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NAMYSŁOWSKA „CZWÓRKA” I „ROLNIK” NAJLEPSZE 
W WOJEWÓDZTWIE

9 marca 2012 r. w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie odbyło się podsumowanie Współza-
wodnictwa Sportowego Szkół Województwa Opolskiego za 2011 r. Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele Urzędu 
Marszałkowskiego, Kuratorium Oświaty w Opolu, Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego oraz przedstawiciele gminy 
i powiatu namysłowskiego z Burmistrzem Krzysztofem Kuchczyńskim i starostą Julianem Kruszyńskim na czele.

Ogółem współzawodnictwem objęto ponad 200 szkół podstawowych, około 100 gimnazjów i ponad 60 szkół ponadgimnazjalnych 
z terenu Województwa Opolskiego. Do punktacji zaliczano wyniki szkół osiągnięte na zawodach szczebla wojewódzkiego i krajowego.

W kategorii szkół podstawowych miejsce I zajęła Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie, poko-
nując szkoły sportowe z Kędzierzyna- Koźla i Brzegu. Na miejscu IV uplasowała się namysłowska „trójka”.

Młodzi sportowcy z „czwórki” startowali w 15 finałach wojewódzkich i 1 krajowym zdobywając m.in.: 
-wicemistrzostwo Polski w czwórboju LA indywidualnie,
- mistrzostwo województwa w czwórboju LA drużynowo/chł./,
- mistrzostwo województwa w sztafetowych biegach przełajowych /chł./
- mistrzostwo województwa w sztafecie 4x100m /chł./,
- mistrzostwo województwa w trójboju LA /chł./,
- wicemistrzostwo województwa w trójboju LA /dz./,
- III m w województwie w piłce siatkowej /chł./. 

Pamiątkowe puchary i dyplomy odebrali dyrektor szkoły Piotr Le-
chowicz, wyróżniający się nauczyciele wychowania fizycznego: Janusz 
Czapla i Zygmunt Mikuśkiewicz i czołowi sportowcy: Serafin Szota 
i Ewelina Ciunek.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych miejsce I zajął Zespół Szkół 
Rolniczych w Namysłowie.  Największe sukcesy to m.in.: 

-drużynowe mistrzostwo województwa /chł./ i wicemistrzostwo /dz./  
w LA,

- II m /dz./ i III m /chł./ w sztafetowych biegach przełajowych,
- II m w mistrzostwach Polski LZS w biegu na 4 km /chł./. 

Pamiątkowe dyplomy i puchar odebrali dyrektor szkoły Jacek Pie-
troszek oraz wyróżniający się nauczyciele Tomasz Pokora i Mirosław 
Iwanyszczuk. W tej kategorii  VII miejsce zajął Zespół Szkół Mecha-
nicznych w Namysłowie.

Wielką sportową galę uatrakcyjniły występy szkolnych zespołów 
Gama, Fortinki, Czwóreczki oraz uczniów klas II i III. 

MK – inf. SP 4

WICEMISTRZ POLSKI 
Z NAMYSŁOWA

17 marca 2012 r. w hali Ośrodka Przygotowań Olimpijskich 
w Spale odbyły się XXI Halowe Mistrzostwa Polski Weteranów 
w Lekkiej Atletyce.

W mistrzostwach wzięła udział rekordowa liczba - 213 zawod-
ników, w tym reprezentant Gminy Namysłów Artur Musiał. Mara-
tończyk, w przeszłości specjalizował się w biegach sprinterskich 
(min. zdobył brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorów Młod-
szych w sztafecie 4 x 400 m - do dziś jest to rekord Województwa 
Opolskiego), wystartował na dystansach 200 m i 400 m zdobywa-
jąc dwa medale - srebrny na 400 m. i brązowy na 200 m. w kate-
gorii M35.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
MK 

Foto: W. Leszczyński
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DROGA KRAJOWA NR 39 
BĘDZIE REMONTOWANA

Droga krajowa nr 39 między Brzegiem a Namysłowem doczeka 
się gruntownego remontu. Opolski oddział Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad od kilku lat planował inwesty-
cję. Wyremontowane zostaną trzy odcinki, z czego dwa znajdu-
ją się w Gminie Namysłów, o łącznej długości 14,5 kilometra. 

Jak zapowiada rzecznik opolskiego GDDKiA Michał Wan-
drasz, na odcinku między Wielkimi a Nowymi Smarchowicami 
będzie wzmacniana konstrukcja nawierzchni i podłoże drogowe, 
będzie też regulowana szerokość pasów jezdni, powstaną chodniki, 
ciągi pieszo-rowerowe i zatoki autobusowe. Przebudowane zosta-
nie również oświetlenie drogowe. W/w odcinek drogi będzie re-
montowany dzięki długotrwałym staraniom Burmistrza Krzysztofa 
Kuchczyńskiego w GDDKiA w Opolu, którzy postawili warunek 
Gminie dot. wykonania kanalizacji wodno – sanitarnej w Smarcho-
wicach Nowych. Koszt poniesiony przez gminę to prawie 3 mln 
złotych.

W Namysłowie na istniejącym rondzie przy Placu Wolności 
zostanie wyregulowana szerokość pasów. Kolejnym etapem prac 
będzie remont drogi na odcinku Namysłów – Kamienna wraz z bu-
dową ciągu pieszo - rowerowego i ronda na skrzyżowaniu dróg 
krajowych nr 39 i 42 w Kamiennej. 

Rozpoczęcie prac planowane jest na kwiecień, natomiast 
wszystkie roboty drogowe będą  zakończone do końca 2012 r. Cał-
kowity koszt to ponad 20 milionów złotych. 

MK

REMONT KOLEJNYCH ULIC 
W NAMYSŁOWIE

W styczniu br. rozpoczęła się realizacja zadania pn. odtworze-
nie historycznych nawierzchni centrum Namysłowa – remont 
ulicy Piastowskiej i Stanisława Dubois będącego częścią zada-
nia „Wzmocnienie atrakcyjności Namysłowa poprzez rewitali-
zację obiektów i ulic w historycznym centrum”.

Remont ulic będzie podzielony na etapy, po to, aby zmniejszyć 
niedogodności dla mieszkańców remontowanej ulicy jak również 
dla bezpieczeństwa. Aktualnie trwa I etap prac na ulicy Dubois, 
które obejmują rozbiórkę istniejących nawierzchni, następnie zo-
stanie wykonana nowa podbudowa i ułożenie nawierzchni z kostki 

kamiennej oraz remont istniejących chodników na odcinku od uli-
cy Bolesława Chrobrego do ulicy Komuny Paryskiej. W czasie 
robót w/w odcinek ulic będzie zamknięty dla ruchu samochodo-
wego. 

W kwietniu br. planuje się rozpoczęcie robót na kolejnym od-
cinku ulicy Dubois, tj.: od ul. Komuny Paryskiej do ul. Wojska 
Polskiego.

W maju zamierza się rozpocząć remont ulicy Piastowskiej, po-
cząwszy od ulicy Staszica do skweru ks. kardynała S. Wyszyń-
skiego. W tym samym terminie rozpocznie się kolejny etap remon-
tu na ulicy Dubois – od ul. Wojska Polskiego do ul. Harcerskiej.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
-Usługowo-Handlowe „STEINBUDEX – J.M.” ze Świdnicy.

 W związku z rozpoczętymi robotami drogowymi Burmistrz 
Namysłowa zwraca się do Mieszkańców z prośbą o wyrozumiałość 
i stosowanie się do obowiązującej organizacji ruchu.

MK

SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI
Od 23 lutego br., odbywają się cykliczne spotkania zastępcy 
burmistrza Namysłowa Andrzeja Galli z mieszkańcami po-
szczególnych sołectw w Gminie Namysłów. W spotkaniach 
uczestniczy również prezes „EKOWOD”, naczelnicy i pracow-
nicy Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 

Pierwsze spotkanie miało miejsce  23 lutego w Zespole Szkol-
no – Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich, kolejne 8 mar-
ca w świetlicy wiejskiej w  Łączanach, 13 marca w Przeczowie 
i 20 marca w Nowych Smarchowicach. Głównym celem spotkań 
jest zaprezentowanie mieszkańcom sytuacji finansowej Gminy, 
zrealizowanych inwestycji, podsumowanie minionego roku oraz 
przedstawienie najważniejszych zamierzeń na rok bieżący. Lokal-
ną społeczność najczęściej interesują realizowane inwestycje, stan 
dróg, oświetlenie, sieci kanalizacyjne, a także zagadnienia związa-
ne z melioracją. Zebrania wiejskie to również okazja do udzielenia 
odpowiedzi i wyjaśnień w sprawach nurtujących mieszkańców po-
szczególnych sołectw. 

MK

Od 2012 roku „Gazeta Namysłowska” dostępna jest 
również w wersji elektronicznej na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego: www.namyslow.eu
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KAMIENNA – MAŁA WIOSKA, 
LECZ AKTYWNA 

Kościół p.w. Św. Jadwigi w Kamiennej usytuowany na lekkim 
wzniesieniu przyciąga wzrokiem i coraz piękniejszym wy-
glądem, a w nocy wspaniale podświetlony widnieje z daleka. 
W ostatnich latach wykonano wiele kosztownych inwestycji 
m.in. w 2009 roku odnowiono wieżę kościoła, w 2010 dokona-
no remontu dachu. Do remontu mieszkańcy przygotowywali 
się kilka lat zbierając fundusze, m.in. organizując coroczne fe-
styny rodzinne, które nie tylko przyczyniły się do pozyskania 
środków na remont kościoła, ale integrowały mieszkańców.

Rok 2011 to rok beatyfikacji Jana Pawła II. Mieszkańcy Ka-
miennej, w duchu wdzięczności za pontyfikat Jana Pawła II ufun-
dowali podświetlany witraż z postacią błogosławionego Papieża. 
Witraż został zamontowany nad wejściem do świątyni, aby bło-
gosławił wszystkim wchodzącym do świątyni i przejeżdżającym 
koło kościoła. 

- Dzięki wymianie okien nasza świątynia przybrała blasku i jest 
cieplej nawet w zimne dni. Kamienna to mała wioska, ale jak widać 
ma wspaniałych mieszkańców, którzy wraz z księdzem proboszczem 
Januszem Szetelnickim dbają o świątynię. To dzięki ich bezintere-
sownej pracy i ofiarności, możliwe było dokonanie tych wielkich 
dzieł, ale jednocześnie jesteśmy świadomi, że sami nie zdołaliby-
śmy tego wszystkiego realizować, gdyby nie przychylność włoda-
rza naszej Gminy Krzysztofa Kuchczyńskiego. Jesteśmy wdzięczni 
Burmistrzowi za życzliwość i wspieranie naszych inicjatyw. Wyrazy 
szczególnej wdzięczności kieruję do naszych sponsorów, darczyń-
ców i osób prywatnych, którzy hojnymi datkami wspierali wszyst-
kie prace remontowe i mają swój znaczny udział w upiększaniu ko-
ścioła – powiedziała Ewa Wolska, sołtys Kamiennej.  

POŻEGNANIE Z MUNDUREM
24 lutego uroczyście pożegnano pięciu namysłowskich policjan-
tów, którzy po latach służby odeszli na zasłużoną emeryturę. 
W pożegnaniu policjantów udział wzięli: Burmistrz Namysło-
wa Krzysztof Kuchczyński, Starosta namysłowski, Wójtowie 
gmin ościennych oraz policjanci. 

Namysłowska Komenda pożegnała Naczelnika Wydziału Pre-
wencji - nadkom. Wiesława Wysockiego, Naczelnika Wydziału 
Kryminalnego asp.sztab. Waldemara Paszka, Specjalistę Wydziału 
Kryminalnego asp. sztab. Edwarda Rabsztyna, Dzielnicowego Re-
wiru Dzielnicowych KPP Namysłów asp. Czesława Ptaka oraz Za-
stępcę Dyżurnego Zespołu Dyżurnych mł. asp. Bogdana Łyżniaka.  
Komendant KPP w Namysłowie nadkom. Wojciech Augustynek 
podziękował funkcjonariuszom za oddaną służbę oraz duże zaan-
gażowanie. Do życzeń tych dołączył się także przybyły Burmistrz 
Krzysztof Kuchczyński kierując słowa uznania i wdzięczności po-
licyjnym emerytom za wieloletnią służbę i wysiłek włożony w to, 
aby mieszkańcy gminy czuli się bezpiecznie.

W związku z przejściem funkcjonariuszy na emeryturę nowym  
Naczelnikiem Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego został Pa-
weł Szlufarski, a  Naczelnikiem Wydziału Kryminalnego Mariusz 
Marzec. 

MK

Sołtys Kamiennej dba również o spotkania integracyjne 
mieszkańców wsi. 10 marca br. w świetlicy wiejskiej po raz 
szósty został zorganizowany Dzień Kobiet. Impreza ta już na 
trwałe wpisała się do kalendarza imprez. 

- Dzień Kobiet jest najlepszą okazją, aby wszystkie panie mogły 
spotkać się w miłej, świątecznej atmosferze. W tym roku prawie 50 
pań świętowało razem – dodała Ewa Wolska. 

W tym spotkaniu uczestniczył Bur-
mistrz Namysłowa Krzysztof Kuch-
czyński, który przekazał na ręce pani 
sołtys upominki. Nie zabrakło również 
wyjątkowych życzeń, które Burmistrz 
skierował do wszystkich obecnych 
Pań. W trakcie spotkania, 86-letnia 
mieszkanka Kamiennej Pani Helena 

Czyżowicz, uświetniła uroczystość recytacją wiersza polskiej po-
etki Wisławy Szymborskiej p.t. „Jak ja się czuję”. Pani Helena, 
mimo swoich lat, deklamowała wiersz z niezwykłą wrażliwością 
i z lekkim humorem, kończąc powiedziała:

„Dobra rada dla tych, którzy się starzeją,
niech zacisną zęby i z życia się śmieją.
Kiedy wstaną rano, „części” pozbierają,
niech rubrykę zgonów w prasie przeczytają,
jeśli ich nazwiska tam nie figurują,
to znaczy, że ZDROWI I DOBRZE SIĘ CZUJĄ”

- Pani Helena, jest aktywną osobą. Uczestniczy we wszystkich 
spotkaniach i imprezach, zarówno u nas w Kamiennej, jak i w Na-
mysłowie, należy do Związku Emerytów, a w najbliższym czasie ma 
zamiar zapisać się do Towarzystwa Miłośników Lwowa, gdyż po-
chodzi z Kresów i ostatnio spisała swoje wspomnienia z dawnych 
lat. Uważam, że każdy z nas powinien brać przykład z Pani Heleny 
i w pełni korzystać z życia mając „tylko 86 lat” – podsumowała 
pani Sołtys.

MK
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PZW KOŁO NAMYSŁÓW 
MIEJSKIE ODNOSI SUKCESY

W okresie od grudnia 2011 do marca 2012 r. na terenie wo-
jewództwa opolskiego odbywały się eliminacje do Ogólnopol-
skich Młodzieżowych Zawodów Wędkarskich w Busku Zdroju, 
w których uczestniczyli zawodnicy z Koła Namysłów Miejskie.

Pierwsze rozgrywki odbyły się w hali sportowej w Brzegu 
w dniu 17 grudnia 2011 r., gdzie zawodnicy z Namysłowa zajęli 
5,9, i 11 miejsce. Następne zostały zorganizowane 28 stycznia 2012 
r. w Grodkowie. Młodzi wędkarze zajęli tam kolejno 2,6 i 13 miej-
sce. W Ozimku w dniu 18 lutego br. chłopcy uplasowali się na 3,4 
i 15 pozycji, a w Gogolinie na 1,2 i 11. Dzięki zdobytym dobrym 
wynikom, reprezentant PZW Namysłów Miejskie Patryk Chrabań-
ski zakwalifikował się do reprezentacji Okręgu PZW w Opolu na 
Ogólnopolskich Zawodach, gdzie 25 marca br. zdobył 7 miejsce.

- Wędkarstwo rzutowe jest dyscypliną sportu uprawianą na 
boiskach szkolnych, stadionach, czy halach sportowych zarówno 
przez młodzież jak i seniorów. Polega na rzucaniu lekką muszką 
lub ciężarkiem do celu, którym są tarcze. Ocenie podlega celność 
lub odległość wykonywanych rzutów. Jest dyscypliną, w której wy-
korzystuje się najważniejsze techniki wędkarskie: muchową i spin-
ningową. Chcących uprawiać tę dyscyplinę sportu, serdecznie za-
praszam do siedziby koła, która znajduje się na ul. Łączańskiej 14 
g, w każdą środę w godzinach od 17 do 19 lub pod nr. tel. 664-743-
536 – zaprasza Stanisław Łowczykowski, prezes koła.

Zarząd Koła Namysłów Miejskie składa serdeczne podzię-
kowania dla dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 Piotra Lecho-
wicza za nieodpłatne udostępnianie sali sportowej na treningi, 
Banku Spółdzielczego w Namysłowie za wsparcie finansowe na 
zakup sprzętu wędkarskiego oraz dla pana Cezarego Dudy za 
opiekę nad młodymi wędkarzami i prowadzenie treningów.
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OBCHODY DNIA ŚWIĘTEGO 
PATRYKA

Dzień Św. Patryka jest narodowym świętem mieszkańców Ir-
landii, który obchodzony jest w dniu 17 marca,  w rocznicę 
śmierci patrona, który był misjonarzem, biskupem i świętym, 
popularyzującym na „Zielonej Wyspie” chrześcijaństwo.

W tym dniu również w Namysłowie obchodzony był dzień Św. 
Patryka, który rozpoczął się od mszy świętej w kościele p.w. Św. 
Franciszka z Asyżu i Św. Piotra z Alakntary. Msza święta była od-
prawiona ku pamięci żołnierzy Legionu Irlandzkiego, więzionych 
i internowanych w 1813 roku w murach klasztoru i kościoła Św. 
Franciszka, a także w intencji wszystkich namysłowian pracują-
cych na emigracji w Irlandii. Przed rozpoczęciem mszy, uczennice 
z I LO w Namysłowie przypinały przybywającym uczestnikom 
zielone znaczki z ikoną Św. Patryka. Po zakończeniu mszy władze 
samorządowe, na czele z zastępcą Burmistrza Namysłowa Andrze-
jem Gallą, złożyły kwiaty pod pamiątkową tablicą poświęconą żoł-
nierzom 3 Pułku Cudzoziemskiego Legionu Irlandzkiego oraz 17 
Dywizji gen. Puthoda z Wielkiej Armii Napoleona. Uroczystość 
miała podniosły charakter, dzięki oprawie artystyczno-muzycznej 
w wykonaniu uczniów z I LO w Namysłowie oraz  scholi „Kwiatki 
Świętego Franciszka” pod przewodnictwem polonisty z I Liceum 
Ogólnokształcącego w Namysłowie Tadeusza Nowaka.

MK
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NAJLEPSZY SPORTOWIEC 
NAMYSŁOWA

2 marca br. w Centrum Sportu i Rozrywki „Zorza” w Namy-
słowie zostały ogłoszone wyniki I Plebiscytu na Najlepszego 
Sportowca Namysłowa 2011. Na kandydatów można było gło-
sować przez cały luty, poprzez smsy oraz w internecie. Łącznie 
oddano 3383 głosy. 

Zwycięzcą został Szymon Dorożyński zdobywając 844 gło-
sów. Szymon jest brązowym medalistą Mistrzostw Polski w bie-
gach przełajowych oraz medalistą na 1500 i 3000 m. 

Drugie miejsce przypadło zapaśnikowi Patrykowi Dworczy-
kowi -  Międzynarodowemu Mistrzowi Polski do lat 17 w stylu 
wolnym. Natomiast na trzecim miejscu uplasował się maratoń-
czyk Artur Musiał - uczestnik jednego z największych marato-
nów świata 38 BMW Berlin Maraton. 

Poniżej przedstawiamy kolejnych wyróżnionych w naszym 
plebiscycie: IV m-ce - Dawid Majewski, V m-ce - Witold Prociak, 
VI m-ce - Ewelina Ciunek, VII m-ce - Krzysztof Chrust, VIII 
m-ce - Stefan Kostecki, IX m-ce - Bartłomiej Stajniak, X m-ce - 
Olga Gulbińska, XI m-ce - Roman Zychowicz, XII m-ce - Patryk 
Pabiniak, XIII m-ce - Filip Porębski, XIV m-ce - Jarosław Ol-
szewski, XV m-ce - Tomasz Kozan, XVI m-ce - Łukasz Mykitów, 
XVII m-ce - Łukasz Szpak. 

- Niezmiernie cieszy nas fakt, iż mieszkańcy docenili ciężką 
pracę naszych sportowców. Ideą przewodnią plebiscytu było po-
kazanie jaki potencjał drzemie w Namysłowianach, którzy z po-
wodzeniem realizują swoją pasję na międzynarodowej arenie, 
tym samym z dumą utożsamiając swój sukces z naszym miastem. 
Wszystkim uczestnikom plebiscytu serdecznie gratulujemy i życzy-
my kolejnych sukcesów w 2012 roku – podsumowali Artur Musiał 
i Szymon Dorożyński – inicjatorzy plebiscytu.

Organizatorzy plebiscytu serdecznie dziękują: Panu Bur-
mistrzowi Krzysztofowi Kuchczyńskiemu, Panu Arturowi Wło-
darczykowi - Radnemu Rady Miejskiej, Pani Grażynie Kasprzak 
- Sklep Mega Sport, Stowarzyszeniu „Ponad Podziałami”, Panu 
Wojciechowi Ohlaszeny - Foto Video oraz Centrum Sportu i Tu-
rystyki „Zorza”- Pani Alicji Kowalik i Patrykowi Pabiniakowi, 
a także Naczelnikowi Oświaty i Kultury Fizycznej UM w Namy-
słowie Panu Sławomirowi Hinborchowi, który był obecny podczas 
wręczania nagród.

Serdecznie gratulujemy 
MK - A.Musiał, S.Dorożyński

GALA FINAŁOWA KONKURSU 
TESCO DLA SZKÓŁ

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Namysłowie zostali 
wyróżnieni w IX edycji programu Tesco dla Szkół pokonując 
prawie 360 szkół z całej Polski.  9 marca w pasażu Tesco CH 
Magnolia Park we Wrocławiu podczas uroczystej Gali Fina-
łowej uczniowie: Ola Kisiela, Ola Kluska, Janusz Koszałka, 
Patryk Kaczmarzyk wraz z nauczycielem – Tomaszem Śnia-
deckim odebrali nagrody indywidualne, czytniki książek elek-
tronicznych ufundowane przez Tesco Polska.

Razem z uczniami z Namysłowa bawili się także laureaci z ca-
łego województwa dolnośląskiego i opolskiego. Podczas Gali za-
prezentowana została zwycięska praca konkursowa zespołu z Na-
mysłowa - 2-minutowy filmik przedstawiający „ekorewolucję”, 
czyli zrealizowaną przez dzieci ekologiczną akcję. Poczęstunek 
dla wszystkich uczestników Gali zapewnił hipermarket Tesco Wro-
cław Magnolia.

W IX edycji programu Tesco dla Szkół wzięło udział aż 359 
zespołów z całej Polski, angażując w lokalne działania ekologiczne 
ponad 58 000 osób. O wygranej 30 zespołów zdecydowało prawie 
2 miliony internautów, głosujących na najlepsze prace konkursowe 
oraz Jury, które przyznało nagrody dodatkowe m.in. szkole z Na-
mysłowa. 

- Chcielibyśmy jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy gło-
sowali na nasz filmik. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie 
jeszcze lepiej. To jest w sumie nasz debiut i nie chwaląc się, w woje-
wództwie opolskim tylko dwie szkoły zostały docenione w tym kon-
kursie, my oraz Szkoła Podstawowa z Komprachcic – powiedzieli 
uczniowie SP nr 4.

MK

NAMYSŁÓW WCZORAJ I DZIŚ
Namysłowski Ośrodek Kultury planuje na 17 maja otwarcie 
wystawy, na której zostaną zaprezentowane akwarele dotyczą-
ce dawnego i współczesnego Namysłowa. 

Autorami prac będą artyści-plastycy z Dziadowej Kłody i Sy-
cowa – Panowie Mirosław Sołtys i Wiesław Kowalczyk. Projekt 
obejmuje trzy ośrodki: Namysłów, Oleśnicę i Syców. W każdym 
z miast zaprezentowane zostaną prace z nim związane, i wybrane 
akwarele dotyczące dwóch pozostałych. Ideą projektu jest zapre-
zentowanie najciekawszych i najbardziej wartościowych artystycz-
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nie obiektów, pokazanie jak wyglądały dawniej i jak wyglądają 
dziś. Z terenu Namysłowa artyści zaprezentują m.in. dworzec PKP, 
kąpielisko (dzisiejszy basen), ul. Szkolną, młyn, ratusz i inne ma-
lownicze zaułki miasta. W sumie będzie można zobaczyć kilka-
dziesiąt prac, które po zakończeniu projektu staną się własnością 
gminy. Wsparciem merytorycznym wystawy będzie album, wyda-
ny w 500 egz., opisujący krótko historię namysłowskich zabytków, 
wzbogacony wybranymi grafikami. Publikacja została przygoto-
wana w językach polskim, niemieckim i angielskim, przez Jadwigę 
Kawecką, Zygfryda Adamietz i Bartłomieja Stawiarskiego.

BS

6 ZŁOTYCH MEDALI DLA LKS 
„ORZEŁ”

10 marca 2012 roku w hali sportowej Ludowego Klubu Spor-
towego „Orzeł” odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa 
Młodzików i Młodziczek w sumo. Zawody zgromadziły 172 za-
wodników i zawodniczek z 8 klubów z województw: opolskie-
go, dolnośląskiego i małopolskiego.

Zawody cieszyły sie sporym zainteresowaniem mieszkańców 
Namysłowa. Były one niewątpliwą okazją bliższego zapoznania 
się z rytuałem obowiązującym przed rozpoczęciem walki a także 
zasadami obowiązującymi w czasie jej trwania. Podczas zawodów 
dopingowali młodzików zastępca Burmistrza Andrzej Galla, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Jarosław Iwanyszczuk i vice starosta 
Andrzej Spór. 

Klub LKS „Orzeł” reprezentowało dziesięć zawodniczek, które 
rywalizowały w dziewięciu kategoriach wagowych oraz dwudzie-
stu trzech zawodników, którzy rywalizowali w dziesięciu katego-
riach wagowych. Namysłowianie zdobyli 13 medali, z czego aż 
6 złotych.

Komunikat końcowy zawodów znajduje się na stronie www.
orzelnamyslow.pl 

Serdecznie gratulujemy młodym zawodnikom.
MK-inf.LKS

KONKURS RECYTATORSKI DLA 
PRZEDSZKOLAKÓW

Z okazji Światowego Dnia Poezji, który jest obchodzony 21 
marca, Biblioteka Publiczna w Namysłowie zorganizowała 
konkurs recytatorski „Wiersze Jana Brzechwy”. Popularność 
wierszy znanego poety Jana Brzechwy wśród kilku pokoleń 
jest niezwykła. Nie ma takiej osoby, która nie słyszała o kaczce-
-dziwaczce, o leniu, misiu i że to wszystko, to rzeczy niesłycha-
ne. Jan Brzechwa, to klasyk poezji dziecięcej, czarodziej słowa 
i poeta dziecięcej radości.

W konkursie recytatorskim „Wiersze Jana Brzechwy” o za-
sięgu powiatowym, który odbył się 20 marca 2012 r. udział wzięły 
przedszkola z  Pokoju, Wilkowa, Świerczowa,  Bukowy Śląskiej, 
Idzikowic, Przedszkole Integracyjne, Przedszkole nr 1, nr 3, nr 4, 
nr 5 w Namysłowie oraz Zespoły Szkolno-Przedszkolne: w Głu-
szynie, Jastrzębiu, Smarchowicach Wielkich, Ligocie Książęcej.  

W konkursie wzięło udział 31 przedszkolaków, dzieci 5 – 6 let-
nich. 

Komisja  w składzie: Grażyna Burkiewicz – przewodnicząca, 
Joanna Leszczyńska i Maria Karaban, wyłoniła laureatów:

- I miejsce – Maciej Kobryn,  Przedszkole w Bukowie Śląskiej,
- II miejsce – Kotulska  Natalia, Przedszkole w Ligocie Ksią-

żęcej,
- II miejsce - Karol  Bartosz, Przedszkole Nr 4 w Namysłowie,
- III miejsce – Martyna Dedek, Przedszkole w Pokoju,
- III miejsce - Jakub Kędzior, Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Głuszynie,
- Wyróżnienie specjalne – Patryk Michałkiewicz, Przedszkole 

nr 1 w Namysłowie.

Komisja, oceniając  uczestników konkursu, podkreśliła bardzo 
wysoki poziom recytujących, sposób prezentacji, strój oraz zdol-
ności aktorskie. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplo-
my, nagrody książkowe, rzeczowe oraz słodki upominek.

Nagrody i słodycze ufundowali: Urząd Miejski w Namy-
słowie, Firma Nestle, Starostwo Powiatowe oraz Namysłowski 
Ośrodek Kultury –Biblioteka Publiczna.

Podziękowania
W lutym 2012 roku pod patronatem 

Porozumienia Namysłowskiego
odbyła się charytatywna zabawa karnawałowa.

Organizatorzy Marzena Zubek i Urszula Łyżniak 
wraz z Zarządem PN 

dziękują wszystkim uczestnikom za ogromy dar serca.
Zebrany dochód z zabawy 
w wysokości 1 000,00 zł.

Przekazany został decyzją Zarządu PN
na rehabilitację

 Piotra Zielińskiego.
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Moje Boisko „Orlik 2012” przy ulicy Kolejowej w Namysło-
wie jest czynne:

- od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę 
od 14:00 – 21:00,

- w sobotę od 9:00 – 21:00. 
Obiekt oferuje możliwość korzystania z boiska do piłki nożnej, 

zielonej siłowni, a także wielofunkcyjnego boiska do koszykówki 
i siatkówki.

Wszelkie informacje oraz możliwość rezerwacji u animato-
ra sportu pod nr telefonu 77-41-01-595 w godzinach otwarcia.

ZAPRASZAMY 

UWAGA!
ZMIANA NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH

URZĘDU MIEJSKIEGO W NAMYSŁOWIE

Informujemy, że od 17 marca 2012 r. nastąpiła zmiana banku 
obsługującego budżet Gminy Namysłów. W związku z powyższym 
zmieniły się numery rachunków bankowych, na które należy wpła-
cać należności:

- z tytułu podatków i innych opłat: 
Bank Spółdzielczy w Namysłowie 

Nr 89 8890 0001  0000 1124 2000 0001
- z tytułu opłat parkingowych: 

Bank Spółdzielczy w Namysłowie 
Nr 62 8890 0001  0000 1124 2000 0002

A TO HISTORIA…

OBÓZ NAZISTOWSKIEGO 
„PROGRAMU WYSYŁKI DZIECI NA 

WIEŚ” W ŁĄCZANACH (CZĘŚĆ 2)
W poprzednim numerze „Gazety” opi-
sałem historię zakwaterowania w obozie 
KLV Łączany grupy uczniów z jednej 
z kolońskich szkół (1941 r.). W tym sa-
mym numerze ukazała się informacja 
o zakupie przez NOK albumu ze zdjęcia-
mi z wcześniejszego obozu KLV w 1940 r.

Jednym z uczniów, zakwaterowanych 
w Łączanach w 1941 r., był Ferdinand 
Schumacher z Kolonii. Do dziś dosko-
nale pamięta historię pewnego chłopca, 

który zabłąkał się do pałacu w Łączanach, prosząc o pomoc. Był 
on w tym samym wieku, co uczestnicy obozu, mówił jednak nie po 
niemiecku, a po holendersku. Z jego opowieści dało się wywniosko-
wać, że rodzice wypchnęli go z wagonu pociągu przejeżdżającego 
w pobliżu Łączan. Opowiadał historie o rodzinnym Amsterdamie, 
żołnierzach w czarnych mundurach z trupią czaszką i masowych 
aresztowaniach. Oczywiście chodziło o deportacje amsterdamskich 
Żydów do obozów zagłady przez oddziały SS (SS-Polizeitruppe). 
Jak się okazało transporty kolejowe wysyłane były także trasą przez 
Namysłów, dalej na wschód, prawdopodobnie do Auschwitz. Fer-
dinand Schumacher wspomina, że chłopiec został następnego dnia 
schwytany przez mężczyzn w skórzanych płaszczach i nigdy go już 
nie widziano. Spotkanie młodych Niemców z żydowskim chłopcem 
było jednak wystarczającym powodem do przeniesienia całej grupy 
kolońskich uczniów do innego obozu KLV. Trafili oni do rezydencji 
arystokratycznej rodziny von Richthofen w Piotrówku (Petersdorf), 
niedaleko Jordanowa Śląskiego. Ferdinand powrócił do rodzinnej 
Kolonii po siedmiu miesiącach życia obozowego na Śląsku.

Jako ciekawostkę można dodać, że drugi obóz nazistowskiego 
„Programu Wysyłki Dzieci na Wieś” na terenie obecnego powiatu 
namysłowskiego zorganizowany był w Pokoju (Carlsruhe, Hele-
nenheim und Villa Therese). 

dr Bartłomiej Stawiarski

DROGA GŁUSZYNA-BRZEZINKA – 
WOJEWODA NIE MIAŁ RACJI

Wiele pisało się już i mówiło na temat leżącej w naszej gmi-
nie drogi powiatowej Głuszyna-Brzezinka. W 2010 r. Wojewo-
da Opolski unieważnił decyzję ówczesnego starosty Michała 
Ilnickiego, dotyczącą budowy drogi. Rozpoczęto tym samym 
krucjatę administracyjną i medialną przeciwko byłemu staro-
ście. Wojewoda i jego urzędnicy argumentowali, że inwestycja 
została przeprowadzona z rażącym naruszeniem prawa. Za-
rzuty wojewody dotyczyły w najważniejszych punktach przede 
wszystkim rzekomego wykonania inwestycji na działkach nie-
należących do Powiatu i zastosowania nieprawidłowego syte-
mu odwadniającego (rowy).

Dziś już wiemy, że zarzuty te nie potwierdziły się. Niezależna 
ekspertyza z dnia 10 października 2011 r., wykonana przez Stowa-

rzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji, Odział w Opolu, 
zaprzeczyła, że inwestycja była wykonana z rażącym naruszeniem 
prawa. Ekspertyza stwierdza, że „w terenie wykonano pomiary 
szerokości wykonanego pasa drogowego i sprawdzano go z liniami 
rozgraniczenia określonymi w projekcie budowlanym. Stwierdza 
się, że w terenie nie wykroczono poza pas drogi wskazany w pro-
jekcie”. Skoro nie wykroczono poza pas drogi, to jakim cudem 
droga mogła zostać wykonana na działkach nienależących do Po-
wiatu? Ekspertyza sugeruje dodatkowo, że należałoby „wykonać 
poszerzenie jezdni na łuku”, a w tym celu „niezbędne będzie zaję-
cie części działki sąsiadującej”. 

Podobnie w kwestii rzekomych nieprawidłowości systemu 
rowów Wojewoda nie miał racji. System odwadniający doskona-
le spełnia swoją rolę. Ekspertyza stwierdza, że „wykonane rowy 
mogą pełnić funkcję rowów chłonnych”.

Pozostaje więc zadać pytanie, dlaczego zarzuty Wojewody tak 
dalece odbiegały od stanu faktycznego? Czy cała krucjata admi-
nistracyjna i medialna nie była wstępem do kampanii wyborczej 
w 2010 r.? Nie zauważono tylko, że mieszkańców naszej gminy nie 
obchodzą drogowe nagonki polityczne, chcieliby spokojnie jeździć 
po nowych drogach, bez dziur… Bez szukania dziur w całym…

BS
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ny na II piętrze budynku Ratusza Miejskiego. Lokal o powierzchni  
56,65 m2, składa się z dwóch pomieszczeń, wspólnego korytarza, 
pomieszczenia socjalnego oraz wc.

Bliższych informacji udziela pracownik „ZAN” Sp. z o.o. 
Krzysztof Stanuch tel. 77-41-07-275 w godz. 7.00 - 8.00 lub  14.00 
-15.00.

Prezes Zarządu  
Michał Ilnicki

60 % ZNIŻKA
Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. w Namy-
słowie informuje, że do końca 2012 r. istnieje możliwość wykupu 
mieszkania komunalnego z 60% zniżką. Bliższych informacji 
udzielają pracownicy „ZAN” Sp. z o.o. w godzinach pracy zakładu.

Serdecznie zapraszamy do korzystania ze zniżki.

Prezes Zarządu 
Michał Ilnicki

ZAWIADOMIENIE
ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW ULIC: Armii Krajo-

wej, Bohaterów Warszawy, Bolesława Chrobrego, Stanisława 
Dubois, Dworcowej, Fortecznej, Harcerskiej, Jagiellońskiej, 
Komuny Paryskiej, Kościelnej, Krakowskiej, 3 Maja, Obrońców 
Pokoju, Partyzantów, Piastowskiej, Józefa Piłsudskiego, Plac 
Jana Skali, Plac Powstańców Śląskich, Plac Wolności, Poczto-
wej, Podwale, Rynek, Skwer Ks. Kardynała Wyszyńskiego, Wła-
dysława Sikorskiego, Skwer Kazimierza Wielkiego, Stanisława 
Staszica, Szkolnej, Wały Jana III, Ludwika Waryńskiego, Wojska 
Polskiego, Walerego Wróblewskiego.

NA OGÓLNE ZEBRANIE  MIESZKAŃCÓW 
OSIEDLA NR I,

które odbędzie się w dniu 24.04. 2012 r.(wtorek) 
o godz. 17:00, w świetlicy osiedlowej na dworcu autobuso-

wo-kolejowym przy ul. Dworcowej 7 w Namysłowie.

PLANOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Zadania inwestycyjne planowane na rok 2012 dot. miasta Na-
mysłów.

2. Rewitalizacja centrum Namysłowa.
3. Sprawy różne, wolne wnioski.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr I w Namysłowie
Edward Śnieżek

INFORMACJA BURMISTRZA NAMYSŁOWA
o jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi
Działając na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy o zbiorowym za-

opatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 
czerwca 2001 roku (Dz. U. z 2006 r.  Nr 123 poz. 858) informu-
ję, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie 
pozytywnie ocenił jakość wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi z wodociągu publicznego w Namysłowie (pismo nr HK/ACz-
43360-4-4/12 z dnia 09.03.2012 r.).

LOKALE DO WYNAJĘCIA
Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że Gmina 
Namysłów  posiada w budynku dworca kolejowo – autobusowego 
w Namysłowie przy ulicy Dworcowej 7, do oddania w najem lokale 
użytkowe o powierzchni 12,79 m² i 26,39 m². 

Lokale znajdują się na piętrze, z przeznaczeniem na biura. Każde 
pomieszczenie może być użytkowane oddzielnie, ponieważ posiada 
osobne wyjście na korytarz.  Do lokali zostanie doliczona powierzch-
nia toalety. 

Wyżej wymienione lokale wyposażone są w instalację cieplną 
i elektryczną. Koszty wyposażenia lokalu ponosi najemca, bez moż-
liwości żądania rozliczenia go w trakcie najmu lub w chwili zwrotu 
lokalu.

Cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu za 1 m² do 
przetargu wynosiła 12,90 zł (słownie: dwanaście złotych 90/100). Do 
ceny należy doliczyć 23 % podatku VAT. Ponadto najemca będzie 
ponosił koszty mediów oraz podatek od nieruchomości.

 Osoby zainteresowane wynajmem lokali prosimy o składanie  
ofert w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 
nr 3, budynek A, pokój nr 12, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Na-
jem lokali użytkowych”.

Oferta powinna zawierać imię, nazwisko i adres oferenta, ofero-
waną cenę. Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rol-
nictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Namy-
słowie, tel. 77-41-90-333.

Zastrzega się prawo uznania, że złożone oferty nie spełniają ocze-
kiwań Gminy lub też przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z ofe-
rentami. Ogłoszenie zostało zamieszczone w prasie lokalnej, na tabli-
cy ogłoszeń usytuowanej na terenie Namysłowa, a także w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Termin składania ofert upływa z dniem 20 kwietnia 2012 roku.
Burmistrz

Krzysztof Kuchczyński

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO 
SPRZEDAŻY

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że 
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. 
Dubois nr 3 (budynek A, I piętro, obok pokoju nr 22) wywieszony 
został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży obejmu-
jącej działkę numer 857/28 o pow. 0,0421 ha, k. m. 4 położoną 
w Namysłowie. Działka jest niezabudowana, położona przy uli-
cy Oleśnickiej, przy głównej trasie przelotowej miasta, oznaczona 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbo-
lem C.4ZP – teren zieleni urządzonej, sprzedawana jest na posze-
rzenie nieruchomości sąsiedniej.

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 2010 r. Nr 102, 
poz. 651 z późn. zm.), jeżeli złożą  wnioski o nabycie w terminie 
określonym w ustawie, tj. do dnia 11 kwietnia 2012 r. 

 Burmistrz
Krzysztof Kuchczyński

DO WYNAJĘCIA 
Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. w Namy-
słowie informuje, że posiada do wynajmu lokal użytkowy położo-
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„Gazeta Namysłowska”:
Redaktor naczelny - Monika Kamińska; Wydawca - Urząd Miejski w Namysłowie, 46-100 Namysłów, ul. Dubois 3. 
Kontakt: Urząd Miejski w Namysłowie, tel. (77) 41-90-344, fax (77) 41-00-334, e-mail: gazeta@namyslow.eu.  
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, reklam i korespondencji. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania 
skrótów w materiałach niezamówionych i zmian w ich tytułach. Druk: Zakład Poligrafii i Reklamy Druk–Kolor–Offset Marek 
Borecki & Wanda Borecka, 46–203 Kluczbork, ul. Kołłątaja 9, tel. (77) 41-71-560, e-mail: dko@adres.pl.
Nakład: 7300 sztuk.

Telefony alarmowe:
Pogotowie Ratunkowe, tel.: 999 lub 77-40-44-675 lub 77-41-69-009
Straż Pożarna, tel.: 998 
Policja, tel.: 997 lub 112 (z tel. komórkowego)  
Pogotowie Gazowe, tel.: 992
Pogotowie Energetyczne, tel.: 991
Pogotowie Wod. - Kan., tel.: 77-41-00-962
Pogotowie Ciepłownicze, tel.: 77-41-01-201 lub 77-41-00-550
Straż Miejska, tel.: 500 145 770 lub 512 332 009

Telefony zaufania:
Niebieska Linia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, 
tel.: 22-66-87-000
Ogólnopolski Telefon dla Osób z Problemem Narkotykowym, 
tel.: 801-199-990 
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Przełomowe inwestycje VELUX w Namysłowie
Światowy lider produkcji okien dachowych planuje zainwestować w Namysłowie ponad 120 milio-
nów złotych w 2012 roku w związku z wprowadzeniem na rynek nowej generacji okien dachowych. 
Inwestycja jest największą inwestycją VELUX od momentu rozpoczęcia produkcji okien.

Inwestycje planowane w fabryce VELUX obejmą modernizację linii produkcyjnych oraz wy-
budowanie nowej hali produkcyjnej, co zwiększy powierzchnię produkcyjną o około 6 tysięcy m2. Planowane jest również do końca 
2012 r. zatrudnienie dodatkowych osób. Aktualnie firma VELUX zatrudnia ponad 650 osób, z czego 35% są to kobiety i 65 % mężczyźni. 
Z powodu różnic pomiędzy obecną i nową generacją okien do poddaszy VELUX, konieczne będzie przestrojenie oraz jeśli zajdzie taka 
potrzeba, wymiana maszyn na bardziej zaawansowane technologicznie urządzenia. Proces inwestycyjny już się rozpoczął i potrwa do 
jesieni.     

- Jest to największa inwestycja firmy VELUX w Polsce od 14 lat i ważny krok w procesie rozwoju firmy. Dzięki zwiększonym mocom, 
zmodernizowanemu procesowi produkcji, oraz wyjątkowym cechom oferowanym przez nową generację okien połaciowych, będziemy 
mogli jeszcze lepiej odpowiadać na pojawiające się potrzeby naszych klientów. Planowane inwestycje są wynikiem zmian produktowych 
oraz rosnącej popularności okien VELUX w Europie Środkowej i Wschodniej – powiedział Jørgen Tang-Jensen, Prezes Grupy VELUX.

Nowa generacja okien VELUX ustanawia nowe standardy w zakresie wydajności energetycznej okien połaciowych oraz wygody ich 
użytkowania. Wprowadzenie nowej generacji okien połaciowych VELUX w Polsce jest planowane w 2013 roku.

BASZTA NABIERA BLASKU
Powoli kończy się remont konserwatorski elewacji baszty przy Urzędzie Miejskim w Namysłowie. Przedmiotowa inwestycja realizowa-
na jest w ramach zadania pn.”Wzmocnienie atrakcyjności Namysłowa poprzez rewitalizację obiektów i ulic w historycznym centrum”.

Prace renowacyjne baszty obejmują konserwację ceglanego lica wieży, rewaloryzację elewacji piętra, budowę dachu brogowego 
z krótką kalenicą. Natomiast kurtyna zostanie poddana pracom konserwatorskim w ramach ceglanego lica oraz naprawy istniejących 
pokryw, a także nadbudowano brakującą część bramy w średniowiecznym murze obronnym obok baszty.

- Zamierzeniem Gminy jest bowiem wykreowanie wizerunku Namysłowa 
jako miejsca atrakcyjnego turystycznie. Przedmiotowa inwestycja ma na celu: 
poprawę stanu utrzymania wieży oraz odcinka muru obronnego, a także po-
prawę i podniesienie walorów turystycznych – informuje Krzysztof Kuchczyń-
ski, Burmistrz Namysłowa.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 410 tys. złotych.

Baszta znajduje się w południowo – wschod-
nim narożniku średniowiecznych fortyfikacji 
miejskich. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą 
z 1371 r. Przeprowadzone prace adaptacyjne 
w wieży w latach 60-tych XX wieku spowodo-
wały rozbiórkę partii szachulcowej z dachem 
i wzniesienie w ich miejscu nadbudowy krytej 
dachem płaskim. Ponadto podczas prac spowo-
dowano częściowe zniszczenie gotyckiego cegla-
nego lica od strony południowej, a także został 
rozebrany mur miejski na wysokości ulicy Har-
cerskiej, z uwagi na przecinający go ciąg pieszy.



    Środowiskowy Hufiec  
     Pracy w Namysłowie 
 
                       
                       ul. Pułaskiego 3B 
                   46 - 100 Namysłów 
              Tel./fax. 77- 410 - 17 - 36 
          e-mail: shpnamyslow@wp.pl 
 

 

Trwa nabór uczestników   
na rok szkolny 2012/2013 

 
Umożliwiamy kontynuowanie nauki na poziomie: 

•   gimnazjum dla dorosłych 
(z przyuczeniem do wykonywania określonej  pracy) 

•   zasadniczej szkoły zawodowej 
(nauka w dowolnym w zawodzie) 

 
Placówka dysponuje zapleczem, w skład którego wchodzą: 

 internat (pokoje 3,4 - osobowe) 
 nowoczesna kuchnia ze stołówką 

 świetlica ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu 
 

POBYT W INTERNACIE I WYŻYWIENIE SĄ BEZPŁATNE!!! 
 

 

            Oferujemy: 
 opiekę wykwalifikowanej kadry 

wychowawczej; 
 bezpłatną bazę noclegową wraz z 

wyżywieniem; 
 dostęp do Internetu; 

 zajęcia popołudniowe w ramach kółek: 
sportowego, prozdrowotnego, 

artystycznego i filmowego; 
 wyjścia na basen i siłownię. 

 
Masz problem w szkole? Zgłoś się do nas!  

 
Pracujemy całodobowo od poniedziałku do piątku. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 


