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Szanowni  Mieszkańcy,
z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
składam życzenia zdrowia, ciepła 
rodzinnego, radości, 
a w Nowym Roku życzę spokoju, 
optymizmu, sukcesów zawodowych 
oraz pomyślności w życiu osobistym.
Niech radość i pokój 
Świąt Bożego Narodzenia 
towarzyszy nam 
wszystkim przez cały, 
nadchodzący 2013 rok. 

 

- Namysłowska „Trójka” już po 

  pięćdziesiątce, str. 2

- Podsumowanie roku przez

  Burmistrza Namysłowa, str. 3

- XVII Sesja Rady Miejskiej 

  w Namysłowie, str. 3 

- "Grunt na medal" 2012, str. 8 

Krzysztof Kuchczyński
Burmistrz Namysłowa 
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W dniach 14 - 16 listopada br. 
u c z n i o w i e  w r a z  z  n a u c z y c i e l a m i ,  
e m e r y t o w a n y m i  n a u c z y c i e l a m i  
i pracownikami Szkoły Podstawowej nr 3 
w Namysłowie, na terenie działek przy 
wyjeździe z Namysłowa posadzili 50 drzew. Był 
t o  j e d e n  z  p u n k t ó w  p r z y g o t o w a ń  
na uroczystość 23 listopada br., podczas której 
świętowano 50. rocznicę istnienia Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Namysłowie.

Obchody 23 listopada br. rozpoczęły się 
Mszą św. w intencji szkoły w Kościele p.w. Św. 
Apostołów Piotra i Pawła w Namysłowie,  podczas 
której poświęcono sztandar szkoły. Dalsza część 
uroczystości odbyła się w Namysłowskim Ośrodku 

Kultury, gdzie licznie zebranych gości przywitano 
występem artystów z Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Namysłowie. Wtedy też padły 

pierwsze gratulacje od Dyrektora PSM Jacka 
Rybitwa, który jako absolwent „Trójki” nie 
oszczędził ciepłych słów w kierunku swoich byłych 
nauczycieli, nie omieszkał życzyć sukcesów oraz 
wszelkiej pomyślności. Dyrektor SP nr 3 w 
Namysłowie - Janusz Długokęcki przywitał 
wszystkich obecnych, w tym m.in.: Zastępcę 
Burmistrza Namysłowa Andrzeja  Gallę,  
Naczelnika oraz pracowników Wydział Oświaty i 
Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego w 
Namysłowie, dyrektorów placówek oświatowych, 
prezesów spółek gminnych, komendantów KPP 
oraz KPPSP w Namysłowie.  Gorące słowa uznania 
skierował do wszystkich, którzy przez lata istnienia 
szkoły pracowali na jej dobro, tj. byłych i obecnych 
pracowników, absolwentów, uczniów szkoły oraz 
ich rodziców. Wspomniał także rok 1962 r., a więc 

powstanie szkoły w budynku dzisiejszego Liceum 
Ogólnokształcącego, czy rok 1970, kiedy to 
nastąpiło uroczyste przekazanie pierwszego 

NAMYSŁOWSKA „TRÓJKA” 
JUŻ PO PIĘĆDZIESIĄTCE

sztandaru szkoły ufundowanego przez 
ówczesny Komitet Rodzicielski. Co 
ciekawe, odebrała go wówczas jedna z 
lepszych uczennic – Leokadia Bursakowska 
(obecnie Szlachta), która również 23 
listopada br., stojąc u boku koleżanki i kolegi 
po fachu Lucyny Hałaś i Mirosława Kozyry, 
tworzyła poczet sztandarowy. 

Dyrektor wymienił nazwiska 
osób, które przez lata istnienia szkoły 
reprezentowały ją w różnych dyscyplinach, 
zarówno  na  arenie  krajowej ,  jak  
i międzynarodowej. Przemówienie wygłosił 
następnie Zastępca Burmistrza Namysłowa 
Andrzej  Galla.  Wracając pamięcią  
do początków swej kariery zawodowej, 

ściśle związanych ze Szkołą Podstawową 
nr 3 w Namysłowie, przekazał wyrazy 
uznania  dla całej kadry pedagogicznej, 
pracowników i społeczności uczniowskiej, 
którzy przez lata istnienia szkoły mieli swój 
wkład w tworzeniu jej  historii. Uczniom 
Burmistrz życzył sukcesów i wytrwałości 
w wypełnianiu obowiązku nauki. 

Bogaty program artystyczny, 
na który złożyły się występy taneczne, 
recytatorskie, skecze, był barwnym 
urozmaiceniem wzruszających chwil, 
a zarazem podsumowaniem całokształtu 
pracy szkoły oraz umiejętności jej uczniów. 
Piękna uroczystość, wspaniałe chwile. 
Gratulacje.

JG

foto A. Musiał
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Namysłów,

nadchodzący Nowy Rok 2013 skłania do refleksji 
i podsumowań. Za nami kolejny, mam nadzieję, że pomyślny 
dla nas wszystkich, rok 2012. Był to czas, który obfitował 
w wiele ważnych przedsięwzięć, dzięki którym nasza gmina 
zyskuje coraz mocniejszą pozycję na rynku. Coraz więcej 
podmiotów gospodarczych rozpoczyna inwestycje 
na Namysłowskiej Ziemi, coraz ważniejszą rolę odgrywamy 
na rynku turystycznym, gmina staje się także bardziej 
atrakcyjna dla nas – Mieszkańców.

Udało nam się wykonać wiele inwestycji, tym samym 
skutecznie zmieniliśmy oblicze wielu miejsc, należących 
do naszej gminy. Dzięki własnym środkom, dofinansowaniu 
z budżetu państwa, a także przy znacznym udziale środków 
unijnych zrealizowaliśmy ważne inwestycje, które z pewnością 
przyczynią się do poprawy jakości życia wielu mieszkańców. 
Do najważniejszych z nich z pewnością należy zaliczyć: 
przebudowę i remonty dróg gminnych w Namysłowie – koszt 
ok. 12 886 000,00 zł, remonty placówek oświatowych, 
tj. Gimnazjum nr 1 w Namysłowie, Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego w Ligocie Książęcej, Szkoły Podstawowej 
w Kamiennej, Szkoły Podstawowej nr 3 w Namysłowie, 
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smarchowicach 
Wielkich, których koszt wyniósł ok. 450 tys. zł. Znaczące  
inwestycje to także rewitalizacja centrum Namysłowa, na którą 
złożyło się: przekształcenie młyna gospodarczego na Izbę 
Techniki Młynarskiej – koszt ok. 900 tys. zł, adaptacja budynku 
dawnej szkoły ewangelickiej przy ulicy Szkolnej na Izbę 
Regionalną – koszt ok. 2 mln zł, a także remont baszty 
z rekonstrukcją dachu i muru kurtynowego przy Urzędzie 
Miejskim, który kosztował pond 260 tys. zł, odrestaurowanie 
baszty znajdującej się naprzeciwko Urzędu Pocztowego 
w Namysłowie – koszt ok. 135 tys. zł. Bardzo ważna, 
z rea l i zowana  inwes tyc ja  to  także  kana l i zac ja  
w Smarchowicach Wielkich i Nowych Smarchowicach za 
ok. 3 mln zł oraz przebudowa pawilonu handlowego 
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XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ 
W NAMYSŁOWIE

XVII sesja Rady Miejskiej w 
Namysłowie odbyła się 
29 listopada br. w dużej sali 
narad Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie. 

Po otwarciu sesji 
przez Przewodniczącego 
Jarosława Iwanyszczuka, 
n a s t ą p i ł o  u r o c z y s t e  
wręczenie aktu nadania 
tytułu: „Zasłużony Obywatel 
Gminy Namysłów” byłemu 
d y r e k t o r o w i  S z k o ł y  
P o d s t a w o w e j  n r  4  w  
Namysłowie – Tadeuszowi 
Wójcickiemu. 

W  c z a s i e  o b r a d  
Burmistrz Namysłowa Krzysztof Kuchczyński przedstawił 
informację z działalności w okresie między sesjami, 
wspomniał także o wynikach konkursu „Grunt na medal” 
2012, w którym Gmina Namysłów znalazła się 
w gronie pięciu gmin najlepiej ocenionych . 

Krzysztof Kuchczyński
Burmistrz Namysłowa

w Jastrzębiu na świetlicę wiejską - koszt ponad 839 tys. zł. 

W nadchodzącym roku, planuje się przede wszystkim 
pozyskanie lokali socjalnych, kontynuowanie uporządkowania 
gospodarki wodno-ściekowej, pozyskanie środków na dalszą 
poprawę infrastruktury drogowej w gminie, instalację windy 
w budynku Urzędu Miejskiego. W związku ze zmianami 
ustawowymi w zakresie gospodarki odpadami i nowymi 
zadaniami nałożonymi na samorządy gminne w 2013 roku 
będzie realizowana przebudowa systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi. Jak wiadomo, obowiązkiem gminy 
będzie zorganizowanie odbioru odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości oraz wyłonienie w przetargu 
podmiotu, który będzie realizował odbiór i zagospodarowanie 
tych odpadów. Obowiązkiem właścicieli nieruchomości będzie 
natomiast ponoszenie na rzecz gminy opłat za gospodarkę 
odpadami komunalnymi.

Zdaję sobie także sprawę, że różnych potrzeb 
jest bardzo wiele. Staramy się w miarę naszych możliwości, 
przede wszystkim finansowych, sukcesywnie je zaspokajać. 

W porządku obrad znalazła się także prezentacja 
firmy Diehl Controls Sp. z o.o. w Namysłowie – zwycięzcy 
konkursu „Pracodawca - Organizator Pracy Bezpiecznej” 
w kategorii firm zatrudniających powyżej 200 pracowników.

Na sesji podjęto uchwały w sprawie:
1) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
oraz zwolnień od podatku od nieruchomości, 
2) określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych,
3) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako 
podstawę obliczania podatku rolnego w 2013 r. na obszarze 
Gminy Namysłów, 
4) wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz zwolnień 
od tej opłaty, 
5) uchwalenia Programu współpracy Gminy Namysłów 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok, 
6) zaciągnięcia kredytu,
7) zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu,
8) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej,
9) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
na 2012 rok.
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UCHWAŁA NR XVII/200/12
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomośc ioraz 

zwolnień od podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 5 i art. 7 
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) RadaMiejska w Namysłowie uchwala, co następuje:
§1. Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości dla osób 
fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających 
osobowości prawnej:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,82 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,32 zł 
od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,33 zł od 1 m² powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,71 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,93 zł 
od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym - 10,65 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 
działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,63 zł od 1 
m² powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,44 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej, z wyłączeniem
budynków gospodarczych lub ich części typu: obora, chlewnia, stodoła, komórka na opał, 
kurnik, stajnia, szopa, owczarnia, dla których określa się stawkę - 3,86 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej;
3) od budowli - 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) nieruchomości zajęte na składowiska odpadów komunalnych,
2) nieruchomości zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§4. Traci moc uchwała Nr X/104/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 grudnia 2011 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od 
podatku od nieruchomości.
§5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i 
wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2013 r.

UCHWAŁA NR XVII/201/12
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. 
zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych od jednego środka 
transportowego w wysokości:
1) od samochodów ciężarowych wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1999 r. o 
dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:
- wyposażonych w katalizator spalin - 720,00 zł,
- niewyposażonych w katalizator spalin - 788,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:
- wyposażonych w katalizator spalin - 920,00 zł,
- niewyposażonych w katalizator spalin - 986,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton:
- wyposażonych w katalizator spalin - 1 180,00 zł,
- niewyposażonych w katalizator spalin - 1 248,00 zł;
2) od samochodów ciężarowych wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 2000 r. o 
dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:
- wyposażonych w katalizator spalin - 590,00 zł,
- niewyposażonych w katalizator spalin - 658,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:
- wyposażonych w katalizator spalin - 775,00 zł,
- niewyposażonych w katalizator spalin - 853,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton:
- wyposażonych w katalizator spalin - 1 049,00 zł,
- niewyposażonych w katalizator spalin - 1 117,00 zł;
3) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 
12 ton, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i 
rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik  Nr 1 do niniejszej uchwały;
4) od ciągników siodłowych i balastowych wyprodukowanych do 31 grudnia 1999 r. 
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) wyposażonych w katalizator spalin - 1 445,00 zł,
b) niewyposażonych w katalizator spalin - 1 577,00 zł;
5) od ciągników siodłowych i balastowych wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 2000 r., 
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie 
całkowitej  zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) wyposażonych w katalizator spalin - 1 310,00 zł,
b) niewyposażonych w katalizator spalin - 1 379,00 zł;
6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z 
naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub 
wyższej niż 12 ton, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej 
pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik Nr 2 do niniejszej 
uchwały;
7) od przyczep i naczep wyprodukowanych do 31 grudnia 1999 r., które łącznie z 
pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z 
wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego - 791,00 zł;
8) od przyczep i naczep wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 2000 r., które łącznie z 
pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z 
wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego - 660,00 zł;
9) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z 
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym że w 
zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, 
stawki podatku określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
10) od autobusów wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1999 r. w zależności od liczby 
miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc:
- wyposażonych w katalizator spalin - 920,00 zł,
- niewyposażonych w katalizator spalin - 986,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc:
- wyposażonych w katalizator spalin - 1 968,00 zł,
- niewyposażonych w katalizator spalin - 2 036,00 zł;
11) od autobusów wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 2000 r. w zależności od liczby 
miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc:
- wyposażonych w katalizator spalin - 788,00 zł,
- niewyposażonychw katalizator spalin - 853,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc:
- wyposażonych w katalizator spalin - 1 838,00 zł,
- niewyposażonych w katalizator spalin - 1 906,00 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 3. Traci moc uchwała Nr X/106/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 grudnia 2011 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i 
wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2013 r.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 
PROJEKTU

W roku szkolnym 2011/2012 w Zespole Szkolno- 
Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich realizowany był projekt 
„Wspólnie osiągniemy sukces w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w 
Smarchowicach Wielkich” przeprowadzony w ramach POKL 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych 
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemach 
oświaty Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

Celem tego projektu było wyrównywanie szans 
edukacyjnych naszych uczniów poprzez zmniejszenie dysproporcji w 
dostępie do dodatkowych zajęć, które odbywały się  w okresie od 
września 2011r. do czerwca 2012r. 

W ramach tego działania 60 uczniów Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich uczestniczyło 
w zajęciach  fakultatywnych i wyrównawczych z j. niemieckiego 
i j. angielskiego w wymiarze 15 godzin oraz zajęciach fakultatywnych 
i wyrównawczych z j. polskiego, matematyki i przyrody w wymiarze 
30 godzin. Uczniowie uczestniczyli także w zajęciach 
profilaktycznych „Uwierz w siebie” oraz zajęciach z informatyki 
w wymiarze 60 godzin.                           
                                                                                                                                    
            Dla wszystkich nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno- 
Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich zorganizowane zostało 
szkolenie z programu Net Suport.

Podsumowaniem projektu był festyn, w którym 
uczestniczyła cała społeczność uczniowska, nauczyciele, rodzice, 
a także zaproszeni goście. Uczniowie klasy VI zaprezentowali 
przygotowane wiersze w j. angielskim. Nastąpiło również 
podsumowanie konkursów przeprowadzonych na zajęciach 
fakultatywnych a najlepsi uczniowie otrzymali nagrody książkowe 
oraz imienne dyplomy. Efektem działań były wyższe oceny końcowe 
oraz lepsze wyniki na sprawdzianie szóstoklasisty.

grudzień

UCHWAŁA NR XVII/202/12
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę 

obliczania podatku rolnego w 2013 r. na obszarze Gminy Namysłów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 
15 listopada 1984 r.o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.), 
Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta, określoną w komunikacie Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta 
za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (M. P. poz. 787), przyjmowaną jako 
podstawę obliczania podatku rolnego w 2013 r. na obszarze Gminy Namysłów, z kwoty 
75,86 zł za 1dt do kwoty 62,00 zł za 1dt.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2013 r .

UCHWAŁA NR XVII/203/12
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów 

oraz zwolnień od tej opłaty
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 18a ust. 1 i art. 19 pkt 3 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 
613, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się opłatę od posiadania psów na terenie Gminy Namysłów.
§ 2. 1. Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości 45,00 zł od 
każdego psa.
2. Dla osoby, która weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego, 
opłatę pobiera się w połowie stawki określonej w ust. 1.
§ 3. Opłata, o której mowa w § 2, jest płatna bez wezwania, w terminie do dnia 15 maja 
roku podatkowego lub w ciągu 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.
§ 4. 1. Od opłaty od posiadania psów zwalnia się psy:
1) samotnych emerytów i rencistów, których jedynym źródłem utrzymania jest renta lub 
emerytura;
2) emerytów i rencistów mających na utrzymaniu osoby nieposiadające własnego źródła 
dochodu.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje od jednego psa w danym 
gospodarstwie domowym.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Namysłowa.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXIV/230/08 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 grudnia 
2008 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów 
oraz zwolnień od opłaty od posiadania psów.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2013 r.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

WYRÓŻNIENIE DLA ZIEMIEŁOWIC
Rada Sołecka we współpracy z Radą Kościelną 

w Ziemiełowicach zajęła 8 miejsce w konkursie pn. 
„Odnowa wsi szansą dla opolskiej młodzieży” 
realizowanego w ramach obchodów XV-lecia Opolskiego 
Programu Odnowy Wsi. 

Zdobyte wyróżnienie jest niewątpliwie wyrazem 
dużego zaangażowania młodych mieszkańców Ziemiełowic w 
działania promujące wieś, w podejmowanie może skromnych, 
ale znaczących działań na rzecz ich małej ojczyzny. 

Joanna Wróblewska

M. Maryniak, A. Chmielowska
ZSP w Smarchowicach Wielkich
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LXXV FESTIWAL JAPOŃSKICH SZTUK 
WALKI

W Namysłowie od 16 do 18 listopada br. trwał  LXXV 
Festiwal Japońskich Sztuk Walki im. Takeuchi Toshimichi - 
kolejna wspaniała impreza rozwijająca sztuki walki, będąca 
kontynuacją dzieła już nieżyjącego Mistrza Soke Takeuchi 
Toshimichi.  

To sportowo – rekreacyjne wydarzenie zorganizowane 
było przez Stowarzyszenie Sportu i Japońskich Sztuk Walki 
„Bushi”, przy wsparciu Bu Jutsu Kai Takeuchi Ryu, w ramach  
projektu Krzysztofa Jankowiaka „Skrzydło Żurawia – Rozwiń 
Siebie”. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 120 osób ćwiczących 
i około 150 widzów. Zarówno uczestnicy, jak i goście mogli 
skorzystać z profesjonalnych masaży oraz z chińskiej i japońskiej 
medycyny niekonwencjonalnej. Po raz siedemnasty 
w Namysłowie gościł Mistrz Ryszard Zieniawa - Ojciec Polskiego 
Judo. Pierwsze zajęcia Judo odbyły się na sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie. Poprowadził 
je Mistrz Ryszard Zieniawa, który pomimo kontuzji biodra, 
pierwsze dwie godziny poświęcił na ciężki trening 
i doskonalenie techniki Judo. Przez kolejną godzinę Mistrz 
Zieniawa opowiedział o swoich zmaganiach w Japonii w czasie 
treningów w Kodokanie. Zadawano wiele pytań, rozwinęła się 
rozmowa, podczas której uczestnicy mieli okazję do wymiany 
doświadczeń, wiedzy, mieli także możliwość przedyskutowania 
problemów i nasuwających się wątpliwości. 

Kolejny dzień rozpoczęło uroczyste otwarcie LXXV 
Festiwalu im. Takeuchi w Namysłowie. Wszystkich mistrzów, 
uczniów i zaproszonych gości przywitał Soke Krzysztof 
Jankowiak- oficjalny następca i zwierzchnik Szkoły Soke Takeuchi 

grudzień

Toshimichi. Do tej pory tradycyjne pierwsze zajęcia otwierające 
festiwal prowadził nieżyjący już Mistrz Soke Takeuchi Toshimichi, 
tego dnia w jego imieniu  wystąpił Ken Jutsu Soke Jankowiak 
Krzysztof. Po tych zajęciach rozpoczęły się zajęcia na matach 
prowadzone przez mistrzów sztuk walki. Po raz pierwszy 
Namysłów odwiedzi ł  Shihan Krzysztof  Dawidowicz 
- wspaniała postać Polskiego Ju Jutsu, jak również Soke Jan 
Słopecki człowiek, który jako jeden z pierwszych w Polsce spotkał 
się z Ju Jutsu pod koniec lat pięćdziesiątych. Kolejne zajęcia Ju 
Jutsu Goshin Ryu poprowadził Soke Marek Rudzik wraz z Sensei 
Albertem Gurdak, a  zajęcia Kyu Jutsu z łucznictwa Japońskiego - 
Shihan Zbigniew Karalus.

 Na zakończenie przedpołudniowych zajęć uczniowie 
Szkoły Bu Jutsu Kai Takeuchi Ryu zaprezentowali pokaz 
strzelania z łuku Yumi. Każdy mógł zasmakować sztuki łucznictwa 
Japońskiego i spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku Yumi. 
Po przerwie zajęcia Judo poprowadził Mistrz Ryszard Zieniawa, 
zajęcia z Shaolin Kempo Sifu Cezary Wilczyński, Ju Jutsu Soke 
Mirosław Kuświk, Hanshi Tadeusz Chodaczk, Sensei Krzysztof 
Radziejowski, Shihan Przemysław Zimowski, Shihan Paweł 
Bomastyk oraz Shihan Stanisław Makuch. Zajęcia z Aikido 
poprowadził Sensei Jacek Ostrowski, zajęcia Tai Jutsu Shihan - 
Zbigniew Karalus i Sensei Sławomir Kujda, Sambo Shihan 
Oleksander Gorbatiuk (po raz 40 w Namysłowie), sensei Paweł 
Gorbatiuk, Hakko Denshin Ryu - Shihan Przemysław Burzyński,  
Ken Jutsu i Muto Dori - Soke Krzysztof Jankowiak. Wszyscy 
prowadzący zostali wysoko ocenieni, zarówno przez uczestników 
festiwalu, jak również przez organizatora.

Na zakończenie prowadzącym i uczestnikom Festiwalu 
wręczono dyplomy i upominki. Wszystkich pożegnał i podziękował 
za udział następca Szkoły Bu Jutsu Kan Soke Krzysztof Jankowiak 
pielęgnujący drogę, jaką podążał Soke Takeuchi Toshimichi.

Inf. K. Jankowiak
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15 listopada br. w Bibliotece Publicznej 
w Namysłowie odbyło się spotkanie z Markiem Krajewskim, 
znanym pisarzem polskich kryminałów. Spotkanie z autorem 
serii książek o mrocznej stronie Wrocławia i malowniczym 
Lwowie odbyło się dzięki współpracy z Wojewódzką 
Biblioteką Publiczną w Opolu oraz Instytutem Książki.

Marek Krajewski ,  urodzony we Wrocławiu,  
z wykształcenia filolog klasyczny, znawca literatury greckiej 
i rzymskiej. Ten świetny erudyta i wieloletni akademicki pedagog 
posiada pasję, którą potrafi się dzielić i zarażać. O odejściu z 
uniwersytetu (ku uldze studentów) i zajęciu się „zawodowym 
pisarstwem” przesądziła otrzymana nagroda „Paszport Polityki”. 
Marek Krajewski zasłynął jako autor kryminałów i twórca 
legendarnej postaci literackiej - wrocławskiego policjanta 
Eberharda Mocka. Za powołanie jej do życia autor dostał nagrodę 
Instytutu Książki oraz Stowarzyszenia miłośników Kryminału 
i Powieści Sensacyjnej "Trup w szafie”. Marek Krajewski uchodzi 
za prekursora kryminałów retro. 

Już w pierwszych chwilach spotkania, w którym wzięło 
udział ok. 60 osób, pisarz dał się poznać jako bardzo 
sympatyczny człowiek. W barwny i niezwykle fascynujący sposób 
zapoznał widzów z procesem powstawania swoich książek, 
od momentu narodzin pomysłu, poprzez zbieranie materiału 
i samo pisanie. Opowiedział, w jaki sposób zdobywał wiedzę na 
temat międzywojennego Lwowa i Breslau, zdradził tajniki 
warsztatu pisarskiego oraz przedstawił swój dorobek twórczy. 
Wspomniał, że kiedy w 1999 roku wydano jego pierwszą książkę 
„Śmierć w Breslau”, traktowano ją jak przewodnik. Większe 
zainteresowanie zyskała, kiedy postanowiono ją sfilmować. 
Na fali zainteresowania „Śmiercią w Breslau” napisał drugą 

książkę: „Koniec świata w Breslau”. Autor opowiedział także jak 
wygląda jego praca w ciągu roku oraz ujawnił część tajników 
procesu tworzenia, tj. dbałość o szczegóły, dokładność opisów, 
uwzględnianie potrzeb czytelników i własnej osobowości, 
czy zamiłowań, np. do świata starożytnego. Marek Krajewski 
przyznał, że szczególnie związany jest z trzema miastami, 
w których toczą się akcje jego powieści: Wrocławiem, Lwowem 
i Darłowem. Cykl lwowskich kryminałów powstał po podróży 
do Lwowa w 1975 r., do której skłoniło Go pochodzenie przodków.

W drugiej części spotkania (zorganizowanego w ramach 
projektu DKK) autor oddał głos czytelnikom, chętnie udzielał 
odpowiedzi na szczegółowe pytania, a na koniec złożył wiele 
autografów oraz pozwolił na zrobienie pamiątkowych zdjęć 
z czytelnikami.

Ogromne wrażenie na uczestnikach spotkania zrobiły 
nienaganne maniery gościa, duży szacunek do czytelników oraz 
sposób, w jaki przekazywał swoje myśli i spostrzeżenia.

W dniach 16 - 18 listopada br. w Słowackich 
Koszycach odbył się Międzynarodowy Turniej Juniorów 
w Zapasach w stylu wolnym "Olimpijskie Nadzieje". 

W zawodach zmierzyli się zapaśnicy z 9 państw, w tym 
zobaczyć można było reprezentację Polski oraz kluby 
z Białogardu, Tych, Teresina, Rudy Śląskiej, Osielska - łącznie 
98 zawodników. Złoty medal w kategorii 60 kg zdobył zawodnik 
klubu LKS „Orzeł” Namysłów Witold Prociak, który w finale 
w dwóch rundach pokonał Jakuba Rumasa ZKS „Slavia” Ruda 
Śląska. Wartym podkreślić, że Witold Prociak, jako jedyny 
z Polaków biorących udział w turnieju, zdobył złoty medal. 
Klubowymi trenerami Witka są Krzysztof Pawlak oraz Marcin 
Marcinkiewicz.

28 października br. w świetlicy dworca kolejowo – 
autobusowego w Namysłowie odbył się turniej szachowy 
zorganizowany przez Namysłowski Ośrodek Kultury 
i Stowarzyszenie Porozumienie Namysłowskie.

W turnieju wzięli udział nie tylko zawodnicy z Namysłowa, 
ale także z całego województwa opolskiego oraz województw: 
dolnośląskiego i wielkopolskiego. Zwyciężył Zdzisław Gdowski 
z Kluczborka, pokonując Jana Nowakowskiego i Stanisława 
Szyndlera z Opola. Najlepszymi z Namysłowian okazali się: Jerzy 
Szymański (5. w klasyfikacji ogólnej), Jan Puchała (zajął 6. miejsce) 
oraz Wojciech Łuczak (11. miejsce). Wśród juniorów najlepszy wynik 
uzyskał siedmiolatek z Opola - Marcin Skorupka. 

Wszystkim uczestnikom wręczono okolicznościowe 
dyplomy, a  atrakcyjne nagrody dla najlepszych ufundowali Radni 
Rady Miejskiej w Namysłowie wywodzący się z Porozumienia 
Namysłowskiego i Władysław Dzwoniarek, Tadeusz Węglarz z PSL 
oraz Jarosław Olszewski („Gaja”) i Łukasz Lencki („Avanas”). 
Nad przebiegiem zawodów czuwał Gabriel Płonka.

Wszystkich chętnych, którzy chcieliby nauczyć się gry 
w szachy, czy też doskonalić swoje umiejętności, zapraszamy 
na zajęcia  kółka szachowego przy NOK, które odbywają się w piątki 
od godz. 16.00 w świetlicy dworca kolejowo – autobusowego 
w Namysłowie.

W związku z przebudową drogi krajowej nr 39, na ul. 1. Maja 
ZWiUK „EKOWOD” wykonał wymianę starej, w większości 
przedwojennej, sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Stara sieć 
wodociągowa zlokalizowana była w części nowo budowanej 
nawierzchni asfaltowej. Nowa sieć została zlokalizowana 
poza pasem jezdnym drogi. Wartość wykonanych robót wyniosła 
250 tys. zł.

W trakcie prowadzenia przez "EKOWOD" wykopów przy 
budowie kanalizacji grawitacyjnej, uzbrajającej tereny inwestycyjne 
przy ul. Oleśnickiej wykopany został kamień granitowy ważący ok. 18 
ton, kamień zalegał w gruncie piaszczystym na głębokości 
3m  poniżej poziomu terenu. 

Anna Tuła(NOK)

Jan Dróżdż (NOK)

Inf. LKS „Orzeł” Namysłów

SPOTKANIE Z MISTRZEM POLSKIEGO 
KRYMINAŁU MARKIEM KRAJEWSKIM

"OLIMPIJSKIE NADZIEJE”

W NAMYSŁOWIE PRACOWAŁY … GŁOWY

NOWOŚCI Z „EKOWODU”
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Prezes „EKOWOD” Sp. z o.o. 
Artur Masiowski
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 „GRUNT NA MEDAL” 2012

ŚWIATOWY DZIEŃ SENIORA

PIŁKARSKA JESIEŃ STARTU NAMYSŁÓW  

A t r a k c y j n o ś ć  n a m y s ł o w s k i c h  t e r e n ó w  
inwestycyjnych w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
„Grunt na medal” 2012 została wysoko oceniona. Gmina 
Namysłów znalazła się w grupie pięciu gmin najlepiej 
ocenionych pod względem atrakcyjności inwestycyjnej. 

W tegorocznej edycji konkursu „Grunt na medal” 2012 
wzięło udział 199 gmin z całej Polski, które nadesłały ostatecznie 
302 oferty. Z województwa opolskiego zgłoszono 13 terenów 
inwestycyjnych z 9 gmin. Przy ocenie atrakcyjności regionu brane 
były pod uwagę takie czynniki jak: zasoby kapitału ludzkiego, 
pomoc dla inwestorów, infrastruktura techniczna (drogi koleje, 
lotniska), infrastruktura społeczna (żłobki, przedszkola, szkoły), 
mikroklimat rynkowy (szanse powodzenia inwestycji) oraz klimat 
administracyjny (stosunek władz lokalnych i samorządowych 
do inwestycji i rozwoju). Badania przeprowadzone zostały 
na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i  gminnym. 

Wysoka nota w konkursie to promocja terenów 
inwestycyjnych gminy i większa szansa na przyciągnięcie 
zewnętrznych inwestorów. Gminy w czasie trwania konkursu 
zdobywają także nową wiedzę, np. dotyczącą preferencji 
inwestorów, co wpływa na umiejętność lepszego przygotowania 
terenów pod przyszłe inwestycje. Finaliści mogą liczyć na 
większe zainteresowanie wśród inwestorów zgłaszających się do 
Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych lub jego 
regionalnych partnerów – Centrów Obsługi Inwestora.

Rok 2012 został ogłoszony Światowym Rokiem Seniora. 
Tegoroczne obchody Dnia Seniora odbyły się pod hasłem: 
„Szacunek i pomoc osobom starszym ludziom złotego 
wieku”.

Seniorem zostaje się w pewnym wieku czy się tego chcę, 
czy też nie. Starość jednak nie jest czasem rozżalania 
i samotności. Ksiądz Jan Twardowski powiedział: „Tak naprawdę 
samotni jesteśmy wtedy, kiedy sami od ludzi odchodzimy”. Inny 
myśliciel napisał „Brzemię lat jest lżejsze dla tego, kto czuje się 
szanowany i kochany przez innych”.

Światowy Dzień Osób Starszych ma na celu pokazanie 
procesu starzenia się jako normalnego etapu w życiu człowieka, 
etapu który nie musi wiązać się z zaprzestaniem prowadzenia 
aktywnego życia, czy realizowania celów. W tym dniu podkreśla 
się także pozycję społeczną osób starszych, jako cennych, 
doświadczonych i niezwykle wartościowych ludzi. 

Z tej okazji życzę Państwu dużo zdrowia, miłości, ciepła, 
zrozumienia i szacunku wśród najbliższych. Życzę również 
spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz 
szczęśliwego Nowego Roku 2013. 

1 grudnia br. piłkarze namysłowskiego Startu 
zakończyli zmagania w rundzie jesiennej sezonu 2012/2013. 

Ostatnim akordem pierwszej części rozgrywek były mecze 
Pucharu Polski na szczeblu województwa opolskiego. 
Po efektownym zwycięstwie (9-1) nad Victorią Cisek (klasa 
okręgowa) podopieczni Bogdana Kowalczyka pierwszego dnia 
grudnia zmierzyli się z Unią Krapkowice, kolejnym przedstawicielem 
opolskiej klasy okręgowej. Również w tym przypadku nasz zespół nie 
miał problemów z wyeliminowaniem niżej notowanego przeciwnika i 
wyjazdową wygraną (3-0) zapewnił sobie awans do 1/8 finału. 
Dalsze pucharowe rozgrywki odbędą się wiosną przyszłego roku. 

Nim czerwono-czarni przystąpili do pucharowej rywalizacji, 
zakończyli jesienne zmagania  w III lidze śląsko-opolskiej. Nasz 
zespół występuje na tym szczeblu rozgrywek drugi rok z rzędu. 
Po znakomitej końcówce ubiegłego sezonu namysłowianie, 
spisywani przez niemal wszystkich na straty (tylko 6 punktów na 
koncie na półmetku rozgrywek), utrzymali się w III-ligowym 
towarzystwie.

Do nowego sezonu piłkarze z "eSką" na piersi przystępowali 
ze sporymi nadziejami. Chcieli nawiązać do świetnego finiszu ligi 
sprzed kilku tygodni i w nowych rozgrywkach nie drzeć już do 
ostatniej kolejki o utrzymanie. Na inaugurację nasi zawodnicy urwali 
w Opolu punkt miejscowej Odrze (0-0). Następnie doszło do serii 
trzech kolejnych domowych spotkań. Na początek podzieliliśmy się 
punktami z Odrą Wodzisław Śląski (1-1), do niedawna jeszcze 
występującą w Ekstraklasie. Kolejne dwa domowe mecze nie były już 
tak udane.  Nasi piłkarze przegrali z Pniówkiem Pawłowice Śląskie 
(0-1) oraz LKS-em Czaniec (1-2). Przełamania nie przyniósł bój w 
Bielsku-Białej z miejscowym BKS-em Stal (1-2). Bliscy pierwszego 
zwycięstwa namysłowianie byli w 6. kolejce, kiedy przed własną 
publicznością zremisowali z LZS-em Leśnica (3-3), tracąc ostatnią 
bramkę już w doliczonym czasie gry.  W następnych dwóch 
spotkaniach nasi chłopcy przechylili już szalę zwycięstwa na swoją 
korzyść. W Łaziskach Górnych pokonali Polonię (1-0), w Namysłowie 
zaś wykazali swoją wyższość nad Swornicą Czarnowąsy (2-1). 
Później przyszła porażka z Victorią Chróścice (1-2) i zwycięstwo 
z Polonią Głubczyce (2-0). W 11. kolejce w domowym meczu 
z Górnikiem Wesoła nie padła żadna bramka (0-0). Jak się później 
okazało, był to ostatni punkt zdobyty przez czerwono-czarnych tej 
jesieni w III lidze śląsko-opolskiej. Na finiszu ligi nasi piłkarze 
zanotowali bowiem 4 porażki. Ulegliśmy kolejno: LZS-owi Piotrówka 
(1-2), Przyszłości Rogów (0-1), Skrze Częstochowa (1-4) i na 
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zakończenie rundy Szczakowiance Jaworzno (0-3). 
Ostatecznie na półmetku rozgrywek Start zajmuje 14. 

miejsce w ligowej tabeli. Jesienią zdobył 13 punktów, na które złożyły 
się 3 zwycięstwa, 4 remisy i 8 porażek. Nasi zawodnicy zdobyli 
14 bramek, 22-krotnie pozwolili zaś przeciwnikom umieścić piłkę 
w swojej siatce. 

Dla naszego zespołu trafiali głównie Rafał Samborski 
(7 bramek) i Patryk Pabiniak (4 "skalpy"). Po jednej bramce dołożyli 
Łukasz Bonar, Mateusz Zubrzycki i Billy Tchouague. Warto również 
odnotować, że Tomasz Kozan, kapitan NKS-u, jest jednym 

z 8 zawodników III ligi śląsko-opolskiej, który jesienią rozegrał każde 
z 15 spotkań od pierwszej do ostatniej minuty. 

Jesienny dorobek naszych piłkarzy został przyjęty jako małe 
rozczarowanie. Spodziewano się nieco skuteczniejszej gry i większej 
ilości punktów. Tymczasem czerwono-czarni ponownie będą musieli 
wylać hektolitry potu podczas zimowych przygotowań, żeby wiosną 
skutecznie powalczyć o zachowanie III-ligowego bytu. W ostatnim 
sezonie udało się osiągnąć upragniony cel. Oby tym razem 
podopiecznym Bogdana Kowalczyka poszło równie dobrze  
i zachowali III ligę dla Namysłowa również na sezon 2013/2014.

Michał Wilczak

Przewodnicząca 
Związku Emerytów , Rencistów i Inwalidów 

Rejon I Namysłów
Krystyna Lupa
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„Gazeta Namysłowska”:

Redaktor naczelny - Jolanta Grabowska; 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: komunikacja.spoleczna@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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I RODZINNE ZAWODY PŁYWACKIE 
DELFIN 2012

25 listopada br. w Centrum Turystyki 
i Rekreacji DELFIN w Namysłowie odbyły się 
I Rodzinne Zawody Pływackie DELFIN 2012.

Celem zawodów było upowszechnianie 
aktywnego wypoczynku, propagowanie pływania jako 
sportu na każdą pogodę i porę roku, zaszczepienie 
pozytywnych zachowań zdrowotnych oraz stworzenie 
prorodzinnych warunków sprzyjających zacieśnianiu 
więzi pomiędzy członkami rodzin podczas wspólnego 
przeżywania sportowych emocji.

Zawody o godz. 11.00 otworzył Zastępca 
Burmistrza Namysłowa Andrzej Galla. Późniejszą 
rozgrzewkę poprowadził Adam Lupa, a nad 
prawidłowym przebiegiem zawodów czuwał Krzysztof 
Jankowiak. 
Zawodnicy zajęli następujące miejsca:

- w grupie dziewcząt Szkół Podstawowych:
1 miejsce - Maja Jurkowianiec i Grzegorz 
  Jurkowianiec, 
2 miejsce - Karolina Chmura  i Stanisław Chmura,
3 miejsce - Maja Kowalczyk i Wojciech Kowalczyk;

-  w  grup ie  młodszych  Szkó ł  
Podstawowych:
1 miejsce - Patryk Szczęśniewski i Robert Matuszczyk,
2 miejsce - Kacper Baran i Roman Baran,
2 miejsce - Marek Mazurek i Andrzej Mazurek,
3 miejsce - Szymon Gacek i Edyta Gacek;

 - w grupie chłopców  Szkół 
Podstawowych:
1 miejsce - Mikołaj Iwanyszczuk i Mirosław 
   Iwanyszczuk,
1 miejsce - Jakub Kowalczyk i Monika Kowalczyk,
2 miejsce - Jan Świtlik i Grzegorz Adamczyk.

Za zajęcie od I do III miejsca, w poszczególnych 
konkurencjach pływackich, zawodnicy otrzymali 
puchary oraz medale. Oprócz tego wszyscy uczestnicy 
nagrodzeni zostali medalami za uczestnictwo oraz 
drobnymi upominkami i nagrodami pocieszenia dla 
każdej drużyny.

Zawody odbyły się w bardzo przyjaznej 

chłopców

starszych 
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atmosferze. Rodziny kibicowały sobie wzajemnie, każdy 
zawodnik był ważny, każdego wspierano. Tak, jak 
stwierdził jeden z uczestników - Grzegorz Jurkowianiec 
– „to była świetna zabawa, prawdziwie rodzinne 
zawody”.

JG

foto A. Musiał

foto A. Musiał



KONKURS „JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ” BANKU BGŻ ROZSTRZYGNIĘTY!

Bank BGŻ od lat jest zaangażowanym partnerem 
lokalnych społeczności, którego wyróżnia spójna, 
długofalowa strategia sponsoringowa inspirowana 
zamiłowaniem do rowerów. Specjalnie dla miłośników 
kolarstwa z terenu Namysłowa, Bank przygotował 
wyjątkowy konkurs propagujący sport rowerowy oraz 
b e z p i e c z e ń s t w o  z a p a l o n y c h  
rowerzystów. 

Zadanie konkursowe polegało 
n a  d o k o ń c z e n i u  z d a n i a  
rozpoczynającego się słowami „Jeżdżę 
z głową...”. Nagrodzone zostały 
najciekawsze 3 hasła zaproponowane 
przez uczestników. Wśród laureatów 
konkursu znaleźl i  się Panowie 
Grzegorz Lejczak i Tadeusz Cicio. 
Osobą, która odjechała z oddziału 
Banku BGŻ w Namysłowie żółtym 
rowerem górskim stanowiącym 
nagrodę  główną w konkursie była Pani 
Karolina Dobrowolska. Ujęła komisję 
poczuciem humoru tworząc  hasło: 
„Jeżdżę z głową, koko koko rower 
spoko, choć siodełko za wysoko, 
na zakrętach trochę ślisko, gleba jest 
już blisko”. 

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. 
Ponad 200 osób z Namysłowa i okolic wzięło udział w 
zabawie tworząc hasła propagujące aktywny, zdrowy i 
bezpieczny styl spędzania wolnego czasu.

artykuł sponsorowany

Pani Karolina Dobrowolska odbierająca swoją nagrodę z rąk
Sławomira Rawskiego, dyrektora Oddziału Banku BGŻ w Namysłowie
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