 m2 oraz 2 
pomieszczeniami w budynku gospodarczym o powierzchni 63,60 m2 i 
71,70 m2. Działka oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego jako teren zabudowy mieszkaniowej, usługowej oraz 
mieszkaniowej, zagrodowej i gospodarczej związanej z produkcją 
rolną.
Istnieje możliwość obejrzenia nieruchomości po wcześniejszym 
umówieniu terminu pod nr tel. 77 4190 377.

Cena wywoławcza – 84 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery 
tysięcy 00/100 złotych). Cena jest ceną brutto – zawiera podatek VAT.

Wadium wynosi 8 400,00 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta 00/100 
złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 31 lipca 2014 r. o godzinie 13:00 w 
Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, 
pokój nr 28.

 Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium do 
dnia 28 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. 
 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.
 I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości z dnia 20 maja 2014 r. został rozstrzygnięty negatywnie 
ze względu na brak wpłat wadium.
 Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, 
informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
 Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), 
w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i 
Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, 
tel. 77 4190 377 (w godzinach pracy Urzędu).

Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński
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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, z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 
512/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 listopada 2013 r. w 
sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa
o g ł a s z a

II publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej 
w miejscowości Łączany, obejmującej działkę nr 162, k. m. 1, o 
powierzchni 0,5000 ha, niezabudowanej, bez obciążeń i 
zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV 
Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę wieczystą numer 
OP1U/00058018/0.
 Nieruchomość położona jest poza obszarem zabudowanym, w 
otoczeniu gruntów rolnych; stanowi działkę rolną oznaczoną w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren 
użytków rolnych; użytki o dobrej przydatności rolniczej – łąki III klasy 
bonitacyjnej.

Cena wywoławcza   -   13 350,00 zł  (słownie: trzynaście tysięcy 
trzysta pięćdziesiąt 00/100 złotych)
Cena nieruchomości jest ceną brutto.

Wadium – 1 400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta 00/100 
złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 29 lipca 2014 r. o godzinie 10:30 w 
Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois 3, budynek B, 
pokój nr 28.

 Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium 
do dnia 25 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. 
 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, powiększona o 
koszty przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne do 
sprzedaży, płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia 
umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność 
nieruchomości.
 I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z 
dnia 21.03.2014 r. nie doszedł do skutku z uwagi na brak wpłat 
wadium.
 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 (Dz. U. z 2014 r., poz. 
518, z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (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

II 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.
 Zgodn ie  z  mie jscowym p lanem 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 29 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 25 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 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.
I ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż w/w działki z 
dnia 18 czerwca 2014 r. został rozstrzygnięty negatywnie ze względu 
na brak wpłat wadium. 
 Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, 
informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
 Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji 
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

CZERWIEC 2014CZERWIEC 2014
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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 z późn. 
zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. 
zm.), w związku z zarządzeniem Nr 486/VI/13 Burmistrza Namysłowa z 
dnia 4 października 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa
o g ł a s z a

III publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w 
miejscowości Żaba, obejmującej działkę nr 159/2, k. m. 1, o 
powierzchni 1,0200 ha, niezabudowanej, bez obciążeń i zobowiązań, 
dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00078257/3. 
 Nieruchomość położona jest w otoczeniu terenów zabudowy 
mieszkaniowej wiejskiej i gruntów rolnych. Zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego wsi Minkowskie, Żaba Duża 
zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIII/343/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z 
dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 24 poz. 117 z 3 kwietnia 
2001 r.) działka oznaczona jest następującymi symbolami: Mr – 
przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa i 
gospodarcza związana z produkcją rolną, Mn – przeznaczenie 
podstawowe - istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa o niskiej 
intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku), Rp 
– przeznaczenie podstawowe - tereny użytków rolnych - uprawy polowe 
(grunty orne).

Cena wywoławcza - 75 276,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy 
dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 00/100).
Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną netto – nie zawiera podatku 
VAT.

Wadium wynosi - 7 600,00 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset złotych 
00/100).

 Przetarg odbędzie się w dniu 29 lipca 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 do dnia 
25 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 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, powiększona o podatek 
VAT dla części działki przeznaczonej pod zabudowę oraz koszty 
przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży, płatne 
będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej 
przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.
 I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z dnia 
20.12.2014 r. oraz II z dnia 9.05.2014 r. nie doszły do skutku z uwagi na 
brak wpłat wadium.
 Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, 
informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
 Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na 
tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i 
Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 
77 4190 377. 

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, 
z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 
207, poz. 2108, z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 418/VI/13 
Burmistrza Namysłowa z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zbycia 
nieruchomości

Burmistrz Namysłowa
o g ł a s z a

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w 
miejscowości Barzyna, obejmującej działkę nr 74/1 k. m. 1, obszaru 
0,1412 ha, niezabudowanej, bez obciążeń i zobowiązań, dla której 
Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi 
księgę wieczystą numer OP1U/00067368/4. 
 Nieruchomość położona jest w regionie wiejskim, w sąsiedztwie 
zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, kształt działki jest 
regularny (trapez). 
 Zgodn ie  z  m ie jscowym p lanem zagospodarowan ia 
przestrzennego działka oznaczona jest symbolem Mn – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa 
o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w 
budynku).

Cena wywoławcza - 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące 
złotych 00/100).
Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną brutto – zawiera podatek 
VAT.

Wadium wynosi 2 200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 
00/100).

 Przetarg odbędzie się w dniu 29 lipca 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 do 
dnia 25 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 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.
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki z dnia 
22.07.2013 r., II z dnia 27.09.2013 r. oraz III z dnia 17.04.2014 r. nie 
doszły do skutku ze względu na brak wpłat wadium.
Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, 
informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
 Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji 
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

CZERWIEC 2014CZERWIEC 2014
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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, z późn. 
zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.), w 
związku z zarządzeniem Nr 491/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 
października 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa
o g ł a s z a

III publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów, położonych w 
miejscowości Niwki, obejmujących działki:

1) nr 46, k. m. 1, o powierzchni 0,1000 ha, niezabudowanej, bez 
 obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku 
 Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer 
 OP1U/00082341/0.
 Działka nieuzbrojona, o kształcie trapezu, położona w 
 sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wiejskiej oraz terenów 
 rolnych. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
 przestrzennego oznaczona symbolem U – zabudowa usługowa 
 (tereny usług komercyjnych, handlu i gastronomii).
Cena wywoławcza - 8 142,60 zł (słownie: osiem tysięcy czterdzieści 
dwa złote 60/100). Cena jest ceną brutto – zawiera podatek VAT.
Wadium wynosi 815,00 zł (słownie: osiemset piętnaście złotych 00/100).

2) nr 47, k. m. 1, o powierzchni 0,1000 ha, niezabudowanej, bez 
 obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku 
 Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer 
 OP1U/00082341/0.
 Działka nieuzbrojona, o kształcie trapezu, położona w 
 sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wiejskiej oraz terenów 
 rolnych. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
 przestrzennego oznaczona symbolem U – zabudowa usługowa 
 (tereny usług komercyjnych, handlu i gastronomii).
Cena wywoławcza - 8 142,60 zł (słownie: osiem tysięcy czterdzieści 
dwa złote 60/100). Cena jest ceną brutto – zawiera podatek VAT.
Wadium wynosi 815,00 zł (słownie: osiemset piętnaście złotych 00/100).

 Przetarg odbędzie się w dniu 29 lipca 2014 r. o godzinie 11:30 w 
Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój 
nr 28.

 Warunkiem wzięcia udziału w przetargu na konkretną działkę 
jest wpłata wadium do dnia 25 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. 
 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.
 I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w działek z 
dnia 31.01.2014 r. oraz II z dnia 17.04.2014 r. nie doszły do skutku z 
uwagi na brak wpłat wadium. 
 Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, 
informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na 
tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i 
Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 
77 4190 377 (w godzinach pracy Urzędu).

Burmistrz Namysłowa
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, z późn. 
zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 
r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (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
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

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

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

 Podane ceny są cenami netto – po przetargu do wartości zostanie 
doliczony podatek VAT.
W/w działki zapisane są w księdze wieczystej nr OP1U/00051309/8, 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg 
Wieczystych.
 Oferowane nieruchomości położone są na obrzeżach miasta, w 
pobliżu osiedla domów jednorodzinnych. Kształt 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 31 lipca 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 
28 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 podatek VAT 
i koszty przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne do 
sprzedaży, płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia 
umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.
 I publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż w/w działek z 
dnia 18 czerwca 2014 r. został zakończony negatywnie z uwagi na brak 
wpłat wadium.
 Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, 
informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
 Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na 
tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i 
Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 
77 4190 377 (w godzinach pracy Urzędu).

Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

CZERWIEC 2014CZERWIEC 2014
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 W roku bieżącym inauguracja sezonu motocyklowego 
miała miejsce 10 maja br. w Namysłowie, na Wyspie Nad 
Widawą. 
 Tradycyjnie poprzedziła ją msza św. odprawiona na rynku w 
Rychtalu przez proboszcza Parafii pw. Męczeństwa Św. Jana 
Chrzciciela w Rychtalu - księdza Mariusza Białobłockiego i księży 
zaproszonych: kanonika Sławomira Nowaka - proboszcza parafii 
w Skalmierzycach, księdza wikariusza Karola Hojeńskiego z 
Kępna oraz księdza wikariusza Rafała Morasia z Doruchowa. 
Podczas mszy, podobnie jak w ubiegłym roku, przygrywał 
działający przy parafii w Rychtalu młodzieżowy zespół „Origo”.
 Organizatorami imprezy byli: Namysłowskie Stowarzyszenie 
Motocyklistów, Urząd Miejski w Namysłowie oraz Namysłowski 
Ośrodek Kultury. Pieniądze zebrane podczas mszy św. w 
kwocie 1.168,90 zł zostały przekazane na potrzeby 
Namysłowskiego Centrum Zdrowia - Oddziału Medycyny 
Paliatywnej.

III ROZPOCZĘCIE SEZONU
MOTOCYKLOWEGO

O G Ł O S Z E N I E

 Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że Gmina 
Namysłów posiada w budynku dworca kolejowo-autobusowego 
usytuowanego przy ulicy Dworcowej 7 w Namysłowie, do oddania w najem 
lokale użytkowej, tj.:

1) lokal użytkowy na parterze budynku o powierzchni 51,43 m.², 
 przeznaczony na kącik prasowy, internet, inną działalność 
 gospodarczą z wyłączeniem usług gastronomicznych.
 Lokal składa się z sali głównej o powierzchni 43,47 m² i zaplecza o 
 powierzchni 7,96 m².
2) lokal użytkowy na parterze budynku o powierzchni 22,82 m.², z 
 przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej z 
 wyłączeniem usług gastronomicznych.

 Wyżej wymienione lokale wyposażone są w instalacje wodno-
kanalizacyjną, cieplną i elektryczną. Koszty wyposażenia lokali 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, jest własnością Gminy Namysłów, działka 
numer 1073/30, k. m. 9, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi 
księgę wieczystą nr OP1U/00077048/8.  
 Cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu za 1 m² do 
przetargu wynosiła 12,90 zł (słownie: dwanaście złotych 90/100), do której 
należy doliczyć obowiązujący w danym roku podatek VAT.
Ponadto najemca będzie ponosił koszty mediów oraz podatku od 
nieruchomości.
 Osoby zainteresowane wynajmem lokali prosimy o składanie  ofert w 
sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek A, 
pokój nr 12.
 Oferta powinna zawierać imię, nazwisko i adres oferenta, oferowaną 
cenę. Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Namysłowie,  tel. 77 
419 03 69 i 77 419 03 75.
 Zastrzega się prawo uznania, że złożone oferty nie spełniają oczekiwań 
Gminy lub też przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami. 
Ogłoszenie zostało zamieszczone w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń 
usytuowanej na terenie Namysłowa, a także w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Termin składania ofert upływa z dniem 30 lipca 2014 r.

Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

INFORMACJA

 Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Dubois 3 
(budynek B, III piętro) wywieszony został wykaz nieruchomości 
stanowiących mienie komunalne Gminy Namysłów przeznaczonych do 
dzierżawy, najmu lub użyczenia.

Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

Wydawca: Urząd Miejski w Namysłowie,
46-100 Namysłów, ul. Dubois 3.
Redaktor naczelny: Jolanta Grabowska; 
Kontakt: Urząd Miejski w Namysłowie,
tel. 77 41-90-344, fax 77 41-00-334,
e-mail: komunikacja.spoleczna@namyslow.eu
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za
treść ogłoszeń i reklam. Zastrzegamy sobie 
prawo dokonywania skrótów w materiałach 
niezamówionych i zmian w ich tytułach.
Druk:  Przedsiębiorstwo Poligraficzne
SOL-DRUK Sebastian Olczyk, ul. 1. Maja 12, 
46-100 Namysłów, tel: 77 4105 529,
e-mail: sol-druk@tlen.pl.
Nakład: 7700 egzemplarzy.

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 z późn. zm.) oraz § 
13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. z 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
II 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 złożono księgę wieczystą nr OP1U/00086526/9. 
Istnieje Możliwość obejrzenia lokalu po wcześniejszym umówieniu terminu 
pod nr tel. 77 4190 369 lub 4190 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 31 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 
28 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. 
 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.
 I publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż w/w działek z dnia 
18 czerwca 2014 r. został zakończony negatywnie z uwagi na brak wpłat 
wadium.
 Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując 
o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach 
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i 
Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 
4190 377 (w godzinach pracy Urzędu).

Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński
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 28 czerwca br. o godz. 9.00 spod 
r e s t a u r a c j i  „ D w o r e k  R ó ż a n y ”  w 
Namysłowie wystartowała IX Sztafeta 
Przyjaźni Namysłów – Lwów – Ligota 
Książęca 2014. 
 W tym roku, ze względu na trudną 
sytuację polityczną na Ukrainie, trasa 
sztafety biegała od Namysłowa do Ligoty 
Książęcej i liczyła zaledwie 14 km, ale sama 
idea imprezy pozostała bez zmian. W 
sztafecie wzięło udział 19 biegaczy z 
Namysłowa, Brzegu, Popielowa i Wołczyna, 
9 motocyklistów i 7 rowerzystów.  Po 
uroczystym otwarciu sztafety przez 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w 

N a m y s ł o w i e  –  J a r o s ł a w a 
Iwanyszczuka, uczestnicy sztafety 
ruszy l i  do  wspó lnego  b iegu 
p r z y j a ź n i .  N a j s t a r s z y m 
uczestnikiem imprezy był biegacz 
Michał Stadniczuk, a najmłodszą – 
rowerzystka Kajla Czajkowska.
 W  L i g o c i e  K s i ą ż ę c e j 
uczestników sztafety przywitał Ks. 
Proboszcz Edward Łupkowski, który 
po wspólnej modlitwie, dokonał 
uroczystego zamknięcia sztafety. 
Następnie nastąpi ło wspólne 
sadzenie symbolicznego dębu 
przyjaźni polsko – ukraińskiej i 
poczęstunek.                                         

JG

IX SZTAFETA PRZYJAŹNI NAMYSŁÓW – LWÓW – LIGOTA KSIĄŻĘCA 2014

 P a r a d a  m o t o c y k l i s t ó w  d o 
Namysłowa wiodła przez Krzyżowniki, 
Proszów, Dalanów, Woskowice Górne, 
Woskowice Małe, Bukowę Śląską, 
Baldwinowice, Kowalowice i Objazdę. 
Paradę tworzyło ponad 200 pojazdów, tj. 
motocykle, quady, trajki, motorowery. 

 O oprawę muzyczną imprezy zadbały kapele: „Manson Band”, „The New Shadows” oraz „Tanzanite”. Namysłowskie 
Stowarzyszenie Motocyklistów bardzo dziękuje za pomoc w organizacji imprezy KPP w Namysłowie, Zakładowi „Ekowod” w 
Namysłowie, Zakładowi Energetycznemu i sponsorującym firmom.  

Kazimierz Jakubowski – NOK

plac zabaw
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