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Drodzy Namysłowianie,
 Już niebawem będziemy radośnie świętować 
Boże Narodzenie. Będzie to czas, kiedy wraz z 
najbliższymi zasiądziemy do wspólnego stołu. 
Odżyją wówczas wszystkie nasze najlepsze 
wspomnienia, umilkną spory, wybaczymy sobie 
przewinienia.
 W te szczególne, pełne miłości i pokoju dni 
życzę Państwu nadziei na lepsze jutro, optymizmu
i wiary w dobro drugiego człowieka. Życzę także 
wiele ciepła i miłości, które z optymizmem pozwolą 
spojrzeć w przyszłość Nas samych, Naszych rodzin 
oraz wspólnoty jaką stanowimy.
 Oby wspaniała, rodzinna atmosfera
Świąt towarzyszyła Wam jak najdłużej
oraz dodawała sił każdego kolejnego dnia
Nowego Roku.

Julian Kruszyński
Burmistrz Namysłowa

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, 
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, 
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny 
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie. 
     C. K. Norwid
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ŚLUBOWANIE NOWEJ RADY
 Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 
25 listopada 2014 r. I sesja Rady Miejskiej w Namysłowie, na 
której odbyło się złożenie ślubowania przez nowo 
wybranych radnych Rady Miejskiej w Namysłowie, odbyła 
się 1 grudnia br. w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w 
Namysłowie. 
 Obrady prowadziła radna senior Maria Teodorczyk. 
Zaświadczenia o uzyskaniu mandatu radnego nowo wybranym 
radnym wręczyła przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej 
Iwona Wilczyńska. 
 Przewodnicząca obrad poprosiła radnych o powstanie i 
odczytała słowa roty ślubowania o treści: „Wierny Konstytucji i 
prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na 
względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. W odpowiedzi 
każdy radny, zgodnie z listą obecności, dokonał ślubowania 
poprzez wypowiedzenie słów: „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.” 

 W trakcie obrad, w wyniku głosowania, większością głosów 
radni wybrali także przewodniczącego Rady Miejskiej w 
Namysłowie w osobie Sylwestra Zabielnego. Przewodniczący 
Rady pogratulował nowo wybranemu burmistrzowi Julianowi 
Kruszyńskiemu oraz podziękował za rywalizację ustępującemu 
burmistrzowi Krzysztofowi Kuchczyńskiemu. Podziękował także 
radnym za oddane g łosy i  powierzenie mu funkcj i 
Przewodniczącego Rady. Przyznał, że jest to dla niego zaszczyt i 
wyraził nadzieję na owocną współpracę.
 Skład Rady Miejskiej w Namysłowie nowej kadencji 
przedstawia się następująco: 
1. Sylwester Wojciech Zabielny - Przewodniczący
2. Lucyna Joanna Medyk - Wiceprzewodnicząca
3. Edward Marek - Wiceprzewodniczący
4. Leokadia Czarny 
5. Kazimierz Antoni Drapiewski 
6. Krzysztof Marian Dzidowski 
7. Konrad Kazimierz Gęsiarz 
8. Krzysztof Mariusz Grzyb 
9. Lech Jan Konopka 
10. Wojciech Stanisław Kowalczyk 
11. Tomasz Łuczak 
12. Danuta Łukasiak 
13. Urszula Helena Łyżniak 
14. Maciej Dariusz Nawrot 
15. Marek Sroga 
16. Maria Teodorczyk 
17. Tadeusz Sylwester Węglarz 
18. Tomasz Paweł Wiciak 
19. Stanisława Wilczak 
20. Ewa Stanisława Wolska 
21. Jakub Jacek Włodarczyk 
               MR

ŚLUBOWANIE NOWO WYBRANEGO
BURMISTRZA NAMYSŁOWA
 JULIANA KRUSZYŃSKIEGO

 Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Opolu I z 
dnia 2 grudnia 2014 r. sesja Rady Miejskiej w Namysłowie, 
na której odbyło się złożenie ślubowania przez nowo 
w y b r a n e g o  B u r m i s t r z a  N a m y s ł o w a  J u l i a n a 
Kruszyńskiego, odbyła się 5 grudnia 2014 r. w dużej sali 
narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 

 Zaświadczenie nowo wybranemu burmistrzowi Gminy 
Namysłów wręczyła przewodnicząca Miejskiej Komisji 
Wyborczej Iwona Wilczyńska. Po czym, powtarzając słowa za 
przewodniczącym Rady Miejskiej w Namysłowie Sylwestrem 
Zabielnym, burmistrz Julian Kruszyński złożył uroczyste 
ślubowanie, mówiąc: 
- „Obejmując urząd burmistrza Namysłowa uroczyście 
ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi 
urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i 
pomyślności mieszkańców Gminy Namysłów. Tak mi 
dopomóż Bóg!”
 W obradach uczestniczyli radni Rady Miejskiej w 
Namysłowie, zarówno obecnej, jak i minionej kadencji, 
włodarze Powiatu Namysłowskiego, prezesi gminnych Spółek 
i instytucji, w tym przedstawiciele oświaty, KPPSP w 
Namysłowie, przewodniczący zarządów osiedli, pracownicy 
UM w Namysłowie, sołtysi oraz mieszkańcy Gminy Namysłów. 
 Nowemu burmistrzowi pogratulował osobiście obecny na 
sesji wojewoda opolski Ryszard Wilczyński. Życzenia 
przekazali także: ustępujący burmistrz Krzysztof Kuchczyński 
oraz jego zastępca Andrzej Galla.

>>>

Szanowni Państwo,
drodzy Mieszkańcy Gminy Namysłów,
Święta Bożego Narodzenia to czas pełen 
pokoju, ciepła i wzajemnej życzliwości. 
Niech przyniosą one Państwu wiele nadziei i 
radości ze spotkania w rodzinnym gronie. 
Wigilijny stół to najlepsze miejsce, by okazać 
sobie miłość, wdzięczność i szacunek.  
Proszę przyjąć życzenia wesołych Świąt i 
wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

Szanowni Państwo,
drodzy Mieszkańcy Gminy Namysłów,
Święta Bożego Narodzenia to czas pełen 
pokoju, ciepła i wzajemnej życzliwości. 
Niech przyniosą one Państwu wiele nadziei i 
radości ze spotkania w rodzinnym gronie. 
Wigilijny stół to najlepsze miejsce, by okazać 
sobie miłość, wdzięczność i szacunek.  
Proszę przyjąć życzenia wesołych Świąt i 
wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

Sylwester Zabielny
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Namysłowie

Sylwester Zabielny
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Namysłowie
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 Podczas mojego inauguracyjnego przemówienia przed 
nową Radą Miejską przywołałem obraz okrętu - masztowca, 
którego miałem zaszczyt zostać kapitanem. Okrętu, który obrał 
kurs na port „Dobra Przyszłość”. Wtedy - w dużej sali narad 
Urzędu Miejskiego - złożyłem propozycję i deklarację, którą dziś 
podtrzymuję: wszystkich Państwa, mieszkańców całej gminy 
zapraszam na pokład tego masztowca. Razem podnieśmy żagle, 
a nie straszne nam będą burze, rafy i piraci.
 Nasza wspólna podróż nie mogła by mieć miejsca, gdyby nie 
zaufanie, które ofiarowali mi mieszkańcy gminy Namysłów. Tuż 
po wyborze na stanowisko burmistrza, często zadawano mi 
pytanie, czy te ogromne pokłady zaufania, którym mnie 
obdarzono nie są dla mnie ciężarem. Otóż nie. To jest ten dobry 
wiatr w żagle, napęd, który uskrzydla i dodaje energii. Za to 
zaufanie bardzo Państwu dziękuję.
 Przed nami sporo wyzwań. Jak deklarowałem wielokrotnie w 
ostatnich tygodniach i miesiącach, priorytetem będzie dla mnie 
zagospodarowanie energii i potencjału wszystkich mieszkańców 
gminy. Wkrótce zaproponuję powołanie Młodzieżowej Rady 
Gminy, która dysponując swoim autonomicznym budżetem 
będzie miała realny wpływ na sprawy dotyczące ludzi młodych. 
Chcę, by poczuli się oni współgospodarzami naszej gminy, a 
zwłaszcza takich przestrzeni, jak Namysłowski Ośrodek Kultury, 
wyspa na Widawie, namysłowskie błonia, świetlice wiejskie czy 

rynek miejski. Podobnie, problemami seniorów, które przecież 
zgłaszają już od tak dawna, powinna zając się Rada Seniorów. 
Liczę na owocną współpracę obydwu tych grup.
 Priorytetem są dla mnie także sprawy mieszkańców 
namysłowskich wsi. Niezbędnym jest dofinansowanie i rozwój 
zarówno infrastruktury, jak i kultury na tym obszarze. Świetlice 
wiejskie mają tętnić życiem i winne mieć ciekawą ofertę dla 
wszystkich.
 Sport i kultura były i tym bardziej będą wizytówkami naszej 
gminy. Dlatego wsparcie dla tzw. trzeciego sektora: związków, 
klubów, stowarzyszeń powinno być większe niż dotychczas.
 N ie  można także zapomnieć  o  namys łowsk ich 
przedsiębiorcach, zwłaszcza tych drobnych i średnich. Tu także 
podtrzymuję chęć wsparcia, podobnie jak deklarację o 
koniecznym ratunku dla namysłowskiego rynku.
 Minione 16 lat, to duży fragment życia każdego z nas - 
Namysłowian. Dlatego dziękuję ustępującemu burmistrzowi 
Krzysztofowi Kuchczyńskiemu za te lata wspólnej historii. Mam 
nadzieję, że bezcenne doświadczenie, wiedza i umiejętności 
burmistrza Kuchczyńskiego będą mogły być zagospodarowane z 
pożytkiem dla wszystkich mieszkańców naszej gminy.

Julian Kruszyński
Burmistrz Namysłowa

 Park Handlowy MYBOX w Namysłowie powitał 
pierwszych klientów 20 listopada br. Uroczyste otwarcie z 
przecięciem wstęgi nastąpiło w obecności ówczesnego 
włodarza Gminy Namysłów Krzysztofa Kuchczyńskiego, 
przedstawicieli inwestora Grupy Eyemaxx Development, 
generalnego wykonawcy firmy MIRBUD oraz licznie 
przybyłych klientów.
 Grupa Eyemaxx Development otworzyła drugi Park 
Handlowy pod szyldem MYBOX w Polsce. Bogaty program 
przygotowany dla mieszkańców miasta, a przede wszystkim 
odpowiednio dobrana do oczekiwań oferta handlowa cieszyła się 
dużym zainteresowaniem licznie przybyłych na otwarcie 
klientów.                                                                                 >>>

 Julian Kruszyński dziękując za wsparcie i wybór na 
stanowisko burmistrza, zaprosił wszystkich do wspólnej 
"podróży" - Dziękuję za ogromne pokłady zaufania, jakim mnie, 
oraz całą moją drużynę, obdarzyli wyborcy. Zdecydowałem się 
być kapitanem masztowca, na pokład którego zapraszam 
wszystkich mieszkańców gminy Namysłów. Wkrótce załoga 
zostanie skompletowana i podniesiemy żagle. Mając 
świadomość odpowiedzialności za wszystko, czego się 
podejmuję, mam wielką nadzieję, że nie zawiodę oczekiwań i 
wraz z całą załogą - gdzie każdy będzie wiedział co do niego 
należy - ominiemy wszystkie rafy, burze, poradzimy sobie z 
piratami i dopłyniemy do portu "Dobra Przyszłość".
 W trakcie sesji, w wyniku głosowania, radni wybrali także 
dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Namysłowie w 
osobach: Edward Marek i Lucyna Joanna Medyk. 
 Miłym akcentem na zakończenie obrad był występ zespołu 
saksofonowego SAXESFULL, przygotowany dla burmistrza 
Juliana Kruszyńskiego oraz wszystkich osób zgromadzonych na 
sesji. 

 Zespół został założony w 2002 r. z inicjatywy Jacka Rybitwa, 
dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Andrzeja 
Kurylewicza w Namysłowie. W repertuarze posiada standardy 
muzyki jazzowej, rozrywkowej i klasycznej. Występuje w 
składzie: Jan Swaton - saksofon sopranowy, Jacek Rybitw - 
saksofon altowy, Jacek Hornik - saksofon tenorowy oraz Henryk 
Wezner - saksofon barytonowy. Od 2010 r. na instrumentach 
perkusyjnych gra Jan Wezner, podczas sesji jednak nie wystąpił.  

MR

ZAPRASZAM NA OKRĘT

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW
W URZĘDZIE MIEJSKIM W NAMYSŁOWIE:

 
ź  Julian Kruszyński - Burmistrz Namysłowa
 - we wtorki w godz. od 14:00 do 16:30.
ź  Artur Włodarczyk - Zastępca Burmistrza Namysłowa
 - w poniedziałki w godz. od 13:30 do 15:30.
ź  Rafał Nowowiejski - Zastępca Burmistrza Namysłowa
 - w czwartki w godz. od 13:00 do 15:00.
ź  Sylwester Wojciech Zabielny - Przewodniczący Rady
 Miejskiej w Namysłowie - w czwartki w godz.
 od 14:00 do 15:00.
ź  Lucyna Joanna Medyk - Wiceprzewodnicząca Rady  
 Miejskiej w Namysłowie - we wtorki w godz.
 od 14:00 do 15:00.
ź  Edward Marek - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
 w Namysłowie - w piątki w godz. od 14:30 do 15:30.
ź  Radca Prawny (bezpłatnie dla mieszkańców gminy)
 - w poniedziałki w godz. od 13:00 do 14:00.
ź  Straż Miejska (dworzec kolejowo-autobusowy):
 - w poniedziałki w godz. od 8:00 do 9:00,
 od 11:00 do 11:30 oraz od 15:00 do 16:00,
 - od wtorku do czwartku w godz. od 7:30 do 8:30,
 od 11:00 do 11:30 oraz od 14:30 do 15:30,
 - w piątki w godz. od 7:30 do 8:30, od 11:00 do 11:30
 oraz od 14:30 do 15:00.
ź  Pozostali pracownicy w godzinach pracy urzędu,
 tj. w pon. od 8:00 do 16:00, natomiast od wt. do pt.
 w godz. od 7:30 do 15:30. 

PARK HANDLOWY MYBOX
W NAMYSŁOWIE JUŻ OTWARTY
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Koncerty z udziałem artystów z Namysłowskiego Ośrodka 
Kultury, Namysłowskiej Orkiestry Dętej oraz Kapeli Podwórkowej, 
konkursy z nagrodami, widowiskowy pokaz laserowy oraz 
miasteczko dla dzieci z dmuchanymi zabawkami i watą cukrową 
wzbogaciły oficjalny program uroczystości.

 Obiekt handlowy MYBOX w Namysłowie przy ulicy 
Bohaterów Warszawy o powierzchni wynajmu 4 000 mkw, mieści 
15 lokali handlowych i usługowych. Wśród najemców znalazły się 
takie marki, jak: KiK, PEPCO, Seastar, salon obuwniczy CCC, 
sklep sportowy Martes Sport oraz salon sieci RTV EURO AGD. 
Ofertę uzupełni drogeria DAYLI, która zostanie otwarta w grudniu.  
- Ten nowoczesny Park Handlowy został zrealizowany przez 
firmę Eyemaxx Development, austriackiego inwestora, z 
bogatym doświadczeniem w realizacji nieruchomości 
komercyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej.  W ramach 
Grupy Eyemaxx Development będziemy realizować kolejne 
obiekty handlowe w Polsce pod szyldem MYBOX. Cieszymy się, 
że wybudowany w ciągu 6 miesięcy obiekt MYBOX wraz 
marketami spożywczymi Kaufland i Lidl, będzie tworzyć nowe, 
handlowe centrum Namysłowa – podkreślał podczas 
uroczystości Jarosław Dębowiak, przedstawiciel Eyemaxx 
Development w Polsce.
 Park Handlowy MYBOX w Namysłowie swoim zasięgiem 
obejmuje 60 000 mieszkańców. Odpowiednio dobrane 
międzynarodowe i polskie marki sklepów, to pierwsze 
przedstawicielstwa tych marek na tym terenie, co niewątpliwie 
jest ogromnym atutem obiektu. Komercjalizacja w dniu otwarcia 
wynosi ponad 80 procent. Aktualnie prowadzone są rozmowy z 
najemcami, którzy chcą otworzyć swoje sklepy w Namysłowie.
 W raz z powstaniem MYBOX Namysłów i MYBOX Oława 
Grupa Eyemaxx Real Estate z dużym sukcesem kontynuuje 
rozwój parków handlowych w Europie Środkowo-Wschodniej. 
Grupa Eyemaxx Real Estate, założona przez dr Michaela Müllera 
w połowie lat 1990, realizuje nieruchomości komercyjne, a także 
projekty mieszkaniowe na terenie Niemiec, Austrii i Europie 
Środkowej i Wschodniej.

Inf. Biuro Prasowe MYBOX w Namysłowie

 Rowerowy Patrol działający przy Stowarzyszeniu 
Porozumienie Namysłowskie po raz drugi może podzielić się 
dobrą  in fo rmac ją  d la  wszys tk ich  rowerzys tów 
poruszających się po Namysłowie. 
 Na wniosek Pani Barbary Leszczyńskiej, członkini 
Rowerowego Patrolu, dot. zmiany oznakowania istniejącego 
chodnika na wiadukcie kolejowym na ul. Jana Pawła II, w celu 
dopuszczenia ruchu rowerowego, w ciągu drogi krajowej Nr 39 w 
Namysłowie, tj. na ul. Jana Pawła II od skrzyżowania z ul. 
Stawową do skrzyżowania z ul. Partyzantów, Oddział Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, iż mając na 
względzie wysokie stężenie ruchu na w/w odcinku drogi krajowej 
Nr 39, wynoszące 7514 pojazdów na dobę, w tym 236 
rowerzystów, przychylił się do prośby Patrolu Rowerowego i 
wprowadzi zmiany w oznakowaniu umożliwiające rowerzystom 

poruszanie się po istniejącym chodniku. 
 Zmiany w oznakowaniu pionowym na w/w odcinku drogi 
krajowej Nr 39, polegające na ustawieniu znaków C-16 z 
tabliczkami „Nie dotyczy rowerzystów” (w formie piktogramu), 
zostaną wprowadzone w terminie do końca II kwartału 2015 r., po 
opracowaniu projektu docelowej organizacji ruchu przez Rejon 
GDDKiA w Opolu oraz zatwierdzeniu projektu przez tamtejszą 
Dyrekcję. 
 Przypomnijmy, iż pierwszą pozytywną wiadomość z GDDKiA 
Rowerowy Patrol otrzymał w sprawie zmiany oznakowania 
istniejącego chodnika na ul. 1 Maja (na odcinku od posesji Nr 15 
do 63) w celu dopuszczenia ruchu rowerowego, w ciągu drogi 
krajowej Nr 39 w Namysłowie.  

Wg. inf. Barbary Leszczyńskiej
Rowerowy Patrol 

 Redakcja „Gazety Namysłowskiej” przeprasza za omyłkowe 
zamieszenie zdjęcia ze spotkania Namysłowskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków, w artykule: „Rowerem jeździmy, bo 
zdrowie cenimy” w wydaniu 9(75)/2014 „Gazety Namysłowskiej”. 
Poniżej poprawne zdjęcie do artykułu ze spotkania rowerzystów 
Rowerowego Patrolu. 

 4 grudnia br. zakończyła się II I  edycja kursu 
komputerowego dla dorosłych mieszkańców  Namysłowa i 
okolic.

 Miejscem spotkań kursantów była świetlica przy dworcu 
kolejowo – autobusowym w Namysłowie. W poznawaniu tajników 
„informatyki” uczestniczyło 50 osób, podzielonych na 9 grup. 
Zajęcia odbywały się od pon. do czwartku w godzinach 
popołudniowych. 
- Wszyscy uczestnicy byli z kursu bardzo zadowoleni. Zajęcia 
dotyczyły bowiem podstawowej znajomości obsługi komputera i 
internetu, w tym konta pocztowego. Zainteresowanie kursem jest 
duże, stąd już w lutym 2015 roku planujemy rozpocząć czwarty 
nabór kursantów. Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy 
na zapisy przez cały styczeń 2015 roku pod numerem telefonu 
515 183 796 - powiedziała Teresa Wołoszczuk, instruktor NOK w 
Namysłowie.                                                                           MR

KOLEJNA DOBRA INFORMACJA
DLA ROWERZYSTÓW

GRUDZIEŃ 2014GRUDZIEŃ 2014

III EDYCJA KURSU KOMPUTEROWEGO
ZAKOŃCZONA

fot. Rafał Frąsiak
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 F u n k c j o n a r i u s z e  z  K P P  w 
Namysłowie poszukują świadków 
śmiertelnego potrącenia na ulicy 
Sikorskiego. 
 21  listopada br. o godzinie 15:30 

ciężarówka potrąciła mężczyznę  na przejściu dla pieszych przy 
ulicy Sikorskiego w Namysłowie. Mężczyzna w wyniku 
odniesionych obrażeń zmarł. Poszukujemy świadków tego 
zdarzenia. Do potrącenia doszło na wysokości Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie. 
Kierujący samochodem ciężarowym marki Scania jadąc w 
kierunku ulicy Jana Pawła potrącił znajdującego się na przejściu 
dla pieszych 77-letniego mieszkańca Namysłowa. W wyniku tego 
zdarzenia mężczyzna zginął na miejscu. 

  Policjanci prowadzący postępowanie w tej sprawie, 
zwracają się z prośbą do  bezpośrednich świadków tego 
wypadku o pilny kontakt z KPP Namysłów ul. Piłsudskiego 4, 
pok. 34, tel. 77 403 91 50 z prowadzącym postępowanie
asp. D. Ilskim bądź pod numerem tel. 997, 112.

Inf. KPP w Namysłowie 

  62 kilogramy tytoniu bez polskich znaków akcyzy 
zabezpieczyli namysłowscy policjanci. 

  Funkcjonariusze zatrzymali 25 i 27 -letnich mieszkańców 
województwa dolnośląskiego. Straty Skarbu Państwa z tytułu 
niezapłaconej akcyzy oszacowano na około 20 000 złotych. 26 
listopada o godzinie 13:00 dyżurny z Komendy Powiatowej Policji 
w Namysłowie skierował patrol policji w rejon jednego z 
marketów mieszczących się na terenie Namysłowa. Według 

wstępnych ustaleń, w zaparkowanym samochodzie miał się 
odbywać nielegalny handel. Policjanci natychmiast dotarli do 
dwóch mężczyzn znajdujących się w osobowym audi, którzy 
posiadali przy sobie znaczną ilość tytoniu.  W samochodzie 
policjanci znaleźli kilka worów z tytoniem, które nie posiadały 
polskich znaków akcyzy. Policjanci zabezpieczyli nielegalny 
ładunek oraz zatrzymali podejrzewanych w tej sprawie 
mężczyzn. Policjanci łącznie zabezpieczyli 62  kilogramów 
tytoniu bez polskich znaków akcyzy o wartości rynkowej 37 000 
złotych. Zatrzymani mieszkańcy województwa dolnośląskiego 
już usłyszeli zarzuty. Za tego typu przestępstwo grozi  kara do 3 
lat więzienia oraz grzywna.

Inf. KPP w Namysłowie

 Młodzież należąca do Klubu Aktywnych Środowiskowego 
Hufca Pracy w Namysłowie wraz z wychowawcą Magdaleną 
Bała, chcąc zwrócić uwagę społeczeństwa na problem 
łamania praw dziecka, 20 listopada br. wyszła na ulice 
Namysłowa rozdając tematyczne ulotki.

 Uczestnicy ŚHP szli ulicami Namysłowa i pytali napotkanych 
ludzi o znajomość treści Konwencji o Prawach Dziecka, jak 
również o ich stosunek do tego aktu prawnego, obowiązującego 
w Polsce. Okazało się, iż mieszkańcy Namysłowa nie byli 
zorientowani, co zawiera treść wspomnianego dokumentu. 
Dlatego też akcja rozdawania ulotek przybliżających 
poszczególne postanowienia Konwencji była jak najbardziej 
pożyteczna i bez wątpienia znalazła pozytywny oddźwięk wśród 
społeczeństwa. Dziecko jest bowiem człowiekiem takim samym, 
jak osoba dorosła. Posiada również takie same prawa, jednak są 
one często łamane. Dorośli łamią te prawa świadomie, myśląc, 
że dziecko jest małe, nie wie nic o życiu, a największą pokusą do 
łamania tych praw jest niestety to, że nie może się ono obronić 
przed agresją osób starszych. Dzieje się tak pomimo tego, iż 
bardzo wiele mówi się o łamaniu praw dziecka i jest 
prowadzonych wiele kampanii próbujących zwrócić uwagę 
społeczeństwa na przestrzeganie praw najmłodszych. Od 1991 
roku obowiązuje w Polsce Konwencja o Prawach Dziecka, 
uchwalona przez ONZ. To m.in. nasz kraj był inicjatorem 
podpisania tego dokumentu, zawierającego prawa, które 
przysługują człowiekowi przed ukończeniem osiemnastego roku 
życia. Członkowie Klubu Aktywnych wykazali się ogromnym 
zaangażowaniem oraz dojrzałością podejmując ten poważny i 
trudny temat.                                            Inf. ŚHP w Namysłowie

KOMUNIKAT Z KPP
W NAMYSŁOWIE!

POLICJANCI ZABEZPIECZYLI TYTOŃ
 BEZ POLSKICH ZNAKÓW AKCYZY

25. ROCZNICA PODPISANIA PRZEZ
POLSKĘ KONWENCJI 

O PRAWACH DZIECKA
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 Na początku listopada w Przedszkolu nr 3 w 
Namysłowie ruszyły przygotowania do kilku ważnych 
wydarzeń. 
 Dzieci z grupy „Motylki” z ogromnym zapałem rozpoczęły 
przygotowania do wystawienia jesiennej inscenizacji zat. „Leśne 
duszki”, na którą zaprosiły dzieci z zaprzyjaźnionego 
Przedszkola nr 1 oraz rodziców. Przedszkolaki po raz pierwszy 
obchodziły również I Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Tego 
dnia była okazja do rozmów o prawach dziecka i jego potrzebach, 
nie tylko edukacyjnych. Każdy z nas ma ulubioną przytulankę, 
dlatego pod koniec miesiąca przedszkolaki uczciły także 
Światowy Dzień Pluszowego Misia. Obchody tego wesołego 
święta zakończyły się degustacją przysmaku wszystkich 
prawdziwych misiów-miodu.
 Ale to nie wszystko, albowiem przedszkolaki gościły również 
komendanta Straży Miejskiej w Namysłowie, który przypomniał o 
zasadach bezpieczeństwa na drodze, terenie miasta, w domu, 
przedszkolu, czy przy zabawie. 

 Miesiąc zakończył się wróżbami i zabawami andrzejkowymi 
z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 3. Choć wśród 
przedszkolaków nie ma żadnego Andrzeja to i tak wszyscy bawili 
się doskonale, a wróżbom i radosnym tańcom  nie było końca. 

Inf. Przedszkole nr 3 w Namysłowie

 W Przedszkolu nr 4 w Namysłowie, w grupie dzieci
3-letnich odbyła się pierwsza ważna uroczystość 
„Pasowania na Przedszkolaka”. 
 Grupa przyjęła nazwę „Muchomorki”. Dzieci wystąpiły przed 

l i czn ie  zgromadzonymi 
rodz icami  w programie 
artystycznym: recytowały 
wiersze, śpiewały piosenki i 
tańczyły otrzymując gromkie 
brawa od zaproszonych 
gości. Dyrektor placówki 
H a l i n a  H o r b a c z y ń s k a 
pasowała każde dziecko na 
P rzedszko laka .  By ł  t o 
niezapomniany dzień, pełen 
emocji i miłych wrażeń, a 
wystrój sali, stroje dzieci i 
u r o c z y s t a  a t m o s f e r a , 
podk reś l i ł y  don ios łość 
wydarzen ia .  Po częśc i 
oficjalnej rodzice wraz z 
dziećmi zaproszeni zostali 

do wspólnego tańca oraz poczęstunku. Podobna uroczystość 
odbyła się w grupie dzieci 4-letnich - „Jagódkach”. Przedszkolaki 
prezentowały swoje umiejętności matematyczne, plastyczne, 
językowe, taneczne oraz wokalne. Po takiej prezentacji dzieci 
otrzymały dyplom przedszkolaka oraz zaprosiły rodziców do 
wspólnego tańca. 

Inf. Przedszkole nr 4 w Namysłowie 

 Magiczny czas, jaki towarzyszy zbliżającym się Świętom 
Bożego Narodzenia w Przedszkolu nr 4 w Namysłowie, jest 
bardzo pracowity. 

 W tym roku po raz kolejny zorganizowano Kiermasz Ozdób 
Świątecznych. Na specjalnie przygotowanym stoisku, w holu 
przedszkola  zna laz ły  s ię  własnoręcznie  wykonane 
bożonarodzeniowe dekoracje. Kiermasz cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem dzieci, rodziców i dziadków. Bardzo 
dziękujemy  wszystkim  nabywcom tak niepowtarzalnych ozdób.
Mamy nadzieję, że każda nabyta przez Państwa dekoracja 
będzie się pięknie prezentowała w mieszkaniach czy domach 
podczas Świąt Bożego Narodzenia.

Inf. Przedszkole nr 4 w Namysłowie

 W tym roku, po raz pierwszy w Gimnazjum nr 1 im. 
Szarych Szeregów w Namysłowie obchodzono Światowe 
Dni Origami. 
 Szkolne Koło Origami, w składzie: Emilia Brycka, Natalia 
Czarnecka, Izabela Domagała, Izabela Grodzka, Dominika 
Mazur, Alicja Musiał, Patrycja Jazłowiecka wraz z opiekunem 
Joanną Olszewską postawiło sobie za cel zaangażować całą 
szkołę w obchody tego święta. Za zgodą dyrektor placówki Beaty 
Leszczyńskiej oraz wychowawców, przez cały tydzień od 20 – 25 
października br. we wszystkich klasach, na lekcjach 
wychowawczych  członkowie koła orgiami uczyli swoich kolegów 
i nauczycieli, jak złożyć żurawia techniką orgiami.
 Uczniom przewodził wówczas jeden cel, a mianowicie 
złożenie 1000 żurawi! Dlaczego 1000 żurawi? 
 6 sierpnia 1945 roku armia amerykańska zrzuciła bombę 
atomową na japońskie miasto Hiroszima, trzy dni później ten sam 
los spotkał Nagasaki. Szacuje się, że w Hiroszimie zginęło w 
konsekwencji wybuchu 140 tysięcy osób, a w Nagasaki 74 
tysiące. Wśród nich znalazła się Sasaki Sadako, dwunastoletnia 
dziewczynka, której postać została podniesiona  do 
międzynarodowego symbolu pokoju.                                     >>>

LISTOPAD PEŁEN ATRAKCJI
W PRZEDSZKOLU NR 3

„PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA”
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KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
W PRZEDSZKOLU NR 4

ŚWIATOWE DNI ORIGAMI
24.10 - 11.11



Sasaki Sadako urodziła się w 1943 roku, miała dwa latka, gdy na 
jej rodzinne miasto została zrzucona bomba atomowa. Do 12. 
roku życia była silnym, wysportowanym dzieckiem. Właśnie w 
tym roku, przygotowując się do zawodów w bieganiu, nagle 
zasłabła. Lekarze stwierdzili u niej białaczkę, która wystąpiła na 
skutek napromieniowania. W szpitalu jedna z przyjaciółek 
opowiedziała jej prastarą legendę japońską, według której ten, 
kto zrobi z papieru tysiąc żurawi, może wypowiedzieć jedno 
życzenie, które się spełni. Sadako miała nadzieję, że gdy zrobi te 
ptaki, wyzdrowieje, zabrała się więc do składania ptaków origami. 
Przez osiem miesięcy szpitalnego leczenia, ani na chwilę się nie 
poddała. Do końca wierzyła, że wyzdrowieje. Do dnia śmierci 25 
października 1955 roku zrobiła 644 żurawie. Po śmierci Sasaki 
Sadako, jej koleżanki i koledzy z klasy złożyli pozostałe żurawie. 
Postać Sadako stała się symbolem pokoju najpierw w Japonii, 
później również na świecie.
 Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom z klas I – III za 
zaangażowanie i mamy nadzieję, miło spędzony czas. Złożone 
przez nas żurawie, symbol siły, wiary i pomyślności, prześlemy do 
Wrocławskiego Hospicjum dla nieuleczalnie chorych dzieci, które 
od lat wspieramy.
 Cieszy fakt włączenia się do tej szlachetnej akcji młodszych 
kolegów ze szkół podstawowych. Członkowie szkolnego koła 
origami i opiekun Joanna Olszewska, gościli również w Szkole 
Podstawowej nr 5 w Namysłowie i Szkole Podstawowej w 
Kamiennej. Podczas zajęć warsztatowych szóstoklasiści 
poznawali techniki origami. 
Każdy z nich miał okazję 
s p r a w d z e n i a  s w o j e j 
cierpliwości, a także zdolności 
manualnych przy składaniu 
ż u r a w i a  i  s z e ś c i a n u 
ażurowego.
 J e s t e ś m y  p o d 
wrażeniem kreatywności i 
zapału do pracy uczniów z 
namysłowskie j  „p ią tk i ”  i 
K a m i e n n e j .  W s p ó l n i e 
spędzony czas nie tylko 
pozwo l i ł  nam s ię  b l i że j 
poznać, ale także, w co 
wierzymy, „zaraził” młodszych 
sztuką origami i zachęcił do 
samodzielnego tworzenia.

Inf. Gimnazjum nr 1
w Namysłowie 

 9 listopada br.  Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Smarchowicach Wielkich celebrował Narodowe Święto 
Niepodległości uroczystą akademią.
Uczniowie z nauczycielką historii i muzyki wspólnie przygotowali 
montaż słowno-muzyczny, który przypomniał społeczności 
szkolnej charakter okresu zaborów i drogę do odzyskania 
niepodległości. Recytacje wierszy i dialogów przeplatały się z 
licznymi pieśniami patriotycznymi, dzięki którym spotkanie 
przebiegało w miłej i nawiązującej do wspomnień atmosferze.

 Występ uświetni ł  również udział  starszej  grupy 
przedszkolaków. Dzieci wykonały taniec oraz recytowały 
wierszyki. Udowodniły, że Polak chociaż mały zna swój znak i wie 
w jakiej ziemi mieszka. Widzowie z zaciekawieniem oglądali 
występ. Duże wrażenie nasi młodzi artyści wywarli również na 
obecnych rodzicach, którzy docenili ich trud brawami.
 Każdego roku w szkole przeżywamy tą uroczystość inaczej i 
za każdym razem wyjątkowo. Dla naszej szkoły jest to ważny 
dz ień ,  gdyż  uczn iow ie  mogą  s i ę  wykazać  swo im 
zaangażowaniem oraz pokazać, że są patriotami szanującymi 
święta narodowe i tradycje,  kształtując przy tym szacunek do 
ojczyzny i symboli narodowych.

Inf. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich

7

Z SZACUNKIEM DO OJCZYZNY
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 25 listopada, to dzień, w którym na całym świecie 
obchodzi się urodziny misia, najlepszego przyjaciela dzieci, 
niezastąpionej przytulanki przy zasypianiu.

 Przedszkolaki z Przedszkola nr 4 w Namysłowie także 
pamiętały o tym święcie. Wszystkie dzieci przybyły do 
przedszkola ze swoimi ulubionymi misiami. Podczas 
uroczystości  przedstawiały swoich ulubieńców, brały z nimi 
udział w różnych zabawach ruchowych, tanecznych, jak i 
pracach plastycznych. Nie zabrakło dobrego humoru i 
zaangażowania. Celem spotkania było kształtowanie u dzieci 
poczucia konieczności poszanowania zabawek, jak również 
propagowanie idei głośnego czytania. Uroczystość zakończono 
słodkim poczęstunkiem. 

Inf. Przedszkole nr 4 w Namysłowie 

 Po raz pierwszy do nowego Żłobka zawitał Mikołaj. 
Każdy Żłobkowicz został obdarowany paczką, a grupy 
wzbogaciły się o nowe zabawki. Na twarzach dzieci mieszały się 
emocje, ale w sercach panowała radość ze spotkania z 
legendarną, długo wyczekiwaną postacią. 

Zorganizowano również warsztaty świąteczne z rodzicami, na 
których każdy mógł poczuć się jak dziecko i wraz ze swą 
pociechą stworzyć ozdobę choinkową.
- Czas ten uważamy za mile spędzony i mamy nadzieję, że takie 
spotkania na stałe wpiszą się w kalendarz imprez żłobkowych. 
Marzenia się spełniają, a korytarz Żłobka jest tego dowodem. Nie 
zdołalibyśmy jednak dokonać tego sami, dlatego serdecznie 
dziękujemy Panu M. Wierzbowemu za piękne, bajkowe obrazy 
na ścianach placówki, a firmom Activ Sport – Z. Pabiniak, 
Hurtowni Materiałów Budowlanych - Kubot, PRO CAM – 
Agronomia Sukcesu za wsparcie finansowe przedsięwzięcia. 
Dziękujemy także Bricomarche – M. Lesisz i Nadleśnictwu 
Namysłów za piękne choinki – powiedziała dyrektor placówki 
Karolina Dobrzycka.                              Inf. Żłobek w Namysłowie

 Przedszkole nr 3 w Namysłowie, w ramach współpracy z 
innymi placówkami oświatowymi, w grudniu br. ogłosiło 
konkurs plastyczny, zat.: „Mikołajkowe marzenia”, którego 
głównym celem było rozwijanie wyobraźni, kształtowanie 
indywidualnych zdolności plastycznych oraz inspirowanie 
do aktywności twórczej dzieci w wieku przedszkolnym.

 Ważnym aspektem każdego konkursu jest wzmacnianie 
wiary we własne możliwości dzieci, „zdrowa rywalizacja” oraz 
umiejętność radzenia sobie z porażką. Do konkursu przystąpiło 
16 uczestników z dziewięciu przedszkoli Gminy Namysłów, tj.: 
Przedszkoli nr 1, nr 3, nr 4, nr 5, Integracyjnego, Przedszkola w 
Bukowie Śląskiej, Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Ligocie 
Książęcej, Głuszynie oraz w Jastrzębiu. Nagrody przyznawane 
były w dwóch kategoriach wiekowych, tj: dzieci 3 - 4 –letnie i 
dzieci 5 - 6-letnie.   
W grupie dzieci młodszych przyznano następujące miejsca:
I miejsce  - Marcin Prus – Zespół Szkolno-Przedszkolny
  w Jastrzębiu,
II miejsce - Gabriela Karczewska – Przedszkole nr 1
  w Namysłowie,
III miejsce - Patryk Pawelak -  Zespół Szkolno-Przedszkolny
  w Ligocie Książęcej.
W grupie dzieci starszych nagrody zdobyli:
I miejsce - Szymon Migdał - Zespół Szkolno-Przedszkolny
  w Głuszynie,
II miejsce - Karolina Skawińska – Zespół Szkolno-Przedszkolny
  w Jastrzębiu,
III miejsce - Hanna Ogiela -  Przedszkole nr 5 w Namysłowie.
 Wszyscy uczestnicy konkursu zostali docenieni - wyróżnieni 
dyp lomami  i  nagrodami  poc ieszen ia  o raz  s łodk im 
poczęstunkiem. Organizatorzy dziękują wszystkim za udział i 
zapraszają do dalszej współpracy.

Inf. Przedszkole nr 3 w Namysłowie 

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO
MISIA W PRZEDSZKOLU NR 4
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 Są takie chwile, kiedy czyjaś pomocna dłoń jest 
niezbędna, czyjaś obecność jest ratunkiem, wybawieniem, 
otuchą i pocieszeniem. Dobrze, że jest ktoś, do kogo możesz 
zwrócić się o pomoc. 

Tym „kimś”, po raz kolejny, 
okazali się uczniowie z 
G i m n a z j u m  n r  1  i m . 
Szarych Szeregów w 
N a m y s ł o w i e ,  k t ó r z y 
włączyli się do wspaniałej 
o g ó l n o p o l s k i e j  a k c j i 
„Szlachetna Paczka”. 
D z i ę k i  o g r o m n e m u 
zaangażowaniu uczniów, 
d a r c z y ń c ó w , 
dobroczyńców udało się 
zebrać na rzecz wybranej 
r o d z i n y  u b r a n k a  d l a 
n i e m o w l a k a ,  m l e k o , 
kaszki, pampersy oraz 

odzież i obuwie dla rodzeństwa w wieku szkolnym. Nie zabrakło 
również potrzebnych artykułów szkolnych, a także nieodzownych 
dla każdego domu artykułów chemii gospodarczej i żywności.
- Dziękuję wszystkim uczniom, a także nauczycielkom – Paniom 
Joannie Olszewskiej i Annie Koncur, które swąją empatią 
„zarażają” młodzież, działając w myśl pięknej maksymy: „Bądź 
dla innych słonecznym zegarem – odmierzaj dla nich tylko 
słoneczne godziny” – dyrektor szkoły Beata Leszczyńska. 

Inf. Gimnazjum nr 1 w Namysłowie 

 21 listopada br. Biblioteka Publiczna w Namysłowie była 
miejscem spotkania miłośników poezji ,  twórców 
skupionych przy tutejszym klubie Wena, a także laureatów VI 
edycji Ogólnopolskiego Literackiego Konkursu „O Różę 
Karoliny”. 
 Poetycka impreza zatytułowana „Nie tylko wiersze poświatą 
utkane” składała się z dwóch części: pierwsza z nich była 
poświęcona Weniance Ewie Kacy i jej wierszom tworzącym 
swoisty nimb nieżyjącej poetce.
 Druga część spotkania dotyczyła wręczenia nagród 

zdobywcom tegorocznych „Róż Karoliny” i prezentacji 
wyróżnionych utworów. Utwory przedstawione w obu częściach 
recytowali uczniowie Gimnazjum nr 2 w Namysłowie, świetnie 
przygotowani przez Małgorzatę Górniak. 
 Oprawę wokalno-muzyczną zapewnili Przedstawiciele 
Państwowej Szkoły Muzycznej w Namysłowie (Tymoteusz 
Rybitw – gitara, Szymon Rybitw – puzon i nauczyciel gry na 
gitarze Jakub Walicki) oraz Duet muzyków z Namysłowskiego 
Ośrodka Kultury (Zdzisław Troska - gitara i Ryszard Radomiński 
– piano) – Duet wykonał  „Nokturn Es-Dur op.9 nr 42” Chopina, 
„Cavatinę” Stanleya Mayersa, oraz „My way” z rep. Fr. Sinatry. Po 
kilka piosenek zaśpiewali Klaudia Biczysko i reprezentujący 
Studio Piosenki NOK Patryk Dypka. 
 Oprócz oprawy słownej i wokalno-muzycznej był i trzeci 
rodzaj oprawy – oprawy natury malarskiej, albowiem kilkanaście 
obrazów tworzących urokliwy poetycko-baśniowy klimat 
zaprezentowała ich autorka, Danuta Okularczyk, od wielu lat 
współpracująca z Namysłowskim Ośrodkiem Kultury i Biblioteką 
– twórczyni barwnych światów z dużą swadą i humorem 
opowiedziała o swojej pasji.
 Wracając do „Róż Karoliny” uroczyście wręczanych przez 
szefową Biblioteki Teresę Hruby oraz przedstawiciela komisji 
konkursowej.
 Komisja w składzie: Grażyna Samulewicz, Aleksandra 
Patelska i Kazimierz Jakubowski, dokonała oceny prac 
konkursowych, nadesłanych przez  145. twórców i po 
przeanalizowaniu 250 wierszy oraz 50. opowiadań przyznała I 
miejsca ex aequo: Dorocie Dziedzic-Chojnackiej z Warszawy i 
Joannie Hatłas-Czyżewskiej z Pielgrzymowic; II miejsca ex 
aequo: Małgorzacie Januszewskiej z Częstochowy i Piotrowi 
Prokopiakowi ze Szczecinka;  III miejsce: Ewie Kacy z 
Namysłowa; Wyróżnienie: Annie Ratuś z Baborowa
 Niestety, do Namysłowa nie przyjechały z różnych ważnych 
przyczyn zdobywczynie obu pierwszych miejsc – Dorota 
Dziedzic-Chojnacka z Warszawy oraz Joanna Hatłas-
Czyżewska z Pielgrzymowic. 
Na uroczystość przybyła spora grupa miłośników poezji, 
sympatyków „Weny”, a także krewnych i przyjaciół Karoliny 
Turkiewicz-Suchanowskiej – wśród nich syn poetki, poeta 
Kordian Michalak. Spotkanie zakończyły wspomnienia i 
anegdotki z życia Karoliny.
Organizatorzy spotkania serdecznie dziękują za wspaniałą 
pomoc w jego realizacji 
- Pani Małgorzacie Górniak i jej podopiecznym;
- Dyrektorowi PSM w Namysłowie, Panu Jackowi Rybitwowi i 
Muzykom: Jakubowi Walickiemu oraz Tymoteuszowi i 
Szymonowi Rybitwom;

- Duetowi z NOK – Panom 
Z d z i s ł a w o w i  T r o s c e  i 
Ryszardowi Radomińskiemu;
- Wokalistom: Klaudii Biczysko 
i Patrykowi Dypce;
- Pani Danucie Okularczyk;
- Jurorom: Paniom Grażynie 
Samulewicz, Aleksandrze 
P a t e l s k i e j  o r a z  P a n u 
Kazimierzowi Jakubowskiemu;
- Panu Piotrowi Prokopiakowi 
ze Szczecinka za podarowane 
książki Jego autorstwa.
 Z d j ę c i a  z  u r o c z y s t e g o 
wręczenia tegorocznych „Róż 
Karol iny” można oglądać 
uaktywniając link:
w w w . w e b a l b u m y . n o k -
n a m y s l o w. p l / n i e - t y l k o -
poswiata-utkane

Inf. opiekun KMT Wena 
Kazimierz Jakubowski

GRUDZIEŃ 2014GRUDZIEŃ 2014

„JEDYNKA” WSPIERA
„SZLACHETNĄ PACZKĘ”

TEGOROCZNE RÓŻE KAROLINY
ZOSTAŁY WRĘCZONE
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 W dniach od 25 do 26 października br. w Centralnym 
Ośrodku Przygotowań Ol impi jsk ich Cetniewo – 
Władysławowo odbyły się IV Mistrzostwa Polski w 
Wyciskaniu Sztangi Leżąc Klasycznym.

 
 Wśród ponad 200 startujących zawodników był 
reprezentujący LKS Olszanka – Pogorzela 65 - letni mieszkaniec 
Namysłowa Henryk Odelski, który wywalczył złoty medal oraz 
tytuł Mistrza Polski wśród weteranów grupy III (powyżej 60 lat), 
uzyskując wynik 150 kg. 
 Sukces ten jest tym większy, iż zawodnik z Namysłowa 
poprawił swoje dotychczasowe osiągnięcie, jakim był srebrny 
medal zdobyty przed dwoma laty w Kielcach.
- Wywalczony przeze mnie tytuł Mistrza Polski, to w dużej mierze 
zasługa właścicielki siłowni „ACTIV SPORT” w Namysłowie - 
Pani Aliny Kowalik, która umożliwia mi treningi w należytych 
warunkach, za co serdecznie dziękuję. Współpraca ta dała 
konkretny wynik w postaci mistrzowskiego tytułu, który 
wywalczyłem dla namysłowskiej społeczności – powiedział 
Henryk Odelski.                                                                      MR

 Od 7 do 9 listopada br. w Olsztynie odbyły się III 
Mistrzostwa Polski Młodzików w zapasach w stylu wolnym 
do lat 14, w których uczestniczyło 221 zawodników.

Województwo opolskie reprezentowane było przez sześciu 
zawodników LKS Orzeł Namysłów. Dwóch z nich wywalczyło 
medale. Jan Stępień  (12 lat), kat. wag. 35 kg,  zdobył brązowy 
medal wygrywając 5 walk i przegrywając jedną oraz Jakub 
Makuch (14 lat) w najmocniejszej kat. wag. zawodów do 47 kg, 
wygrywając sześć walk i przegrywając jedną.  Pozostali 
zawodnicy LKS Orzeł, którzy są jeszcze dwunastolatkami zajęli 
miejsca poza czołową dziesiątką. W klasyfikacji drużynowej LKS 
uplasował się na X miejscu, na 60 sklasyfikowanych klubów z 
całej Polski.                                           Inf. LKS Orzeł Namysłów

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW 
NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH

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 
przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący działki położone w 
Namysłowie (karta mapy 5), w rejonie ulic: Pamięci Sybiraków, 
Spokojna, Wileńska, o numerach: 522/2, 522/3, 522/4, 522/5, 522/6, 
522/7, 522/8, 522/9, 522/10, 522/11 oraz 522/12, dla których Sąd 
Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi 
księgę wieczystą nr OP1U/00061205/2.
 W/w działki zlokalizowane są w otoczeniu osiedla domów 
jednorodzinnych we wschodniej części miasta. W miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego oznaczone są jako teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 Po okresie 6 tygodni od dnia opublikowania wykazu, tj. po 12 
stycznia 2015 r. zostanie ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż w/w nieruchomości.
 Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom 
wymienionym w art. 34 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
/-/ Krzysztof Kuchczyński

III MISTRZOSTWA POLSKI
MŁODZIKÓW W ZAPASACH

65 - LETNI NAMYSŁOWIANIN
MISTRZEM POLSKI

GRUDZIEŃ 2014GRUDZIEŃ 2014

O G Ł O S Z E N I E

o podjęciu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Namysłów

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), w 
związku z art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. 
zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 pkt 1 ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z 
późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Namysłowie 
uchwały Nr XXIX/388/14 z dnia 6 listopada 2014 r. zmieniającej uchwałę 
Nr XXIV/304/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2013 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Namysłów, zmienionej uchwałą Nr XXVII/359/14 Rady Miejskiej w 
Namysłowie z dnia 12 czerwca 2014 r. oraz o przystąpieniu do 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
projektu tej zmiany studium, a także, że w publicznie dostępnym 
wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o 
środowisku i jego ochronie zamieszczono dane o projekcie tej zmiany 
studium.
 Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej 
zmiany studium.
 Wnioski należy składać na piśmie na adres: Burmistrz Namysłowa, 
ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów w terminie do dnia 7 stycznia 2015 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy.

Burmistrz Namysłowa
/-/ Krzysztof Kuchczyński

KUPIĘ GRUNTY
SZYBKA WYPŁATA GOTÓWKI

TEL: 692 471 877

KUPIĘ GRUNTY
SZYBKA WYPŁATA GOTÓWKI

TEL: 692 471 877

re
kl

am
a 

pł
at

na

mile widziane doświadczenie 
G N IO TP O L K U R ZN IE    TE L . 77  469  71  01

Z A T R U D N I M Y
montera przyczep, elektryka i pneumatyka

fot. Dariusz Ilow



13

O G Ł O S Z E N I E

 o podjęciu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), w 
związku z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. 
zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 pkt 1 ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z 
późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w 
Namysłowie uchwały Nr XXIX/390/14 z dnia 6 listopada 2014 r. 
zmieniającej uchwałę Nr XXVII/358/14 Rady Miejskiej w Namysłowie 
z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Namysłów oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tej zmiany 
planu, a także, że w publicznie dostępnym wykazie danych o 
dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 
zamieszczono dane o projekcie tej zmiany planu.

 Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej 
zmiany planu miejscowego.
 Wnioski należy składać na piśmie na adres: Burmistrz 
Namysłowa, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów w terminie do 7 stycznia 
2015 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy.

Burmistrz Namysłowa
/-/ Krzysztof Kuchczyński

O G Ł O S Z E N I E

 Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 
518, z późn. zm.) oraz §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2014 
r., poz. 1490), w związku z zarządzeniem Nr 666/VI/14 Burmistrza 
Namysłowa z dnia 20 października 2014 roku w sprawie najmu 
lokali użytkowych

Burmistrz  Namysłowa
o g ł a s z a

III publiczny przetarg ustny nieograniczony na

oddanie w najem lokalu użytkowego, usytuowanego w 
Namysłowie przy ul. Dworcowej
 Ww. lokal jest wolny od obciążeń, przeznaczony jest na 
prowadzenie działalności gospodarczej. Wyposażony jest w 
instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Koszt wyposażenia 
lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem ponosi najemca. Lokal 
stanowi mienie komunalne Gminy Namysłów i posadowiony jest na 
działce numer 1073/29 k.m. 9, dla której Sąd Rejonowy w 
Kluczborku prowadzi   ks ięgę wieczystą  KW numer 
OP1U/00084677/8.
 Cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu za 1m² 
wynosi 9,57 zł (słownie: dziewięć złotych  57/100 ), do której 
należy doliczyć podatek VAT.
 Postąpienie w licytacji nie może wynosić mniej niż 1% ceny 
wywoławczej netto za 1m², z zaokrągleniem  do 0,10 zł. Najemca 
wyłoniony w przetargu zobowiązany będzie ponadto do ponoszenia 
kosztów zużycia mediów oraz podatku od nieruchomości.
Umowa będzie zawarta na czas nieokreślony.
 Lokal będzie można oglądać w dniach 19 grudnia 2014 roku i 9 
stycznia 2015 roku w godz. 14.30 – 15.30, po uprzednim zgłoszeniu 
telefonicznym pod numerem 77/419-03-73.
 Przetarg odbędzie się w dniu  12 stycznia 2015 roku o 
godzinie 10.00 w budynku „B” Urzędu Miejskiego w 
Namysłowie, ul. Dubois 3, pokój nr 28.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w 
wysokości 100 zł najpóźniej w dniu 5 stycznia 2015 roku na 
rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 
0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie.
 Wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu najmu, osobie 
która wygra przetarg. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od 
podpisania umowy najmu – wadium ulega przepadkowi na rzecz 
wynajmującego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone 
na wskazany rachunek bankowy.
 Najemcy będą zobowiązani do uiszczania opłat z tytułu najmu 
lokalu z góry do 10-go dnia każdego miesiąca.
 Stawki czynszu będą ulegały corocznie zmianie, w zależności 
od prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen 
towarów i usług konsumpcyjnych.
 Zastrzega  się prawo unieważnienia przetargu z podaniem 
uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie zostanie zamieszczone w 
prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń usytuowanych w Urzędzie 
Miejskim w Namysłowie, a także w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu).
 Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Namysłowie, 
tel. 77 419 03 73.

Burmistrz Namysłowa
/-/ Krzysztof Kuchczyński

GRUDZIEŃ 2014GRUDZIEŃ 2014

O G Ł O S Z E N I E

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

Burmistrz Namysłowa
/-/ Krzysztof Kuchczyński

O G Ł O S Z E N I E

 o podjęciu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie 
Gminy Namysłów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), w 
związku art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. 
zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 pkt 1 ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z 
późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w 
Namysłowie uchwały nr XXIX/389/14 z dnia 6 listopada 2014 r. 
zmieniającej uchwałę Nr XXVII/360/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z 
dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na 
terenie Gminy Namysłów, obejmującej część obszaru wsi 
Smarchowice Wielkie i część obszaru wsi Nowe Smarchowice oraz o 
przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko projektu tej zmiany planu, a także, że w publicznie 
dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje 
o środowisku i jego ochronie zamieszczono dane o projekcie tej 
zmiany planu.

 Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej 
zmiany planu miejscowego.
 Wnioski należy składać na piśmie na adres: Burmistrz Namysłowa, 
ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów w terminie do 7 stycznia 2015 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy.

Burmistrz Namysłowa
/-/ Krzysztof Kuchczyński
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O G Ł O S Z E N I E

 Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 
518, z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, 
poz. 108, z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 663/VI/14 
Burmistrza Namysłowa z dnia 13 października 2014 r. w sprawie 
zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa
o g ł a s z a

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej 
w miejscowości Ligota Książęca, obejmującej działkę nr 213/3, k. 
m. 2, o powierzchni 0,1700 ha, niezabudowanej, bez obciążeń i 
zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV 
Ksiąg Wieczystych prowadzi  ks ięgę wieczystą numer 
OP1U/00082403/3.

 Nieruchomość zlokalizowana na terenie wiejskim, w sąsiedztwie 
zabudowy, działka regularna, w kształcie prostokąta, w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jako tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza – 26 000,00 zł /brutto – zawiera podatek VAT/

Wadium – 2 600,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 16 stycznia 2015 r. o godzinie 
11:00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois 3, budynek 
B, pokój nr 28.

 Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium 
do dnia 12 stycznia 2014 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. 
 Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia 
nieruchomości osobie, która wygra przetarg. Wadium nie podlega 
zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od 
zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie 
zwrócone (bez odsetek).
 O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, 
że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z 
zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 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 
P u b l i c z n e j  U r z ę d u  M i e j s k i e g o  w  N a m y s ł o w i e 
(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. 77 419 03 73 (w godzinach pracy Urzędu).

Burmistrz Namysłowa
/-/ Krzysztof Kuchczyński
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 5 grudnia br. po raz kolejny został rozegrany cieszący 
się dużym zainteresowaniem Mikołajkowy Konkurs Skoku 
Wzwyż dla uczniów z Gminy Namysłów, którego 
organizatorem był Szkolny Klub Sportowy „SKS TRÓJKA” 
przy Szkole Podstawowej nr 3 w Namysłowie. 

 Rywalizacja odbywała się w dwóch kategoriach - Szkoły 
Podstawowe i Gimnazja. Każda szkoła miała wystawić po jednym 
reprezentancie kolejno z klas IV-V-VI (podstawówki dziewczęta i 
chłopcy) oraz klas I-II-II   (gimnazja dziewczęta i chłopcy). Suma 
wysokości każdej z drużyn miała wpływ na wynik końcowy 
rywalizacji.
W kategorii szkół podstawowych:
Dziewczęta:
I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3 w Namysłowie - 365 cm.
II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 4 w Namysłowie - 360 cm.
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Ligocie Książęcej - 330 cm.
IV miejsce - Szkoła Podstawowa w Kamiennej - 220 cm.
Chłopcy: 
I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3 w Namysłowie - 385 cm.
I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 4 w Namysłowie - 385 cm.
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Kamiennej - 355 cm.
IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Ligocie Książęcej - 325 cm.
W kategorii szkół gimnazjalnych:
Dziewczęta:
I miejsce - Gimnazjum nr 2 w Namysłowie - 425 cm.
II miejsce - Gimnazjum nr 1 w Namysłowie - 405 cm.
III miejsce – Gimnazjum w Ligocie Książęcej - 405 cm.
Chłopcy :
I miejsce - Gimnazjum nr 2 w Namysłowie - 455 cm.
II miejsce - Gimnazjum w Ligocie Książęcej - 435 cm. 
III miejsce - Gimnazjum nr 1 w Namysłowie - 483 cm. 
(startowało dwóch uczniów klasy II niezgodnie z regulaminem). 
 Wszyscy uczestnicy otrzymali paczki od Św. Mikołaja 
ufundowane przez Urząd Miejski w Namysłowie. Nad organizacją 
imprezy oraz jej przebiegiem czuwał Jarosław Urbański – 
Koordynator Sportu w Namysłowie.

Inf. Artur Musiał 

MIKOŁAJKOWY KONKURS
SKOKU WZWYŻ

fot. Artur Musiał 
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 6 listopada br. w sali rycerskiej brzeskiego ratusza 
odbyła się uroczystość podsumowania Wojewódzkiego 
Współzawodnictwa Sportowego Szkół Województwa 
Opolskiego za rok 2014. 

 W uroczystości udział wzięli m.in.: wicemarszałek 
województwa Barbara Kamińska, opolski wicekurator oświaty 
Rafał Rippel oraz władze wojewódzkie Szkolnego Związku 
Sportowego „Opolskie” i władze samorządu brzeskiego. We 
współzawodnictwie sklasyf ikowano ok. 300 szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z 
całego województwa.
 Po raz trzeci, w ostatnich pięciu latach (2011, 2012, 2014) 
pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych zdobyła 
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w 
Namysłowie. „Czwórka” jest najbardziej utytułowaną szkołą w 
sporcie w naszym województwie. Jej uczniowie to medaliści 
mistrzostw województwa i Polski w wielu dyscyplinach. Na 
tegoroczny sukces złożyły się złote medale mistrzostw 
województwa w biegach przełajowych, czwórboju LA, 
sztafecie 4x100m i biegu na 500 m. Chłopcy z „czwórki” to 
również wicemistrzowie Polski w czwórboju LA drużynowo i 
indywidualnie oraz brązowi medaliści w sztafetowych biegach 
przełajowych. Opiekunami szkolnych zespołów sportowych 
są nauczyciele wychowania fizycznego: Janusz Czapla i 
Zygmunt Mikuśkiewicz.
 Pamiątkowy puchar w imieniu sportowców odebrał uczeń 
Bartosz Furmański, statuetkę za osiągnięcia sportowe 
otrzymał nauczyciel Janusz Czapla, a medal za zasługi dla 
rozwoju sportu szkolnego województwa opolskiego otrzymał 
dyrektor szkoły Piotr Lechowicz.
 Duży sukces odniósł również Zespół Szkół Rolniczych w 
Namysłowie, zajmując wysokie III miejsce. Wyróżniającymi 
się nauczycielami wychowania fizycznego w szkole są: 
Honorata Pietroszek, Mirosław Iwanyszczuk, Krzysztof 
Nowak i Jacek Pietroszek. 

Życzymy kolejnych wspaniałych sukcesów naszym 
sportowcom w nowym sezonie szkolnym. 

Inf. SP nr 4 w Namysłowie

 W połowie l istopada, w Pradze odbyły się 
Mistrzostwa Świata Federacji WKF, w których startowali 
zawodnicy z całego świata m.in.: Iranu, Niemiec, Austrii, 
Australii, Rosji, Gruzji, Hiszpanii, Włoch, Irlandii, Francji, 
Węgier, RPA, Słowacji, Czech i Anglii. 
 Polskę reprezentował m.in. Namysłowianin Grzegorz 
Szulakowski - trener i zawodnik Namysłowskiego Klubu 
Sportowego Solo Team. 

 Grzegorz Szulakowski został powołany do Kadry 
Narodowej w kategorii wagowej 70 kg i to właśnie On - 
Namysłowianin reprezentował Polskę na Mistrzostwach 
Świata w Pradze.
Grzegorz opowiedział nam o zdobytym mistrzostwie: 
- Zdobycie tytułu Mistrza Świata, to naprawdę cudowne 
przeżycie. Nie każdemu grają Mazurka Dąbrowskiego na 
samym szczycie podium, czego doświadczyłem i musze 
przyznać, że aż łza zakręciła się w oku. Lekko nie było, lecz jak 
wiadomo nic nie przychodzi łatwo. Codziennie wytrwale 
trenuję, ale jak widać ciężka praca popłaca. Na mistrzostwach 
stoczyłem kilka ciężkich pojedynków. Najcięższym z nich był 
pierwszy z tego względu, iż w losowaniu trafiłem na gwiazdę i 
trenera francuskiej kadry. Był to ciężki pojedynek, który 
wygrałem jednak w pierwszej rundzie. Walkę zacząłem 
bardzo spokojnie. Nie podpalałem się na przeciwnika. 
Rozbroiłem go taktycznie. Wyczekałem na odpowiedni 
moment i sprowadziłem walkę do parteru. Tam udało mi się 
zdobyć boczną pozycję, a gdy odbijałem przeciwnika w 
parterze, on wystawił mi rękę, co zauważyłem i w mgnieniu 
oka to wykorzystałem, zapinając mu dźwignię na łokieć, tym 
samym wygrywając walkę poprzez poddanie i odklepanie 
przeciwnika. W finałowej walce stoczyłem równie ciężki bój. 
Starcie to zakończyło się z upływem czasu, po zakończeniu 
dwóch rund. Decyzja walki była wiec w rękach sędziów, którzy 
przyznali mi jednogłośnie wygraną w finale, zdobywając tym 
samym zaszczytny tytuł Mistrza Świata.
 Warto dodać, iż Grzegorz Szulakowski dwa miesiące 
temu został uznany za Talent roku 2014 w jednym z 
największych portali fighterskich Fight24.                          >>>

CZWÓRKA NA NAJWYŻSZYM PODIUM

NAMYSŁOWIANIN GRZEGORZ
SZULAKOWSKI MISTRZEM ŚWIATA

MMA FEDERACJI WKF

fot. Albert Kita
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Namysłów, Drodzy Goście,
jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, iż powstał oficjalny profil Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie na serwisie społecznościowym Facebook, który będzie uzupełnieniem 
informacji publikowanych na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznych 
Urzędu Miejskiego w Namysłowie. Dzięki temu, będą mieli Państwo możliwość śledzenia 
bieżących informacji z „życia” Gminy Namysłów.

facebook.com/umnamyslowZapraszamy do polubienia nas na: 

 7 grudnia br. w Centrum Turystyki i Rekreacji „Delfin” w 
Namysłowie odbył się „Mikołaj z Delfinem”, po raz pierwszy 
zorganizowany przez Namysłowskie Towarzystwo 
Triathlonowe „TRIADA” oraz zaprzyjaźnioną Szkołę 
Pływania MS Swim School. 
 Organizatorzy zadbali o wiele ciekawych zawodów, gier i 
zabaw dla wszystkich uczestników „Mikołajek”, zarówno tych 
„małych”, jak i „dużych”. Nad bezpieczeństwem „wodnego 
szaleństwa” czuwali z wielkim 
zaangażowaniem Mikołajkowi 
Ratownicy WOPR. 
 Nie zabrakło również 
głównej atrakcji imprezy, a 
mianowicie Mikołaja, który 
rozdawał wszystkim upominki. 
Namysłowskie Towarzystwo 
Triathlonowe „TRIADA” swój 
start zapoczątkowało w 2014 
r o k u .  J e s t  t o  m ł o d e 
towarzystwo,  aczkolwiek 
ambitn ie rozpoczynające 
swoją działalność, chociażby 
poprzez organizację w/w 
„Mikołaja z Delfinem”, czy  
akcję „Złoty jesienny liść”, w 
ramach której jego członkowie 
posprzątali i przygotowali 
ponad 3 km tras biegowo - 
s p a c e r o w y c h  w  p a r k u 
nieopodal Zespołu Szkół 
Rolniczych w Namysłowie. 

MR

Zapytany o swoje plany na przyszłość, odpowiedział:
 Do końca br. zdecydowałem się odpocząć psychicznie od 
startów. Oczywiście z treningu nie rezygnuję, ponieważ w tym 
sporcie, jak zapewne w każdej innej dyscyplinie, przede 
wszystkim liczy się systematyczna i ciężka praca. Sukces nie 
przychodzi bowiem sam. Od nowego roku zaczynam 
przygotowania do kolejnych startów. Przyjąłem propozycję 
walki o mistrzowski pas federacji Thunderstrike w Lublinie. 
Zdobycie pasa mistrzowskiego dla Namysłowa, to moje 
marzenie na dobry początek nowego roku. Walka odbędzie się 24 
stycznia 2015 r. i będzie jedną z najcięższych walk w mojej 
karierze. Będę bowiem rywalizował na ringu z Łukaszem 
Bienkiem, który ma już na swoim koncie rekord zawodowy, a 
mianowicie 5 zwycięstw i 2 porażki. Do kolejnego starcia dojdzie 
28 lutego 2015 r., gdzie stoczę pojedynek najprawdopodobniej z 
renomowanym zawodnikiem Polski z czarnym pasem 
brazylijskiego BJJ - Maciejem Linke z klubu Gold Team Szczecin.  
Moim marzeniem jest wygrać także tą walkę i zrobię wszystko, 
aby to zrealizować.  Chciałbym zachęcić młodzież do udziału w 
treningach w moim teamie. Wszystkich bardzo serdecznie 
zapraszamy! Dziękuje wszystkim Kibicom, którzy za każdym 
razem trzymają za mnie kciuki. Zapewniam, iż będę się starał ze 
wszystkich sił, aby Was nie zawieść.

MR 

„MIKOŁAJ Z DELFINEM”
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