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 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
wszystkim Nauczycielom i Pracownikom 
Oświaty składam serdeczne podziękowania 
z a  t r u d  w k ł a d a ny  w  n a u c z a n i e  o ra z 
wychowanie dzieci i młodzieży.
 Życzę wiele sukcesów zawodowych oraz 
zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu 
rodzinnym.

Burmistrz Namysłowa
Julian Kruszyński
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Lato w Gminie Namysłów

25 sierpnia, u wejścia na namysłowską wyspę ruszyła 
wypożyczalnia sprzętu wodnego. Chętni do niecodziennej 
wycieczki po Widawie mogą skorzystać z kajaków oraz 
rowerków wodnych.                                                                GK

W dniach 20 – 21 sierpnia w Smarchowicach Śląskich odbyły 
się Dożynki Gminne. Oficjalna część święta plonów 
rozpoczęła się od przemarszu korowodu dożynkowego. 
Następnie została odprawiona polowa Msza Święta. 

22 sierpnia na Rynku gościło plenerowe studio Radia Opole. 
Zaproszeni przed mikrofon goście przedstawili rys 
historyczny Namysłowa, a także zaprezentowali walory 
turystyczne miasta i jego okolic.

7 sierpnia odbył się III Namysłowski Jarmark Kresowy 
zorganizowany przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i 
Kresów Południowo - Wschodnich. Tłumnie zgromadzona 
publiczność miała okazję zapoznać się z tradycją, dorobkiem 
artystycznym oraz wielokulturowością kresowian.

Na zdjęciu gospodarze tegorocznych Dożynek Gminnych. Od 
lewej: Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Sylwester Zabielny, 
Burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński, Sołtys Smarchowic 
Śląskich Tadeusz Wereszczyński.

27 sierpnia w Smarchowicach Śląskichodbył się Piknik 
Rodzinny zorganizowany przez Polski Związek Rencistów, 
Emerytów i Inwalidów Oddział Rejonowy II w Namysłowie.

ostatni weekend września burmistrz Julian 
Kruszyński wraz ze swoimi zastępcami: 
Arturem Włodarczyk iem i  Rafa łem 
Nowowiejskim po raz kolejny powitali 

uroczyście nowo narodzonych obywateli  gminy 
Namysłów. Tym razem do Namysłowskiego Ośrodka 
Kultury przybyły maluchy wraz z rodzinami urodzone w 
ciągu ostatnich czterech miesięcy - Jesteśmy gminą 
przyjazną rodzinom - podkreślał Julian Kruszyński - Jest to 
dla nas jeden z priorytetów.
 Najmłodsi namysłowianie otrzymali od burmistrza 
podarki tj. środki i gadżety do pielęgnacji niemowląt, w 
ramach tzw. Pudełka Malucha, pakiety do nauki języka 
angielskiego dla dzieci od urodzenia do lat 4 oraz karnety na 
basen. 
 Udział w uroczystości jest dobrowolny. Rodzice, 
podczas rejestracji swojej urodzonej pociechy w Urzędzie 
Stanu Cywilnego otrzymują do wypełnienia krótki formularz zgody 
na udział na uroczystości. Jego wypełnienie i podpisanie to 
warunek uczestnictwa w następnych edycjach Powitań.
 Odnosząc się do samej uroczystości burmistrz Kruszyński 
zwrócił uwagę, że jest to jeden z elementów szczególnej troski o 
najmłodszych namysłowian - przyszłość naszej gminy. Podkreślił, 
że priorytetem obecnych władz jest, by jak dotąd nie brakowało 
dla nich miejsc w żłobku i w przedszkolach. Z tego powodu w 
ubiegłym roku zmodernizowano namysłowski żłobek zwiększając 
ilość miejsc do 100. Z kolei w tym roku gmina wygospodarowała 
p ien iądze,  które  przekaza ła  przedszko lom,  szkołom 
podstawowym i gimnazjom. - Placówki otrzymały dodatkowe 
środki - w przeliczeniu po 100 zł na każdego ucznia - z 
przeznaczeniem na najpilniejsze potrzeby, w tym remonty oraz 

odnowienie infrastruktury. Dzięki temu, na przykład w Szkole 
Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie 
zostały wyremontowane drzwi wejściowe do świetlicy szkolnej, a 
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ligocie Książęcej 
przystąpiono do prac związanych z remontem dachu na sali 
gimnastycznej. Obecnie, w ramach  Regionalnego Programu 
Województwa opolskiego na lata 2014-2020, pozyskaliśmy blisko 
2 mln zł dofinansowania na sprzęt dydaktyczny i dodatkowe 
zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych w naszej gminie. 
Podobny wniosek na dofinansowanie naszych przedszkoli właśnie 
przeszedł pomyślnie pierwszy etap weryfikacji. Od dwóch lat 
gmina Namysłów prowadzi również zorganizowane zajęcia dla 
dzieci z miasta i ze wsi w ramach ferii zimowych i przerwy 
wakacyjnej.                                                                                           SS
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Gmina przyjazna rodzinom
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odczas wrześniowej sesji Rada Miejska przyjęła do 
realizacji Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-
2013.
Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem o 

znaczeniu strategicznym, jednocześnie będącym narzędziem 
naprawczym dla zdegradowanych przestrzeni miejskich. 
Obejmuje takie obszary jak: społeczeństwo, gospodarka, a także 
sfera przestrzenno-funkcjonalna i sfera techniczna (sieć 
wo d o c i ą go wa ,  ka n a l i za c y j n a ,  syste m  c i e p ł o w n i c zy, 
elektroenergetyczny i  gazowy, a także stan zasobów 
mieszkaniowych).
 W oparciu o przeprowadzone konsultacje społeczne i 
analizy wyznaczone zostały obszary o szczególnym natężeniu 
zjawisk negatywnych, na których zamierza się przeprowadzić 
rewitalizację.
 W przypadku Namysłowa terenami o najwyższym stopniu 
natężenia negatywnych zjawisk są: Teren osiedla numer 1 (Rynek i 
centrum miasta), oraz Osiedla numer 5 (teren wzdłuż ulicy 
Władysława Stanisława Reymonta).
Lokalny Program Rewitalizacji zakłada przeprowadzenie szeregu 
działań, których realizacja ma się przyczynić do podniesienia 
aktywności gospodarczej i społecznej, poprawy bezpieczeństwa, 
podniesienie estetyki i ładu przestrzennego na obszarze 
poddanym rewitalizacji.
 W programie rewitalizacji wyznaczone zostały kierunki 
działań, dzięki którym osiągnięte zostaną założone cele. Są to 
między innymi:
ź Rozwój polityki wspierającej małą i średnią przedsiębiorczość
ź Rozwój obszarów i infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej
ź Rozwój oferty turystycznej
ź Rozwój infrastruktury społecznej
ź Wspieranie rozwoju kapitału społecznego
ź Poprawa bezpieczeństwa, estetyki i ładu społecznego

 W trakcie przeprowadzonych warsztatów i konsultacji 
społecznych zostały zgłoszone między innymi projekty dotyczące:
1. Oczyszczenia i zagospodarowania terenów znajdujących się w 
ścisłym centrum Rynku miejskiego.
2. Odnowienia i naprawy elewacji frontowych oraz części 
wspólnych kamienic.
3. Remontu baszty i pomieszczeń wypieku chleba w północnej 
części Rynku.
4. Renowacji wschodniego, północnego i południowego odcinka 
murów miejskich.
5. Remontu konserwatorskiego Ratusza miejskiego i fontanny w 
Rynku.
6. Renowacji i doposażenia placu zabaw pomiędzy ulicami 3 Maja, 
a Stanisława Dubois.
7. Przywrócenia funkcji użytkowej obszarowi między ulicami: 
Rynek, Armii Krajowej, Piastowska i Wróblewskiego („dziki” 
parking).
8. Remontu amfiteatru wraz z otoczeniem w obrębie „Wyspy” na 
Widawie przy ul. Sikorskiego.
9. Remontu wieży pałacowej i parku w Ośrodku Leczenia 
Odwykowego w Woskowicach Małych.
10. Budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w 
Namysłowie.
11. Rewitalizacji zdegradowanego terenu po byłej linii kolejowej 
307 Namysłów – Kępno na ścieżkę pieszo-rowerową.
 W większości przypadków realizacja ww. projektów 
uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej. Z kolei warunkiem koniecznym do aplikowania o 
dofinansowanie inicjatyw ze środków europejskich jest 
umieszczenie danego projektu właśnie w Lokalnym Programie 
Rewitalizacji.

AP/GK/SS

P
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Namysłów na lata 2016-2023

rzebudowa ulic: Mikołaja Kopernika, Sejmowej i 
Stanisława Moniuszki w Namysłowie – to następny cel 
inwestycyjny władz gminy – Obecnie realizujemy w 
Namysłowie dwie duże inwestycje drogowe: na osiedlu 

domków jednorodzinnych przy ulicy 1 Maja za blisko 3,5 mln zł 
oraz na Starym Mieście, na osiedlu za Widawą za ponad milion zł 
– mówi burmistrz Julian Kruszyński – Wsłuchując się w głos 
mieszkańców, bierzemy się również za wymagającą naprawy 
ulicę Sejmową wraz z okolicznymi drogami.
 W dniu 15 września br. gmina Namysłów złożyła wniosek o 
dofinansowanie inwestycji polegającej na przebudowie tych dróg. 

W jej ramach planuje się całkowite odtworzenie nawierzchni 
jezdni i chodników oraz wykonanie nowego oświetlenia 
drogowego w ciągu ul. Moniuszki. Dodatkowo, inwestycja 
przewiduje również wykonanie kanalizacji deszczowej na 
wszystkich ww. odcinkach dróg.
 Na realizację zadania gmina liczy na dofinansowanie w 
wysokości około 1 430 000,00 złotych. W przypadku uzyskania 
dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, inwestycja zostanie 
zrealizowana w 2017 roku.
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P
Gmina zabiega o pieniądze na remont Sejmowej

zczególną propozycją zakończyło się wrześniowe 
posiedzenie Komisji zdrowia i spraw społecznych Rady 
Miejskiej,  która wraz z burmistrzem Julianem 
Kruszyńskim nietypowo obradowała z zarządem 

namysłowskiego szpitala w siedzibie Namysłowskiego Centrum 
Zdrowia S.A. Tematem spotkania były możliwości modernizacji 
spółki, w której drugim co do wielkości udziałów akcjonariuszem 
jest gmina Namysłów.
 Prezes NCZ S.A. Krzysztof Kuchczyński przedstawił 
informację o stanie finansowym lecznicy - Po tej informacji mój 
niepokój o przyszłość naszego szpitala jest jeszcze większy niż 
dotąd -  mówi burmistrz  Ju l ian Kruszyński  -  Dlatego 
przedstawiliśmy władzom spółki propozycję wykupu przez gminę 
pakietów usług zdrowotnych dla mieszkańców. Jest to szczególne 
połączenie wsparcia dla placówki, z jednoczesną korzyścią dla 
mieszkańców gminy. Pakiety miałyby być skierowane do różnych 
grup wiekowych, a dzięki nim można zrobić użytek ze sprzętu 
medycznego, który gmina zakupiła na rzecz szpitala, a który w 

ocenie burmistrza, nie jest w pełni wykorzystywany. Prezes 
Kuchczyński dziękując za propozycję, zobowiązał się do 
sporządzenia szczegółowej oferty pakietów zdrowotnych.

SS

S
Burmistrz proponuje wsparcie dla szpitala

nowo rozpoczynającej  s ię  perspektywie 
finansowania przypadającej na lata 2014-2020, w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Opolskiego, przewidziane są środki 

do pozyskania w drodze konkursu na zadania związane z ochroną 
dziedzictwa kulturowego. By je pozyskać na terenie gminy 
budowane są dwa partnerstwa, które będą aplikowały po te 
środki.
 Pierwsze partnerstwo tworzy gmina Namysłów - jako lider - 
wraz z czterema parafiami. Projekt, który budują, podzielony jest 
na dwa zakresy. Pierwszy z nich dotyczył będzie renowacji 
zabytkowych murów obronnych wraz z odbudową baszt, 
remontem ratusza miejskiego oraz znajdującej się przy nim  
neorenesansowej fontanny. Drugi zakres dotyczył będzie przede 
wszystkim obiektów sakralnych. Głównym elementem 
przewidzianym w ramach projektu jest przede wszystkim ich 
ochrona, dlatego też gro prac związanych będzie z robotami 

budowlano remontowymi, ale także robotami konserwatorskimi 
zabytków ruchomych.
 Drugie partnerstwo tworzą same parafie. Liderem tego 
projektu została rzymskokatolicka parafia pw. Św. Franciszka i św. 
Piotra z Alkantary w Namysłowie. Projekt dotyczy zarówno prac 
budowlanych w świątyniach, ale także tych związanych z 
renowacją organów, czy ołtarzy. Na uwagę zasługuje fakt, iż w 
trzech kościółkach drewnianych wykonana zostanie instalacja 
przeciwpożarowa w postaci mgły wodnej. Jest to element ochrony 
i zabezpieczenia drewnianych świątyń przed pożarem. 
 Każdy z tych projektów partnerskich opiewa na wartość 
4 - 4,5 mln zł przy oczekiwanym wsparciu 85 proc. z RPO WO. 
Warto również wspomnieć, iż parafie z terenu Gminy Namysłów 
mają zapewnioną dotację od Burmistrza Namysłowa w wysokości 
14 proc. Udział środków własnych parafii to zaledwie 1 proc.

SS/KK

W
Gmina wraz z parafiami aplikują o pieniądze na remonty i ochronę zabytków

 Z okazji „Dnia Białej Laski” – święta wszystkich osób niewidomych i 
słabowidzących, członkom Koła Polskiego Związku Niewidomych w Namysłowie 
życzymy wszelkiej pomyślności i zdrowia,  nieprzemijającego optymizmu oraz 
samych pogodnych chwil. 

Burmistrz Namysłowa
Julian Kruszyński

Prezes Koła PZN w Namysłowie 
Krystyna Pacholik 

ok 1466 nie był rokiem 
s z c z ę ś l i w y m  d l a 
Namysłowa. W maju pół 
miasta spłonęło w pożarze, 

w sierpniu zaatakowali je zwolennicy 
Jerzego z Podiebradu i niewiele 
brakowało,  by  po raz  kolejny 
Namysłów stanął w ogniu.
 W  Kró l e st w i e  C ze c h  ( d o 
którego od połowy XIV w. należał 
Namysłów) trwała od kilku lat wojna 
domowa. Niepokoje trwały znacznie 
dłużej, kraj nie zdążył się jeszcze 
podnieść ze zniszczeń doznanych w czasie wojen husyckich, a tu 
wybuchł kolejny konflikt. Spokojnie nie było również na 
podzielonym na kilkanaście księstw i ksiąstewek Śląsku. Będące w 
teorii własnością króla Księstwo Wrocławskie (w jego skład 
wchodziły m. in. Wrocław, Środa Śląska i Namysłów) uparcie 
odmawiało złożenia hołdu lennego wybranemu w 1458 r. Jerzemu 
z Podiebradu. Nie pochodzący z rodu królewskiego i do tego husyta 
– korony na głowie takiego kandydata nie chciał widzieć Wrocław. 
Lata negocjacji i wypraw zbrojnych nie przynosiły efektów, doszło 
nawet do tego, że sam papież zabronił miastom Księstwa 
Wrocławskiego złożenia hołdu władcy, uważanego przez Stolicę 
Apostolską za heretyka.

 Namysłów uparcie trwał w przymierzu 
z wrocławianami. Przyjaźni nie zmącił 
nawet majowy pożar, który wywołali 
wrocławscy parobkowie, którzy 
nieopatrznie pozostawili płonące 
pochodnie w jednej ze stodół. 
Poczuwająca się do winy rada miejska 
stol icy Dolnego Śląska wysłała 
pogorzelcom żywność, pieniądze oraz 
najemników, którzy pomagali w 
usuwaniu zniszczeń. Znad Odry 
przybyli również architekci, którzy 
nadzorowali odbudowę spalonych 

kamienic – stąd ich wygląd przypomina te wrocławskie.
 Kronikarz miejski Johannes Froben pod datą 8 września 
1466 r. odnotował „wieczne porozumienie zawarte między 
Wrocławiem a Namysłowem”. Oba miasta tym aktem 
scementowały łączącą je przyjaźń, której różne aspekty można 
zaobserwować po dzień dzisiejszy. 
 Ukoronowanie niezwykłego jubileuszu będzie miało 
miejsce podczas sesji Rady Miejskiej Wrocławia w dniu 20 
października br. Wtedy także na płycie wrocławskiego rynku 
zostanie uroczyście wciągnięta na maszt flaga Namysłowa. 
Częścią obchodów będą również okolicznościowy film oraz 
wystawa plenerowa, eksponowana na rynkach obydwu miast.
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odczas wrześniowej sesji Rada Miejska przyjęła do 
realizacji Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-
2013.
Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem o 

znaczeniu strategicznym, jednocześnie będącym narzędziem 
naprawczym dla zdegradowanych przestrzeni miejskich. 
Obejmuje takie obszary jak: społeczeństwo, gospodarka, a także 
sfera przestrzenno-funkcjonalna i sfera techniczna (sieć 
wo d o c i ą go wa ,  ka n a l i za c y j n a ,  syste m  c i e p ł o w n i c zy, 
elektroenergetyczny i  gazowy, a także stan zasobów 
mieszkaniowych).
 W oparciu o przeprowadzone konsultacje społeczne i 
analizy wyznaczone zostały obszary o szczególnym natężeniu 
zjawisk negatywnych, na których zamierza się przeprowadzić 
rewitalizację.
 W przypadku Namysłowa terenami o najwyższym stopniu 
natężenia negatywnych zjawisk są: Teren osiedla numer 1 (Rynek i 
centrum miasta), oraz Osiedla numer 5 (teren wzdłuż ulicy 
Władysława Stanisława Reymonta).
Lokalny Program Rewitalizacji zakłada przeprowadzenie szeregu 
działań, których realizacja ma się przyczynić do podniesienia 
aktywności gospodarczej i społecznej, poprawy bezpieczeństwa, 
podniesienie estetyki i ładu przestrzennego na obszarze 
poddanym rewitalizacji.
 W programie rewitalizacji wyznaczone zostały kierunki 
działań, dzięki którym osiągnięte zostaną założone cele. Są to 
między innymi:
ź Rozwój polityki wspierającej małą i średnią przedsiębiorczość
ź Rozwój obszarów i infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej
ź Rozwój oferty turystycznej
ź Rozwój infrastruktury społecznej
ź Wspieranie rozwoju kapitału społecznego
ź Poprawa bezpieczeństwa, estetyki i ładu społecznego

 W trakcie przeprowadzonych warsztatów i konsultacji 
społecznych zostały zgłoszone między innymi projekty dotyczące:
1. Oczyszczenia i zagospodarowania terenów znajdujących się w 
ścisłym centrum Rynku miejskiego.
2. Odnowienia i naprawy elewacji frontowych oraz części 
wspólnych kamienic.
3. Remontu baszty i pomieszczeń wypieku chleba w północnej 
części Rynku.
4. Renowacji wschodniego, północnego i południowego odcinka 
murów miejskich.
5. Remontu konserwatorskiego Ratusza miejskiego i fontanny w 
Rynku.
6. Renowacji i doposażenia placu zabaw pomiędzy ulicami 3 Maja, 
a Stanisława Dubois.
7. Przywrócenia funkcji użytkowej obszarowi między ulicami: 
Rynek, Armii Krajowej, Piastowska i Wróblewskiego („dziki” 
parking).
8. Remontu amfiteatru wraz z otoczeniem w obrębie „Wyspy” na 
Widawie przy ul. Sikorskiego.
9. Remontu wieży pałacowej i parku w Ośrodku Leczenia 
Odwykowego w Woskowicach Małych.
10. Budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w 
Namysłowie.
11. Rewitalizacji zdegradowanego terenu po byłej linii kolejowej 
307 Namysłów – Kępno na ścieżkę pieszo-rowerową.
 W większości przypadków realizacja ww. projektów 
uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej. Z kolei warunkiem koniecznym do aplikowania o 
dofinansowanie inicjatyw ze środków europejskich jest 
umieszczenie danego projektu właśnie w Lokalnym Programie 
Rewitalizacji.

AP/GK/SS
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Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Namysłów na lata 2016-2023

rzebudowa ulic: Mikołaja Kopernika, Sejmowej i 
Stanisława Moniuszki w Namysłowie – to następny cel 
inwestycyjny władz gminy – Obecnie realizujemy w 
Namysłowie dwie duże inwestycje drogowe: na osiedlu 

domków jednorodzinnych przy ulicy 1 Maja za blisko 3,5 mln zł 
oraz na Starym Mieście, na osiedlu za Widawą za ponad milion zł 
– mówi burmistrz Julian Kruszyński – Wsłuchując się w głos 
mieszkańców, bierzemy się również za wymagającą naprawy 
ulicę Sejmową wraz z okolicznymi drogami.
 W dniu 15 września br. gmina Namysłów złożyła wniosek o 
dofinansowanie inwestycji polegającej na przebudowie tych dróg. 

W jej ramach planuje się całkowite odtworzenie nawierzchni 
jezdni i chodników oraz wykonanie nowego oświetlenia 
drogowego w ciągu ul. Moniuszki. Dodatkowo, inwestycja 
przewiduje również wykonanie kanalizacji deszczowej na 
wszystkich ww. odcinkach dróg.
 Na realizację zadania gmina liczy na dofinansowanie w 
wysokości około 1 430 000,00 złotych. W przypadku uzyskania 
dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, inwestycja zostanie 
zrealizowana w 2017 roku.

SS

P
Gmina zabiega o pieniądze na remont Sejmowej

zczególną propozycją zakończyło się wrześniowe 
posiedzenie Komisji zdrowia i spraw społecznych Rady 
Miejskiej,  która wraz z burmistrzem Julianem 
Kruszyńskim nietypowo obradowała z zarządem 

namysłowskiego szpitala w siedzibie Namysłowskiego Centrum 
Zdrowia S.A. Tematem spotkania były możliwości modernizacji 
spółki, w której drugim co do wielkości udziałów akcjonariuszem 
jest gmina Namysłów.
 Prezes NCZ S.A. Krzysztof Kuchczyński przedstawił 
informację o stanie finansowym lecznicy - Po tej informacji mój 
niepokój o przyszłość naszego szpitala jest jeszcze większy niż 
dotąd -  mówi burmistrz  Ju l ian Kruszyński  -  Dlatego 
przedstawiliśmy władzom spółki propozycję wykupu przez gminę 
pakietów usług zdrowotnych dla mieszkańców. Jest to szczególne 
połączenie wsparcia dla placówki, z jednoczesną korzyścią dla 
mieszkańców gminy. Pakiety miałyby być skierowane do różnych 
grup wiekowych, a dzięki nim można zrobić użytek ze sprzętu 
medycznego, który gmina zakupiła na rzecz szpitala, a który w 

ocenie burmistrza, nie jest w pełni wykorzystywany. Prezes 
Kuchczyński dziękując za propozycję, zobowiązał się do 
sporządzenia szczegółowej oferty pakietów zdrowotnych.
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Burmistrz proponuje wsparcie dla szpitala

nowo rozpoczynającej  s ię  perspektywie 
finansowania przypadającej na lata 2014-2020, w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Opolskiego, przewidziane są środki 

do pozyskania w drodze konkursu na zadania związane z ochroną 
dziedzictwa kulturowego. By je pozyskać na terenie gminy 
budowane są dwa partnerstwa, które będą aplikowały po te 
środki.
 Pierwsze partnerstwo tworzy gmina Namysłów - jako lider - 
wraz z czterema parafiami. Projekt, który budują, podzielony jest 
na dwa zakresy. Pierwszy z nich dotyczył będzie renowacji 
zabytkowych murów obronnych wraz z odbudową baszt, 
remontem ratusza miejskiego oraz znajdującej się przy nim  
neorenesansowej fontanny. Drugi zakres dotyczył będzie przede 
wszystkim obiektów sakralnych. Głównym elementem 
przewidzianym w ramach projektu jest przede wszystkim ich 
ochrona, dlatego też gro prac związanych będzie z robotami 

budowlano remontowymi, ale także robotami konserwatorskimi 
zabytków ruchomych.
 Drugie partnerstwo tworzą same parafie. Liderem tego 
projektu została rzymskokatolicka parafia pw. Św. Franciszka i św. 
Piotra z Alkantary w Namysłowie. Projekt dotyczy zarówno prac 
budowlanych w świątyniach, ale także tych związanych z 
renowacją organów, czy ołtarzy. Na uwagę zasługuje fakt, iż w 
trzech kościółkach drewnianych wykonana zostanie instalacja 
przeciwpożarowa w postaci mgły wodnej. Jest to element ochrony 
i zabezpieczenia drewnianych świątyń przed pożarem. 
 Każdy z tych projektów partnerskich opiewa na wartość 
4 - 4,5 mln zł przy oczekiwanym wsparciu 85 proc. z RPO WO. 
Warto również wspomnieć, iż parafie z terenu Gminy Namysłów 
mają zapewnioną dotację od Burmistrza Namysłowa w wysokości 
14 proc. Udział środków własnych parafii to zaledwie 1 proc.
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W
Gmina wraz z parafiami aplikują o pieniądze na remonty i ochronę zabytków

 Z okazji „Dnia Białej Laski” – święta wszystkich osób niewidomych i 
słabowidzących, członkom Koła Polskiego Związku Niewidomych w Namysłowie 
życzymy wszelkiej pomyślności i zdrowia,  nieprzemijającego optymizmu oraz 
samych pogodnych chwil. 

Burmistrz Namysłowa
Julian Kruszyński

Prezes Koła PZN w Namysłowie 
Krystyna Pacholik 

ok 1466 nie był rokiem 
s z c z ę ś l i w y m  d l a 
Namysłowa. W maju pół 
miasta spłonęło w pożarze, 

w sierpniu zaatakowali je zwolennicy 
Jerzego z Podiebradu i niewiele 
brakowało,  by  po raz  kolejny 
Namysłów stanął w ogniu.
 W  Kró l e st w i e  C ze c h  ( d o 
którego od połowy XIV w. należał 
Namysłów) trwała od kilku lat wojna 
domowa. Niepokoje trwały znacznie 
dłużej, kraj nie zdążył się jeszcze 
podnieść ze zniszczeń doznanych w czasie wojen husyckich, a tu 
wybuchł kolejny konflikt. Spokojnie nie było również na 
podzielonym na kilkanaście księstw i ksiąstewek Śląsku. Będące w 
teorii własnością króla Księstwo Wrocławskie (w jego skład 
wchodziły m. in. Wrocław, Środa Śląska i Namysłów) uparcie 
odmawiało złożenia hołdu lennego wybranemu w 1458 r. Jerzemu 
z Podiebradu. Nie pochodzący z rodu królewskiego i do tego husyta 
– korony na głowie takiego kandydata nie chciał widzieć Wrocław. 
Lata negocjacji i wypraw zbrojnych nie przynosiły efektów, doszło 
nawet do tego, że sam papież zabronił miastom Księstwa 
Wrocławskiego złożenia hołdu władcy, uważanego przez Stolicę 
Apostolską za heretyka.

 Namysłów uparcie trwał w przymierzu 
z wrocławianami. Przyjaźni nie zmącił 
nawet majowy pożar, który wywołali 
wrocławscy parobkowie, którzy 
nieopatrznie pozostawili płonące 
pochodnie w jednej ze stodół. 
Poczuwająca się do winy rada miejska 
stol icy Dolnego Śląska wysłała 
pogorzelcom żywność, pieniądze oraz 
najemników, którzy pomagali w 
usuwaniu zniszczeń. Znad Odry 
przybyli również architekci, którzy 
nadzorowali odbudowę spalonych 

kamienic – stąd ich wygląd przypomina te wrocławskie.
 Kronikarz miejski Johannes Froben pod datą 8 września 
1466 r. odnotował „wieczne porozumienie zawarte między 
Wrocławiem a Namysłowem”. Oba miasta tym aktem 
scementowały łączącą je przyjaźń, której różne aspekty można 
zaobserwować po dzień dzisiejszy. 
 Ukoronowanie niezwykłego jubileuszu będzie miało 
miejsce podczas sesji Rady Miejskiej Wrocławia w dniu 20 
października br. Wtedy także na płycie wrocławskiego rynku 
zostanie uroczyście wciągnięta na maszt flaga Namysłowa. 
Częścią obchodów będą również okolicznościowy film oraz 
wystawa plenerowa, eksponowana na rynkach obydwu miast.
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sierpnia br. ruszyła 6 już odsłona strony 
internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 
Strona jest w pełni responsywna, co zapewnia jej 
czytelność na każdym urządzeniu. Jest to 

szczególnie ważny w przypadku korzystania z urządzeń mobilnych. 
Zmieniony został również sposób publikacji materiałów 
filmowych. Teraz znajdziecie Państwo w jednym miejscu zarówno 
materiały publikowane zarówno na kanale Urzędu Miejskiego, jaki 
i Namysłów TV.
 Nowością jest z kolei moduł kalendarza, dzięki któremu 
będą Państwo informowani na bieżąco o najbliższym wydarzeniu, 
a także moduł najnowszych publikacji Biuletynu Informacji 

P u b l i c z n e j 
urzędu, który 
znajduje się 
n a  s t r o n i e 
g ł ó w n e j . 
P o w r a c a m y 
ró w n i e ż  d o 
o b s ł u g i 
Newslettera.
 Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany przypadną 
Państwu do gustu i zostaną dobrze odebrane przez internautów.

GK

29
Nowa strona internetowa Urzędu Miejskiego

września br. w inny niż zwykle sposób władze Gminy 
Namysłów postanowiły uczcić rocznicę wybuchu II Wojny 
Światowej.
 O godzinie 4:40 (o tej godzinie 1 września 1939 roku spadły 

pierwsze bomby na pobliski Wieluń), władze miejskie Namysłowa, 

poczty sztandarowe, komendanci służb mundurowych, 
przedstawiciele środowisk kombatanckich oraz mieszkańcy 
Namysłowa zebrali się przy Obelisku na ul. Pocztowej, gdzie 
złożono okolicznościowe wiązanki oraz zapalono znicze.

GK
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Obchody 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej

Rozmowa z Prezesem ZEC w Namysłowie Januszem Nowakiem.
 Panie Prezesie, jakie zmiany czekają odbiorców ciepła od 
nowego sezonu grzewczego?
J. Nowak: Zapewne interesujące dla odbiorców ciepła będzie 
wprowadzenie nowej taryfy dla ciepła, która została zatwierdzona 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i będzie obowiązywała 
od 1 października br. I tu mam dobrą wiadomość dla mieszkańców 
Namysłowa, ponieważ ceny i stawki opłat za ciepło ulegną 
obniżeniu średnio o 2,6%.
 Z czego wynika taka obniżka cen ciepła?
J. N.: Między innymi z poczynionych inwestycji w zakresie 
wytwarzania ciepła oraz jego przesyłu. W ostatnich latach ZEC 
Namysłów dokonał modernizacji kotłów na kotłowniach przy ul. 
Reymonta oraz ul. Łączańskiej. Dokonaliśmy również wymiany 
ponad 2000 mb. tradycyjnych odcinków sieci cieplnej na sieci 
preizolowane o lepszej izolacyjności. Oznacza to mniejsze straty 
energii na przesyle. W wyniku realizacji tych inwestycji  poprawie 
uległa efektywność energetyczna  źródeł ciepła oraz pewność 
zasilania odbiorców. Priorytetowym zadaniem dla naszej Spółki 
jest także przyłączanie nowych odbiorców do miejskiej sieci 
ciepłowniczej. W ostatnich latach przyłączyliśmy odbiorców w 
rejonie ulic Mickiewicza, Bolesława Chrobrego, Waryńskiego, A. 
Krajowej oraz Rynku.
 Czy z powodu podłączenia nowych odbiorców ciepła, co 

wiąże się ze zwiększeniem przerobu surowca, z którego 
wytwarzane jest ciepło, nie pogorszy się stan środowiska w 
Namysłowie?
J. N.: Na początku tego roku oddaliśmy do użytku wysokosprawną 
nową instalację odpylania na kotłowni przy ul. Reymonta. 
Instalacja ta spełnia aktualne, zaostrzone wymogi przepisów w 
zakresie emisji pyłów. Wymagało to od nas dość dużego wysiłku 
finansowego, gdyż koszt tej inwestycji wyniósł ponad 1 milion 
złotych, lecz kwestia zapewnienia mieszkańcom czystego 
powietrza jest dla nas zawsze bardzo ważna. 

AO

Będziemy płacić mniej za centralne ogrzewanie

o,  że  p r ze j a zd y  ko l e j o w e  w 
Namysłowie wymagają remontu 
nie trzeba mieszkańcom mówić. Ich 
stan dał się we znaki wszystkim: 

kierowcom, rowerzystom i pieszym. Po 
licznych zabiegach samorządowców i 
namysłowskich posłów w końcu PKP 
przystąpiło do realizacji inwestycji.
 O sprawie zrobiło się głośno za sprawą 
zabiegów władz Namysłowa o remont linii 
kolejowej nr 143 pomiędzy Kluczborkiem, a 
Wrocławiem. Wtedy to,  z  in ic jatywy 
b u r m i s t r z a  J u l i a n a  K r u s z y ń s k i e g o 
burmistrzowie i wójtowie gmin przez które 
przebiega linia wraz z prezydentem Wrocławia 
oraz władzami województw opolskiego i 
dolnośląskiego wystosowały do ówczesnej 
premier list zabiegający o wprowadzenie 
inwestycji na listę zadań priorytetowych 
Krajowego Programu Kolejowego do 2023 
roku - Zabiegając o remont całej linii 
myśleliśmy też o szybkiej poprawie stanu 
przejazdów kolejowych w Namysłowie - mówi 
burmistrz Kruszyński - Stąd nasze liczne 
spotkania i kontakt telefoniczny z dyrektorami 
PKP w tej sprawie.
 Zabiegi samorządowców wspierali 
również posłowie. Ryszard Wilczyński po 
swojej interwencji w ministerstwie infrastruktury i budownictwa 
na początku tego roku otrzymał odpowiedź, że prace na linii nr 143 
planowane są na okres sierpień 2018 - wrzesień 2019 r. Co ważne 
otrzymuje również zapewnienie, że wcześniej planowana jest 
naprawa bieżąca przejazdów. Pod koniec marca do działań włącza 
się również poseł Bartłomiej Stawiarski, który również w sprawie 

przejazdów i remontu linii składa zapytania do ministerstwa.
 Roboty objęły przejazdy na ul. Piłsudskiego, ul. 
Oławskiej/Chrobrego, a także na ul. Kraszewskiego. W ramach 
prac wymieniono płyty CBP, a nawierzchnia na dojazdach została 
utwardzona. Postawiono także odpowiednie oznakowanie.

SS
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PKP wyremontowała przejazdy

Burmistrz Julian Kruszyński wraz ze swoim zastępcą Rafałem Nowowiejskim i 
naczelnikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Romanem Kanią omawia 

szczegóły remontów przejazdów z Z-cą Dyrektora ds. Technicznych PKP PLK S.A. 
Marcinem Hałgasem oraz Z-cą Dyrektora ds. Eksploatacyjnych PKP PLK S.A. Piotrem 

Krywultem. Miało to miejsce ponad rok temu, w sierpniu 2015 roku.

amysłów wraz z gminami ościennymi pozyskał 
dofinansowanie unijne dla szkół podstawowych - 
ponad 3,7 mln zł. Z tego niespełna 2 miliony trafią do 
naszych gminnych podstawówek.

Prace nad przygotowaniem projektu rozpoczęły się z początkiem 
2015 r. Wtedy to odbyło się kilka spotkań z dyrektorami szkół 
podstawowych, których celem była analiza zapotrzebowania 
zarówno na sprzęt dydaktyczny potrzebny w tych placówkach jak 
również konieczność przeprowadzenia dodatkowych zajęć 
pozalekcyjnych czy wyrównawczych. Efektem tej pracy było 
złożenie w grudniu 2015 r. wniosku o dofinansowanie np. „Klucz 
do  kompetenc j i  w Szkołach  Podstawowych Powiatu 
Namysłowskiego: w ramach  Regionalnego Programu 
Województwa opolskiego na lata 2014-2020.

 Wniosek ten przeszedł pomyślnie wszystkie etapy oceny 
oraz znalazł się na liście wniosków przewidzianych do 
dofinansowania. Warto zaznaczyć, że jest to największy projekt 
realizowany na terenie województwa opolskiego zarówno pod 
względem wartościowym jak i pod względem ilości partnerów czy 
ilości przewidzianych zajęć. 
 Na uwagę zasługuje fakt, że realizacja tak dużego projektu, 
o wartości ponad 3,7 mln zł. nie będzie generowała dla gmin 
żadnych kosztów, tzn. projekt w 85 % dofinansowany jest ze 
środków Europejskiego Funduszy Społecznego w 10 % ze środków 
budżetu państwa, a wymagany 5 % wkład własny wniesiony 
zostanie w formie niepieniężnej poprzez udostępnienie sal 
dydaktycznych na potrzeby realizacji tego projektu.

SS/KK

N
Zastrzyk finansowy dla szkół

Dziękujemy	wszystkim,	którzy	w	tak	bolesnych	dla	nas	chwilach	dzielili	z	nami	smutek	i	żal,	okazali	wiele	
serca,	duchowego	wsparcia,	współczucia	i	życzliwości,	wzięli	licznie	udział	w	uroczystości	pogrzebowej	
naszego	syna	i	brata	Ś.	P.	Błażeja	Sutowicza,	a	w	szczególności	rodzinie,	przyjaciołom,	bardzo	licznym	
delegacjom	m.in.	KW	PSP	Opole,	KP	PSP	Namysłów,	KP	PSP	Kluczbork,	KP	PSP	Kędzierzyn	Koźle,	KP	PSP	
Olesno,	OSP	Smogorzów,	OSP	Siemysłów,	OSP	Strzelce,	OSP	Rychnów,	OSP	Kowalowice,	OSP	Domaradz,	
OSP	Starościn	za	obecność,	słowa	wsparcia,	modlitwę,	pamięć,	liczne	intencje	mszalne,	złożone	wieńce
i	kwiaty,	za	okazaną	pomoc	i	serce.

Serdecznie	podziękowania	składają	rodzice	i	rodzeństwo	
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sierpnia br. ruszyła 6 już odsłona strony 
internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 
Strona jest w pełni responsywna, co zapewnia jej 
czytelność na każdym urządzeniu. Jest to 

szczególnie ważny w przypadku korzystania z urządzeń mobilnych. 
Zmieniony został również sposób publikacji materiałów 
filmowych. Teraz znajdziecie Państwo w jednym miejscu zarówno 
materiały publikowane zarówno na kanale Urzędu Miejskiego, jaki 
i Namysłów TV.
 Nowością jest z kolei moduł kalendarza, dzięki któremu 
będą Państwo informowani na bieżąco o najbliższym wydarzeniu, 
a także moduł najnowszych publikacji Biuletynu Informacji 

P u b l i c z n e j 
urzędu, który 
znajduje się 
n a  s t r o n i e 
g ł ó w n e j . 
P o w r a c a m y 
ró w n i e ż  d o 
o b s ł u g i 
Newslettera.
 Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany przypadną 
Państwu do gustu i zostaną dobrze odebrane przez internautów.

GK

29
Nowa strona internetowa Urzędu Miejskiego

września br. w inny niż zwykle sposób władze Gminy 
Namysłów postanowiły uczcić rocznicę wybuchu II Wojny 
Światowej.
 O godzinie 4:40 (o tej godzinie 1 września 1939 roku spadły 

pierwsze bomby na pobliski Wieluń), władze miejskie Namysłowa, 

poczty sztandarowe, komendanci służb mundurowych, 
przedstawiciele środowisk kombatanckich oraz mieszkańcy 
Namysłowa zebrali się przy Obelisku na ul. Pocztowej, gdzie 
złożono okolicznościowe wiązanki oraz zapalono znicze.

GK

1

Obchody 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej

Rozmowa z Prezesem ZEC w Namysłowie Januszem Nowakiem.
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wytwarzania ciepła oraz jego przesyłu. W ostatnich latach ZEC 
Namysłów dokonał modernizacji kotłów na kotłowniach przy ul. 
Reymonta oraz ul. Łączańskiej. Dokonaliśmy również wymiany 
ponad 2000 mb. tradycyjnych odcinków sieci cieplnej na sieci 
preizolowane o lepszej izolacyjności. Oznacza to mniejsze straty 
energii na przesyle. W wyniku realizacji tych inwestycji  poprawie 
uległa efektywność energetyczna  źródeł ciepła oraz pewność 
zasilania odbiorców. Priorytetowym zadaniem dla naszej Spółki 
jest także przyłączanie nowych odbiorców do miejskiej sieci 
ciepłowniczej. W ostatnich latach przyłączyliśmy odbiorców w 
rejonie ulic Mickiewicza, Bolesława Chrobrego, Waryńskiego, A. 
Krajowej oraz Rynku.
 Czy z powodu podłączenia nowych odbiorców ciepła, co 

wiąże się ze zwiększeniem przerobu surowca, z którego 
wytwarzane jest ciepło, nie pogorszy się stan środowiska w 
Namysłowie?
J. N.: Na początku tego roku oddaliśmy do użytku wysokosprawną 
nową instalację odpylania na kotłowni przy ul. Reymonta. 
Instalacja ta spełnia aktualne, zaostrzone wymogi przepisów w 
zakresie emisji pyłów. Wymagało to od nas dość dużego wysiłku 
finansowego, gdyż koszt tej inwestycji wyniósł ponad 1 milion 
złotych, lecz kwestia zapewnienia mieszkańcom czystego 
powietrza jest dla nas zawsze bardzo ważna. 

AO

Będziemy płacić mniej za centralne ogrzewanie

o,  że  p r ze j a zd y  ko l e j o w e  w 
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przejazdów i remontu linii składa zapytania do ministerstwa.
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SS

T
PKP wyremontowała przejazdy
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tym roku gmina Namysłów przystąpiła do 
Związku Gmin Śląska Opolskiego, a z początkiem 
października burmistrz Julian Kruszyński został 
jednogłośnie wybrany do zarządu organizacji. 

Związek, który istnieje od 25 lat, skupia większość spośród 
wszystkich 71 gmin w województwie opolskim.
 Korzyści dla gmin zrzeszonych w ZGŚO jest wiele. Główną 
jest możliwość realnych oszczędności w budżecie, gdyż 
organizacja umożliwia tworzenie tzw. grup zakupowych, które 
wspólnie mogą kupować np. tańszą energię. - Nieocenione jest 
też wzajemne wsparcie, które udzielają sobie gminy - mówi 
burmistrz Julian Kruszyński - Zarówno w przypadku zdarzeń 
losowych ale także przy zabieganiu w Warszawie o zmianę 
przepisów prawa. Mówiąc wprost - wspólny głos 38 gmin 
opolskich, ma większą moc niż zabiegi pojedynczego burmistrza - 
dodaje.
Członkami Związku są wszystkie gminy powiatu namysłowskiego.

SS

W
Kruszyński we władzach Związku Gmin Śląska Opolskiego

powiecie namysłowskim została uruchomiona 
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Każdy 
mieszkaniec naszego powiatu może podzielić się z 
Policją informacjami o zagrożeniach, które 

zauważył. Zgłoszenia trafią do policjantów, którzy regularnie 
będą sprawdzać wskazane miejsca. 
 Od 20 września mieszkańcy powiatu namysłowskiego 
mogą przekazywać Policji informacje o miejscach i zdarzeniach, 
które mają wpływ na poczucie bezpieczeństwa za pośrednictwem 
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. 
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa opiera się o informacje 
skatalogowane w trzech płaszczyznach: 
ź informacje  gromadzone w pol icy jnych  systemach 

informatycznych,
ź informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie
ź bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami 

samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.,
ź w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych 

bezpieczeństwu publicznemu, informacje pozyskiwane od 
obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany 
informacji. 

 Informacje prezentowane na mapach uwzględniają 
zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i 
zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców 
negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa. 
 Obsługa „Map" dostępnych na stronach internetowych 
poszczególnych jednostek Policji na terenie których została już 
uruchomiona, została zaprojektowana tak, aby bezproblemowo, 
wręcz intuicyjnie mógł z nich skorzystać każdy obywatel. 
 Aby zgłosić zagrożenie należy wejść na stronę internetową 
komendy wojewódzkiej, miejskiej lub powiatowej Policji. 
Przekazanie tych informacji zajmuje tylko kilka chwil. W razie 
potrzeby można skorzystać z instrukcji obsługi. Zgłoszenie trafi do 
policjantów odpowiedniej komórki Policji. 
 Mieszkańcy Namysłowa, którzy będą chcieli przekazać 

informację o zagrożeniu będą mogli to zrobić za pośrednictwem 
Internetu na stronie Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie - 
klikając na umieszczony po lewej stronie baner „Krajowa mapa 
zagrożeń bezpieczeństwa". Każde zgłoszenie będzie weryfikowane 
i jeśli zostanie potwierdzone zostanie naniesione na mapę. 
 Należy pamiętać, że zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby pilnej 
interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z 
numerów alarmowych 112, 997. 

KPP Namysłów

W
Ruszyła Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w powiecie namysłowskim

rawie jedenaście litrów krwi - tyle zebrano podczas 
ostatniej zbiórki pod hasłem „Zbierajmy krew dla Polski”, 
która odbyła się pod marketem Intermarche. Przy okazji 
zbiórki odbyły się pokazy pierwszej pomocy i gry i zabawy 

dla najmłodszych. Przypominamy, że zwyczajowo akcje poboru 
krwi odbywają się w ostatnie wtorki miesiąca w Namysłowskim 
Ośrodku Kultury.                                                                                  SS

P

Bawili się i oddawali krew

września uczniowie namysłowskich szkół i przedszkoli 
rozpoczęli rok szkolny.
O godzinie 18.00 odprawiona została  Msza Święta w 
intencji Nauczycieli, Pedagogów, Pracowników Oświaty, 

Uczniów i Rodziców Gminy Namysłów. Po zakończeniu 
nabożeństwa zgromadzeni przeszli na dziedziniec kościoła pw. św. 
Franciszka z Asyżu i Piotra z Alkantary, gdzie odbył się koncert 
zespołu „U studni”, prezentujący muzykę z nurtu poezji śpiewanej.

GK
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Inauguracja roku szkolnego 2016/2017

dniach 24-25 września w Słubicach odbyły się 
Mistrzostwa Polski Młodzików 2016 zwane 
małym memoriałem J. Kusocińskiego.
W zawodach tych udział wziął 14 letni zawodnik 

LKS Orzeł Namysłów Dawid Pokora. W finale biegu młodzików na 
100 metrów młodzików do lat 16 Dawid zajął 6 miejsce. W biegu 
eliminacyjnym uzyskał czas 11,37, pobijając tym samym rekord 
województwa Opolskiego w swojej kategorii wiekowej na tym 
dystansie.
W tych samych zawodach Dawid wystartował również w biegu na 
300 metrów i z czasem 36,85 zajął 8 miejsce.

GK

W
Namysłowianin rekordzistą województwa opolskiego

października w sali namysłowskiego "Orła" odbyły się 
Otwarte Mistrzostwa Województwa Opolskiego w 
zapasach styl wolny i kobiet Dzieci i Młodzików pod nazwą 
"Namysłowska Jesień 2016". W ceremonii wręczenia 

medali uczestniczył Burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński. 
Uczestnikom i zwycięzcom zawodów gratulujemy.

GK
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Namysłowska Jesień 2016
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Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. 
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa opiera się o informacje 
skatalogowane w trzech płaszczyznach: 
ź informacje  gromadzone w pol icy jnych  systemach 

informatycznych,
ź informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie
ź bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami 

samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.,
ź w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych 

bezpieczeństwu publicznemu, informacje pozyskiwane od 
obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany 
informacji. 

 Informacje prezentowane na mapach uwzględniają 
zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i 
zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców 
negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa. 
 Obsługa „Map" dostępnych na stronach internetowych 
poszczególnych jednostek Policji na terenie których została już 
uruchomiona, została zaprojektowana tak, aby bezproblemowo, 
wręcz intuicyjnie mógł z nich skorzystać każdy obywatel. 
 Aby zgłosić zagrożenie należy wejść na stronę internetową 
komendy wojewódzkiej, miejskiej lub powiatowej Policji. 
Przekazanie tych informacji zajmuje tylko kilka chwil. W razie 
potrzeby można skorzystać z instrukcji obsługi. Zgłoszenie trafi do 
policjantów odpowiedniej komórki Policji. 
 Mieszkańcy Namysłowa, którzy będą chcieli przekazać 

informację o zagrożeniu będą mogli to zrobić za pośrednictwem 
Internetu na stronie Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie - 
klikając na umieszczony po lewej stronie baner „Krajowa mapa 
zagrożeń bezpieczeństwa". Każde zgłoszenie będzie weryfikowane 
i jeśli zostanie potwierdzone zostanie naniesione na mapę. 
 Należy pamiętać, że zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby pilnej 
interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z 
numerów alarmowych 112, 997. 

KPP Namysłów

W
Ruszyła Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w powiecie namysłowskim

rawie jedenaście litrów krwi - tyle zebrano podczas 
ostatniej zbiórki pod hasłem „Zbierajmy krew dla Polski”, 
która odbyła się pod marketem Intermarche. Przy okazji 
zbiórki odbyły się pokazy pierwszej pomocy i gry i zabawy 

dla najmłodszych. Przypominamy, że zwyczajowo akcje poboru 
krwi odbywają się w ostatnie wtorki miesiąca w Namysłowskim 
Ośrodku Kultury.                                                                                  SS

P

Bawili się i oddawali krew

września uczniowie namysłowskich szkół i przedszkoli 
rozpoczęli rok szkolny.
O godzinie 18.00 odprawiona została  Msza Święta w 
intencji Nauczycieli, Pedagogów, Pracowników Oświaty, 

Uczniów i Rodziców Gminy Namysłów. Po zakończeniu 
nabożeństwa zgromadzeni przeszli na dziedziniec kościoła pw. św. 
Franciszka z Asyżu i Piotra z Alkantary, gdzie odbył się koncert 
zespołu „U studni”, prezentujący muzykę z nurtu poezji śpiewanej.

GK
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Inauguracja roku szkolnego 2016/2017

dniach 24-25 września w Słubicach odbyły się 
Mistrzostwa Polski Młodzików 2016 zwane 
małym memoriałem J. Kusocińskiego.
W zawodach tych udział wziął 14 letni zawodnik 

LKS Orzeł Namysłów Dawid Pokora. W finale biegu młodzików na 
100 metrów młodzików do lat 16 Dawid zajął 6 miejsce. W biegu 
eliminacyjnym uzyskał czas 11,37, pobijając tym samym rekord 
województwa Opolskiego w swojej kategorii wiekowej na tym 
dystansie.
W tych samych zawodach Dawid wystartował również w biegu na 
300 metrów i z czasem 36,85 zajął 8 miejsce.

GK

W
Namysłowianin rekordzistą województwa opolskiego

października w sali namysłowskiego "Orła" odbyły się 
Otwarte Mistrzostwa Województwa Opolskiego w 
zapasach styl wolny i kobiet Dzieci i Młodzików pod nazwą 
"Namysłowska Jesień 2016". W ceremonii wręczenia 

medali uczestniczył Burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński. 
Uczestnikom i zwycięzcom zawodów gratulujemy.

GK
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czerwca br. odbył się zjazd miejsko-gminnego 
związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP.
W czasie zjazdu wybrany został zarząd oraz 
prezydium zarządu. Skład zarządu ustalali delegaci 

wybrani spośród członków zwyczajnych OSP.
 Nowym prezesem oddziału miejsko-gminnego związku 
OSP RP został Adam Lupa.
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września br. po przerwie wakacyjnej rozpoczęliśmy cykl 
szkoleń dla cukrzyków i nie tylko.
Jak umacniać siłę psychiczną w zwyciężaniu cukrzycy? - 
takim tematem był wykład psycholog Olgi Juszko. 

Rozpoznanie cukrzycy i uświadomienie sobie faktu, iż jest to 
choroba nieuleczalna powoduje u człowieka wiele nowych reakcji 
intelektualnych oraz psycho-emocjonalnych. Mają one charakter 
obronny i przystosowawczy (psycholodzy określają, że okres ten 
trwa ok. 9 miesięcy), mogą także powodować wiele cierpień i 
niekorzystnych dla osoby z cukrzycą działań i zachowań.
Można je zobrazować następująco:
ź wstrząs pierwszego rozpoznania cukrzycy,
ź negacja choroby,
ź bunt przeciw chorowaniu,
ź częściowe ustępstwa przeciw rzeczywistości,
ź rezygnacja z akceptacji faktów w rzeczywistości.

 Szkodliwa akceptacja może spowodować oporność wobec 
zaleceń leczniczych, świadome nieprzestrzeganie zaleceń i 
fałszowanie dzienniczka, również depresję z rezygnacją z celów 
życiowych.
 Właściwe postawy powinien kształtować również dom - 
najbliżsi chorego, by często z nim rozmawiać, musi on zrozumieć, 
że leczenie choroby stanowi część jego życia i że jego naturalna 
potrzeba jedzenia, bezpieczeństwa i miłości musi uwzględnić 

s w o i s t e  w y m o g i 
s t a w i a n e  p r z e z 
zaburzony metabolizm 
jego organizmu. Jednak 
obojętność czy apatia u 
poprawnie leczonych 
s t a j e  p o d  z n a k i e m 
z a p y t a n i a .  D u ż e 
z n a c z e n i e  m a 
zróżnicowanie ludzkiej 
o s o b o w o ś c i  d l a 
ustalenia planu nowego 
stylu życia chorego.
Następne szkolenie poprowadzi:
- Małgorzata Pożoga - Pielęgniarka oddziałowa z Oddziału Geriatrii 
z Kup - 12.10.2016 r., godz.10.00 – 12.00, duża sala narad w 
Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
- dr Przemysław Smolik - kardiolog, - 07.11.2016 r., godz.10.00 – 
12.00, duża sala narad w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
Informujemy, że siedziba naszego Stowarzyszenia mieści się w 
Starostwie Powiatowym w Namysłowie - pokój 216 - II piętro. 
Pracujemy w poniedziałki i w piątki od godz. 9.00 do 13.00. 
Zapraszamy.

Prezes Stowarzyszenia Janina Rudawska

4
Diabetycy się szkolą

lipca br. Namysłów gościł uczestników III Polskiego Rajdu 
Ekologicznego. 
Tegoroczna trasa przedsięwzięcia wiodła z Wrocławia przez 
Oławę, Namysłów, Częstochowę, Kraków i swoją metę miała 

we Lwowie. Organizatorem był Wydział Mechaniczno - 
Energetyczny Politechniki Wrocławskiej. Ideą przyświecającą 
temu przedsięwzięciu jest pokaz alternatywnych konstrukcji 
pojazdów zasilanych biopaliwami i innymi alternatywnymi 
zespołami napędowymi. Uczestnicy rajdu w Namysłowie złożyli 
wieńce i znicze pamięci pod tablicą katyńską w kościele p.w. św. 
Franciszka z Asyżu i św. Piotra z Alkantary.
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ł. asp. Tomasz Skawiński z Komendy Powiatowej 
Policji w Namysłowie został zwycięzcą II etapu 
e l i m i n a c j i  O gó l n o p o l s k i c h  Zawo d ó w  d l a 
Policjantów Dzielnicowych ,,Dzielnicowy Roku”. 

Policjanci, którzy podczas eliminacji wojewódzkich zajęli dwa 
czołowe miejsca będą reprezentować Opolszczyznę w 
październikowym ogólnopolskim finale zawodów w Katowicach. 
 6 września br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu, 
zakończył się II etap eliminacji Ogólnopolskich Zawodów dla 
Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku”. Zawody składały 
się z dwóch konkurencji – testu wiedzy oraz symulacji przyjęcia 
interesanta. W eliminacjach udział wzięło 21 dzielnicowych z 
wszystkich Komend Powiatowych Policji naszego województwa 
oraz Komendy Miejskiej Policji w Opolu. 
 Dyplomy oraz nagrody zwycięzcom wręczyli: Komendant 
Wojewódzki Policji w Opolu insp. Jarosław Kaleta, Pierwszy 
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. 
Dariusz Szelwicki oraz p.o. Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w 
Opolu nadkom. Iwona Żurawska. 
 Zwycięzcą eliminacji został mł. asp. Tomasz Skawiński z 
Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie. Na drugim miejscu 
uplasował się sierż. szt. Martin Meryk z Komendy Powiatowej 
Policji w Kluczborku. Natomiast trzecie miejsce zajął  sierż. 

Mateusz Zalewski z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu. 
 P ier wsza  dwójka  reprezentować  będz ie  nasze 
województwo na zawodach ogólnokrajowych, które odbędą się 
18-21 października w Katowicach. 
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy osiągniętych 
wyników.

KPP Namysłów

M
Policjant z Namysłowa zwycięzcą II etapu eliminacji ,,Dzielnicowy Roku”

arodowe Czytanie w Namysłowie organizowane przez 
Bibliotekę Publiczną w Namysłowie ma już swoją 5-
letnią tradycję.
Program i akcję narodowego czytania zapoczątkował  w 

2012  roku  prezydent Bronisław Komorowski.  W 2012 roku  
czytano strofy „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, 2013 dzieła 
Aleksandra Fredry, 2014 dzieła Henryka Sienkiewicza - w ubiegłym 
roku Lalkę Bolesława Prusa. 
W tym roku  czytelnicy wybrali w plebiscycie właśnie „Quo vadis”.
Tegoroczna edycja  nawiązuje do ustanowionego przez Sejm i 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej – Roku Sienkiewicza, w 2016 roku 
przypada 170 rocznica urodzin i 100 rocznica śmierci pisarza. 
 „Quo vadis” -  to piękna  opowieść o miłości, to historia 
wiary, odwagi, siły i zwycięstwa, która pozwala budować silne 
więzi kształtujące wspólnotę. Jest to najbardziej znana obok 
„Trylogii” i „Krzyżaków” powieść historyczna czołowego polskiego 
twórcy końca XIX wieku. Publikacja przyniosła Sienkiewiczowi 
pierwszą w historii Polski literacką Nagrodę Nobla. Powieść do 
2016 r. została wydana w blisko 60 krajach i w ponad 50 językach.
Wspólne czytanie powieści „Quo vadis” to znakomity czas, by raz 
jeszcze zachwycić się uczciwością Ligii, przeżyć duchową 
przemianę Marka Winicjusza, towarzyszyć Ursusowi w jego 
zwycięskiej walce na rzymskiej arenie. Wyjątkowy klimat 
starożytnego Rzymu stworzyła młodzież z namysłowskich szkół 
gimnazjalnych i licealnych oraz zaproszeni goście. 
 W Narodowym Czytaniu udział wzięli: młodzież z I Liceum 
Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Rolniczych, Mechanicznych, 
Szkół Specjalnych oraz Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Namysłowie.  

Wśród czytających byli również: Sylwester Zabielny, Lucyna 
Medyk, Ewa Sumińska, Radosław Kopcik, Urszula Łyżniak, Alicja 
Danuta Okularczyk, Kazimierz Jakubowski i Marcin Piekarek. 
Narodowe Czytanie zakończyły panie bibliotekarki: Teresa Hruby, 
Barbara Gruca, Agnieszka Klimas, Urszula Pacyna i Maria Tomasik. 
Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim uczestnikom 
Narodowego Czytania w Namysłowie, młodzieży, opiekunom, 
paniom polonistkom za poświęcony czas i przygotowanie. 
BRAWO! 
 Uczestnicy i zaproszeni goście skorzystali z pamiątkowej 
pieczęci, która mogli opatrzyć swoje własne książki.

Teresa Hruby

N
Maraton z Sienkiewiczem

la ponad 450 dzieci z całej Polski i niemal 30 dzieci z 
województwa opolskiego to był naprawdę udany 
początek wakacji. Podopieczni Fundacji Muszkieterów 
wyjechali na pierwsze w życiu kolonie. W akcji wzięły 

również  udz ia ł  dz iec i  z  Namysłowa i  okol ic .  „Mal i 
Muszkieterowie” wrócili do domów z niezapomnianymi 
wspomnieniami i nowymi znajomościami.
 „Wakacje z Muszkieterami” to kolejna akcja Fundacji 
Muszkieterów, która już od 2002 roku działa na rzecz lokalnych 
społeczności, w sąsiedztwie których działają sklepy Intermarché i 
Bricomarché. Organizowane w tym roku wyjazdy nad morze lub w 
góry były nagrodą dla uczniów w wieku 8-12 lat, którzy wyróżniali 
się na co dzień wzorową postawą i uzyskali wysokie wyniki w 
nauce. Według danych GUS ponad 50% dzieci w Polsce nie 
wyjeżdża w trakcie wakacji poza miejsce zamieszkania, choć to 

najlepszy sposób na zregenerowanie sił przed kolejnymi szkolnymi 
wyzwaniami. Gotowi na nowy rok szkolny są już z pewnością 
uczestnicy pierwszych turnusów „Wakacji z Muszkieterami”, 
którzy wrócili z kolonii w Jastrzębiej Górze i Murzasichlu. 
 Uczestnikami 10-dniowego wypoczynku byli również 
podopieczni Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Namysłowie, którzy 6 lipca powrócili z Jastrzębiej Góry. Każdego 
dnia dzieci korzystały z różnorodnych atrakcji m.in. wycieczki do 
Trójmiasta, wizyty w Oceanarium i na krytym basenie, ogniska 
integracyjnych, kina letniego czy nocnych gier „z dreszczykiem”. 
Mali Muszkieterowie uczestniczyli również w wielu kreatywnych 
warsztatach, których zadaniem było rozwijanie talentów tj.: 
orienteering (trening z mapą i kompasem), rękodzielnictwo, 
storyboarding (tworzenie komiksów), warsztaty kulinarne, 
sportowe rozgrywki czy ABC podróżnika.                                      >>>

D
„Wakacje z Muszkieterami” 
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czerwca br. odbył się zjazd miejsko-gminnego 
związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP.
W czasie zjazdu wybrany został zarząd oraz 
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września br. po przerwie wakacyjnej rozpoczęliśmy cykl 
szkoleń dla cukrzyków i nie tylko.
Jak umacniać siłę psychiczną w zwyciężaniu cukrzycy? - 
takim tematem był wykład psycholog Olgi Juszko. 

Rozpoznanie cukrzycy i uświadomienie sobie faktu, iż jest to 
choroba nieuleczalna powoduje u człowieka wiele nowych reakcji 
intelektualnych oraz psycho-emocjonalnych. Mają one charakter 
obronny i przystosowawczy (psycholodzy określają, że okres ten 
trwa ok. 9 miesięcy), mogą także powodować wiele cierpień i 
niekorzystnych dla osoby z cukrzycą działań i zachowań.
Można je zobrazować następująco:
ź wstrząs pierwszego rozpoznania cukrzycy,
ź negacja choroby,
ź bunt przeciw chorowaniu,
ź częściowe ustępstwa przeciw rzeczywistości,
ź rezygnacja z akceptacji faktów w rzeczywistości.

 Szkodliwa akceptacja może spowodować oporność wobec 
zaleceń leczniczych, świadome nieprzestrzeganie zaleceń i 
fałszowanie dzienniczka, również depresję z rezygnacją z celów 
życiowych.
 Właściwe postawy powinien kształtować również dom - 
najbliżsi chorego, by często z nim rozmawiać, musi on zrozumieć, 
że leczenie choroby stanowi część jego życia i że jego naturalna 
potrzeba jedzenia, bezpieczeństwa i miłości musi uwzględnić 
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poprawnie leczonych 
s t a j e  p o d  z n a k i e m 
z a p y t a n i a .  D u ż e 
z n a c z e n i e  m a 
zróżnicowanie ludzkiej 
o s o b o w o ś c i  d l a 
ustalenia planu nowego 
stylu życia chorego.
Następne szkolenie poprowadzi:
- Małgorzata Pożoga - Pielęgniarka oddziałowa z Oddziału Geriatrii 
z Kup - 12.10.2016 r., godz.10.00 – 12.00, duża sala narad w 
Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
- dr Przemysław Smolik - kardiolog, - 07.11.2016 r., godz.10.00 – 
12.00, duża sala narad w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
Informujemy, że siedziba naszego Stowarzyszenia mieści się w 
Starostwie Powiatowym w Namysłowie - pokój 216 - II piętro. 
Pracujemy w poniedziałki i w piątki od godz. 9.00 do 13.00. 
Zapraszamy.

Prezes Stowarzyszenia Janina Rudawska
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Energetyczny Politechniki Wrocławskiej. Ideą przyświecającą 
temu przedsięwzięciu jest pokaz alternatywnych konstrukcji 
pojazdów zasilanych biopaliwami i innymi alternatywnymi 
zespołami napędowymi. Uczestnicy rajdu w Namysłowie złożyli 
wieńce i znicze pamięci pod tablicą katyńską w kościele p.w. św. 
Franciszka z Asyżu i św. Piotra z Alkantary.
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Policjanci, którzy podczas eliminacji wojewódzkich zajęli dwa 
czołowe miejsca będą reprezentować Opolszczyznę w 
październikowym ogólnopolskim finale zawodów w Katowicach. 
 6 września br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu, 
zakończył się II etap eliminacji Ogólnopolskich Zawodów dla 
Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku”. Zawody składały 
się z dwóch konkurencji – testu wiedzy oraz symulacji przyjęcia 
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Wojewódzki Policji w Opolu insp. Jarosław Kaleta, Pierwszy 
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. 
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Opolu nadkom. Iwona Żurawska. 
 Zwycięzcą eliminacji został mł. asp. Tomasz Skawiński z 
Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie. Na drugim miejscu 
uplasował się sierż. szt. Martin Meryk z Komendy Powiatowej 
Policji w Kluczborku. Natomiast trzecie miejsce zajął  sierż. 

Mateusz Zalewski z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu. 
 P ier wsza  dwójka  reprezentować  będz ie  nasze 
województwo na zawodach ogólnokrajowych, które odbędą się 
18-21 października w Katowicach. 
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy osiągniętych 
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KPP Namysłów

M
Policjant z Namysłowa zwycięzcą II etapu eliminacji ,,Dzielnicowy Roku”

arodowe Czytanie w Namysłowie organizowane przez 
Bibliotekę Publiczną w Namysłowie ma już swoją 5-
letnią tradycję.
Program i akcję narodowego czytania zapoczątkował  w 

2012  roku  prezydent Bronisław Komorowski.  W 2012 roku  
czytano strofy „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, 2013 dzieła 
Aleksandra Fredry, 2014 dzieła Henryka Sienkiewicza - w ubiegłym 
roku Lalkę Bolesława Prusa. 
W tym roku  czytelnicy wybrali w plebiscycie właśnie „Quo vadis”.
Tegoroczna edycja  nawiązuje do ustanowionego przez Sejm i 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej – Roku Sienkiewicza, w 2016 roku 
przypada 170 rocznica urodzin i 100 rocznica śmierci pisarza. 
 „Quo vadis” -  to piękna  opowieść o miłości, to historia 
wiary, odwagi, siły i zwycięstwa, która pozwala budować silne 
więzi kształtujące wspólnotę. Jest to najbardziej znana obok 
„Trylogii” i „Krzyżaków” powieść historyczna czołowego polskiego 
twórcy końca XIX wieku. Publikacja przyniosła Sienkiewiczowi 
pierwszą w historii Polski literacką Nagrodę Nobla. Powieść do 
2016 r. została wydana w blisko 60 krajach i w ponad 50 językach.
Wspólne czytanie powieści „Quo vadis” to znakomity czas, by raz 
jeszcze zachwycić się uczciwością Ligii, przeżyć duchową 
przemianę Marka Winicjusza, towarzyszyć Ursusowi w jego 
zwycięskiej walce na rzymskiej arenie. Wyjątkowy klimat 
starożytnego Rzymu stworzyła młodzież z namysłowskich szkół 
gimnazjalnych i licealnych oraz zaproszeni goście. 
 W Narodowym Czytaniu udział wzięli: młodzież z I Liceum 
Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Rolniczych, Mechanicznych, 
Szkół Specjalnych oraz Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Namysłowie.  

Wśród czytających byli również: Sylwester Zabielny, Lucyna 
Medyk, Ewa Sumińska, Radosław Kopcik, Urszula Łyżniak, Alicja 
Danuta Okularczyk, Kazimierz Jakubowski i Marcin Piekarek. 
Narodowe Czytanie zakończyły panie bibliotekarki: Teresa Hruby, 
Barbara Gruca, Agnieszka Klimas, Urszula Pacyna i Maria Tomasik. 
Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim uczestnikom 
Narodowego Czytania w Namysłowie, młodzieży, opiekunom, 
paniom polonistkom za poświęcony czas i przygotowanie. 
BRAWO! 
 Uczestnicy i zaproszeni goście skorzystali z pamiątkowej 
pieczęci, która mogli opatrzyć swoje własne książki.

Teresa Hruby

N
Maraton z Sienkiewiczem

la ponad 450 dzieci z całej Polski i niemal 30 dzieci z 
województwa opolskiego to był naprawdę udany 
początek wakacji. Podopieczni Fundacji Muszkieterów 
wyjechali na pierwsze w życiu kolonie. W akcji wzięły 

również  udz ia ł  dz iec i  z  Namysłowa i  okol ic .  „Mal i 
Muszkieterowie” wrócili do domów z niezapomnianymi 
wspomnieniami i nowymi znajomościami.
 „Wakacje z Muszkieterami” to kolejna akcja Fundacji 
Muszkieterów, która już od 2002 roku działa na rzecz lokalnych 
społeczności, w sąsiedztwie których działają sklepy Intermarché i 
Bricomarché. Organizowane w tym roku wyjazdy nad morze lub w 
góry były nagrodą dla uczniów w wieku 8-12 lat, którzy wyróżniali 
się na co dzień wzorową postawą i uzyskali wysokie wyniki w 
nauce. Według danych GUS ponad 50% dzieci w Polsce nie 
wyjeżdża w trakcie wakacji poza miejsce zamieszkania, choć to 

najlepszy sposób na zregenerowanie sił przed kolejnymi szkolnymi 
wyzwaniami. Gotowi na nowy rok szkolny są już z pewnością 
uczestnicy pierwszych turnusów „Wakacji z Muszkieterami”, 
którzy wrócili z kolonii w Jastrzębiej Górze i Murzasichlu. 
 Uczestnikami 10-dniowego wypoczynku byli również 
podopieczni Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Namysłowie, którzy 6 lipca powrócili z Jastrzębiej Góry. Każdego 
dnia dzieci korzystały z różnorodnych atrakcji m.in. wycieczki do 
Trójmiasta, wizyty w Oceanarium i na krytym basenie, ogniska 
integracyjnych, kina letniego czy nocnych gier „z dreszczykiem”. 
Mali Muszkieterowie uczestniczyli również w wielu kreatywnych 
warsztatach, których zadaniem było rozwijanie talentów tj.: 
orienteering (trening z mapą i kompasem), rękodzielnictwo, 
storyboarding (tworzenie komiksów), warsztaty kulinarne, 
sportowe rozgrywki czy ABC podróżnika.                                      >>>

D
„Wakacje z Muszkieterami” 
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czerwca 2016 r. na dużej sali narad Urzędu 
Miejskiego w Namysłowie odbył się finał 
„Konkursu Ekologicznego 2016”. 
Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży z 

przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Nadrzędnym celem 
tegorocznego konkursu było uświadomienie dzieciom w wieku 
przedszkolnym i szkolnym oraz młodzieży szkolnej, że za stan 
jakości powietrza w naszym otoczeniu odpowiedzialny jest każdy 
człowiek, bez odwoływania się do skali globalnej, ale do własnego 
podwórka, rodziny, znajomych, sąsiadów.
 Dzieci wykazały się dużym zaangażowaniem oraz szeroką 
wiedzą na temat szkodliwego działania zanieczyszczonego 
powietrza na zdrowie i otoczenie.
Po burzliwych i pełnych zwrotów akcji obradach Komisja 
Konkursowa wybrała następujących laureatów „Konkursu 
Ekologicznego 2016”.
Kategoria „przedszkola”:
ź I miejsce i bon o wartości 2000.00 zł - Przedszkole Integracyjne 

w Namysłowie,
ź II miejsce i bon o wartości 1200.00 zł - Przedszkole nr 5 w 

Namysłowie,
ź III miejsce i bon o wartości 700.00 zł - Przedszkole w Bukowie 

Śląskiej.

Kategoria „szkoły podstawowe i gimnazja”:
ź I miejsce i bon o wartości 2000.00 zł - Szkoła Podstawowa nr 5 

w Namysłowie,
ź II miejsce i bon o wartości 1200.00 zł - Szkoła Podstawowa im. 

Wojska Polskiego w Kamiennej,
ź III miejsce i bon o wartości 700.00 zł - Szkoła Podstawowa nr 4 z 

Oddziałami Integracyjnymi  w Namysłowie.
 Prace konkursowe dostępne są na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

WGKiI UM w Namysłowie 

10
Finał „Konkursu Ekologicznego 2016”

o m e n d a  P o w i a t o w a  P o l i c j i  w 
Namysłowie wzbogaciła się o nowy 
radiowóz. Samochód marki KIA Ceed 
trafił do wydziału prewencji i będzie 

służył policjantom z Ogniwa Ruchu Drogowego. 
Zakup radiowozu był możliwy dzięki wsparciu 
Urzędu Gminy oraz Starostwa Powiatowego w 
Namysłowie, które przekazały połowę środków 
potrzebnych do sfinansowania zakupu radiowozu.
 7 października w Komendzie Powiatowej 
Policji w Namysłowie miało miejsce uroczyste 
przekazanie oznakowanego radiowozu dla 
policjantów pionu prewencji. Zakup radiowozu był 
możliwy dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego oraz 
Starostwa Powiatowego w Namysłowie, które 
przekazały połowę środków potrzebnych do 
sfinansowania zakupu radiowozu. Łącznie 
samorządy przekazały 32 500 zł. Pozostała część 
środków pochodziła z budżetu Komendy Głównej 
Policji. 
 Ko m e n d a n t  Po w i a to w y  Po l i c j i  w  N a mys ł o w i e 
insp.Zbigniew Dychus podziękował Burmistrzowi Namysłowa 
Julianowi Kruszyńskiemu oraz Staroście Namysłowskiemu 
Andrzejowi Michcie za aktywne działania na rzecz krzewienia 
bezpieczeństwa i pomoc finansową na zakup radiowozu.
Od 10 października na drogach powiatu  namysłowskiego będzie 
można zobaczyć nowy policyjny samochód. Nowy radiowóz 

wykorzystywany będzie podczas codziennej służby przez 
policjantów z Ogniwa Ruchu Drogowego.
 - Nowy radiowóz jest wyposażony w szereg nowoczesnych 
systemów zapewnia jących  po l i c jantom maksymalne 
bezpieczeństwo i komfort pracy. Jest to kolejne wsparcie w 
codziennej służbie policjantów, które w sposób wymierny wpłynie 
na poczucie bezpieczeństwa i pomoc osobom potrzebującym.

Na podst.inf.wł
 

K
Nowy radiowóz dla policjantów

fot. Mateusz Magdafot. Mateusz Magda

 − Zadowolone miny dzieci powracających z naszych 
wakacji, to najlepszy dowód na to, że wypoczynek był udany. 
Zadbaliśmy o to, aby program kolonii był urozmaicony. Poza 
standardowym plażowaniem i zwiedzaniem okolicznych atrakcji, 
nasi podopieczni brali udział w warsztatach kulinarnych, biegach 
na orientację, a także zgłębiali wiedzę na temat wartości „Małego 
Muszkietera”, takich jak np.: uczciwość, sumienność i pracowitość 
– powiedział Marek Feruga, Prezes Fundacji Muszkieterów.
 Dodatkową atrakcją dla wypoczywających uczestników 
kolonii była wizyta ambasadorki akcji, znanej polskiej mistrzyni 
floretu – Sylwii Gruchały. Dzieci miały okazję poznać podstawy 
szermierki, oraz zmierzyć się w konkursie wiedzy na temat tej 
dyscypliny sportu.
 Na potrzeby akcji opracowano program rozwijający u dzieci 
cechy pozwalające osiągnąć życiowe cele. Jego motto brzmi: „To 
charakter, a nie kapelusz z piórem, czyni z Ciebie Muszkietera!”. 
Przypomina ono podopiecznym Fundacji, że należy nieustannie 
pracować nad swoim rozwojem. Uczestnicy kolonii, wzięli udział w 
zajęciach utrwalających 8 uniwersalnych wartości uosabianych 

przez „Małego Muszkietera”: odwagę, uczynność, otwartość, 
wrażliwość, mądrość, sumienność, pracowitość i uczciwość.
 − Widząc, jak świetnie bawią się uczestnicy „Wakacji z 
Muszkieterami” cieszę się, że mogę współtworzyć tę akcję. Każde 

dziecko zasługuje na chwilę beztroskiego wypoczynku 
w gronie rówieśników. Dzięki Fundacji Muszkieterów 
udało się zapewnić taki wypoczynek niemal 1000 
zdolnym uczniom z całej Polski. Wyjazd ten był nagrodą 
i mam nadzieję, że utwierdzi ich w przekonaniu, że 
warto pracować i być szlachetnym. – mówi Sylwia 
Gruchała, wielokrotna medalistka olimpijska w 
szermierce,  ambasadorka akcj i  „Wakacje z 
Muszkieterami”.
 Muszkieterowie przygotowali dla niemal 1000 swoich 
podopiecznych 4 wakacyjne wyjazdy: dwa nad 
morzem (w Jastrzębiej Górze) i dwa w górach (w 
Murzasichle).
Honorowy patronat nad akcją objęła Agata 
Kornhauser-Duda, Pierwsza Dama Rzeczpospolitej 
Polskiej
 Patronat medialny nad akcją sprawują Wirtualna 
Polska, Nasze Miasto oraz Parenting.pl.

dniach 27-31 lipca br. z okazji 10-lecia istnienia 
programu Dyskusyjne Kluby Książki odbył się 
„Literacki Woodstock”. 
Wielkie literackie święto miało miejsce we 
Wrocławiu - Europejskiej Stolicy Kultury 2016 oraz 

Światowej Stolicy Książki UNESCO.
 W tym artystycznym wydarzeniu, wzięło udział ok. 1000 
osób z całego kraju, w tym grupa z Dyskusyjnego Klubu Książki dla 
dorosłych działającego przy Bibliotece Publicznej w Namysłowie. 
Znakomicie przygotowana przez organizatorów impreza była 
okazją do integracji klubowiczów z całej Polski, udziału w 
warsztatach literackich, wykładach i prelekcjach poświęconych 
literaturze na świecie oraz do spotkań ze znakomitymi pisarzami. 
Zauroczone „Woodstockiem” namysłowianki musiały dokonywać 
trudnych wyborów wśród plejady świetnych twórców takich jak 
M. Krajewski, J. Hugo-Bader, W. Jagielski, K. Bonda, B. Kosmowska, 
H. Cygler, M. Wroński, O. Tokarczuk, gdyż równoległy czas trwania 
imprez uniemożliwiał udział we wszystkich proponowanych 
uczestnikom zlotu spotkaniach autorskich.
 „Literacki Woodstock 2016” już za nami. Pozostały 
wspomnienia urokliwego klimatu Wrocławia, atmosfery 
autorskich spotkań i towarzyszących im koncertów.
 W oczekiwaniu na kolejny zlot serdecznie zapraszamy do 

udziału w spotkaniach DKK działającego przy Bibliotece Publicznej 
w Namysłowie. 

Moderatorzy DKK przy BP w Namysłowie

W
Namysłowianie w Europejskiej Stolicy Kultury

   maja 2016 r. w parku w Smarchowicach Wielkich 
odbył się Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. 
Maluchy świętowanie rozpoczęły wspólnymi 
za b awa m i  p r zy  m u zyc e ,  o  k tó r ą  za d b a l i 

przedstawiciele Namysłowskiego Ośrodka Kultury. Jednakże 

,,gwiazdą'' imprezy okazała się dmuchana zjeżdżalnia, która 
cieszyła się największym zainteresowaniem wśród dzieci.
 W czasie trwania pikniku dzieci smażyły kiełbaski, śpiewały 
piosenki, brały udział w licznych konkursach. Dzieciaki rozegrały 
także mecz piłkarski. Jednakże starsi mieszkańcy naszej    >>>

29
Druga edycja Pikniku Rodzinnego z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka
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zdolnym uczniom z całej Polski. Wyjazd ten był nagrodą 
i mam nadzieję, że utwierdzi ich w przekonaniu, że 
warto pracować i być szlachetnym. – mówi Sylwia 
Gruchała, wielokrotna medalistka olimpijska w 
szermierce,  ambasadorka akcj i  „Wakacje z 
Muszkieterami”.
 Muszkieterowie przygotowali dla niemal 1000 swoich 
podopiecznych 4 wakacyjne wyjazdy: dwa nad 
morzem (w Jastrzębiej Górze) i dwa w górach (w 
Murzasichle).
Honorowy patronat nad akcją objęła Agata 
Kornhauser-Duda, Pierwsza Dama Rzeczpospolitej 
Polskiej
 Patronat medialny nad akcją sprawują Wirtualna 
Polska, Nasze Miasto oraz Parenting.pl.

dniach 27-31 lipca br. z okazji 10-lecia istnienia 
programu Dyskusyjne Kluby Książki odbył się 
„Literacki Woodstock”. 
Wielkie literackie święto miało miejsce we 
Wrocławiu - Europejskiej Stolicy Kultury 2016 oraz 

Światowej Stolicy Książki UNESCO.
 W tym artystycznym wydarzeniu, wzięło udział ok. 1000 
osób z całego kraju, w tym grupa z Dyskusyjnego Klubu Książki dla 
dorosłych działającego przy Bibliotece Publicznej w Namysłowie. 
Znakomicie przygotowana przez organizatorów impreza była 
okazją do integracji klubowiczów z całej Polski, udziału w 
warsztatach literackich, wykładach i prelekcjach poświęconych 
literaturze na świecie oraz do spotkań ze znakomitymi pisarzami. 
Zauroczone „Woodstockiem” namysłowianki musiały dokonywać 
trudnych wyborów wśród plejady świetnych twórców takich jak 
M. Krajewski, J. Hugo-Bader, W. Jagielski, K. Bonda, B. Kosmowska, 
H. Cygler, M. Wroński, O. Tokarczuk, gdyż równoległy czas trwania 
imprez uniemożliwiał udział we wszystkich proponowanych 
uczestnikom zlotu spotkaniach autorskich.
 „Literacki Woodstock 2016” już za nami. Pozostały 
wspomnienia urokliwego klimatu Wrocławia, atmosfery 
autorskich spotkań i towarzyszących im koncertów.
 W oczekiwaniu na kolejny zlot serdecznie zapraszamy do 

udziału w spotkaniach DKK działającego przy Bibliotece Publicznej 
w Namysłowie. 

Moderatorzy DKK przy BP w Namysłowie

W
Namysłowianie w Europejskiej Stolicy Kultury

   maja 2016 r. w parku w Smarchowicach Wielkich 
odbył się Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. 
Maluchy świętowanie rozpoczęły wspólnymi 
za b awa m i  p r zy  m u zyc e ,  o  k tó r ą  za d b a l i 

przedstawiciele Namysłowskiego Ośrodka Kultury. Jednakże 

,,gwiazdą'' imprezy okazała się dmuchana zjeżdżalnia, która 
cieszyła się największym zainteresowaniem wśród dzieci.
 W czasie trwania pikniku dzieci smażyły kiełbaski, śpiewały 
piosenki, brały udział w licznych konkursach. Dzieciaki rozegrały 
także mecz piłkarski. Jednakże starsi mieszkańcy naszej    >>>

29
Druga edycja Pikniku Rodzinnego z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka
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września br. dzięki sołectwu Bukowa Śląska i 
Igłowice, Radzie Rodziców oraz Namysłowskiemu 
Domowi Kultury, zorganizowany został festyn – 
Pożegnanie Lata przy Przedszkolu w Bukowie 

Śląskiej.  
 Duży wkład w organizację uroczystości miało samo 
przedszkole, pracownicy, rodzice, jak również mieszkańcy 
pobliskich miejscowości: Rychnowa, Kamiennej, Igłowic, 
Woskowic, Baldwinowic oraz Bukowy Śląskiej. Na zgromadzonych 
gości, a przede wszystkim dzieci, czekało wiele atrakcji. Tego dnia 
odbyło się „Pasowanie na Przedszkolaka”, maluszki przystąpiły do 
grupy ŻABEK, a starszaki do grupy KRASNALI. Na scenie mogliśmy 
oglądać występ dzieci ze Szkoły Muzycznej w Namysłowie, 
absolwentkę przedszkola Alicję Lejczak oraz zespół Wilkowianie. 
Największym powodzeniem cieszyła się loteria fantowa, a także 
domowe ciasto, pieczone przez nieocenionych rodziców dzieci z 

Przedszkola w Bukowie Śląskiej. Zabawa przy muzyce i grillu trwała 
w najlepsze. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, 
aby na  naszym podwórku przedszkolnym, mógł niebawem stanąć 
nowy plac zabaw.

Barbara Dróżdż-Krzysztof

11
Festyn na pożegnanie lata w Bukowie Śląskiej

i ła  n iespodz ianka  czekała  na  wszystk ich 
pierwszoklasistów, którzy 1 września przekroczyli  
progi swoich szkół. 
Firma Nestle, dla najmłodszych uczniów ufundowała 

woreczki z elementami odblaskowymi, przydatne każdemu 
uczniowi, w których pomieścić można strój sportowy oraz inne 
przybory niezbędne w szkole. Ten upominek był dużym wsparciem  
i dodał otuchy każdemu uczniowi, dla którego ten dzień jest 
zawsze bardzo trudny. Dodatkowym atutem tego prezentu jest 
walor zwiększający bezpieczeństwo w  drodze do szkoły, gdyż 
każdy maluch będzie odtąd z daleka widoczny dla każdego 
kierowcy.
 Rodzice, nauczyciele, a przede wszystkim dzieci dziękują 
Firmie Nestle za tak miły i niespodziewany prezent.                      AO

M
Niespodzianka od Firmy Nestle dla namysłowskich pierwszoklasistów

 W pierwszych tygodniach wakacji dwie nauczycielki 
Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie 
uczestniczyły w kursach metodyczno-językowych. 
 Pani Mirella Adamczak brała udział w szkoleniu w 
Ratyzbonie (Niemcy) „Methoden und Sprache”, natomiast Pani 
Joanna Olszewska w Cheltenham (Anglia) „C.L.I.L. – content and 
language integrated learning for teachers who teach science or 
maths or technical subjects “bilingually” in english at secondary 
level”. W szkoleniach uczestniczyli nauczyciele z różnych krajów 
Unii Europejskiej. 
 Kursy te odpowiadały potrzebom szkoły, uczniów, jak i 
zainteresowaniom zawodowym nauczycieli. Zajęcia prowadzone 
były przez znakomitych, doświadczonych specjalistów, którzy z 
zamiłowaniem dzielili się swoją wiedzą oraz przedstawiali 
najnowsze metody nauczania. Pani Joanna Olszewska poznawała 
najnowocześniejszą i wg badań najbardziej efektywną metodę 
nauczania matematyki po angielsku „C.L.I.L.”, pani Mirella 
Adamczak - metody aktywne, ruchowe oraz interaktywne 
ułatwiające naukę języka niemieckiego. 
 Poza zajęciami planowymi szkoła organizująca kurs 
przygotowała bogaty program kulturalny, umożliwiający 
nauczycielom dokładniejsze poznanie kultury i zwyczajów krajów 
goszczących. 
 Ogromną zaletą kursów było zakwaterowanie w miejscach, 
gdzie można było rozwijać swoje umiejętności językowe. Pani

Joanna Olszewska mieszkała u rodziny angielskiej w Cheltenham, 
natomiast pani Mirella Adamczak - w domu studenckim, gdzie 
przebywały osoby z całego świata. Codzienny kontakt i rozmowy w 
obcym języku wpłynęły na poprawę kompetencji językowo-
komunikacyjnych, jak również na lepsze poznanie i zrozumienie 
zwyczajów tych krajów.  
 Niezwykle interesująca okazała się również wizyta naszej 
matematyczki w angielskiej szkole Christopher Whitehead 
Language College w Worcester. Dzięki życzliwości i otwartości 
nauczycieli pracujących w tej placówce mogła poznać brytyjski 
system nauczania oraz aktywnie uczestniczyć w prowadzonych 
zajęciach. Pani Mirella Adamczak w ramach szkolenia poznawała 
szczegółowo system edukacyjny w Bawarii. 
 Pobyt naszych nauczycieli, zarówno w Niemczech, jak i 
Anglii, pozwolił nawiązać kontakty z nauczycielami z wielu krajów 
Europy, co w przyszłości zaowocuje współpracą międzynarodową 
w ramach projektów Unii Europejskiej. 
 Kursy te miały bardzo duży wpływ na rozwój osobisty i 
zawodowy, a pośrednio na uczniów, współpracowników i szkołę. 
Dzięki doskonałej pracy doświadczonych lektorów prowadzących 
szkolenia nauczyciele zostali zachęceni do bardziej refleksyjnego 
podejścia w sposobie nauczania, zwiększyli dotychczasową wiedzę 
nt. nowych metod nauczania, poprawili swoje kompetencje 
językowe, zwiększyli umiejętności w zakresie organizacji i 
zarządzania klasą.  Nasza matematyczka oraz germanistka, 
doceniając bardzo wysoką jakość prowadzonych kursów, zostały 
zmotywowane do udziału w innych działaniach programów Unii 
Europejskiej, a tym samym do dalszego rozwoju zawodowego. 
Nowe metody pomagają lepiej  motywować uczniów. 
Doświadczenia tych dwóch nauczycielek zachęcają  kolegów i 
koleżanki do udziału w Europejskich Programach Edukacyjnych, 
przyczyniają się do stosowania nowych metod nauczania w szkole 
przez wszystkich nauczycieli.
 Kursy językowo – metodyczne były nie tylko wspaniałym 
doświadczeniem, ale i fantastyczną przygodą. Nie tylko w pełni 
spełniły oczekiwania, ale znacznie je przerosły. Zarówno zajęcia 
prowadzone w profesjonalny sposób, dobór zagadnień i niezwykle 
interesująca forma szkoleń pozwalają na doskonałą ocenę kursów. 
Wyjazd na zagraniczne kursy stanowi wielką motywację do 
podejmowania nowych wyzwań w pracy z uczniami.

Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie

Kolejne mobilności nauczycieli Gimnazjum JEDYNKI w ramach programu POWER
„Mobilność Kadry Edukacji Polskiej” w ramach projektu dofinansowanego przez Agencję Narodową

miejscowości nie mogli spokojnie patrzeć, jak grają najmłodsi i 
szybko zorganizowali swoje rozgrywki piłkarskie. Więc po meczu 
dzieci rozegrany został mecz dorosłych, przecież każdy jest 
dzieckiem niezależnie od wieku. Kulminacją wspólnego pikniku 
była konkurencja przeciągania liny. Śmiechu była co nie miara, 
gdyż brały w niej udział nie tylko dzieciaki, ale także dorośli.
Po trudach sportowych przyszedł czas na upragnione lody. 
Ponadto każde z dzieci miało okazję wylosować sobie drobny 
upominek ufundowany przez sponsorów.
 Pomimo pogody w kratkę, przelotnych opadów deszczu 
udało się Dzień Dziecka doprowadzić do końca. Warto było 
zorganizować ten piknik, by zobaczyć tyle szczerej dziecięcej 
radości i uśmiechniętych twarzy naszych miejscowych dzieci. To 
było ich święto i patrząc na ich twarze można jasno stwierdzić - 
piknik uważamy za udany!
 Jednakże należy pamiętać, iż nie udałoby się go 
zorganizować, gdyby nie sponsorzy.  Dziękujemy serdecznie: PPUH 
„ROLKOM” Agnieszka Komin, AGROMUND Sp.  z o.o. „AGROPOL” 
Marek i Dariusz Jarych Sp. J., Usługi Transportowe Jan Zadora, 

EURO DOM Janina 
N o w a k - J u z a k , 
T R A N S - W O D 
Sy lwester  G łąb , 
N E S T L E  S . A . , 
ORFEUSZ Sp. z o.o., 
Jarosław i Elżbieta 
Załomscy, Urszula i 
Witold Łyżniak.
 Nie możemy 
zapomnieć o tych 
wszystkich, którzy 
pomogli zorganizować piknik. Dziękujemy obsłudze, a także 
panom którzy dzielnie rozstawiali ławki i namioty. Dziękujemy 
także wszystkim, którzy przyczynili się do uporządkowania placu 
parkowego. Tym wszystkim, którzy pomimo gorąca dzielnie kosili 
oraz wygrabili cały park.

Agnieszka Paczkowska

ały Miś w świecie wielkiej  l iteratury -  to 
ogólnopolski projekt rozwijania czytelnictwa i 
współpracy między przedszkolami pod patronatem 
„Przedszkolnego ABC”, do którego przyłączyło się 

około 240 placówek przedszkolnych. Autorem tego projektu jest 
pani Aneta Konefał, dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 w 
Kolbuszowej.
 „Zajączki” z Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie 
bardzo chętnie włączyły się w tę inicjatywę. Do zabawy zaprosił 
nas miś „Bruno”, który jest przewodnikiem całej akcji. 
Przedszkolaki miały za zadanie przygotować własnego misia, 
któremu nadały imię „Gucio”, przygotowały mu dziennik podróży, 
do którego wkleiły zdjęcie swojej grupy wraz z opisem oraz odbiły 
swoje paluszki. Następnie przeczytały mu bajeczkę pt. 
„Kopciuszek”, zapakowały do specjalnej bąbelkowej koperty, 
kupiły mu bilet podróży na poczcie i wypuściły w świat. Powstała 
nawet misiowa trasa podróży z zaznaczonymi miejscami na mapie 
Polski, gdzie nasz Gucio zawędruje.
 Pierwszym przystankiem w podróży misia Gucia będzie 
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Cigacicach. 
Przed nim jeszcze Wołczyn, Jawiszowice, Kosina, Ząbkowice 
Śląskie, Olsztyn, Żywiec, Legionowo i Wejherowo. Jak zrobi takie 
„kółeczko”, to wróci do nas oczytany i zadowolony.
 Każde przedszkole wypuszcza w świat swojego misia, a ten 
który zagości, będzie się bawić, zwiedzać przedszkole, ale przede 
wszystkim słuchać bajek czytanych przez nauczycieli. Każdy miś 

wyposażony jest w dziennik podróży, w którym odnotowywany 
jest tytuł czytanej mu bajki, dzieci wklejają zdjęcie swojej grupy 
oraz wraz z panią wpisują dla misia dedykację na pamiątkę. 
Odbijają również swoje paluszki umaczane w farbce, a także 
wpisują swoje imiona. Powstała także napisana specjalnie z okazji 
tego projektu piosenka, której dzieci będą się uczyły śpiewać. Do 
tej pory odwiedziły nas już dwa misie, z Wejherowa - „Stokrotek” i 
z Legionowa - „Kropek”. Dzieci oglądały ich dzienniki podróży – 
zdjęcia i wpisy przedszkolaków, dowiadywały się, jak dzieci mają na 
imię i ile mają lat oraz, co najważniejsze, jakie bajki ich miś już 
czytał w innych przedszkolach i czy je znają.
 Udział w tym projekcie przyniesie wiele korzyści dla 
najmłodszych, przede wszystkim zachęci maluchy do czytania, ale 
także przyczyni się do kształtowania postawy otwartości na świat i 
poznawania nowych ludzi. Więcej informacji o misiowych 
gościach można poczytać na stronie internetowej naszego 
przedszkola www.przedszkole.e-namyslow.eu.

Przedszkole Integracyjne w Namysłowie

M
GUCIO wyruszył w podróż
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września br. dzięki sołectwu Bukowa Śląska i 
Igłowice, Radzie Rodziców oraz Namysłowskiemu 
Domowi Kultury, zorganizowany został festyn – 
Pożegnanie Lata przy Przedszkolu w Bukowie 

Śląskiej.  
 Duży wkład w organizację uroczystości miało samo 
przedszkole, pracownicy, rodzice, jak również mieszkańcy 
pobliskich miejscowości: Rychnowa, Kamiennej, Igłowic, 
Woskowic, Baldwinowic oraz Bukowy Śląskiej. Na zgromadzonych 
gości, a przede wszystkim dzieci, czekało wiele atrakcji. Tego dnia 
odbyło się „Pasowanie na Przedszkolaka”, maluszki przystąpiły do 
grupy ŻABEK, a starszaki do grupy KRASNALI. Na scenie mogliśmy 
oglądać występ dzieci ze Szkoły Muzycznej w Namysłowie, 
absolwentkę przedszkola Alicję Lejczak oraz zespół Wilkowianie. 
Największym powodzeniem cieszyła się loteria fantowa, a także 
domowe ciasto, pieczone przez nieocenionych rodziców dzieci z 

Przedszkola w Bukowie Śląskiej. Zabawa przy muzyce i grillu trwała 
w najlepsze. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, 
aby na  naszym podwórku przedszkolnym, mógł niebawem stanąć 
nowy plac zabaw.

Barbara Dróżdż-Krzysztof

11
Festyn na pożegnanie lata w Bukowie Śląskiej

i ła  n iespodz ianka  czekała  na  wszystk ich 
pierwszoklasistów, którzy 1 września przekroczyli  
progi swoich szkół. 
Firma Nestle, dla najmłodszych uczniów ufundowała 

woreczki z elementami odblaskowymi, przydatne każdemu 
uczniowi, w których pomieścić można strój sportowy oraz inne 
przybory niezbędne w szkole. Ten upominek był dużym wsparciem  
i dodał otuchy każdemu uczniowi, dla którego ten dzień jest 
zawsze bardzo trudny. Dodatkowym atutem tego prezentu jest 
walor zwiększający bezpieczeństwo w  drodze do szkoły, gdyż 
każdy maluch będzie odtąd z daleka widoczny dla każdego 
kierowcy.
 Rodzice, nauczyciele, a przede wszystkim dzieci dziękują 
Firmie Nestle za tak miły i niespodziewany prezent.                      AO

M
Niespodzianka od Firmy Nestle dla namysłowskich pierwszoklasistów

 W pierwszych tygodniach wakacji dwie nauczycielki 
Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie 
uczestniczyły w kursach metodyczno-językowych. 
 Pani Mirella Adamczak brała udział w szkoleniu w 
Ratyzbonie (Niemcy) „Methoden und Sprache”, natomiast Pani 
Joanna Olszewska w Cheltenham (Anglia) „C.L.I.L. – content and 
language integrated learning for teachers who teach science or 
maths or technical subjects “bilingually” in english at secondary 
level”. W szkoleniach uczestniczyli nauczyciele z różnych krajów 
Unii Europejskiej. 
 Kursy te odpowiadały potrzebom szkoły, uczniów, jak i 
zainteresowaniom zawodowym nauczycieli. Zajęcia prowadzone 
były przez znakomitych, doświadczonych specjalistów, którzy z 
zamiłowaniem dzielili się swoją wiedzą oraz przedstawiali 
najnowsze metody nauczania. Pani Joanna Olszewska poznawała 
najnowocześniejszą i wg badań najbardziej efektywną metodę 
nauczania matematyki po angielsku „C.L.I.L.”, pani Mirella 
Adamczak - metody aktywne, ruchowe oraz interaktywne 
ułatwiające naukę języka niemieckiego. 
 Poza zajęciami planowymi szkoła organizująca kurs 
przygotowała bogaty program kulturalny, umożliwiający 
nauczycielom dokładniejsze poznanie kultury i zwyczajów krajów 
goszczących. 
 Ogromną zaletą kursów było zakwaterowanie w miejscach, 
gdzie można było rozwijać swoje umiejętności językowe. Pani

Joanna Olszewska mieszkała u rodziny angielskiej w Cheltenham, 
natomiast pani Mirella Adamczak - w domu studenckim, gdzie 
przebywały osoby z całego świata. Codzienny kontakt i rozmowy w 
obcym języku wpłynęły na poprawę kompetencji językowo-
komunikacyjnych, jak również na lepsze poznanie i zrozumienie 
zwyczajów tych krajów.  
 Niezwykle interesująca okazała się również wizyta naszej 
matematyczki w angielskiej szkole Christopher Whitehead 
Language College w Worcester. Dzięki życzliwości i otwartości 
nauczycieli pracujących w tej placówce mogła poznać brytyjski 
system nauczania oraz aktywnie uczestniczyć w prowadzonych 
zajęciach. Pani Mirella Adamczak w ramach szkolenia poznawała 
szczegółowo system edukacyjny w Bawarii. 
 Pobyt naszych nauczycieli, zarówno w Niemczech, jak i 
Anglii, pozwolił nawiązać kontakty z nauczycielami z wielu krajów 
Europy, co w przyszłości zaowocuje współpracą międzynarodową 
w ramach projektów Unii Europejskiej. 
 Kursy te miały bardzo duży wpływ na rozwój osobisty i 
zawodowy, a pośrednio na uczniów, współpracowników i szkołę. 
Dzięki doskonałej pracy doświadczonych lektorów prowadzących 
szkolenia nauczyciele zostali zachęceni do bardziej refleksyjnego 
podejścia w sposobie nauczania, zwiększyli dotychczasową wiedzę 
nt. nowych metod nauczania, poprawili swoje kompetencje 
językowe, zwiększyli umiejętności w zakresie organizacji i 
zarządzania klasą.  Nasza matematyczka oraz germanistka, 
doceniając bardzo wysoką jakość prowadzonych kursów, zostały 
zmotywowane do udziału w innych działaniach programów Unii 
Europejskiej, a tym samym do dalszego rozwoju zawodowego. 
Nowe metody pomagają lepiej  motywować uczniów. 
Doświadczenia tych dwóch nauczycielek zachęcają  kolegów i 
koleżanki do udziału w Europejskich Programach Edukacyjnych, 
przyczyniają się do stosowania nowych metod nauczania w szkole 
przez wszystkich nauczycieli.
 Kursy językowo – metodyczne były nie tylko wspaniałym 
doświadczeniem, ale i fantastyczną przygodą. Nie tylko w pełni 
spełniły oczekiwania, ale znacznie je przerosły. Zarówno zajęcia 
prowadzone w profesjonalny sposób, dobór zagadnień i niezwykle 
interesująca forma szkoleń pozwalają na doskonałą ocenę kursów. 
Wyjazd na zagraniczne kursy stanowi wielką motywację do 
podejmowania nowych wyzwań w pracy z uczniami.

Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie

Kolejne mobilności nauczycieli Gimnazjum JEDYNKI w ramach programu POWER
„Mobilność Kadry Edukacji Polskiej” w ramach projektu dofinansowanego przez Agencję Narodową

miejscowości nie mogli spokojnie patrzeć, jak grają najmłodsi i 
szybko zorganizowali swoje rozgrywki piłkarskie. Więc po meczu 
dzieci rozegrany został mecz dorosłych, przecież każdy jest 
dzieckiem niezależnie od wieku. Kulminacją wspólnego pikniku 
była konkurencja przeciągania liny. Śmiechu była co nie miara, 
gdyż brały w niej udział nie tylko dzieciaki, ale także dorośli.
Po trudach sportowych przyszedł czas na upragnione lody. 
Ponadto każde z dzieci miało okazję wylosować sobie drobny 
upominek ufundowany przez sponsorów.
 Pomimo pogody w kratkę, przelotnych opadów deszczu 
udało się Dzień Dziecka doprowadzić do końca. Warto było 
zorganizować ten piknik, by zobaczyć tyle szczerej dziecięcej 
radości i uśmiechniętych twarzy naszych miejscowych dzieci. To 
było ich święto i patrząc na ich twarze można jasno stwierdzić - 
piknik uważamy za udany!
 Jednakże należy pamiętać, iż nie udałoby się go 
zorganizować, gdyby nie sponsorzy.  Dziękujemy serdecznie: PPUH 
„ROLKOM” Agnieszka Komin, AGROMUND Sp.  z o.o. „AGROPOL” 
Marek i Dariusz Jarych Sp. J., Usługi Transportowe Jan Zadora, 

EURO DOM Janina 
N o w a k - J u z a k , 
T R A N S - W O D 
Sy lwester  G łąb , 
N E S T L E  S . A . , 
ORFEUSZ Sp. z o.o., 
Jarosław i Elżbieta 
Załomscy, Urszula i 
Witold Łyżniak.
 Nie możemy 
zapomnieć o tych 
wszystkich, którzy 
pomogli zorganizować piknik. Dziękujemy obsłudze, a także 
panom którzy dzielnie rozstawiali ławki i namioty. Dziękujemy 
także wszystkim, którzy przyczynili się do uporządkowania placu 
parkowego. Tym wszystkim, którzy pomimo gorąca dzielnie kosili 
oraz wygrabili cały park.

Agnieszka Paczkowska

ały Miś w świecie wielkiej  l iteratury -  to 
ogólnopolski projekt rozwijania czytelnictwa i 
współpracy między przedszkolami pod patronatem 
„Przedszkolnego ABC”, do którego przyłączyło się 

około 240 placówek przedszkolnych. Autorem tego projektu jest 
pani Aneta Konefał, dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 w 
Kolbuszowej.
 „Zajączki” z Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie 
bardzo chętnie włączyły się w tę inicjatywę. Do zabawy zaprosił 
nas miś „Bruno”, który jest przewodnikiem całej akcji. 
Przedszkolaki miały za zadanie przygotować własnego misia, 
któremu nadały imię „Gucio”, przygotowały mu dziennik podróży, 
do którego wkleiły zdjęcie swojej grupy wraz z opisem oraz odbiły 
swoje paluszki. Następnie przeczytały mu bajeczkę pt. 
„Kopciuszek”, zapakowały do specjalnej bąbelkowej koperty, 
kupiły mu bilet podróży na poczcie i wypuściły w świat. Powstała 
nawet misiowa trasa podróży z zaznaczonymi miejscami na mapie 
Polski, gdzie nasz Gucio zawędruje.
 Pierwszym przystankiem w podróży misia Gucia będzie 
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Cigacicach. 
Przed nim jeszcze Wołczyn, Jawiszowice, Kosina, Ząbkowice 
Śląskie, Olsztyn, Żywiec, Legionowo i Wejherowo. Jak zrobi takie 
„kółeczko”, to wróci do nas oczytany i zadowolony.
 Każde przedszkole wypuszcza w świat swojego misia, a ten 
który zagości, będzie się bawić, zwiedzać przedszkole, ale przede 
wszystkim słuchać bajek czytanych przez nauczycieli. Każdy miś 

wyposażony jest w dziennik podróży, w którym odnotowywany 
jest tytuł czytanej mu bajki, dzieci wklejają zdjęcie swojej grupy 
oraz wraz z panią wpisują dla misia dedykację na pamiątkę. 
Odbijają również swoje paluszki umaczane w farbce, a także 
wpisują swoje imiona. Powstała także napisana specjalnie z okazji 
tego projektu piosenka, której dzieci będą się uczyły śpiewać. Do 
tej pory odwiedziły nas już dwa misie, z Wejherowa - „Stokrotek” i 
z Legionowa - „Kropek”. Dzieci oglądały ich dzienniki podróży – 
zdjęcia i wpisy przedszkolaków, dowiadywały się, jak dzieci mają na 
imię i ile mają lat oraz, co najważniejsze, jakie bajki ich miś już 
czytał w innych przedszkolach i czy je znają.
 Udział w tym projekcie przyniesie wiele korzyści dla 
najmłodszych, przede wszystkim zachęci maluchy do czytania, ale 
także przyczyni się do kształtowania postawy otwartości na świat i 
poznawania nowych ludzi. Więcej informacji o misiowych 
gościach można poczytać na stronie internetowej naszego 
przedszkola www.przedszkole.e-namyslow.eu.

Przedszkole Integracyjne w Namysłowie

M
GUCIO wyruszył w podróż
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O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz.1774, z późn. zm.) oraz 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości 
(tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490, z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 299/VII/16 
Burmistrza Namysłowa z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów, położonych w 
Namysłowie przy ul: Oleśnickiej, k. m. 3, obejmujących działki:

1) numer 12/34, o powierzchni 0,5500 ha, cena wywoławcza   -   427 000,00 zł,
2) numer 12/35, o powierzchni 0,5751 ha, cena wywoławcza   -   357 000,00 zł.

 Podane ceny są cenami netto. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 
podatek VAT w wysokości 23%. Działki będące przedmiotem sprzedaży zapisane są 
w księdze wieczystej nr OP1U/00075500/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w 
Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych. Działki bez  obciążeń i zobowiązań.  
Oferowane nieruchomości położone są na obrzeżu Namysłowa, ul: Oleśnicka, przy 
drodze wojewódzkiej (454).
 Nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
przeznaczona  pod zabudowę usługowo-produkcyjną, na której dopuszcza się 
lokalizację obiektów handlowych o pow. 2000m², hurtownie, bazy, giełdy towarowe, 
stacje paliw, stacje obsługi pojazdów. Wzdłuż  ul: Oleśnickiej znajduje się uzbrojenie 
techniczne.
 Przetarg odbędzie się w dniu 17 listopada 2016 r. o godzinie 10:00 w 
Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój nr 28.
 Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 
10% ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu do dnia 14 listopada 2016 r. 
przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 
1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium 
przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. 
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji 
przetargowej przed otwarciem przetargu. 
 O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie 
nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do 
pełnych setek złotych.
 Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości zwycięzcy 
przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który 
przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium 
zostanie zwrócone (bez odsetek).
 Cena nieruchomości ustalona w przetargu (brutto) i koszty przygotowania 
dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży, płatne będą jednorazowo 
najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność 
nieruchomości.
 Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym 
niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
 Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń 
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 4190 369 (w 
godzinach pracy Urzędu).

Z-ca Burmistrza
/-/ Artur Włodarczyk

USŁUGI KOPARKO–ŁADOWARKĄ, 
MINIKOPARKĄ

USŁUGI INSTALACYJNE
KACZMAREK SEBASTIAN

1.  Instalacje grzewcze, wodne, kanalizacyjne,  
gazowe, solarne.

2.  Kotłownie gazowe, olejowe, na paliwa stałe.
3.  Pompy ciepła.
4.  Przeglądy inspekcyjne kamerą rurociągów, 

kominów itp.
5.  Mechaniczne udrażnianie rurociągów 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
6.  Montaż przydomowych oczyszczalni 

ścieków, szamb, zbiorników na wodę 
deszczową itp. 

TEL. 697-171-129
e-mail: sebastiankaczmarek81@interia.pl

OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE:

Gorzelnia Lubczyna

prowadzi skup pszenicy paszowej.

Tel. 627 843 628 og
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZA NAMYSŁOWA

o przystąpieniu do przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Namysłowie Uchwały Nr 224/VII/16 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przygotowania przez Burmistrza Namysłowa projektu 
uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, 
standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

 Podjęcie przez Rade Miejską w Namysłowie uchwały w powyższym zakresie – uruchamia procedurę sporządzenia przez Burmistrza Namysłowa projektu 
uchwał, o której mowa w art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), w 
której określone zostaną zasady i warunki zagospodarowania przestrzeni publicznej w zakresie sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych 
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

 Niniejszym zapraszam wszystkich zainteresowanych do zgłaszania postulatów dotyczących estetyzacji przestrzeni miejskiej w zakresie sytuowania obiektów małej 
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Propozycje w przedmiotowym w zakresie można przekazywać w terminie do 15 listopada 2016 r.:
ź w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w  Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów;
ź na adres e-mail: karolina.gogol@namyslow.eu – bez konieczności opatrywania korespondencji bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie 

z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.).
Burmistrz Namysłowa

/-/ Julian Kruszyński

INFORMACJA

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

Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński

O G Ł O S Z E N I E

 Na podstawie art.38 ust.1,2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j.Dz.U.z 2015r., poz. 1774 z późn.zm.) oraz zgodnie  z 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i 
trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. 
U. z 2014, poz. 1490), w związku z zarządzeniem  Nr 252/VII/16 Burmistrza 
Namysłowa z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie najmu lokali,

Burmistrz  Namysłowa
o g ł a s z a

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na
oddanie w najem lokal użytkowy, usytuowany w budynku

dworca kolejowo-autobusowego w Namysłowie ul. Dworcowa 7

 Lokal użytkowy na parterze o powierzchni 22,82m², z przeznaczeniem na 
prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem usług gastronomicznych.
 W/w lokal jest wolny od obciążeń, wyposażony  w instalację wodno-
kanalizacyjną, cieplną i elektryczną . 
 Koszty wyposażenia lokalu zgodnie z  przeznaczeniem ponosi najemca, bez 
możliwości żądania rozliczenia go w trakcie najmu lub w chwili zwrotu lokalu. 
Budynek dworca kolejowo-autobusowego w Namysłowie  wraz z opisanym 
powyżej lokalem, jest własnością Gminy Namysłów, położony na działce 
oznaczonej numerem 1073/30, k.m.9, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku 
prowadzi  księgę wieczystą  nr OP1U/00077048/8.

 Cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu za 1m² wynosi 
15,00 zł (słownie: piętnaście złotych  00/100), do której należy doliczyć 
obowiązujący w danym roku podatek VAT.
 Postąpienie w licytacji nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej netto 
za 1m², z zaokrągleniem  w górę do pełnych dziesiątek złotych. Najemca 
wyłoniony w przetargu zobowiązany będzie ponadto do ponoszenia kosztów 
zużycia mediów oraz podatku od nieruchomości. Umowa będzie zawarta na czas  
nieokreślony.

Lokal można oglądać w dniu 3 i 4 październik 2016r w godz. 10.00 – 12.00.
Przetarg odbędzie się w dniu  20 października 2016 r. o godzinie 10.00 w 
Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój nr 28.

 Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 
200,00 zł., najpóźniej do godz. 14.00 w dniu 17 października 2016 r.  na 
rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 
1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym  w  Namysłowie.
 Wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu najmu, osobie która wygra 
przetarg. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od podpisania umowy najmu 
– wadium ulega przepadkowi na rzecz wynajmującego. Pozostałym osobom 
wadium zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy.
 Najemca będzie zobowiązany do uiszczania opłat z tytułu najmu lokalu w 
terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
 Stawki czynszu będą ulegały corocznie zmianie, w zależności od 
prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych.
Zastrzega  się prawo unieważnienia przetargu z podaniem uzasadnionej 
przyczyny. Ogłoszenie zostanie zamieszczone w prasie lokalnej, na tablicy 
ogłoszeń usytuowanej na terenie Namysłowa, a także na stronach internetowych 
Urzędu Miejskiego w Namysłowie.
 Ogłoszony I przetarg ustny na dzień 20 czerwca 2016 roku nie doszedł do 
skutku. 
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i  Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Namysłowie, tel. (077) 41-90- 375.

Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński

września br. w Przedszkolu nr 4 w Namysłowie 
odbył się festyn dożynkowy z udziałem rodziców 
oraz zaproszonych władz, wśród których 
gościliśmy panią naczelnik Wydziału Edukacji, 

Kultury i Sportu  w Urzędzie miejskim w Namysłowie Joannę  
Leszczyńską.
 Dożynki rozpoczęły się barwnym korowodem, w którym 
przedszkolaki niosły w koszach dary z pól, sadów i ogrodów. Z 
piosenką na ustach „Plon niesiemy plon” przeszliśmy na plac 
przedszkolny. Złożyliśmy tam swoje dary na ręce pani dyrektor, 
która następnie przywitała gości i zaprosiła do obejrzenia 
występu w wykonaniu grupy „Jagódek”. Ubrane w śląskie  stroje 
dzieci zaprezentowały taniec „Trojak”. Po występie rodzice 
zostali zaproszeni do degustacji na różne stanowiska, na których 
nie zabrakło chleba dożynkowego ze smalcem i ogórkiem, 
kiełbasy, kukurydzy, sałatki owocowej i wielu innych przysmaków.
Cała impreza była prowadzona przez wodzireja, który zachęcał 
wszystkich do wspólnej zabawy. Atrakcją dożynek był traktor, na 
którym dzieci mogły sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie oraz pokaz 
baniek mydlanych. 

 Wszystkim serdecznie dziękujemy za przybycie i wspólną 
zabawę, a w szczególności osobom, które pomogły nam w 
organizacji tych dożynek tj. panu Marianowi Moras - kierownikowi 
Intermarche, pani Kamili Głąb, panu Rafałowi Trojanowskiemu, 
pani Agnieszce Kiendorowicz, państwu Annie i Pawłowi Pekal, 
panu Wojciechowi Matusiak oraz wszystkim rodzicom którzy 
upiekli ciasta, a także pomogli w wykonaniu dekoracji. Dziękujemy.
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odczas rozegranych w dniach 19-23 lipca 2016 r. w 
Sztokholmie (Szwecja) Mistrzostw Europy Kadetek do lat 
17 swój kolejny medal w tej grupie wiekowej zdobyła 
Ewelina Ciunek. 

Namysłowianka w swoim dorobku ma już tytuł mistrzyni Europy w 
kategorii do 49 kg (2014) i vice mistrzyni w rywalizacji do 65 kg 
(2015). Tym razem po srebrny medal sięgnęła w kategorii wagowej 
do 70 kg przegrywając złoto w ostatnich sekundach walki przy 
swoim prowadzeniu z Białorusinką Anasasiyą Zimiankovą. 
Wcześniej Ewelina w 1/16 miała wolny los, a w 1/8 wygrała 
pojedynek z inną Białorusinką Dzianą Klimets. W 1/4 finału 
pokonała bardzo dobrą Węgierkę Bernadettę Nagy, a w pojedynku 
1/2 finału zwyciężyła przez położenie na łopatki rewelacyjną 
Rosjankę Evgeniię Zakharchenko. W zawodach tych po raz 
pierwszy krajowe federacje mogły wystawić po dwa składy i skala 
trudności imprezy znacząco wzrosła. 
 Ewelina była bardzo blisko wywalczenia złota w nowej kat. 
Wagowej, w której startuje od tego roku z małą niedowagą, ale 
mimo to srebrny medal to ogromny sukces młodej zawodniczki 
trapionej od dwóch lat problemami zdrowotnymi. Medalistka 
potwierdziła swoją ogromną klasę sportową i niespotykany talent, 
który zalicza ją bezsprzecznie do najlepszych zapaśniczek świata 
do lat 17. W tym roku jeszcze przed namysłowską zapaśniczką start 
w Mistrzostwach Świata we wrześniu w Gruzji, gdzie ma wielkie 
szanse stanąć na podium. Tymi zawodami Ewelina pożegna się z 
grupą kadetek i od 2017 roku będzie rywalizować z juniorkami do 
lat 20 i seniorkami, gdzie jej kariera powinna nabrać jeszcze 
większego rozmachu. 
 Trenerami zawodniczki w Kadrze Polski są Panowie 
Władysław Olejnik (Kołobrzeg)  i Wojciech Sadowski (Karlino) oraz 
Norbert Warchoł (Bielawa), a w LKS Orzeł Namysłów Marcin 
Marcinkiewicz i Krzysztof Pawlak.
Wielkie gratulacje!
W zawodach stylu wolnego chłopców także mieliśmy miły akcent. 
Reprezentujący Niemcy, a wywodzący się z Namysłowa i Naszego 
klubu Adrian Wolny zdobył po bardzo dobrych walkach brązowy 
medal w kat. wag. do 63 kg.

 LKS Orzeł Namysłów

P
Srebro Eweliny!
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Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz.1774, z późn. zm.) oraz 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości 
(tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490, z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 299/VII/16 
Burmistrza Namysłowa z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów, położonych w 
Namysłowie przy ul: Oleśnickiej, k. m. 3, obejmujących działki:

1) numer 12/34, o powierzchni 0,5500 ha, cena wywoławcza   -   427 000,00 zł,
2) numer 12/35, o powierzchni 0,5751 ha, cena wywoławcza   -   357 000,00 zł.

 Podane ceny są cenami netto. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 
podatek VAT w wysokości 23%. Działki będące przedmiotem sprzedaży zapisane są 
w księdze wieczystej nr OP1U/00075500/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w 
Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych. Działki bez  obciążeń i zobowiązań.  
Oferowane nieruchomości położone są na obrzeżu Namysłowa, ul: Oleśnicka, przy 
drodze wojewódzkiej (454).
 Nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
przeznaczona  pod zabudowę usługowo-produkcyjną, na której dopuszcza się 
lokalizację obiektów handlowych o pow. 2000m², hurtownie, bazy, giełdy towarowe, 
stacje paliw, stacje obsługi pojazdów. Wzdłuż  ul: Oleśnickiej znajduje się uzbrojenie 
techniczne.
 Przetarg odbędzie się w dniu 17 listopada 2016 r. o godzinie 10:00 w 
Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój nr 28.
 Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 
10% ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu do dnia 14 listopada 2016 r. 
przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 
1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium 
przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. 
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji 
przetargowej przed otwarciem przetargu. 
 O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie 
nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do 
pełnych setek złotych.
 Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości zwycięzcy 
przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który 
przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium 
zostanie zwrócone (bez odsetek).
 Cena nieruchomości ustalona w przetargu (brutto) i koszty przygotowania 
dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży, płatne będą jednorazowo 
najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność 
nieruchomości.
 Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym 
niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
 Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń 
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 4190 369 (w 
godzinach pracy Urzędu).

Z-ca Burmistrza
/-/ Artur Włodarczyk

USŁUGI KOPARKO–ŁADOWARKĄ, 
MINIKOPARKĄ

USŁUGI INSTALACYJNE
KACZMAREK SEBASTIAN

1.  Instalacje grzewcze, wodne, kanalizacyjne,  
gazowe, solarne.

2.  Kotłownie gazowe, olejowe, na paliwa stałe.
3.  Pompy ciepła.
4.  Przeglądy inspekcyjne kamerą rurociągów, 

kominów itp.
5.  Mechaniczne udrażnianie rurociągów 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
6.  Montaż przydomowych oczyszczalni 

ścieków, szamb, zbiorników na wodę 
deszczową itp. 

TEL. 697-171-129
e-mail: sebastiankaczmarek81@interia.pl

OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE:

Gorzelnia Lubczyna

prowadzi skup pszenicy paszowej.

Tel. 627 843 628 og
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZA NAMYSŁOWA

o przystąpieniu do przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Namysłowie Uchwały Nr 224/VII/16 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przygotowania przez Burmistrza Namysłowa projektu 
uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, 
standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

 Podjęcie przez Rade Miejską w Namysłowie uchwały w powyższym zakresie – uruchamia procedurę sporządzenia przez Burmistrza Namysłowa projektu 
uchwał, o której mowa w art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), w 
której określone zostaną zasady i warunki zagospodarowania przestrzeni publicznej w zakresie sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych 
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

 Niniejszym zapraszam wszystkich zainteresowanych do zgłaszania postulatów dotyczących estetyzacji przestrzeni miejskiej w zakresie sytuowania obiektów małej 
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Propozycje w przedmiotowym w zakresie można przekazywać w terminie do 15 listopada 2016 r.:
ź w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w  Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów;
ź na adres e-mail: karolina.gogol@namyslow.eu – bez konieczności opatrywania korespondencji bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie 

z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.).
Burmistrz Namysłowa

/-/ Julian Kruszyński

INFORMACJA

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

Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński

O G Ł O S Z E N I E

 Na podstawie art.38 ust.1,2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j.Dz.U.z 2015r., poz. 1774 z późn.zm.) oraz zgodnie  z 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i 
trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. 
U. z 2014, poz. 1490), w związku z zarządzeniem  Nr 252/VII/16 Burmistrza 
Namysłowa z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie najmu lokali,

Burmistrz  Namysłowa
o g ł a s z a

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na
oddanie w najem lokal użytkowy, usytuowany w budynku

dworca kolejowo-autobusowego w Namysłowie ul. Dworcowa 7

 Lokal użytkowy na parterze o powierzchni 22,82m², z przeznaczeniem na 
prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem usług gastronomicznych.
 W/w lokal jest wolny od obciążeń, wyposażony  w instalację wodno-
kanalizacyjną, cieplną i elektryczną . 
 Koszty wyposażenia lokalu zgodnie z  przeznaczeniem ponosi najemca, bez 
możliwości żądania rozliczenia go w trakcie najmu lub w chwili zwrotu lokalu. 
Budynek dworca kolejowo-autobusowego w Namysłowie  wraz z opisanym 
powyżej lokalem, jest własnością Gminy Namysłów, położony na działce 
oznaczonej numerem 1073/30, k.m.9, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku 
prowadzi  księgę wieczystą  nr OP1U/00077048/8.

 Cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu za 1m² wynosi 
15,00 zł (słownie: piętnaście złotych  00/100), do której należy doliczyć 
obowiązujący w danym roku podatek VAT.
 Postąpienie w licytacji nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej netto 
za 1m², z zaokrągleniem  w górę do pełnych dziesiątek złotych. Najemca 
wyłoniony w przetargu zobowiązany będzie ponadto do ponoszenia kosztów 
zużycia mediów oraz podatku od nieruchomości. Umowa będzie zawarta na czas  
nieokreślony.

Lokal można oglądać w dniu 3 i 4 październik 2016r w godz. 10.00 – 12.00.
Przetarg odbędzie się w dniu  20 października 2016 r. o godzinie 10.00 w 
Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój nr 28.

 Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 
200,00 zł., najpóźniej do godz. 14.00 w dniu 17 października 2016 r.  na 
rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 
1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym  w  Namysłowie.
 Wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu najmu, osobie która wygra 
przetarg. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od podpisania umowy najmu 
– wadium ulega przepadkowi na rzecz wynajmującego. Pozostałym osobom 
wadium zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy.
 Najemca będzie zobowiązany do uiszczania opłat z tytułu najmu lokalu w 
terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
 Stawki czynszu będą ulegały corocznie zmianie, w zależności od 
prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych.
Zastrzega  się prawo unieważnienia przetargu z podaniem uzasadnionej 
przyczyny. Ogłoszenie zostanie zamieszczone w prasie lokalnej, na tablicy 
ogłoszeń usytuowanej na terenie Namysłowa, a także na stronach internetowych 
Urzędu Miejskiego w Namysłowie.
 Ogłoszony I przetarg ustny na dzień 20 czerwca 2016 roku nie doszedł do 
skutku. 
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i  Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Namysłowie, tel. (077) 41-90- 375.

Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński

września br. w Przedszkolu nr 4 w Namysłowie 
odbył się festyn dożynkowy z udziałem rodziców 
oraz zaproszonych władz, wśród których 
gościliśmy panią naczelnik Wydziału Edukacji, 

Kultury i Sportu  w Urzędzie miejskim w Namysłowie Joannę  
Leszczyńską.
 Dożynki rozpoczęły się barwnym korowodem, w którym 
przedszkolaki niosły w koszach dary z pól, sadów i ogrodów. Z 
piosenką na ustach „Plon niesiemy plon” przeszliśmy na plac 
przedszkolny. Złożyliśmy tam swoje dary na ręce pani dyrektor, 
która następnie przywitała gości i zaprosiła do obejrzenia 
występu w wykonaniu grupy „Jagódek”. Ubrane w śląskie  stroje 
dzieci zaprezentowały taniec „Trojak”. Po występie rodzice 
zostali zaproszeni do degustacji na różne stanowiska, na których 
nie zabrakło chleba dożynkowego ze smalcem i ogórkiem, 
kiełbasy, kukurydzy, sałatki owocowej i wielu innych przysmaków.
Cała impreza była prowadzona przez wodzireja, który zachęcał 
wszystkich do wspólnej zabawy. Atrakcją dożynek był traktor, na 
którym dzieci mogły sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie oraz pokaz 
baniek mydlanych. 

 Wszystkim serdecznie dziękujemy za przybycie i wspólną 
zabawę, a w szczególności osobom, które pomogły nam w 
organizacji tych dożynek tj. panu Marianowi Moras - kierownikowi 
Intermarche, pani Kamili Głąb, panu Rafałowi Trojanowskiemu, 
pani Agnieszce Kiendorowicz, państwu Annie i Pawłowi Pekal, 
panu Wojciechowi Matusiak oraz wszystkim rodzicom którzy 
upiekli ciasta, a także pomogli w wykonaniu dekoracji. Dziękujemy.

Przedszkole nr 4

23
Festyn dożynkowy w Przedszkolu nr 4

odczas rozegranych w dniach 19-23 lipca 2016 r. w 
Sztokholmie (Szwecja) Mistrzostw Europy Kadetek do lat 
17 swój kolejny medal w tej grupie wiekowej zdobyła 
Ewelina Ciunek. 

Namysłowianka w swoim dorobku ma już tytuł mistrzyni Europy w 
kategorii do 49 kg (2014) i vice mistrzyni w rywalizacji do 65 kg 
(2015). Tym razem po srebrny medal sięgnęła w kategorii wagowej 
do 70 kg przegrywając złoto w ostatnich sekundach walki przy 
swoim prowadzeniu z Białorusinką Anasasiyą Zimiankovą. 
Wcześniej Ewelina w 1/16 miała wolny los, a w 1/8 wygrała 
pojedynek z inną Białorusinką Dzianą Klimets. W 1/4 finału 
pokonała bardzo dobrą Węgierkę Bernadettę Nagy, a w pojedynku 
1/2 finału zwyciężyła przez położenie na łopatki rewelacyjną 
Rosjankę Evgeniię Zakharchenko. W zawodach tych po raz 
pierwszy krajowe federacje mogły wystawić po dwa składy i skala 
trudności imprezy znacząco wzrosła. 
 Ewelina była bardzo blisko wywalczenia złota w nowej kat. 
Wagowej, w której startuje od tego roku z małą niedowagą, ale 
mimo to srebrny medal to ogromny sukces młodej zawodniczki 
trapionej od dwóch lat problemami zdrowotnymi. Medalistka 
potwierdziła swoją ogromną klasę sportową i niespotykany talent, 
który zalicza ją bezsprzecznie do najlepszych zapaśniczek świata 
do lat 17. W tym roku jeszcze przed namysłowską zapaśniczką start 
w Mistrzostwach Świata we wrześniu w Gruzji, gdzie ma wielkie 
szanse stanąć na podium. Tymi zawodami Ewelina pożegna się z 
grupą kadetek i od 2017 roku będzie rywalizować z juniorkami do 
lat 20 i seniorkami, gdzie jej kariera powinna nabrać jeszcze 
większego rozmachu. 
 Trenerami zawodniczki w Kadrze Polski są Panowie 
Władysław Olejnik (Kołobrzeg)  i Wojciech Sadowski (Karlino) oraz 
Norbert Warchoł (Bielawa), a w LKS Orzeł Namysłów Marcin 
Marcinkiewicz i Krzysztof Pawlak.
Wielkie gratulacje!
W zawodach stylu wolnego chłopców także mieliśmy miły akcent. 
Reprezentujący Niemcy, a wywodzący się z Namysłowa i Naszego 
klubu Adrian Wolny zdobył po bardzo dobrych walkach brązowy 
medal w kat. wag. do 63 kg.

 LKS Orzeł Namysłów
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Drodzy Mieszkańcy, zachęcamy Państwa do pomocy bezdomnym zwierzętom poprzez wsparcie finansowe, bądź 
możliwą, przemyślaną adopcję porzuconych zwierząt, które obecnie wspiera gmina Namysłów i Stowarzyszenie 
Pomocy Bezdomnym Zwierzętom „Słońce dla Zwierząt” oddział Namysłów (KRS: 0000487501). 

Zapraszamy również na Naszą stronę, na FB: Słońce DLA Zwierząt Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym Zwierzętom - Namysłów
Można Nas wesprzeć finansowo: Nr konta: 23 8876 0009 0033 7904 2000 0002 w tytule: NA CELE STATUTOWE 

Słońce DLA Zwierząt
Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym Zwierzętom - Namysłów

DIANA
Diana to suczka, która została 
porzucona w kar ton ie  wraz ze 
szczeniakami to ja, nadal nie mam 
domu. Jestem naprawdę wspaniałą, 
młodą psinką. Lgnę do człowieka, 
domagam się uwagi, mogłabym się na 
o k r ą g ł o  g ł a s k a ć ,  a  n a j l e p i e j 
siedziałabym na kolanach wtulona w 
człowieka. Uwielbiam być w centrum 
zainteresowania, błyszczę wtedy jak 
prawdziwa gwiazda. Jestem idealna do 
domu z dziećmi - tak mówią ciocie, bo 
na spacerze do każdego podchodzę, a 
jak usłyszę dziecięcy głos to staję i 
czekam, aż je zobaczę. Zapewne w 
takim domu się wychowałam. Umiem 
chodzić na smyczy, szybko załatwiam swoje potrzeby, do innych psów niegroźnie 
się jeżę, ale za kotami nie przepadam (tymi, mijanymi na spacerze). Jestem trochę 
chuda, ale wiadomo, że po ciąży organizm jest bardzo wyeksploatowany i trochę to 
potrwa zanim wrócę do formy. Jestem zdrowa, radosna i przyjaźnie  nastawiona do 
ludzi. Cała do kochania!
Kontakt ws. adopcji: Basia 514-600-717.

LABEK - czyja zguba?
Znaleziono pieska „mini labrador”, który 
21.09.2016 r. sam biegał po mieście. 
Biszkoptowy z białym żabotem i skarpetkami. 
Bardzo ładny, zadbany, wesoły i pozytywnie 
nastawiony do ludzi. Właścicieli lub osoby, 
które wiedzą czyj jest psiak prosimy o kontakt. 
Jeśli ktoś chciałby pieska przygarnąć to 
również prosimy dzwonić.
Kontakt: Barbara 514-600-717.

ŁAPA i CZOKO
Jesteśmy 2-ma młodymi suczkami. 
Mamy ok. 2 lat. Mówią, że jesteśmy 
wspania łymi  p ieskami i  bardzo 
przyjaznymi, mimo tego, co już w tym 
krótkim życiu przeszłyśmy. Lgniemy do 
człowieka, machamy na jego widok 
radośnie ogonkami, a jak już podejdzie 
to zaczepiamy go jak tylko umiemy, aby 

zwrócić na siebie uwagę. Jesteśmy 
małymi suczkami, przed kolano. 
Bardzo ładnie chodzimy na smyczy, 
szybko załatwiamy swoje potrzeby. 
Uwielbiamy się łaskać i siedzieć na 
ko lanach .  Może  k toś  chc ia ł by 
przygarnąć taką słodką mordeczkę? 
Uwaga! Rozdają buziaki :)
Kontakt ws. adopcji:
Basia 514-600-717.

MISIU
Witam, na imię mam Misiu. Jestem ok. 
6-letnim psem, odłowionym w okolicy 
Głuszyny. Jestem mały, ale nieco 
dłuższy i sięgam do połowy łydki. Nie 
p o t r z e b u j ę  w i e l e ,  n i e  j e s t e m 
w y m a g a j ą c y.  L u d z k a  r ę k a  d o 
głaskania, spacer, pełna miska i ciepły 
kąt to chyba niewiele, a tylko tyle 
potrzebuję do szczęścia. Na spacerach 
ładnie i spokojnie chodzę na smyczy, 
szybko załatwiam swoje potrzeby. 
Czasami na spacerze lubię się 
pobawić, a wtedy skaczę i podgryzam 
leciutko smycz. Nie jestem też 
wybredny jeśli chodzi o jedzenie, ale 
niestety nie mogę jeść mokrej karmy, 
ciotki mówią, że mi nie służy. Nie jestem agresywny wobec ludzi. Jestem idealnym 
kandydatem na towarzysza dla starszej osoby jak i na podwórko.
Kontakt ws. adopcji: Basia 514-600-717.

*ogłoszenie grzecznościowe*

Kociaki urodzone 29.07.2016 r. Zdjęcie nr 1. Biały to kocurek i 2 koteczki. Zdjęcie nr 
2. Kocurki (są takie 3). Zdjęcie nr 3. Kocurek i koteczka (jest parka). Zdjęcie nr 4. 
Koteczka (są takie 2).                           Kontakt ws. adopcji: Danuta 600-805-308.
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Zostań WOLONTARIUSZEM „Słońca”
Psy bardzo POTRZEBUJĄ obecności CZŁOWIEKA! Przyjdź i spędź z Nimi chwilkę...

Tak niewiele, a jednak tak WIELE.
NAPISZ DO NAS, jeśli: KOCHASZ zwierzęta, masz UKOŃCZONE 16 lat, potrafisz 
WSPÓŁPRACOWAĆ w grupie, bierzesz ODPOWIEDZIALNOŚĆ za swoje EFEKTY i DZIAŁANIA.
ZADANIA wolontariusza: SZUKANIE DOMÓW dla Naszych podopiecznych, SPACERY z 
psami, prace PORZĄDKOWE w kojcach, SOCJALIZACJA psów, ZABAWA z psami, ZABIEGI 
pielęgnacyjne.

*** SERDECZNIE ZAPRASZAMY ***

BIERUTÓW       TEL. 713 156 477       www.wrotniak.pl

SIATKA OGRODZENIOWA,
PANELE, MONTAŻ OGRODZEŃ

KUPIĘ GRUNTY
SZYBKA WYPŁATA GOTÓWKI

TEL: 692 471 877

KUPIĘ GRUNTY
SZYBKA WYPŁATA GOTÓWKI

TEL: 692 471 877
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profil Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie

facebook.com/umnamyslow

Zawsze aktualne informacje na:

września o godzinie 10:00 na 
S t a d i o n i e  M i e j s k i m  w 
Namysłowie rozpoczęła się 
III  Olimpiada Sportowa 

Seniorów. 
Organizowana przez Rejon I Polskiego 
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów 
w  N a mys ł o w i e  p r zy  ws p ó ł u d z i a l e 
Namys łowsk iego  Ośrodka  Ku l tur y, 
S z k o l n e g o  Z w i ą z k u  S p o r t o w e g o , 
Namysłowskiej Rady Seniorów oraz 
ActivSport - impreza na stałe wpisała się w 
kalendarz namysłowskich wydarzeń.
 W tym roku w 18 konkurencjach 
sportowych rywalizowało 290 uczestników.
 Zawody sportowe rozpoczęły się już 
w czwartek 15 września od konkursu 
wędkarstwa spławikowego w Michalicach. 
Piątkowa część Olimpiady rozegrała się na 
terenie Centrum Turystyki i Rekreacji 
„Delfin” w Namysłowie i obejmowała 
konkurencje pływackie.
 W sobotę odbyło się oficjalne otwarcie Olimpiady. Nie 
zabrakło olimpijskiego znicza i przemarszu wszystkich uczestników 
w barwnym korowodzie. Sportową rywalizację rozpoczął wystrzał 
z pistoletu startowego. Starterem był Marszałek Województwa 
Opolskiego Andrzej Buła. Uczestnicy rywalizowali między innymi w 

siatkówce, dwuboju rzutowym, szachach, warcabach, tenisie 
stołowym, biegach czy w Nordic Walking.
 Na scenie ustawionej w pobliżu miejsca rozgrywania 
zawodów występowały zespoły muzyczne, w tym:  „Retrospekcja”, 
„Kresowiacy”, „Dąbrowianki”, „Zielenieckie Dziołchy”, 
„Namysłowiacy” oraz kapela „Bęc wuja w czoło”.
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Drodzy Mieszkańcy, zachęcamy Państwa do pomocy bezdomnym zwierzętom poprzez wsparcie finansowe, bądź 
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Pomocy Bezdomnym Zwierzętom „Słońce dla Zwierząt” oddział Namysłów (KRS: 0000487501). 

Zapraszamy również na Naszą stronę, na FB: Słońce DLA Zwierząt Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym Zwierzętom - Namysłów
Można Nas wesprzeć finansowo: Nr konta: 23 8876 0009 0033 7904 2000 0002 w tytule: NA CELE STATUTOWE 

Słońce DLA Zwierząt
Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym Zwierzętom - Namysłów
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radycyjnie już 
w  o s t a t n i ą 
n i e d z i e l ę 
s i e r p n i a 

rozegrany został Bieg 
Namysłowian. 
Tegoroczna 13.  już 
edycja odbyła się pod 
patronatem Nest le 
Schöller. Po raz drugi z 
rzędu zawodnikom 
towarzyszyła upalna 
p o g o d a .  P r z y 
t e m p e r a t u r z e 

sięgającej ponad 30℃, 

2 1 0  z a w o d n i k ó w 
stan ę ło  n a  starc ie 
u s y t u o w a n y m  n a 
namysłowskim Rynku. 
Kilka minut po godzinie 
1 3  z a w o d n i c y 
wystartowali, aby w 
t y c h  m o r d e r c z y c h 
warunkach zmierzyć 
się z 10 kilometrową 
trasą biegu. Do mety najszybciej przybiegł Kamil Karbowiak z 
Brzegu uzyskując wynik 33 minuty 19 sekund. Wśród Namysłowian 
triumfowali wbiegający razem na metę Artur Musiał i Jarosław 
Olszewski z czasem 39 minut 19 sekund. Podczas biegu 

prowadzona była zbiórka pieniężna na pomoc dla chorego 
Marcina. Wolontariuszom udało zebrać się 3.333,27 zł, które 
zostaną przekazane na pomoc w leczeniu chorego kolegi.

GK
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