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gląd Przedszkolnych Zespołów Artystycznych. dok. str. 10
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ZEC SP. Z O.O. GAZELĄ BIZNESU 2011
Zestawienie Gazel Biznesu – najdynamiczniejszych małych i średnich przedsiębiorstw – 
„Puls Biznesu” wydaje już po raz dwunasty. Po raz pierwszy jednak wyróżniony został 
w nim Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Namysłowie. 

I edycja rankingu Gazel Biznesu odbyła się w 2000 r. Gazela w rozumieniu „Pulsu Biznesu” to firma 
średniej lub małej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie 
radę wśród innych, nawet znacznie większych konkurentów. Tytułu „Gazeli Biznesu” nie przyznaje jury. 
Jedynym kryterium, które należało spełnić w celu zakwalifikowania się do konkursu to coraz lepsze 
osiągnięcia firmy w kolejnych 3 ostatnich latach. Prezes ZEC  Sp. z o.o. w Namysłowie – Janusz No-
wak, pochwalić się może w tej kwestii dużym osiągnięciem – od czternastu lat, czyli od czasu powstania 
naszej Spółki, po każdym roku obrachunkowym odnotowywaliśmy dodatni wynik finansowy – podkreślił.

ZEC  Sp. z o.o. w Namysłowie, środki pieniężne nie zdobywa jedynie poprzez produkcję i dostawę 
energii cieplnej, ale także m.in. poprzez świadczone usługi instalacyjno - budowlane, z reguły w za-
kresie budowy lub modernizacji źródeł ciepła, węzłów cieplnych, sieci przesyłowych oraz  wszelkiego 
rodzaju instalacji sanitarnych i elektrycznych. W ostatnim roku tylko z tej dodatkowej działalności 
osiągnięto przychód w wysokości  1.480.000,00 zł. 

Wyróżnienie w rankingu Gazel Biznesu ma wyłącznie charakter prestiżowy, nie łączy się bowiem 
z żadną nagrodą finansową. Dzięki niemu firma ma możliwość darmowej publikacji w „Pulsie Bizne-
su”, a sam Prezes miał możliwość uczestnictwa w uroczystej gali wręczenia nagród.  

Janusz Nowak, zapytany o przepis na sukces we współczesnym świecie biznesu, odpowiedział -  ciężko pracować, ale także dokładnie pozna-
wać i przestrzegać przepisy obowiązującego prawa.

MR/JS

ZEBRANIA WIEJSKIE W SOŁECTWACH GMINY NAMYSŁÓW
W dniach 23 lutego do 15 maja 2012 r. zastępca burmistrza Namysłowa – Andrzej Galla uczestniczył w zebraniach wiejskich 
poszczególnych sołectw Gminy Namysłów.

Wspomniane spotkania odbywały się w następujących miejscowościach: Smarchowice Wielkie, Łączany, Przeczów, Nowe Smarcho-
wice, Ligotka, Woskowice Małe oraz Smarchowice Małe.

W poszczególnych zebraniach uczestniczyli także naczelnicy Urzędu Miejskiego w Namysłowie, w tym Sławomir Hinborch – Wy-
dział Oświaty i Kultury Fizycznej, Bogusława Ciupa – Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, Tadeusz Bagiński – Wydział 
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, Arkadiusz Oleksak – Komendant Straży Miejskiej w Namysłowie, a także  pracownicy poszczegól-
nych wydziałów - Monika Kamińska, Ewa Rudnicka, Krzysztof Kwietniewski, Adam Wojtowicz. Na spotkaniach obecny był także Artur 
Masiowski – Prezes Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” w Namysłowie wraz z pracownikiem Romanem Kanią.

Tematyka ww. zebrań w poszczególnych sołectwach była bardzo zbliżona. Spotkania otwierał Andrzej Galla witając wszystkich 
przybyłych mieszkańców. W formie prezentacji mulitedialnej przedstawiane były osiągnięcia Gminy Namysłów w ostatnich latach, 
poruszano także temat nowych inwestycji, w tym remont dworca kolejowo – autobusowego w Namysłowie, remont ulic w mieście 
oraz przeprowadzonych prac remontowych w szkołach. Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Fizycznej, omawiał kwestie związane 
z oświatą w Gminie Namysłów, dotyczące m.in. realizowania programów ze środków gminnych takich, jak: remonty szkół, kolonie dla 
dzieci, darmowe wejścia dla dzieci na basen, akcja fioletowa wstążka itp. Komendant Straży Miejskiej w Namysłowie poruszał problem 
związany z bezpańskimi zwierzętami oraz z zaśmiecaniem. Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami informo-
wała mieszkańców o możliwości składania wniosków dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, 
wykorzystywanego do produkcji rolnej, a także o szkoleniach w sprawie wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie i dopłaty do 
materiału siewnego. Zgromadzonym przekazywano także informację w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego oraz 
o funduszu sołeckim. Adam Wojtowicz informował m.in. o możliwości zgłaszania wniosków dotyczących wymarznięcia upraw ozimych. 
Tadeusz Bagiński przedstawiał plan inwestycji w roku 2012 dotyczący m.in. przebudowy drogi krajowej Namysłów – Kamienna, Nowe 
Smarchowice – Smarchowice Wielkie oraz ulic Piastowskiej i Dubois w Namysłowie. Prezes „EKOWOD” zapoznawał zgromadzonych 
z planem budowy kanalizacji na terenie gminy oraz omawiał inne kwestie z tym związane. 

Po informacjach przestawionych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Namysłowie oddano głos samym mieszkańcom. W trak-
cie dyskusji poruszano nurtujące ich tematy i problemy istniejące w danych miejscowościach. Zgromadzeni mieli wiele pytań i zastrze-
żeń, na które zastępca burmistrza i obecni tam współpracownicy odpowiadali i starali się pomóc w rozwiązaniu poruszonych problemów. 

MR/JS

Drogie Mamy,

niech kłopoty znikną, a sukcesów przybędzie, niechaj zdrowie Wam dopisze, 
a szczęście się przędzie. Z okazji Dnia Matki tylko szczęśliwych chwil, dużo 
uśmiechu oraz cierpliwości w codziennych zmaganiach życzy

Burmistrz Namysłowa 
Krzysztof Kuchczyński
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SPROSTOWANIE DOT. ART. „DROGA 
GŁUSZYNA – BRZEZINKA – 

WOJEWODA NIE MIAŁ RACJI”
Wojewoda Opolski stwierdził nieważność decyzji Starosty Na-
mysłowskiego o pozwoleniu na przebudowę drogi powiatowej 
Głuszyna – Brzezinka, jako wydanej z rażącym naruszeniem 
prawa. Oznacza to, że wydane pozwolenie na budowę, a nie 
wykonanie inwestycji, rażąco narusza prawo.

Przywołana w artykule ekspertyza z 10 października 2011 r. 
miała natomiast na celu ustalenie, czy droga, po jej przebudowie, 
może być bezpiecznie użytkowana oraz czy jest zgodna z warunka-
mi technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. Było to konieczne, jak stwierdził Powiatowy Inspek-
tor Nadzoru Budowlanego w powiecie namysłowskim w swojej 
decyzji w „celu doprowadzenia przedmiotowej budowy do stanu 
zgodnego z prawem”. 

MR

SOLIDNA FIRMA
Przedsiębiorstwo Wdrożeń i Zastosowań Biotechnologii i In-
żynierii Genetycznej BIO-GEN Sp. z o.o. Namysłów zostało 
uhonorowane certyfikatem Solidna Firma 2011 przyznawane-
mu przez Kapitułę Programu Gospodarczo – Konsumenckie-
go Solidna Firma w Warszawie pod patronatem Przedstawi-
cielstwa Komisji Europejskiej. 

Od dziesięciu lat certyfikaty Solidna Firma otrzymują przed-
siębiorcy, których podstawą prowadzenia działalności gospo-
darczej jest nie tylko odwaga i kreatywność, ale także poważne 
traktowanie kontrahentów, klientów i pracowników, termino-
we regulowanie wszelkich zobowiązań, poszanowanie ekologii 
i praw konsumenta oraz rzetelność i wiarygodność w wykonywa-
niu swojej pracy. 

Przedsiębiorstwo Wdrożeń i Zastosowań Biotechnologii 
i Inżynierii Genetycznej BIO-GEN Sp. z o.o. istnieje od 1990 r. 
Głównym celem działalności Przedsiębiorstwa jest praca w za-
kresie inżynierii genetycznej i biotechnologii, działalność zwią-
zana z postępem biologicznym w hodowli zwierząt oraz działal-
ność gospodarcza na rzecz ochrony środowiska. Poza produkcją 
biopreparatów na bazie namnażanych i odpowiednio utrwalanych 
w Przedsiębiorstwie mikroorganizmów (probiotyki, bioutylizato-
ry, biostatyki), firma zajmuje się produkcją biopreparatów roślin-
nych oraz preparatów zwiększających odporność roślin na niskie 
temperatury (przymrozki). Wszystkie produkty firmy powstają 
w oparciu o własne technologie. Preparaty cieszą się ogromnym 
uznaniem wśród rolników oraz hodowców zwierząt gospodar-
skich. Ponadto Spółka prowadzi prace badawczo-rozwojowe 
w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego oraz 
w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych. Przed-
siębiorstwo BIO-GEN prowadzi także działalność szkoleniową 
i wydawniczą. A na uwagę zasługuje fakt, iż jako jedna z 5 firm 
na świecie BIO-GEN prowadzi tzw. biofarmę medyczną, na któ-
rej hodowane są metodą laboratoryjną pijawki lekarskie Hirudo 
medicinalis oraz Hirudo verbana.

- Jest mi niezmiernie miło, iż to właśnie firma z Namysło-
wa zdobyła to prestiżowe odznaczenie. BIO - GEN zasługuje 
na szczególne uznanie, zarówno ze strony mojej, jako włodarza 
Gminy Namysłów, jak i naszych mieszkańców, dla dobra których 
tak rzetelnie wykonuje swoje obowiązki. Serdecznie gratuluję wy-
pracowanego sukcesu i życzę dalszej pomyślności oraz kolejnych 
wyróżnień – powiedział burmistrz Krzysztof Kuchczyński. 

MR

„OCHRONA I OPIEKA NAD 
ZABYTKAMI. STAN PRAWNY 

I PRAKTYKA”
15 maja br. odbyła się Konferencja „Ochrona i Opieka nad 
Zabytkami. Stan Prawny i Praktyka” - poświęcona zasadom 
właściwego zabezpieczania, przechowywania i rejestracji za-
bytków. 

Na terenie Gminy Namysłów znajduje się szereg zabytków, 
znajdujących się w Rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków. Niewątpliwie najcenniejsze z nich są  m.in. drewniane ko-
ścioły. Najczęściej spotykanym dla nich zagrożeniem są kradzieże, 
akty wandalizmu, niewłaściwe przechowywanie i zabezpieczanie, 
a także zniszczenia na skutek pożarów. 

W celu zapobieżenia tego typu zdarzeniom Komenda Powiato-
wa Policji w Namysłowie wspólnie ze Starostwem Powiatowym - 
15 maja br. zorganizowała konferencję  z przedstawicielami gmin, 
ośrodków kultury, a także przedstawicielami parafii i dekanatów 
powiatu  namysłowskiego, której głównym tematem była ochrona 
i opieka nad zabytkami.

Gminę Namysłów reprezentował dr Bartłomiej Stawiarski 
z NOK, który wygłosił wykład o ochronie i opiece nad zabytkami, 
zgodnie z obowiązującym stanem prawnym oraz o praktycznym 
zastosowaniu przepisów prawa.

Następnie mł. asp. Katarzyna Ulbrych z Komendy Powiatowej 
Policji w Namysłowie omówiła zagadnienia związane z obowiąz-
kami właścicieli zabytków oraz odpowiedzialnością karną w przy-
padku jakichkolwiek form przestępczych skierowanych przeciw-
ko dobrom kultury. Kpt. Andrzej Prokop z Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie omówił profilaktykę 
pożarową w kontekście ochrony zabytków. Na zakończenie kon-
ferencji Anna Pilarska z Lokalnego Punktu Informacyjnego w Na-
mysłowie omówiła zasady pozyskiwania środków zewnętrznych 
na Dziedzictwo Kulturowe.

Na podstawie inf. KPP MR/JS

ZWYCIĘZCY XXIV EDYCJI KONKURSU 
„STÓŁ WIELKANOCNY”

Komisja konkursu „Stół Wielkanocny 2012” w składzie: Kazi-
mierz A. Drapiewski (przewodniczący), Jacek Korzeń (główny 
instruktor NOK), Jadwiga Kawecka (instruktor ds. muzeal-
nych NOK), stwierdziła na posiedzeniu 28 marca 2012 roku, że 
na konkurs wpłynęły 64 prace indywidualnych i 12 zbiorowych 
uczestników. 

Komisja oceniła je w kategoriach wiekowych, przyznając miej-
sca I, II, III, nagrody specjalne oraz wyróżnienia. Wydzielono za-
tem następujące grupy wiekowe: dzieci do lat 6-ciu, dzieci z klas 
I – III, z klas IV – VI, gimnazjaliści, osoby dorosłe oraz uczestnicy 
zbiorowi. Uczestnicy zbiorowi, tj. dzieci z przedszkoli, świetlic, 
uczestnicy WTZ „Nadzieja, podopieczni ŚDS, DPS „Promyk”, 
otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz nagrody książkowe.

W czterech pierwszych grupach przyznano miejsca I – III oraz 
wyróżnienia. Laureaci otrzymali dyplomy z wyszczególnionym 
miejscem bądź wyróżnieniem oraz nagrody książkowe. Fundato-
rem nagród jest Namysłowski Ośrodek Kultury.

Lista osób nagrodzonych dostępna na stronie: www.namyslow.eu

Wg informacji NOK MR/JS
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A TO HISTORIA
Mieszkańcy Gminy Namysłów od po-
czątku roku z zaciekawieniem przy-
glądali się badaniom archeologicznym 
prowadzonym przy ul. Dubois w Na-
mysłowie. 

Miały one związek z przywróceniem 
historycznej nawierzchni wspomnianej 
ulicy. Wyniki tych badań okazały się nie-
zwykle interesujące. 

Były to tzw. badania ratownicze, czyli 
prowadzone w związku z inwestycją bu-

dowlaną. Skupiały się na obszarze ulicy Dubois, na odcinku pomię-
dzy ulicami Bolesława Chrobrego i Komuny Paryskiej. W trakcie 
wykopalisk, którego prekursorem był Eryk Wodejko, przebadano 
obszar o ok. 150 m długości oraz ok. 5 m szerokości. W badaniach 
odsłonięto pierwszą linię miejskich murów obronnych, datowa-
nych na XIV w., wraz z reliktami dwóch baszt, a pod powierzchnią 
ulicy odkryto zaplecze istniejącej do dziś baszty. Kompleks użyt-
kowo-gospodarczy powstał w okresie nowożytnym, podobnie jak 
zabudowa odkryta w rejonie skrzyżowania ulic Dubois i Bolesława 
Chrobrego. Odkryte tam cegły typu gotyckiego mogły wprowadzić 
w błędne przeświadczenie, że odsłonięte obiekty pochodzą z okre-
su średniowiecza. Analiza architektoniczna wykazała jednak, że 
były to nowożytne budowle, które wzniesione zostały z rozmaitego 
materiału, prawdopodobnie rozbiórkowego, pochodzącego w róż-
nych okresów. 

W trakcie badań wyłonił się obraz ul. Dubois, jako traktu komu-
nikacyjnego o nieregularnym kształcie i niejednakowej szerokości, 
z licznymi przybudówkami. Taki jej charakter potwierdzają zresztą 
zachowane mapy oraz plany widokowe i katastralne. Niektórych 
mieszkańców mogła zainteresować ceglana „piwniczka”, odkryta 
pod powierzchnią ulicy, która okazała się konstrukcją związaną 
z instalacją wodociągową, nieposiadającą większej wartości zabyt-
kowej.

Cennym natomiast znaleziskiem, odkrytym podczas opisywa-
nych badań archeologicznych, są fragmenty gotyckiego portalu, 
pochodzącego z kompleksu Klarysek, znajdującego się dawniej na 
przeciwko Klasztoru Franciszkanów. Kompleks spłonął w 1483 r., 
ale jego ruiny były widoczne jeszcze w XVII w. Portal następnie 
trafił prawdopodobnie jako gruz pod fundamenty kościoła ewan-
gelickiego św. Andrzeja. Pomimo zniszczenia świątyni w 1962 r. 
elementy portalu pozostały pod powierzchnią ziemi nienaruszone. 
Zabytek został przekazany przez Eryka Wodejko do dyspozycji po-
wstającego muzeum.

dr Bartłomiej Stawiarski

APEL KOMENDANTA POWIATOWEGO 
PAŃSTWOWEJ STRAŻY 

POŻARNEJ W NAMYSŁOWIE
Ze względu na obecny stan zagrożenia pożarowego powiatu in-
formuję o sytuacji i jednocześnie apeluję do wszystkich miesz-
kańców powiatu, prosząc o rozwagę i przeciwdziałanie proce-
derowi niszczenia środowiska naturalnego, zabijania zwierząt, 
niszczenia ludzkiego dobytku, marnotrawienia społecznych 
funduszy, a najważniejsze zbędnego narażania życia i zdrowia 
ludzi, w tym szczególnie strażaków.

O bezsensowności i szkodliwości wypalania traw przypomina 
się wielokrotnie i w różnorodny sposób, ale trudno jest wyplenić 
zakorzenione prymitywne myślenie.

Wg danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 
w Polsce od początku marca strażacy gasili już około 49 tys. poża-
rów traw, lasów i nieużytków. Zginęło w nich 7 osób, kilkana-
ście osób zostało rannych, w tym też strażacy. Na terenie nasze-
go województwa 7 osób zostało rannych!   

W ostatnich tygodniach powiat nasz nawiedziła plaga po-
żarów, spowodowanych przez podpalaczy wypalających trawy 
na łąkach, pastwiskach, działkach, rowach i wszelkich nieużyt-
kach.

W okresie od 1 do 27 marca br. na terenie powiatu namysłow-
skiego powstało 88 pożarów traw i pozostałości roślinnych. Do 
wszystkich pożarów w tym okresie zaangażowano 155 samocho-
dów pożarniczych i 722 strażaków. 

Najgorzej przedstawia się sytuacja w okresie od 16 do 27 marca 
br. gdzie w całym województwie opolskim zanotowano 896 poża-
rów związanych z wypalaniem traw, a na terenie naszego powiatu 
aż 70 takich pożarów. 

Obecnie powiat namysłowski, najmniejszy ludnościowo w wo-
jewództwie opolskim, jest miejscem największej statystycznie ilo-
ści pożarów. 

Stan taki można porównać już do stanu klęski żywiołowej!
Podkreślić należy, że za te wszelkie straty i działania - zapła-

cimy my wszyscy - w postaci min. podatków, zmniejszonych do-
chodach gmin, powiatów i różnych firm oraz poszczególnych osób 
fizycznych. Może nastąpić konieczność rezygnacji z wielu różnych 
zaplanowanych zadań, a nawet inwestycji. 

Przy tak dużej ilości działań ratowniczych, w sytuacji nie do-
finansowania budżetów ochotniczych straży pożarnych i budżetu 
tut. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  realne jest 
zagrożenie, że z powodu np. braku paliwa, braku środków na na-
prawy i remonty samochodów oraz sprzętu, straże pożarne mogą 
nie wyjechać do następnych akcji ratowniczych.

Tą drogą zwracam się do wszystkich mieszkańców o rato-
wanie naszych miejscowości, domów i terenów przed szaleń-
stwem wypalania traw! 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie 
bryg. Krzysztof Gacek

TO JUŻ PIĄTY SEZON !
W dniu 1. kwietnia 2012 r. odbyło się oficjalne otwarcie se-
zonu rowerowego przez Stowarzyszenie „Porozumienie Na-
mysłowskie – Rowerowy Patrol” wraz z Namysłowską Grupą 
Rowerową. 

W otwarciu uczestniczyli: starosta namysłowski - Julian 
Kruszyński wraz z małżonką, zastępca burmistrza Namysłowa 
– Andrzej Galla oraz naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich 
Urzędu Miejskiego w Namysłowie - Adam Lupa. Stowarzysze-
nie „Porozumienie Namysłowskie – Rowerowy Patrol” już po 
raz trzeci przystąpiło do konkursu „Ochrona i Promocja Zdrowia 
w 2012 roku” pod hasłem „Rajdy rowerowe to radość i zdrowie”, 
co daje jego członkom możliwość pozyskania środków pienięż-
nych na kaski, koszulki, rękawice, napoje i oczywiście zdobycie 
atrakcyjnych nagród. 

Józef Zioło (członek Rowerowego Patrolu) powiedział, że spo-
tkania uczestników rajdów rowerowych, to nie tylko odprężenie 
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fizyczne, ale także integracja ludzi i wzajemne wsparcie. Ich człon-
kowie mają możliwość spędzenia czasu ze sobą, porozmawiania 
o łączących ich zainteresowaniach oraz wymiany doświadczeń. 

Rozpoczęcie sezonu rowerowego zakończono poczęstunkiem 
w świetlicy osiedlowej przy ul. Dworcowej. Spotkanie sponsoro-
wane było przez burmistrza Namysłowa – Krzysztofa Kuchczyń-
skiego oraz przez zastępcę burmistrza – Andrzeja Gallę, za co Ro-
werzyści serdecznie dziękują.  

MR/JS

WYCIECZKA DO JURAPARKU 
19 kwietnia br. członkowie Polskiego Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Nr II w Namysłowie zor-
ganizowali wycieczkę do Juraparku w Krasiejowie.

Dzięki refundacji Związku, z wyjazdu skorzystali również pod-
opieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie. Na 
miejscu na uczestników wycieczki czekało mnóstwo atrakcji, w tym 
spotkanie z wicemarszałkiem województwa opolskiego Tomaszem Ko-
stusiem, który pokrył koszty biletów wstępu dla całej ekipy oraz ufun-
dował wycieczkowiczom drobne upominki i zaprosił na poczęstunek.  

Wszyscy uczestnicy wycieczki serdecznie dziękują Panu Wice-
marszałkowi za to miłe spotkanie oraz za to, że pamięta o emerytach 
i rencistach, którzy nie zawsze są doceniani. 

W drodze powrotnej ekipa zwiedziła Zamek Piastowski w Brze-
gu, zwany Śląskim Wawelem oraz kościół w Małujowicach, zwa-
ny Śląską Sekstyną, gdzie podziwiano średniowieczne polichromie 
przedstawiające sceny ze Starego i Nowego Testamentu. 

Pogoda dopisała, a wszyscy uczestnicy wrócili z wyjazdu 
uśmiechnięci i zadowoleni. 

Zarząd PZERiI Nr II w Namysłowie 

NAJAZD MOTOCYKLISTÓW NA 
NAMYSŁÓW

I Otwarcie Sezonu Motocyklowego w Namysłowie odbyło się 5 
maja 2012 r. na Wyspie nad Widawą. 

Imprezę zainaugurowała Msza Święta w Rychtalu, gdzie na 
rynku koncelebrowało ją czterech księży: ks. proboszcz Mariusz 
Białobłocki (parafia Rychtal), ks. kanonik Sławomir Nowak (pa-
rafia Skalmierzyce), ks. proboszcz Ireneusz Powaga (parafia Doru-
chów) oraz  ks. Karol Chojeński (parafia Rogaszyce).

Po Mszy Św. miał miejsce paradny przejazd motocykli z Rych-
tala do Namysłowa, po którym na parkingu supermarketu Kaufland 
w Namysłowie odbyły się pokazy jazdy ekstremalnej na motocy-
klach i gokartach. 

Burmistrz Namysłowa Krzysztof Kuchczyński i prezes Namy-
słowskiego Stowarzyszenia Motocyklistów – Przemysław Krygiel 
dokonali uroczystego otwarcia imprezy, które miało miejsce na 
Wyspie. Następnie głos zabrali  przedstawiciele namysłowskiej 
Policji, którzy wygłosili krótkie pouczenie poparte stosownymi 
statystykami. 

Część koncertową rozpoczęła swym występem Małgosia Jaźwa 
- śpiewająca w Studiu Piosenki NOK. W koncercie kapel rockowo-
-bluesowych Namysłowskiego Ośrodka Kultury uczestniczyły Re-
verse Bend, Overhead, Karabach, Side Efekt, New Shadows – wy-
stąpił także kwartet żeński Filce oraz zaproszony specjalnie na tę 
okoliczność zespół „Centrala 57”, pochodzący z Kotliny Kłodzkiej, 
znany między innymi z wykonania utworu „Małe miasteczka”. 

Zainteresowanie widzów wzbudziły również pokazy Szkoły 
Sztuk Walki Bu Jutsu Kai, a także konkurencje sprawnościowe dla 
uczestników (wraz z wręczaniem nagród) - zwłaszcza, że każdemu 
z nich zapewniono możliwość nabycia pamiątek zlotowych.
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Z dużym rozmachem została przeprowadzona licytacja przed-
miotów przekazanych m.in. przez  Firmę Dziedzic, zastępcę bur-
mistrza Andrzeja Gallę i Sebastiana Pieczykolana - „Hornet”. 
Podczas licytacji uzyskano kwotę 1290 zł, którą przekazano na 
rehabilitację Soni Łambuckiej-Zychowicz z Wilkowa. Natomiast  
pieniądze zebrane na tacę podczas mszy w Rychtalu (1.797,23 zł) 
proboszcz ks. Mariusz Białobłocki przekazał Warsztatowi Terapii 
Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Chorych „Nadzieja”.

Głównym organizatorem imprezy było Namysłowskie Sto-
warzyszenie Motocyklistów wraz z Urzędem Miejskim w Namy-
słowie i Namysłowskim Ośrodkiem Kultury. NSM działa od 8 
maja 2009 r. i w chwili obecnej liczy 26 członków, którzy chętnie 
uczestniczą w wielu imprezach plenerowych na terenie Gminy Na-
mysłów, jak również całej Polski.

Organizatorzy serdecznie dziękują za sponsoring następującym 
firmom i osobom:

1. Przedsiębiorstwo usługowe-remontowe REMEX - 
 Aleksander Remer,
2. PHU Hornet - Sebastian Pieczykolan,
3. La Sante - Ilona i Karol Calińscy,
4. Pamona - Paweł Krakowiak,
5. Artrans - Arkadiusz Mazik,
6. SMQ Serwis - Łukasz Harhala,
7. Agencja Reklamowa ART Studio - Magda Przybył,
8. Elektro-instalacje - Tomasz Czerep,
9. ARS HAFT- Anna i Andrzej Stafi,
10. Recykling, opał ekologiczny - 
 Danuta i Zbigniew Korotarz,
11. CM Czemar-Serwis – Marek Staruszkiewicz,
12. Zakład instalacji sanitarnych i gazowych - 
 Bogusław Laskowski,
13. Hydromax - Przemysław Krygiel.
Za udzieloną pomoc organizatorzy dziękują: Spółce „EKO-

WOD”, Marketowi Kaufland, Zakładowi Administracji Nierucho-
mości, Komendzie Powiatowej Policji, Państwowej Powiatowej 
Straży Pożarnej w Namysłowie, Wójtowi Gminy Rychtal, Krzysz-
tofowi Jankowiakowi i Członkom Klubu „Bushi”.

Kazimierz Jakubowski

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU
W związku z obchodami Światowego 
Dnia Bez Tytoniu (31 maja br.) Pań-
stwowy Powiatowy Inspektor Sani-
tarny w Namysłowie informuje, że 
tegoroczne obchody przebiegają pod 
hasłem „Działania marketingowe prze-
mysłu tytoniowego”.

Już 20 lat Światowa Organizacja Zdro-
wia wraz z krajami członkowskim obcho-

dzi 31 maja, jako Światowy Dzień bez Tytoniu. Polska uczestniczy 
w tych obchodach od 1991 roku. Święto jest okazją do ogólnopol-
skiej akcji edukacyjnej informującej o zdrowotnych następstwach 
używania tytoniu i zachęcania do wyboru zdrowego stylu życia, 
wolnego od dymu tytoniowego. 

Nałóg powoduje, że co 6 sekund umiera 1 osoba. W Polsce 
pali co trzeci Polak, przez co połowa palaczy  może umrzeć mię-
dzy 35, a 60 rokiem życia. Prawie 14 proc. jedenastoletnich dzie-
ci próbowało palić, z czego część nie przestaje. Szacunkowo 90 
proc. palaczy rozpoczyna palenie przed 21 rokiem życia, a blisko 

60 proc. polskich dzieci w wieku 13-15 lat ma już za sobą pierwsze 
eksperymenty z papierosem. Wiele spośród nich stanie się regu-
larnymi palaczami. Polacy należą do światowej czołówki. 10 mln 
osób wypala rocznie około 90 mld sztuk papierosów. Przeciętne-
mu palaczowi wystarczy od 11 do 20 papierosów dziennie. Palenie 
tytoniu jest więc jednym z poważnych współczesnych zagrożeń 
cywilizacyjnych. Biorąc pod uwagę ilość wypalanych papierosów 
można powiedzieć, że mamy do czynienia z epidemią nikotynową. 
Skala rozpowszechnienia tego zjawiska, strat ponoszonych przez 
społeczeństwo  i gospodarkę jest ogromna.      

Palenie tytoniu  jest  przyczyną przedwczesnych zgonów na ca-
łym świecie. Żaden inny pojedynczy czynnik nie ma tak istotnego 
negatywnego wpływu na stan zdrowia ludzi jak tytoń. Na choroby 
odtytoniowe każdego roku umiera 5 mln ludzi.

Adresatem  tegorocznej kampanii jest ogół społeczeństwa, ze 
szczególnym uwzględnieniem młodych kobiet i dziewcząt, do któ-
rych skierowane są działania marketingowe przemysłu tytoniowe-
go (np. w postaci atrakcyjnie wyglądających paczek papierosów, 
ubrań i innych akcesoriów z logo firm tytoniowych). 

Tegoroczne hasło ma zwrócić szczególną uwagę na szkodliwe 
efekty marketingu przemysłu tytoniowego oraz na potrzebę zaka-
zania wszelkich reklam, promocji i sponsoringu dotyczącego pa-
lenia tytoniu, w świetle art. 8 ustawy o ochronie zdrowia przed 
następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.   

Dowody naukowe w jednoznaczny sposób wykazują, iż zagro-
żenia związane z czynnym i biernym paleniem tytoniu są przyczy-
ną śmierci, chorób i niepełnosprawności oraz, że należy wdrażać 
skuteczne środki przewidujące ochronę przed narażeniem na dym 
tytoniowy w miejscach pracy, środkach transportu publicznego, 
zamkniętych obiektach publicznych. Należy prowadzić działania 
zwiększające świadomość społeczeństwa odnośnie prawa do życia 
w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, szczególnie w miej-
scach pracy i miejscach użyteczności publicznej.

Założenia przekazu treści tegorocznej kampanii to:
• uwrażliwienie, szczególnie młodych kobiet, na działania 

marketingowe przemysłu tytoniowego (np. atrakcyjnie 
wyglądające paczki papierosów),

• promocja zdrowego stylu życia bez palenia tytoniu,
• promocja zysków płynących z niepalenia (umocnienie 

zdrowia własnego i swoich bliskich),
• motywowanie do odpowiednich wyborów związanych 

z własnym zdrowiem i zdrowiem bliskich osób,
• promocja alternatywnych sposobów spędzania wolnego cza-

su (ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej),
• kształtowanie postaw asertywnych ze zwróceniem uwagi 

na przestrzeganie prawa,
• podnoszenie świadomości na temat prawa do życia w śro-

dowisku wolnym od dymu tytoniowego oraz obowiązku 
przestrzegania zakazu palenia w miejscach publicznych,

• podnoszenie świadomości na temat skutków zdrowotnych 
biernego i czynnego palenia, w szczególności kobiet i ich 
potomstwa.

MR/JS
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KOSTURKI 2012 – II MIEJSCE 
PRZYZNANO „NAMYSŁOWIANOM”

 20 marca br. na scenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki 
w Opolu wystąpili rozśpiewani seniorzy z całego województwa. 

Drugą już edycję „Kosturków” zorganizowali studenci peda-
gogiki Uniwersytetu Opolskiego, wspólnie z Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Rodzinie w Opolu. Wystąpiło 12 zespołów, w tym jeden 
zespół teatralny i jeden taneczny. Jury oceniało stroje, występ, 
zaangażowanie uczestników i dobór repertuaru. W tegorocznych 
„Kosturkach” zwyciężył zespół „Złoty Liść” z Opola. Druga lokata 
przypadła „Namysłowianom” – grupie istniejącej przy Namysłow-
skim Ośrodku Kultury, a trzecią przyznano „Relaksowi” z Nysy.

Kierownikiem artystycznym „Namysłowian” jest członkini ze-
społu Janina Dominik, zaś nad stroną muzyczną czuwa instruktor 
NOK Ryszard Radomiński.

inf. NOK

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS 
MŁODYCH GITARZYSTÓW

W dniach 27-28 kwietnia 
2012 r. odbył się I Ogólno-
polski Konkurs Młodych 
Gitarzystów im. Kazimie-
rza Sosińskiego w Łodzi, 
w którym sukcesy odnie-
śli uczniowie z Państwo-
wej Szkoły Muzycznej I 
stopnia w Namysłowie. 

Katarzyna Wochal (10 
lat) zajęła II miejsce w grupie młodszej, a Tomasz Grzesik (17 
lat) otrzymał wyróżnienie w grupie starszej. W konkursowe szran-
ki stanęło 32 uczestników reprezentujących największe miasta 
w Polsce, w tym m.in. Warszawę, Łódź i Poznań. Przesłuchania 
konkursowe odbyły się w dwóch etapach – najlepszych 13 mło-
dych muzyków awansowało do finału, który odbył się 28 kwietnia 
br. Obradom jury przewodniczył profesor Jerzy Nalepka (Akade-
mia Muzyczna w Łodzi). W pracach jury brali również udział dr 
Waldemar Gromolak (Akademia Muzyczna we Wrocławiu) i mgr 
Roch Modrzejewski (Akademia Muzyczna w Krakowie).

Oto pozostałe laury zdobyte podczas ogólnopolskich konkur-
sów przez Katarzynę Wochal:

Rok 2010
• X Ogólnopolski Konkurs Gitarowy im. Aleksandra Tan-

smana w Kępnie - III miejsce
Rok 2011
•  III Żarski Festiwal Muzyki Gitarowej w Żarach - III 

miejsce
• XIII Dolnośląski Konkurs Gitarowy „Gitariada” w Kłodz-

ku – III miejsce
• VII Lubuskie Spotkania Gitarowe w Zielonej Górze – II 

miejsce
Rok 2012
• XIV Dolnośląski Konkurs Gitarowy „Gitariada” w Kłodz-

ku – III miejsce
• I Ogólnopolski Konkurs Młodych Gitarzystów im. Kazi-

mierza Sosińskiego w Łodzi - II miejsce

Katarzynę Wochal uczy gry na gitarze nauczyciel Dominik 
Matuszczak. 

MR/JS
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INFORMACJA
Dyrektor szkoły, Rada  Pedagogiczna, Rada Rodziców 

oraz Uczniowie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Smar-
chowicach Wielkich informują, że 15 czerwca br. w budyn-
ku zespołu odbędzie się uroczystość obchodów 50 - lecia 
istnienia Szkoły Podstawowej.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
8.15- 9.15 Msza Św. w kościele w Smarchowicach Wielkich
12.00- 13.30 Uroczysta akademia z okazji 50-lecia 
w sali gimnastycznej szkoły
13.30- 14.00 Spotkanie zaproszonych gości w świetlicy szkolnej
14.00- 18.00 Festyn na boisku szkolnym:
• Występy artystyczne uczniów
• Podsumowanie konkursów i projektów współfinansowa-

nych przez Unię Europejską
• Koncert muzyczny w wykonaniu uczniów i absolwen-

tów szkoły
• Loteria fantowa
• Zwiedzanie szkoły- wystawa kronik, antyram ze zdjęciami
• Degustacja ciast, sałatek
• Występ zespołu Big- Band z Państwowej Szkoły Mu-

zycznej w Namysłowie.
MR/JS
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Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy 
w Opolu zachęca i zaprasza Panie do wykonywania regularnych badań cytologicznych. 

W Polsce nadal utrzymuje się wysoka zachorowalność na raka szyjki macicy u kobiet.
W ramach Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, Panie w wieku  25-59 lat, które w ciągu 

ostatnich 3 lat nie miały wykonanego wymazu cytologicznego przez lekarza ginekologa realizującego kontrakt z NFZ mogą skorzystać             
z bezpłatnego badania cytologicznego. Jest ono skuteczną i prostą metodą profilaktyki raka szyjki macicy. 

Badanie cytologiczne polega na pobraniu przez lekarza ginekologa lub położną – przy użyciu specjalnej szczoteczki – komórek 
znajdujących się na szyjce macicy i w kanale szyjki. Następnie komórki te poddane są ocenie mikroskopowej. Badanie jest bezbolesne!  

Regularne wykonywanie badań cytologicznych jest warunkiem wczesnego wykrycia nieprawidłowych komórek lub wykrycia wcze-
snego stadium nowotworu, co gwarantuje całkowite wyleczenie. 

Jak przygotować się do badania cytologicznego:
- na badanie nie należy zgłaszać się w czasie krwawienia miesiączkowego,
- od ostatniego krwawienia miesięcznego powinny upłynąć co najmniej 2 dni,
- na badanie należy zgłaszać się nie później niż 4 dni przed rozpoczęciem miesiączki, 
- co najmniej 4 dni przed badaniem nie należy stosować żadnych leków dopochwowych, 
- od ostatniego badania ginekologicznego powinien upłynąć co najmniej 1 dzień.

*Należy zarejestrować się osobiście lub telefonicznie i ustalić dogodny termin badania.
*W dniu badania niezbędny jest do okazania dowód osobisty i aktualny  dokument ubezpieczenia zdrowotnego. 

Wykaz gabinetów wykonujących bezpłatne  badania cytologiczne w ramach Programu na terenie województwa opolskiego, 
podany w poniższym linku

http://wok.opole.pl/aktualnosci/id_4 
Kontakt z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy: 
45-066 Opole, ul. Reymonta 8
nr tel.fax 77 454 35 60,  tel. centr. 77 454 54 01- 08 w. 234   w godz. 7.25 – 15.00,  e- mail: wok@ginekologia.opole.pl       
www.wok.opole.pl

„TYDZIEŃ BIBLIOTEK”
W dniach od 7 do 15 maja br. w Bibliotece Publicznej w Namysłowie zorganizowano liczne atrakcje dla czytelników w ramach 
ogólnopolskiego programu „Tydzień Bibliotek”.  

Jedną z nich było zorganizowane  7 maja br. spotkanie z Elżbietą Dzikowską - słynną podróżniczką, autorką wielu książek i progra-
mów dokumentalnych. 

E. Dzikowska opowiadała o swoich podróżach do Chin – kraju, który stał się pierwszym podróżniczym celem autorki „Grochu 
i kapusty….”. Przygotowane slajdy przeniosły zgromadzonych widzów w świat cudownych krajobrazów, pokazały tamtejsze obyczaje, 
tradycje, zwykłe i odświętne życie mieszkańców. 

Dla młodszych czytelników w Bibliotece zorganizowano spotkanie z Łukaszem Ocharskim – namysłowskim weterynarzem oraz Ka-
sią i jej psem. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie wysłuchały niezwykłej opowieści o psiej 
wierności, napisanej na podstawie historii prawdziwej Dżoka, dowiedziały się również, jak dbać o zdrowie i kondycję swoich pupilów. 

9 maja br. uczniowie klas podstawowych wzięli udział w konkursie wiedzy o życiu Janusza Korczaka. Wszystkie dzieci poradziły 
sobie wyśmienicie w rozwiązywaniu testów oraz niezwykle dzielnie walczyły w dogrywce. Pierwsze miejsce przyznano Aleksandrze 
Szymczewskiej z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jastrzębiu.

10 maja br. najmłodsi czytelnicy bawili się znakomicie na interakcyjnym przedstawieniu legendy o złotej kaczce w wersji krakowskiego 
teatru „ART-RE”. Natomiast 15 maja br. w ramach kampanii „Tydzień Bibliotek”, której tegoroczne hasło patronujące brzmi „Biblioteka 
ciągle w grze”, młodzież z Gimnazjum w Smogorzowie zmierzyła się w sportowym quizie „Rozgrzewka przed Euro 2012”.

MR/JS
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GK.6220.6.2012 o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziały-
wania na środowisko, a tym samym o obowiązku sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:                             
„Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naf-
towej w obszarze „Oleśnica” – zmiana koncesji nr 37/2011/p.

Największa część terenu na której ma być realizowane przed-
sięwzięcie znajduje się na obszarze Gminy Namysłów. Obszar tery-
torialny, na którym prowadzone będą roboty związane z realizacją 
przedsięwzięcia obejmuje również następujące gminy: w woje-
wództwie dolnośląskim – powiat oleśnicki: Bierutów, Dziadowa 
Kłoda, Oleśnica, miasto Oleśnica, Syców, powiat oławski: Jelcz 
– Laskowice, w województwie opolskim – powiat kluczborski: 
Wołczyn, powiat namysłowski: Domaszowice, Świerczów, Wil-
ków, w województwie wielkopolskim, powiat kępiński: Baranów, 
Bralin, Perzów, Rychtal, Trzcinica. 

Jednocześnie zawiadamia się wszystkich zainteresowanych 
o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (dostępna 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie - Wydział Gospo-
darki Komunalnej i Inwestycji, budynek B, pok. nr 16 w godzinach 
urzędowania i pod nr tel. 77 419-03-45), składania uwag i wnio-
sków w formie pisemnej elektronicznej i ustnej w Urzędzie Miej-
skim w Namysłowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia oraz 
ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza 
Namysłowa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Burmistrz Namysłowa

DO WYNAJĘCIA 
Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. w Namy-
słowie informuje, że posiada do wynajmu lokal użytkowy położo-
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

INFORMACJA 
Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że 
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy 
ul. Dubois 3 (budynek A, I piętro, obok pokoju nr 22) zosta-
ły wywieszone wykazy dla niżej wymienionych nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu, obejmujące 
następujące działki: 

1) Działkę numer 110/2 o pow. 0,3900 ha, k. m. 1 położoną 
w Ligotce, KW nr OP1U/00044607/5. Działka jest niezabudo-
wana, położona w regionie wiejskim, w sąsiedztwie zabudowy 
mieszkaniowej niskiej intensywności, rozłóg działki nieregularny. 
Na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego teren dział-
ki oznaczony jest symbolem Mn – przeznaczenie podstawowe – 
istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa o niskiej intensywności 
zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku).

2) Działkę numer 1103/7 o pow. 0,0266 ha, k. m. 10, poło-
żoną w Namysłowie przy ulicy Bohaterów Warszawy, KW nr 
OP1U/00020404/8. Działka jest niezabudowana, położona w stre-
fie pośredniej miasta - strefie lokalnego centrum handlowego, 
parkingu, terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej, teren 
w pełni uzbrojony. W miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego teren jest oznaczony symbolem B.8MU – teren zabudo-
wy mieszkaniowo-usługowej rozumianej jako budynek mieszkalny 
jednorodzinny lub wielorodzinny, budynek mieszkalno-usługowy 
lub zespół takich obiektów, przy czym za funkcję usługowe uznaje 
się usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjne-
go, usługi gastronomiczne, usługi administracyjno-biurowe, usłu-
gi ochrony zdrowia i opieki społecznej, usługi nauki i oświaty, 
usługi kultury i rozrywki oraz inne o podobnym charakterze, wraz 
z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.

3) Działki numer: 534/61, 534/62, 534/76, 534/74, 534/73, 
534/75, 534/65, 534/60, 534/77, 534/71, 236/23, przeznaczone pod 
jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe, położone w Namysło-
wie w pobliżu ul. 1 Maja (za wyjątkiem działki numer 236/23, któ-
ra położona jest w pobliżu ulicy Oławskiej). Na działkach numer 
534/65 i 534/71 zlokalizowana jest sieć wodno-kanalizacyjna.

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 29 czerwca 2012 r. 

Burmistrz Krzysztof Kuchczyński

OBWIESZCZENIE
o wydanym postanowieniu w sprawie obowiązku przepro-

wadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu na środowisko

Zgodnie z art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 
29, 30, 33 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) 

zawiadamiam
że w dniu 14.05.2012 r. zostało wydane postanowienie nr re

kl
am

a 
pł

at
na



10

re
kl

am
a 

pł
at

na

Gazeta Namysłowska

re
kl

am
a 

pł
at

na
re

kl
am

a 
pł

at
na

re
kl

am
a 

pł
at

na
re

kl
am

a 
pł

at
na

kwiecień–maj 2012

Od 2012 roku „Gazeta Namysłowska” dostępna jest 
również w wersji elektronicznej na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego: www.namyslow.eu

Na deskach sceny Namysłowskiego Ośrodka Kultury publicz-
ność mogła podziwiać indywidualne programy artystyczne dzieci 
z poszczególnych przedszkoli, tj. z Przedszkola nr 1 z Oddziałem 
Żłobkowym, Przedszkola nr 3, nr 4, nr 5, Integracyjnego w Na-
mysłowie oraz z Przedszkola w Bukowie Śląskiej.  

Przedszkolaki zaprezentowały przygotowane układy tanecz-
ne. Występy wzbogaciły wspaniałe barwne stroje, w które ubrani 
byli mali artyści. Salę NOK przepełniały tłumy zachwyconych 
gości. Występy podziwiali pracownicy Urzędu Miejskiego w Na-
mysłowie, przewodniczący oraz radni Rady Miejskiej w Namy-
słowie, dyrektorzy, prezesi i kierownicy namysłowskich instytu-
cji oraz licznie zgromadzeni krewni dzieci. 

Przegląd artystycznych umiejętności przedszkolaków już na 
trwałe wpisał się w kalendarz namysłowskich imprez kultural-
nych, stanowiąc nie tylko wspaniałe przeżycie dla widzów, ale 
przede wszystkim niezapomniane wrażenia dla małych artystów, 
dla których każdy taki występ stanowi wielkie wyzwanie i miłe 
wspomnienia na długie lata. 

MR

dok. ze str. 1

„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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WIOSENNE OSIĄGNIĘCIA 
NAMYSŁOWSKICH BIEGACZY

Wiosna to najlepszy czas do poprawiania swoich życiowych wyni-
ków i tak też namysłowscy biegacze z klubów LKS Orzeł oraz NKB 
„Zryw” Namysłów dzielnie zaprezentowali swoje sportowe umiejętno-
ści na różnych zawodach krajowych i międzynarodowych.

Stajniak Bartek może pochwalić się 3. miejscem w Akademickich Mi-
strzostwach Polski w Łodzi, 13. miejscem w zawodach kwalifikacyjnych 
do igrzysk olimpijskich Londyn 2012 na 10 000 m w Mikołowie oraz 9. 
miejscem w biegu międzynarodowym w Krapkowicach (3 miejsce z Po-
laków).

Artur Musiał, to laureat 2. i 3. miejsca na Halowych Mistrzostwach 
Polski Weteranów na dystansie 400 m i 200 m w Spale, 2. miejsca w Prze-
łajowych Mistrzostwach Polski nauczycieli. 

Olga Gulbińska zdobyła 12. miejsce na Mistrzostwach Polski LZS 
juniorów oraz 2. miejsce w międzynarodowym sylwestrowym biegu 
w Trzebnicy. 

Jarek Olszewski, to laureat 4. miejsca w Półmaratonie opolskim. 
Michał Stadniczuk (83 lat) na swoim koncie zgromadził 3. miejsce 

w biegu krapkowickim w kategorii M70 oraz 1. miejsce w Półmaratonie 
opolskim w kategorii M70. 

Bartosz Komorowski uplasował się na 7. miejscu na Mistrzostwach 
Polski LZS młodzików w biegach przełajowych oraz zdobył 1. miejsce 
w mistrzostwach województwa w młodzikach w biegach przełajowych. 

Trenerami większości zawodników są Bartek Stajniak i Tomasz Pokora.
Klub NKB „Zryw” Namysłów zaprasza wszystkich miłośników tej 

dyscypliny sportu do udziału w biegu Namysłowian na 10 km, który 
odbędzie się z początkiem września 2012 r. Termin biegu jest jeszcze 
dość odległy, więc można się do niego odpowiednio przygotować. Ser-
decznie zapraszamy i życzymy powodzenia!

Bartek Stajniak
NKB „Zryw” Namysłów

V EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU „ATA – NAMYSŁÓW 2012”
13 maja 2012 r. podsumowano V edycję wojewódzkiego konkursu „ATA – Namysłów 2012”.

Był to dzień szczególny nie tylko dla namysłowskich twórców i animatorów kultury. Zasięg tego konkursu bowiem wyszedł znacznie 
poza granice nie tylko naszej gminy, ale także województwa. Prace konkursowe nadsyłano z terenu całego kraju, a nawet (w tym roku po 
raz pierwszy) zza południowej granicy Polski. W uroczystości wręczania nagród uczestniczyli przedstawiciele władz Gminy i Powiatu 
Namysłów oraz Województwa Opolskiego. Oprawę taneczno-muzyczną stworzyły zespoły Szkoły Podstawowej nr 4 w Namysłowie 
oraz członkowie Studia Piosenki NOK. 

Sięgając do historii, zaznaczyć należy, iż Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej zorganizowano w Namysłowie po raz pierw-
szy w 1966 roku. Początkowo konkurs ten skierowany był do twórców Ziemi Namysłowskiej. W miarę upływu lat z niewielkiego lokal-
nego konkursu pokazującego dorobek miejscowych artystów, ATA stał się konkursem o zasięgu ogólnopolskim. 

Po raz piąty konkurs objęty jest patronatem Marszałka Województwa Opolskiego Józefa Sebesty, który ufundował w tym roku 25 
nagród dla wyróżnionych twórców. Starosta Powiatu Namysłowskiego natomiast jest fundatorem nagrody rzeczowej dla zdobywcy 
I miejsca w kategorii malarstwo. 

W tym roku po raz szósty przyznano nagrodę specjalną za dorobek kulturalny - „Namysłowski Cymes”. Fundatorem tej nagrody jest 
Burmistrz Namysłowa. Do tej pory uhonorowano nią pięcioro Namysłowian: Bronisława Kolbucha – malarza amatora, Teresę Nykiel 
– animatorkę kultury, Kazimierza Kanię – animatora kultury, Antoniego Szydłowskiego – założyciela i dyrygenta orkiestry dętej i Ka-
zimierza A. Drapiewskiego – artystę plastyka. W roku bieżącym „Namysłowski cymes” wręczono Aleksandrze Patelskiej animatorce 
kultury, twórczyni i wieloletniej opiekunce teatru „Bez atu”. 

Organizatorami tegorocznej edycji konkursu są: Namysłowski Ośrodek Kultury, Samorząd Województwa Opolskiego oraz Urząd 
Miejski w Namysłowie. W 2012 roku do konkursu  przystąpiło 171 autorów, którzy zgłosili ogółem 512 prac.

Jury w składzie: Kazimierz Antoni Drapiewski, Krzysztof Norbert Wolf, Teresa Nykiel, Mirosław Sołtys, Wiesław Kowalczyk, Bar-
tłomiej Stawiarski, Kazimierz Jakubowski, Ryszard Radomiński, oceniło wszystkie zgłoszone prace. Lista osób wyróżnionych dostępna 
jest na stronie internetowej: www.namyslow.eu.  

Łącznie w Konkursie  przyznano  47 nagród, w tym: 7 nagród za I miejsce, 8 nagród za II miejsce, 7 nagród za III miejsce oraz 25 
wyróżnień.

Staraniem Namysłowskiego Ośrodka Kultury wydano broszurkę zawierającą protokół komisji oceniającej tegoroczne prace, rys hi-
storyczny konkursu ATA oraz wybór prac nagrodzonych w tegorocznym konkursie.

Wyniki konkursu dostępne na stronie: www.namyslow.eu
Wg inf. NOK MR/JS
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