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9 września br. miały miejsce obchody 
złotego jubileuszu istnienia Szkoły 
Podstawowej w Kamiennej.  
Uroczystość rozpoczęła się o godz.10.00 

wystąpieniem pani dyrektor Ireny 
Rzewuckiej, które miało miejsce 
przed  budynkiem  szkoły. Tam właśnie 
nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy 
upamiętniającej to wyjątkowe w historii 
placówki wydarzenie.

Święto Plonów to jeden z najpiękniejszych 
staropolskich obrzędów ludowych 
zwieńczający ciężką, całoroczną pracę 
rolników. 

Tegoroczne Dożynki mieszkańcy Gminy 
Namysłów świętowali 9 września br. 
w przepięknie przystrojonej na tę 
okoliczność Kamiennej.

DZIĘKUJĄC ZA PLONY 50 LAT MINĘŁO...

dok. na str. 2 dok. na str. 12

KONKURS: ZNASZ SWOJĄ GMINĘ ? - STR. 12



Uroczystość rozpoczął barwny korowód dożynkowy, który na czele ze Starostami dożynek, Burmistrzem 

Namysłowa Krzysztofem Kuchczyńskim, Przewodniczącym Rady Miejskiej Jarosławem Iwanyszczukiem, 

Radnymi Rady Miejskiej oraz z mieszkańcami i przedstawicielami sołectw gminy, którzy prezentowali 

własnoręcznie zrobione wieńce oraz arcydzieła żniwne, przeszedł na boisko szkolne – miejsce Mszy św. polowej. 

Podczas dziękczynnej ceremonii poświęcono bochen chleba oraz wieńce i arcydzieła żniwne. Po Mszy św. 

Burmistrz Namysłowa Krzysztof Kuchczyński wygłosił uroczyste przemówienie, a następnie otrzymał z rąk 

Starostów tradycyjny bochen chleba. – „Piękna, polska tradycja nakazuje dzielić się chlebem. Ja również chcę 

podzielić się chlebem z wszystkimi mieszkańcami naszej gminy i przybyłymi Gośćmi. Chciałbym, aby ten podział był 

sprawiedliwy i aby nikomu chleba powszedniego nie zabrakło” – powiedział Burmistrz po czym przystąpił 

do ceremonii dzielenia się chlebem ze zgromadzonymi. Część artystyczną otworzył występ zespołu 

folklorystycznego „Namysłowianie”. Na scenie zobaczyć można było również takie zespoły jak: „Ślązak”, 

„Głuszynianki”, „Wilkowianie”, „Skowronki Przeczowskie” oraz „Zespół Tańca Towarzyskiego Salsa Fuerte”. 
Tradycyjnym punktem uroczystości dożynkowych było rozstrzygnięcie konkursu wieńców i arcydzieł 

żniwnych. Komisja doceniając poziom wykonanych wieńców oraz wkład pracy mieszkańców, przyznała 

następujące miejsca:  w kategorii Wieniec Dożynkowy: I m. – sołectwo Rychnów, II m. – sołectwo Przeczów, III m. 

– sołectwo Mikowice. W kategorii Arcydzieło Żniwne: I m. – sołectwo Kamienna, II m. – sołectwo Bukowa Śląska, 

III m. – sołectwo Igłowice. Wyróżnienia otrzymały następujące sołectwa: Ziemiełowice, Kamienna, Kowalowice, 

Minkowskie i Baldwinowice, Michalice.
Kolejnym punktem niedzielnej imprezy była Parada Namysłowskiego Stowarzyszenia Motocyklistów, 

występ „Zespołu Pieśni i Tańca Opole”, „Studio Piosenki”, „Foryś Band”, po których nastąpił pokaz sztucznych ogni. 

Gwiazdą wieczoru był zespół „BRC”, który poprowadził wieczorną zabawę. Całość imprezy uświetnił także Fire 

Show (zabawa z ogniem) w wykonaniu „Homines Ignis”, po którym dalszą część zabawy tanecznej poprowadził 

zespół „Kanon Plus”.  
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DZIĘKUJĄC ZA PLONY
dok. ze str. 1

Mieszkańcom gościnnej Kamiennej 
oraz osobom zaangażowanym 

w organizację tegorocznych Dożynek 
Gminnych serdecznie dziękuję.

Krzysztof Kuchczyński
 

Burmistrz Namysłowa
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Miejskiej w Namysłowie – Jarosław Iwanyszczuk 
przystąpili do  uroczystego odsłonięcia pomnika.
Po ceremonii nastąpiły występy artystyczne uczniów ze 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Namysłowie.8 września br. o godz. 12.00. na skwerze przed 

dworcem kolejowo – autobusowym w Namysłowie 
odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika Stefana 
Batorego.

Pomysł powstał w odpowiedzi na propozycję 
Józsefa Széna byłego burmistrza Kisköre - miasta 
partnerskiego Gminy Namysłów, dotyczącej przekazania 
Gminie Namysłów popiersia króla. Pomnik wykonany 
został z granitu przez Gabora Varga, którego dzieła 
zdobią niejedno miejsce węgierskiego miasta. 
Dar przedstawicieli Kisköre jest wyrazem wieloletniej 
współpracy i przyjaźni obu gmin. 

Uroczystość rozpoczęła się hejnałem 
w wykonaniu Namysłowskiej Orkiestry Dętej, po którym 
Burmistrz Namysłowa – Krzysztof Kuchczyński 
serdecznie przywitał wszystkich zgromadzonych. Głos 
następnie zabrał fundator popiersia – József Szén. 
Dziękując za zaproszenie, przekazał w imieniu 
mieszkańców Kisköre życzenia wszelkiej pomyślności, 
p o w o d z e n i a ,  d o b r o b y t u  i  s z c z ę ś c i a .  
W swej wypowiedzi mocno pokreślił więzi polsko – 
węgierskie – „Nasze narody łączy nie tylko wspólna 
historia, ale również gospodarka, kultura i turystyka. 
Życzliwość i przyjaźń, której doświadczamy będąc w 
N a m y s ł o w i e ,  z n a c z ą  w i ę c e j  n i ż  s ł o w a .  
W imieniu społeczności Kisköre pragnę ofiarować ten 
pomnik jako wyraz polsko-węgierskiej przyjaźni.” Postać 
króla Stefana Batorego przedstawił dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Namysłowie, historyk, Janusz 
Długokęcki - „Gdy na lekcji historii przyszło mi wymienić 
t r z y  s p o ś r ó d  n a j b a r d z i e j  z a s ł u ż o n y c h  
w dziejach Polski postaci, bez wahania wymieniłem 
wśród nich Batorego” – podkreślił. Dodał jednocześnie – 
„Jest to nietuzinkowa postać w historii naszego kraju. 
Pojmował królowanie jako życie w siodle, z szablą w ręku. 
Był wspaniałym politykiem i przywódcą zarazem, 
konsekwentnie dążącym do wytyczonych celów. 
Robił wszystko, mimo swojego węgierskiego 
pochodzenia, żeby Polska była rządzona dobrze. 
Powiedział kiedyś: „Jestem królem Waszym, nie 
malowanym, nie glinianym”. Chciał sobie bowiem 
zasłużyć na miano króla rzeczywistego, a nie 
„malowanego” i ten cel realizował… co do oceny postaci 
króla Batorego historycy są zgodni - jest to wielka postać 
w historii Polski, a wielkie postaci powinny być 
honorowane. Jestem dumny z tego, że właśnie pomnik 
Batorego stoi w Namysłowie. Cieszy mnie to, bo mogę 
zaprowadzić tam moich uczniów i opowiedzieć im historię 
wielkiej postaci. Jeżeli ktoś odwiedza wawelskie krypty 
doskonale wie, że przy grobie Batorego zawsze leżą 
świeże kwiaty i wieńce w barwach narodowych polskich i 
węgierskich. Jest to postać wyjątkowa i właśnie jako taka 
w polskiej historii zasługuje na szczególne miejsce i 
oczywiście… pomnik, choćby dlatego, że my Polacy 
powinniśmy być dumni”.

Po tych słowach Burmistrz Namysłowa Krzysztof 
Kuchczyński, József Szén oraz Przewodniczący Rady 

ODSŁONIĘCIE POMNIKA PRZED 
NAMYSŁOWSKIM DWORCEM

wrzesień
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XV sesja Rady Miejskiej w Namysłowie odbyła się 
6 września br. w dużej sali narad Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie. 
Sesję prowadził Przewodniczący Rady Jarosław 
Iwanyszczuk.
Podjęto uchwały w sprawie:
1) uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków 
budżetu Gminy Namysłów zadań z zakresu usuwania azbestu 
z terenu Gminy Namysłów przy udziale funduszy uzyskanych 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu,
2) przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele 
paraf ialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Kowalowicach,
3) przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele 
filialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Namysłowie,
4) przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele 
parafialnym p.w. Św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie, 
5) przyznania dotacji na roboty konserwatorskie przy kościele 
parafialnym p.w. Św. Wawrzyńca w Woskowicach Małych, 
6) zatwierdzenia uchwały Walnego Zebrania Członków 
Namysłowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych,
7)  ustawienia pomnika,
8) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 
Namysłów,
9) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu 
kosztów podróży służbowych radnych,
10) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
na 2012 rok.
Przyjęto także informację o działalności Zakładu Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. w Namysłowie za 2011 rok. 

W poprzednim numerze Gazety Namysłowskiej opisane 
zostały dwie zakończone w bieżącym roku inwestycje 
gminne, tj. odnowienie baszty Urzędu Miejskiego w 
Namysłowie oraz kapitalny remont budynku byłej szkoły 
ewangelickiej i jej przystosowanie na Izbę Regionalną. 
W tym numerze informujemy o remoncie placówek 
oświatowych w Gminie Namysłów oraz przebudowie dróg.

W okresie wakacyjnym przeprowadzone zostały prace 
remontowe w pięciu placówkach oświatowych gminy. 
Priorytetowym celem wykonanych inwestycji była poprawa 
warunków oraz bezpieczeństwa tych miejsc. 

W namysłowskim Gimnazjum nr 1 przeprowadzono 
remont klatki schodowej w budynku głównym, który objął 
wymianę balustrad, posadzek, okładzin schodów oraz malowanie 
ścian. Wartość zadania to koszt  150 000,00 zł. Wykonawcą robót 
była firma „DAKAD” Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe 
Andrzej Dąbkiewicz.  W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w 
Ligocie Książęcej dokonano wymiany instalacji centralnego 
ogrzewania. Prace remontowe, których wartość szacuje się na 
kwotę ok. 70 000,00 zł, wykonał Zakład Energetyki Cieplnej z 
Namysłowa.

Przed Szkołą Podstawową w Kamiennej przebudowie 
poddano nawierzchnię utwardzoną wraz z drogą dojazdową. 
Zakres prac objął również demontaż istniejącej nawierzchni przed 
budynkiem szkoły, a więc wymianę zużytych płytek betonowych i 
trylinki na nawierzchnię z kostki betonowej na podbudowie 
t łuczn iowej  oraz naprawę schodów wejśc iowych.  
Koszt przedsięwzięcia to ok. 131 300,00 zł. Wykonawcą robót 
było Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Tomasz Oziębły 
z Namysłowa.

Plan robót w Szkole Podstawowej nr 3 w Namysłowie 

XV SESJA RADY MIEJSKIEJ

INWESTYCJE GMINY NAMYSŁÓW C.D.
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podzielony został na dwa zadania. Pierwsze objęło częściową 
wymianę zniszczonej nawierzchni drogi oraz  montaż bramy 
wjazdowej. Na ten cel przeznaczono kwotę ok. 40 000,00 zł. 
Wykonanie prac powierzono firmie p. Macieja Holineja 
z Namysłowa. Zadanie drugie to odnowienie sanitariatów 
na drugim piętrze. Koszt przedsięwzięcia to kwota ok. 37 000,00 
zł, a jego wykonawcą był Zakład Remontowo - Budowlany 
M. Węgrzyn z Bierutowa. 

Z gminnych pieniędzy skorzystał także Zespół Szkolno - 
Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich, gdzie wykonano 
remont pokrycia dachu, czego koszt wyniósł ok. 26 000,00 zł. 
Wykonawcą robót była Firma „BLABLEKS” Usługi Dekarsko – 
Budowlane Andrzej Usiak.

Przechodząc do tematu przebudowy dróg, podkreślić 
należy, że zakończony został trwający dwa lata remont ulic 
śródmieścia, na których odtworzona została historyczna 
nawierzchnia brukowa. Na odnowionych odcinkach dróg 
czerwoną kostką brukową wyeksponowane zostały elementy 
odkryte przy okazji przeprowadzonych prac archeologicznych. 
Na placu wokół ratusza są to wyeksponowane zarysy 
fundamentów starych murów, w tym w okolicy fontanny 
wyeksponowano zarysy fundamentów pręgierza, pod 
Bramą Krakowską – zarysy starej studni i fundamentów dawnej 
Bramy Krakowskiej, a na ulicy Chrobrego, przy Browarze - 
fundamenty Bramy Wrocławskiej. Na płycie rynku, wokół ratusza, 
odtworzono nawierzchnię historyczną z kamienia polnego, 
a w nawierzchnię drugiej części płyty, po stronie zachodniej, 
wkomponowano kolorowy herb Namysłowa. Zamontowano także 
nowe, stylizowane ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery oraz 
słupki wraz z ochronnymi łańcuchami. Na moście na ul. Armii 
Krajowej wymieniono poręcze ochronne. Przy budynku 
Gimnazjum nr 1 na ul. 3. Maja wstawiono bariery wygrodzeniowe. 
Wymieniona została również część starych znaków pionowych na 
znaki II generacji. Wykonawcą robót był Maciej Dobosz FUH z 
K r z e p i c .  Z a d a n i e  t o  w y k o n a n e  z o s t a ł o
 w ramach „Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”, 
z którego gminie udało się uzyskać dofinansowanie w wysokości 
1 907 000, 00 zł. Całkowity zaś koszt inwestycji to kwota 
4 463 000,00 zł.

Zadanie drugie, więc przebudowa dróg i chodników, 
placów parkingowych, kanalizacji deszczowe,j oświetlenia w 
ciągu ulic A. Mickiewicza – J. Piłsudskiego – Dworcowej – Plac 
Wolności  - Podwale – B. Chrobrego – Oławska w miejscowości 
Namysłów, wykonane było w ramach programu „Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 
– 2013”. Na ulicach: A. Mickiewicza, J. Piłsudskiego, B. 
Chrobrego i Oławskiej  wykonano nowe nawierzchnie z betonu 
asfaltowego oraz chodniki z kostki betonowej, wprowadzono 
elementy bezpieczeństwa ruchu, takie jak: na ul. A. Mickiewicza 
przy Liceum Ogólnokształcącym - bariery wygrodzeniowe, progi 
zwalniające; na skrzyżowaniu ulic A. Mickiewicza i J. Piłsudskiego 
- przejście dla pieszych; na ul. Dworcowej - stalowe bariery 
ochronne wzdłuż torów PKP oraz stylizowane wygrodzenia 
łańcuchowe wzdłuż budynku dworca kolejowo – autobusowego. 
Przy placu targowym wybudowano bezpłatne parkingi. 
Plac przed dworcem skanalizowano wysepkami z wydzieleniem 
miejsc na postój pojazdów Straży Miejskiej, Policji i taksówek. 
Przy dworcu powstał także parking dla pojazdów PKS z 
parkingiem dla pojazdów osobowych. Na odcinku od ul. B. 
Chrobrego wzdłuż ul. Dworcowej aż do ul. J. Piłsudskiego 
powstało nowe oświetlenie ruchu drogowego oraz nowy odcinek 
kanalizacji deszczowej. Wykonawcami robót były firmy: Maciej 
Dobosz FUH z Krzepic oraz POL - DRÓG DOLNY ŚLĄSK S.A. z 
Oleśnicy. Całkowity koszt inwestycji to kwota 7 123 000,00 zł. 

”Wzmocnienie Atrakcyjności Namysłowa Poprzez 
Rewitalizację Obiektów Ulic w Historycznym Centrum” - w ramach 
tego programu odnowiono nawierzchnię ul. Piastowskiej i ul. S. 
Dubois. Całkowity koszt inwestycji to kwota 1 300 000,00. Prace 
wykonało PPUH Jerzy Majorek „STEINBUDEX” ze Świdnicy.

JG



WYSZUKIWARKA GROBÓW I OSÓB 
POCHOWANYCH

5 września br. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie uruchomiona została wyszukiwarka 
grobów i osób pochowanych na cmentarzach 
komunalnych przy ul. Jana Pawła II oraz ul. Oławskiej 
w Namysłowie. Skorzystać z wyszukiwarki można 
poprzez stronę www.namyslow.eu wchodząc w zakładkę 
aktualności lub bezpośrednio, odwiedzając stronę 
www.polskie-cmentarze.com/namyslow/.  

Wyszukiwarka umożliwia odnalezienie miejsca 
pochowania osoby zmarłej. Pozwala dokładnie określić 
położenie grobu na cmentarzu, co wraz z mapą znacznie 
ułatwia jego odnalezienie. Po wpisaniu jednego z podanych 
kryteriów: imienia, nazwiska, daty urodzenia, daty śmierci lub 
lokalizacji grobu (sektora, rzędu, numeru grobu), wyświetlana 
jest lista osób pochowanych, które spełniają dane kryteria. 
Po wybraniu poszukiwanego zmarłego pojawiają się 
informacje, takie jak: imię, nazwisko, daty urodzenia i śmierci, 
wyświetlona zostaje także fotografia nagrobka oraz mapa 
cmentarza, z wyróżnionym sektorem, ułatwiająca 
odnalezienie wybranego grobu. Program podaje również 
informacje o innych osobach pochowanych w tym grobie, daje 
możliwość zapalenia wirtualnego znicza, a także zgłoszenia 
nieprawidłowości w informacjach zawartych na stronie 
internetowej.
 Aktualne zdjęcia nagrobków oraz zgłoszenia błędów 
wraz z danymi kontaktowymi osoby zgłaszającej prosimy  
kierować na adres e-mail: cmentarz@namsylow.eu.
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INFORMACJA
Oddział Opolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych informuje o rozpoczęciu w II półroczu 
2012 r. kolejnej edycji programu „Student II – kształcenie 
ustawiczne osób niepełnosprawnych”.
Zgodnie z procedurami realizacji programu termin składania 
wniosków o dofinansowanie kosztów nauki wyznaczono 
do dnia 10.10.2012 r. 
Obszerna informacja o ww. programie zamieszczona jest na 
stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl (zakładka 
„Programy i zadania PFRON”/ Programy realizowane obecnie/ 
STUDENT II” /”Procedury realizacji programu oraz formularze”), 
jak również w tutejszym Oddziale pod numerem telefonu
 77- 887 -20 -27. Joanna Niedźwiedź

  Dyrektor Opolskiego Oddziału PFRON

Z a k o ń c z o n y  z o s t a ł  r e m o n t  
pięknego obiektu zabytkowego przy 
ul. Szkolnej 2 w Namysłowie, tzw. 
dawnej szkoły ewangelickiej. 
Zostanie on przeznaczony na Izbę 
R e g i o n a l n ą .  J e d n y m  z  
najcenniejszych starodruków, które 
będą tam eksponowane, jest 
protestancka Biblia autorstwa 
Marcina Lutra, pochodząca z 1729 r.

Marcin Luter, podczas pobytu 
w Warburgu w 1522 r., przetłumaczył 
Nowy Testament. W pracach brał udział także Filip 
Melanchton. Pierwsze wydanie, nazywane Testamentem 
Wrześniowym lub Biblią Wrześniową, opublikowano 
w nakładzie 3 tys. egzemplarzy. Sprzedaż przerosła wszelkie 
oczekiwania, pomimo stosunkowo wysokiej ceny, pół guldena, 
co odpowiadało wartości połowy krowy. W kolejnych latach 
rozpoczęły się prace nad tłumaczeniem Starego Testamentu, 
w których brał udział cały zespół, poza Lutrem 
i Melanchtonem, także Johan Bugenhagen, Kaspar Cruciger, 
Justus Jonas i Matthäus Aurogallus. Kompletne, 900-
stronicowe, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu 
opublikowano w 1534 r. w drukarni Hansa Luffta 
w Wittenberdze.

Fenomen Biblii Lutra polegał na języku, dominującym 
językiem literackim i liturgicznym w tamtym czasie była łacina. 
Niewielka część społeczeństwa posługiwała się jednak 
w mowie i piśmie językami klasycznymi. Stąd zamierzeniem 
Lutra było wydanie Biblii w jęzku niemieckim, aby stała się 
dostępna i zrozumiała dla szerokiego grona odbiorców. Pismo 
Święte Lutra jest do dziś najpowszechniej użytkowaną wersją 
Biblii w języku niemieckim.

W zasobie Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Namysłowskiej (dawne Muzeum Regionalne) znajdowało się 
wydanie z 1729 r., wydrukowane w Tybindze przez Johana 
Georga i Christiana Gottfrieda Cotta oraz jego brata Johanna 
Georga III. To właśnie ten egzemplarz został przekazany 
do zbiorów powstającej Izby Regionalnej. Za wydanie Biblii 
odpowiedzialny był protestancki teolog Christoph Matthäus 
Pfaff (1686-1760), zajmujący się jednocześnie edycją Starego 
Testamentu. Nowym Testamentem zajął się natomiast jego 
szwagier Johann Christian Klemm. Zdobienia wykonał 
augsburski sztychowanik Georg David Nessenthaler.

Wartą szczególnej uwagi postacią jest Pfaff, profesor 
Uniwersytetu w Tybindze, następnie w Getyndze i Gießen. 
Jego rozważania na temat teorii filozofa i prawnika Christiana 
Thomasiusa (1655-1728), teologa Jeana le Clerca (1657-
1736) i filozofa Johna Locke’a (1632-1704) zostały uznane za 
przełomowe dla teologii protestanckiej.

Kolejną interesującą postacią był księgarz Johann 
Georg Cotta III (1693-1770). Prowadził on przez 19 lat 
rodzinny interes księgarski przejęty po śmierci ojca, Johanna 
Georga II (1663-1712). Od 1724 r. współpracował z bratem 
Christianem Gottfriedem Cotta (1703-1768). Dzięki wydaniom 
Biblii Lutra z 1720 i 1729 r. uzyskał tak wielką sławę, że książę 
Eberhard Ludwig von Württemberg zaprosił go do swojej 
nowej rezydencji w Ludwigsburgu. 

W 1733 r. drukarnię ponownie przeniesiono, do 

„NAMYSŁOWSKA” BIBLIA MARCINA 
LUTRA Z 1729 ROKU

A TO HISTORIA…



6

GMINA DLA NAJMŁODSZYCH

Stuttgartu. Wyrazem uznania dla rodzinnej firmy księgarskiej 
Cotta było nadanie jej w 1750 r. przywileju „Stuttgarter Hof- 
und Kanzleibuchdruckerei“. Drukarnia, aż do czasu jej 
zniszczenia, podczas II wojny światowej, była w posiadaniu 
rodziny Cotta.

135. uczniów placówek oświatowych Gminy Namysłów 
skorzystało ze zorganizowanego podczas minionych 
wakacji „Letniego wypoczynku”.

Tegoroczne kolonie letnie odbyły się w okresie od 5 
do 26 sierpnia w trzech ośmiodniowych turnusach. 
Wzięli w nich udział uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjalnych z terenu całej gminy. Wyjazd 61. osób 
w całości pokryty został z pieniędzy gminnych, pozostali 
skorzystali z częściowego dofinansowania. Koszt realizacji 
całego zadania to ok. 77350,00 złotych.

Karty zgłoszenia udziału w koloniach zostały 
rozdane wszystkim szkołom podstawowym i gimnazjalnym 
Gminy Namysłów. Tam poszczególne zespoły 
wychowawcze typowały uczniów, którzy mogli skorzystać
z letniego wypoczynku. Głównym celem akcji było 
umożliwienie wyjazdu dzieciom, których szanse 
na jakąkolwiek formę wakacyjnego wypoczynku były 
bardzo niewielkie. 

Uczestnicy kolonii zakwaterowani zostali 
w wy łon ionym w drodze przetargu Ośrodku 
Wypoczynkowym „Orion” w Wiśle. Pod opieką nauczycieli 
namysłowskich placówek oświatowych zwiedzili Dream 
Park w Ochabach, a więc park rozrywki skupiający 
w jednym miejscu, m.in.: park miniatur, gdzie zobaczyć 
można było mniejsze kopie najciekawszych obiektów 
z całego świata, „spojrzeć w oczy Statule Wolności”, 
„zajrzeć do wnętrza Koloseum” czy „pogłaskać Sfinksa”; 
park dinozaurów, gdzie dzieci podziwiały modele 
gigantycznych, poruszających się i wydających dźwięki 
stworzeń; pierwsze w Europie oceanarium prehistoryczne, 
przedstawiające podwodny świat pradawnych stworzeń 
prezentowanych w ich rzeczywistych rozmiarach. 
Uczestnicy wycieczki odbywali także wędrówki górskie 
z przewodnikiem, który pokazał im najpiękniejsze widoki 
na Wisłę, Skocznię Narciarską im. Adama Małysza 
czy Rezydencję Prezydenta RP w Wiśle. Niewątpliwą 
atrakcją dla dzieci była także przejażdżka letnim torem 
saneczkowym oraz wjazd wyciągiem krzesełkowym 
na stację narciarską Soszów. Wędrując po Leśnym Parku 
Niespodzianek w Ustroniu, dzieci miały możliwość z bliska 
oglądać ptaki drapieżne (bieliki, orły, jastrzębie, kanie, 
sokoły oraz sowy), a także zobaczyć pokazy ich lotów. 
Dzieci miały także okazję obcować z naturą, zobaczyć, 
a nawet karmić polską, dziką zwierzynę (jelenie, sarny, 
muflony i inne). Po atrakcjach za dnia, wieczorami 
odbywały się wspólne zabawy przy ognisku, gry, konkursy, 
a tych, którzy po raz pierwszy uczestniczyli w kolonii, 
nie ominął tradycyjny chrzest. 

Dzieci po pełnych wrażeń ośmiu dniach kolonii, 
z uśmiechami na twarzach wróciły do domów całe i zdrowe.

wrzesień

dr Bartłomiej Stawiarski

JG
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10 września br. w Oddziale Dziecięco - Młodzieżowym 
Biblioteki Publicznej w Namysłowie rozpoczął swoją 
działalność Klub Czytających Rodzin w ramach 
kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. 

Klub Czytających Rodzin skupia rodziny, 
które czytają codziennie swoim dzieciom. Głównym celem 
Klubu jest, według Fundacji ABC XXI, „stworzenie platformy 
do kontaktów i spotkań rodzin członkowskich, podczas 
których będą mogły wymieniać się doświadczeniami 
głośnego czytania w rodzinie oraz książkami, wzajemnie się 
inspirować i informować o ciekawych lekturach, 
organizować wspólne „poczytanki” dla dzieci, dyskusje 
na temat książek i/lub inne imprezy Klubu”.

Na spotkanie inauguracyjne przybyło łącznie 
9 rodzin, w tym 13. dzieci. Honorowym gościem 
na pierwszym spotkaniu była znana już namysłowskim 
dzieciom bajkopisarka z Elbląga Wioletta Piasecka, 
która zapoznała dzieci i ich rodziców z książką „Krówka 
Modnisia” oraz odkryła przed widownią tajniki warsztatów 
teatralnych. Wszyscy bawili się znakomicie i zadeklarowali 
swój udział w następnych spotkaniach. 

Biblioteka  Publiczna serdecznie zaprasza 
do udziału w spotkaniach Dyskusyjnego  Klubu  Książek 
zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych. Spotkania 
odbywają się raz w miesiącu.

KLUB CZYTAJĄCYCH RODZIN

WYJAZD DO ZOO -  AKCJA TPD

WYŚCIG …. KAPSLOWY?

18 lipca br., Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział 
Powiatowy w Namysłowie zorganizowało, w ramach 
wakacyjnego wypoczynku, bezpłatny wyjazd dzieci 
do ZOO w Opolu. 

Wyjazd miał charakter wypoczynkowo-integracyjny. 
W wyjeździe uczestniczyły dzieci wraz z rodzicami, dziadkami 
oraz opiekunami. Organizatorzy wycieczki zadbali 
o bezpieczeństwo, poczęstunek oraz wspaniałą atmosferę. 

Zarząd TPD w Namysłowie, składa serdeczne 
podziękowania Urzędowi Miejskiemu w Namysłowie 
za opłacenie biletów wstępu dla dzieci do ZOO w Opolu. 
Składamy serdeczne podziękowanie Dyrekcji PKS 
w Namysłowie za bezpieczny transport autokarowy do Opola.

8 września br. na boisku Szkoły Podstawowej nr 3 
w Namysłowie odbył się Pierwszy Kapslowy Wyścigu 
Pokoju Ziemi Namysłowskiej o Puchar Burmistrza 
Namysłowa. Konkurs zrealizowany został w ramach 
projektu „Skrzydło Żurawia – Rozwiń Siebie”.

Wyścigi rozgrywane były na trzech, niezależnych 
trasach, o różnych skalach trudności. W zawodach udział 
wzięło 24. zawodników. Pierwszą konkurencją był „Sprint”. 
Wystartowało w niej 8. zawodników.  Na metę jako pierwsza 
dotarła Martyna Furmańska, następnie Kacper Pacholik, a 
tuż za nim na mecie pojawił się Michał Lupa, Kacper 
Furmański, piąte miejsce przypadło Antoniemu  
Parandowskiemu.
W kolejnej rozgrywce, tzw. „Slalom Gigant”, wystartowało 24. 
uczestników. Na prowadzenie wysunęli się zawodnicy 
pracujący powoli, systematycznie i bez zbędnego ryzyka. 
To właśnie oni zostali liderami tego wyścigu. Na mecie stanęli 
odpowiednio:Mateusz Karol, Artur Zaręba, Kacper 

wrzesień

JG
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Pacholik, Martyna Furmańska, Sebastian Warowy. 
W konkurencji „Maraton – Wyścig Pokoju” wystartowało 9. 
zawodników. Wyznaczona trasa była nie lada wyzwaniem. 
Powstała bowiem z połączenia wszystkich istniejących tras. 
Była to najdłuższa i najbardziej wyczerpująca rozgrywka. 
Pierwszy metę przekroczył Sebastian Warowy.

W  p r z e r w i e  p r z e p r o w a d z o n o  k o n k u r s  
na „Najładniejszy Kapsel 2012”. Zwycięzcą okazał się Antoni 
Parandowski, któremu wręczono puchar ufundowany przez 
Burmistrza Namysłowa Krzysztof  Kuchczyńskiego. 

W Pierwszym Kapslowym Wyścigu Pokoju Ziemi 
Namysłowskiej o Puchar Burmistrza Namysłowa przyznano 
nagrodę „Fair Play” dla najaktywniejszego zawodnika 
w/w wyścigu, który wyróżnił się niezwykłą walecznością, 
sportowym zachowaniem oraz służył pomocą innym 
we wszystkich konkurencjach, a tą osobą była zawodniczka 
Martyna Furmańska.

Na zakończenie dla najbardziej wytrwałych rodziców 
zorganizowano konkurs wybicia kapsla na odległość. 
Wszyscy rodzice stanęli do konkursu. Tu kibicami były ich 
dzieci - wcześniejsi zawodnicy. 
Cel zawodów został osiągnięty, była zdrowa rywalizacja, 
radość i smutek, próby opanowania emocji, wzajemne 
zaufanie, wspólna zabawa oraz integracja dzieci, młodzieży 
i dorosłych.

 JG wg inf. Krzysztofa Jankowiaka

NOWOŚCI PRAWNE 
1. Nowe kryteria dochodowe

Od 1 października 2012 r. nastąpi wzrost kryterium 
dochodowego w uzyskiwaniu pomocy społecznej. Oznacza 
to, że uprawnione do uzyskania pomocy społecznej będą 
osoby z gospodarstw domowych, w których dochód 
na jednego członka nie przekroczy 456 zł (obecnie jest to 
kwota 351 zł.) W przypadku zaś osób prowadzących 
jednoosobowe gospodarstwo domowe kryterium dochodowe 
wynosić będzie 542 zł (obecnie wynosi 477 zł). 

2.  Więcej dla rodzin z pomocy społecznej.
Od 8 września 2012 r. obowiązuje rozporządzenie 

Rady Ministrów z 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości 
dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się, 
stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz 
wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 959). 
Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 listopada 2012 r., np.:
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka 
wyniesie 1000 zł,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem 
w okresie urlopu wychowawczego wyniesie 400 zł 
miesięcznie,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia 
i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wyniesie: 60 zł 
miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia piątego roku 
życia, 80 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej piątego 
roku życia do ukończenia dwudziestego czwartego roku 
życia,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku 
szkolnego wyniesie 100 zł na dziecko,
- zasiłek pielęgnacyjny wyniesie 153 zł miesięcznie,
- świadczenie pielęgnacyjne wyniesie 520 zł miesięcznie.
Nowe zasiłki rodzinne:
Od 1 listopada br. zasiłek rodzinny wyniesie:
- 77 zł na dziecko w wieku do 5 lat (obecnie 68 zł),
- 106 zł na dziecko w wieku od 6  do 18 lat (obecnie 91 zł),
- 115 na dziecko w wieku od 19 do 24 lat (obecnie 98 zł).

JG



8

wrzesień

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 
267/VI/12 , Nr 268/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 maja 2012 r. w 
sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa
o g ł a s z a

II publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

1) nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w 
Namysłowie, obejmującej działkę nr 1103/7 k. m. 10, obszaru 0,0266 ha, 
niezabudowanej, bez obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w 
Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 
OP1U/00020404/8. Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miasta – 
strefie lokalnego centrum handlowego, parkingu, terenów zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej, teren w pełni uzbrojony. Według obowiązującego 
planu zagospodarowania przestrzennego jest to teren zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej rozumianej jako budynek mieszkalny jednorodzinny 
lub wielorodzinny, budynek mieszkalno-usługowy lub zespół takich obiektów, 
przy czym za funkcję usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi 
rzemiosła nieprodukcyjnego, usługi gastronomiczne, usługi administracyjno-
biurowe, usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej, usługi nauki i oświaty, 
usługi kultury i rozrywki oraz inne o podobnym charakterze, wraz z obiektami i 
urządzeniami towarzyszącymi. Dojazd do drogi dla nieruchomości na rzecz 
każdoczesnych właścicieli działki numer 1103/7 będzie się odbywał na 
podstawie ustanowionej służebności przejazdu i przechodu przez działkę 
numer 1103/9 stanowiącą własność Zakładu Administracji Nieruchomości 
„ZAN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie, 46-100 
Namysłów, ul. Dubois 5.

Cena wywoławcza   -   84 801,00 zł
(słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset jeden 00/100 zł)

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

Wadium wynosi – 8 480,10 zł
(słownie: osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt 10/100 zł)

2) nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w 
miejscowości Ligotka, obejmującej działkę nr 110/2 k. m. 1, obszaru 0,3900 
ha, niezabudowanej, bez obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w 
Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer 
OP1U/00044607/5. Nieruchomość położona jest w regionie wiejskim, w 
sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, rozłóg działki 
jest nieregularny. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego wsi Ligotka zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIII/339/01 Rady 
Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 39 
poz. 253 z 17 maja 2001 r.) działka oznaczona jest symbolem Mn – 
przeznaczenie podstawowe – istniejąca i projektowana zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa o 
niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku).

Cena wywoławcza  -  51 714,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czternaście 00/100 zł)

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

Wadium wynosi 5 171,40 zł
(słownie: pięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden 40/100 zł)

Przetarg odbędzie się w dniu  15 października 2012 r. o godzinie 10:00 w 
Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek A, pokój nr 9C 
(mała sala narad).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w 
wysokości 10% ceny wywoławczej płatna do dnia 9 października 2012 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 działki numer 1103/7, 
który odbył się w dniu 3 sierpnia 2012 r. oraz I publiczny przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż działki numer 110/2, który odbył się w dniu 10 
sierpnia 2012 r. 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).

Namysłów, 22 sierpnia 2012 r.                        

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 
280/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zbycia 
nieruchomości,

Burmistrz Namysłowa
o g ł a s z a

I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w 
Namysłowie, obejmującej działkę nr 222/7 k. m. 1, obszaru 0,5808 ha, 
niezabudowanej, bez obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w 
Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 
OP1U/00074471/1. Nieruchomość położona jest w peryferyjnej strefie miasta, 
przy trasie drogowej Namysłów - Oława w otoczeniu terenów zabudowy 
mieszkaniowej, jednorodzinnej. Na rysunku planu zagospodarowania 
przestrzennego teren działki oznaczony jest symbolem D.9MU – teren 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej, rozumianej jako obiekt usługowy lub 
zespół takich obiektów, przy czym za funkcje usługowe uznaje się usługi 
handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego, usługi 
gastronomiczne, usługi administracyjno-biurowe, usługi ochrony zdrowia i 
opieki społecznej, usługi nauki i oświaty, kultury i rozrywki oraz inne o 
podobnym charakterze, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.

Cena wywoławcza   -   199 000,00 zł
(słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100 zł)

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

Wadium wynosi – 19 900,00 zł
(słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset 00/100 zł)

Przetarg odbędzie się w dniu 12 października 2012 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 wysokości 10% ceny wywoławczej płatna do dnia 8 października 2012 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.
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).

Namysłów, 22 sierpnia 2012 r.                                  
Burmistrz

Krzysztof Kuchczyński

Burmistrz
Krzysztof Kuchczyński
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wrzesień

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
I 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 12 października 2012 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 8 
października 2012 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.
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).

Namysłów, 22 sierpnia 2012 r.    
Burmistrz

Krzysztof Kuchczyński

Burmistrz
Krzysztof Kuchczyński

O G Ł O S Z E N I E
Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 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

II 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 534/73   obszaru 0,0871 ha,  cena wywoławcza   -    36 713,00 zł,
4. działki nr 534/75   obszaru 0,0875 ha,  cena wywoławcza   -    36 881,00 zł,
5. działki nr 534/65   obszaru 0,0873 ha,  cena wywoławcza   -    36 797,00 zł,
6. działki nr 534/60   obszaru 0,0871 ha,  cena wywoławcza   -    36 713,00 zł,
7. działki nr 534/77   obszaru 0,0934 ha,  cena wywoławcza   -    39 368,00 zł,
8. działki nr 534/71   obszaru 0,0871 ha  cena wywoławcza   -     36 713,00 zł,
9. 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 w pobliżu ulicy Oławskiej). Na działkach numer 
534/65 i 534/71 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 15 października 2012 r. o godzinie 10:00 
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3,budynek A, pokój 

nr 9 C (mała sala narad).
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium 

w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej płatna do dnia 9 
października 2012 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 działek, który 
odbył się w dniu 7 sierpnia 2012 r. 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 Urzędu Miejskiego w Namysłowie, tel.77-41-90-338 
(w godzinach pracy urzędu).
Namysłów, dnia 22 sierpnia 2012 r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647), w związku z 
art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Miejską w Namysłowie uchwały nr XIV/176/12 z dnia 
19 czerwca 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów, obejmującego 
działki nr 828/1, 829/4 i 830/1 k.m. 2, działkę nr 581/3 k.m. 6, działki nr 12/18, 
12/23, 12/24, 12/26, 12/27, 12/28, 12/29, 12/31, 13 i 87/1 k.m. 13, a także, 
że przystąpiono do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko tej zmiany planu oraz, że w publicznie dostępnym wykazie 
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego 
ochronie zamieszczono ww. uchwałę.
Wyżej wymieniona uchwała wraz z załącznikiem graficznym, określającym 
granice zmiany planu, dostępna jest również w wersji elektronicznej na stronie 
internetowej www.namyslow.eu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu 
miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. 
Dubois 3, 46-100 Namysłów w terminie do dnia 6 listopada 2012 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Namysłowa
 Krzysztof Kuchczyński

INFORMACJA
Drodzy czytelnicy, uprzejmie informuję, iż wraca cykl 

zebrań wiejskich w sołectwach Gminy Namysłów. 
O szczegółach informować będziemy w zawiadomieniach 
kierowanych do mieszkańców poszczególnych sołectw.

Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński
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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 

wrzesień
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INSCENIZACJA HISTORYCZNA BITWY 
POD LENINO

WYWIAD Z TADEUSZEM KWIETNIEM - 
PREZESEM GRUPY REKONSTRUKCJI 

HISTORYCZNEJ "OKA”25 sierpnia br. na boisku sportowym LZS ŻUBRY 
w Smarchowicach Śląskich odbyła się inscenizacja 
historyczna „Bitwa pod Lenino”.

Kilkaset zgromadzonych osób miało okazję podziwiać 
miłośników militariów  z całego kraju, którzy wcielili się w 
postaci żołnierzy polskich, radzieckich i niemieckich 
oddziałów, by upamiętnić fragment wydarzenia z 1943 roku.   

Impreza rozpoczęła się Mszą św., po której 
organizatorzy przypomnieli widzom najważniejsze informacje 
dotyczące bitwy. Następnie uwaga zgromadzonych skupiona 
została już tylko na widowisku. I nic dziwnego, było co oglądać 
– wymarsz żołnierzy na pole bitwy, natarcie na niemieckie 
pozycje, zajecie linii okopów, walki wręcz, wybuchy granatów, 
strzały z broni palnych. W ciągu kilkudziesięciu minut 
odtworzone zostały najważniejsze elementy dwudniowej 
bitwy. 1. Warszawska Dywizja Piechoty im. Tadeusza 
Kościuszki wprawdzie nie  do końca wypełniła swoje zadanie 
lecz bitwa ta była pierwszym bojem zorganizowanych w ZSRR 
Wojsk Polskich i dlatego jej rocznica (12 października) była od 
1950 do lat 90. obchodzona jako Dzień Wojska Polskiego.
Oprócz samej bitwy zgromadzeni mogli zobaczyć 
rekonstrukcję obozu szkoleniowego w Sielcach, gdzie 
formowana była 1. Warszawska Dywizja Piechoty oraz 
oryginalne pojazdy z tamtych lat, m. in. niemiecki pojazd 
bojowy Sd.Kfz. 

Głównym organizatorem inscenizacji była Grupa 
Rekonstrukcji Historycznej "Oka" skupiająca pasjonatów 
historii, rekonstrukcji historycznej i kolekcjonerstwa z okolic 
Namysłowa. 

Na zaproszenie jej prezesa, do Smarchowic Śląskich 
przybyły znane grupy rekonstrukcji historycznej z całej Polski, 
m. in. z Tomaszowa Lubelskiego, Radomia, Warszawy, okolic 
Trzebnicy, Dzierżoniowa, Wodzisławia Śląskiego i Poznania.

J.G. Jest Pan prezesem i założycielem namysłowskiej Grupy 
Rekonstrukcji Historycznej "Oka". Skąd pomysł na taką 
działalność?
T.K. Nasza grupa powstała w 2010 roku, ale jej aktualni członkowie 
już wcześniej pasjonowali się historią, zajmowali rekonstrukcją 
historyczną lub kolekcjonerstwem. Nasza przygoda z rekonstrukcją 
historyczną nie zaczęła się w momencie założenia "Oki". Wtedy po 
prostu zebraliśmy się jako znajomi, głównie z okolic Namysłowa, 
którzy już wcześniej działali w takich grupach. Wybierając nazwę 
naszej grupy chcieliśmy, aby kojarzyła się właśnie z Wojskiem 
Polskim Armii Czerwonej na wschodzie. Co prawda nie wszyscy 
założyciele "Oki" zajmowali się wcześniej rekonstrukcją tych 
oddziałów, ale wiedzieliśmy, że to właśnie ich historia  będzie 
podstawą działalności naszej grupy.
J.G. Dlaczego wybraliście właśnie Ludowe Wojsko Polskie?
T.K. Po pierwsze chcieliśmy zająć się czymś, co inni rekonstruktorzy 
do tej pory omijali. Kiedy zakładaliśmy naszą grupę mnóstwo było 
stowarzyszeń odtwarzających Wojsko Polskie z 1939 roku, 
Wehrmacht, Armię Czerwoną, Oddziały Polskich Sił Zbrojnych na 
zachodzie czy Armię Stanów Zjednoczonych. Grupy zajmujące się 
LWP można było zliczyć na palcach. Drugi, ważniejszy powód był 
taki, że chcieliśmy uchronić historię żołnierzy Berlinga od 
zapomnienia.
J.G. Uchronić od zapomnienia?
T.K. Dokładnie tak. Wiadomo, że przez długie lata mówienie o 
Legionach Piłsudskiego czy Armii Krajowej było zabronione lub co 
najmniej ryzykowne. Nadmiernie natomiast eksponowano właśnie 1. 
Warszawską Dywizję Piechoty i resztę LWP. Po roku 1989, a 
zwłaszcza ostatnimi czasy, w ramach swoistego odwetu pamięci, 
tryumfy popularności święci AK, Powstanie Warszawskie i żołnierze 
wyklęci, a zdarza się, że LWP jest spychane na drugi plan i powoli 
skazywane na zapomnienie. Przechodzimy z jednej skrajności w 
drugą.
J.G. Jak Pan myśli, czym to jest spowodowane?
T.K. Być może zbyt wielu ludzi dopatruje się w najnowszej historii 
polskiego oręża polityki. Jednak trzeba pamiętać, że Polacy 
wstępujący do LWP kierowali się nadzieją na powrót do kraju i chęcią 
walki z najeźdźcą, a nie pobudkami politycznymi. Wielu z nich nie 
zdążyło zaciągnąć się do Armii Andersa, korzystali więc z kolejnej 
nadarzającej się okazji. Parafrazując Jacka Kaczmarskiego – Polacy 
walczyli pod każdym sztandarem, byle nie białym. Często zdarzało 
się tak, że jeden brat walczył pod Lenino, drugi w Powstaniu 
Warszawskim, trzeci na Monte Cassino... Każdy z nich walczył o to 
samo – wolność.
J.G. 25 sierpnia zorganizował Pan w Smarchowicach Śląskich 
inscenizację historyczną "Bitwa pod Lenino"...
T.K. Tak, była to kolejna inscenizacja historyczna przygotowana 
przez naszą grupę. W zeszłym roku mieliśmy okazję zaprezentować 
inscenizacje "Przełamanie linii Bartholda" i "Podgaje 1945".
J.G. Wybór padł na Bitwę pod Lenino. Dlaczego?
T.K. To wielka bitwa, która zapoczątkowała szlak bojowy Ludowego 
Wojska Polskiego. Jako chrzest bojowy 1. Dywizji Piechoty im. 
Tadeusza Kościuszki jest swoistym symbolem bohaterstwa i obok 
walk o Berlin najsłynniejszą bitwą w jej szlaku bojowym. 
J.G. Według różnych źródeł straty strony polskiej w Bitwie pod 
Lenino sięgały około 25% stanu osobowego dywizji. Czy mimo 
to stosowne jest inscenizowanie bitwy?
T.K. Jako rekonstruktorzy możemy powiedzieć jedno: oczywiście, że 
tak! Takie pytanie kwestionuje zasadność nie tylko tej inscenizacji, ale 
całego ruchu odtwórstwa historycznego. Każda bitwa w historii była 
okupiona krwią. Straty strony polskiej pod Grunwaldem sięgały 10%, 
podczas Cudu nad Wisłą nawet 40%, nie wspominając już o 
Powstaniu Warszawskim, podczas którego zniszczone zostało 
miasto i zginęło ok. 120 000 osób cywilnych. Jednak wszystkie te 
bitwy są regularnie rekonstruowane, właśnie w celu upamiętnienia 
ich ofiar i bohaterów, ocalenia ich historii od zapomnienia. Taki 
właśnie jest cel rekonstrukcji historycznych bitew, a za jego 
słusznością przemawia między innymi ogromna popularność tego 
typu widowisk na całym świecie. 

JG JG
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Dystans do pokonania – 10 km., liczba uczestników– ok. 
200 osób, myśli towarzyszące zawodnikom biorącym 
udział w tegorocznym Biegu Namysłowian zapewne były 
przeróżne, cel jaki im przyświecał na pewno jeden – 
zwycięstwo!.

IX BIEG NAMYSŁOWIAN

JG

KONKURS

Gmina Namysłów ogłasza konkurs polegający na odgadnięciu oraz podaniu prawidłowej 
nazwy lub/i miejsca położenia obiektu, którego fragment  przedstawia zamieszczone obok 
zdjęcie. 
Propozycje odpowiedzi można zgłaszać telefonicznie pod nr 77 419 03 44 lub przesłać 
na adres e–mail:komunikacja.spoleczna@namyslow.eu. Na zwycięzcę, tj. pierwszą osobę, 
która poda prawidłową odpowiedź, czeka nagroda rzeczowa. 

Dalsza część uroczystości przeniesiona została 
na boisko szkolne, gdzie czekała przepięknie udekorowana 
scena. Zobaczyć  można na niej było pracowników szkoły,  
którzy przybliżyli historię placówki oraz uczniów, którzy 

recytowali wiersze, zabawiali skeczami, występami tańca 
towarzyskiego, tańca współczesnego czy występami 
wokalnymi. 
Gratulujemy! Nie tylko tak dobrze zorganizowanej imprezy, ale 
przede wszystkim, tak zdolnych artystów
. 

50 LAT MINĘŁO …dok. ze str. 1
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JG

Zawody teoretycznie miały rozpocząć się o godz. 
13.00, ale ich uczestnicy na starcie byli już dużo wcześniej po 
to by ostatecznie przygotować się do wydarzenia, na które 
czekali prawie rok. Imprezę otworzył zastępca burmistrza 
Andrzej Galla, który powitał przybyłych, a uczestnikom życzył 
jak najlepszych wyników. 

Trasa, z którą zmierzyli się biegacze miała swój 
początek na ul. Parkowej tuż obok wejścia na namysłowskie 
błonie, dalej prowadziła ulicą Pułaskiego, Staromiejską aż do 
Kamiennej, następnie drogą w stronę Michalic, wzdłuż tamy 
na zalewie w Michalicach w stronę Józefkowa i w końcu powrót 
na metę na Stadion Miejski przy ul. Pułaskiego w Namysłowie.
Organizatorami zawodów byli: Gmina Namysłów, 
Namysłowski Ośrodek Kultury oraz, jako organizator 
bezpośredni - Namysłowski Klub Biegacza ZRYW. 

Uczestnicy zostali podzieleni według następujących 
klasyfikacji: klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz 
klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn. 
Ostatecznie wystartowało 194. zawodników z całego kraju. 
Jako pierwszy metę przekroczył Paweł Matner z Nysy, 
Namysłowianin był trzeci –  gratulujemy Panu Bartłomiejowi 
Stajniakowi!

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, a 
zwycięzcy, tj. trzy pierwsze osoby, w kategoriach generalnych 
kobiet i mężczyzn oraz po trzy pierwsze w kategoriach 
wiekowych, dodatkowo otrzymały puchary i nagrody 
rzeczowe. 

Abstrahując od tego, czy poszczególni uczestnicy 
biegu zrealizowali swój cel podczas wspomnianych zawodów, 
to główny cel organizatorów imprezy, tj. popularyzacja i 
upowszechnianie biegania, propagowanie zdrowego trybu 
życia, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, na pewno 
został osiągnięty. 

Od 2012 roku „Gazeta Namysłowska” 
dostępna jest również 
w wersji elektronicznej
na stronie internetowej

Urzędu Miejskiego: www.namyslow.eu


