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„SPÓJNOŚĆ”
PODPISANA

25 stycznia br., pomiędzy Zakładem 
W o d o c i ą g ó w  i  U s ł u g  K o m u n a l n y c h  
„EKOWOD” Spółka z o.o. w Namysłowie i 
W o j e w ó d z k i m  F u n d u s z e m  O c h r o n y  
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, 
została podpisana umowa o dofinansowanie 
p r o j e k t u  „ R o z w i ą z a n i e  p r o b l e m ó w  
g o s p o d a r k i  ś c i e k o w e j  w  p o w i e c i e  
namysłowskim” w ramach działania 1.1 – 
g o s p o d a r k a  w o d n o - ś c i e k o w a  w  
aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko. Umowę podpisali Prezesi 
Zarządów, tj. Artur Masiowski (EKOWOD) 
i Zbigniew Figas (WFOŚiGW) w obecności 
Burmistrza Namysłowa – Krzysztofa 
Kuchczyńskiego.

Projekt obejmuje:
1 ) b u d o w ę  k a n a l i z a c j i  s a n i t a r n e j  w  
miejscowościach:  Rychnów,  Łączany,  
Ziemiełowice, Jastrzębie, Smarchowice 
Wielkie, Objazda, Kowalowice, Jakubowice i 
Idzikowice (część miejscowości),
2)rozbudowę i modernizację oczyszczalni 
ścieków w Namysłowie.
Planowany całkowity koszt realizacji projektu 
wynosi 30.722.068,13 zł, z czego:
1)koszty spełniające warunki kwalifikowalności 
wydatków wynoszą 25.071.919,80 zł,
2)dofinansowanie z Funduszu Spójności 
wynosi 13.264.048,45 zł (52,9%).

Realizacja  projektu ma przynieść 
wybudowanie ok. 28,02 km sieci kanalizacji 
sanitarnej i rozbudowanie, zmodernizowanie 
oczyszczalni ścieków, a także przyrost RLM 
(równoważna liczba mieszkańców) o 3.119, w 
tym:
1) w związku z podłączeniem nowych 

gospodarstw domowych – o 2.846 RLM,
2) w związku z podłączeniem nowych 

zakładów przemysłowych – o 261 RLM,
3) w związku z podłączeniem obiektów 
turystycznych – o 12 RLM.

Ostateczny termin zakończenia  i  
rozliczenia projektu to 30.07.2015 r., natomiast 
efekt ekologiczny osiągnięty ma zostać do dnia 
30.06.2016 r.

Roman Kania
kierownik Jednostki Realizującej Projekt

w firmie „EKOWOD” Sp. z o.o.
w Namysłowie

Dawid Zacharski to trzy i pół letnie dziecko, u 
którego w pierwszych dniach życia stwierdzono 
wrodzoną wadę serca. Chłopiec cierpi także  na 
d z i e c i ę c e  p o r a ż e n i e  m ó z g o w e .
Dawid urodził się 8. lutego 2009 r. W drugiej 
dobie po porodzie stwierdzono u Niego  
wrodzoną wadę serca. Dla rodziców była to 
szokująca wiadomość. Mieli już dwoje, 
zdrowych dzieci, ciąża przebiegała bez 
problemów, dlatego informacja,  że u 
noworodka występuje przełożenie tętnic 

w i e l k i c h ,  m n o g i e  u b y t k i  p r z e g r o d y  
m i ę d z y k o m o r o w e j  i  u b y t e k  p r z e g r o d y  
międzyprzedsionkowej ,  była  ogromnym 
zaskoczeniem. Już 11 dni po porodzie został 
poddany zabiegowi atrioseptostomii balonowej 
Rashkinga, w kwietniu tego samego roku – 
zabiegowi zespolenia pnia płucnego z aortą, a w 
maju 2009 r. – zabiegowi zespolenia prawej 
komory serca i tętnicy płucnej. Trzy dni po 
ostatniej operacji doszło do udaru mózgu, czego 
konsekwencją jest niedowład spastyczny 
czterokończynowy, padaczka oraz zez zbieżny. 
W dziewiątym miesiącu życia chłopiec został 
poddany kolejnej operacji serca. Mimo przebytych 
zabiegów wady serduszka nie udało się całkowicie 
usunąć. Jedyną szansą jest  zabieg, który 
kosztowałby 36 tys. euro! Pobyt matki w szpitalu - 
40 euro za dobę. – Zrobimy wszystko, żeby zdobyć 
te pieniądze. Nasz syn za dużo przeszedł, żeby teraz 
się poddać – informuje mama Dawida. Rodzice 
chłopca poświęcili na ratowanie chłopca bardzo 
dużo. Pani Anna nie pracuje, ponieważ Dawid 
wymaga stałej opieki. - W celu zdobycia pieniędzy 
na kupno leków, rehabilitację syna, dojazdy do 
placówek medycznych, noclegi w Zabrzu, kiedy 
Dawid przebywał w szpitalu, zmuszeni byliśmy 
sprzedać sprzęt, którym mąż pracował w lesie – 
informuje pani Zacharska. 
Obecnie Dawid pozostaje pod stałą opieką 
neurologiczną. Chłopiec nie chodzi, nie mówi, nie 
jest w stanie nawet samodzielnie siedzieć, pewne 
ograniczenia ruchowe występuję także w 
kończynach górnych. Cztery razy w tygodniu 
uczęszcza na zabiegi rehabilitacyjne – dwa razy w 
tygodniu odbywają się one w Namysłowie i dwa 
razy w tygodniu w Opolu. Państwo Zacharscy mają 
oprócz Dawida jeszcze dwoje  dzieci  –  
siedemnastoletnią córkę i syna w ostatniej klasie 
szkoły podstawowej. – Moje starsze dzieci bardzo 
kochają Dawida, są bardzo wyrozumiałe i 
pomocne w opiece nad młodszym bratem – 
opowiada pani Anna.  
W imieniu rodziny Dawida, zwracamy się do 
Państwa z prośbą o 
pomoc dla chorego 
chłopca. Zebrane 
środki finansowe 
pozwolą nie tylko 
na przeprowadze-
n i a  n i e z b ę d n e j  
operacji serca, ale 
także na kontynu-
owanie kosztow-
nego leczenia i  
rehabilitacji. 

Pieniądze można 
kierować na konto Fundacji Dzieciom „Zdążyć 
z pomocą” w Banku BPH S.A. o numerze:

z dopiskiem 
 – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia.

JG

15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
18617 – Zacharski Dawid

POMÓŻMY
DAWIDOWI
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POTRAFIMY POMAGAĆ

Pamiętacie Państwo „zakręconą” akcję zbierania 
plastikowych zakrętek dla Oliwiera? Celem akcji było 
uzyskanie ze sprzedaży nakrętek pieniędzy na zakup protezy 
dla małego Oliwierka. Informacja o akcji wywieszona została 
we wszystkich szkołach i przedszkolach w Namysłowie i 
okolicy. Udało się zebrać odpowiednią ilość zakrętek, za co 
rodzice chłopca bardzo dziękują:
„Serdeczne podziękowania dla wszystkich szkół i 
przedszkoli z Namysłowa i okolicy oraz dla 
wszystkich ludzi o dobrym sercu, którzy wzięli 
udział w zbiórce plastikowych zakrętek dla 
naszego syna Oliwiera -

składają Rodzice”

30 stycznia 2013 r. Senat 
R P  p r z y j ą ł  u s t a w ę
o  z m i a n i e  u s t a w y
o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
W  k o n s e k w e n c j i ,  
n i e z b ę d n e  j e s t  

wprowadzenie zmian do podjętych 28 grudnia 2013 r. 
uchwał Rady Miejskiej w Namysłowie, dotyczących 
gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie 
Namysłów. W związku z powyższym, wstrzymujemy się z 
publikacją dotychczasowych postanowień w tej kwestii, a 
końcowe stanowisko zostanie podane do wiadomości po 
wprowadzeniu ostatecznych zmian.

Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

Koniec roku 2012 przyniósł zakończenie robót 
budowlanych prowadzonych na Baszcie Cylindrycznej, 
znajdującej się  przy Urzędzie Pocztowym w Namysłowie, 
oraz na pawilonie handlowym w Jastrzębiu, który 
przystosowany został na świetlicę wiejską.

We wrześniu ubiegłego roku rozpoczęto remont 
konse rwa to rsk i  Basz t y  Cy l i nd ryczne j .  Zak res  
przeprowadzonych robót budowlanych objął remont
i zabezpieczenie lica ceglanego, odtworzenie zniszczonych 
partii murów ceglanych, izolację fundamentów, a także remont 
dachu i montaż rynien umożliwiających odprowadzanie wody. 
Odbiór prac budowlanych, wykonanych przez Pracownię 
Dokumentacji i Konserwacji Zabytków Jerzego Skarbka 
z Brzegu, nastąpił 03.12.2012 r. Koszt przedsięwzięcia to ok. 
135 tys. zł.  

Przebudowa pawilonu handlowego na świetlicę wiejską w 
Jastrzębiu objęła wymianę instalacji sanitarnej i elektrycznej, 
stolarki okiennej i drzwiowej, podłóg i posadzek, ocieplenie 
ścian zewnętrznych i stropodachu, a także wyposażenie 
świetlicy i kuchni. W ramach obiektu wydzielone zostały 
pomieszczenia przeznaczone na: kuchnię, zmywalnię, 
przygotowalnię, spiżarnię oraz pomieszczenie sanitarne dla 
personelu. Część przeznaczona na świetlicę składa się z 
przedsionka, holu, szatni, sanitariatów oraz sali widowiskowej 
ze sceną. W budynku wydzielono także dwie szatnie z 
natryskami i sanitariatami oraz pomieszczenie dla sędziego z 
zapleczem sanitarnym. Wykonano także utwardzenie terenu 
wokół budynku z wydzieleniem miejsc parkingowych oraz 
pochylnię dla niepełnosprawnych. Prace wykonane przez 
firmę „Cargo” Sp. z o.o. z Namysłowa zakończono
30.11.2012 r. Wartość inwestycji to ok. 840 tys. zł.

JG 

INWESTYCJE W GMINIE

ZMIANY W GOSPODAROWANIU
ODPADAMI KOMUNALNYMI



XVIII Sesja Rady Miejskiej w Namysłowie odbyła się
28 grudnia 2012 r., na której podjęto uchwały w sprawie: 
1) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
2) uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok,
3) uchwa len ia  s ta tu tu  Ś rodow iskowego  Domu 

Samopomocy,
4) Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Namysłów w 2013 roku,

5) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Namysłów,

6) postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy
Namysłów, na których nie zamieszkują mieszkańcy a
powstają odpady komunalne,

7) wyboru metody ustalania opłaty i stawki za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki opłaty za pojemnik,

8) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

9) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości, 

10) określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścic iel i  n ieruchomości  i  
zagospodarowania tych odpadów,

11) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych,

12) ustalenia opłat za przyjmowanie i zagospodarowanie 
odpadów na składowisku odpadów w Ziemiełowicach,

13) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Namysłów,

Informuję o możl iwości  
skorzystania z prostej  i 
wygodnej metody przesyłania 
deklaracji podatkowych drogą 
elektroniczną poprzez portal 
www.finance.mf.gov.pl  – 
zakładka e-Deklaracje.

System e-deklaracje umożliwia składanie deklaracji 
podatkowych drogą elektroniczną każdemu podatnikowi i 
płatnikowi, co jest najprostszym, najszybszym i bezpiecznym 
sposobem ich złożenia. 
Na portalu www.finance.mf.gov.pl dostępne są interaktywne 
formularze podatkowe oraz instrukcja dotycząca ich wypełniania i 
przesyłania.
W formie elektronicznej bez użycia podpisu elektronicznego 
można składać następujące deklaracje podatkowe: PIT-28, PIT-
36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A, VAT-7, 
VAT-7K, VAT-7D, PCC-3 oraz wniosek PIT-16. 
Natomiast z użyciem podpisu kwalifikowanego można składać 
następujące deklaracje i informacje podatkowe: CIT, PIT-8C, PIT-
11, PIT-40, ORD-ZU, ORD-U, SD-2, SD-Z2, SD-3            i inne.
Złożona poprawnie deklaracja pozwala na wygenerowanie 
Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). To potwierdzenie 
traktowane jest na równi z dowodem nadania listu poleconego 
czy złożeniem deklaracji bezpośrednio w urzędzie skarbowym.
Korzyści związane ze złożenia deklaracji w formie 
elektronicznej:
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14) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej,

15) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 
2012 rok.

XIX Sesja Rady Miejskiej w Namysłowie odbyła się
24 stycznia br., na której podjęto uchwały w sprawie:
1) przystąpienia Gminy Namysłów do Lokalnego Funduszu 

Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Namysłów
sp. z o.o. w Namysłowie oraz Krajowego Funduszu 
Doręczeniowego „Samorządowa Polska” sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie,

2) rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania 
świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 
zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych 
przez Gminę Namysłów,

3) zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłaty w 
drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia 
za inkaso,

4) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji 
Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych 
Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” 
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie 
na lata 2013-2015,

5) poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz 
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 
wynagrodzenia,

6) podziału Gminy Namysłów na stałe obwody głosowania i 
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych 
komisji wyborczych,

7) skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Namysłowie,

8) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej,

9) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 
2013 rok,

10) zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów.

JG

ź oszczędność czasu,
ź niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej,
ź łatwość wypełnienia,
ź bezpieczeństwo przesyłanych danych,
ź gwarancja poprawności składanej deklaracji,
ź szybszy zwrot nadpłaty,
ź ochrona środowiska,
ź otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez 

wychodzenia z domu. 
Obszerny opis systemu e-deklaracje dostępny jest na stronie 

Ministerstwa Finansów:  www.finanse.mf.gov.pl.
Ponadto informuję, że na stronie internetowej www.ppus.pl 

udostępniony został Program Płatnika Urzędu Skarbowego. 
Aplikacja może być nieodpłatnie wykorzystywana przez 
p łatn ików do masowego wysyłania  dokumentów 
elektronicznych, w szczególności PIT-11, PIT-40, PIT-8C, do 
systemu e-Deklaracje. Aplikacja ta oferuje możliwości zbliżone 
do podstawowych funkcji Programu Płatnika ZUS.

Dzięki opcji „wysyłka do bramki testowej” program pozwala 
płatnikom bezpiecznie przećwiczyć współpracę ich systemów z 
systemem e-Deklaracje tak, aby mogli się przygotować do 
wysyłki PIT-ów za 2012 rok. Na wyżej wymienionej stronie 
internetowej również umieszczona została instrukcja obsługi 
programu.

Zapraszam płatników do skorzystania z możliwości 
obsługi deklaracji podatkowych przez internet.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie

E-DEKLARACJE
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Energią w choroby

Najbliższe terminy: 

26 lutego 2013 r.
12 marca 2013 r.
26 marca 2013 r. 
Zapisy i informacje tylko telefonicznie pod 
numerami: (62) 736 70 21 oraz 605 080 061

Namysłowski Ośrodek Kultury
Pl. Powstańców Śląskich 2

Roman Mączka - wielkopolski uzdrowiciel - pomoże Ci odzyskać zdrowie. Dołącz 
do tysięcy osób, które przekonały się o jego niezwykłych zdolnościach! Jego seanse 
wywołują ciepło, mrowienie i chłód, a po chwili przynoszą ulgę w cierpieniu. „Seanse 
prowadzone przez Pana Romana mają nadzwyczajne działanie, pozwalają znosić ból, 
jak również w przypadkach uznanych za nieuleczalne nieoczekiwanie przywracać 
zdrowie”.

Bioenergoterapią zajmuję się od 1992 roku. Ukończył specjalistyczne kursy, które 
nauczyły Go wykorzystywać naturalne możliwości w leczeniu ludzi oraz zdobył 
dokument potwierdzający jego naturalne predyspozycje i siłę biomagnetyczną. Posiada 
Certyfikaty Klasy Międzynarodowej. Certyfikaty są dostępne do wglądu na stronie 
Centrum Terapii Naturalnej Echo www.echomed.pl.

Świadectwem niezwykłej mocy są relacje ludzi, którym pomógł.
Stanisław W. z Poznania stwierdzono u mnie nowotwór płuc, rokowania lekarzy 

były bardzo złe, nie dawali mi długiego życia, w tej dramatycznej sytuacji zwróciłem się 
do Pana Romana, po kilku wizytach ku zaskoczeniu wszystkich choroba zaczęła 
ustępować, dziś jestem całkowicie uzdrowiony, nie wiem jak mam za to dziękować. W 
skutek wypadku przed wielu laty- miałam wtedy wstrząs mózgu- nieustannie bolała 
mnie głowa. Bóle z wiekiem były coraz bardziej dokuczliwe, czasami mdlałam z ich 
powodu. Mój los odmienił się całkowicie gdy skorzystałam z pomocy bioenergoterapeuty 
Pana Mączki. Już po jednej z pierwszych wizyt wszystkie bóle zaczęły ustępować. Dziś 
mogę normalnie funkcjonować i żyć bez bólu-Beata G. z Zamościa.

Roman Mączka wyczuwa nieprawidłowości w organizmie za jednym dotknięciem 
dłoni. Wystarczy, że przyłoży je na ciele chorego by poczuć gdzie powinien odblokować 
przepływ energii, który pomoże zwalczyć chorobę. Nawet najdrobniejsze zaburzenia 
pracy organizmu nie pozostają nie zauważone. Jest skuteczny w leczeniu schorzeń nerek 
pęcherza moczowego i prostaty . Pomaga na dolegliwości kobiece, nerwice, bóle głowy, 
astmę oskrzelową, zaburzenia krążenia i pracy układu 
oddechowego. Leczy choroby oczu, uszu, nosa i gardła, 
kołatania serca, skoki ciśnienia. Dzięki energii Romana 
Mączki znikają guzy, torbiele oraz mięśniaki.

9 stycznia br. w Filharmonii Opolskiej wręczone zostały Laury Umiejętności i Kompetencji 2012 
przedstawicielom samorządów i przedsiębiorcom, pracownikom służby zdrowia, naukowcom, działaczom kultury,
a także sportowcom. 

Pomysł wręczania laurów zrodził się w 
2002 roku w Regionalnej Izbie Gospodarczej w 
Katowicach, kiedy to postanowiono nagradzać 
instytucje i firmy wyróżniające się wysokim 
poziomem prowadzonej działalnością, która 
spełnia europejskie standardy, a także wybitne 
osoby – za aktywność i zdobyte sukcesy w 
dziedzinie nauki, kultury czy sportu. Dla 
przykładu, wśród nagrodzonych w całej historii 
konkursu wybitnych osób znaleźli się: Jan Paweł 
II, Vaclav Havel, Javier Solana i Lech Wałęsa.

Podczas jubileuszowej, XX Gali Laurów 
Umiejętności i Kompetencji, kapituła tego 
prestiżowego konkursu wręczyła 37 nagród: 24 
srebrne, 11 złotych i 2 platynowe laury.
Po raz pierwszy nadano także pośmiertny, 
kryształowy laur byłemu Prezesowi Regionalnej 
Izby Gospodarczej w Opolu - Januszowi 
Granatowi. Wśród wyróżnionych znalazły się   
namysłowskie firmy. W kategorii polskie 
przedsiębiorstwa Złoty Laur Umiejętności i 
Kompetencji 2012 otrzymała firma „Velux” Sp. z 
o.o. w Namysłowie, a Srebrne Laury 
Umiejętności i Kompetencji 2012 wręczono 
firmom: „Dziedzic” Sp. z o.o. i „Diehl” Sp. z o.o.
Gratulacje!                                                      JG

Zdjęcie autorstwa Krzysztofa Norberta Wolfa 

WRĘCZONO LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2012

 

Wszystkim osobom które przekazały 1% podatku na moje subkonto w Fundacji serdecznie 

dziękuję. To dzięki Wam już wkrótce będ ę chodzić na takich protezach. Czeka mnie jeszcze długa 

rehabilitacja oraz nauka poprawnego chodzenia.

Dlaczego zbieramy dalej?

Koszt zakupu protez przekracza 500 tys. Złotych. Te protezy mogą służyć 6 do 8 lat po tym czasie trzeba wymienić je 

na nowe. Potrzebne będzie ich serwisowanie, dlatego nadal liczymy na waszą pomoc, aby nasza córka mogła być 

zabezpieczona na przyszłość. Liczymy na 1% z podatku Każda złotówka jest cenna

W celu wsparcia finansowego Ewa została zarejestrowana do:
Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia 

NR KRS 0000050135 
dla rozliczeń PIT 1% w rubryce (cel szczegółowy 1%)wpisać: KIERYCZKA 

Przelewy indywidualne z pomocą kierować na konto Ewy w Fundacji 
Bank Pekao S.A. I O/Wrocław 

45 1240 1994 1111 0000 2495 6839

z dopiskiem NA CELE OCHRONY ZDROWIA "kieryczka" 

>>> Proszę was o pomoc, w takiej sytuacji każdy PIT się liczy...! <<<

W styczniu 2012 roku w wyniku wypadku 

komunikacyjnego (kolejowego) Ewa doznała urazu 

wielomiejscowego, zwłaszcza zmiażdżenia obu 

kończyn dolnych na poziomie obu podudzi . 

Konieczne było przeprowadzenie amputacji kończyn 

dolnej prawej na wysokości uda. Podjęto próbę 

ratowania podudzia lewego. Mimo zastosowanego 

leczenia nie udało się przywrócić w nim ukrwienia i 

przeprowadzono amputację kończyny dolnej lewej 

na poziomie uda.



Powszechnie wiadomo, że w okresie jesienno-zimowym 
odnotowuje się zwiększoną liczbę zachorowań na grypę. 
Jest to czas, w którym nasz układ odpornościowy jest 
osłabiony i tym samym jesteśmy bardziej narażeni na 
infekcje. Na przełomie 2012 i 2013 roku odnotowano duży 
wzrost ilości osób, które zgłosiły się do placówek 
medycznych z podejrzeniem grypy. Szokują także 
informacje o przypadkach zachorowań na grypę A(H1N1). 
Statystki przerażają, a specjaliści alarmują  o wzmożoną 
ostrożność. 

Według Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, w 
okresie od 8 do 15 stycznia br., zanotowano w Polsce ogółem 
213.906 zachorowań i podejrzeń choroby na grypę, w tym w 
województwie opolskim zarejestrowano w tym okresie 5906 
takich przypadków.

Dlatego już teraz zadbajmy o siebie i swoją rodzinę. 
Pamiętajmy, że na zwiększenie odporności organizmu 
wpływają:
1) Sport i aktywność fizyczna. Badania naukowe 

dowodzą, iż osoby, które prowadzą aktywny tryb życia 
rzadziej są przeziębione i mają na ogół znacznie lepsze 
samopoczucie, a 30-sto minutowy spacer, kilka razy w
tygodniu, podnosi odporność organizmu i ma negatywny 
wpływ na choroby serca i nowotworowe. Dzieje się tak, 
ponieważ ćwiczenia fizyczne zwiększają ilość białych 
krwinek oraz aktywność limfocytów, które odgrywają 
ważną rolę w mechanizmie układu odpornościowego 
człowieka.

2) Odpowiednia dieta. Jesień i zima nie są najlepszymi 
porami roku na rygorystyczne diety. W tym czasie 
organizm potrzebuje bowiem więcej energii. Aby 
zapewnić mu prawidłowe funkcjonowanie należy 
pamiętać o pięciu dziennie, regularnych posiłkach. 
Pamiętajmy, by w naszym menu znalazły się warzywa i 
owoce - to one są największym źródłem witamin, których tak  
potrzebujemy zimą.

3) Odpowiednia ilość snu, który jest nam niezbędny do 
prawidłowego funkcjonowania. Przemęczony organizm jest 
bardziej narażony na infekcję, dlatego nie warto 
zarywać nocy. Odpowiednia długość snu dla dorosłego 
człowieka to ok. 8 godzin na dobę. Ważne jest też to, aby 
tak samo jak o ilość snu, dbać o jego jakość. Spokojny, 
głęboki sen ma bardzo duży wpływ na odporność naszego 
organizmu. Podczas snu nasz układ immunologiczny 
pracuje na „zwiększonych obrotach”, produkując 
przeciwciała i komórki odpornościowe. Dlatego 
zakłócenia snu, w dłuższym okresie czasu, osłabiają 
naszą koncentrację w ciągu dnia, pogarszają nastrój, co 
również obniża zdolność organizmu do walki ze 
szkodliwymi czynnikami środowiska. Na lepszy sen 
za leca s ię  wywie t rzen ie  pomieszczen ia  oraz
nieobciążania organizmu zbyt obfitą kolacją. Postarajmy się 
zatem, aby ostatniego posiłku nie jeść na krótko przed 
zaśnięciem. 

4) Trzymanie nerwów na wodzy. Odporność organizmu 
osłabiają w dużym stopniu sytuacje stresowe. Dzieję się t ak  
dlatego, iż układ odpornościowy jest ściśle powiązany z 
systemem nerwowym. Należy więc nauczyć się 
efektywnie walczyć ze stresem i unikać sytuacji 
zwiększających ryzyko jego wywołania. Ważne jest, aby 
codziennie poświęcić choć odrobinę czasu na relaks, 
odprężenie, wyciszenie.

Trzeba jednak liczyć się z ewentualnością, że te sposoby 
zawiodą. Wirusy grypy, mutują bardzo skutecznie, szybko 
przełamując długoterminowe możliwości obronne żywiciela. 
Szerzenie się grypy sezonowej, podobnie jak grypy A(H1N1), 
odbywa się drogą powietrzną i kropelkową, a czasami także 
przez kontakt ze skażoną powierzchnią. Wirusy grypy atakują

się. 
W konsekwencji powodują martwicę tychże komórek, co z kolei 
otwiera drogę patogenom bakteryjnym. Okres wylęgania wynosi 
1-4 dni (średnio 1-2 dni). Osoba zakażona może stanowić 
zagrożenie dla innych osób zanim jeszcze pojawią się objawy 
choroby, tj.:
ź zakażony dorosły może być źródłem zakażenia dla innych 

począwszy od dnia poprzedzającego wystąpienie objawów 
chorobowych do około 5-7 dni po ich wystąpieniu,

ź zakażone dziecko może być źródłem zakażenia dla innych do 
ponad 10 dni po wystąpieniu pierwszych objawów, przy czym 
u małych dzieci, również przez okres do 6 dni zanim wystąpią 
objawy,

ź zakażony z ciężkim niedoborem odporności może być 
źródłem zakażenia dla innych przez wiele tygodni lub 
miesięcy. 

Wyróżnia się 3 typy wirusów grypy: A, B i C. Ponadto typ A dzieli 
się na podtypy A/H1N1/, A/H3N2/, A/H2N2 i inne. Zwykle 
zakażenia wirusami grypy podtypu A/H3N2/ powodują cięższe 
zachorowania niż zakażenia podtypem A/H1N1/ i typem B. 
Zakażenia wirusami grypy typu C mają zwykle charakter 
bezobjawowy.
Objawy nowej grypy A(H1N1) są podobne jak grypy 
sezonowej: gorączka, kaszel, ból gardła, katar z płynną 
wydzieliną lub zatkanym nosem, bóle mięśniowe i stawowe, ból 
głowy, dreszcze. W około 25-30% przypadków „nowej” grypy 
mogą występować wymioty i biegunka. Podobnie jak w grypie 
sezonowej, część zachorowań przebiega ciężko, a nawet może 
zakończyć się śmiercią.
Co można zrobić, aby zmniejszyć ryzyko zarażenia wirusem 
grypy? Po pierwsze, nie wolno lekceważyć żadnych, nawet 
bardzo wczesnych jej objawów. W przypadku ich zauważenia, 
powinno się niezwłocznie udać do lekarza i unikać kontaktu z 
innymi osobami. Osoby, które mają objawy grypy, a nie są 
hospitalizowane, nie powinny opuszczać mieszkania przez 
siedem dni od wystąpienia objawów, lub o jeden dzień dłużej niż 
trwają objawy, jeśli choroba trwa dłużej. Osoby samotne powinny 
być zaopatrzone w produkty spożywcze na okres 
ponadtygodniowy, aby uniknąć konieczności odwiedzania 
sklepów. Po drugie, częste mycie lub dezynfekowanie rąk 
pomaga uchronić się przed wirusem, przy czym mycie rąk nie 
powinno polegać na szybkim ich opłukaniu, lecz należy je myć 
przez co najmniej 20 sekund. Po trzecie, należy przestrzegać 
odpowiedniej higieny oddychania, która zapobiega narażeniu 
innych osób na potencjalnie niebezpieczne wydzieliny z nosa lub 
ust osoby chorej. Osoba chora, powinna zakrywać nos i usta 
chusteczką, podczas kichania lub kaszlu. Kichać i kaszleć 
należy w ramię, a nie w dłonie. Chusteczki po użyciu należy 
wyrzucać do kosza.
Dlaczego warto szczepić się na grypę? Szczepienia 
przeciwko grypie są najskuteczniejszą strategią zapobiegania 
zachorowaniom. Szczepienia przeciwko grypie zapobiegają 
zachorowaniom u 70-90% zdrowych osób poniżej 65 roku życia, 
a także powikłaniom pogrypowym, które mogą pozostawić 
zdrowotne konsekwencje do końca życia, a nawet zakończyć się 
zgonem. W Polsce dostępne są jedynie inaktywowane 
szczepionki przeciwko grypie tj.:
ź szczepionki zawierające rozszczepione wiriony wirusa grypy 

(typu „split”),
ź szczepionki podjednostkowe (typu „subunit”), zawierające 

jedynie powierzchniowe białka wirusa grypy,
ź szczepionka wirosomalna.
Odporność po przebyciu choroby zakaźnej bywa trwała i bardzo 
skuteczna. Wiele współczesnych szczepionek rozwija jednak 
odporność porównywalną z odpornością po przebyciu choroby. 
Masowe stosowanie szczepień zabezpiecza nie tylko osoby 
szczepione ale, przez eliminowanie krążących w środowisku 
drobnoustrojów, zmniejsza prawdopodobieństwo zachorowania 
niezaszczepionych.

JG  wg  inf. www.mz.gov.pl

komórki nabłonka dróg oddechowych, w których namnażają 
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„Dziękujemy Ci Polsko i cały Świecie! Bez Was nie 
byłoby takiego dnia!” – tymi słowami Jurek Owsiak 
podsumował 21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. 

Grają już 21 lat. Przygoda z WOŚP dla niektórych 
wolontariuszy stała się już rodzinną tradycją. Niegdyś sami, 
ściskając puszki w marznących na mrozie rękach, zbierali 
pieniądze dla noworodków i niemowląt, w tym roku przyjechali 
z dziećmi, by pomóc dzieciom i osobom starszym. 
Uczestnictwo w WOŚP to przede wszystkim pomoc 
potrzebującym i to jest motorem, który napędza do działania 
Polaków. Świadomość niesienia pomocy ma nieograniczoną 
moc. Świadczą o tym zebrane w każdym roku sumy 
pieniężne, czy uzyskana, rekordowa kwota (150 tys. zł.) 
podczas tegorocznej licytacji złotego serduszka. W tym roku 
po raz pierwszy pieniądze, które zasiliły konto fundacji WOŚP, 
przeznaczone będą nie tylko na zakup sprzętu medycznego 
służącego medycynie dziecięcej, ale także na poprawę 
sytuacji przewlekle chorych ludzi w podeszłym wieku.  

Jak Namysłowianie uczestniczyli w tegorocznym finale 
WOŚP? Zebrani przed Namysłowskim Ośrodkiem Kultury 
wolontariusze, zaopatrzeni w identyfikatory i puszki WOŚP

WOŚP GRA
TAKŻE DLA NAMYSŁOWIAN

 „ruszyli do boju” o godz. 8.00 w mroźny, niedzielny poranek. 
Do wspólnego kwestowania zapraszali Namysłowian także 
funkcjonariusze KPP i KP PSP w Namysłowie, podczas akcji 
MEGAFON, która rozpoczęła się o godz. 10.00. O godzinie 
14.45 na namysłowskim rynku odbyły się pokazy strażackie. 
Chętni i bardziej odważni mogli podziwiać panoramę 
Namysłowa z kosza podnośnika wozu strażackiego, który 
wznosił się niejednokrotnie na wysokość ok. 25 m. Można było 
także zmierzyć się z warunkami panującymi w dymowej 
komorze, czy wypróbować możliwości własnego błędnika 
mając na nosie alkogogle. Zgromadzeni mieli także 
możliwość zobaczenia wyposażenia wozów strażackich. O 
godz. 15.00 w kościele p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w 
Namysłowie przepiękny Koncert Kolęd dali uczniowie 
Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Namysłowie, a od 
godz. 16.30 w NOK do wspólnego grania z WOŚP przyłączyli 
się namysłowscy wykonawcy, tj. Namysłowska Orkiestra 
Dęta, The Shadows, Namysłowianie, Studio Piosenki, 
Fermata, Kasia Fiała, GAMA, Karolina Masiorek oraz The 
Rumble. Ważną częścią imprezy była sprzedaż darów 
przekazanych przez WOŚP i darczyńców z Gminy Namysłów. 
O godz. 20.00 zbieranie funduszy zakończono tzw. 
Światełkiem do Nieba, tj. spektakularnym pokazem 
sztucznych ogni. Na zakończenie zagrał zespół BRUNO 
SCHULZ  z Łodzi.  Podczas gdy większość uczestników 
WOŚP skupiona była na koncertach, pokazach i innych 
występach artystycznych, na piętrze Namysłowskiego 
Ośrodka Kultury, pięcioosobowe grono Pań skrupulatnie 
liczyło wszystkie, systematycznie wpływające pieniądze. 
Ostatecznie zebrano ok. 27 tys. zł. Nad prawidłowym 
biegiem przedsięwzięcia czuwali pracownicy NOK,  w tym 
szef namysłowskiego sztabu WOŚP – Mateusz Kania, a nad 
bezpieczeństwem funkcjonariusze KPP i KP PSP w 
Namysłowie. 

Czy było warto? Oczywiście, w końcu Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy gra także dla Namysłowian. Już po I 
Finale, dzięki funduszom WOŚP, Oddział Neonatologiczny 
namysłowskiego szpitala wzbogacony został m.in. o inkubator 
„Oxymetr” firmy S&W Medico Teknik, a w latach następnych o: 
ręczny resuscytator silikonowy (II Finał WOŚP), urządzenie 
do przesiewowych badań słuchu metodą otoemisji 
akustycznych EROSCAN (IX Finał WOŚP), inkubator 
zamknięty do opieki podstawowej (VII Finał WOŚP), inkubator 
ATOM 2100G (XV Finał WOŚP), urządzenie do 
screeningowego badania słuchu OTO READ (XVII Finał 
WOŚP). Oddział dziecięcy NZOZ  w Namysłowie 
wyposażony został w XI Finale WOŚP  w aparat EKG 
AsCARD A4, glukometr oraz monitor nieinwazyjny.

JG

WASZCZUK i PARTNERZY
SPÓŁKA PARTNERSKA RADCÓW PRAWNYCH

zatrudni

SEKRETARKĘ
w siedzibie w Namysłowie

Zgłoszenia prosimy kierować
na adres e-mail: namyslow@waszczuk.pl
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Z Sylwestrem Zabielnym i Łukaszem i  z a p i s a n e  n a  
Ocharskim rozmawiała Jolanta Grabowska p ł y t a c h  D V D .  
JG: Jak powstał teatr „Bez Atu”? T r z e b a  t e ż  
SZ: W kwietniu 1999 r. Aleksandra Patelska wspomnieć o wielu 
złożyła mi propozycję współpracy przy g o ś c i n n y c h  
stworzeniu w Namysłowie teatru, jak to występach w kraju 
nazwała, „na szerszą skalę”. Pani Aleksandra i za granicą, w tym 
pamiętała mnie z czasów byłej już Szkoły dw u k ro t n i e  we  
Podstawowej nr 1, a dokładnie ze sztuki Lwowie i raz w 
„Trędowaty, bo nie kochany”, w której byłem Budziszynie  na  
narratorem. Pomysłowi przyklasnąłem bez Łużycach. Wielkim 
wahania. W niedługim czasie stworzyliśmy na wydarzeniem była 
tyle dużą grupę, że do końca 1999 r. udało nam też przygotowana 
się przygotować dwa programy - montaż z przez nasz zespół 
okazji Święta Niepodległości oraz „Jasełka” na polska premiera 
motywach „Betlejem Polskiego” Lucjana Rydla. sztuki  „Łużycki  
W następnych latach chętnych do udziału w król” autorstwa 
spektaklach przybywało. W efekcie zostały Jurija Kocha, który 
utworzone dwa zespoły - jeden, składający się z a s z c z y c i ł  
z osób, które tworzyły teatr od początku - oraz Namysłów swoją 

zamykającym działalność artystyczną naszego drugi,  znacznie młodszy,  do którego obecnością podczas pokazu 6 listopada 2010 
teatru, który odbył się na deskach NOK-u 19 przyjmowane były nowe osoby. roku.
stycznia br. Młodych ludzi było zdecydowanie JG:  Jakimi osiągnięciami możecie się JG:  Jaka jest  przyczyna zakończenia 
mniej. Pojawili się głównie nasi wierni pochwalić? działalności „Bez Atu”?
widzowie, w tym oczywiście przyjaciele, ŁO: Z pewnością możemy do nich zaliczyć III ŁO: Skład teatru po prostu się zestarzał, dziś to 
znajomi, nasze rodziny i byli członkowie miejsce w Wojewódzkich Spotkaniach Teatrów ludzie blisko 30 letni lub ponad 30-letni. 
zespołu. Nie brakło też przedstawicieli Dramatycznych, Publicystycznych, Teatrów Większość z nas założyła rodziny, sporo czasu 
lokalnych urzędów i instytucji. Niesłychanie Poezji i Kabaretów „PROSCENIUM” w Nyskim absorbuje praca, bo przecież każdy z nas 
budujący był fakt, że ostatnie przedstawienie Domu Kultury, w kategorii „najlepszy pracuje w zupełnie innej branży. Ja jestem 
zagraliśmy przy niemal pełnej widowni. spektakl”, za realizację sceniczną „Kwintetu” w e t e r y n a r z e m ,  a l e  w a c h l a r z  
SZ: Prócz powodów, które wymienił Łukasz, Andrzeja Stasiuka w 2002 r. Rok później, w tym reprezentowanych przez nas zawodów jest 
myślę, że warto też wspomnieć o szkole. Moi samym konkursie, zdobyliśmy wyróżnienie za imponujący: geodeta, analityk medyczny, 
nauczyciele do dziś pozostają dla mnie sztukę „Zabij mnie” Marka Modzelewskiego. ratownik medyczny, biolog, dziennikarz i 
wzorcami. Jedni wywarli duży wpływ, jeśli Wówczas nagrodę aktorską otrzymała także politolog, filolog polski i wiele innych. 
chodzi o naukę, o rozwijanie pasji, inni potrafili Katarzyna Dynowska za rolę Kobiety. W 2002 r. Podejmowaliśmy próby zaangażowania do 
być dobrymi przewodnikami, pomagali w w VII Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim teatru młodszych osób, jednak zabiegi te nie 
dokonywaniu stojących przed młodym „O Buławę Hetmańską” w Byczynie Dorota należały do najłatwiejszych. Często kończyły 
człowiekiem wyborów. Obecny system Nyczaj zajęła III miejsce. W latach 2002-2004 się niepowodzeniem. Miewaliśmy nowych 
edukacji rozbił łączność między uczniem a w eliminacjach rejonowych Ogólnopolskiego uczestników, jednak po kilku próbach czy 
nauczycielem. Młody człowiek, nawet jeśli ma Konkursu Recytatorskiego w Kluczborku występach znikali. Tłumaczenie zawsze było 
talent i zdolności w jakiejś dziedzinie, często te błyszczał także Maciej Sado. Wieloma takie samo: brak czasu. Prawda jest taka, że 
zdolności ukrywa, bo nie wie, co z nimi zrobić, osiągnięciami aktorsko recytatorskimi, także coraz trudniej pozyskać osoby, które chciałyby 
jak je spożytkować. Spotkanie z kimś, kto na szczeblu ogólnopolskim, może się poświęcić czas na teatr po zajęciach lekcyjnych 
odkryje te umiejętności i wskaże kierunek, jest pochwalić Sylwek Zabielny. czy w weekend. 
tu, nierzadko, rozstrzygające. Mam jednak SZ: Osobiście, za ogromny sukces uznaję także JG: Jak myślicie, dlaczego tak się dzieje?
wrażenie, że ze względu na wszechobecny naszą współpracę z Katedrą Dziennikarstwa i ŁO: Postęp technologiczny i informatyczny, 
pośpiech relacja uczeń – mistrz staje się Komunikacji Społecznej Uniwersytetu prócz zalet, ma również swoje wady. Jedną z 
rzadkością. Inna sprawa, że „mistrza” trzeba Wrocławskiego, w wyniku której cztery różne nich jest to, że w dzisiejszym świecie teatr, 
też szukać samemu. Nie zawsze on pierwszy spektakle „Bez Atu” zostały zarejestrowane książka, koncert idą w zapomnienie. Można to
nas dotknie. z awo d ow y m  s p r z ę te m  te l e w i z y j ny m było zauważyć chociażby na Benefisie,

WYWIAD Z BYŁYMI AKTORAMI TEATRU „BEZ ATU” 
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fot. Andrzej Rekść
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20 stycznia br. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Miejskiego Polskiego Związku Wędkarskiego 
w Namysłowie.

Podczas zebrania, wręczono wyróżnienia najbardziej zasłużonym, tj. srebrną odznakę PZW wręczono Arturowi Nodze, odznakę 
„Wzorowego Młodego Wędkarza” otrzymali: Marta Ołpińska, Patryk Chrabański oraz Krystian Ołpiński, medal "Za Zasługi Dla 
Wędkarstwa Opolskiego" otrzymał Cezary Duda. Podczas spotkania wręczono także dyplomy i podziękowania sponsorom koła, a są 
nimi: Bank Spółdzielczy w Namysłowie, Gmina Namysłów, Starostwo Powiatowe, Namysłowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 
Przedsiębiorstwo „EKOWOD” Namysłów, Stacja Paliw Makuch Namysłów oraz namysłowskie sklepy wękarskie, tj. przy ul. 
Piastowskiej i 3. Maja. W porządku obrad zebrania znalazły się m.in. wybory prezesa zarządu namysłowskiego koła. W wyniku 
wyborów, po raz czwarty na „szefa” wybrano Stanisława Łowczykowskiego, który będzie kierował oddziałem do 2016 roku. – Mam 
nadzieję spełnić kierowane do mnie ponownie oczekiwania członków koła i lokalnej społeczności – powiedział prezes Łowczykowski. 

Stanisław Łowczykowski swoją przygodę z wędką rozpoczął jako dziecko, przy boku stryja, około 60 lat temu. Pan Stanisław 
podkreślił, jak ważne są dobre relacje między działającymi na jednym terenie kołami. – W Namysłowie działają trzy koła wędkarskie. 
Pomimo pewnej, nieuniknionej konkurencyjności, ściśle ze sobą współpracujemy, zwłaszcza w zakresie pracy z młodzieżą – 
powiedział. Choć w dobie komputerów, zauważa się spadek zainteresowania wędkarstwem wśród młodzieży, „starsza brać” stara się 
promować, rozpowszechniać ten sport poprzez organizowanie różnych przedsięwzięć o tematyce wędkarskiej, m.in. corocznych 

zawodów wędkarskich w dniu dziecka, pogadanek 
w szkołach na tematy wędkarskie, a w ostatnich 
trzech latach rozpowszechnione zostało 
wędkarstwo rzutowe. W tej dyscypl inie  
namysłowskie koło zajmowało niejednokrotnie 
czołowe miejsca w zawodach na szczeblu Okręgu 
Opolskiego, czy ogólnopolskim. 

27. stycznia br. w Grodkowie odbyły się 
zawody rzutowe, które zapoczątkowały kolejny 
sezon młodzieżowy. Drużyna w składzie: Marta 
Ołpińska, Patryk Chrabański oraz Krystian 
Ołpiński, bardzo dobrze rozpoczęła sezon, 
zajmując czołowe miejsca w swoich kategoriach:
· I miejsce zajął Krystian Ołpiński,
· II miejsce przypadło Patrykowi Chrabańskiemu,
· VI miejsce zdobyła Marta Ołpińska.
Prezesowi Koła gratulujemy wygrania wyborów, a 
pozostałym wędkarzom – życzymy udanych 
połowów.

JG wg inf. S. Łowczykowskiego

9

NAMYSŁOWSCY WĘDKARZE

13 styczna br. w Izbie Regionalnej przy ul. Szkolnej w Namysłowie odbyło się podsumowanie już XXIV edycji Konkursu pn. 
„Gody i Zapusty”.
„Gody i Zapusty” to corocznie organizowany konkurs, w którym nagradzane są szopki wykonane 
przez najmłodszych mieszkańców Gminy Namysłów. W XXIV edycji konkursu wzięli udział 
podopieczni przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych,  a także uczestnicy WTZ 
prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Nadzieja” w Namysłowie,  
podopieczni ŚDS, uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie oraz podopieczni 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Namysłowie. Ostatecznie oceniono i nagrodzono 
58 indywidualnych i 8 zbiorowych prac w następujących kategoriach: 
1) dzieci w wieku przedszkolnym: Milena Opas, Marcin Bartosik, Wika Bartosik, Jaś Łopian, 
Amelia Wolf, Wiktor Wywiórski, Borys Głód, Oliwia Hofbauer, Milena Kulczyńska, Marysia Huk, 
Kuba Gąsior,  Mikołaj Huk, Jakub Kalinowski, Maja Wojtkowska, Adrian Sikora, Weronika 
Stadniczuk, Wiktoria Stadniczuk, Bartosz Kowalczyk, Bartosz Rudzki, Miłosz Wróbel, Gracjan 
Cichoń, Milena Ciemna i Julia Ciemna,
2) klas I-III: Damian Grys, Bartosz Żegadło, Julia Smolak, Dorota Ołpińska, Oliwia Wywiórska, 
Wojtuś Nykiel, Jana Jaceniuk, Zuzia Ciemna, Kasia Nykiel, Michał Gacek, Martyna 
Staszczyszyn, Agata Szymczykowska, Krystian Zawierta, Julia Stańczyk, Karolina Stańczyk, 
Bartosz Stańczyk, Olaf Oleksy, Filip Flejter, Bartosz Chrzanowski, Katarzyna Bogus,
3) klas IV-VI, w której przyznano następujące miejsca i wyróżnienia:
- I miejsca zajęli: Antoś Klimek, Mikołaj Klimek, Laura Nowak,
- II miejsce zajął Kacper Sumiński,
- II miejsca zajęli: Magdalena Popowicz, Martyna Nowakowicz, Claudia Dymek,
- wyróżniono prace: Alicji Musiał oraz Mileny Łętkowskiej,
- nagrody za udział otrzymali: Julia Wilińska, Dawid Gacek, Kacper Rudzki, Laura Stadniczuk, 
Mateusz Szyporta,
4) uczestników zbiorowych.
Osobom, które zajęły I, II i III miejsca w konkursie, wręczono dyplomy oraz nagrody książkowe. 
Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy uczestnictwa oraz nagrody pocieszenia. 
Wszystkie podarunki wręczył Zastępca Burmistrza Namysłowa – Andrzej Galla.
Po ogłoszeniu wyników zgromadzeni mieli okazję zwiedzić wnętrze Izby Regionalnej, po którym 
oprowadzali pracownicy Namysłowskiego Ośrodka Kultury.

JG 

GODY I ZAPUSTY 2012

fot. www.pzw.org.pl/opole
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W zasobie Izby Regionalnej w 
Namysłowie znajduje się dzieło De 
consideratione dialecta z 1582 roku, 
autorstwa kapucyna Franciszka 
Titelmanna. Jest to komentarz do 
dialektyki Arystotelesa, zawierający 
analizę koncepcji filozoficznych tego 
antycznego filozofa, dotyczących sztuki 
prowadzenia rozmów, w których 
poszukiwano prawdy.
Franciszek Titelmann (Franciscus 
T i t e l m a n n u s ) ,  z w a n y  t a k ż e  

Hasseltensis, urodził się w 1502 roku w Hasselt (Belgia), zmarł w 
wieku 35 lat, 12 września 1537 roku w Aticoli di Campagna 
(Fiuggi). Specjalizował się w filozofii scholastycznej i teologii.
W latach 1518-1521 studiował filozofię na Uniwersytecie w 
Leuven, gdzie uzyskał tytuł magistra. Tam też został następnie 
profesorem, nauczając dialektyki, nauk o naturze i egzegezy. W 
1523 roku wstąpił do zakonu franciszkańskiego, a w 1536 roku 
przystał do kapucynów. W 1537 roku został wikariuszem 
prowincjalnym kapucynów w Rzymie.
Poza De consideratione dialecta najsłynniejszymi dziełami 
Titelmanna były De consideratione rerum naturalium oraz 
Compendium naturalis philosophiae. Przekładał także z greki na 
łacinę teksty nowotestamentowe. Franciszek wsławił się 
polemikami natury filozoficznej, jakie prowadził, głównie w latach 
1527-1530, z Erazmem z Rotterdamu. Znaczący wpływ na 
Titelmanna miały poglądy słynnego humanisty fryzyjskiego 
Rudolfa Agricoli. Sam Franciszek odcisnął natomiast piętno na 
poglądach francuskiego filozofa, matematyka, logika, filologa
i pedagoga Pierra de la Ramée (Petrusa Ramusa).
Księga znajdująca się w zasobie Izby Regionalnej w Namysłowie 
wydana została w 1582 roku, w Antwerpii, w drukarni Filipa 
Nutiusa. Starodruk spisany został na czerpanym papierze, po 
łacinie, oprawiony w skórę i papier, z dwoma metalowymi 
zapięciami, obecnie uszkodzonymi. Księga posiada grzbiet
4-polowy ze zwięzami, okładka zdobiona jest tłoczonym
i złoconym wyobrażeniem ukrzyżowania Chrystusa.
Na stronie tytułowej znajduje się exlibris Jana Bachorzewskiego. 
Chodzi prawdopodobnie o któregoś z przedstawicieli 
wielkopolskiego rodu ziemiańskiego, mającego siedzibę w 
Bachorzewie. Jego działalność w XVI wieku potwierdzona jest 
m.in. w Tekach Dworzaczka, materiałach archiwalnych 
przechowywanych w Bibliotece Kórnickiej Polskiej Akademii 
Nauk.

dr Bartłomiej Stawiarski

Rok 2013 rozpoczął się bardzo obiecująco dla 
sportowców namysłowskich szkół. 11 stycznia br. w 
Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Grodkowie odbył się 
IV Wojewódzki Plebiscyt na 10 najlepszych uczniów – 
sportowców Szkół Podstawowych i 28 Wojewódzki 
Plebiscyt na 10 najlepszych uczniów - sportowców szkół 
gimnazjalnych za rok 2012.
Wśród nominowanych przez kapituły plebiscytów laureatów, 
znalazło się aż 7 uczniów -sportowców z namysłowskich szkół. 
W plebiscycie szkół podstawowych:
ź II miejsce zajął lekkoatleta Serafin Szota ze Szkoły 

Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi

A TO HISTORIA…
„NAMYSŁOWSKI” KOMENTARZ DO DIALEKTYKI

ARYSTOTELESA AUTORSTWA FRANCISZKA TITELMANNA

CZOŁOWE MIEJSCA
W PLEBISCYTACH NA NAJLEPSZYCH

UCZNIÓW - SPORTOWCÓW 2012

 w Namysłowie, trenujący w  SKS Czwórka Namysłów, 
ź III miejsce zajął Jakub Makuch - uczeń Szkoły Podstawowej 

Nr 4 w Namysłowie, trenujący zapasy w Ludowym Klubie 
Sportowym „ORZEŁ” Namysłów.

W plebiscycie szkół gimnazjalnych:
ź II miejsce przypadło Wiktorowi Lejczakowi z Gimnazjum Nr 1 

w Namysłowie, zapaśnikowi Ludowego Klubu Sportowego 
„ORZEŁ” Namysłów,

ź III miejsce zajął Szymon Makuch – uczeń Gimnazjum Nr 2 w 
Namysłowie, trenujący zapasy w stylu wolnym w Ludowym 
Klubie Sportowym „ORZEŁ” Namysłów,

ź VI miejsce zajęła Alicja Czyżowicz  - uczennica Gimnazjum 
Nr 1 w Namysłowie - zapaśniczka Ludowego Klubu 
Sportowego „ORZEŁ” Namysłów,

ź VII miejsce zdobyła Ewelina Ciunek z Gimnazjum Nr 2 w 
Namysłowie - zapaśniczka reprezentująca Ludowy Klub 
Sportowy „ORZEŁ” Namysłów,

ź IX miejsce należy do Roberta Zubyka - ucznia Gimnazjum 
Nr 1 w Namysłowie – zapaśnika Ludowego Klubu 
Sportowego „ORZEŁ” Namysłów.

JG

Na półce z książkami wydanymi przez Klub Młodych 
Twórców „Wena” (istniejącym przy Bibliotece Publicznej w 
Namysłowie) przybyły kolejne dwie pozycje:
ź „Córka niepokornego czasu” – zbiór wierszy Małgorzaty 

Gaś, 
ź „Ile w mym świecie prawdy” Kazimierza Jakubowskiego – 

zbiór felietonów, opowiadań, polemik i mini opowiadań 
opiekuna „Weny”. Proza to w większości tzw. nagradzane 
pokłosie różnych krajowych konkursów literackich. 

Obie książki można już nabyć w wydawnictwie „Namislavia”. 
Kazimierz Jakubowski

GĘŚCIEJ NA PÓŁKACH
Z KSIĄŻKAMI „WENY”

fot. www.sp4namyslow.psis.edu.pl
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Chleb, wędlina, masło … to tradycyjny skład produktów w do przyrządzenia tego czarnego napoju to ok. 85-90° C. Woda o 
koszyku zakupowym przeciętnego Polaka. Dziś już zdajemy sobie wyższej temperaturze spowodowuje uwalnianie z kawy 
sprawę, z tego, że to, co jemy, ma duży wpływ na nasze zdrowie i szkodliwych dla zdrowia substancji.
samopoczucie. Wiemy to szczególnie my, Polacy, którzy na własnej 
skórze doświadczyliśmy PRL-owskiej diety, obfitującej w smalec, MITY o kawie:
mąkę, ziemniaki, wódkę i papierosy. Zmiana sposobu odżywiania w ź kawa w małych saszetkach jest zdrowa – naturalnej kawy w niej 
ciągu ostatnich 20 lat wydłużyła życie średnio o 10 lat. Z drugiej niewiele, natomiast występuje w niej całe mnóstwo cukru, 
strony, jeszcze nie tak dawno świat zachwycał się sztuczną utwardzonego tłuszczu roślinnego, zagęstników i fosforanów 
żywnością. Modna była oranżada w proszku i gotowe, utrudniających wchłanianie wapnia,
przeznaczone do podgrzania w mikrofalówce dania. Jednak dziś, ź kawa bezkofeinowa jest zdrowsza; tymczasem żeby ją otrzymać 
zmagając się z epidemią otyłości, wysokimi wskaźnikami używa się silnie działających chemicznych rozpuszczalników, 
zachorowań na cukrzycę, choroby serca czy nowotwory, wiadomo, np. chlorku metylenu,
że nie ma zdrowia bez zdrowego odżywiania. Zwłaszcza trudno ź tzw. „odchudzająca” ma większy wpływ na utratę wagi  - każda 
dbać o zdrowe odżywianie dziś, w czasach, w których producenci z kawa działa w pewnym sensie odchudzająco. Etykieta z 
jednej strony oferują coraz szerszą gamę produktów, a z drugiej – napisem „kawa odchudzająca” to zwykły chwyt reklamowy,
nadal więcej obiecują niż zapewniają w produktach. Gdzie zatem ź kawa w proszku nazywana cappuccino jest zdrowa – z 
szukać zdrowych produktów? Jak kupować dobrą jakościowo i prawdziwym cappuccino nie ma nic wspólnego, zawiera 
niedrogą żywność? Postaramy się rozwiać Państwa wątpliwości i natomiast bardzo dużo kalorii (aż 400 kcal w 100 g) i 
odpowiedzieć na najczęściej nasuwające się pytania. Zaczniemy od chemicznych dodatków,
kawy. ź kawa uzależnia – uzależnienia w pojęciu klinicznym nie należy 

KAWA NA ŁAWĘ mylić z przyzwyczajeniem do pewnych zachować, z którymi 
picie kawy bywa nierozerwalnie związane,

Twierdzono, że wypłukuje ź każda kawa jest zdrowa – parzona po turecku albo zalewana 
wapń z kości, powoduje anemię, wrzątkiem, silnie podrażnia żołądek i  zawiera duże ilości 
palpitacje serca. Straszono, że tłuszczów podwyższających poziom cholesterolu i  
odwadnia, uzależnia i truje. podrażniających wątrobę,
Tymczasem, najnowsze badania ź espresso to kawa szatan – ze względu na mniejsza ilość wody, 
wykazują, że nie taki czarny ma mniej kofeiny niż filiżanka kawy z ekspresu przelewowego. 
diabeł straszny, jak go malują. 
Kawa pita w umiarkowanych Rozsądne zakupy:
ilościach i odpowiednich porach ź smakosze twierdzą, że ten produkt najlepiej kupować w małych 
j e s t  z d r o w a .  O d k r y l i  j ą  palarniach lub specjalistycznych sklepach,
Arabowie, ale na europejskie ź jeśli ktoś jest zmuszony do zakupów w supermarkecie, lepiej 
salony wprowadził ją Polak – wybrać kawę w ziarnach niż mieloną,
Jerzy Franciszek Kulczycki, ź opakowanie powinno być szczelnie zamknięte (w domu kawę 
dyplomata i żołnierz Jana III najlepiej przesypać do szczelnego słoika i przechowywać w 

Sobieskiego. Magiczna moc kawy tkwi w jej aromacie oraz lodówce),
niepozornej substancji o gorzkim smaku, czyli kofeinie. Pobudza ź prawdziwa kawa to ziarna, a nie przetworzony przemysłowo 
ona układ oddechowy, stymuluje krążenie, obniża napięcie mięśni. produkt typu saszetki „3 w 1”. Zdrowe ziarna są błyszczące, 
Bezpieczna ilość kawy to 3-4 filiżanek kawy dziennie, dostarczające niepopękane, z wyraźnym śladem tłustych olejków. 
300-400 mg kofeiny (dwie filiżanki dla kobiet w ciąży i karmiących). 
P i c i e  t a k i e j  i l o ś c i  k a w y  w  c i ą g u  d n i a  z m n i e j s z a  Co do kawy?
prawdopodobieństwo śmierci z powodu zaburzenia krążenia o Kawa zawiera 2 kcal w 100 ml. Co dodawać do kawy, by nie stała 
ponad jedną trzecią.  Tak zwana „mała czarna” zawiera bowiem się bombą kaloryczną? Najzdrowszym wyborem jest mleko 
bardzo dużo substancji przeciwzapalnych i przeciwutleniających, odtłuszczone 1- lub 2- procentowe. Śmietanki do kawy mają dość 
które chronią naczynia krwionośne przed miażdżycą, a organizm sporo kalorii - 110-150 w 100 ml, a mleko skondensowane – nawet 
przed starzeniem się. 180 kcal w 100 ml. Najgorszym wyborem są zabielacze i śmietanki 

w proszku, gdyż w 100 g zawierają nawet 550 kcal, 13 g tłuszczu  i 
PRAWDY o kawie: wiele dodatków: regulator kwasowości, syrop skrobiowy i zabójcze 
ź nie powinno się jej pić wieczorem, gdyż może utrudnić dla tętnic utwardzone tłuszcze roślinne.

zasypianie,
ź nie jest zalecana osobom z hipercholesterolemią, gdyż Czy wiecie, że …

powoduje wzrost poziomu cholesterolu we krwi, Na świecie uprawia się zasadniczo 2 gatunki kawy: Arabikę i 
ź muszą na nią uważać osoby z nadciśnieniem, choć uważa się, że R o b u s t ę .  Z d e c y d o w a n i e  l e p s z a  j e s t  A r a b i c a .  D o  

wypicie dwóch filiżanek kawy dziennie nie powinno im najszlachetniejszych odmian należą: Arabica Excelso Kolumbia, 
zaszkodzić, Arabica Kostaryka Tarazzu, Arabica Etiopia Dijmmah, Jamajka Blue 

ź nie zwiększa ryzyka zachorowania na choroby nowotworowe, Mountain, Kopi Luwak – kawa z Indonezji o niezwykłym sposobie 
serca, nie powoduje zaburzeń jego rytmu, produkcji. Wszystkożerny, żyjący tam łaskun muzang, łasuje nocą 

ź zmniejsza wydzielanie insuliny, obniżając ryzyko wystąpienia na krzewach kawowych, gdzie wybiera najdojrzalsze owoce. 
otyłości, zachorowania na cukrzycę typu II, Miękkie części owoców trawi, nasiona natomiast wydala nietknięte, 

ź „Kawoszki” rzadziej zapadają na nowotwory macicy, choć na ich smak wpływają soki trawienne. Takie nasiona zbiera się, 
ź nie powinna zastępować śniadania, nie należy po nią sięgać oczyszcza, suszy i pali. Kilogram ziarna kosztuje 3000-5000 zł. 

przed śniadaniem, gdyż może powodować gwałtowny wzrost JG wg inf. „Czy wiesz, co jesz?”
poziomu cukru po śniadaniu,

ź nie wolno zalewać jej wrzątkiem. Optymalna temperatura wody 

PRAWDY I MITY O ZDROWYM ODŻYWIANIU
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Dnia 25 stycznia br. dzieci z Przedszkola nr 3 w 
Namysłowie  bawiły się na balu karnawałowym.  Zabawa 
odbyła się w Namysłowskim Ośrodku Kultury. 

Okres Karnawału to czas kiedy odbywają się wielkie bale i 
przyjęcia. Wychowankowie naszego przedszkola wzięli udział 
w jednej z takich imprez. Dzieci przebrane za księżniczki, 
rycerzy, kowboi, zwierzątka i różnego rodzaju, inne stroje 
bawiły się przednio, brały udział w tańcach i zabawach. Miały 
okazję pobawić się z Panem Mateuszem, który w naszym 
przedszkolu prowadzi zajęcia taneczne, dziewczynami z 
Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie oraz z Pauliną i 
Emilią, które odbywały u nas staż. Przez cały dzień na 
twarzach przedszkolaków gościły uśmiechy. 

Karnawałowe przebrania i zadowolone miny uwiecznił 
fotograf. Dzieci po słodkim poczęstunku, zmęczone ale 
zadowolone wróciły do domów. Z pewnością będą 
wspominały wesołą zabawę przez długi czas. 

Nauczyciel Przedszkola nr 3 Anna Ptak

25 stycznia br. odbyło się noworoczne spotkanie 
Kresowiaków z Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo – Wschodnich w Namysłowie. 

Zebranych przywitał prezes – Jarosław Iwanyszczuk, 
który poinformował o dwuletniej działalności stowarzyszenia 
oraz przedstawił plany na 2013 rok. Najważniejsze z nich to 
odsłonięcie w dn. 14 lipca br. pamiątkowej tablicy poświeconej

BAL KARNAWAŁOWY
W PRZEDSZKOLU NR 3

NOWOROCZNE SPOTKANIE
KRESOWIAKÓW

pomordowanym Polakom na Kresach oraz wycieczka na 
Kresy we wrześniu br. Prezes następnie złożył podziękowania 
za okazaną pomoc w dotychczasowej działalności 
następującym osobom: Zdzisławowi Bąkowi – Prezesowi BS 
w Namysłowie, Władysławowi Dziedzicowi – właścicielowi 
firmy „Dziedzic”, Krzysztofowi Matuszkowi – właścicielowi 
Zakładu Kamieniarskiego, Januszowi Nowakowi – prezesowi 
ZEC w Namysłowie, Piotrowi Lechowiczowi – dyrektorowi SP 
nr 4 w Namysłowie, Adamowi Zającowi – dyrektorowi NOK 
oraz kierownictwu Urzędu Miejskiego w Namysłowie.
W drugiej części spotkania wystąpił, entuzjastycznie przyjęty, 
zespół „Tyligentne Batiary” z Bytomia. Uczestnicy spotkania, 
śpiewając „100 lat”, na stojąco dziękowali za występ. 

Po wspólnej  kolacji, wprowadzeni w klimat kresowy przez 
„Batiarów” z Bytomia, długo wspominali tamte czasy, 
wymieniali wrażenia, oglądali zdjęcia sprzed lat i czasów, 
które już nie wrócą.

JG

Finał akcji odbył sie w dniach 8-9.12.2012r. Pomocą, przy 
wsparciu 13 wolontariuszy, objęto 21 rodzin. Dzięki 
zorganizowanemu koncertowi, który odbył się w Klubie 
„ZORZA” w Namysłowie dnia 6 grudnia 2012 r., pomocą 
objęto dodatkowo 16 rodzin. Wszystkim uczestnikom 
koncertu, artystom i przybyłym gościom:  SERDECZNE 
DZIĘKI !!! Szczególne podziękowania kierujemy w stronę 
właścicieli klubu za nieodpłatne udostępnienie lokalu. 

Wszystkim Darczyńcom Szlachetnej Paczki składamy 
Serdeczne Podziękowania za udział w akcji, za dobre serce, 
poświęcony czas, życzliwość, szlachetność i bezinteresowną 
pomoc, jakie okazaliście Państwo potrzebującym ludziom. 

W imieniu obdarowanych rodzin składamy ogromne 
wyrazy podziękowania! 

Paczki, które Państwo przygotowali, są warte znacznie 
więcej niż rzeczy, które się w nich znajdowały. Największym 
darem jest poświęcenie i wiara, z jaką zaangażowaliście się 
Państwo w akcję. To już dwunasta, ogólnopolska edycja 
projektu Szlachetna Paczka, a na terenie Namysłowa i okolic - 
piąta. Udało nam się połączyć tysiące ludzi w całej Polsce - 
darczyńców, wolontariuszy, rodziny w potrzebie. Wspólnie 
pomnożyliśmy dobro na niespotykaną skalę! Razem staliśmy 
się bohaterami i zmieniamy świat na lepsze !

Z nadzieją, że spotkamy się za rok, składamy Serdeczne 
Życzenia Noworoczne. Do zobaczenia.    
                                         Koordynatorzy akcji i wolontariusze

PROJEKT SZLACHETNEJ PACZKI
W ROKU 2012 MOŻNA UZNAĆ

ZA ZAKOŃCZONY !!!
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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 r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 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), w związku z zarządzeniem 
Nr 266/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie zbycia 
nieruchomości,

Burmistrz  Namysłowa
o g ł a s z a

IV publiczny przetarg ustny, nieograniczony
na sprzedaż

1. działki nr 534/76 obszaru 0,0963 ha, cena wywoławcza - 40 590,00 zł,    
2. działki nr 534/74 obszaru 0,0877 ha, cena wywoławcza - 36 966,00 zł,
3. działki nr 534/75 obszaru 0,0875 ha, cena wywoławcza - 36 881,00 zł,
4. działki nr 534/65 obszaru 0,0873 ha, cena wywoławcza - 36 797,00 zł,
5. działki nr 534/60 obszaru 0,0871 ha, cena wywoławcza - 36 713,00 zł,
6. działki nr 534/77 obszaru 0,0934 ha, cena wywoławcza - 39 368,00 zł,
7. działki nr 236/23 obszaru 0,1036 ha, cena wywoławcza - 30 572,00 zł.

Wyżej wymienione działki są niezabudowane, bez obciążeń i zobowiązań, 
przeznaczone pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe,położone w 
Namysłowie w pobliżu ul. 1. Maja (za wyjątkiem działki numer 236/23, która 
położona jest przy  ulicy Oławskiej). Na działce numer 534/65 zlokalizowana 
jest sieć wodno-kanalizacyjna.

Cena wywoławcza nieruchomości stanowi cenę netto. Ustalona cena z 
przetargu zostanie powiększona o podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca 2013 r. o godzinie 10:00 
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3,

budynek A, pokój nr 21.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce 

w wysokości 10% ceny wywoławczej płatna do dnia 18 marca 2013 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). Dokonując wpłaty wadium w 
tytule wpłaty należy wskazać numer działki, na którą wpłacane jest wadium.

Cena nieruchomości ustalona w przetargu powiększona o podatek VAT 
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.

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w działek, który 
odbył się w dniu 7 sierpnia 2012 r. nie doszedł do skutku z uwagi na brak 
postąpienia.

II publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż w/w działek, który odbył 
się w dniu 15 października 2012 r. nie doszedł do skutku z uwagi na brak wpłaty 
wadium.

III publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż w/w działek, który odbył 
się w dniu 20 grudnia 2012 r. nie doszedł do skutku z uwagi na brak wpłaty 
wadium.

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.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Namysłowie, tel.77- 41- 
90- 338 (w godzinach pracy urzędu).

Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

I N F O R M A C J A
Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Dubois nr 3 (budynek A, I 
piętro, obok pokoju nr 22) wywieszone zostały wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży obejmujące działki położone w Namysłowie, k. 
m. 5 oznaczone geodezyjnie numerami: 501/244 o pow. 0,1160 ha, 501/245 o 
pow. 0,1171 ha, 501/246 o pow. 0,1326 ha, 501/247 o pow. 0,1152 ha, 501/248 o 
pow. 0,1200 ha, 501/249 o pow. 0,0887 ha, dla których Sąd Rejonowy w 
Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer 
OP1U/00042317/1 oraz 1011/32 o pow. 0,0022 ha dla której Sąd Rejonowy w 
Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer 
OP1U/00020345/6.

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), 
jeżeli  złożą  wnioski o  nabycie do dnia 12 marca 2013 r.

Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

Zarząd Polskiego Związku Zapaśniczego ogłosił 
wstępny skład reprezentacji Polski na rok 2013. Z całego 
województwa opolskiego powołano ośmiu zapaśników i 
jedną zapaśniczkę - wszyscy wywodzą się z jednego klubu 
- LKS "Orzeł" Namysłów.
Wśród powołanych znaleźli się:
1) w Kadrze Narodowej Seniorów:

- Krystian Brzozowski , 
- Radosław Marcinkiewicz , 
- Arkadiusz Bohm;

2) w Kadrze Narodowej Juniorów do lat 20:
- Patryk Dworczyk, 
- Witold Prociak;

3) w Kadrze Narodowej Juniorów Młodszych do lat 17:
- Wiktor Lejczak, 
- Szymon Makuch , 
- Paweł Malicki;

4)  w Kadrze Narodowej Juniorek Młodszych do lat 17:
- Alicja Czyżowicz.

Dodatkowo, dwóch zawodników  LKS "Orzeł" Namysłów 
reprezentować  będzie Kadrę Narodową Niemiec, tj.
ź Adrian Wolny (rocznik 1999) - 42 kg, aktualny Mistrz Polski i 

Niemiec Młodzików, 
ź Dawid Wolny rocznik (rocznik 1995) - 55kg, aktualny Mistrz 

Niemiec kadetów i juniorów. 
Z powodu młodego wieku w składzie Kadry Narodowej nie 

mogła w tym roku znaleźć się Ewelina Ciunek (rocznik 1999), 
aktualna Mistrzyni Polski Młodziczek, która już od 3 lat jest 
szkolona centralnie wspólnie z Kadrą Narodową Kadetek do lat 
17 i Juniorek do lat 20.

Trenerem Kadry Narodowej Juniorek do lat 20 jest jeden z 
trenerów namysłowskiego Orła - Marcin Marcinkiewicz. 
Trenerami zawodników i zawodniczek w klubie LKS "Orzeł" 
Namysłów są Krzysztof Pawlak, Marcin Marcinkiewicz, 
Kazimierz Szelągiewicz oraz Dariusz Stępień.

Inf. Krzysztof  Pawlak

ZAPAŚNICY „ORŁA”
W KADRZE NARODOWEJ
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I N F O R M A C J A

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Dubois nr 3 (budynek 
A, I piętro, obok pokoju nr 22) wywieszony został wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do zbycia:
1/ działka nr 183/2 k.m. 1 obszaru 1,3573 ha  położona w Namysłowie, przy 
ul.Modrzewiowej,  przeznaczona pod  zabudowę mieszkaniowo-usługową,
2/działka nr 12/28 k.m.13 obszaru 0,7066 ha położona w Namysłowie, przy 
ul.Łączańskiej, przeznaczona pod zabudowę  usługowo-produkcyjną.   
         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 (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.), 
jeżeli  złożą  wnioski o  nabycie do dnia 21 marca  2013 r. 

Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

U W A G A ! UŻYTKOWNICY  WIECZYŚCI GRUNTÓW

Urząd Miejski w Namysłowie Wydział Rolnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami przypomina  użytkownikom wieczystym gruntów 
stanowiących własność Gminy Namysłów o obowiązku uiszczenia  opłat 
rocznych z tego tytułu w roku 2013.

Opłaty w ustalonej wysokości należy uiścić w terminie do 31 marca 
2013 roku na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 89 8890 0001 0000 
1124 2000 0001 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. W y k a z y  
należnych opłat znajdują się w Wydziale Finansowym tut. Urzędu, budynek 
A, parter, pokój nr 8. 

Od nieuiszczonych w terminie opłat liczone będą odsetki za zwłokę w 
wysokości ustawowej.

Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

I N F O R M A C J A

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Dubois 3 /budynek A,
I piętro obok pokoju 22/ wywieszony został wykaz gruntów, stanowiących 
mienie komunalne Gminy Namysłów przeznaczonych do dzierżawy:
ź na działalność gospodarczą,
ź na cele rolne.

Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

Telefony alarmowe:

Pogotowie Ratunkowe, tel.: 999 lub 77-40-44-675 lub 77-41-69-009

Straż Pożarna, tel.: 998 

Policja, tel.: 997 lub 112 (z tel. komórkowego)  

Pogotowie Gazowe, tel.: 992

Pogotowie Energetyczne, tel.: 991

Pogotowie Wod. - Kan., tel.: 77-41-00-962

Pogotowie Ciepłownicze, tel.: 77-41-01-201 lub 77-41-00-550

Straż Miejska, tel.: 500 145 770 lub 512 332 009

Telefony zaufania:

Niebieska Linia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, 

tel.: 22-66-87-000

Ogólnopolski Telefon dla Osób z Problemem Narkotykowym, 

tel.: 801-199-990 

„Gazeta Namysłowska”:

Redaktor naczelny - Jolanta Grabowska; Wydawca - Urząd Miejski w Namysłowie, 46-100 Namysłów, ul. Dubois 3. 

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: 7500 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 2010 r. nr 102, poz. 651 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. nr 207, poz. 2108), w związku z 
zarządzeniem Nr 287/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 lipca 2012 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 Bukowa Śląska, obejmującej działkę nr 105/6 k. m. 1, 
obszaru 0,3304 ha, bez obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy 
w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 
numer OP1U/00070693/5. Działka jest niezabudowana, o rozłogu 
zbliżonym do prostokąta o lokalizacji narożnej. Na rysunku planu 
zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem Rpo 
– tereny ośrodków obsługi rolnictwa.

Cena wywoławcza   -   20 947,00 zł
(słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem 00/100 zł)

Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną netto. Ustalona cena z 
przetargu zostanie powiększona o podatek VAT.

Wadium wynosi 2 094,70 zł
(słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery  70/100 zł)

Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca 2013 r. o godzinie 12:00 w 
Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, pokój nr 21.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w 
gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej płatna do dnia 18 marca 
2013 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 
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.

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w działki z 
dnia 12.10.2012r.,  nie doszedł do skutku z uwagi na brak postąpienia.

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- 41- 90- 338 (w godzinach pracy Urzędu).

Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński
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Zespół „GAMA” zdobył III 
miejsce w kategorii dziecięcych 
chórów i zespołów wokalnych w XIX 
e d y c j i  M i ę d z y n a r o d o w e g o  
Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. 
Kazimierza Szwarika w Będzinie. 

Przesłuchania konkursowe odbyły 
się w dniach od 17 do 19 stycznia br. 
Wzięło w nich udział 144 wykonawców 
(44 solistki, 11 solistów, 37 zespołów 
wokalnych, 18 zespołów wokalno-
instrumentalnych, 23 chóry, 5 duetów, 
3 schole i jedno trio – łącznie 1854 
o s o b y ! )  w y ł o n i o n y c h  w e  
wcześniejszych eliminacjach, które 
odbyły się w 33 ośrodkach w Polsce, 
dwóch na Ukrainie oraz jednym na 
Białorusi – w sumie ok. 20 tys. 
uczestników! W Jury zasiedli: prof.  dyrektor Namysłowskiego Ośrodka Kultury - Adam Zając, którzy 
Marta Kierska-Witczak (Akademia Muzyczna we Wrocławiu), ks. wspierają wyjazdy zespołu na przeglądy i koncerty.
dr Zenon Kołodziejczak (UKSW w Warszawie i Instytut Na zakończenie, gratulując jednocześnie, chciałbym 
Teologiczny w Łodzi), dr Michał Sławecki (Uniwersytet Muzyczny przypomnieć uczestników „GAMY”, którzy zaśpiewali w 
Fryderyka Chopina w Warszawie). Będzinie: Agata Spór, Justyna Frysztak, Julia Latusek, 

Można zaryzykować stwierdzeniem, że jest to największy, Sylwia Kocot, Wiktor Troczka, Błażej Jankowski, Magda 
dotychczasowy sukces zespołu „GAMA”, założonego i Szachuń i Laura Wróblewska. Zespół wykonał dwie pastorałki 
prowadzonego przez Kazimierza Fiałę. Niewątpliwie do tego („Kolęda na dzwonkach”, „Kundel rudy”) oraz jedną kolędę 
sukcesu przyczynili się dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 z tradycyjną („Anioł pasterzom mówił”).
Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie - Piotr Lechowicz oraz Tomasz Śniadecki, SP Nr 4 w Namysłowie

SUKCES „GAMY” NA MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU KOLĘD
I PASTORAŁEK IM. KS. KAZIMIERZA SWARIKA W BĘDZINIE

Dzień Babci i Dziadka to szczególne okazje, aby  wyrażone właśnie w takiej formie. Dzieci z Przedszkola nr 1 z 
naszym seniorom złożyć serdeczne życzenia i podziękować oddziałem  żłobkowym w Namysłowie, 18 stycznia br. na 
za ich obecność w naszym życiu. deskach Namysłowskiego Ośrodka Kultury, zaprezentowały 
Często zawdzięczamy im naprawdę wiele, ale niejednokrotnie swoje umiejętności taneczne, wokalne i recytatorskie w 
zupełnie o tym zapominamy. Sposobów na okazanie spektaklu p.n. ,,Wspomnień czar”. Najmłodsze dzieci, z 
wdzięczności jest wiele – mogą to być życzenia, może to być oddziałów żłobkowych, swoich gości przyjęły w kameralnej 
kupiony przez nas upominek czy zrobiona własnoręcznie laurka, atmosferze, upominkami i słodkim poczęstunkiem. 
ale może to być występ małych pociech i podziękowanie Karolina Cierniak, foto.W. Ohlaszeny

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W PRZEDSZKOLU NR 1 W NAMYSŁOWIE
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