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INWESTYCJE GMINY NAMYSŁÓW
W lipcu zakończono dwie inwestycje, tj. remont baszty budynku Urzędu 
Miejskiego w Namysłowie wraz z częścią murów obronnych oraz 
przebudowę byłej szkoły ewangelickiej na ul. Szkolnej w Namysłowie 
na Izbę Regionalno – Muzealną. 
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Obie inwestycje zrealizowane zostały w ramach programu „Rewitalizacja Miasta Namysłowa”. Remont 

baszty objął wykonanie dachu brogowego, pokrycie dachu dachówką, odtworzenie ścian szachulcowych, 

a także naprawę i renowację przylegającego muru. Wykonawcą prac była firma „Janina Biłyk Usługi Remontowo – 

Budowlane, Budowa Drógi Mostów” z Namysłowa. 
31. lipca br. zakończono przebudowę budynku przeznaczonego na Izbę Regionalno – Muzealną. 

Wymienione zostały wszystkie, zniszczone elementy konstrukcyjne stropu, dachu oraz ścian, stolarka okienna 

i drzwiowa. Wykonano instalację elektryczną, podłogi, posadzki, izolację przeciwwilgociową murów przyziemia, 

dokonano impregnacji elementów drewnianych oraz utwardzenia placu wokół budynku. Przystosowano więc obiekt 

do jego nowej funkcji, z jednoczesnym pozostawieniem w stanie nienaruszonym elementów mających wartość 

historyczną. Zachowano bowiem drewniane elementy z 1830 r., a w sieni wejściowej wyeksponowano oryginalną 

posadzkę z kamieni polnych sprzed 200 lat. Wykonawcą robót była firma „BUD-REM Anna Zadrożna” z 

Radoszowic. 

INWESTYCJE GMINY NAMYSŁÓW

NOWY KOMENDANT POWIATOWY 
POLICJI W NAMYSŁOWIE

JG

P o  p r z e j ś c i u  n a  r ó w n o r z ę d n e  s t a n o w i s k o  
dotychczasowego szefa namysłowskiej jednostki - 
nadkom. Wojciecha Augustynka - do Komendy 
Powiatowej Policji w Kluczborku, obowiązki Komendanta 
Powiatowego Policji w Namysłowie przejął podinsp. 
Arkadiusz Bieda.  Akt  Nominacyjny nowemu 
komendantowi 16 lipca br. wręczył insp. Zbigniew 
Stawarz - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Opolu.

W poniedziałek, 16 lipca br., przy udziale władz 
samorządowych, przedstawiciela prokuratury, Komendanta 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
oraz policjantów i pracowników cywilnych, odbyła się 
uroczystość powołania na stanowisko Komendanta 
Powiatowego Policji w Namysłowie podinsp.  Arkadiusza 
Biedy. Uroczystość wprowadzenia do nowej jednostki odbyła 
się w obecności Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Opolu - insp. Zbigniewa Stawarza oraz byłego 
Komendanta KPP Namysłów nadkom. Wojciecha 
Augustynka.

Nowy Komendant służbę w Policji rozpoczął 
w sierpniu 1991 r., w plutonie patrolowo - interwencyjnym KRP 
w Opolu, kolejne szczeble kariery zdobywał w Wydziale 
Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu oraz

w Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie. W 2003 roku 
objął stanowisko Naczelnika Sekcji Kryminalnej I Komisariatu 
Policji w Opolu, a w 2006 roku został powołany 
na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Dobrzeniu 
Wielkim. Rok później został Komendantem II KP w Opolu. 
Po 5 latach służby w opolskiej Komendzie, 20 kwietnia 2012 
roku, został powołany na stanowisko Komendanta 
Powiatowego Policji w Krapkowicach, skąd 16 lipca 
br., zgodnie z rozkazem Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Opolu, przeszedł na równorzędne stanowisko Komendanta 
Powiatowego Policji w Namysłowie.

rzecznik KPP Namysłów
mł.asp.Katarzyna Ulbrych
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drugiego do przejęcia wszystkich ról społecznych. Rodzic 
samotnie opiekujący się dziećmi musi samodzielnie 
podejmować wszelkie decyzje związane z utrzymaniem 
rodziny, z nauką,  karierą szkolną, z własną pracą zawodową 
i życiem osobistym. 

Sytuacja ta może być dużym obciążeniem 
psychicznym zarówno dla matki, jak i jej potomstwa. 
Problemem samotnej matki oczekującej dziecka lub już je 
wychowującej, jest nie tylko jej trudna sytuacja materialna 
i mieszkaniowa, ale również to, co dzieje się w jej psychice. 
Często jest przerażona, pozbawiona poczucia własnej 
wartości i wiary w to, że jest w stanie sama kierować swoim 
życiem i że sytuacja, w której aktualnie się znajduje, może ulec 
zmianie i tylko od niej zależy, czy przerwie łańcuch milczenia
 i bezradności.

Część samotnych matek, w wyniku utraty dachu nad 
głową, doznanej przemocy, choroby alkoholowej w rodzinie 
czy utraty pracy i środków do życia, jest zmuszona poszukiwać 
pomocy w odpowiednich instytucjach, które mają na celu 
wsparcie matek w trudnych sytuacjach życiowych. 

Gmina Namysłów, wychodząc naprzeciw potrzebom 
mieszkańców, w dawnym internacie przy ul. Pułaskiego 
utworzyła ośrodek wsparcia dla osób samotnie 
wychowujących małoletnie dzieci i ofiar przemocy 
w rodzinie.  Placówka została wpisana w struktury  Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Namysłowie.
Ośrodek dysponuje dziesięcioma, w pełni wyposażonymi 
pokojami z łazienką, wspólną kuchnią i pralnią. Koszt pobytu 
jest uzależniony od dochodu – rodziny z dochodem 
nie przekraczającym 351,00 zł na osobę mieszkają za darmo, 
od rodzin z dochodem powyżej tej kwoty pobierana jest opłata 
od 10 % do 25 % dochodu.

Szczegółowe informacje można uzyskać 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie ul. 
Harcerska 1, pok. 12 i 14, w godz. 7.00 do 15.00.

„W nocy obudziły mnie grzmoty. Myślałem, że to burza. 
Wyszedłem na zewnątrz willi i zobaczyłem klucz niemieckich 
bombowców. Wojna! To, że Niemcy tak szybko zbliżają się 
do Warszawy, było dla nas szokiem. Natychmiast wróciliśmy 
do miasta. Ojciec był przerażony. Wiedział, co wyrabiają 
Niemcy. (...) Miał kolegę, który był konsulem jednego 
z państw Ameryki Łacińskiej, i on załatwił nam fałszywe 
paszporty. W ostatniej chwili udało się wyjechać” 
– tak wspomina początek II wojny światowej słynny historyk 
Richard Pipes, który przebywał wówczas w Konstancinie, 
gdzie jego rodzina schroniła się w obawie przed 
bombardowaniami Warszawy.

II wojna światowa była największym konfliktem 
zbrojnym w dziejach ludzkości. Agresja hitlerowskich 
Niemiec na Polskę miała miejsce 1 września 1939 roku, 
natomiast  17 września na wschodnie rubieże 
II Rzeczypospolitej wkroczyła Armia Czerwona. Polska 
znalazła się w objęciach dwóch niszczycielskich systemów 
totalitarnych. Działania wojenne objęły niemal całą Europę, 
Azję wschodnią i południowo-wschodnią, Afrykę północną, 
Bliski Wschód i wody wszystkich oceanów. Skala zniszczeń
i strat demograficznych była niewyobrażalna, zginęło ogółem 
72. miliony ludzi, w tym aż 47. milionów cywilów. 
Bezprecedensowym wydarzeniem w dziejach ludzkości było 
stworzenie przez hitlerowców co najmniej 12. tysięcy obozów 
i podobozów koncentracyjnych. Nigdy wcześniej, ani później, 
nie miała miejsca tak makabryczna, zaplanowana i zakrojona 
na tak ogromną skalę akcja eksterminacyjna. Jest to 
niewątpliwie najmroczniejsza karta w dziejach rodzaju 
ludzkiego. Działania wojenne zakończyły się ostatecznie 
2 września 1945 roku, w Europie wcześniej, 8 maja tego roku.

II wojna światowa odcisnęła piętno na obrazie 
współczesnego świata i zmieniła Europę. Jej efektem było 
m.in. powołanie do życia Unii Europejskiej. Należy 
przypominać o II wojnie światowej, aby młode pokolenia 
uświadomiły sobie, jak cienka jest granica pomiędzy czasami 
pokoju, a okropieństwem wojny. Często niedoceniamy 
czasów, w jakich przyszło nam żyć. Cieszmy się drobnymi 
przyjemnościami, które naszym dziadkom nie były dane. 
Budujmy społeczeństwo miłujące pokój, ale i pielęgnujące 
pamięć o wydarzeniach ważnych dla dziejów naszego 
narodu.

Nie każdy ma szczęście wychowywać się w pełnej 
rodzinie, w obecności obojga kochających rodziców. 
Co prawda coraz więcej kobiet z własnego wyboru 
decyduje się na samotne macierzyństwo, jednak 
w większości przypadków za taki stan rzeczy odpowiadają 
sytuacje życiowe.

Trwała nieobecność jednego z rodziców skłania 

W  „ G a z e c i e ”  ( n r  6 / 2 0 1 1 )  
zamieszczono tekst Starostwo 
n a m y s ł o w s k i e  w  c z a s a c h  
administracji pruskiej i niemieckiej, 
opisujący kompetencje starosty 
n a m y s ł o w s k i e g o  ( L a n d r a t )  
i historię tego urzędu w XIX w. W 
obecnym numerze przedstawiona 
zostan ie  postać  jednego z  
miejscowych Landratów Albina 
Fryderyka von Wentzky und 
Petersheyde.

Albin urodził się 24 stycznia 1804 r. w Rychnowie, tam 
też zmarł 23 czerwca 1849 r. Był synem właściciela 
ziemskiego Jana Fryderyka von Wentzky und Petersheyde 
(1763-1831 r.), pana na Rychnowie i jego trzeciej żony 
Fryderyki Wilhelminy von Schickfuß Neuendorf (1781-1855 
r.). W 1832 r. Albin ożenił się z Karoliną von Eisenhart 
(1809-1886 r.). Jego wnuk, także Albin, był pruskim generałem 
kawalerii. Młodszy brat Albina Fryderyka – Benno – przyjaźnił 
się z kompozytorem Robertem Schumannem. 

Von Wentzky początkowo studiował nauki o prawie 
na pobliskim Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie 
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dr Bartłomiej Stawiarski

1 WRZEŚNIA OBCHODZIMY 73. 
ROCZNICĘ WYBUCHU II WOJNY 

ŚWIATOWEJ

INFORMACJA OŚRODKA POMOCY 
SPOŁECZNEJ

ALBIN VON WENTZKY – STAROSTA 
NAMYSŁOWSKI (1848-1849)

A TO HISTORIA…
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od października 1824 r. na Uniwersytecie w Heidelbergu. 
We wrocławskim okresie studiów był członkiem korporacji 
akademickiej Corps Silesia, natomiast w Heidelbergu Corps 
Saxo-Borussia. Kulminacją kariery Albina było objęcie w 1848 
r. funkcji starosty namysłowskiego (Landrat des Kreises 
Namslau). Już w następnym roku sprawowanie urzędu 
przerwała niespodziewana śmierć Albina, miał zaledwie 
45 lat. Po jego śmierci wdowa, starościna Karolina, sprzedała 
w 1851 r. dobra rycerskie w Rychnowie, wraz z folwarkiem 
Rychnów Dolny, Maksymilianowi Arturowi Bonawenturze 
baronowi von Ohlen und Adlerskon (1825-1904 r.). Rodzina 
von Wentzky weszła w posiadanie dóbr rychnowskich w XVIII 
w., Fryderyk von Wentzky ożenił się wówczas z Julianną Zofią 
von Prittwitz. Ich syn Ernest Fryderyk sfinalizował w 1781 r. 
budowę późnobarokowego pałacu w Rychnowie.

Już po raz jedenasty Zarząd Okręgowy Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Opolu zorganizował 
dnia 30 czerwca 2012 r. obchody Światowego Dnia 
Inwal idy  pod has łem "Wspomagamy osoby  
niepełnosprawne". 

Uroczystość otworzył przewodniczący Zarządu 
Okręgowego PZERiI w Opolu Alfred Dydymski, który przywitał 
przybyłych gości. Głos zabrali również wicemarszałek 
województwa opolskiego Barbara Kamińska, europosłanka 
Danuta Jazłowiecka, Marszałek Województwa Opolskiego 
Józef Sebesta nadał odznaki honorowe "Za zasługi dla 
województwa opolskiego". 

dr Bartłomiej Stawiarski

Wg. Inf. Ireny Gumulak
JG

ŚWIATOWY DZIEŃ INWALIDY

FESTYN ZDROWIA W JASTRZĘBIU

Z terenu Gminy Namysłów odznaki otrzymali 
przewodniczący PZERiI Namysłów II Jan Klusko oraz Zofia 
Hruszowicz za pracę na rzecz osób niepełnosprawnych. 
Osobom zasłużonym za działalność społeczną na rzecz 
PZERiI wręczono pamiątkowe statuetki. 

Uroczystość uświetniły występy zespołów artystyczne 
z całego województwa. Zespół "Wilkowianie" z Wilkowa zajął II 
miejsce, za co w nagrodę zostanie zaproszony do nagrania 
płyty. Zespół "Skowronki" z Przeczowa zajął V miejsce. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie upominki. 

5 czerwca br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Jastrzębiu zorganizowany został Festyn Zdrowia, 
połączony z obchodami Dnia bez Przemocy, który w tym 
roku odbył się pod hasłem „Kibicujemy Fair Play”. 

Festyn Zdrowia to druga część konkursu 
promującego zdrowy styl życia - „Czas na zdrowie”, którego 
organizatorem jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska. 
W pierwszym etapie tego konkursu w kategorii szkół 
podstawowych ZSP zajął pierwsze miejsce w Polsce,  
wyprzedzając 170 innych placówek. W ZSP w Jastrzębiu 
koordynatorami projektu  „Czas na zdrowie” są Beata Szkutnik 
– Orlikowska i Elżbieta Bąk.                                                                                                                                                              

Festyn  rozpoczął się  od przypomnienia zasad walki 
fair play oraz od utworzenia tzw. „kręgu przyjaźni”.                                                             

O zdrowym stylu życia opowiadali uczniom 
maratończyk Michał Stadniczuk oraz Krystian Brzozowski – 
reprezentant Polski w zapasach, olimpijczyk. Przedstawiciel 
służby zdrowia doktor Anna Macnar, oprócz przekazania 
dzieciom cennych informacji,  przygotowała dla uczniów i 
przedszkolaków ciekawy konkurs z nagrodami.

Na  festynie  promującym zdrowie nie mogło 
zabraknąć gier i zabaw sportowych, układów tanecznych i 
tematycznych piosenek.                          

W imprezie uczestniczyli przedstawiciele Urzędu 
Miejskiego w Namysłowie: zastępca burmistrza Andrzej Galla i 
naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Fizycznej Sławomir 
Hinborch.                                                                                                               

Wielką atrakcją był pokaz wschodnich sztuk walki 
przygotowany przez szkołę Krzysztofa Jankowiaka. Na tak 
ważnej imprezie nie mogło zabraknąć także ludzi, którzy 
codziennie promują zdrową żywność. Na zaproszenie 
organizatorów przybyli Państwo Henzel z gospodarstwa 
agroturystycznego „Ranczo  w dolinie Odry”  z miejscowości 
Cisek. 

P. Krystyna przygotowała tradycyjną opolską potrawę 
- ścierkę oraz zaprezentowała swoje oryginalne przetwory, 
p. Franciszek natomiast zafundował dzieciom wspaniałą 
atrakcję w postaci przejażdżek konnych.                                                                                  

Dla zaproszonych gości przygotowano zdrowy, 
ekologiczny poczęstunek. 

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili 
się do uświetnienia uroczystości.

JG
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ZŁOTY JUBILEUSZ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WOJSKA 

POLSKIEGO W KAMIENNEJ

W bieżącym roku przypada jubileusz 50 - lecia istnienia 
Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamiennej. 
Uroczyste obchody zaplanowano na 9 września br. Będzie 
to okazją do wspomnień, podsumowań, do spotkań ludzi 
związanych z placówką, wreszcie będzie okazją 
do podziękowań za wytrwałą pracę na rzecz szkoły, 
zaangażowanie oraz udzielone wsparcie i pomoc. 

Złoty jubileusz szkoły budzi szacunek i skłania do 
refleksji o chwilach i wydarzeniach, które miały miejsce w jej 
murach. Ale historia to nie tylko wczoraj, ona toczy się dziś, 
toczyć się będzie jutro, dla nas i dla następnych pokoleń. 
Wcześniej tworzyli ją byli nauczyciele i kolejni dyrektorzy 
tej placówki: Emil Bielecki, Kazimierz Półrolniczak, Marian 
Kowalski, Ryszard Kloch, Zbigniew Juzak, Krystyna Sarwa. 
Dziś kolejne strony historii dopisuje swym działaniem Irena 
Rzewucka – obecna dyrektor szkoły, która pracuje tam od 12. 
lat.

Obecnie w szkole istnieje 6 oddziałów klasowych, 
a naukę w nich pobiera 97. uczniów. Zatrudnionych jest 16. 
nauczycieli oraz 6. pracowników administracji i obsługi. 
Uczniowie mają do dyspozycji pracownię komputerową, którą 
pozyskano w ramach projektu Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Mogą również korzystać ze sprzętu 
komputerowego zgromadzonego w bibliotece szkolnej. 
Organizowane są różne formy zajęć pozalekcyjnych, podczas 
których uczniowie mogą rozwijać swoje talenty i uzdolnienia. 
Od kilku lat co najmniej raz w miesiącu bezpłatnie uczestniczą 
w zajęciach sportowych na basenie miejskim w Namysłowie. 

Wychowankowie biorą także udział w projektach 
unijnych.W minionym roku szkolnym  realizowali projekt 
„Edukacja ku przyszłości – Nowe technologie na usługach 
edukacji”, a w przyszłym roku szkolnym będą uczestniczyć w 
projekcie „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup 
o utrudnionym dostępie do edukacji” .

- W pracy pedagogicznej kładziemy duży nacisk 
na ekologię i rozwój sportu. Podejmujemy różnorodne 
działania ekologiczne. Od wielu lat nasi wychowankowie 
uczestniczą w gminnym konkursie pod hasłem „Namysłowska 
Wiosna Ekologiczna”, gdzie rok rocznie zajmują wysokie 
miejsca. Stają na podium gminnych, powiatowych 
i wojewódzkich zawodów sportowych. Biorą udział 
w programie skierowanym do uczniów klas I – III „Owoce 
w szkole”, w którym otrzymują świeże owoce, warzywa i soki. 

Od kilku lat uczestniczą również w programie prowadzonym 
przez Agencję Rynku Rolnego pod hasłem „Szklanka mleka”, 
w którym wszyscy uczniowie otrzymują bezpłatnie 3 razy 
w tygodniu kartonik mleka. Szkoła współpracuje także 
z Opolskim Bankiem Żywności wspierając uczniów z rodzin 
w trudnej sytuacji materialnej, organizując dodatkowe 
śniadania  w okresie zimy. Szkoła co roku bierze udział w akcji 
„Cała Polska czyta dzieciom”. „Dzień Ziemi” „Sprzątanie 
świata”. Wachlarz działań dydaktycznych i wychowawczych 
placówki jest bardzo szeroki – mówi dyrektor szkoły Irena 
Rzewucka. 

Na przestrzeni lat budynek szkoły i jego otoczenie 
zmieniły swój wygląd. Wymieniono stolarkę okienną i 
drzwiową, wymieniono piec węglowy na ogrzewanie olejowe 
oraz zamontowano nowe kaloryfery. Przy wsparciu rodziców 
wyremontowano sanitariaty i wymieniono podłogi w salach 
lekcyjnych. W 2004 r. wykonano termomodernizację budynku 
szkoły, który został również ocieplony i otrzymał nową 
elewację. Sale lekcyjne, sala gimnastyczna oraz biblioteka 
wyposażone zostały w nowe meble. Sukcesywnie zaczęto 
zmieniać oświetlenie w salach lekcyjnych. W ramach 
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
pozyskano fundusze na zakup nowych mebli i nowoczesnego 
sprzętu do kuchni i świetlicy szkolnej. W 2007 r. założono 
ogrodzenie z bramą wjazdową. Powstał parking 
dla samochodów osobowych oraz zajazd dla autobusu 
szkolnego. Wyrównano także teren boiska szkolnego, 
wytyczono bieżnię a wokół niej zainstalowano ławki. 

Przy współpracy z rodzicami organizowano festyny 
szkolne i kiermasze. Dzięki temu pozyskano środki na zakup 
szafek dla uczniów, aby odciążyć ich tornistry.

Program uroczystości 50-lecia 
Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamiennej  

w dniu 09.09.2012 r. 

Godz. 10.00 – 10.30:
otwarcie uroczystości, odsłonięcie tablicy pamiątkowej i 

poświęcenie sztandaru szkoły.
Godz. 10.30 – 11.20:

przemówienie okolicznościowe dyrektora szkoły,  przypomnienie 
historii szkoły, wręczenie pamiątkowych medali,  wystąpienie 

Burmistrza Namysłowa,  wystąpienia Gości.
Godz. 11.20 – 12.00: 

program artystyczny w wykonaniu uczniów i absolwentów szkoły.
Godz. 12.00: 

spotkanie uczestników uroczystości 
w świetlicy szkolnej, poczęstunek.

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców 

oraz Uczniowie

Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego 

w Kamiennej

serdecznie zapraszają

wszystkich byłych pracowników szkoły oraz jej 

absolwentów na uroczystość obchodów 

50 – lecia istnienia naszej szkoły,

która rozpocznie się 

o godz. 10.00 w dniu 9 września 2012 r. 

5

Wg. Inf. I. Rzewuckiej
JG
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PAMIĘTNIK Z NIEZAPOMNIANEGO 
WYJAZDU DO NIEMIEC

WARTO BYĆ DOBRYM

10 czerwca 2012r. o godzinie 1800, my uczniowie 
namysłowskiej „Trójki”, wyjechaliśmy na wymianę 
uczniów z zaprzyjaźnioną szkołą Georgschule do 
Euskirchen. W autobusie spędziliśmy ok. 14 godzin. 
Podróż odbyła się bez najmniejszych przeszkód, choć 
była trochę męcząca. 

Dnia 11.06.2012r. o godzinie 8:00 przyjechaliśmy 
do Georgschule. Uczniowie i opiekunowie klasy 
6c przywitali nas bardzo ciepło i sympatycznie. Czekało już 
na nas pyszne śniadanko. Gdy zaspokoiliśmy głód, 
udaliśmy się do hotelu. Szybko ulokowaliśmy się 
w pokojach, rozpakowaliśmy i już czekała na nas pierwsza 
atrakcja, a mianowicie wspaniała kryta pływalnia.

Dnia 12.06.2012r., wcześnie rano, wiedząc, 
że czeka nas dzień pełen wrażeń, zjedliśmy obfite 
śniadanie. Później w centrum miasta spotkaliśmy się 
z uczniami i przewodnikiem, który oprowadził nas 
po Euskirchen. W południe spotkaliśmy się z władzami 
miasta i wysłuchaliśmy przemowy  starosty. Następnie 
udaliśmy się do Köln, gdzie zwiedzaliśmy piękną i ogromną 
katedrę. Gdy ją ujrzeliśmy, byliśmy pod ogromnym 
wrażeniem. Później nauczyciele dali nam czas na to, 
abyśmy zwiedzili część miasta Köln i tu nastąpiło wielkie 
zakupowe szaleństwo. Straciliśmy większość pieniędzy. 
Wieczorem, po obiadokolacji wszyscy zebraliśmy się w sali, 
gdzie znajdował się telewizor, aby kibicować naszym 
piłkarzom w meczu Polska-Rosja.

Dnia 13.06.2012r., do południa, zwiedzaliśmy 
przepiękny i ciekawy skansen w Kommern. Małe muzeum 
figur woskowych ukazywało, jak w dawnych czasach żyli 
ludzie. Skansen przypominał małe miasteczko, które 
bardzo się nam podobało i świetnie spędziliśmy tam czas, 
pomimo niesprzyjającej  pogody. Padał deszcz i było zimno. 
Po południu braliśmy udział w święcie sportu 
w Georgschule. Było wesoło. Chłopcy z naszej szkoły 
rozegrali krótki mecz w piłkę nożną z uczniami klasy 
6c. Jeden z przeciwników sfaulował naszego najlepszego 
napastnika, który z nadwyrężoną kostką musiał zejść 
z boiska. Podsumowując – ten dzień był naprawdę udany, 
po powrocie do hotelu, wszyscy zmęczeni od razu 
poszliśmy spać. 

Dnia 14.06.2012r. z samego rana wyruszyliśmy 
do szkoły, gdzie nasz kolega, ponieważ bardzo dobrze mówi 
w języku niemieckim, udzielił krótkiego wywiadu dla radia 
Euskirchen. Następnie wszyscy udaliśmy się do parku 
rozrywki Phantasialand w Brühl. Tam spędziliśmy 
wspaniałe, niezapomniane 7 godzin. Wesołe miasteczko 
było tak ogromne, że bardzo łatwo można było się w nim 
zgubić. To był najcudowniejszy dzień tej wycieczki. 
Dostarczył wielu niezapomnianych wrażeń: śmialiśmy się 
do łez, krzyczeliśmy ze strachu… Tego dnia musieliśmy 
także pożegnać naszych kolegów z Niemiec. Nie było 
to łatwe, bo nawiązały się naprawdę trwałe przyjaźnie. 
Ale cóż, wszystko co dobre, szybko się kończy. Wieczorem 
pakowaliśmy się, ponieważ rano musieliśmy wyjechać 
w drogę powrotną do Namysłowa. 

15.06.2012r. wcześnie zjedliśmy śniadanie 
i wyruszyliśmy w trasę. Okolo godziny 2200 szczęśliwie 
dotarliśmy do Namysłowa, gdzie czekali na nas stęsknieni 
rodzice. 

To był niezapomniany wyjazd. Dziękujemy Pani 
Beacie Radziszewskiej, która zorganizowała nam 
tę wycieczkę i naszym opiekunom: Państwu Mirosławowi 
i Kamili Kozyrom, Panu Dariuszowi Bieszczotowi, że z nami 
wytrzymali. Dziękujemy również Panu Kierowcy 
za szczęśliwą i bezpieczną podróż.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ligocie Książęcej brał 
udział w I edycji akcji „Warto być dobrym”, organizowanej 
przez Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła”, pod 
patronatem Ministra Edukacji Narodowej i UNESCO. 
Dzieci z 1500 szkół z całej Polski brały udział w konkursie 
za swoje dobre uczynki. Laureaci z każdej placówki 
wygrali rowery górskie marki KROSS.

Akcja „Warto być dobrym” to największa, 
interdyscyplinarna kampania edukacyjna w Polsce, kreująca 
w dzieciach dobre postawy, ucząca poszanowania dla innych 
ludzi, a także premiująca zachowania prospołeczne 
i wolontariat. Głównym elementem I edycji akcji był konkurs, 
skierowany do uczniów 1500 szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, który każda szkoła 
prowadziła samodzielnie na podstawie tych samych zasad i z 
tą samą nagrodą główną – rowerem górskim marki KROSS. 
Od początku semestru dzieci konkurowały o to ile zrealizują 
dobrych uczynków w trzech kategoriach: pomoc drugiemu 
człowiekowi, zaangażowanie w środowisko klasy, szkoły, 
społeczność lokalną oraz działania globalne na rzecz praw 
człowieka i ochrony środowiska. Na koniec roku dzieci pod 
okiem wychowawcy wybierały w każdej klasie ucznia, który 
okazał się najlepszy, a wśród najlepszych z całej szkoły został 
rozlosowany rower. 

Prezes Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła” 
Aleksander Komaniecki podkreśla, że „w najśmielszych 
scenariuszach i najskrytszych marzeniach nie liczyliśmy na 
taki sukces akcji. Dzieci czyniące dobro zaskoczyły nas nie 
tylko swoją kreatywnością i wytrwałością, ale przede 
wszystkim odwagą w promowaniu pozytywnych postaw. 

Zuzanna Kaczmarek i Agata Wojnowska
uczennice Szkoły Podstawowej nr 3 w Namysłowi
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Setki tysięcy osób czyniących dobro, miliony godzin 
ofiarowane innym ludziom, a wszystko to bezinteresownie  – 
bez oczekiwania na zapłatę, nagrodę. Teraz, kiedy zadadzą mi 
pytanie – jakie mamy dzieci i młodzież – odpowiem, że 
wspaniałe.  A my dorośli powinniśmy brać z nich przykład. 
Każdy z nas może wesprzeć drugą edycję akcji, by kolejne 
szkoły mogły wziąć w niej udział.” 

W Ligocie Książęcej w akcji wzięło udział 28. uczniów, 
z czego 16. poszczycić się mogło spełnieniem dobrego 
uczynku. Zwycięzcą została Małgorzata Hupało, uczennica 
klasy IV.

Akcja „Warto Być Dobrym” uczy dzieci poszanowania 
dla innych ludzi, pokazuje, że być dobrym to nie wstyd 
i słabość, lecz duma i siła. Dzieci chętnie uczestniczyły w akcji 
poświęcając swój wolny czas, wyrażając zadowolenie z faktu, 
że mogą zrobić coś dobrego. Akcji tej przyświecała myśl 
z „Małego Księcia” – „Dobrze widzi się tylko sercem”.

Wiktor Makarow, siedmioletni mieszkaniec Namysłowa, 
został uczestnikiem „Dziecięcej Eskorty McDonald’s”. 
Podczas jednego z meczów na EURO 2012 wprowadził 
na stadion piłkarza. Był to mecz Polska - Czechy. 

Program "Dziecięca Eskorta McDonald’s" został 
zainicjowany przez McDonald’s w 2002 roku podczas 
rozgrywek Pucharu Świata FIFA w Japonii i Korei. 
Od tej pory towarzyszy on każdej piłkarskiej imprezie rangi 
Mistrzostw Świata czy Europy. Realizacja tej inicjatywy jest 
możliwa dzięki współpracy McDonald’s z takimi 
organizacjami jak FIFA oraz UEFA.

W „Dziecięcej Eskorcie McDonald’s” wzięło udział 
każde dziecko w wieku 6-10 lat, które w dniach od 6 lutego 
do 4 marca 2012 roku wrzuciło wypełniony formularz 
zgłoszenia do specjalnej urny w dowolnej restauracji 

JG wg inf. Jadwigi Kisiela 
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DZIECIĘCA ESKORTA MCDONALDS

McDonald’s na terenie kraju. Formularze były dostępne 
w restauracjach sieci. Z każdej restauracji zostało 
wylosowanych dwoje dzieci, które wzięły udział w dalszych 
eliminacjach.

Wiktor wraz ze swoim bratem bliźniakiem – Igorem, 
wypełnili i wrzucili swoje formularze w restauracji 
McDonald's we Wrocławiu. Losowanie odbyło się w marcu. 
Wszystkich zgłoszeń w całej Polsce było ponad 25500. 
Wylosowano 564 dzieci. Szczęście sprzyjało jednak tylko 
Wiktorowi. W marcu dostał zaproszenie do dalszej zabawy. 
15 kwietnia uczestniczył w zawodach sportowych we 
Wrocławiu, które polegały na konkursach sprawnościowych 
oraz wiedzy o piłce nożnej. Tam spośród 140 osób wybrano 
70. Ostatni etap, to spotkanie 300 najlepszych w Warszawie 
i impreza finalna na stadionie AWF. To tu ostatecznie 
wybrano 200 dzieci, które wprowadzą piłkarzy na mecze 
EURO 2012.

16. czerwca br. zaczął się od spotkania o godz. 
13.00 na Bielanach Wrocławskich w restauracji McDonalds. 
Po posiłku dzieci wraz z opiekunami przewiezieni zostali 
na stadion, gdzie wręczone im zostały torby ze strojami. 
Od godziny 15.00 dzieci przygotowywały się do meczu 
(ćwiczyły wyjście, przymierzały stroje, w wolnym czasie 
oglądały bajki). Rodzicom w tym czasie zorganizowano 
wycieczkę do Panoramy Racławickiej i Hali Ludowej. 
Na stadion dotarli dopiero przed samym meczem, tj. o godz. 
19.00. Do ostatniej chwili nie wiedzieli kogo będą 
wprowadzać ich dzieci. Dopiero bezpośrednio przed 
wyjściem zawodników na boisko, na tabloidach ukazała się 
informacja, z którą drużyną wychodzą poszczególne dzieci. 
W momencie wyjścia zawodników na boisko zobaczyć 
można było, że młody namysłowianin wyprowadza 
Damiena Perquisa. Po zakończeniu ceremonii cała 
Dzicięca Eskorta została przeprowadzona na trybuny, gdzie 
czekali na nich rodzice. Choć cali przemoknięci (na boisku 
padał deszcz) – szczęśliwi!

- Syn opowiadał jak przybił piątkę „prawdziwemu” 
Lewandowskiemu, jak witał się z innymi zawodnikami: 
Błaszczykowskim, Obraniakiem, Tytoniem i innymi. Widać 
było, że dla Niego to ogromne przeżycie – dodaje ojciec 
Wiktora.

Wg. Inf. A. Makarov
JG

SPOTKANIE INTERGRACYJNE 
NA MŁYŃSKICH STAWACH

28. lipca br. Zarząd Rejonowy nr II Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Namysłowie już po 
raz trzeci zorganizował spotkanie integracyjne 
na Młyńskich Stawach. 

Oprócz członków związku w spotkaniu uczestniczyli 
zaproszeni goście: Alfred Dydymski – przewodniczący 
Zarządu Okręgowego PZERiI w Opolu, Barbara Kamińska 
– wicemarszałek Województwa Opolskiego, Andrzej Spór 
– wicestarosta namysłowski oraz wójt Gminy Domaszowice 
– Bogdan Zdyb.

Młyńskie Stawy niewątpliwie przypadły do gustu 
uczestnikom imprezy. Zabawę taneczną prowadził zespół 
„Akoral” oraz zespół „Leśne Echo”, działający przy GOK 
w Lubszy. Podsumowując - imprezę można uznać za udaną. 

Wg. Inf. Ireny Gumulak
JG
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MISTRZOWIE SPŁAWIKA SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH 

I GIMNAZJALNYCH NA ROK 2012 
WYŁONIENI

Organizatorzy VII Mistrzostw Szkół Podstawowych 
i Gimnazjów Województwa Opolskiego w Wędkarstwie 
Spławikowym z niepokojem obserwowali piątkowe 
prognozy pogody. 

W pierwszym terminie, 
f a t a l n e  w a r u n k i  
pogodowe nie pozwoliły 
na przeprowadzenie 
zawodów, zaś 8 czerwca 
br. był jedynym wolnym 
d n i e m  o d  i m p r e z  
w ę d k a r s k i c h .  
W tym dniu, na kanale 
Ulgi w Opolu, zostały 
rozegrane zawody o 

mistrzostwo. Najliczniej w tym roku były reprezentowane 
s z k o ł y  z  O z i m k a ,  K r a p k o w i c ,  N a m y s ł o w a  
i Idzikowic. W zawodach startowało 150 zawodników 
w wieku 7-16 lat. Namysłów reprezentowany był przez 
przedstawicieli Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Gimnazjum
 nr 2. 

Uczniów dopingowali nauczyciele, rodzice oraz 
działacze zajmujący się szkoleniem młodych adeptów 
wędkarstwa. Wśród nich Stanisław Łowczykowski, Elżbieta 
Piskoreki, Wojciech Zając z Namysłowa, Eugeniusz 
Kowalczuk z Grodkowa i wielu innych. Tu należy 
wspomnieć, że w kilkunastu szkołach województwa 
opolskiego wędkarstwa naucza się w ramach wychowania 
fizycznego. Głównym organizatorem i pomysłodawcą 
mistrzostw był wiceprezes Zarządu Okręgu PZW i 
jednocześnie szef Okręgowej Komisji Młodzieżowej -
Wiesław Miś. Przed siedmiu laty, we współpracy z 
prezesem Wojewódzkiego Związku Sportowego w Opolu -
Włodzimierzem Gosem, mistrzostwa wędkarskiej 
młodzieży wpisał do kalendarza ważnych imprez 
sportowych. Tegoroczne mistrzostwa nadzorowała grupa 
sędziowska: sędzia główny Jerzy Malinowski, sędzia 
sekretarz Rafał Sierpiński oraz sędziowie sektorowi, wśród 
których znalazła się prawie cała Okręgowa Komisja 
Młodzieżowa - Stanisław Zagórski, Krzysztof Gądek, 
Czesław Fit oraz Adam Szczygielski, współpracujący z 
prowadzącym zawody wiceprezesem Wiesławem Misiem. 

Młodzi uczestnicy po rejestracji w biurze zawodów 
losowali stanowiska. Przejście na swoje miejsce dla 
niektórych okazało się sporym wysiłkiem, bowiem długość 
linii brzegowej, przy stu stanowiskach, to ok. 1 km. Pierwsze 
sygnały, nęcenie i wreszcie sygnał rozpoczęcia zawodów. 
Starsi wędkarze radzili sobie samodzielnie. Tym młodszym 
w sytuacjach trudnych starali się pomóc opiekunowie. 
Emocje rosły z minuty na minutę, w końcu pojawiły się 
pierwsze upolowane ryby. Atmosferę podsycały 
dochodzące z innych stanowisk wieści o złowionych 
„większych sztukach„. I tak przez trzy godziny. Sygnał 
końcowy, ważenie i pierwsze oceny, a po wspólnym posiłku 

wyczekane ogłoszenie wyników.
Wśród dziewcząt do lat 14, najlepsza okazała się 

Marta Ołpińska, z SP nr 4  w Namysłowie (szkoła 
drużynowo zdobyła II miejsce – gratulacje!), zaś w kategorii 
uczniów szkół gimnazjalnych zwyciężył Paweł Panek 
z Gimnazjum nr 2 w Namysłowie, który dodatkowo złowił 
największą rybę zawodów – leszcza ważącego 
1265 gramów.

Następie przyszedł czas na najprzyjemniejszą 
część zawodów – wręczanie pucharów, dyplomów i 
gratulacje. Najlepsi odbierali je z rąk prezesa Zarządu 
Okręgu Mariana Magdziarza oraz prezesa Wojewódzkiego 
Związku Sportowego w Opolu Włodzimierza Gosa. 
Pozostałe nagrody, które w tegorocznych zawodach były 
bardzo liczne, otrzymali najmłodsi uczestnicy mistrzostw 
oraz wszyscy stający na podium w poszczególnych 
kategoriach. Zadbali o nie Zarząd Okręgu PZW w Opolu, 
Wojewódzki Związek Sportowy w Opolu oraz Lokalna 
Grupa Rybacka. Na koniec jeszcze pamiątkowe zdjęcia, 
wymiana opinii, pakowanie i szczęśliwy powrót do domów. 

Wg. Inf. S. Łowczykowskiego
JG

lipiec - sierpień

21 czerwca br. w Przedszkolu nr 3 w Namysłowie odbył 
się dzień otwarty. Miał on na celu zapoznanie 
przyszłych wychowanków z placówką oraz personelem 
i zmniejszenie napięcia związanego z rozstaniem.

Przyszłe przedszkolaki miały okazję zasmakować 
życia przedszkolnego. Uczestniczyły w zajęciach 
i zabawach oraz tańcach. Rodzice natomiast mogli 
przekonać się, że  przedszkole, to miejsce gdzie bez obaw 
mogą zostawić swoje dziecko - tu będzie bezpieczne 
i otoczone  wielokierunkowym rozwojem - dodaje 
przedszkolanka

Dzieci po słodkim poczęstunku, z uśmiechami 
i emocjami wymalowanymi na twarzach, wróciły do domów, 
a pracownicy placówki czekają na nie we wrześniu 
z otwartymi sercami.

DZIEŃ OTWARTY W PRZEDSZKOLU NR 3

Wg. Inf. Anny Ptak
JG
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ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW 
POLSKO – LITEWSKICH W ŚHP 

NAMYSŁÓW
W Środowiskowym Hufcu Pracy w Namysłowie 
15. lipca br. zakończył się, trwający przez dwa 
tygodnie, obóz polsko-litewski. 

W tym czasie, młodzież mogła nabyć cenną 
wiedzę o zdrowym trybie życia, sportowe umiejętności 
oraz zyskać nowe przyjaźnie. Zwieńczeniem wspólnych 
warsztatów była organizacja na miejskim stadionie 
festynu na pt. „Myśl zdrowo-żyj zdrowo” w dniu 14. lipca 
br. Głównym punktem programu były występy 
artystyczne grupy litewskiej oraz polskiej. Na scenie 
pojawili się również zaproszeni goście: zespół wokalny 
Fi lcoki,  pani Karol ina Mysiorek - członkini  
W r o c ł a w s k i e g o  C h ó r u  A k a d e m i c k i e g o ,  
współpracującego z Piotrem Rubikiem oraz pan Michał 
Kalcowski- mistrz świata i Europy w hip - hopie. 
Można było również zobaczyć pokaz sztuk walki szkoły 
„BUSHI”, prowadzonej przez pana Krzysztofa 
Jankowiaka oraz nauczyć się udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej, z której lekcje dawał 
pan Marcin Gońda ze służb ratowniczych. Była też 
możliwość skorzystania z porad dietetyka.

Uczestnicy przygotowali stoiska ze zdrową 
żywnością, sokami, koktajlami, ciepłymi napojami 
(wszystko można było degustować nieodpłatnie), 
przeprowadzili szereg konkurencji sportowych, a każdy 
kto brał w nich udział otrzymywał los na loterię. 

Dużą atrakcją dla dzieci  okazało się malowanie twarzy 
oraz gry i zabawy prowadzone przez młodzież 
oraz panią Mariolę Maryniak z Namysłowskiego 
Ośrodka Kultury. Podczas festynu goście mogli obejrzeć 
wystawę zdjęć z trwania obozu.

Nasi przyjaciele z Litwy opuścili mury hufca 
15. Lipca br. To był czas na wymianę upominków 
i pożegnanie. Dla niektórych moment ten  okazał się 
naprawdę trudny, o czym świadczyły pojawiające się 
w oczach łzy i niekończące się uściski. Uczestnicy 
zapewne długo będą wspominać te dwa tygodnie 
spędzone z Litwinami. 

Uczestnicy oraz kadra ŚHP Namysłów dziękują 
wszystkim, którzy udzielili wsparcia podczas realizacji 
przedsięwzięcia.

Małgorzata Suchecka
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WYMIANA POLSKO – LITEWSKA

12 lipca br., w dużej sali narad Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie, burmistrz Namysłowa Krzysztof 
Kuchczyński gościł młodzież litewską oraz ich 
opiekunów, którzy zawitali do Namysłowa na 
warsztaty organizowanew Środowiskowym Hufcu 
Pracy w  ramach projektu „ Zdrowo – Sportowo – 
Międzynarodowo”.

Akcja była inicjatywą nieformalnej grupy 
„Pozytywni i Aktywni”, których ideą jest popieranie 
zdrowego trybu życia oraz poznawanie kultury 
sąsiadujących państw. Litwini gościli w namysłowskim 
ŚHP od 2. do 14. lipca br. Organizatorzy warsztatów nie 
pozwolili ich uczestnikom na nudę. Litewska młodzież 
bardzo aktywnie poznawała najciekawsze zakątki miasta, 
brali również udział w spotkaniach z namysłowskimi 
sportowcami oraz władzami samorządowymi. Cel, jaki 
przyświeca działaczom warsztatów, to także 
uporządkowanie i drobne prace renowacyjne na stadionie 
miejskim oraz zorganizowany tam w dniu 14 lipca br. 
festyn.

Spotkanie otworzył Burmistrz Namysłowa, który 
przywitał grupę, a następnie zaprosił na poczęstunek, 
podczas którego rozwinęła się dyskusja. Krzysztof 
Kuchczyński przedstawił przybyłym podstawowe 
informacje na temat Namysłowa. Młodzież zadawała 
pytania,opowiadała o zwiedzanych miejscach, a także 
o  kuchni. Spotkanie zakończyło się wymianą 
podarunków oraz zaproszeniem na sobotni festyn.

polskiej

JG
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„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, reklam i korespondencji. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania 

skrótów w materiałach niezamówionych i zmian w ich tytułach. Druk: Zakład Poligrafii i Reklamy Druk–Kolor–Offset Marek 

Borecki & Wanda Borecka, 46–203 Kluczbork, ul. Kołłątaja 9, tel. (77) 41-71-560, e-mail: dko@adres.pl.

Nakład: 7300 sztuk.

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 
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Od 2012 roku „Gazeta Namysłowska” 
dostępna jestrównież w 

wersji elektronicznej na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego: www.namyslow.eu
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ZROBIŁO SIĘ MIĘDZYNARODOWO…

KONKURS PLASTYCZNY ROZSTRZYGNIĘTY

25. lipca br., w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, 
p r z e d s t a w i c i e l e  U r z ę d u  M i e j s k i e g o  
w Namysłowie oraz gmin ościennych, spotkali się z 
ukraińską młodzieżą, która na zaproszenie 
burmistrza, odwiedziła Namysłów już szósty raz. 

W ramach współpracy Gminy Namysłów 
z Centrum Twórczości Dzieci i Młodzieży „Galicyna” we 
Lwowie, młodzi artyści gościli w namysłowskiej Szkole 
Podstawowej nr 4 od 24. do 28. lipca br. 

W dużej sali narad Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie zaprezentowali swoje umiejętności.

„Pierwszy dzień  w Szkole? Więc opowiem Ci 
o Bezpieczeństwie” oraz „Bezpieczny Przedszkolak”. 
To nazwy konkursów plastycznych zorganizowanych 
przez Komendę Wojewódzką Policji w Opolu. W realizację 
konkursu włączyli się również policjanci z Namysłowa, 
którzy w ramach Dnia Dziecka wręczyli pierwsze nagrody. 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Policjanci 
z Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie odwiedzili 
Szkołę Podstawową w Polkowskiem, gdzie wręczyli pierwszą 
nagrodę oraz wyróżnienie w obecności dyrekcji 
i wychowawców klas dla uczennic w/w szkoły. Natomiast dla 
kolejnych laureatów  konkursu - uczniów klasy pierwszej ze 
Szkoły Podstawowej w Pokoju nagrody wręczył dzielnicowy 
z Posterunku Policji. Szkoły Podstawowe z powiatu 
namysłowskiego w ramach cyklicznie przeprowadzonego 

Wystąpił Zespół Tańca Współczesnego „Time 
Out”, Zespół Ludowy „Rusznyczok” oraz soliści studia 
piosenki „Dzerelo” (po polsku „Źródło”), którego 
kierownikiem jest laureat ukraińskiego talk – show 
(odpowiednika polskiego „Must be the music”), 
wschodząca gwiazda muzyki pop na Ukrainie, 
Nazar Savko. 

Zespoły zaprezentowały zaledwie namiastkę 
tego, co zobaczyć można było 27. lipca br. na 
namysłowskim rynku.  

JG

konkursu plastycznego 
pt.„Pierwszy dzień w 
Szkole? Więc opowiem 
Ci o Bezpieczeństwie”, 
przekazały najlepsze 
prace dla policjantów 
z Komendy Powiatowej 
Policji w Namysłowie. 

W  t r a k c i e  
niezapowiedzianych 
wizyt uczniowie ze 
Szkół Podstawowych 
oraz z Przedszkoli biorących udział w konkursie plastycznym 
otrzymali nagrody, po tym jak komisja konkursowa wyłoniła 
najlepsze prace opierające się na bloku tematycznym 
związanym z bezpieczeństwem.            
       Laureatami Konkursu zostali: Julia Opala ze Szkoły 
Podstawowej w Polkowskiem, Mateusz Szewczyk ze Szkoły 
Podstawowej w Pokoju oraz Alan Pacek ze Szkoły 
Podstawowej w Pokoju. W konkursie wyróżniono także dwie 
inne prace: Julii Januszewskiej ze Szkoły Podstawowej 
w Dąbrowie oraz Julii Marciniszyn ze Szkoły Podstawowej 
w Polkowskiem. Wśród najmłodszych uczestników w ramach 
eliminacji powiatowych konkursu laureatami zostali: 
Magdalena Urbaniak oraz Matylda Karlińska 
z Przedszkola nr IV w Namysłowie i Aleksandra Kyc 
oraz Joanna Maj z Przedszkola nr III w Namysłowie.
       Nagrody ufundowały Urząd Miejski oraz Starostwo 
Powiatowe w Namysłowie.  Wszystkie prace nadesłane przez 
szkoły i przedszkola powiatu namysłowskiego biorą udział
 w eliminacjach wojewódzkich.
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rzecznik KPP Namysłów
mł.asp.Katarzyna Ulbrych



PROGRAM: 10.00 - Zapisy uczestników, każdy uczestnik może mieć jeden udekorowany kapsel.
               Kapsli prosto z butelki nie przyjmujemy.
10.30 - Start pierwszej konkurencji - Sprint
11.00 - Start drugiej konkurencji - Slalom Gigant
            - Rozstrzygnięcie konkursu “Najładniejszy Kapsel”
12.00 - Walka o Puchar Burmistrza Namysłowa 
            - trzecia konkurencja “Maraton - Wyścig Pokoju”
13.00 - Zakończenie - wręczenie dyplomów, medali  i Pucharu  

Urząd Miejski w Namysłowie 
- wg projektu:  “Skrzydło Żurawia - Rozwiń Siebie”

Organizator:

Dzieci i młodzież do 16 lat

PIERWSZY KAPSLOWY  WYŚCIG POKOJU
O PUCHAR BURMISTRZA NAMYSŁOWA

“Mistrzostwa Ziemi Namysłowskiej”

namysłów
08.09.2012
szkoła 
podstawowa nr 3


