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czerwcu, za pośrednictwem przewodniczących 
osiedli w Namysłowie wpłynęło 17 wniosków 
mieszkańców miasta z propozycjami zadań do 
Budżetu Obywatelskiego Namysłowa w 2015 roku. 

Łączna kwota tych zadań to ponad pół miliona złotych, czyli 

dziesięciokrotnie więcej niż kwota zarezerwowana na zwycięskie 
zadanie (bądź zadania) w budżecie gminy - Duże zaangażowanie 
mieszkańców świadczy o tym, że taki budżet obywatelski jest 
potrzebny - mówi burmistrz Julian Kruszyński.

W
Zgłoszono zadania do budżetu obywatelskiego. W sierpniu głosujemy

Prymusi szkół podstawowych
i gimnazjów w gminie Namysłów

 W lipcu powołany przez burmistrza Zespół ds. Budżetu 
Obywatelskiego przeanalizował złożone wnioski pod względem 
formalnym i merytorycznym. Niestety, trzy zadania takowych nie 
spełniały. Pierwszy dotyczący zagospodarowania terenu przy NOK 
był bardzo niedoszacowany kosztowo. Z pewnością jego wartość 
przekroczyłaby znacznie zagwarantowaną w budżecie kwotę 50 
tys. zł. Analogicznie jest z zadaniem dotyczącym oczyszczenia i 
oświetlenia murów obronnych. Tu również koszt znacząco 
przekroczyłby kwotę 50 tys. zł. W tym przypadku jednak są duże 
szanse na realizację zadania, na które gmina będzie się starała 
pozyskać fundusze unijne, już w przyszłym roku. Bezsporna jest 
decyzja odnośnie odrzucenia zadania dot. wycięcia drzewa i 
malowania klatek schodowych na ul. 1 Maja. Teren ten nie jest 
własnośc ią  gminy,  ty lko  Namys łowsk ie j  Spó łdz ie ln i 
Mieszkaniowej.
 Głosować będzie można przez cały sierpień br. Oddać głos 
będą mogli pełnoletni mieszkańcy Namysłowa, którzy w dniu 
rozpoczęcia głosowania (tj. 1 sierpnia 2015 r.) będą posiadać 
aktualny adres zameldowania na terenie miasta Namysłów.

 Zagłosować będzie można jednym z dwóch sposobów. Za 
pośrednictwem karty do głosowania, która będzie dostępna na 
stronie www.namyslow.eu i w Urzędzie Miejskim, którą następnie 
trzeba będzie wrzucić do urny wystawionej w urzędzie. Drugi 
sposób to glosowanie elektroniczne za pośrednictwem strony 
www.glosowanie.namyslow.eu. Każdy głosujący będzie mógł 
wybrać maksymalnie trzy zadania, które wg niego warte są 
realizacji. Na początku września głosy zostaną podliczone i te 
zadania, które w ramach limitu środków uzyskają największą ilość 
głosów zostaną przedstawione do realizacji.
 - Co ważne i podkreślane było również podczas zebrań z 
mieszkańcami poszczególnych osiedli, budżet obywatelski pozwoli 
władzom gminy poznać oczekiwania i potrzeby mieszkańców - 
mówi burmistrz Kruszyński - Oznacza to, że również te zadania, 
które nie uzyskają wystarczającego w głosowaniu mogą być ujęte 
w planowanym budżecie w latach następnych, a tym samym 
doczekać się realizacji.

Sławomir Stramski

szkodzone dachy, elewacje, powybijane okna,  
pozrywane linie energetyczne i powalone drzewa - w 
nocy z 19 na 20 lipca przez gminę Namysłów przeszła 
nawałnica. Najbardziej ucierpiały Krasowice, 

Przeczów, Smarchowice Śląskie, Niwki, ale również Smarchowice 
Małe i Objazda. Już w godzinach porannych, po zdarzeniu 
burmistrz Namysłowa powołał sztab kryzysowy oraz specjalną 
komisję do oszacowania strat przez mieszkańców. Celem była 
pomoc finansowa dla najbardziej poszkodowanych.
 Najistotniejszą informacją jest, że podczas nawałnicy nie 
było ofiar ani rannych. Wg szacunków namysłowska straż pożarna i 
jednostki OSP w dniach 19 - 22 lipca br. wyjeżdżali łącznie do 106 
zdarzeń. Najwięcej związanych było z usuwaniem powalonych 
drzew z dróg i budynków. W trzech przypadkach powalone drzewa 
zniszczyły pojazdy samochodowe. Interwencje związane były 
również z zabezpieczeniem budynków mieszkalnych i 
gospodarczych, w których uszkodzone lub zerwane zostały 
konstrukcje i przykrycia dachowe. Równocześnie zastępy straży 
pożarnych usuwały skutki gwałtownych opadów deszczu z 
podtopionych obiektów i posesji. 
 Najwięcej interwencji  związanych z usuwaniem 
wiatrołomów i zabezpieczaniem uszkodzonych budynków 

odnotowano na terenie miejscowości: Przeczów, Krasowice, 
Smarchowice Małe i w Namysłowie. W okolicach Objazdy i 
Michalic burza powaliła trzy słupy trakcji wysokiego napięcia, 
zrywając równocześnie linię energetyczną.
 Wciąż trwa szacowanie strat. Poszkodowani mogli liczyć na 

U
Nawałnica przeszła przez gminę

rymusi oraz finaliści olimpiad i konkursów: Magdalena 
Sobczyk (SP nr 3), Zuzanna Wolf, Julia Woźniak, Martyna 
Trojanowska, Katarzyna Wochal (Sp nr 4), Aleksandra 
Zaremba (Sp nr 5), Martyna Witek (SP w Kamiennej), 

Oliwia Sienkiewicz (ZSP w Smarchowicach Wlk.), Kamil Terlecki 
(ZSP w Ligocie Ks.), Wiktoria Armata (ZSP w Głuszynie), Amanda 
Silicka (ZSP w Jastrzębiu), Agata Mazepka, Weronika Antkowiak, 
Marta Sobczyk, Dawid Majewski, Igor Kozłowski, Maciej 

Świerczyński, Miłosz Kita (Gimn. nr 1), Joanna Musztyfaga, 
Aleksandra Kisiel, Weronika Rogalska, Szymon Cisicki, Magdalena 
Porębska (Gimn. nr 2), Jakub Rogowski (Gimn. w Ligocie Ks.), Piotr 
Baran (Gimn. w Smogorzowie). Stypendia burmistrza w wysokości 
od 200 do 900 zł przyznano łącznie 25 uczniom. Najlepszych 
uczniów uhonorowano również pamiątkowymi statuetkami. 15 
laureatom konkursów przedmiotowych wręczono nagrody 
książkowe oraz dyplomy.

P
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maksymalnie 6 tys. zł zasiłku celowego na rodzinę. Mieszkańcy 
mogą też starać się o pieniądze na remont zniszczonych budynków 
lub na odbudowę tych nienadających się teraz do mieszkania.
 - Jestem pod ogromnym wrażeniem ofiarności i 
zaangażowania wszystkich służb oraz zwykłych mieszkańców w 
usuwaniu skutków nawałnicy - mówi burmistrz Julian Kruszyński - 
Szczególnie dziękuję strażakom, tym zawodowym jak i 
ochotnikom, oraz sołtysom i mieszkańcom, którzy po burzy 
udrażniali drogi, czy zabezpieczali budynki. W takich chwilach 
można poczuć, że jesteśmy wspólnotą.

Na podst. inf. KP PSP
Sławomir Stramski

ecyzją namysłowskich radnych spółka EKOWOD 
została zobowiązana do przygotowania nowego 
wniosku taryfowego za zaopatrzenie w wodę i 
odprowadzanie ścieków w oparciu o dokładne 
w y l i c z e n i a  k o s z t ó w.  J e d n o c z e ś n i e  r a d n i 

zaproponowali, aby cena wody i ścieków za m³ była taka sama 
dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. 
 Przygotowany przez spółkę plan nie przewiduje w tym roku 
podwyżki cen za wodę. Wynika to z faktu, że inwestycje dotyczące 
sieci wodociągowej gmina zakończyła niemal w stu procentach - 
Istnieją jeszcze niewielkie odcinki wodociągów do wybudowania, 
ale koszt tego przedsięwzięcia poniesiemy dopiero w przyszłym 
roku - mówi Krzysztof Szyndlarewicz, prezes EKOWODu - Z 
ważniejszych inwestycji dotyczących infrastruktury wodociągowej 
czeka nas modernizacja Stacji Uzdatniania Wody "Objazda" 
poprzez wybudowanie tam zbiornika retencyjnego, który będzie 
miał za zadanie zabezpieczenia odpowiedniej ilości wody w 
godzinach największego zużycia. Cena wody od października 
pozostanie na niezmienionym poziomie i wynosić będzie 3,06 zł 
brutto za m3. Taka stawka zakłada dla Spółki EKOWOD zysk na 
sprzedaży wody nie przekraczający 3%, a więc Spółka na każdym 
kubiku wody zarobi niespełna 9 gr netto.
 Inna sytuacja dotyczy odprowadzania i oczyszczania 
ścieków. Nowa stawka wyliczona przez EKOWOD za ścieki 
wytworzone w gospodarstwach domowych będzie się kształtować 
na poziomie 5,85 zł brutto za m3. Jest to związane z ogromną 
ilością inwestycji w ochronę środowiska, modernizację 
oczyszczalni i zaciągniętymi na ten cel pożyczkami w latach 
ubiegłych. Uwarunkowania prawne i wytyczne związane z ochroną 
środowiska narzucają coraz wyższe standardy w tym zakresie. Nie 
dostosowanie się gminy, czyli nas wszystkich, mieszkańców, do 
tych zasad pociągnęłoby w konsekwencji naliczenie wysokich kar 
finansowych.
 Od października płacimy pełen koszt odbioru i oczyszczenia 
ścieków z naszych gospodarstw domowych - Kończymy tym 
samym etap, kiedy to do ścieków dopłacała gmina z budżetu, kiedy 
zamiast budować nowe kanalizacje, pieniądze podatników szły na 
dofinansowanie dla tych, co już z tego dobrodziejstwa 
cywilizacyjnego skorzystali – mówi prezes Szyndlarewicz.
 Warto dodać, że przed nami kolejne wyzwania i kolejne 
miejscowości w gminie, które czekają na odprowadzanie 
nieczystości płynnych poprzez system kanalizacji - dodaje 
Szyndlarewicz. Na kanalizację czekają m.in.: mieszkańcy Głuszyny, 
Pawłowic, Brzezinki, Baldwinowic, Igłowic, Woskowic Małych, 
Bukowy Śląskiej, Nowego Folwarku, Żaby, Minkowskiego, Ligoty 
Książęcej, Mikowic, Przeczowa, Barzyny, Smarchowic Śląskich i 
Krasowic. W samym Namysłowie planowana jest budowa 
kanalizacji na osiedlu za Widawą i osiedlach przy ul. Pamięci 
Sybiraków i Brzeskiej. Cały czas także modernizowana jest obecna 

sieć. Najbliższe inwestycje, które wykonane zostaną jeszcze w tym 
roku to przebudowa kanalizacji na kanał większej średnicy w ciągu 
ul. Oławskiej (od ronda przy ul. Reymonta do ul. Kraszewskiego), 
rozdzielenie i przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej na 
całej długości ul. Obrońców Pokoju. Pilnej modernizacji wymaga 
też kanał na ul. Jana Pawła II, który grozi zawaleniem. Dla 
maksymalnego ograniczenia utrudnień w ruchu drogowym przy 
tej inwestycji zastosowana będzie technologia bezwykopowa. 
Wreszcie jesienią rozpocznie się budowa tzw. „kanału 
północnego” po to, aby ścieki płynące dziś przez środek 
Namysłowa z okolicznych miejscowości naszej gminy i gminy 
Domaszowice ominęły całe miasto i nie powodowały dla 
mieszkańców uciążliwości odorowych i niebezpiecznego dla 
korozji poniemieckiej kanalizacji z rur betonowych gromadzenia 
się siarkowodoru.  Tranzyt południowy z drugiej strony 
Namysłowa obecnie jest projektowany, a rozpoczęcie tej 
inwestycji nastąpi w przyszłym roku. 
 Nowa stawka za ścieki, choć wyższa od dotychczasowej nie 
przewiduje zysku dla Spółki EKOWOD, są to tylko koszty niezbędne 
do poniesienia. Należy odnotować, że średnia stawka za ścieki na 
Opolszczyźnie wynosi 6,91 zł za m3. W kraju jest ona jeszcze 
wyższa - 6,98 zł za m3. Jeśli zsumować opłaty za wodę i ścieki, to 
gmina Namysłów nadal pozostanie jedną z najtańszych gmin w 
województwie.
 Jak przyznaje prezes EKOWODu, ma świadomość, że 
podwyżka cen za ścieki jest znacząca - Tych kosztów jednak nie 
unikniemy - mówi - ochrona środowiska na odpowiednim 
poziomie i zapewnienie mieszkańcom już dzisiaj normalnych 
warunków do codziennego funkcjonowania są niezbędne.

Sławomir Stramski

Ceny za wodę i ścieki w poszczególnych
gminach woj. Opolskiego

D
Od paźdzerika nowa taryfa za wodę i ścieki

ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych Etap II – Bezpieczeństwo Dostępność – 
Rozwój Gmina Namysłów realizuje zadanie 
dotyczące budowy drogi ulicy Fabrycznej w 

Namysłowie wraz z chodnikami, kanalizacją deszczową i 
oświetleniem. 
 Długość przedmiotowej drogi to 495 m. Projekt przewiduje 
rozebranie całej nawierzchni z płyt betonowych i wykonanie nowej 
nawierzchni bitumicznej o szerokości 6,0 m. Projekt zakłada 
również wykonanie obustronnego chodnika na całej długości drogi 

gminnej. Nawierzchnię chodników i zjazdów stanowiła będzie 
kostka betonowa. Na całej drodze zostanie wykonana kanalizacja 
deszczowa do której zostaną podłączone kratki ściekowe, których 
zadaniem będzie odwodnienie całej jezdni i chodników. Na całej 
ulicy zostanie zamontowane oświetlenie. 
 W związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, na 
osiedlu przy ul. 1 Maja wprowadzona została tymczasowa zmiana 
organizacji ruchu drogowego. Prace remontowe potrwają do 
października br.  

KK

W
Budowa ulicy Fabrycznej

mina Namysłów przygotowuje się do budowy hali 
sportowo widowiskowej na ok. 800 stałych miejsc 
siedzących. Zasadniczą funkcją planowanego obiektu 
będzie funkcja sportowo-treningowa, dająca 

możliwość organizowania rozgrywek sportowych (ligowych), i 
towarzysząca rekreacyjno-dydaktyczno-widowiskowa – 
informuje Roman Kania naczelnik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Inwestycji.
 Planowana hala będzie przystosowana do uprawiania i 

prowadzenia rozgrywek, w szczególności takich dyscyplinach 
sportu jak: halowa piłka nożna – futsal, piłka siatkowa, piłka 
ręczna, koszykówka, badminton, zapasy, itp. 
 Jednocześnie gmina planuje przeprowadzić przebudowę 
stadionu miejskiego w Namysłowie, który po zakończeniu prac 
będzie spełniał wymagania Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Federacji Lekkoatletycznych (IAAF), co najmniej IV kategorii 
stadionów.

KK

G

ozpoczęły się prace modernizacyjne budynku 
mieszkalnego w Jastrzębiu, w wyniku których 
powstanie 10 mieszkań komunalnych o łącznej 
powierzchni użytkowej 670 m2. 

 Prace remontowe potrwają do czerwca 2016 r. Całkowita 

wartość zadania to blisko 600 tys. zł. z czego część wydatków 
współfinansowana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego z 
Funduszu Dopłat tworzenia lokali socjalnych, mieszkań 
chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

KK

R
Modernizacja mieszkań komunalnych w Jastrzębiu 

nowo rozpoczynającej  s ię  perspektywie 
finansowania przypadającej na lata 2014-2020, w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Opolskiego, gmina Namysłów, jako 

partner projektu, zamierza zrealizować zadanie przyczyniające 
się do ochrony, promocji i rozwoju dziedzictwa kulturowego. 
 Gmina Namysłów planuje podzielić projekt 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. 

Swoim zasięgiem obejmie aż 9 kościołów. Głównym elementem 
przewidzianym w ramach projektu jest przede wszystkim ich 
ochrona, dlatego też gro prac związanych będzie z robotami 
budowlanymi. Kolejnym istotnym elementem ochrony będzie 
zabezpieczenie drewnianych świątyń przed pożarem, poprzez 
zamontowanie mgłowych systemów gaśniczych. Zakres projektu 
obejmie także renowacje ołtarzy i organów kościelnych.     
 Całkowita wartość projektu to blisko 8 mln zł., natomiast 
planowany okres realizacji przypadnie na lata 2016-2017.
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maksymalnie 6 tys. zł zasiłku celowego na rodzinę. Mieszkańcy 
mogą też starać się o pieniądze na remont zniszczonych budynków 
lub na odbudowę tych nienadających się teraz do mieszkania.
 - Jestem pod ogromnym wrażeniem ofiarności i 
zaangażowania wszystkich służb oraz zwykłych mieszkańców w 
usuwaniu skutków nawałnicy - mówi burmistrz Julian Kruszyński - 
Szczególnie dziękuję strażakom, tym zawodowym jak i 
ochotnikom, oraz sołtysom i mieszkańcom, którzy po burzy 
udrażniali drogi, czy zabezpieczali budynki. W takich chwilach 
można poczuć, że jesteśmy wspólnotą.

Na podst. inf. KP PSP
Sławomir Stramski

ecyzją namysłowskich radnych spółka EKOWOD 
została zobowiązana do przygotowania nowego 
wniosku taryfowego za zaopatrzenie w wodę i 
odprowadzanie ścieków w oparciu o dokładne 
w y l i c z e n i a  k o s z t ó w.  J e d n o c z e ś n i e  r a d n i 

zaproponowali, aby cena wody i ścieków za m³ była taka sama 
dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. 
 Przygotowany przez spółkę plan nie przewiduje w tym roku 
podwyżki cen za wodę. Wynika to z faktu, że inwestycje dotyczące 
sieci wodociągowej gmina zakończyła niemal w stu procentach - 
Istnieją jeszcze niewielkie odcinki wodociągów do wybudowania, 
ale koszt tego przedsięwzięcia poniesiemy dopiero w przyszłym 
roku - mówi Krzysztof Szyndlarewicz, prezes EKOWODu - Z 
ważniejszych inwestycji dotyczących infrastruktury wodociągowej 
czeka nas modernizacja Stacji Uzdatniania Wody "Objazda" 
poprzez wybudowanie tam zbiornika retencyjnego, który będzie 
miał za zadanie zabezpieczenia odpowiedniej ilości wody w 
godzinach największego zużycia. Cena wody od października 
pozostanie na niezmienionym poziomie i wynosić będzie 3,06 zł 
brutto za m3. Taka stawka zakłada dla Spółki EKOWOD zysk na 
sprzedaży wody nie przekraczający 3%, a więc Spółka na każdym 
kubiku wody zarobi niespełna 9 gr netto.
 Inna sytuacja dotyczy odprowadzania i oczyszczania 
ścieków. Nowa stawka wyliczona przez EKOWOD za ścieki 
wytworzone w gospodarstwach domowych będzie się kształtować 
na poziomie 5,85 zł brutto za m3. Jest to związane z ogromną 
ilością inwestycji w ochronę środowiska, modernizację 
oczyszczalni i zaciągniętymi na ten cel pożyczkami w latach 
ubiegłych. Uwarunkowania prawne i wytyczne związane z ochroną 
środowiska narzucają coraz wyższe standardy w tym zakresie. Nie 
dostosowanie się gminy, czyli nas wszystkich, mieszkańców, do 
tych zasad pociągnęłoby w konsekwencji naliczenie wysokich kar 
finansowych.
 Od października płacimy pełen koszt odbioru i oczyszczenia 
ścieków z naszych gospodarstw domowych - Kończymy tym 
samym etap, kiedy to do ścieków dopłacała gmina z budżetu, kiedy 
zamiast budować nowe kanalizacje, pieniądze podatników szły na 
dofinansowanie dla tych, co już z tego dobrodziejstwa 
cywilizacyjnego skorzystali – mówi prezes Szyndlarewicz.
 Warto dodać, że przed nami kolejne wyzwania i kolejne 
miejscowości w gminie, które czekają na odprowadzanie 
nieczystości płynnych poprzez system kanalizacji - dodaje 
Szyndlarewicz. Na kanalizację czekają m.in.: mieszkańcy Głuszyny, 
Pawłowic, Brzezinki, Baldwinowic, Igłowic, Woskowic Małych, 
Bukowy Śląskiej, Nowego Folwarku, Żaby, Minkowskiego, Ligoty 
Książęcej, Mikowic, Przeczowa, Barzyny, Smarchowic Śląskich i 
Krasowic. W samym Namysłowie planowana jest budowa 
kanalizacji na osiedlu za Widawą i osiedlach przy ul. Pamięci 
Sybiraków i Brzeskiej. Cały czas także modernizowana jest obecna 

sieć. Najbliższe inwestycje, które wykonane zostaną jeszcze w tym 
roku to przebudowa kanalizacji na kanał większej średnicy w ciągu 
ul. Oławskiej (od ronda przy ul. Reymonta do ul. Kraszewskiego), 
rozdzielenie i przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej na 
całej długości ul. Obrońców Pokoju. Pilnej modernizacji wymaga 
też kanał na ul. Jana Pawła II, który grozi zawaleniem. Dla 
maksymalnego ograniczenia utrudnień w ruchu drogowym przy 
tej inwestycji zastosowana będzie technologia bezwykopowa. 
Wreszcie jesienią rozpocznie się budowa tzw. „kanału 
północnego” po to, aby ścieki płynące dziś przez środek 
Namysłowa z okolicznych miejscowości naszej gminy i gminy 
Domaszowice ominęły całe miasto i nie powodowały dla 
mieszkańców uciążliwości odorowych i niebezpiecznego dla 
korozji poniemieckiej kanalizacji z rur betonowych gromadzenia 
się siarkowodoru.  Tranzyt południowy z drugiej strony 
Namysłowa obecnie jest projektowany, a rozpoczęcie tej 
inwestycji nastąpi w przyszłym roku. 
 Nowa stawka za ścieki, choć wyższa od dotychczasowej nie 
przewiduje zysku dla Spółki EKOWOD, są to tylko koszty niezbędne 
do poniesienia. Należy odnotować, że średnia stawka za ścieki na 
Opolszczyźnie wynosi 6,91 zł za m3. W kraju jest ona jeszcze 
wyższa - 6,98 zł za m3. Jeśli zsumować opłaty za wodę i ścieki, to 
gmina Namysłów nadal pozostanie jedną z najtańszych gmin w 
województwie.
 Jak przyznaje prezes EKOWODu, ma świadomość, że 
podwyżka cen za ścieki jest znacząca - Tych kosztów jednak nie 
unikniemy - mówi - ochrona środowiska na odpowiednim 
poziomie i zapewnienie mieszkańcom już dzisiaj normalnych 
warunków do codziennego funkcjonowania są niezbędne.

Sławomir Stramski

Ceny za wodę i ścieki w poszczególnych
gminach woj. Opolskiego

D
Od paźdzerika nowa taryfa za wodę i ścieki

ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych Etap II – Bezpieczeństwo Dostępność – 
Rozwój Gmina Namysłów realizuje zadanie 
dotyczące budowy drogi ulicy Fabrycznej w 

Namysłowie wraz z chodnikami, kanalizacją deszczową i 
oświetleniem. 
 Długość przedmiotowej drogi to 495 m. Projekt przewiduje 
rozebranie całej nawierzchni z płyt betonowych i wykonanie nowej 
nawierzchni bitumicznej o szerokości 6,0 m. Projekt zakłada 
również wykonanie obustronnego chodnika na całej długości drogi 

gminnej. Nawierzchnię chodników i zjazdów stanowiła będzie 
kostka betonowa. Na całej drodze zostanie wykonana kanalizacja 
deszczowa do której zostaną podłączone kratki ściekowe, których 
zadaniem będzie odwodnienie całej jezdni i chodników. Na całej 
ulicy zostanie zamontowane oświetlenie. 
 W związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, na 
osiedlu przy ul. 1 Maja wprowadzona została tymczasowa zmiana 
organizacji ruchu drogowego. Prace remontowe potrwają do 
października br.  

KK

W
Budowa ulicy Fabrycznej

mina Namysłów przygotowuje się do budowy hali 
sportowo widowiskowej na ok. 800 stałych miejsc 
siedzących. Zasadniczą funkcją planowanego obiektu 
będzie funkcja sportowo-treningowa, dająca 

możliwość organizowania rozgrywek sportowych (ligowych), i 
towarzysząca rekreacyjno-dydaktyczno-widowiskowa – 
informuje Roman Kania naczelnik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Inwestycji.
 Planowana hala będzie przystosowana do uprawiania i 

prowadzenia rozgrywek, w szczególności takich dyscyplinach 
sportu jak: halowa piłka nożna – futsal, piłka siatkowa, piłka 
ręczna, koszykówka, badminton, zapasy, itp. 
 Jednocześnie gmina planuje przeprowadzić przebudowę 
stadionu miejskiego w Namysłowie, który po zakończeniu prac 
będzie spełniał wymagania Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Federacji Lekkoatletycznych (IAAF), co najmniej IV kategorii 
stadionów.

KK

G

ozpoczęły się prace modernizacyjne budynku 
mieszkalnego w Jastrzębiu, w wyniku których 
powstanie 10 mieszkań komunalnych o łącznej 
powierzchni użytkowej 670 m2. 

 Prace remontowe potrwają do czerwca 2016 r. Całkowita 

wartość zadania to blisko 600 tys. zł. z czego część wydatków 
współfinansowana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego z 
Funduszu Dopłat tworzenia lokali socjalnych, mieszkań 
chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

KK

R
Modernizacja mieszkań komunalnych w Jastrzębiu 

nowo rozpoczynającej  s ię  perspektywie 
finansowania przypadającej na lata 2014-2020, w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Opolskiego, gmina Namysłów, jako 

partner projektu, zamierza zrealizować zadanie przyczyniające 
się do ochrony, promocji i rozwoju dziedzictwa kulturowego. 
 Gmina Namysłów planuje podzielić projekt 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. 

Swoim zasięgiem obejmie aż 9 kościołów. Głównym elementem 
przewidzianym w ramach projektu jest przede wszystkim ich 
ochrona, dlatego też gro prac związanych będzie z robotami 
budowlanymi. Kolejnym istotnym elementem ochrony będzie 
zabezpieczenie drewnianych świątyń przed pożarem, poprzez 
zamontowanie mgłowych systemów gaśniczych. Zakres projektu 
obejmie także renowacje ołtarzy i organów kościelnych.     
 Całkowita wartość projektu to blisko 8 mln zł., natomiast 
planowany okres realizacji przypadnie na lata 2016-2017.
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ZU Trasa Zdrowia to mini kompleks sportowo-
rekreacyjny.  Jej centralnym elementem jest wytyczona, 
oznakowana ścieżka wyposażona w proste instalacje do 
bezpiecznego uprawiania sportu. 

 Namysłowska Trasa Zdrowia  będzie miała długość około 
2,3 km, przy której znajdą się różne proste urządzenia i instalacje 
do ćwiczeń. Dzięki temu stanowić będzie mini kompleks sportowo 
- rekreacyjny. Może zostać wykorzystana do biegania, nordic 

walkingu i wielu innych form aktywności na świeżym powietrzu. 
Będzie więc strefą treningów, zajęć sportowych, relaksu i integracji 
społeczności lokalnej.
  Aktualnie przygotowywany jest plac pod montaż urządzeń 
w Parku Miejskim przy ul. Pułaskiego. Trasa będzie miała kształt 
pętli na której znajdzie się dziewięć stacji do ćwiczeń. Przy każdej z 
nich znajdą się  tablice z informacjami jakie ćwiczenia można 
wykonywać na danym urządzeniu.

P
Ruszyły przygotowania pod budowę „PZU Trasy Zdrowia”

mapa: google.com

1 - zygzak
2 - drabina pozioma
3 - pachołki slalom
4 - przeplotnie

5 - kłody równoległe
K - kierunkowskaz
6 - poręcze
7 - ławeczka

8 - tor przeszkód/pochyłe płotki
9 - równoważnia prosta

Joanna Praska
Wydz. Promocji i Rozwoju

o zrobić, by przy zbiorniku w Michalicach pobudzić 
rekreację? - na to pytanie próbowano odpowiedzieć 
na spotkaniu zorganizowanym przez burmistrza 
Juliana Kruszyńskiego. Na spotkanie przybyli: prof. 

Mirosław Wiatkowski z Uniwersytetu Przyrodniczego oraz 
przedstawiciele Polskiego Związku Wędkarskiego, zarówno z 
Opola, jak i z namysłowskich kół wędkarskich, a także 
przedstawiciele Józefkowa, Michalic i osoby uprawiające 
sporty wodne na zbiorniku.
 Spotkanie połączone było z wyjazdem na zbiornik. Jak się 
okazuje dzisiejsze technologie pozwalają prowadzić działania, 
by w przyszłości - przynajmniej częściowo - w zbiorniku można 
było się kąpać - Realnie myślimy o przygotowaniu plaży lub plaż 
przy wodzie oraz stworzeniu takich warunków, by mogła się tam 
rozwinąć przedsiębiorczość związana z rekreacją - deklaruje 
burmistrz Kruszyński.
 By było to możliwe, trzeba jednak wykonać szereg prac 
naprawczych przy zbiorniku, jak choćby odtworzenie linii 
brzegowej, czy oczyszczenie dna. Niezbędnym jest też 
ograniczenie nieczystości, które spływają do zbiornika. Głównie 
chodzi o skanalizowanie miejscowości leżących przy rzekach: 
Studnicy oraz Widawie i jej dopływach.
 Uczestnicy spotkania zadeklarowali chęć dalszej 
współpracy i działań na rzecz uatrakcyjnienia zbiornika w 
Michalicach dla mieszkańców i turystów.
 Zbiornik Retencyjny w Michalicach po raz pierwszy 
napełniony został wodą w styczniu 2001 roku. Jednak pomysł 
stworzenia zbiornika pojawił się przed wojną, gdyż podczas 

obfitych opadów czy też wiosennych roztopów, rzeka Widawa 
wylewała. Woda docierała do wiejskich gospodarstw, również do 
namysłowskich przedmieść. Obawy zaczął mieć także Wrocław. 
Prawdopodobnie plany budowy tegoż zbiornika były gotowe, do 
realizacji jednak wówczas nie doszło. Powódź latem 1997 roku 
sprawiła, że powrócono do idei utworzenia zbiornika retencyjnego 
w Michalicach, którego głównym celem jest ochrona 
przeciwpowodziowa i regulacja stosunków wodnych w dorzeczu 
Widawy.

Sławomir Stramski

C
Zbiornik retencyjny bardziej rekreacyjny?

kwietnia  2015 r. powołana została Namysłowska Rada 
Seniorów, na mocy Uchwały Rady Miejskiej  nr 53/VII/15.  
Dnia 26 maja br. na I Sesji inauguracyjnej   wyłoniono 
władze Namysłowskiej Rady Seniorów.  W  głosowaniu 

t a j n y m  w y b r a n o   P r z e w o d n i c z ą c e g o  ,  Z a s t ę p c ę 
Przewodniczącego  i Sekretarza.
 Rada liczy 13 osób, która reprezentuje środowiska 
senioralne - organizacje  działające na terenie Gminy Namysłów  tj.  
Polski Związek Emerytów, Rencistów  i Inwalidów –Rejon  I i II, 
Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Polski Związek  
Niewidomych, Namysłowskie Stowarzyszenie Diabetyków, 
Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Emerytów i 
Rencistów Policyjnych, Polski Związek  Działkowców oraz  
Porozumienie Namysłowskie. W Radzie zasiadają również 
przedstawiciele burmistrza i Rady Miejskiej.
 Radni Namysłowskiej Rady Seniorów są  osobami o 
ogromnej wiedzy, bogatym doświadczeniu w pracy samorządowej 
i społecznej, wysokiej kulturze osobistej; zasiadający  w Zarządach  
wojewódzkich i krajowych; odznaczani za swoja pracę 
odznaczeniami resortowymi i państwowymi.
 Są to osoby znane powszechnie  jako pasjonaci, pracujący z 
oddaniem i energią  dla społeczeństwa namysłowskiego, a  
zaangażowanie i owoce ich działalności  same mówią za siebie.
Rada działa w oparciu o statut, uchwalony przez Radę Miejską w 
Namysłowie i pełni funkcję doradczą, konsultacyjną i inicjującą  
Burmistrza Namysłowa. Radni za swoją pracę nie pobierają 
wynagrodzenia, pracują społecznie.
 Głównym celem działania Rady jest służenia Seniorom 
poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz 
samorządowych i rządowych, szczególnie w zakresie spraw 
dotyczących tworzenia warunków do zdrowego, aktywnego i 
intelektualnego życia osób starszych, edukacji osób starszych 
dotyczących ich praw, niwelowania stereotypów dotyczących 

osób starszych, zapobiegania marginalizacji osób starszych. 
Wszystkie działania  mają umożliwić partycypację  społeczną osób 
starszych , ułatwić życie Seniorom w  środowisku miasta i gminy  
Namysłów. 
 Rada będzie się zajmowała  określeniem priorytetów i 
potrzeb Seniorów oraz będzie przedstawiać propozycje, sugestie, 
uwagi i wnioski dotyczące podjęcia odpowiednich działań na rzecz 
Seniorów.
 Na II Sesji, 25 czerwca -  która miała charakter organizacyjny 
-  m. in. Rada powołała dwa Zespoły Robocze:
- Zespół ds. Zdrowia i Opieki Społecznej  , 
- Zespół ds. Edukacji , Sportu i Kultury Fizycznej ,
- oraz  Rzecznika NRS, który będzie popularyzował działalność 
Rady. Jego zadaniem będzie komunikacja i współpraca z miejskimi 
podmiotami i jednocześnie będzie dokumentował wszystkie 
wydarzenia  z życia Rady w postaci Kroniki .
Kolejna Sesja NRS,  odbędzie się 29 lipca br.  podczas  której 
zatwierdzony będzie plan pracy oraz budżet  w   kwocie  50 tyś. zł, 
przyznanej  przez Pana Burmistrza na II półrocze 2015 r.
W okresie lata (III kwartału) w każdy wtorek od godz. 14 do 15 
przyjmowani są interesanci w biurze Rady , w pokoju nr 9A , Urzędu 
Miejskiego przy ul. Dubois 3.
 W IV kwartale Rada planuje rozszerzenie godzin  dyżurów o 
godziny przedpołudniowe 
Rada ma ambicje  monitorować strategię , opiniować pomysły 
wszystkich mieszkańców Gminy z uwzględnieniem Seniorów i 
wychodzić z własną  inicjatywą oraz współpracować z miejskimi 
podmiotami.
 Namysłowska Rada Seniorów zaprasza wszystkich 
Seniorów Ziemi Namysłowskiej do ścisłej współpracy z Radą, 
dzielenia się swoimi uwagami, opiniami i spostrzeżeniami.

Kazimierz Kos
Przewodniczący Namysłowskiej Rady Seniorów

2
Odkryj siłę społeczności senioralnej

1. NRS proponuje wstępowanie niezrzeszonym seniorom 
(emerytom, rencistom, inwalidom) do Związków Emerytów  i 
Rencistów działającym w naszym regionie, a każdy tam znajdzie 
dla siebie miejsce do działania i rozwijania  swoich zainteresowań, 
bo w grupie zawsze raźniej i  przyjemniej.
2. Zachęcamy seniorów zarówno zrzeszonych w różnych 
związkach emeryckich , stowarzyszeniach jak i nie zrzeszonych  do 
wzięcia czynnego  udziału w II Spartakiadzie Emerytów Rencistów i 
Inwalidów  organizowanej przez  dwa  największe  związki  
emeryckie  w Namysłowie, która odbędzie się   19 września br. na 
obiektach  sportowych  itp. w Namysłowie.
3. Namysłowska Rada Seniorów popiera   organizację II 
Spartakiady Seniorów w   Namysłowie i  zamierza w niej  

uczestniczyć wraz ze  wsparciem finansowym. Szczególnie 
zachęcamy naszych seniorów, społeczność naszego regionu do 
kibicowania rywalizującym  zawodniczkom i zawodnikom i 
nagradzanie ich dużymi brawami. 
4. Zapraszamy  naszych seniorów  oraz  mieszkańców naszego 
regionu  na  posiedzenia   Sesji  NRS,  które odbywają się na dużej 
Sali Urzędu Miejskiego w Namysłowie, a o terminach  posiedzeń  
sesji informujemy m.in.  na tablicach  informacyjnych urzędu 
znajdujących się na terenie  Namysłowa.
5. Informacje z  działalności NRS będziemy państwu przekazywać 
m.in. za pośrednictwem niniejszej „Gazety Namysłowskiej”

Józef  Sypko
Rzecznik Namysłowskiej Rady Seniorów 

Rzecznik Namysłowskiej Rady Seniorów informuje

czerwcu br. zakończone zostały dwie duże 
inwestycje polegające na budowie sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowościach: Smogorzów i 
Ligotka. W ramach prac wykonano kanały główne, 
rurociągi tłoczne, przepompownię ścieków, 

przyłącza energetyczne oraz przyłącza z siecią uliczną.
 Budowa infrastruktury ściekowej pozwoliła uzyskać jakość 
ścieków oczyszczonych zgodnie z przepisami prawa krajowego 
oraz unijnego. Dzięki inwestycji do sieci kanalizacji sanitarnej 
podłączonych zostało 657 mieszkańców. Znacznej poprawie uległy 

warunki sanitarne, co pozytywnie wpływa na poprawę komfortu 
życia mieszkańców.
 Całkowita wartość zadania wyniosła blisko 6 mln zł, z czego 
dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej" stanowiło ponad 2,2 mln zł. 
Pozostała kwota to środki własne Gminy Namysłów.

Krzysztof Kwietniewski
Wydz. Promocji i Rozwoju

W
Smogorzów i Ligotka mają kanalizację
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ZU Trasa Zdrowia to mini kompleks sportowo-
rekreacyjny.  Jej centralnym elementem jest wytyczona, 
oznakowana ścieżka wyposażona w proste instalacje do 
bezpiecznego uprawiania sportu. 

 Namysłowska Trasa Zdrowia  będzie miała długość około 
2,3 km, przy której znajdą się różne proste urządzenia i instalacje 
do ćwiczeń. Dzięki temu stanowić będzie mini kompleks sportowo 
- rekreacyjny. Może zostać wykorzystana do biegania, nordic 

walkingu i wielu innych form aktywności na świeżym powietrzu. 
Będzie więc strefą treningów, zajęć sportowych, relaksu i integracji 
społeczności lokalnej.
  Aktualnie przygotowywany jest plac pod montaż urządzeń 
w Parku Miejskim przy ul. Pułaskiego. Trasa będzie miała kształt 
pętli na której znajdzie się dziewięć stacji do ćwiczeń. Przy każdej z 
nich znajdą się  tablice z informacjami jakie ćwiczenia można 
wykonywać na danym urządzeniu.

P
Ruszyły przygotowania pod budowę „PZU Trasy Zdrowia”

mapa: google.com

1 - zygzak
2 - drabina pozioma
3 - pachołki slalom
4 - przeplotnie

5 - kłody równoległe
K - kierunkowskaz
6 - poręcze
7 - ławeczka

8 - tor przeszkód/pochyłe płotki
9 - równoważnia prosta

Joanna Praska
Wydz. Promocji i Rozwoju

o zrobić, by przy zbiorniku w Michalicach pobudzić 
rekreację? - na to pytanie próbowano odpowiedzieć 
na spotkaniu zorganizowanym przez burmistrza 
Juliana Kruszyńskiego. Na spotkanie przybyli: prof. 

Mirosław Wiatkowski z Uniwersytetu Przyrodniczego oraz 
przedstawiciele Polskiego Związku Wędkarskiego, zarówno z 
Opola, jak i z namysłowskich kół wędkarskich, a także 
przedstawiciele Józefkowa, Michalic i osoby uprawiające 
sporty wodne na zbiorniku.
 Spotkanie połączone było z wyjazdem na zbiornik. Jak się 
okazuje dzisiejsze technologie pozwalają prowadzić działania, 
by w przyszłości - przynajmniej częściowo - w zbiorniku można 
było się kąpać - Realnie myślimy o przygotowaniu plaży lub plaż 
przy wodzie oraz stworzeniu takich warunków, by mogła się tam 
rozwinąć przedsiębiorczość związana z rekreacją - deklaruje 
burmistrz Kruszyński.
 By było to możliwe, trzeba jednak wykonać szereg prac 
naprawczych przy zbiorniku, jak choćby odtworzenie linii 
brzegowej, czy oczyszczenie dna. Niezbędnym jest też 
ograniczenie nieczystości, które spływają do zbiornika. Głównie 
chodzi o skanalizowanie miejscowości leżących przy rzekach: 
Studnicy oraz Widawie i jej dopływach.
 Uczestnicy spotkania zadeklarowali chęć dalszej 
współpracy i działań na rzecz uatrakcyjnienia zbiornika w 
Michalicach dla mieszkańców i turystów.
 Zbiornik Retencyjny w Michalicach po raz pierwszy 
napełniony został wodą w styczniu 2001 roku. Jednak pomysł 
stworzenia zbiornika pojawił się przed wojną, gdyż podczas 

obfitych opadów czy też wiosennych roztopów, rzeka Widawa 
wylewała. Woda docierała do wiejskich gospodarstw, również do 
namysłowskich przedmieść. Obawy zaczął mieć także Wrocław. 
Prawdopodobnie plany budowy tegoż zbiornika były gotowe, do 
realizacji jednak wówczas nie doszło. Powódź latem 1997 roku 
sprawiła, że powrócono do idei utworzenia zbiornika retencyjnego 
w Michalicach, którego głównym celem jest ochrona 
przeciwpowodziowa i regulacja stosunków wodnych w dorzeczu 
Widawy.

Sławomir Stramski

C
Zbiornik retencyjny bardziej rekreacyjny?

kwietnia  2015 r. powołana została Namysłowska Rada 
Seniorów, na mocy Uchwały Rady Miejskiej  nr 53/VII/15.  
Dnia 26 maja br. na I Sesji inauguracyjnej   wyłoniono 
władze Namysłowskiej Rady Seniorów.  W  głosowaniu 

t a j n y m  w y b r a n o   P r z e w o d n i c z ą c e g o  ,  Z a s t ę p c ę 
Przewodniczącego  i Sekretarza.
 Rada liczy 13 osób, która reprezentuje środowiska 
senioralne - organizacje  działające na terenie Gminy Namysłów  tj.  
Polski Związek Emerytów, Rencistów  i Inwalidów –Rejon  I i II, 
Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Polski Związek  
Niewidomych, Namysłowskie Stowarzyszenie Diabetyków, 
Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Emerytów i 
Rencistów Policyjnych, Polski Związek  Działkowców oraz  
Porozumienie Namysłowskie. W Radzie zasiadają również 
przedstawiciele burmistrza i Rady Miejskiej.
 Radni Namysłowskiej Rady Seniorów są  osobami o 
ogromnej wiedzy, bogatym doświadczeniu w pracy samorządowej 
i społecznej, wysokiej kulturze osobistej; zasiadający  w Zarządach  
wojewódzkich i krajowych; odznaczani za swoja pracę 
odznaczeniami resortowymi i państwowymi.
 Są to osoby znane powszechnie  jako pasjonaci, pracujący z 
oddaniem i energią  dla społeczeństwa namysłowskiego, a  
zaangażowanie i owoce ich działalności  same mówią za siebie.
Rada działa w oparciu o statut, uchwalony przez Radę Miejską w 
Namysłowie i pełni funkcję doradczą, konsultacyjną i inicjującą  
Burmistrza Namysłowa. Radni za swoją pracę nie pobierają 
wynagrodzenia, pracują społecznie.
 Głównym celem działania Rady jest służenia Seniorom 
poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz 
samorządowych i rządowych, szczególnie w zakresie spraw 
dotyczących tworzenia warunków do zdrowego, aktywnego i 
intelektualnego życia osób starszych, edukacji osób starszych 
dotyczących ich praw, niwelowania stereotypów dotyczących 

osób starszych, zapobiegania marginalizacji osób starszych. 
Wszystkie działania  mają umożliwić partycypację  społeczną osób 
starszych , ułatwić życie Seniorom w  środowisku miasta i gminy  
Namysłów. 
 Rada będzie się zajmowała  określeniem priorytetów i 
potrzeb Seniorów oraz będzie przedstawiać propozycje, sugestie, 
uwagi i wnioski dotyczące podjęcia odpowiednich działań na rzecz 
Seniorów.
 Na II Sesji, 25 czerwca -  która miała charakter organizacyjny 
-  m. in. Rada powołała dwa Zespoły Robocze:
- Zespół ds. Zdrowia i Opieki Społecznej  , 
- Zespół ds. Edukacji , Sportu i Kultury Fizycznej ,
- oraz  Rzecznika NRS, który będzie popularyzował działalność 
Rady. Jego zadaniem będzie komunikacja i współpraca z miejskimi 
podmiotami i jednocześnie będzie dokumentował wszystkie 
wydarzenia  z życia Rady w postaci Kroniki .
Kolejna Sesja NRS,  odbędzie się 29 lipca br.  podczas  której 
zatwierdzony będzie plan pracy oraz budżet  w   kwocie  50 tyś. zł, 
przyznanej  przez Pana Burmistrza na II półrocze 2015 r.
W okresie lata (III kwartału) w każdy wtorek od godz. 14 do 15 
przyjmowani są interesanci w biurze Rady , w pokoju nr 9A , Urzędu 
Miejskiego przy ul. Dubois 3.
 W IV kwartale Rada planuje rozszerzenie godzin  dyżurów o 
godziny przedpołudniowe 
Rada ma ambicje  monitorować strategię , opiniować pomysły 
wszystkich mieszkańców Gminy z uwzględnieniem Seniorów i 
wychodzić z własną  inicjatywą oraz współpracować z miejskimi 
podmiotami.
 Namysłowska Rada Seniorów zaprasza wszystkich 
Seniorów Ziemi Namysłowskiej do ścisłej współpracy z Radą, 
dzielenia się swoimi uwagami, opiniami i spostrzeżeniami.

Kazimierz Kos
Przewodniczący Namysłowskiej Rady Seniorów

2
Odkryj siłę społeczności senioralnej

1. NRS proponuje wstępowanie niezrzeszonym seniorom 
(emerytom, rencistom, inwalidom) do Związków Emerytów  i 
Rencistów działającym w naszym regionie, a każdy tam znajdzie 
dla siebie miejsce do działania i rozwijania  swoich zainteresowań, 
bo w grupie zawsze raźniej i  przyjemniej.
2. Zachęcamy seniorów zarówno zrzeszonych w różnych 
związkach emeryckich , stowarzyszeniach jak i nie zrzeszonych  do 
wzięcia czynnego  udziału w II Spartakiadzie Emerytów Rencistów i 
Inwalidów  organizowanej przez  dwa  największe  związki  
emeryckie  w Namysłowie, która odbędzie się   19 września br. na 
obiektach  sportowych  itp. w Namysłowie.
3. Namysłowska Rada Seniorów popiera   organizację II 
Spartakiady Seniorów w   Namysłowie i  zamierza w niej  

uczestniczyć wraz ze  wsparciem finansowym. Szczególnie 
zachęcamy naszych seniorów, społeczność naszego regionu do 
kibicowania rywalizującym  zawodniczkom i zawodnikom i 
nagradzanie ich dużymi brawami. 
4. Zapraszamy  naszych seniorów  oraz  mieszkańców naszego 
regionu  na  posiedzenia   Sesji  NRS,  które odbywają się na dużej 
Sali Urzędu Miejskiego w Namysłowie, a o terminach  posiedzeń  
sesji informujemy m.in.  na tablicach  informacyjnych urzędu 
znajdujących się na terenie  Namysłowa.
5. Informacje z  działalności NRS będziemy państwu przekazywać 
m.in. za pośrednictwem niniejszej „Gazety Namysłowskiej”

Józef  Sypko
Rzecznik Namysłowskiej Rady Seniorów 

Rzecznik Namysłowskiej Rady Seniorów informuje

czerwcu br. zakończone zostały dwie duże 
inwestycje polegające na budowie sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowościach: Smogorzów i 
Ligotka. W ramach prac wykonano kanały główne, 
rurociągi tłoczne, przepompownię ścieków, 

przyłącza energetyczne oraz przyłącza z siecią uliczną.
 Budowa infrastruktury ściekowej pozwoliła uzyskać jakość 
ścieków oczyszczonych zgodnie z przepisami prawa krajowego 
oraz unijnego. Dzięki inwestycji do sieci kanalizacji sanitarnej 
podłączonych zostało 657 mieszkańców. Znacznej poprawie uległy 

warunki sanitarne, co pozytywnie wpływa na poprawę komfortu 
życia mieszkańców.
 Całkowita wartość zadania wyniosła blisko 6 mln zł, z czego 
dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej" stanowiło ponad 2,2 mln zł. 
Pozostała kwota to środki własne Gminy Namysłów.

Krzysztof Kwietniewski
Wydz. Promocji i Rozwoju

W
Smogorzów i Ligotka mają kanalizację
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d 19 czerwca br. - jeśli tylko pogoda jest sprzyjająca - 
mamy możliwość korzystania z odkrytego basenu 
letniego przy CTiR "Delfin". Sporo kontrowersji 
wywołał późny termin otwarcia basenu, zwłaszcza 

biorąc pod uwagę dobrą pogodę już na początku czerwca.
 Jak się okazuje winne takiego stanu rzeczy były zaniedbania 
na odkrytej pływalni z lat ubiegłych. Zabrakło na przykład 
przeglądów zjeżdżalni, które nie były wykonywane od trzech lat - 
Jak tylko przystąpiłem do swoich obowiązków, to skontaktowałem 
się z odpowiednim wykonawcą tego typu przeglądów - mówi 
Roman Surdyk, nowy kierownik obiektu - Nie było możliwości, by 
przeprowadzić je przed 10 czerwca. Jednak najpoważniejszym 
problemem była awaria niecki basenu. Okazało się, że przeszło 30 
metrów kwadratowych kafli należy natychmiast wymienić - Nie 

była to prosta sprawa, bowiem musieliśmy zamawiać je w 
Niemczech, bo potrzebujemy kafle o nietypowych parametrach - 
dodaje Roman Surdyk - To wymagało kilka tygodni oczekiwania.
 Istotną i niezbędną inwestycją na basenie był też montaż 
nowej automatycznej stacji pomiarowo-kontrolnej służącej do 
ciągłej kontroli zawartości wolnego chloru w wodzie i regulacji 
wartości pH - Od dwóch lat na basenie letnim to urządzenie nie 
było do końca sprawne - podkreśla kierownik.
 Basen letni, otwarty jest w okresie wakacji od godz. 10.00 
do 20.00. Koszt biletów to 8 zł normalny, 4 zł ulgowy dla dzieci, 
młodzieży i studentów za okazaniem legitymacji. Dzieci do lat 5 
mają na basen wstęp wolny.

Sławomir Stramski

O
Basen letni otwarty po przejściach

turnieju udział wzięło 12 par. Pary 
te zostały podzielone na 3 grupy. 
Do dalszej fazy przechodziło 8 
drużyn, które tworzyły pary 

ćwierćfinałowe. Na tym etapie gra prowadzona 
była na przestrzeni 1 seta do 15 punktów. Od 
półfinałów graliśmy dwa sety.  Do fazy 
półfinałowej awansowały następujące pary: 
Rafał Leszczyński i Roman Baran, Bartosz 
Bieniawski i Wojciech Wojtyszyn, Adrian 
Wieczorek i Kacper Brus, Sergiusz Skorupski i 
Konrad Gawłowski. 
 W meczu o pierwsze miejsce zmierzyli się 
Rafał Leszczyński wraz z Romanem Baranem a ich przeciwnikami 
byli Bartosz Bieniawski i Wojciech Wojtyszyn. Górą okazało sie 
doświadczenie i po meczu finałowym, który stał na wysokim 
poziomie ze zwycięstwa mogli sie cieszyć Leszczyński i Baran (2:0 w 
setach). Na trzecim stopniu podium znalazła się para 
Skorupski/Gawłowski, a czwarte miejsce zajęli Wieczorek/Brus. 

 Dla wszystkich zawodników podczas zawodów organizator 
zapewnił skromny poczęstunek. Organizatorzy składają serdeczne 
podziękowania za pomoc przy organizacji turnieju dla Pana 
Stefana Kosteckiego (sędzia główny turnieju), Wydziału Promocji i 
Rozwoju Urzędu Miejskiego w Namysłowie, Namysłowskiego 
Ośrodka Kultury oraz dla sklepu Mega Sport.

Roman Surdyk

W
Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Kierownika CTiR „Delfin”

lipca 1854 r. spłonął drewniany kościół w 
S m o g o r z o w i e .  W y b u d o w a n a  z  d r e w n a 
modrzewiowego świątynia była uznawana za 
najstarszą na Śląsku oraz za siedzibę legendarnych 

biskupów, którzy jakoby rezydowali w podnamysłowskiej 
miejscowości na przełomie X i XI wieku.
 Pożar z 1854 r. miał być następstwem podpalenia przez 
zazdrosnego chłopa zabudowań gospodarczych swojego sąsiada. 
Wiatr wiejący w stronę drewnianej świątyni spowodował zapłon 
konstrukcji kościoła i jego całkowite zniszczenie.
 Po pożarze wydobyto ponoć ze zgliszcz miedziane trumny, 
w których pochowano pięciu rezydujących w Smogorzowie 
biskupów. Poświęcony im pomnik, być może oznaczający miejsce 
ich ponownego pochówku można zobaczyć po dziś dzień.
Nowy, neogotycki kościół zbudowano we wsi dzięki ofiarności 
okolicznych mieszkańców w latach 1861-63 według projektu 
Alexisa Langnera. W 2009 r. budowla ta została uznana w 
przeprowadzonym wśród czytelników Nowej Trybuny Opolskiej 
plebiscycie za Perłę Opolszczyzny.
 Na temat tego, co mogło dziać się w Smogorzowie przed 
tysiącleciem powstało już sporo artykułów prasowych i innej 
interesującej literatury. W ostatnich latach tematem tej złotej 

legendy zajmował się m.in. nauczyciel namysłowskiego LO 
Tadeusz Nowak. Jego reportaże na ten temat można znaleźć w 
serwisie Namysłowianie.pl. 
 Dziś Smogorzów to miejscowość licząca niespełna 500 
mieszkańców. Ma jednak prawo być dumna ze swojej historii, 
którą na karty wprowadzili uznani dziejopisarze, w tym m.in. Jan 
Długosz.

Mateusz Magda
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Organizator konkursu: 
Namysłowski Ośrodek Kultury, 46-100 Namysłów, Pl. Powstańców 
Śl. 2
Cel  konkursu: 
Upamiętnienie twórczości opolskiej poetki Karoliny Turkiewicz-
Suchanowskiej
Zasady konkursu: 
Nadsyłać należy niepublikowane utwory: trzy wiersze bądź jedno 
opowiadanie - autorzy są zobowiązani do przesłania tylko jednego 
zestawu wierszy albo jednego opowiadania nieprzekraczającego 
5 stron znormalizowanych (9000 znaków ze spacjami). 
 T e k s t y ,  w  c z t e r e c h 
egzemplarzach (rękopisy nie będą 
brane pod uwagę ) ,  mają być 
oznaczone tylko godłem autora 
(przez godło rozumie się słowo lub 
numer yczny  zap is  maskujący 
właściwą tożsamość autora), a w 
dołączonej kopercie, oznaczonej tym 
samym godłem, powinny znajdować 
się dane dotyczące autora (imię, 
nazwisko, adres, telefon, e-mail) 
o r a z  p o d p i s a n a  z g o d a  n a 
przetwarzanie danych osobowych, w 
zapis ie:  „Wraz z  nadesłanymi 
tekstami przesyłam również zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
organizacyjnych konkursu, ewentualnych działań reklamowych i 
marketingowych z nim związanych oraz dla potrzeb publikacji 
prasowych, w formach zwartych oraz elektronicznych będących 
jego następstwem” (za osobę niepełnoletnią zgodę winien 
podpisać jeden z rodziców, stosując odpowiednio zwrot: „zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/ mojej córki”).
Termin nadsyłania prac: 
do 30 września 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego) na 
adres: Biblioteka Publiczna; ul. Bohaterów Warszawy 5, 46-100 
Namysłów - z dopiskiem na kopercie: „Konkurs Poetycki" - tu 
podać należy także grupę wiekową („Dzieci i młodzież” lub „Osoby 

dorosłe”).
Nagrody: 
Autorzy najlepszych utworów w kategoriach „dorośli” oraz „dzieci 
i młodzież” zostaną uhonorowani nagrodami za I, II i III miejsce. 
Ogłoszenie wyników i uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 8 
listopada (niedziela) o godz. 14.00 w Namysłowskim Ośrodku 
Kultury przy Pl. Powstańców Śl. 2. O wynikach konkursu 
organizator powiadomi tylko laureatów. W razie braku możliwości 
osobistego odbioru nagród laureaci otrzymają je drogą pocztową. 
Organizatorzy zwracają laureatom koszty podróży – w jedną stronę 
– powyżej 30 km w formie ryczałtu: 30-150 km w kwocie 100 zł 

brutto, powyżej 150 km w kwocie 200 
zł brutto. Warunkiem uzyskania 
zwrotu kosztów jest przedstawienie 
wniosku o przyznanie refundacji 
kosztów podróży. Po uprzedniej 
rezerwacji organizator zapewnia 
uczestnikom konkursu odpłatny 
nocleg w kwocie 30 lub 35 zł za osobę. 
Wniosek o przyznanie refundacji 
kosztów podróży można pobrać z 
niezależnego źródła: http://kmt-
wena-namyslow.pl/portal/wniosek-o-
przyznanie-refundacj i-kosztow-
podrozy.docx
 Wybrane teksty nagrodzonych i 

wyróżnionych autorów zostaną opublikowane w pokonkursowym 
tomiku. Nadesłane prace nie będą zwracane. Organizatorzy 
zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz 
do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich 
autorów. 
 Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na 
n ieodpłatne  w ykorzystan ie  i ch  w formie  pub l ikac j i 
pokonkursowych (w przypadku nagrodzenia bądź wyróżnienia 
przez jury).
 Dodatkowych informacji można zasięgnąć pod numerem 
tel. 77-4101487 lub 77-4100566.

Organizatorzy

Regulamin VII edycji Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu Literackiego

lipca br. Burmistrz Namysłowa 
Jul ian Kruszyński  wraz ze 
współpracownikami przyjął 
namysłowskich zapaśników, 

którzy  podczas  I  h istorycznych 
Europejskich Igrzysk Olimpijskich w 
Baku (Azerbejdżan) walczyli  dla 
naszego kraju. 
 W spotkaniu  uczestn iczy l i 
zdobywca trzeciego miejsca w stylu 
wolnym Radosław Marcinkiewicz (86 
kg) oraz Krystian Brzozowski (74kg ), 
który w tych zawodach zajął ósme 
miejsce, będąc blisko zdobycia medalu. 
Brąz Radka to jedyny medal podczas 
t y c h  z a w o d ó w  d l a  n a s z e g o 
województwa na 20 zdobytych przez 
polskich sportowców. Gratulacje i 
upominki od Burmistrza odebrali 
również trener zawodników Krzysztof Pawlak oraz szefowie Klubu - 

Prezes  Kazimierz Szelągiewicz i przedstawiciel zarządu Mariusz 
Cebula. Gratulacje!                                                                           MC
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d 19 czerwca br. - jeśli tylko pogoda jest sprzyjająca - 
mamy możliwość korzystania z odkrytego basenu 
letniego przy CTiR "Delfin". Sporo kontrowersji 
wywołał późny termin otwarcia basenu, zwłaszcza 

biorąc pod uwagę dobrą pogodę już na początku czerwca.
 Jak się okazuje winne takiego stanu rzeczy były zaniedbania 
na odkrytej pływalni z lat ubiegłych. Zabrakło na przykład 
przeglądów zjeżdżalni, które nie były wykonywane od trzech lat - 
Jak tylko przystąpiłem do swoich obowiązków, to skontaktowałem 
się z odpowiednim wykonawcą tego typu przeglądów - mówi 
Roman Surdyk, nowy kierownik obiektu - Nie było możliwości, by 
przeprowadzić je przed 10 czerwca. Jednak najpoważniejszym 
problemem była awaria niecki basenu. Okazało się, że przeszło 30 
metrów kwadratowych kafli należy natychmiast wymienić - Nie 

była to prosta sprawa, bowiem musieliśmy zamawiać je w 
Niemczech, bo potrzebujemy kafle o nietypowych parametrach - 
dodaje Roman Surdyk - To wymagało kilka tygodni oczekiwania.
 Istotną i niezbędną inwestycją na basenie był też montaż 
nowej automatycznej stacji pomiarowo-kontrolnej służącej do 
ciągłej kontroli zawartości wolnego chloru w wodzie i regulacji 
wartości pH - Od dwóch lat na basenie letnim to urządzenie nie 
było do końca sprawne - podkreśla kierownik.
 Basen letni, otwarty jest w okresie wakacji od godz. 10.00 
do 20.00. Koszt biletów to 8 zł normalny, 4 zł ulgowy dla dzieci, 
młodzieży i studentów za okazaniem legitymacji. Dzieci do lat 5 
mają na basen wstęp wolny.

Sławomir Stramski

O
Basen letni otwarty po przejściach

turnieju udział wzięło 12 par. Pary 
te zostały podzielone na 3 grupy. 
Do dalszej fazy przechodziło 8 
drużyn, które tworzyły pary 

ćwierćfinałowe. Na tym etapie gra prowadzona 
była na przestrzeni 1 seta do 15 punktów. Od 
półfinałów graliśmy dwa sety.  Do fazy 
półfinałowej awansowały następujące pary: 
Rafał Leszczyński i Roman Baran, Bartosz 
Bieniawski i Wojciech Wojtyszyn, Adrian 
Wieczorek i Kacper Brus, Sergiusz Skorupski i 
Konrad Gawłowski. 
 W meczu o pierwsze miejsce zmierzyli się 
Rafał Leszczyński wraz z Romanem Baranem a ich przeciwnikami 
byli Bartosz Bieniawski i Wojciech Wojtyszyn. Górą okazało sie 
doświadczenie i po meczu finałowym, który stał na wysokim 
poziomie ze zwycięstwa mogli sie cieszyć Leszczyński i Baran (2:0 w 
setach). Na trzecim stopniu podium znalazła się para 
Skorupski/Gawłowski, a czwarte miejsce zajęli Wieczorek/Brus. 

 Dla wszystkich zawodników podczas zawodów organizator 
zapewnił skromny poczęstunek. Organizatorzy składają serdeczne 
podziękowania za pomoc przy organizacji turnieju dla Pana 
Stefana Kosteckiego (sędzia główny turnieju), Wydziału Promocji i 
Rozwoju Urzędu Miejskiego w Namysłowie, Namysłowskiego 
Ośrodka Kultury oraz dla sklepu Mega Sport.

Roman Surdyk

W
Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Kierownika CTiR „Delfin”

lipca 1854 r. spłonął drewniany kościół w 
S m o g o r z o w i e .  W y b u d o w a n a  z  d r e w n a 
modrzewiowego świątynia była uznawana za 
najstarszą na Śląsku oraz za siedzibę legendarnych 

biskupów, którzy jakoby rezydowali w podnamysłowskiej 
miejscowości na przełomie X i XI wieku.
 Pożar z 1854 r. miał być następstwem podpalenia przez 
zazdrosnego chłopa zabudowań gospodarczych swojego sąsiada. 
Wiatr wiejący w stronę drewnianej świątyni spowodował zapłon 
konstrukcji kościoła i jego całkowite zniszczenie.
 Po pożarze wydobyto ponoć ze zgliszcz miedziane trumny, 
w których pochowano pięciu rezydujących w Smogorzowie 
biskupów. Poświęcony im pomnik, być może oznaczający miejsce 
ich ponownego pochówku można zobaczyć po dziś dzień.
Nowy, neogotycki kościół zbudowano we wsi dzięki ofiarności 
okolicznych mieszkańców w latach 1861-63 według projektu 
Alexisa Langnera. W 2009 r. budowla ta została uznana w 
przeprowadzonym wśród czytelników Nowej Trybuny Opolskiej 
plebiscycie za Perłę Opolszczyzny.
 Na temat tego, co mogło dziać się w Smogorzowie przed 
tysiącleciem powstało już sporo artykułów prasowych i innej 
interesującej literatury. W ostatnich latach tematem tej złotej 

legendy zajmował się m.in. nauczyciel namysłowskiego LO 
Tadeusz Nowak. Jego reportaże na ten temat można znaleźć w 
serwisie Namysłowianie.pl. 
 Dziś Smogorzów to miejscowość licząca niespełna 500 
mieszkańców. Ma jednak prawo być dumna ze swojej historii, 
którą na karty wprowadzili uznani dziejopisarze, w tym m.in. Jan 
Długosz.

Mateusz Magda
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Organizator konkursu: 
Namysłowski Ośrodek Kultury, 46-100 Namysłów, Pl. Powstańców 
Śl. 2
Cel  konkursu: 
Upamiętnienie twórczości opolskiej poetki Karoliny Turkiewicz-
Suchanowskiej
Zasady konkursu: 
Nadsyłać należy niepublikowane utwory: trzy wiersze bądź jedno 
opowiadanie - autorzy są zobowiązani do przesłania tylko jednego 
zestawu wierszy albo jednego opowiadania nieprzekraczającego 
5 stron znormalizowanych (9000 znaków ze spacjami). 
 T e k s t y ,  w  c z t e r e c h 
egzemplarzach (rękopisy nie będą 
brane pod uwagę ) ,  mają być 
oznaczone tylko godłem autora 
(przez godło rozumie się słowo lub 
numer yczny  zap is  maskujący 
właściwą tożsamość autora), a w 
dołączonej kopercie, oznaczonej tym 
samym godłem, powinny znajdować 
się dane dotyczące autora (imię, 
nazwisko, adres, telefon, e-mail) 
o r a z  p o d p i s a n a  z g o d a  n a 
przetwarzanie danych osobowych, w 
zapis ie:  „Wraz z  nadesłanymi 
tekstami przesyłam również zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
organizacyjnych konkursu, ewentualnych działań reklamowych i 
marketingowych z nim związanych oraz dla potrzeb publikacji 
prasowych, w formach zwartych oraz elektronicznych będących 
jego następstwem” (za osobę niepełnoletnią zgodę winien 
podpisać jeden z rodziców, stosując odpowiednio zwrot: „zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/ mojej córki”).
Termin nadsyłania prac: 
do 30 września 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego) na 
adres: Biblioteka Publiczna; ul. Bohaterów Warszawy 5, 46-100 
Namysłów - z dopiskiem na kopercie: „Konkurs Poetycki" - tu 
podać należy także grupę wiekową („Dzieci i młodzież” lub „Osoby 

dorosłe”).
Nagrody: 
Autorzy najlepszych utworów w kategoriach „dorośli” oraz „dzieci 
i młodzież” zostaną uhonorowani nagrodami za I, II i III miejsce. 
Ogłoszenie wyników i uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 8 
listopada (niedziela) o godz. 14.00 w Namysłowskim Ośrodku 
Kultury przy Pl. Powstańców Śl. 2. O wynikach konkursu 
organizator powiadomi tylko laureatów. W razie braku możliwości 
osobistego odbioru nagród laureaci otrzymają je drogą pocztową. 
Organizatorzy zwracają laureatom koszty podróży – w jedną stronę 
– powyżej 30 km w formie ryczałtu: 30-150 km w kwocie 100 zł 

brutto, powyżej 150 km w kwocie 200 
zł brutto. Warunkiem uzyskania 
zwrotu kosztów jest przedstawienie 
wniosku o przyznanie refundacji 
kosztów podróży. Po uprzedniej 
rezerwacji organizator zapewnia 
uczestnikom konkursu odpłatny 
nocleg w kwocie 30 lub 35 zł za osobę. 
Wniosek o przyznanie refundacji 
kosztów podróży można pobrać z 
niezależnego źródła: http://kmt-
wena-namyslow.pl/portal/wniosek-o-
przyznanie-refundacj i-kosztow-
podrozy.docx
 Wybrane teksty nagrodzonych i 

wyróżnionych autorów zostaną opublikowane w pokonkursowym 
tomiku. Nadesłane prace nie będą zwracane. Organizatorzy 
zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz 
do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich 
autorów. 
 Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na 
n ieodpłatne  w ykorzystan ie  i ch  w formie  pub l ikac j i 
pokonkursowych (w przypadku nagrodzenia bądź wyróżnienia 
przez jury).
 Dodatkowych informacji można zasięgnąć pod numerem 
tel. 77-4101487 lub 77-4100566.

Organizatorzy

Regulamin VII edycji Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu Literackiego

lipca br. Burmistrz Namysłowa 
Jul ian Kruszyński  wraz ze 
współpracownikami przyjął 
namysłowskich zapaśników, 

którzy  podczas  I  h istorycznych 
Europejskich Igrzysk Olimpijskich w 
Baku (Azerbejdżan) walczyli  dla 
naszego kraju. 
 W spotkaniu  uczestn iczy l i 
zdobywca trzeciego miejsca w stylu 
wolnym Radosław Marcinkiewicz (86 
kg) oraz Krystian Brzozowski (74kg ), 
który w tych zawodach zajął ósme 
miejsce, będąc blisko zdobycia medalu. 
Brąz Radka to jedyny medal podczas 
t y c h  z a w o d ó w  d l a  n a s z e g o 
województwa na 20 zdobytych przez 
polskich sportowców. Gratulacje i 
upominki od Burmistrza odebrali 
również trener zawodników Krzysztof Pawlak oraz szefowie Klubu - 

Prezes  Kazimierz Szelągiewicz i przedstawiciel zarządu Mariusz 
Cebula. Gratulacje!                                                                           MC
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czwartek 16 lipca 2015r. ok. godz. 18.20, powrócił 
ze swej kolejnej wyprawy rowerowej po Polsce, 
tym razem sz lakiem wzdłuż  rzeki  Wisły, 
mieszkaniec Smarchowic Wielkich Tadeusz Kulbat.

Pan Tadeusz po przejechaniu 1700 km tzw "szlakiem Wiślanym" 
dokonał kolejnego pięknego wyczynu sportowo-turystycznego, 
sławiąc jednocześnie swym oznakowanym rowerem z piękną 
tabliczką "ONA Tadeusz" (i herbami miasta Namysłowa a także 
Powiatu Namysłowskiego) nasze miasto i gminę - Namysłów.
Na wyprawę rowerową "szlakiem wiślanym" wyruszył 30 czerwca 
br. wraz ze swym kolegą, również emerytowanym górnikiem 
Krzysztofem Śimkowskim z Bełchatowa. Obaj rowerzyści wyruszyli 
na szlak, od źródeł pięknej królowej rzek, czyli miejscowości Wisła i 
źródeł Wisły umiejscowionych na zboczu Baraniej Góry na wys. ok. 
1107 m n.p.m. gdzie oczywiście wjechali rowerami.
Pokonali w ciągu 17 dni odległość 1700 km "zaliczając" i zwiedzając 
po drodze takie miejscowości jak, m.in. Wiała, Oświęcim, Kraków, 

Pacanów, Sandomierz, Puławy, Dęblin Czersk, Warszawa, Toruń, 
Grudziąc,  itd. kończąc swą wyprawę w miejscowości Gdańsk-
Świbno na Mierzei  Wiślanej,  czyli tam gdzie rzeka Wisła na 1047 
km kończy swój bieg.
Koledzy - rowerzyści z Namysłowa przywitali pana Tadeusza 16 
lipca na pl. Wolności, pod pomnikiem Nike, gratulując Mu jego 
osiągnięcia i wspaniałego wyczynu. Cytując nieco górnolotnie 
Wergiliusza "Honor twój, imię i chwała pozostaną na zawsze.", 
chwała Ci Panie Tadeuszu, że jesteś z nami i sławisz naszą małą 
Namysłowską Ojczyznę.

Czesław 
Kowalczyk

W
Turysta rowerowy z Smarchowic Wielkich sławi gminę Namysłów

rzedszkolaki z Bukowy Śląskiej uczestniczyły w ogólnopolskim konkursie 
plastycznym ogłoszonym przez parlamentarzystów pt. „Szkoła marzeń”. 
  Dzieci, których prace zakwalifikowały się do finału wyjechały do Warszawy. 
Wyróżniono i nagrodzono pracę Macieja Urbaniaka. Pozostali uczestnicy 

otrzymali upominki i dyplomy, zwiedzili Sejm i Senat. Zobaczyli, gdzie podejmuje się 
ważne decyzje dotyczące życia społecznego Polski.

Przedszkole w Bukowie Śląskiej 

P
Przedszkolaki z Bukowy Śląskiej w Sejmie i Senacie

czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, 
odbył się finał XX edycji gminnego konkursu 
ekologicznego pn. „Namysłowska Wiosna 
Ekologiczna”. 

 Nadrzędnym celem tegorocznego konkursu było włączenie 
dzieci i młodzieży do aktywnego udziału w zapobieganiu 
degradacji środowiska naturalnego, a także wdrażanie 
pozytywnych działań na rzecz owadów pszczołowatych, których 
znaczenie dla człowieka i środowiska jest kluczowe.
 Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży z przedszkoli, 
szkól podstawowych i gimnazjów z Gminy Namysłów. W ramach 
konkursu przeprowadzone zostały m.in. zajęcia dydaktyczne na 
temat „Pszczoła – przyjaciel człowieka” oraz konkurs na modę w 
stylu „eko” z różnorodnych materiałów przeznaczonych do 
recyklingu. Uczestnicy konkursu wykonali również ekologiczne 
prace plastyczne oraz mini ogród, skalniak lub rabatę obsadzoną 
roślinami przyjaznymi pszczołom. Podsumowaniem konkursu był 
test wiedzy z zakresu ochrony środowiska i ekologii, który 
żadnemu z uczestników nie sprawił większego problemu.
Organizatorzy konkursu byli pod dużym wrażeniem inwencji 
twórczej oraz pokładu pomysłowości i radości, jaki zawierały w 
sobie wszystkie prace.
Po burzliwych i pełnych zwrotów akcji obradach, komisja 
konkursowa wybrała następujących laureatów XX edycji konkursu 
„Namysłowska Wiosna Ekologiczna”.:
Kategoria „przedszkola”:
ź I miejsce i bon o wartości 1000.00 zł zdobyło Przedszkole nr 5
 w Namysłowie;
ź II miejsce i bon o wartości 800.00 zł - Przedszkole nr 4
 w Namysłowie;

ź III miejsce i bon 
o wartości 600.00 zł 
-  P r z e d s z k o l e 
I n t e g r a c y j n e 
w Namysłowie;
 Wyróżnienie i 
b o n  o  wa r to ś c i 
4 0 0 , 0 0  z ł  - 
Przedszkole nr 1 w 
N a m y s ł o w i e , 
Zespół Placówek 
Oświatow ych w 
S m o g o r z o w i e , 
P r z e d s z k o l e  w 
Kowalowicach z 
O d d z i a ł e m 
Z a m i e j s c o w y m 
S m o g o r z o w i e , 
Przedszkole nr 3 w 
Namysłowie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jastrzębiu – 
Przedszkole, ZSP w Ligocie Książęcej – Przedszkole oraz 
Przedszkole w Bukowie Śląskiej.

Kategoria „szkoły podstawowe i gimnazja”:
ź I miejsce i bon o wartości 1000.00 zł zdobyła Szkoła 
 Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej;
ź II miejsce i bon o wartości 800.00 zł - ZSP w Ligocie Książęcej - 
 uczniowie klas I-VI;
ź III miejsce i bon o wartości 600.00 zł - Zespół Szkolno – 
 Przedszkolny w Jastrzębiu;
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Kategoria „szkoły podstawowe i gimnazja”:
ź I miejsce i bon o wartości 1000.00 zł zdobyła Szkoła 
 Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej;
ź II miejsce i bon o wartości 800.00 zł - ZSP w Ligocie Książęcej - 
 uczniowie klas I-VI;
ź III miejsce i bon o wartości 600.00 zł - Zespół Szkolno – 
 Przedszkolny w Jastrzębiu;
 Wyróżnienie i bon o wartości 400,00 zł - Zespół Placówek 
Oświatowych w Smogorzowie - Gimnazjum, SP nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Namysłowie, SP nr 3 w Namysłowie, ZSP w 
Ligocie Książęcej-Gimnazjum, SP nr 5 im. bł. Jana Pawła II w 
Namysłowie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie.
Nagrody zdobyte w konkursie przeznaczone zostaną na zakup 
niezbędnych pomocy dydaktycznych.
Dziękujemy Wszystkim za udział w tegorocznej edycji konkursu.

Ilona Kozłowska

czerwca br. na namysłowskim rynku został 
zorganizowany festyn zapaśniczy pod nazwą 
„Zapasy Sportem Wszystkich Namysłowian”. 
 Organizatorzy festynu zapewnili wiele atrakcji dla 

licznie zgromadzonej publiczności. Festyn rozpoczął się pokazem 
zapaśniczym, w którym uczestniczyli wszyscy czołowi zapaśnicy 
namysłowskiego „Orła” (za wyjątkiem Krystiana Brzozowskiego 
oraz Radosława Marcinkiewicza, którzy reprezentowali kraj na I 
Europejskich Igrzyskach Olimpijskich rozgrywanych w Baku - 
Azerbejdżan) oraz najmłodsi zawodnicy LUKS „Orły”.  Po 
widowiskowych skokach akrobatycznych i prezentacji techniki 
zapaśniczej rozegrano zawody wśród najmłodszych „Orłów”. W 
swoich kategoriach wagowych zwyciężyli: Lucjan Mikuśkiewicz, 
Emil Mikuśkiewicz, Maksymilian Marcinkiewicz, Grzegorz Stępień, 
Nehemiasz Wiśniewski, Julian Lejczak, Wiktor Bender, Sebastian 
Stępień, Jakub Perniok, Mateusz Buczkowski, Kacper Bieleń, 
Maksymilian Lejczak oraz zapaśniczki Agnieszka Czyżowicz i 
Aleksandra Niezgoda.
 Wszyscy zawodnicy z rąk Prezesa LKS „Orzeł” Namysłów 
Kazimierza Szelągiewicza oraz trenera Kadry Narodowej Juniorek 
Marcina Marcinkiewicza otrzymali okolicznościowe medale.
 W przerwie rywalizacji najmłodszych, rozegrano zawody 
dla „najstarszych” mieszkańców Namysłowa o „złotą szarfę”. Po 
bardzo emocjonujących pojedynkach w wielkim  finale spotkali się 
Arkadiusz Kacprzak oraz Mariusz Jaskółowski. Walka  w 

regulaminowym czasie nie została rozstrzygnięta, a o zwycięzcy 
zadecydowała publiczność. Większą owację od publiczności 
otrzymał Arkadiusz Kacprzak i to on zdobył „złotą szarfę”. 
 Zapasy są sportem wszystkich namysłowian, również tych 
najmłodszych. Oni także rywalizowali o „złotą" szarfę”. W grupie 
czterolatków zwyciężył Marcin Marcinkiewicz, sześciolatków Igor 
Stępień, a wśród dziewczynek Wiktoria Marcinkiewicz.
Składam serdeczne podziękowania rodzicom oraz sponsorom 
działaczom, którzy pomogli w organizacji festynu.

Dariusz Stępień
Prezes LUKS "Orły" Namysłów

14
„Zapasy Sportem Wszystkich Namysłowian”

czerwca br.  na Stadionie Narodowym w 
Warszawie odbyła się Gala Sportu Młodzieżowego 
podsumowująca współzawodnictwo dzieci i 
m ł o d z i e ż y  w  r a m a c h  S y s t e m u  S p o r t u 

Młodzieżowego w 2014 roku. 
 W jej trakcie Podsekretarz Stanu Dorota Idzi wręczyła 
nagrody przyznane przez Ministra Sportu i Turystyki Andrzeja 
Biernata klubom sportowym oraz jednostkom samorządu 
terytorialnego - województwom, powiatom i gminom. 
 Podczas tegorocznej gali nagrodzeni zostali dodatkowo 
także zawodnicy i zawodniczki z każdego województwa 
wytypowani przez Urzędy Marszałkowskie.  Województwo 
opolskie reprezentowała zapaśniczka LKS „Orzeł” Namysłów - 
Mistrzyni Europy juniorek młodszych do lat 17 z 2014 r.  Ewelina 
Ciunek oraz prezes klubu Kazimierz Szelągiewicz. Gratulacje!

LKS „Orzeł” Namysłów

10
Gala Sportu Młodzieżowego
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czwartek 16 lipca 2015r. ok. godz. 18.20, powrócił 
ze swej kolejnej wyprawy rowerowej po Polsce, 
tym razem sz lakiem wzdłuż  rzeki  Wisły, 
mieszkaniec Smarchowic Wielkich Tadeusz Kulbat.

Pan Tadeusz po przejechaniu 1700 km tzw "szlakiem Wiślanym" 
dokonał kolejnego pięknego wyczynu sportowo-turystycznego, 
sławiąc jednocześnie swym oznakowanym rowerem z piękną 
tabliczką "ONA Tadeusz" (i herbami miasta Namysłowa a także 
Powiatu Namysłowskiego) nasze miasto i gminę - Namysłów.
Na wyprawę rowerową "szlakiem wiślanym" wyruszył 30 czerwca 
br. wraz ze swym kolegą, również emerytowanym górnikiem 
Krzysztofem Śimkowskim z Bełchatowa. Obaj rowerzyści wyruszyli 
na szlak, od źródeł pięknej królowej rzek, czyli miejscowości Wisła i 
źródeł Wisły umiejscowionych na zboczu Baraniej Góry na wys. ok. 
1107 m n.p.m. gdzie oczywiście wjechali rowerami.
Pokonali w ciągu 17 dni odległość 1700 km "zaliczając" i zwiedzając 
po drodze takie miejscowości jak, m.in. Wiała, Oświęcim, Kraków, 

Pacanów, Sandomierz, Puławy, Dęblin Czersk, Warszawa, Toruń, 
Grudziąc,  itd. kończąc swą wyprawę w miejscowości Gdańsk-
Świbno na Mierzei  Wiślanej,  czyli tam gdzie rzeka Wisła na 1047 
km kończy swój bieg.
Koledzy - rowerzyści z Namysłowa przywitali pana Tadeusza 16 
lipca na pl. Wolności, pod pomnikiem Nike, gratulując Mu jego 
osiągnięcia i wspaniałego wyczynu. Cytując nieco górnolotnie 
Wergiliusza "Honor twój, imię i chwała pozostaną na zawsze.", 
chwała Ci Panie Tadeuszu, że jesteś z nami i sławisz naszą małą 
Namysłowską Ojczyznę.

Czesław 
Kowalczyk

W
Turysta rowerowy z Smarchowic Wielkich sławi gminę Namysłów

rzedszkolaki z Bukowy Śląskiej uczestniczyły w ogólnopolskim konkursie 
plastycznym ogłoszonym przez parlamentarzystów pt. „Szkoła marzeń”. 
  Dzieci, których prace zakwalifikowały się do finału wyjechały do Warszawy. 
Wyróżniono i nagrodzono pracę Macieja Urbaniaka. Pozostali uczestnicy 

otrzymali upominki i dyplomy, zwiedzili Sejm i Senat. Zobaczyli, gdzie podejmuje się 
ważne decyzje dotyczące życia społecznego Polski.

Przedszkole w Bukowie Śląskiej 

P
Przedszkolaki z Bukowy Śląskiej w Sejmie i Senacie

czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, 
odbył się finał XX edycji gminnego konkursu 
ekologicznego pn. „Namysłowska Wiosna 
Ekologiczna”. 

 Nadrzędnym celem tegorocznego konkursu było włączenie 
dzieci i młodzieży do aktywnego udziału w zapobieganiu 
degradacji środowiska naturalnego, a także wdrażanie 
pozytywnych działań na rzecz owadów pszczołowatych, których 
znaczenie dla człowieka i środowiska jest kluczowe.
 Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży z przedszkoli, 
szkól podstawowych i gimnazjów z Gminy Namysłów. W ramach 
konkursu przeprowadzone zostały m.in. zajęcia dydaktyczne na 
temat „Pszczoła – przyjaciel człowieka” oraz konkurs na modę w 
stylu „eko” z różnorodnych materiałów przeznaczonych do 
recyklingu. Uczestnicy konkursu wykonali również ekologiczne 
prace plastyczne oraz mini ogród, skalniak lub rabatę obsadzoną 
roślinami przyjaznymi pszczołom. Podsumowaniem konkursu był 
test wiedzy z zakresu ochrony środowiska i ekologii, który 
żadnemu z uczestników nie sprawił większego problemu.
Organizatorzy konkursu byli pod dużym wrażeniem inwencji 
twórczej oraz pokładu pomysłowości i radości, jaki zawierały w 
sobie wszystkie prace.
Po burzliwych i pełnych zwrotów akcji obradach, komisja 
konkursowa wybrała następujących laureatów XX edycji konkursu 
„Namysłowska Wiosna Ekologiczna”.:
Kategoria „przedszkola”:
ź I miejsce i bon o wartości 1000.00 zł zdobyło Przedszkole nr 5
 w Namysłowie;
ź II miejsce i bon o wartości 800.00 zł - Przedszkole nr 4
 w Namysłowie;

ź III miejsce i bon 
o wartości 600.00 zł 
-  P r z e d s z k o l e 
I n t e g r a c y j n e 
w Namysłowie;
 Wyróżnienie i 
b o n  o  wa r to ś c i 
4 0 0 , 0 0  z ł  - 
Przedszkole nr 1 w 
N a m y s ł o w i e , 
Zespół Placówek 
Oświatow ych w 
S m o g o r z o w i e , 
P r z e d s z k o l e  w 
Kowalowicach z 
O d d z i a ł e m 
Z a m i e j s c o w y m 
S m o g o r z o w i e , 
Przedszkole nr 3 w 
Namysłowie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jastrzębiu – 
Przedszkole, ZSP w Ligocie Książęcej – Przedszkole oraz 
Przedszkole w Bukowie Śląskiej.

Kategoria „szkoły podstawowe i gimnazja”:
ź I miejsce i bon o wartości 1000.00 zł zdobyła Szkoła 
 Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej;
ź II miejsce i bon o wartości 800.00 zł - ZSP w Ligocie Książęcej - 
 uczniowie klas I-VI;
ź III miejsce i bon o wartości 600.00 zł - Zespół Szkolno – 
 Przedszkolny w Jastrzębiu;
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Kategoria „szkoły podstawowe i gimnazja”:
ź I miejsce i bon o wartości 1000.00 zł zdobyła Szkoła 
 Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej;
ź II miejsce i bon o wartości 800.00 zł - ZSP w Ligocie Książęcej - 
 uczniowie klas I-VI;
ź III miejsce i bon o wartości 600.00 zł - Zespół Szkolno – 
 Przedszkolny w Jastrzębiu;
 Wyróżnienie i bon o wartości 400,00 zł - Zespół Placówek 
Oświatowych w Smogorzowie - Gimnazjum, SP nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Namysłowie, SP nr 3 w Namysłowie, ZSP w 
Ligocie Książęcej-Gimnazjum, SP nr 5 im. bł. Jana Pawła II w 
Namysłowie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie.
Nagrody zdobyte w konkursie przeznaczone zostaną na zakup 
niezbędnych pomocy dydaktycznych.
Dziękujemy Wszystkim za udział w tegorocznej edycji konkursu.

Ilona Kozłowska

czerwca br. na namysłowskim rynku został 
zorganizowany festyn zapaśniczy pod nazwą 
„Zapasy Sportem Wszystkich Namysłowian”. 
 Organizatorzy festynu zapewnili wiele atrakcji dla 

licznie zgromadzonej publiczności. Festyn rozpoczął się pokazem 
zapaśniczym, w którym uczestniczyli wszyscy czołowi zapaśnicy 
namysłowskiego „Orła” (za wyjątkiem Krystiana Brzozowskiego 
oraz Radosława Marcinkiewicza, którzy reprezentowali kraj na I 
Europejskich Igrzyskach Olimpijskich rozgrywanych w Baku - 
Azerbejdżan) oraz najmłodsi zawodnicy LUKS „Orły”.  Po 
widowiskowych skokach akrobatycznych i prezentacji techniki 
zapaśniczej rozegrano zawody wśród najmłodszych „Orłów”. W 
swoich kategoriach wagowych zwyciężyli: Lucjan Mikuśkiewicz, 
Emil Mikuśkiewicz, Maksymilian Marcinkiewicz, Grzegorz Stępień, 
Nehemiasz Wiśniewski, Julian Lejczak, Wiktor Bender, Sebastian 
Stępień, Jakub Perniok, Mateusz Buczkowski, Kacper Bieleń, 
Maksymilian Lejczak oraz zapaśniczki Agnieszka Czyżowicz i 
Aleksandra Niezgoda.
 Wszyscy zawodnicy z rąk Prezesa LKS „Orzeł” Namysłów 
Kazimierza Szelągiewicza oraz trenera Kadry Narodowej Juniorek 
Marcina Marcinkiewicza otrzymali okolicznościowe medale.
 W przerwie rywalizacji najmłodszych, rozegrano zawody 
dla „najstarszych” mieszkańców Namysłowa o „złotą szarfę”. Po 
bardzo emocjonujących pojedynkach w wielkim  finale spotkali się 
Arkadiusz Kacprzak oraz Mariusz Jaskółowski. Walka  w 

regulaminowym czasie nie została rozstrzygnięta, a o zwycięzcy 
zadecydowała publiczność. Większą owację od publiczności 
otrzymał Arkadiusz Kacprzak i to on zdobył „złotą szarfę”. 
 Zapasy są sportem wszystkich namysłowian, również tych 
najmłodszych. Oni także rywalizowali o „złotą" szarfę”. W grupie 
czterolatków zwyciężył Marcin Marcinkiewicz, sześciolatków Igor 
Stępień, a wśród dziewczynek Wiktoria Marcinkiewicz.
Składam serdeczne podziękowania rodzicom oraz sponsorom 
działaczom, którzy pomogli w organizacji festynu.

Dariusz Stępień
Prezes LUKS "Orły" Namysłów

14
„Zapasy Sportem Wszystkich Namysłowian”

czerwca br.  na Stadionie Narodowym w 
Warszawie odbyła się Gala Sportu Młodzieżowego 
podsumowująca współzawodnictwo dzieci i 
m ł o d z i e ż y  w  r a m a c h  S y s t e m u  S p o r t u 

Młodzieżowego w 2014 roku. 
 W jej trakcie Podsekretarz Stanu Dorota Idzi wręczyła 
nagrody przyznane przez Ministra Sportu i Turystyki Andrzeja 
Biernata klubom sportowym oraz jednostkom samorządu 
terytorialnego - województwom, powiatom i gminom. 
 Podczas tegorocznej gali nagrodzeni zostali dodatkowo 
także zawodnicy i zawodniczki z każdego województwa 
wytypowani przez Urzędy Marszałkowskie.  Województwo 
opolskie reprezentowała zapaśniczka LKS „Orzeł” Namysłów - 
Mistrzyni Europy juniorek młodszych do lat 17 z 2014 r.  Ewelina 
Ciunek oraz prezes klubu Kazimierz Szelągiewicz. Gratulacje!

LKS „Orzeł” Namysłów
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czerwca br. we Wrocławiu odbył się rekordowy 
pod względem startujących zawodników i 
zawodniczek 3 Nocny Wrocław Półmaraton. 
 Punktualnie o godzinie 21.00 na trasę ulicami 

Wrocławia wyruszyło 7500 biegaczy, by w atmosferze gorącego 
dopingu licznie zgromadzonych kibiców zmagać się z dystansem 
21,096 km. Prym rywalizacji sportowej kilkunastoosobowej 
grupy z Namysłowa nadawał nasz najlepszy półmaratończyk 
Bartłomiej Stajniak. Ostatecznie zajął on ósmą lokatę z czasem 
1.08.43, jako piąty z Polaków. Jednocześnie podczas biegu 
rywalizowały także drużyny składające się z trzech zawodników. 
Drużyna „Namysłów Team”, w składzie: Bartłomiej Stajniak 
(1.08.43), Artur Musiał (1.21.39) i debiutujący na tym dystansie 
Piotr Hurman (1.22.53) w tej kategorii zajęła wspaniałe 2 
miejsce, ulegając jedynie bezkonkurencyjnym zawodnikom z 
Kenii. To największy sukces zawodników z Namysłowa podczas 
tak prestiżowej imprezy w biegach ulicznych. W sumie 
wystartowało 269 drużyn. AM

20
3 Nocny Wrocław Półmaraton

rzypadający w święto Bożego Ciała dzień wolny od pracy 
To wa r z y st w o  P r z y j a c i ó ł  N a my s ł o wa  i  Z i e m i 
Namysłowskiej postanowiło wykorzystać na planowaną 
od kilku tygodni wycieczkę rowerową.

 4 czerwca br. grupę namysłowskich rowerowych turystów 
można było zobaczyć na szosach, polnych drogach, leśnych 
duktach i ulicach miejscowości gmin Namysłów i Rychtal. W 
ramach II etapu “Rajdu Ziemi Rychtalskiej” członkowie TPNiZN 
pokonali trasę niemal 70 kilometrów, odwiedzając po drodze 
Kamienną, Michalice, Kowalowice, Baldwinowice, Skoroszów, 
Dworzyszcze, Krzyżowniki, Sadogórę, Wielki i Mały Buczek, 
Stogniewice, Proszów, Woskowice Górne i Małe oraz Bukowę 
Śląską. Podczas trwającej 8 godzin wyprawy odwiedzili liczne 
zabytki, położone na obszarze śląsko-wielkopolskiego pogranicza, 

wśród których znajdowały się oprócz pałaców i kościołów także 
słynąca z cudów kapliczka św. Jadwigi w Sadogórze oraz dawna 
strażnica graniczna w Skoroszowie.
 Kolejną wycieczką planowaną przez założone w 2014 r. 
stowarzyszenie regionalne jest "Rajd Ziemi Bierutowskiej", 
którego trasa prowadzić będzie przez obszary gmin Namysłów, 
Wilków i Bierutów. Pojawił się także pomysł na dwudniową 
wyprawę, w trakcie której odwiedzone zostałyby m. in. Dziadowa 
Kłoda, Syców, Kobyla Góra i Bralin, czyli miejscowości historycznie 
związane z Ziemią Sycowską.

Mateusz Magda
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Namysłowa i Ziemi 

Namysłowskiej

P
II etap „Rajdu Ziemi Rychtalskiej”

dniach od 4 do 6 czerwca br. w nadmorskiej 
m i e j s c o w o ś c i  Tr z ę s a c z  o d b y ł  s i ę  X V I I I 
Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Muzyki 
Gitarowej. 

 W grupie zespołów II miejsce zdobył duet w składzie: 
Katarzyna Wochal (gitara klasyczna) i Mateusz Kozieł (wibrafon, 
marimba) - uczniowie  Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. 
Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie. 
 Zespół prowadzony jest przez gitarzystę Dominika 
Matuszczaka i perkusistę Marcina Kozieła. Młodzi instrumentaliści 
muzykują w duecie zaledwie dwa lata, ale ich dorobek w postaci 
zdobytych miejsc w konkursach gitarowych o zasięgu 
ogólnopolskim i międzynarodowym jest imponujący.

Oto lista osiągnięć młodych adeptów sztuki muzycznej:
- I miejsce w III Ogólnopolskim Konkursie Gitarowym w 
Dobczycach (28-29.04.2014 r.), 
- III miejsce w XII Ogólnopolskim Konkursie Gitary Klasycznej w 
Kępnie (15-16.05.2014r.) 
- I miejsce w II Ogólnopolskim  Kolędowym Konkursie Gitarowym 
w Bystrzycy Kłodzkiej (16-17.01.2015 r.)
- III Miejsce w XVII Dolnośląskim Konkursie Gitarowym w Kłodzku 
(10-11.04.2015 r.)
 Gratulujemy tak bogatego dorobku artystycznego i 
życzymy dalszych sukcesów. 

Marcin Kozieł

W
Kolejny sukces duetu z Namysłowa

om to wcale nie są ściany, sufity i podłogi, ale ręce naszej 
Mamy i Taty”.  27 maja br. z okazji Dnia Mamy i Taty 
podczas spotkania w NOK-u  dzieci z Przedszkola Nr 1 
podziękowały swoim rodzicom za ich trud, miłość i 

wsparcie. Swoimi uroczymi występami wyraziły i przypomniały 
nam wszystkim jak ważni w życiu każdego człowieka są mama i 

tata. Tematem przewodnim była muzyka filmowa, a dzieci wcieliły 
się w role Pipi, Robin  Hooda czy Piratów. Magia kina, barwne 
stroje i ekspresja dzieci wywołały wiele wzruszeń i emocji.

Julita Karsznia 
Przedszkole Nr 1

D
„Studio Filmowe Jedynki”

czerwca br. w Łodzi odbył się IXX  Memoriał im. Jana 
Kauca - Otwarte Mistrzostwa Województwa Łódzkiego 
dzieci i młodzików w zapasach w stylu wolnym. 
Udział w zawodach wzięło 111 zawodników z 10 klubów, w 

tym reprezentanci „Orła” Namysłów. Ekipa z „Orła” liczyła 7 
zawodników. Wyniki zawodników z Namysłowa: Grupa dzieci: 
złoty medal zdobył Adrian Sikora, srebrny - Wiktor Bender, a 
brązowy - Patryk Bratosiewicz.
Grupa młodzików: złote medale zdobyli: Julian Lejczak (35 kg) i 
Kacper Bieleń (59 kg), srebrny - Sebastian Stępień (42 kg), a 
brązowy - Nehemiasz Wiśniewski (35 kg).
Warto dodać, że Julian Lejczak  (kat. 35 kg) wygrał wszystkie swoje 
walki przed czasem przez przewagę  techniczną 10-0 i walczył z 5 kg 
niedowagą, natomiast Nehemiaszowi Wiśniewskiemu do limitu 
kat. wag. 35 kg brakowało na wadze aż 7,5 kg. W punktacji 
drużynowej LKS „Orzeł” Namysłów zajął szóste miejsce, ustępując 
liczniejszym reprezentacją klubowym. Trenerami zawodników w 
klubie są: Dariusz Stępień, Patryk Dworczyk, Kazimierz 
Szelągiewicz, Marcin Marcinkiewicz oraz Krzysztof Pawlak.
Gratulacje dla młodych zapaśników i serdeczne podziękowania dla 

rodziców, sponsorów oraz sympatyków sekcji zapasów LKS „Orzeł” 
Namysłów!

LKS „Orzeł” Namysłów

6
Medale w Łodzi

dniach od 12 do 14 czerwca br. w Słubicach odbyły 
się Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w lekkiej 
atletyce w kategorii juniora, juniora młodszego i 
młodzieżowca.

 W gronie 800 startujących zawodników udział wzięło 
dwóch zawodników klubu sportowego LUKS „DWÓJKA” z 
Namysłowa: Kacper Sygulski (w gronie jedenastu skoczków wzwyż 
zajął 4 miejsce osiągając wynik 1,94 m) i  Patrycja Wąchała (w 
gronie dziesięciu zawodniczek z wynikiem 1,62 m zajęła 6 miejsce). 
Gratulujemy!

 Katarzyna Roll-Róg 

W
Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w Słubicach

dniach od 12 do 13 czerwca br. w Luckenwalde 
(Niemcy) odbył się Międzynarodowy Puchar 
Brandenburgii w zapasach w stylu wolnym 
kadetów do lat 17. 

 W silnie obsadzonej imprezie dobrze zaprezentowali się 
zawodnicy LKS „Orzeł” Namysłów, których trzech wystartowało w 
zawodach. Srebrny medal w kat. wagowej do 69 kg zdobył Paweł 
Malicki, który w finale musiał uznać wyższość reprezentanta 
Niemiec. Natomiast piąte miejsce w kat. wag. do 63 kg zdobył 
Wiktor Lejczak. W wywalczeniu lepszej lokaty Wiktorowi 
przeszkodziła kontuzja łuku brwiowego, której doznał w walce 
repasażowej. Obaj zawodnicy rywalizują o start w reprezentacji 
Polski na Mistrzostwach Europy i Świata w tej grupie wiekowej. 
Trzeci zawodnik, najmłodszy w ekipie Jakub Makuch (54 kg) zajął 
dalszą lokatę. W punktacji drużynowej „Orzeł” Namysłów 
uplasował się na dziesiątym miejscu. Startowało 160 zawodników 
z 28 krajowych i narodowych drużyn z Niemiec, Polski, Rosji, 
Finlandii, Francji, Łotwy, Litwy, Ukrainy, Węgier i Szwajcarii. Warto 
odnotować także, że złoty medal dla reprezentacji Niemiec w kat. 
wag. do 58 kg  zdobył wywodzący się Namysłowa i na zawodach 
krajowych reprezentujący „Orzeł” Namysłów Adrian Wolny, który 
zapewnił tym samym sobie start w Mistrzostwach Europy i Świata 

w ekipie naszych zachodnich sąsiadów. Adrian wszystkie swoje 
walki wygrał przed czasem, a w  finale zwyciężył zawodnika z 
Francji przez przewagę techniczną.
 Serdeczne podziękowania dla sponsorów, rodziców 
zawodników i sympatyków LKS „Orzeł” Namysłów, a w 
szczególności dla Piotra Lejczaka który pomógł w organizacji 
wyjazdu do Niemiec. Gratulacje!

LKS „Orzeł” Namysłów 

W
Międzynarodowy Puchar Brandenburgii
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czerwca br. we Wrocławiu odbył się rekordowy 
pod względem startujących zawodników i 
zawodniczek 3 Nocny Wrocław Półmaraton. 
 Punktualnie o godzinie 21.00 na trasę ulicami 

Wrocławia wyruszyło 7500 biegaczy, by w atmosferze gorącego 
dopingu licznie zgromadzonych kibiców zmagać się z dystansem 
21,096 km. Prym rywalizacji sportowej kilkunastoosobowej 
grupy z Namysłowa nadawał nasz najlepszy półmaratończyk 
Bartłomiej Stajniak. Ostatecznie zajął on ósmą lokatę z czasem 
1.08.43, jako piąty z Polaków. Jednocześnie podczas biegu 
rywalizowały także drużyny składające się z trzech zawodników. 
Drużyna „Namysłów Team”, w składzie: Bartłomiej Stajniak 
(1.08.43), Artur Musiał (1.21.39) i debiutujący na tym dystansie 
Piotr Hurman (1.22.53) w tej kategorii zajęła wspaniałe 2 
miejsce, ulegając jedynie bezkonkurencyjnym zawodnikom z 
Kenii. To największy sukces zawodników z Namysłowa podczas 
tak prestiżowej imprezy w biegach ulicznych. W sumie 
wystartowało 269 drużyn. AM

20
3 Nocny Wrocław Półmaraton

rzypadający w święto Bożego Ciała dzień wolny od pracy 
To wa r z y st w o  P r z y j a c i ó ł  N a my s ł o wa  i  Z i e m i 
Namysłowskiej postanowiło wykorzystać na planowaną 
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Kamienną, Michalice, Kowalowice, Baldwinowice, Skoroszów, 
Dworzyszcze, Krzyżowniki, Sadogórę, Wielki i Mały Buczek, 
Stogniewice, Proszów, Woskowice Górne i Małe oraz Bukowę 
Śląską. Podczas trwającej 8 godzin wyprawy odwiedzili liczne 
zabytki, położone na obszarze śląsko-wielkopolskiego pogranicza, 

wśród których znajdowały się oprócz pałaców i kościołów także 
słynąca z cudów kapliczka św. Jadwigi w Sadogórze oraz dawna 
strażnica graniczna w Skoroszowie.
 Kolejną wycieczką planowaną przez założone w 2014 r. 
stowarzyszenie regionalne jest "Rajd Ziemi Bierutowskiej", 
którego trasa prowadzić będzie przez obszary gmin Namysłów, 
Wilków i Bierutów. Pojawił się także pomysł na dwudniową 
wyprawę, w trakcie której odwiedzone zostałyby m. in. Dziadowa 
Kłoda, Syców, Kobyla Góra i Bralin, czyli miejscowości historycznie 
związane z Ziemią Sycowską.

Mateusz Magda
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Namysłowa i Ziemi 

Namysłowskiej

P
II etap „Rajdu Ziemi Rychtalskiej”

dniach od 4 do 6 czerwca br. w nadmorskiej 
m i e j s c o w o ś c i  Tr z ę s a c z  o d b y ł  s i ę  X V I I I 
Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Muzyki 
Gitarowej. 
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w Bystrzycy Kłodzkiej (16-17.01.2015 r.)
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LKS „Orzeł” Namysłów 

W
Międzynarodowy Puchar Brandenburgii
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Piknik rodzinny w Smarchowicach Wielkich

maja br. w parku w Smarchowicach Wielkich odbył 
się piknik rodzinny z okazji Międzynarodowego 
Dnia Dziecka. 
 Dzieci świętowanie rozpoczęły o godzinie 14 
w s p ó l n y m i  z a b a w a m i  p r z y  m u z y c e , 

zorganizowanymi przez przedstawicieli Namysłowskiego Ośrodka 
Kultury. Po wspólnych pląsach przyszedł czas na kiełbaski, 
aczkolwiek najpierw dzieci musiały sobie je same usmażyć na 
rozpalonym wcześniej, dużym ognisku. Gdy brzuszki okazały się 
pełne, rozpoczęły się zawody sportowe, z których jak się później 
okazało, nikt nie wyszedł przegrany. Imprezę zakończyła 
degustacja lodów, które okazały się największą atrakcją.
 Był to przyjemny czas spędzony z dziećmi. Pogoda dopisała, 
a dzieciaki nie przestawały się uśmiechać, zarażając wszystkich 
zgromadzonych swoją dziecięcą radością.
 Jednakże nie udałoby się zorganizować tego święta, gdyby 
nie nasi sponsorzy. Składamy podziękowania dla: Banku 
Spółdzielczego w Namysłowie, Firmom Nestle Polska S.A. 
Intermarché, Euro Dom. FHU. Nowak - Juzak J., Eljaz Elżbieta 
Załomska. 

 Ponadto dziękuję  wszystkim, którzy aktywnie włączyli się 
w pomoc przy przygotowaniu święta naszych dzieciaków. 
Szczególnie dziękuję tym, którzy przez całą sobotę dzielnie 
uczestniczyli w porządkowaniu parku, a także tym, którzy zajęli się 
rozłożeniem ławek i parasoli oraz  osobom, które pomagały przy 
obsłudze.

Sołtys Smarchowic Wielkich
Kazimierz Paczkowski

31
czerwcu gościliśmy w Urzędzie Miejskim bardzo 
miłych gości – uczniów klasy III ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Namysłowie wraz z 
wychowawcą klasy Teresą Porembską. 

 Niemałą atrakcją dla dzieci było spotkanie z Burmistrzem 
Namysłowa Julianem Kruszyńskim w jego gabinecie. Uczniowie 
oprowadzeni przez sekretarza Urzędu Adama Lupę po 
poszczególnych referatach, mieli również okazję zobaczyć, jak 
wygląda praca na poszczególnych stanowiskach oraz jakie sprawy 
można w urzędzie załatwić. 
 Pracownicy opowiedzieli młodym interesantom pokrótce o 
swojej pracy oraz udzielali odpowiedzi na zadane pytania. 

MR

W
Uczniowie z wizytą u Burmistrza

uż po raz  4-ty spotkaliśmy się w 
Centrum Turystyki i Rekreacji 
„Delfin”, aby świętować dzień 
w s z y s t k i c h  m a l u c h ó w.  A  t o 

wszystko za sprawą organizatora, jednej 
ze szkół pływania MS Swim School 
Macieja Szewczyka, by wspólnie spędzić 
ten wyjątkowy dzień na sportowo. 
 Z roku na rok impreza cieszy się 
większą popularnością, a namacalnym 
dowodem na to jest ilość zawodników, 
która wystartowała - 80 osób, wśród 
których najmłodszy miał 4 lata, a najstarsza 
15 lat. Ta z roku na rok większa liczba zawodników, to uczniowie ze 
szkół pływania, dzieci z gminy Namysłów, a dodatkowo poprzez 
coraz większy prestiż imprezy zawitały zawodniczki i zawodnicy z 
klubu WKS Śląsk Wrocław, czy MKS Oceanik Ostrzeszów.

  Organizator serdecznie dziękuje wszystkim, którzy 
przyłączyli się do organizacji imprezy oraz wspomogli ją 
finansowo. 

MS Swim School 

J
VI Zawody Pływackie „DZIEŃ DZIECKA 2015”

maja br. uczestnicy Młodzieżowej 
Szkółki Wędkarskiej przy Kole PZW 
NSM, reprezentujący szkoły:  SP nr 4 
z  O ddz ia łami  integ racy j nymi 

Namysłów: Milena Stocka, Kacper Putowski, 
Michał Putowski,  Gimnazjum nr 2 w Namysłowie: 
Filip Zając, Bartosz Pater, Grzegorz Mosiej, 
Publiczne LO w Dobrzeniu Wielkim -  Arkadiusz 
Putowski,  wzięli  udział w Mistrzostwach 
Województwa Opolskiego Szkół Podstawowych, 
Gimnazja lnych i  Ponadgimnazja lnych w 
Wędkarstwie Spławikowym, które tradycyjnie 
odbyły się nad Kanałem Ulgi w Opolu. 
W  za w o d a c h  w y s ta r t o wa ł o  ł ą c z n i e  2 0 6 
zawodników.
 Trudne warunki połowu, w tym silny uciąg 
wody i słabe brania ryb sprawiły, że wyniki jakie uzyskiwano nie 
były najlepsze. Po czterogodzinnych zmaganiach nasi zawodnicy 
zapewnili swoim szkołom odpowiednio miejsca: I miejsce w 
kategorii Szkół Podstawowych i V miejsce w kategorii Szkół 
Gimnazjalnych. 
Arek Putowski w kategorii Szkół Ponadgimnazjalnych zajął 
indywidualnie II miejsce.
 Wyniki indywidualne w kategorii Szkół Podstawowych: 
Kacper Putowski – 3 m, Michał Putowski – 5 m, Milena Stocka – 13 

m, jednocześnie zostając Mistrzynią Okręgu w kategorii dziewcząt 
Szkół Podstawowych. W kategorii Szkół Gimnazjalnych: Filip Zając 
– 19 m, Bartosz Pater – 26 m, Grzegorz Mosiej – 4 m. 
 W tym samym dniu Okręgowa Komisja ds. Młodzieży ZO 
PZW Opole ogłosiła wyniki dorocznego konkursu na koło najlepiej 
pracujące z młodzieżą w 2014 roku.  W  imieniu Zarządu Koła PZW 
NSM nagrodę II stopnia odebrała Ela Piskorek.

Prezes Koła
PZW NSM Namysłów

Stanisław Piasny

23
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Zapisy na Turniej Piłki Siatkowej
łodzieżowa Rada Miejska w Namysłowie zaprasza 
na Pierwszy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar 
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie, który 
odbędzie się 23.08.2015r. na terenie CTIR Delfin w 

Namysłowie. 
 Rozgrywki odbędą się w trzech kategoriach: I- do lat 16, II –  
17-20 lat,  III – 21-26 lat. Zgłoszenia na turniej przyjmowane są 
wyłącznie na adres email: turniej_pilki_mrm@wp.pl do dnia 
10.08.2015r. Regulamin turnieju dostępny na stronie Urzędu 
Miejskiego w Namysłowie. Zapraszamy do udziału zabawie. 

Młodzieżowa Rada Miejska

M

esoły czerwiec w Przedszkolu nr 1 w Namysłowie 
już pierwszego dnia był bardzo miły, albowiem 
przedszkolaki obchodziły Dzień Dziecka. 
Oprócz pięknych życzeń nie zabrakło zabawy i wielu 

niespodzianek. Na zakończenie królowały pyszne lody. 
12 czerwca w placówce odbył się coroczny między przedszkolny 
quiz kulinarny „Poznaj zdrową żywność”, w którym udział wzięły 
dzieci z namysłowskich przedszkoli. Oprócz świetnej zabawy dzieci 
przygotowały zdrowe i proste dania z warzyw i owoców. 
Konsumpcja była najlepszym prezentem uczestników zabawy.
16 i 17 czerwca maluchy odwiedziły Komendę Powiatową 
Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie.  W trakcie  wizyty  
dzieci  mogły obserwować codzienne ćwiczenia i prace dzielnych 
strażaków, za co bardzo dziękujemy.
Atrakcją w przedszkolu były także zajęcia fitness, które odbyły się 
24 czerwca przy udziale dzieci z innych placówek. Zajęcia 
prowadziły instruktorki zabaw przy muzyce - Agnieszka 
Kienderowicz i Magdalena  Piłkarek. Dziękujemy Paniom za 
poświęcony czas i pomoc w propagowaniu ruchu na świeżym 
powietrzu.
Przedszkolaki odwiedziły również gospodarstwo ekologiczne w 
Biadaczu. Dzieci  jechały wozem przez las, robiły świeczki  z wosku 
pszczelego najstarszą metodą,  karmiły  zwierzęta, zwiedzały  
gospodarstwo i upiekły  pyszne drożdżowe  bułeczki. 
Czerwiec to również czas refleksji i podsumowań. Starszaki 

pożegnały się z przedszkolem i swoimi wychowawcami, 
rozpoczynając nowy etap w edukacji. 
Życzymy im zatem samych miłych i radosnych chwil w szkole, a po 
całym roku wszystkim dzieciom  miłego  odpoczynku w czasie 
wakacji. 

Lucyna Mucha 
Przedszkole nr 1 w Namysłowie

W
Wesoły czerwiec w „jedynce”
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Piknik rodzinny w Smarchowicach Wielkich

maja br. w parku w Smarchowicach Wielkich odbył 
się piknik rodzinny z okazji Międzynarodowego 
Dnia Dziecka. 
 Dzieci świętowanie rozpoczęły o godzinie 14 
w s p ó l n y m i  z a b a w a m i  p r z y  m u z y c e , 

zorganizowanymi przez przedstawicieli Namysłowskiego Ośrodka 
Kultury. Po wspólnych pląsach przyszedł czas na kiełbaski, 
aczkolwiek najpierw dzieci musiały sobie je same usmażyć na 
rozpalonym wcześniej, dużym ognisku. Gdy brzuszki okazały się 
pełne, rozpoczęły się zawody sportowe, z których jak się później 
okazało, nikt nie wyszedł przegrany. Imprezę zakończyła 
degustacja lodów, które okazały się największą atrakcją.
 Był to przyjemny czas spędzony z dziećmi. Pogoda dopisała, 
a dzieciaki nie przestawały się uśmiechać, zarażając wszystkich 
zgromadzonych swoją dziecięcą radością.
 Jednakże nie udałoby się zorganizować tego święta, gdyby 
nie nasi sponsorzy. Składamy podziękowania dla: Banku 
Spółdzielczego w Namysłowie, Firmom Nestle Polska S.A. 
Intermarché, Euro Dom. FHU. Nowak - Juzak J., Eljaz Elżbieta 
Załomska. 

 Ponadto dziękuję  wszystkim, którzy aktywnie włączyli się 
w pomoc przy przygotowaniu święta naszych dzieciaków. 
Szczególnie dziękuję tym, którzy przez całą sobotę dzielnie 
uczestniczyli w porządkowaniu parku, a także tym, którzy zajęli się 
rozłożeniem ławek i parasoli oraz  osobom, które pomagały przy 
obsłudze.

Sołtys Smarchowic Wielkich
Kazimierz Paczkowski

31
czerwcu gościliśmy w Urzędzie Miejskim bardzo 
miłych gości – uczniów klasy III ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Namysłowie wraz z 
wychowawcą klasy Teresą Porembską. 

 Niemałą atrakcją dla dzieci było spotkanie z Burmistrzem 
Namysłowa Julianem Kruszyńskim w jego gabinecie. Uczniowie 
oprowadzeni przez sekretarza Urzędu Adama Lupę po 
poszczególnych referatach, mieli również okazję zobaczyć, jak 
wygląda praca na poszczególnych stanowiskach oraz jakie sprawy 
można w urzędzie załatwić. 
 Pracownicy opowiedzieli młodym interesantom pokrótce o 
swojej pracy oraz udzielali odpowiedzi na zadane pytania. 

MR

W
Uczniowie z wizytą u Burmistrza

uż po raz  4-ty spotkaliśmy się w 
Centrum Turystyki i Rekreacji 
„Delfin”, aby świętować dzień 
w s z y s t k i c h  m a l u c h ó w.  A  t o 

wszystko za sprawą organizatora, jednej 
ze szkół pływania MS Swim School 
Macieja Szewczyka, by wspólnie spędzić 
ten wyjątkowy dzień na sportowo. 
 Z roku na rok impreza cieszy się 
większą popularnością, a namacalnym 
dowodem na to jest ilość zawodników, 
która wystartowała - 80 osób, wśród 
których najmłodszy miał 4 lata, a najstarsza 
15 lat. Ta z roku na rok większa liczba zawodników, to uczniowie ze 
szkół pływania, dzieci z gminy Namysłów, a dodatkowo poprzez 
coraz większy prestiż imprezy zawitały zawodniczki i zawodnicy z 
klubu WKS Śląsk Wrocław, czy MKS Oceanik Ostrzeszów.

  Organizator serdecznie dziękuje wszystkim, którzy 
przyłączyli się do organizacji imprezy oraz wspomogli ją 
finansowo. 

MS Swim School 

J
VI Zawody Pływackie „DZIEŃ DZIECKA 2015”

maja br. uczestnicy Młodzieżowej 
Szkółki Wędkarskiej przy Kole PZW 
NSM, reprezentujący szkoły:  SP nr 4 
z  O ddz ia łami  integ racy j nymi 

Namysłów: Milena Stocka, Kacper Putowski, 
Michał Putowski,  Gimnazjum nr 2 w Namysłowie: 
Filip Zając, Bartosz Pater, Grzegorz Mosiej, 
Publiczne LO w Dobrzeniu Wielkim -  Arkadiusz 
Putowski,  wzięli  udział w Mistrzostwach 
Województwa Opolskiego Szkół Podstawowych, 
Gimnazja lnych i  Ponadgimnazja lnych w 
Wędkarstwie Spławikowym, które tradycyjnie 
odbyły się nad Kanałem Ulgi w Opolu. 
W  za w o d a c h  w y s ta r t o wa ł o  ł ą c z n i e  2 0 6 
zawodników.
 Trudne warunki połowu, w tym silny uciąg 
wody i słabe brania ryb sprawiły, że wyniki jakie uzyskiwano nie 
były najlepsze. Po czterogodzinnych zmaganiach nasi zawodnicy 
zapewnili swoim szkołom odpowiednio miejsca: I miejsce w 
kategorii Szkół Podstawowych i V miejsce w kategorii Szkół 
Gimnazjalnych. 
Arek Putowski w kategorii Szkół Ponadgimnazjalnych zajął 
indywidualnie II miejsce.
 Wyniki indywidualne w kategorii Szkół Podstawowych: 
Kacper Putowski – 3 m, Michał Putowski – 5 m, Milena Stocka – 13 

m, jednocześnie zostając Mistrzynią Okręgu w kategorii dziewcząt 
Szkół Podstawowych. W kategorii Szkół Gimnazjalnych: Filip Zając 
– 19 m, Bartosz Pater – 26 m, Grzegorz Mosiej – 4 m. 
 W tym samym dniu Okręgowa Komisja ds. Młodzieży ZO 
PZW Opole ogłosiła wyniki dorocznego konkursu na koło najlepiej 
pracujące z młodzieżą w 2014 roku.  W  imieniu Zarządu Koła PZW 
NSM nagrodę II stopnia odebrała Ela Piskorek.

Prezes Koła
PZW NSM Namysłów

Stanisław Piasny
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Zapisy na Turniej Piłki Siatkowej
łodzieżowa Rada Miejska w Namysłowie zaprasza 
na Pierwszy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar 
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie, który 
odbędzie się 23.08.2015r. na terenie CTIR Delfin w 

Namysłowie. 
 Rozgrywki odbędą się w trzech kategoriach: I- do lat 16, II –  
17-20 lat,  III – 21-26 lat. Zgłoszenia na turniej przyjmowane są 
wyłącznie na adres email: turniej_pilki_mrm@wp.pl do dnia 
10.08.2015r. Regulamin turnieju dostępny na stronie Urzędu 
Miejskiego w Namysłowie. Zapraszamy do udziału zabawie. 

Młodzieżowa Rada Miejska

M

esoły czerwiec w Przedszkolu nr 1 w Namysłowie 
już pierwszego dnia był bardzo miły, albowiem 
przedszkolaki obchodziły Dzień Dziecka. 
Oprócz pięknych życzeń nie zabrakło zabawy i wielu 

niespodzianek. Na zakończenie królowały pyszne lody. 
12 czerwca w placówce odbył się coroczny między przedszkolny 
quiz kulinarny „Poznaj zdrową żywność”, w którym udział wzięły 
dzieci z namysłowskich przedszkoli. Oprócz świetnej zabawy dzieci 
przygotowały zdrowe i proste dania z warzyw i owoców. 
Konsumpcja była najlepszym prezentem uczestników zabawy.
16 i 17 czerwca maluchy odwiedziły Komendę Powiatową 
Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie.  W trakcie  wizyty  
dzieci  mogły obserwować codzienne ćwiczenia i prace dzielnych 
strażaków, za co bardzo dziękujemy.
Atrakcją w przedszkolu były także zajęcia fitness, które odbyły się 
24 czerwca przy udziale dzieci z innych placówek. Zajęcia 
prowadziły instruktorki zabaw przy muzyce - Agnieszka 
Kienderowicz i Magdalena  Piłkarek. Dziękujemy Paniom za 
poświęcony czas i pomoc w propagowaniu ruchu na świeżym 
powietrzu.
Przedszkolaki odwiedziły również gospodarstwo ekologiczne w 
Biadaczu. Dzieci  jechały wozem przez las, robiły świeczki  z wosku 
pszczelego najstarszą metodą,  karmiły  zwierzęta, zwiedzały  
gospodarstwo i upiekły  pyszne drożdżowe  bułeczki. 
Czerwiec to również czas refleksji i podsumowań. Starszaki 

pożegnały się z przedszkolem i swoimi wychowawcami, 
rozpoczynając nowy etap w edukacji. 
Życzymy im zatem samych miłych i radosnych chwil w szkole, a po 
całym roku wszystkim dzieciom  miłego  odpoczynku w czasie 
wakacji. 

Lucyna Mucha 
Przedszkole nr 1 w Namysłowie

W
Wesoły czerwiec w „jedynce”
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OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2  oraz art. 67 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) oraz 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 25 września 2014 r. w sprawie sposobu i 
trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. 
2014 poz. 1490, z późn. zm.), w związku z Zarządzeniem Nr 548/VI/14 Burmistrza 
Namysłowa z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa ogłasza 
II rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w Namysłowie przy ul. 
Oławskiej 11, bez obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku 
Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00006112/0, 
obejmującej działkę nr 263/2, k. m. 6, o powierzchni 0,0420 ha oraz budynek 
mieszkalny jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym i budynek 
gospodarczy, oba w pogorszonym stanie technicznym.
Nieruchomość położona w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej i usługowej, w 
zachodniej części miasta – przy ul. Oławskiej, w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego oznaczona, jako teren zabudowy mieszkaniowo-
usługowej, uzbrojona.
Budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 86,30 m2, częściowo podpiwniczony, 
składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, korytarza z klatką schodową, ganku, 
wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków.
Działka zagospodarowana altaną ogrodową, drzewami i krzewami ozdobnymi i 
owocowymi.
Istnieje możliwość obejrzenia nieruchomości do dnia rokowań, po wcześniejszym 
umówieniu terminu pod nr tel. 77 4190 377.

Cena wywoławcza – 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych) 
brutto. 

Rokowania odbędą się w dniu 2 września 2015 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie 
Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój nr 28.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie najpóźniej na 3 
dni przed terminem rokowań w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. 
Dubois 3, 46-100 Namysłów. 

Powinno ono zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest 
osoba prawna lub inny podmiot;
2) datę sporządzenia zgłoszenia;
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te 
warunki bez zastrzeżeń;
4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
5) dowód wpłaty zaliczki.

 Warunkiem wzięcia udziału w rokowaniach jest wpłata zaliczki w wysokości 15 
000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy 00/100 złotych) najpóźniej do dnia 31 sierpnia 
2015 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 
0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie.  Za dzień wpłaty 
przyjmuje się dzień wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Wpłaconą 
zaliczkę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która wygra 
rokowania. Zaliczka nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który 
rokowania wygrał, od podpisania umowy sprzedaży. Pozostałym uczestnikom zostanie 
zwrócona (bez odsetek).
 Uczestnik rokowań, ustalony jako nabywca nieruchomości, zostanie zawiadomiony 
o miejscu i dacie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od 
dnia zamknięcia rokowań. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia 
doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez 
usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator 
rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie będzie podlegać 
zwrotowi. Wszelkie koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy 
sprzedaży ponosi nabywca wyłoniony w rokowaniach.
Uczestnik rokowań winien przedłożyć komisji przeprowadzającej rokowania:
1) oryginał dowodu wpłaty zaliczki.
2) dokument tożsamości.
3) aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu rokowań w przypadku, gdy nieruchomość 
będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki 
cywilnej.
4) oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do 
działania na każdym etapie rokowań, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika 
rokowań.
5) pisemną zgodę współmałżonka do uczestnictwa w rokowaniach w jego imieniu oraz 
składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości, w 
przypadku małżonka zamierzającego samodzielnie uczestniczyć w rokowaniach na 
nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.
6) oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej 
stanem faktycznym i prawnym oraz stanem technicznym obiektu.
7) numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócona zaliczka, w przypadku nie 
wygrania rokowań.
 Rokowania są ważne nawet, gdyby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki 
określone w treści ogłoszenia. W przypadku ofert zawierających równorzędne 
propozycje cenowe decyduje oferta cenowa ustalona w drodze ustnych rokowań z 
oferentami.
 Zastrzega się prawo uznania, że złożone oferty nie spełniają oczekiwań Gminy 
Namysłów lub też przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami.
Przetargi publiczne ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości zakończone 
wynikami negatywnymi odbyły się w dniach: 20.05.2014 r. (I), 31.07.2014 r. (II), 
30.10.2014 r. (III), 15.12.2014 r. (IV), 30.03.2015 r. (V), natomiast I rokowania 
zakończone wynikiem negatywnym odbyły się w dniu 16.07.2015 r.
 Cena wywoławcza nieruchomości ogłaszana w przetargach wynosiła: w I i II 
przetargu – 180 000,00 zł, w III i IV – 162 000,00 zł, w V przetargu oraz rokowaniach – 
150 000,00 zł. Podane ceny są wartościami brutto.
 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, ul. Dubois 3, 46-100 
Namysłów, budynek B, pokój nr 34 lub 28, tel. 77 4190 377 (w godzinach pracy Urzędu).

Burmistrz Namysłowa 
  /-/ Julian Kruszyński

OGŁOSZENIE

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) oraz 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 25 września 2014 r. w 
sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. 2014 poz. 1490, z późn. zm.), w związku z 
Zarządzeniem Nr 109/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 maja 2015 r. 
w sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w 
miejscowości Ligotka, obejmującej działkę nr 110/2, k. m. 1, o 
powierzchni 0,3900 ha, niezabudowanej, bez obciążeń i zobowiązań, dla 
której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi 
księgę wieczystą nr OP1U/00044607/5.
Nieruchomość położona jest na obszarze wiejskim, w otoczeniu zabudowy, 
bezpośrednio przy drodze publicznej z dogodnym dostępem do sieci 
uzbrojenia technicznego.
Działka znajduje się w obszarze oznaczonym w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, jako teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.
Kształt działki nieregularny.

Cena wywoławcza – 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy 00/100 
złotych)
Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną brutto – zawiera podatek VAT
Wadium – 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy 00/100 złotych)

Przetarg odbędzie się w dniu 2 września 2015 r. o godzinie 12:00 w 
Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój nr 28

 Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium do dnia 31 
sierpnia 2015 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie 
nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w 
Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium 
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium 
przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej 
przed otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy 
przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny 
wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych setek złotych. Wpłacone 
wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości zwycięzcy 
przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, 
który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom 
wadium zostanie zwrócone (bez odsetek). 
 Cena nieruchomości ustalona w przetargu powiększona o 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 377 (w godzinach pracy Urzędu).

Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2  oraz art. 67 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) oraz 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 25 września 2014 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. 
U. 2014 poz. 1490, z późn. zm.), w związku z Zarządzeniem Nr 547/VI/14 Burmistrza 
Namysłowa z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa ogłasza 
 rokowania na sprzedaż nieruchomości lokalowej

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

Cena wywoławcza – 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy 00/100 złotych) 
brutto. 

Rokowania odbędą się w dniu 2 września 2015 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie 
Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój nr 28.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie najpóźniej 
na 3 dni przed terminem rokowań w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, 
ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów. 

Powinno ono zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest 
osoba prawna lub inny podmiot;
2) datę sporządzenia zgłoszenia;
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te 
warunki bez zastrzeżeń;
4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
5) dowód wpłaty zaliczki.

 Warunkiem wzięcia udziału w rokowaniach jest wpłata zaliczki w wysokości 7 
000,00 zł (słownie: siedem tysięcy 00/100 złotych) najpóźniej do dnia 31 sierpnia 
2015 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 
0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie.  Za dzień wpłaty 
przyjmuje się dzień wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Wpłaconą 
zaliczkę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która wygra 
rokowania. Zaliczka nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który 
rokowania wygrał, od podpisania umowy sprzedaży. Pozostałym uczestnikom 
zostanie zwrócona (bez odsetek).
 Uczestnik rokowań, ustalony jako nabywca nieruchomości, zostanie 
zawiadomiony o miejscu i dacie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w 
terminie 21 dni od dnia zamknięcia rokowań. Wyznaczony termin nie może być 
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca nieruchomości 
nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, 
organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie 
będzie podlegać zwrotowi. Wszelkie koszty notarialne i sądowe związane z 
zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca wyłoniony w rokowaniach.
Uczestnik rokowań winien przedłożyć komisji przeprowadzającej rokowania:
1) oryginał dowodu wpłaty zaliczki.
2) dokument tożsamości.
3) aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu rokowań w przypadku, gdy 
nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także 
umowę spółki cywilnej.
4) oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do 
działania na każdym etapie rokowań, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika 
rokowań.
5) pisemną zgodę współmałżonka do uczestnictwa w rokowaniach w jego imieniu 
oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości, w 
przypadku małżonka zamierzającego samodzielnie uczestniczyć w rokowaniach na 
nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.
6) oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, 
jej stanem faktycznym i prawnym oraz stanem technicznym obiektu.
7) numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócona zaliczka, w przypadku 
nie wygrania rokowań.
 Rokowania są ważne nawet, gdyby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki 
określone w treści ogłoszenia. W przypadku ofert zawierających równorzędne 
propozycje cenowe decyduje oferta cenowa ustalona w drodze ustnych rokowań z 
oferentami.
 Zastrzega się prawo uznania, że złożone oferty nie spełniają oczekiwań Gminy 
Namysłów lub też przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami.
Przetargi publiczne ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości zakończone 
wynikami negatywnymi odbyły się w dniach: 20.05.2014 r. (I), 31.07.2014 r. (II), 
30.10.2014 r. (III), 30.03.2015 r. (IV).
 Cena wywoławcza nieruchomości ogłaszana w przetargach wynosiła: w I, II i III 
przetargu – 84 000,00 zł, w IV – 70 000,00 zł. Podane ceny są wartościami brutto.
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, ul. Dubois 3, 46-100 
Namysłów, budynek B, pokój nr 34 lub 28, tel. 77 4190 377 (w godzinach pracy 
Urzędu).

Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gminnej 
przeznaczonej do sprzedaży

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Dubois nr 3 
(budynek B, III piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości 
przeznaczonej do sprzedaży, obejmujący działkę nr 501/255, k. m. 5, o 
powierzchni 0,0024 ha, k. m. 5, położoną w Namysłowie, dla której Sąd 
Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą nr OP1U/00042317/1, przeznaczoną do sprzedaży w drodze 
przetargu.
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom 
wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.), 
jeżeli złożą wnioski o nabycie w terminie określonym w ustawie. 

Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gminnych 
przeznaczonych do dzierżawy lub najmu

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

Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński

OGŁOSZENIE

Działając  na  podstawie  uchwały  nr  6/16/2012  Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia  Wspólników  Zakładu Administracji  Nieruchomości „ZAN”  
Spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością                           w  Namysłowie  z  
dnia  04 lipca 2012 r. oraz  na  podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust 1 i 
2 oraz art. 37 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce 
nieruchomościami  (Dz. U. z  2010 r.  nr  102, poz. 651 z późn. zm.)  i § 13 
rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i 
trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   Dz. 
U. nr 207, poz. 2108 z 2004 r.)

Zarząd  „ZAN”  Sp. z o.o. w Namysłowie
o g ł a s z a

I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

Nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym – przeznaczonym do 
rozbiórki, położonym w Namysłowie przy ul. Oławskiej 2, nr działki 962/2 o pow. 
0,739 ha k.m. 7, obręb Namysłów.

Cena  wywoławcza  wynosi  -  50.200,00  zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2015 r. godz. 10.00 w siedzibie  
„ZAN”  Sp. z o.o. w Namysłowie  ul. Dubois 5,  pokój nr 1a.

 Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości  
10%  ceny wywoławczej  tj. 5.200,00 zł  płatna  do  dnia 11 sierpnia 2015 r. 
(decyduje  data  uznania  rachunku bankowego ZAN  Sp. z o.o.  przelewem na 
rachunek  ZAN  Sp. z o.o.  w  Namysłowie  nr  34 8890 0001 0026 8279 2000 
0002  w Banku Spółdzielczym  w  Namysłowie.  
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nieruchomości osobie, która wygra 
przetarg.
 Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał 
przetarg od  zawarcia aktu notarialnego.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.
 Cena nieruchomości ustalona w przetargu powiększona o koszty 
przygotowania dokumentacji,  podatku VAT plus koszty ogłoszenia płatna 
będzie jednorazowo przelewem najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy 
notarialnej  na  rachunek  ZAN  Sp.  z o.o.  nr  34 8890 0001 0026 8279 2000 
0002 w  Banku Spółdzielczym w Namysłowie.  
 Nabywca  jest  zobowiązany  do  poniesienia  wszelkich  kosztów  
związanych z nabyciem  nieruchomości.  
 Zarząd Spółki może odwołać przetarg z ważnych przyczyn informując o tym 
niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
 Bliższych informacji udziela Robert Radomski  tel. (77)  4 -107-275 w godz. 
7.00 - 10.00  lub 14.00 - 15.00.

Prezes Zarządu
/-/ Andrzej Spór

OGŁOSZENIE

Działając  na  podstawie  uchwały  nr  3/06/2015  Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia  Wspólników  Zakładu Administracji  Nieruchomości „ZAN” 
Spółki z ograniczoną  odpowiedzialnością w Namysłowie  z  dnia  16 czerwca 
2015 r. oraz  na  podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust 1 i 2 oraz art. 37 
ust. 1   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. 
U. z  2010 r.  nr  102, poz. 651 z późn. zm.) i § 13 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz  rokowań na zbycie nieruchomości Dz. U. nr 
207, poz. 2108 z 2004 r.)

Zarząd  „ZAN”   Sp. z o.o. w Namysłowie
o g ł a s z a

I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 32 o 
pow. 23,20 m² składającego się z jednego pokoju, objęty KW 
OP1U/00070572/1 wraz z udziałem wynoszącym 283/10.000 częściach 
wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego działki nr 844/7 k.m. 4 o 
pow. 0,8534 ha objętej KW OP1U/00042065/9

Cena wywoławcza wynosi  -  35.600,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2015 r. godz. 11.00 w siedzibie 
„ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie,  ul. Dubois 5,  pokój nr 1a.

 Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości  
10%  ceny wywoławczej tj. 3.560,00 zł płatna  do  dnia 11 sierpnia 2015 r. 
(decyduje  data  uznania  rachunku bankowego ZAN  Sp. z o.o.  przelewem na 
rachunek  ZAN  Sp. z o.o. w  Namysłowie  nr  34 8890 0001 0026 8279 2000 
0002 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie.  
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nieruchomości osobie, która 
wygra przetarg.
 Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał 
przetarg  od  zawarcia aktu notarialnego.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.
 Cena nieruchomości ustalona w przetargu powiększona o koszty 
przygotowania dokumentacji, podatku VAT  plus koszty ogłoszenia płatna 
będzie jednorazowo przelewem najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy 
notarialnej na rachunek ZAN  Sp.  z o.o.  nr  34 8890 0001 0026 8279 2000 
0002 w  Banku Spółdzielczym  w Namysłowie. 
 Nabywca  jest  zobowiązany  do  poniesienia  wszelkich  kosztów  
związanych z nabyciem  nieruchomości.  
 Zarząd Spółki może odwołać przetarg z ważnych przyczyn informując o tym 
niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
 Bliższych informacji udziela Robert Radomski  tel. (77) 4107-275 w godz. 
7.00 - 10.00  lub 14.00 - 15.00.

Prezes Zarządu
/-/ Andrzej Spór
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OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2  oraz art. 67 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) oraz 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 25 września 2014 r. w sprawie sposobu i 
trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. 
2014 poz. 1490, z późn. zm.), w związku z Zarządzeniem Nr 548/VI/14 Burmistrza 
Namysłowa z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa ogłasza 
II rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w Namysłowie przy ul. 
Oławskiej 11, bez obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku 
Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00006112/0, 
obejmującej działkę nr 263/2, k. m. 6, o powierzchni 0,0420 ha oraz budynek 
mieszkalny jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym i budynek 
gospodarczy, oba w pogorszonym stanie technicznym.
Nieruchomość położona w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej i usługowej, w 
zachodniej części miasta – przy ul. Oławskiej, w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego oznaczona, jako teren zabudowy mieszkaniowo-
usługowej, uzbrojona.
Budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 86,30 m2, częściowo podpiwniczony, 
składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, korytarza z klatką schodową, ganku, 
wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków.
Działka zagospodarowana altaną ogrodową, drzewami i krzewami ozdobnymi i 
owocowymi.
Istnieje możliwość obejrzenia nieruchomości do dnia rokowań, po wcześniejszym 
umówieniu terminu pod nr tel. 77 4190 377.

Cena wywoławcza – 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych) 
brutto. 

Rokowania odbędą się w dniu 2 września 2015 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie 
Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój nr 28.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie najpóźniej na 3 
dni przed terminem rokowań w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. 
Dubois 3, 46-100 Namysłów. 

Powinno ono zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest 
osoba prawna lub inny podmiot;
2) datę sporządzenia zgłoszenia;
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te 
warunki bez zastrzeżeń;
4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
5) dowód wpłaty zaliczki.

 Warunkiem wzięcia udziału w rokowaniach jest wpłata zaliczki w wysokości 15 
000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy 00/100 złotych) najpóźniej do dnia 31 sierpnia 
2015 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 
0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie.  Za dzień wpłaty 
przyjmuje się dzień wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Wpłaconą 
zaliczkę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która wygra 
rokowania. Zaliczka nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który 
rokowania wygrał, od podpisania umowy sprzedaży. Pozostałym uczestnikom zostanie 
zwrócona (bez odsetek).
 Uczestnik rokowań, ustalony jako nabywca nieruchomości, zostanie zawiadomiony 
o miejscu i dacie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od 
dnia zamknięcia rokowań. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia 
doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez 
usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator 
rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie będzie podlegać 
zwrotowi. Wszelkie koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy 
sprzedaży ponosi nabywca wyłoniony w rokowaniach.
Uczestnik rokowań winien przedłożyć komisji przeprowadzającej rokowania:
1) oryginał dowodu wpłaty zaliczki.
2) dokument tożsamości.
3) aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu rokowań w przypadku, gdy nieruchomość 
będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki 
cywilnej.
4) oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do 
działania na każdym etapie rokowań, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika 
rokowań.
5) pisemną zgodę współmałżonka do uczestnictwa w rokowaniach w jego imieniu oraz 
składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości, w 
przypadku małżonka zamierzającego samodzielnie uczestniczyć w rokowaniach na 
nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.
6) oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej 
stanem faktycznym i prawnym oraz stanem technicznym obiektu.
7) numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócona zaliczka, w przypadku nie 
wygrania rokowań.
 Rokowania są ważne nawet, gdyby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki 
określone w treści ogłoszenia. W przypadku ofert zawierających równorzędne 
propozycje cenowe decyduje oferta cenowa ustalona w drodze ustnych rokowań z 
oferentami.
 Zastrzega się prawo uznania, że złożone oferty nie spełniają oczekiwań Gminy 
Namysłów lub też przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami.
Przetargi publiczne ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości zakończone 
wynikami negatywnymi odbyły się w dniach: 20.05.2014 r. (I), 31.07.2014 r. (II), 
30.10.2014 r. (III), 15.12.2014 r. (IV), 30.03.2015 r. (V), natomiast I rokowania 
zakończone wynikiem negatywnym odbyły się w dniu 16.07.2015 r.
 Cena wywoławcza nieruchomości ogłaszana w przetargach wynosiła: w I i II 
przetargu – 180 000,00 zł, w III i IV – 162 000,00 zł, w V przetargu oraz rokowaniach – 
150 000,00 zł. Podane ceny są wartościami brutto.
 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, ul. Dubois 3, 46-100 
Namysłów, budynek B, pokój nr 34 lub 28, tel. 77 4190 377 (w godzinach pracy Urzędu).

Burmistrz Namysłowa 
  /-/ Julian Kruszyński

OGŁOSZENIE

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) oraz 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 25 września 2014 r. w 
sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. 2014 poz. 1490, z późn. zm.), w związku z 
Zarządzeniem Nr 109/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 maja 2015 r. 
w sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w 
miejscowości Ligotka, obejmującej działkę nr 110/2, k. m. 1, o 
powierzchni 0,3900 ha, niezabudowanej, bez obciążeń i zobowiązań, dla 
której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi 
księgę wieczystą nr OP1U/00044607/5.
Nieruchomość położona jest na obszarze wiejskim, w otoczeniu zabudowy, 
bezpośrednio przy drodze publicznej z dogodnym dostępem do sieci 
uzbrojenia technicznego.
Działka znajduje się w obszarze oznaczonym w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, jako teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.
Kształt działki nieregularny.

Cena wywoławcza – 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy 00/100 
złotych)
Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną brutto – zawiera podatek VAT
Wadium – 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy 00/100 złotych)

Przetarg odbędzie się w dniu 2 września 2015 r. o godzinie 12:00 w 
Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój nr 28

 Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium do dnia 31 
sierpnia 2015 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie 
nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w 
Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium 
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium 
przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej 
przed otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy 
przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny 
wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych setek złotych. Wpłacone 
wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości zwycięzcy 
przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, 
który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom 
wadium zostanie zwrócone (bez odsetek). 
 Cena nieruchomości ustalona w przetargu powiększona o 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 377 (w godzinach pracy Urzędu).

Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2  oraz art. 67 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) oraz 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 25 września 2014 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. 
U. 2014 poz. 1490, z późn. zm.), w związku z Zarządzeniem Nr 547/VI/14 Burmistrza 
Namysłowa z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa ogłasza 
 rokowania na sprzedaż nieruchomości lokalowej

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

Cena wywoławcza – 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy 00/100 złotych) 
brutto. 

Rokowania odbędą się w dniu 2 września 2015 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie 
Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój nr 28.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie najpóźniej 
na 3 dni przed terminem rokowań w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, 
ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów. 

Powinno ono zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest 
osoba prawna lub inny podmiot;
2) datę sporządzenia zgłoszenia;
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te 
warunki bez zastrzeżeń;
4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
5) dowód wpłaty zaliczki.

 Warunkiem wzięcia udziału w rokowaniach jest wpłata zaliczki w wysokości 7 
000,00 zł (słownie: siedem tysięcy 00/100 złotych) najpóźniej do dnia 31 sierpnia 
2015 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 
0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie.  Za dzień wpłaty 
przyjmuje się dzień wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Wpłaconą 
zaliczkę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która wygra 
rokowania. Zaliczka nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który 
rokowania wygrał, od podpisania umowy sprzedaży. Pozostałym uczestnikom 
zostanie zwrócona (bez odsetek).
 Uczestnik rokowań, ustalony jako nabywca nieruchomości, zostanie 
zawiadomiony o miejscu i dacie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w 
terminie 21 dni od dnia zamknięcia rokowań. Wyznaczony termin nie może być 
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca nieruchomości 
nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, 
organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie 
będzie podlegać zwrotowi. Wszelkie koszty notarialne i sądowe związane z 
zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca wyłoniony w rokowaniach.
Uczestnik rokowań winien przedłożyć komisji przeprowadzającej rokowania:
1) oryginał dowodu wpłaty zaliczki.
2) dokument tożsamości.
3) aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu rokowań w przypadku, gdy 
nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także 
umowę spółki cywilnej.
4) oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do 
działania na każdym etapie rokowań, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika 
rokowań.
5) pisemną zgodę współmałżonka do uczestnictwa w rokowaniach w jego imieniu 
oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości, w 
przypadku małżonka zamierzającego samodzielnie uczestniczyć w rokowaniach na 
nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.
6) oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, 
jej stanem faktycznym i prawnym oraz stanem technicznym obiektu.
7) numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócona zaliczka, w przypadku 
nie wygrania rokowań.
 Rokowania są ważne nawet, gdyby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki 
określone w treści ogłoszenia. W przypadku ofert zawierających równorzędne 
propozycje cenowe decyduje oferta cenowa ustalona w drodze ustnych rokowań z 
oferentami.
 Zastrzega się prawo uznania, że złożone oferty nie spełniają oczekiwań Gminy 
Namysłów lub też przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami.
Przetargi publiczne ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości zakończone 
wynikami negatywnymi odbyły się w dniach: 20.05.2014 r. (I), 31.07.2014 r. (II), 
30.10.2014 r. (III), 30.03.2015 r. (IV).
 Cena wywoławcza nieruchomości ogłaszana w przetargach wynosiła: w I, II i III 
przetargu – 84 000,00 zł, w IV – 70 000,00 zł. Podane ceny są wartościami brutto.
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, ul. Dubois 3, 46-100 
Namysłów, budynek B, pokój nr 34 lub 28, tel. 77 4190 377 (w godzinach pracy 
Urzędu).

Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gminnej 
przeznaczonej do sprzedaży

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Dubois nr 3 
(budynek B, III piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości 
przeznaczonej do sprzedaży, obejmujący działkę nr 501/255, k. m. 5, o 
powierzchni 0,0024 ha, k. m. 5, położoną w Namysłowie, dla której Sąd 
Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą nr OP1U/00042317/1, przeznaczoną do sprzedaży w drodze 
przetargu.
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom 
wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.), 
jeżeli złożą wnioski o nabycie w terminie określonym w ustawie. 

Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gminnych 
przeznaczonych do dzierżawy lub najmu

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

Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński

OGŁOSZENIE

Działając  na  podstawie  uchwały  nr  6/16/2012  Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia  Wspólników  Zakładu Administracji  Nieruchomości „ZAN”  
Spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością                           w  Namysłowie  z  
dnia  04 lipca 2012 r. oraz  na  podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust 1 i 
2 oraz art. 37 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce 
nieruchomościami  (Dz. U. z  2010 r.  nr  102, poz. 651 z późn. zm.)  i § 13 
rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i 
trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   Dz. 
U. nr 207, poz. 2108 z 2004 r.)

Zarząd  „ZAN”  Sp. z o.o. w Namysłowie
o g ł a s z a

I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

Nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym – przeznaczonym do 
rozbiórki, położonym w Namysłowie przy ul. Oławskiej 2, nr działki 962/2 o pow. 
0,739 ha k.m. 7, obręb Namysłów.

Cena  wywoławcza  wynosi  -  50.200,00  zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2015 r. godz. 10.00 w siedzibie  
„ZAN”  Sp. z o.o. w Namysłowie  ul. Dubois 5,  pokój nr 1a.

 Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości  
10%  ceny wywoławczej  tj. 5.200,00 zł  płatna  do  dnia 11 sierpnia 2015 r. 
(decyduje  data  uznania  rachunku bankowego ZAN  Sp. z o.o.  przelewem na 
rachunek  ZAN  Sp. z o.o.  w  Namysłowie  nr  34 8890 0001 0026 8279 2000 
0002  w Banku Spółdzielczym  w  Namysłowie.  
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nieruchomości osobie, która wygra 
przetarg.
 Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał 
przetarg od  zawarcia aktu notarialnego.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.
 Cena nieruchomości ustalona w przetargu powiększona o koszty 
przygotowania dokumentacji,  podatku VAT plus koszty ogłoszenia płatna 
będzie jednorazowo przelewem najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy 
notarialnej  na  rachunek  ZAN  Sp.  z o.o.  nr  34 8890 0001 0026 8279 2000 
0002 w  Banku Spółdzielczym w Namysłowie.  
 Nabywca  jest  zobowiązany  do  poniesienia  wszelkich  kosztów  
związanych z nabyciem  nieruchomości.  
 Zarząd Spółki może odwołać przetarg z ważnych przyczyn informując o tym 
niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
 Bliższych informacji udziela Robert Radomski  tel. (77)  4 -107-275 w godz. 
7.00 - 10.00  lub 14.00 - 15.00.

Prezes Zarządu
/-/ Andrzej Spór

OGŁOSZENIE

Działając  na  podstawie  uchwały  nr  3/06/2015  Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia  Wspólników  Zakładu Administracji  Nieruchomości „ZAN” 
Spółki z ograniczoną  odpowiedzialnością w Namysłowie  z  dnia  16 czerwca 
2015 r. oraz  na  podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust 1 i 2 oraz art. 37 
ust. 1   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. 
U. z  2010 r.  nr  102, poz. 651 z późn. zm.) i § 13 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz  rokowań na zbycie nieruchomości Dz. U. nr 
207, poz. 2108 z 2004 r.)

Zarząd  „ZAN”   Sp. z o.o. w Namysłowie
o g ł a s z a

I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 32 o 
pow. 23,20 m² składającego się z jednego pokoju, objęty KW 
OP1U/00070572/1 wraz z udziałem wynoszącym 283/10.000 częściach 
wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego działki nr 844/7 k.m. 4 o 
pow. 0,8534 ha objętej KW OP1U/00042065/9

Cena wywoławcza wynosi  -  35.600,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2015 r. godz. 11.00 w siedzibie 
„ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie,  ul. Dubois 5,  pokój nr 1a.

 Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości  
10%  ceny wywoławczej tj. 3.560,00 zł płatna  do  dnia 11 sierpnia 2015 r. 
(decyduje  data  uznania  rachunku bankowego ZAN  Sp. z o.o.  przelewem na 
rachunek  ZAN  Sp. z o.o. w  Namysłowie  nr  34 8890 0001 0026 8279 2000 
0002 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie.  
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nieruchomości osobie, która 
wygra przetarg.
 Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał 
przetarg  od  zawarcia aktu notarialnego.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.
 Cena nieruchomości ustalona w przetargu powiększona o koszty 
przygotowania dokumentacji, podatku VAT  plus koszty ogłoszenia płatna 
będzie jednorazowo przelewem najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy 
notarialnej na rachunek ZAN  Sp.  z o.o.  nr  34 8890 0001 0026 8279 2000 
0002 w  Banku Spółdzielczym  w Namysłowie. 
 Nabywca  jest  zobowiązany  do  poniesienia  wszelkich  kosztów  
związanych z nabyciem  nieruchomości.  
 Zarząd Spółki może odwołać przetarg z ważnych przyczyn informując o tym 
niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
 Bliższych informacji udziela Robert Radomski  tel. (77) 4107-275 w godz. 
7.00 - 10.00  lub 14.00 - 15.00.

Prezes Zarządu
/-/ Andrzej Spór
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Dyrektor,	 Rada	 Pedagogiczna,	 Rada	 Przedszkola	 oraz	 dzieci	 z	
Przedszkola	nr	4	w	Namysłowie	serdecznie	dziękują	darczyńcom:	
Firmom	Diehl	Controls	Polska	i	OLIMPIA	S.A	 	za	pomoc	�inansową	
oraz	Państwu	Makuch,	A.	M.	Kubot,	Głąb	za	pomoc	materialną	w	
urządzeniu	ogrodu	przedszkolnego.

Z	poważaniem
Dyrektor	Przedszkola	nr	4	w	Namysłowie

Halina	Horbaczyńska

PODZIĘKOWANIE

W związku z trudną sytuacją na Ukrainie
prosimy o przekazywanie artykułów żywnościowych
oraz ubrań, które zostaną przekazane mieszkańcom

partnerskiej gminy Jaremcze.
Dary prosimy przekazywać do Punktu Informacyjnego

Urzędu Miejskiego w Namysłowie
telefon kontaktowy: 504 393 141

Szanowni	Państwo,

	 informuję,	 iż	 przystąpiliśmy	 do	 prac	 związanych	 z	 przyjęciem	 Planu	
Gospodarki	 Niskoemisyjnej	 dla	 Gminy	 Namysłów.	 Przedmiotowy	 plan,	 to	
dokument	o	znaczeniu	strategicznym,	w	którym	wskazane	zostaną	działania	
oraz	 inwestycje	 których	 realizacja	 przyczyni	 się	między	 innymi	 do	 redukcji	
emisji	 gazów	 cieplarnianych,	 zwiększenia	 udziału	 energii	 odnawialnej,	 a	
przede	wszystkim,	do	poprawy	jakości	powietrza	w	Naszej	Gminie.
Plan	to	również	szansa	na	pozyskanie	środków	unijnych	do	realizacji	zadań	
inwestycyjnych	przez	podmioty	sektora	publicznego	jak	również	i	prywatnego,	
które	zgłosiły	propozycję	swoich	inwestycji.			
	 W	 związku	 z	 powyższym,	 zapraszam	 przedstawicieli	 jednostek	
administracji	 publicznej,	 przedsiębiorstw,	 spółek,	 spółdzielni,	 wspólnot	
mieszkaniowych	 oraz	 osoby	 �izyczne	 do	 wypełnienia	 karty	 inwestycji	
zamieszonej	na	stronie	internetowej	Urzędu,	www.namyslow.eu.

Burmistrz	Namysłowa
/-/	Julian	Kruszyński

Mieszkanie w Namysłowie
do wynajęcia,

tel. 509 205 684, 668 301 247

PRACA BĘDZIE WYKONYWANA NA TERENIE

WOJEWÓDZTW DOLNOŚLĄSKIEGO I OPOLSKIEGO

WYNAGRODZENIE DO NEGOCJACJI.

TEL. KONTAKTOWY 509 437 566.

PRACOWNIKÓW DO WYKONYWANIA ROBÓT

BITUMICZNYCH, W TYM: OPERATORÓW

ROZKŁADARKI, WALCA DROGOWEGO I FREZARKI.

PRZEDSIĘBIORSTWO ZATRUDNI

Osoby zainteresowane 

prosimy  o  kontakt osobisty w 

siedzibie firmy lub telefoniczny 

pod numerem 62 79 11 441.

poszukuje kandydatów

do pracy  na stanowiska

ślusarz
 operator robotów

spawalniczych

ZAPEWNIAMY DOJAZD DO PRACY

Miejsce pracy:

Krążkowy 167, 63-600 Kępno

USŁUGI INSTALACYJNE
KACZMAREK SEBASTIAN
OFERUJE:
ź INSTALACJE WODNE I KANALIZACYJNE,
ź INSTALACJE GAZOWE,
ź INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
ź INSTALACJE SOLARNE,
ź KOTŁOWNIE GAZOWE, OLEJOWE, NA PALIWA 

STAŁE,
ź POMPY CIEPŁA,
ź REKUPERACJE – WENTYLACJE 

MECHANICZNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA,
ź OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW, SEPARATORY, 

SZAMBA,
ź MECHANICZNE PRZEPYCHANIE KANALIZACJI,
ź MONTAŻ SYSTEMÓW KOMINOWYCH I 

WENTYLACYJNYCH,
ź INSPEKCYJNE KAMEROWANIE RUROCIĄGÓW, 

KOMINÓW ITP.

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

OGŁOSZENIE

Działając  na  podstawie  uchwały  nr  3/06/2015  Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia  Wspólników  Zakładu Administracji  Nieruchomości „ZAN”  
Spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością w  Namysłowie  z  dnia  16 czerwca 
2015r. oraz  na  podstawie  art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust 1 i 2 oraz art. 37 
ust. 1   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (Dz. 
U. z  2010 r.  nr  102, poz. 651 z późn. zm.)  i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   Dz. U. nr 207, poz. 2108 z 
2004 r.)

Zarząd  „ZAN”   Sp. z o.o. w Namysłowie
o g ł a s z a

I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Namysłowie przy ul. Boh. Warszawy 12a 
o pow. 54,41 m² składającego się z pokoju, kuchni, p. pokoju, pom. 
gospodarczego wraz z przynależną piwnicą o pow. 10,34 m² wraz z udziałem 
wynoszącym 11/100 części  wspólnych budynku i prawie współwłasności działki 
nr 1052/1 k.m. 8 o pow. 0,0615 ha objętej KW OP1U/00020408/6

Cena  wywoławcza  wynosi  -  83.400,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2015r. godz. 11.30  w siedzibie  
„ZAN”  Sp. z o.o. w Namysłowie, ul. Dubois 5,  pokój nr 1a.

 Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości  
10%  ceny wywoławczej  tj. 8.340,00 zł płatna  do  dnia 11 sierpnia 2015 r. 
(decyduje  data  uznania  rachunku bankowego ZAN  Sp. z o.o.  przelewem na 
rachunek  ZAN  Sp. z o.o. w  Namysłowie  nr  34 8890 0001 0026 8279 2000 
0002 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie.   

 Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nieruchomości osobie, która 
wygra przetarg.
 Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał 
przetarg od  zawarcia aktu notarialnego.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.
 Cena nieruchomości ustalona w przetargu powiększona o koszty 
przygotowania dokumentacji,  podatku  VAT  plus koszty ogłoszenia płatna 
będzie jednorazowo przelewem najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy 
notarialnej  na  rachunek  ZAN  Sp.  z o.o.  nr  34 8890 0001 0026 8279 2000 
0002 w  Banku Spółdzielczym w Namysłowie.  
 Nabywca  jest  zobowiązany  do  poniesienia  wszelkich  kosztów  
związanych z nabyciem  nieruchomości.  
 Zarząd Spółki może odwołać przetarg z ważnych przyczyn informując o tym 
niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
Bliższych informacji udziela Krzysztof Stanuch tel. (77) 4107-275 w godz. 7.00  - 
10.00  lub 14.00 - 15.00.

Prezes Zarządu
/-/ Andrzej Spór

OGŁOSZENIE

Działając  na  podstawie  uchwały  nr  3/06/2015  Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia  Wspólników  Zakładu Administracji  Nieruchomości „ZAN” 
Spółki z ograniczoną  odpowiedzialnością                            w  Namysłowie  z  
dnia  16 czerwca 2015 r. oraz  na  podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 
ust 1 i 2 oraz art. 37 ust. 1   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z  2010 r.  nr  102, poz. 651 z późn. zm.)  i § 13 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i 
trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   Dz. 
U. nr 207, poz. 2108 z 2004 r.)

Zarząd  „ZAN”   Sp. z o.o. w Namysłowie
o g ł a s z a

I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Namysłowie przy ul. Boh. Warszawy 12 o 
pow. 46,10 m² składającego się z dwóch pokoi oraz kuchni wraz z przynależnymi 
piwnicami o pow. 6,50 m² wraz       z udziałem wynoszącym 9/100 części 
wspólnych budynku  i prawie współwłasności działki nr 1052/1 k.m. 8 o pow. 
0,0615 ha objętej KW OP1U/00020408/6

Cena wywoławcza wynosi  -  67.200,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2015 r. godz. 12.00  w siedzibie  
„ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie,  ul. Dubois 5,  pokój nr 1a.

 Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości  
10%  ceny wywoławczej  tj. 6.720,00 zł płatna do dnia 11 sierpnia 2015 r. 
(decyduje  data  uznania  rachunku bankowego ZAN  Sp. z o.o.  przelewem na 
rachunek  ZAN  Sp. z o.o. w  Namysłowie  nr  34 8890 0001 0026 8279 2000 
0002 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie.  
  
 Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nieruchomości osobie, która 
wygra przetarg.
 Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał 
przetarg od  zawarcia aktu notarialnego.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.
 Cena nieruchomości ustalona w przetargu powiększona o koszty 
przygotowania dokumentacji,  podatku VAT plus koszty ogłoszenia płatna będzie 
jednorazowo przelewem najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej 
na rachunek  ZAN  Sp.  z o.o.  nr  34 8890 0001 0026 8279 2000 0002 w  Banku 
Spółdzielczym  w Namysłowie.  
 Nabywca  jest  zobowiązany  do  poniesienia  wszelkich  kosztów  
związanych z nabyciem  nieruchomości.  
 Zarząd Spółki może odwołać przetarg z ważnych przyczyn informując o tym 
niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
Bliższych informacji udziela Krzysztof Stanuch  tel. (77)  4 -107-275 w godz. 7.00  
- 10.00  lub 14.00 - 15.00.

Prezes Zarządu
/-/ Andrzej Spór
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Dyrektor,	 Rada	 Pedagogiczna,	 Rada	 Przedszkola	 oraz	 dzieci	 z	
Przedszkola	nr	4	w	Namysłowie	serdecznie	dziękują	darczyńcom:	
Firmom	Diehl	Controls	Polska	i	OLIMPIA	S.A	 	za	pomoc	�inansową	
oraz	Państwu	Makuch,	A.	M.	Kubot,	Głąb	za	pomoc	materialną	w	
urządzeniu	ogrodu	przedszkolnego.

Z	poważaniem
Dyrektor	Przedszkola	nr	4	w	Namysłowie

Halina	Horbaczyńska

PODZIĘKOWANIE

W związku z trudną sytuacją na Ukrainie
prosimy o przekazywanie artykułów żywnościowych
oraz ubrań, które zostaną przekazane mieszkańcom

partnerskiej gminy Jaremcze.
Dary prosimy przekazywać do Punktu Informacyjnego

Urzędu Miejskiego w Namysłowie
telefon kontaktowy: 504 393 141

Szanowni	Państwo,

	 informuję,	 iż	 przystąpiliśmy	 do	 prac	 związanych	 z	 przyjęciem	 Planu	
Gospodarki	 Niskoemisyjnej	 dla	 Gminy	 Namysłów.	 Przedmiotowy	 plan,	 to	
dokument	o	znaczeniu	strategicznym,	w	którym	wskazane	zostaną	działania	
oraz	 inwestycje	 których	 realizacja	 przyczyni	 się	między	 innymi	 do	 redukcji	
emisji	 gazów	 cieplarnianych,	 zwiększenia	 udziału	 energii	 odnawialnej,	 a	
przede	wszystkim,	do	poprawy	jakości	powietrza	w	Naszej	Gminie.
Plan	to	również	szansa	na	pozyskanie	środków	unijnych	do	realizacji	zadań	
inwestycyjnych	przez	podmioty	sektora	publicznego	jak	również	i	prywatnego,	
które	zgłosiły	propozycję	swoich	inwestycji.			
	 W	 związku	 z	 powyższym,	 zapraszam	 przedstawicieli	 jednostek	
administracji	 publicznej,	 przedsiębiorstw,	 spółek,	 spółdzielni,	 wspólnot	
mieszkaniowych	 oraz	 osoby	 �izyczne	 do	 wypełnienia	 karty	 inwestycji	
zamieszonej	na	stronie	internetowej	Urzędu,	www.namyslow.eu.

Burmistrz	Namysłowa
/-/	Julian	Kruszyński

Mieszkanie w Namysłowie
do wynajęcia,

tel. 509 205 684, 668 301 247

PRACA BĘDZIE WYKONYWANA NA TERENIE

WOJEWÓDZTW DOLNOŚLĄSKIEGO I OPOLSKIEGO

WYNAGRODZENIE DO NEGOCJACJI.

TEL. KONTAKTOWY 509 437 566.

PRACOWNIKÓW DO WYKONYWANIA ROBÓT

BITUMICZNYCH, W TYM: OPERATORÓW

ROZKŁADARKI, WALCA DROGOWEGO I FREZARKI.

PRZEDSIĘBIORSTWO ZATRUDNI

Osoby zainteresowane 

prosimy  o  kontakt osobisty w 

siedzibie firmy lub telefoniczny 

pod numerem 62 79 11 441.

poszukuje kandydatów

do pracy  na stanowiska

ślusarz
 operator robotów

spawalniczych

ZAPEWNIAMY DOJAZD DO PRACY

Miejsce pracy:

Krążkowy 167, 63-600 Kępno

USŁUGI INSTALACYJNE
KACZMAREK SEBASTIAN
OFERUJE:
ź INSTALACJE WODNE I KANALIZACYJNE,
ź INSTALACJE GAZOWE,
ź INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
ź INSTALACJE SOLARNE,
ź KOTŁOWNIE GAZOWE, OLEJOWE, NA PALIWA 

STAŁE,
ź POMPY CIEPŁA,
ź REKUPERACJE – WENTYLACJE 

MECHANICZNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA,
ź OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW, SEPARATORY, 

SZAMBA,
ź MECHANICZNE PRZEPYCHANIE KANALIZACJI,
ź MONTAŻ SYSTEMÓW KOMINOWYCH I 

WENTYLACYJNYCH,
ź INSPEKCYJNE KAMEROWANIE RUROCIĄGÓW, 

KOMINÓW ITP.

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

OGŁOSZENIE

Działając  na  podstawie  uchwały  nr  3/06/2015  Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia  Wspólników  Zakładu Administracji  Nieruchomości „ZAN”  
Spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością w  Namysłowie  z  dnia  16 czerwca 
2015r. oraz  na  podstawie  art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust 1 i 2 oraz art. 37 
ust. 1   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (Dz. 
U. z  2010 r.  nr  102, poz. 651 z późn. zm.)  i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   Dz. U. nr 207, poz. 2108 z 
2004 r.)

Zarząd  „ZAN”   Sp. z o.o. w Namysłowie
o g ł a s z a

I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Namysłowie przy ul. Boh. Warszawy 12a 
o pow. 54,41 m² składającego się z pokoju, kuchni, p. pokoju, pom. 
gospodarczego wraz z przynależną piwnicą o pow. 10,34 m² wraz z udziałem 
wynoszącym 11/100 części  wspólnych budynku i prawie współwłasności działki 
nr 1052/1 k.m. 8 o pow. 0,0615 ha objętej KW OP1U/00020408/6

Cena  wywoławcza  wynosi  -  83.400,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2015r. godz. 11.30  w siedzibie  
„ZAN”  Sp. z o.o. w Namysłowie, ul. Dubois 5,  pokój nr 1a.

 Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości  
10%  ceny wywoławczej  tj. 8.340,00 zł płatna  do  dnia 11 sierpnia 2015 r. 
(decyduje  data  uznania  rachunku bankowego ZAN  Sp. z o.o.  przelewem na 
rachunek  ZAN  Sp. z o.o. w  Namysłowie  nr  34 8890 0001 0026 8279 2000 
0002 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie.   

 Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nieruchomości osobie, która 
wygra przetarg.
 Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał 
przetarg od  zawarcia aktu notarialnego.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.
 Cena nieruchomości ustalona w przetargu powiększona o koszty 
przygotowania dokumentacji,  podatku  VAT  plus koszty ogłoszenia płatna 
będzie jednorazowo przelewem najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy 
notarialnej  na  rachunek  ZAN  Sp.  z o.o.  nr  34 8890 0001 0026 8279 2000 
0002 w  Banku Spółdzielczym w Namysłowie.  
 Nabywca  jest  zobowiązany  do  poniesienia  wszelkich  kosztów  
związanych z nabyciem  nieruchomości.  
 Zarząd Spółki może odwołać przetarg z ważnych przyczyn informując o tym 
niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
Bliższych informacji udziela Krzysztof Stanuch tel. (77) 4107-275 w godz. 7.00  - 
10.00  lub 14.00 - 15.00.

Prezes Zarządu
/-/ Andrzej Spór

OGŁOSZENIE

Działając  na  podstawie  uchwały  nr  3/06/2015  Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia  Wspólników  Zakładu Administracji  Nieruchomości „ZAN” 
Spółki z ograniczoną  odpowiedzialnością                            w  Namysłowie  z  
dnia  16 czerwca 2015 r. oraz  na  podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 
ust 1 i 2 oraz art. 37 ust. 1   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z  2010 r.  nr  102, poz. 651 z późn. zm.)  i § 13 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i 
trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   Dz. 
U. nr 207, poz. 2108 z 2004 r.)

Zarząd  „ZAN”   Sp. z o.o. w Namysłowie
o g ł a s z a

I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Namysłowie przy ul. Boh. Warszawy 12 o 
pow. 46,10 m² składającego się z dwóch pokoi oraz kuchni wraz z przynależnymi 
piwnicami o pow. 6,50 m² wraz       z udziałem wynoszącym 9/100 części 
wspólnych budynku  i prawie współwłasności działki nr 1052/1 k.m. 8 o pow. 
0,0615 ha objętej KW OP1U/00020408/6

Cena wywoławcza wynosi  -  67.200,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2015 r. godz. 12.00  w siedzibie  
„ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie,  ul. Dubois 5,  pokój nr 1a.

 Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości  
10%  ceny wywoławczej  tj. 6.720,00 zł płatna do dnia 11 sierpnia 2015 r. 
(decyduje  data  uznania  rachunku bankowego ZAN  Sp. z o.o.  przelewem na 
rachunek  ZAN  Sp. z o.o. w  Namysłowie  nr  34 8890 0001 0026 8279 2000 
0002 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie.  
  
 Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nieruchomości osobie, która 
wygra przetarg.
 Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał 
przetarg od  zawarcia aktu notarialnego.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.
 Cena nieruchomości ustalona w przetargu powiększona o koszty 
przygotowania dokumentacji,  podatku VAT plus koszty ogłoszenia płatna będzie 
jednorazowo przelewem najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej 
na rachunek  ZAN  Sp.  z o.o.  nr  34 8890 0001 0026 8279 2000 0002 w  Banku 
Spółdzielczym  w Namysłowie.  
 Nabywca  jest  zobowiązany  do  poniesienia  wszelkich  kosztów  
związanych z nabyciem  nieruchomości.  
 Zarząd Spółki może odwołać przetarg z ważnych przyczyn informując o tym 
niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
Bliższych informacji udziela Krzysztof Stanuch  tel. (77)  4 -107-275 w godz. 7.00  
- 10.00  lub 14.00 - 15.00.

Prezes Zarządu
/-/ Andrzej Spór
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Fotorelacja z Dni Namysłowa

Obchody Dni Namysłowa rozpoczęła uroczysta sesja Rady 
Miejskiej, z udziałem gości z miast partnerskich (fot. Ohlaszeny.pl)

Na święto naszego miasta przyjechały delegacje z Kiskore (Węgry), 
Linz nad Renem (Niemcy) oraz z gminy Zagon (Rumunia) - na 
zdjęciu z radnymi oraz pracownikami urzędu miejskiego i gminy 
(fot. Ohlaszeny.pl)

Po sesji spod magistratu w kierunku namysłowskich błoni wyruszył 
kolorowy korowód (fot. Ohlaszeny.pl)

Korowód tworzyli uczniowie szkół z terenu gminy Namysłów, 
władze miasta wraz z zaproszonymi gośćmi, radni i mieszkańcy 
(fot. Ohlaszeny.pl)

Otwarcie Dni Namysłowa - burmistrz Julian Kruszyński przekazał 
symboliczne klucze do miasta przedstawicielom środowisk 
kulturalnych i młodzieżowych, w osobach radnych Młodzieżowej 
Rady Miejskiej (fot. Ohlaszeny.pl)

Nagrody burmistrza za najbarwniejszą reprezentację szkolną 
wręczali m.in.: Kazimierz Kos, przewodniczący Namysłowskiej 
Rady Seniorów oraz Joanna Leszczyńska, Naczelnik Wydziału 
Edukacji, Kultury i Sportu (fot. Ohlaszeny.pl)

Gwiazda drugiego dnia obchodów święta Namysłowa - zespół 
T.Love (fot. Adam Świtlik)

Dni Namysłowa zamknął koncert zespołu Myslovitz (fot. Adam 
Świtlik)
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