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Drodzy Mieszkańcy Gminy Namysłów
Święta Bożego narodzenia są tym wyjątkowym okresem, który wygasza
emocje, służy pojednaniu, daje wytchnienie, ale jest też czasem zadumy nad
otaczającym światem i naszym w nim miejscu.
Niech więc urok polskiej Wigilii, opłatek dzielony w geście życzliwości i
przebaczenia, nastrojowa choinka, otwartość na potrzeby innych, tradycja
rodzinnego świętowania i nadzieja związana z Nowym Rokiem trwają przez
cały 2016 rok, jako nieustające wezwanie do życia w przyjaźni, jedności i
wspólnocie lokalnej.
Życzę również, aby nadchodzący rok przyniósł to wszystko, czego w głębi
serca pragniemy najbardziej, a przede wszystkim wzajemny szacunek i
zrozumienie nawet w najtrudniejszych chwilach. Byśmy byli ludźmi nadziei,
miłości, byśmy nieśli ludziom jedność, bo Betlejem jest miejscem narodzin
Dobra, Ciepła, Jedności i bezinteresownej Miłości.
Julian Kruszyński
Burmistrz Namysłowa
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Namysłowski Jarmark Bożonarodzeniowy 2015
W tym roku, po raz pierwszy na Rynku w Namysłowie zorganizowano Namysłowski Jarmark Bożonarodzeniowy trwający od 2 do 28
grudnia 2015 r. Uroczyste otwarcie Jarmarku nastąpiło 6 grudnia, a sam Burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński, przebrany za Świętego
Mikołaja, przybył na Rynek w asyście motocyklistów i wręczał dzieciom wymarzone prezenty.

fot. Mirosław Makuch

fot. Mirosław Makuch

Tego dnia nie zabrakło atrakcji dla tak licznie przybyłych zarówno najmłodszych, jak i dorosłych uczestników Jarmarku. Każdy mógł
skorzystać z oferty handlowej ze świątecznymi wyrobami i smakołykami, a niezapomnianych atrakcji dostarczył pokaz jazdy figurowej na
lodzie oraz bajeczny pokaz sztucznych ogni.

fot. Mirosław Makuch
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Na degustację barszczu z uszkami i innych świątecznych przysmaków zaprosił wszystkich Łukasz Pisuła, właściciel restauracji Limba w
Namysłowie. Bożonarodzeniowy klimat dopełnił świąteczny wystrój Rynku z pięknie rozświetloną choinką, iluminacją różnokolorowych
świateł oraz kolorowy „ogród bajek” dla najmłodszych, w którym milusińscy mogli skorzystać z przejażdżek na mini karuzeli, rodzinnych
zdjęć przy tablicy z wyciętymi buźkami, upamiętniającej tegoroczny Jarmark, malowania buziek przez Magdę Mróz z Day Spa Salonik
Magda M oraz warsztatów rękodzieła bożonarodzeniowego, które poprowadziła Agnieszka Kiendorowicz. Na scenie nie zabrakło także
lokalnych artystów, których codziennie występy dopełniały świąteczny klimat grudniowej imprezy.

fot. Monika Rybak

Namysłowski Rynek tętnił życiem, wszystkim zebranym dopisywały humory, a jedynie czego zabrakło, to białego puchu z nieba, który w
tym roku nas nie rozpieszcza.
MR
Szanowni Państwo,
drodzy Mieszkańcy Namysłowa i gminy Namysłów!
W czasie świąt Bożego Narodzenia, wraz z najbliższymi, zasiadamy przy wigilijnym stole.
Odżywają wówczas wszystkie najlepsze wspomnienia, milkną spory, wiele sobie wybaczamy.
W te szczególne, pełne miłości i pokoju, dni życzymy Państwu mnóstwa nadziei na lepsze jutro i
wiary w dobro drugiego człowieka.
Niech ten wyjątkowy czas pozwoli nam wszystkim z optymizmem spojrzeć w przyszłość
naszych rodzin oraz wspólnoty, jaką stanowimy.
W imieniu radnych Rady Miejskiej w Namysłowie życzymy, aby wspaniała atmosfera Świąt
towarzyszyła Państwu jak najdłużej i dodawała sił każdego kolejnego dnia Nowego Roku 2016.
Lucyna Medyk
Wiceprzewodnicząca Rady

Sylwester Zabielny
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Namysłowie

Edward Marek
Wiceprzewodniczący Rady
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Drodzy Czytelnicy,
Wyborczy kurz już nieco opadł, przynajmniej na naszym lokalnym
podwórku. Jak sobie zapewne przypominacie tuż przed wyborami
parlamentarnymi nagłośniony został temat niepewnej przyszłości
namysłowskiego PKS, na co wpływ miałoby mieć wejście na
lokalny rynek konkurencji z Opola. Na dwa dni przed wyborami
swoje głębokie zmartwienie na łamach NTO wykazał niedoszły
kandydat na posła i wicestarosta w jednym. Zapowiedział nawet
swoją interwencję. Widocznie po wyborach ma już inne
zmartwienia na głowie, bowiem z zapowiedzi tych nic nie
wyniknęło.
Może poza jednym - w listopadowym wydaniu jednej z
namysłowskich gazet ukazał się artykuł, który jasno określił
przyczynę wszelkich problemów i zmartwień rodzimego
przewoźnika. Są nim "nie wykazujące zrozumienia" władze
Namysłowa. Nierzetelny, anonimowy dziennikarz nie pofatygował
się jednak, by sprawdzić u źródła swoje "wydaje mnie się". I wyszło
jak wyszło. Zatem prostując krążące tam i ówdzie kłamliwe
oskarżenia informuję:
1. Manipulacją jest przytoczenie faktu, że skoro namysłowski PKS
płaci podatek za plac dworcowy, a opolski PKS nie, to jest to
argument potwierdzający tezę, że to "lokalne władze same
dobijają spółkę". Przyzwoitość nakazywałaby poinformować, że
plac przy dworcu gmina Namysłów oddała w bezpłatne użyczenie
namysłowskiemu przewoźnikowi. Teraz to PKS Namysłów zarządza
placem i może pobierać ewentualne opłaty za korzystanie z placu
przez innych przewoźników. Natomiast ten dobijający spółkę
podatek od nieruchomości za plac dworcowy, to miesięczna
opłata w wysokości 133 złotych i 16 groszy.
2. Bzdurą jest twierdzenie, że namysłowski PKS od lat utrzymywał
infrastrukturę przystanków i płacił za nie wysokie opłaty.

U t r z y m a n i e
p r z y s t a n kó w,
n a p r a w y ,
modernizacja itd. od
lat bierze na swoje
b a r k i g m i n a
Namysłów. Podobnie
z opłatami za
przystanki - od wielu
lat gmina takowych
nie pobiera.
3. Najdziwniejszym zarzutem jest to, że PKS Namysłów rzekomo
"nie jest w stanie wygrać przetargu o świadczenie usług na
własnym podwórku". Akurat na stronach internetowych gminy
można łatwo sprawdzić, że co roku, przez co najmniej ostatnich 5
lat, spółka ta wygrywała każdy przetarg na przewozy szkolne oraz
na świadczenie usług transportowych dla gminy Namysłów.
Nad oskarżeniami o "braniu w łapę" i "cichym dążeniu do
bankructwa namysłowskiego PKS" nie będę się rozwodził, bo tymi
powinny się zająć sąd i prokuratura. Firmie o ciężkiej sytuacji nie
sprzyja ani tego typu zamieszanie, ani zaangażowanie polityczne.
W tym zakresie polityków powinna obowiązywać naczelna
medyczna zasada: po pierwsze nie szkodzić. Czego Państwu i sobie
życzę na Wigilię i Nowy 2016 Rok – by podziały polityczne
ustępowały w naszym codziennym życiu miłości, wzajemnemu
szacunkowi i zrozumieniu.
Do siego roku
Sławomir Stramski
Redaktor naczelny
Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju

To będzie rok obfitujący w inwestycje

Z

końcem roku namysłowscy radni będą debatować nad
projektem budżetu gminy Namysłów na rok 2016 - To
będzie odważny i prorozwojowy budżet,
przygotowujący nas do dużych inwestycji, zwłaszcza
tych dofinansowanych z funduszy unijnych - zapowiada
burmistrz Julian Kruszyński.
B ę d z i e to w p e ł n i a u to rs k i b u d żet b u r m i st r za
Kruszyńskiego. Ten, realizowany w 2015 roku, był projektowany
przez jego poprzednika - Mimo to wprowadziliśmy w nim sporo
poprawek - zaznacza Kruszyński - Na przykład
wygospodarowaliśmy milion złotych dla szpitala, a także pieniądze
na budżet obywatelski oraz budżety utworzonych w tym roku
Młodzieżowej Rady Miejskiej i Namysłowskiej Rady Seniorów.
Zwiększyliśmy także fundusz sołecki o 25 proc.
Przeprowadzono także szereg inwestycji, jak budowa
kanalizacji w Smogorzowie i Ligotce, których łączna wartość to
niemal sześć milionów złotych. Zakończono również budowę ulicy
Fabrycznej, parkingu przy cmentarzu w Bukowie Śląskiej oraz
chodnika w Minkowskiem. Nie można zapomnieć o efektach
głosowań nad budżetem obywatelskim, czyli budową
"Osiedlowych terenów zielonych dla pokoleń" na osiedlu nr 3 oraz
inwestycją, która zajęła w głosowaniu drugie miejsce, a zyskała
wsparcie finansowe Młodzieżowej Rady Miejskiej, czyli Street
Workout Park przy Orliku na ul. Reymonta. Wspólnymi siłami z
klubami NKB ZRYW i NTT "TRIADA" oraz z Namysłowskim Patrolem
Rowerowym i organizacjami emeryckimi udało się wygrać
realizację PZU Trasy Zdrowia w Parku Północnym o wartości ponad
40 tys. zł.

Przyszły rok, według założeń projektu budżetu, będzie obfitował w
inwestycje. - Zarezerwowaliśmy na nie ponad 15,5 mln zł, czyli
ponad 17 proc. wszystkich wydatków - mówi burmistrz - To ponad
dwa razy więcej pieniędzy niż w 2015 roku. Zakładane dochody
gminy Namysłów mają wynieść w 2016 roku 77,7 mln zł. Wydatki
ustalono w wysokości 89,5 mln zł. Deficyt zostanie pokryty
przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - To
konieczność ze względu na czekające nas inwestycje z
dofinansowaniem unijnym - mówi skarbnik gminy Iwona
Wilczyńska - Poziom zadłużenia utrzymamy na poziomie 46 proc.,
więc znacznie poniżej byłego ustawowego limitu 60 proc. Co
więcej, w roku 2017, kiedy realizowana będzie duża część tych
inwestycji, dług wzrośnie do 52,26 proc. ale już w 2018 roku
zakładamy jego wysokość na poziomie 23,73 proc.
Jakie zatem czekają nas inwestycje w 2016 roku? Z tych o
największej wartości to: budowa dróg osiedla mieszkaniowego
przy ul. 1 Maja z dofinansowaniem z tzw. "schetynówek" (ok. 6 mln
zł) oraz budowa drogi Smarchowice Wielkie - Apostoły (1,555 mln
zł) z planowanym dofinansowaniem ze środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z tego samego programu gmina
planuje dofinansować rozbudowę drogi wraz z budową kanalizacji
w Smogorzowie (778 tys. zł) oraz budowę drogi w Kamiennej (890
tys. zł). W Namysłowie planowana jest przebudowa ulic Marii
Konopnickiej i Żwirki i Wigury (900 tys. zł) i modernizacja kaplicy na
cmentarzu przy ul. Oławskiej (600 tys. zł). Za ponad 276 tys. zł
gmina chce wybudować place zabaw w Namysłowie i Jastrzębiu To część szerszego zamysłu, bowiem chcemy sukcesywnie, rok po
roku budować porządne place zabaw - mówi wiceburmistrz >>>
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Artur Włodarczyk - Pierwsze, naprawdę okazałe miejsce dla
najmłodszych, rodziców i dziadków chcemy stworzyć w
Namysłowie w parku przy rondzie na ul. Boh. Warszawy.
Dużo emocji wzbudza pomysł budowy hali sportowowidowiskowej. W 2016 roku zaplanowano stworzenie
dokumentacji projektowej tej inwestycji - Jesteśmy jednym z
ostatnich miast powiatowych, które nie posiada takiego
kompleksu - podkreśla burmistrz Julian Kruszyński. Hala miałaby
być umiejscowiona na terenie stadionu miejskiego. Według
założeń będzie umożliwiała prowadzenie rozgrywek w
dyscyplinach: halowej piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki,
koszykówki, zapasów, badmintona, tenisa stołowego, wspinaczki
halowej, gimnastyki, gry w sguash'a, kulturystyki i fitnessu,
sportów walki, baletu i tańca. projekt zakłada ok. 800 do 1200
miejsc dla publiczności.

Sam stadion również zostałby przebudowany, by spełniać
wszelkie wymogi klasy IV dla stadionów lekkoatletycznych wg
klasyfikacji Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i umożliwienia
odbywania zawodów i rozgrywek na szczeblach wojewódzkim i
krajowym w szczególności w następujących dyscyplinach: piłki
nożnej – rozgrywki II ligi, biegów na dystansach do 10000 m oraz
biegów z przeszkodami, skoków wzwyż, skoków w dal i trójskoku,

skoków o tyczce, pchnięcia kulą, rzutów dyskiem i młotem, rzutów
oszczepem. Wstępna koncepcja zakłada również wybudowanie
dodatkowych miejsc parkingowych przy stadionie. Przy czym, jak
podkreśla burmistrz, nie zostanie ścięte ani jedno drzewo
pobliskiego, zabytkowego parku - Obecnie konsultujemy
koncepcję hali i stadionu z organizacjami sportowymi, na których
dofinansowanie inwestycji liczymy - dodaje burmistrz Kruszyński Jesteśmy już po wstępnych rozmowach z prezesem PZLA Jerzym
Skuchą. Projekt naszej hali i stadionu wzbudził jego duże
zainteresowanie, co napawa nadzieją na przyszłość.
2016 rok będzie też czasem starania się o znaczne środki
zewnętrzne. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego 2014-2020 gmina zapowiada starania o
dofinansowanie m.in. w ramach tzw. Ochrony różnorodności
biologicznej. Planuje się utworzenie centrów ochrony
różnorodności biologicznej m.in. na wyspie na
Widawie, w Parku Północnym, na terenie stawu przy
Tesco i byłego torowiska PKP Namysłów - Kępno.
Gmina przygotowuje się także do złożenia wniosku
na dofinansowanie remontu zabytków: murów
obronnych i tzw. domu chleba, remontu ratusza i
fontanny przed ratuszem. W ramach tego projektu
prowadzi staranie o dofinansowanie na remonty
konserwatorskie w ośmiu kościołach. Wartość
projektu to blisko 8 mln zł.
Sporo pozytywnych zmian czeka namysłowski rynek
pracy - Priorytetem było dla nas budowanie
przyjaznych i partnerskich relacji z inwestorami na
terenie gminy - mówi burmistrz Julian Kruszyński - W
efekcie naszej współpracy z Diehl Controls i
włączeniu przyległych zakładowi terenów do
Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej, fabryka
rozbuduje się i powiększy o dodatkowe kilkaset
miejsc pracy. Podobnie dobrze układa się
współpraca z Veluxem, który również planuje wzrost
zatrudnienia o kilkadziesiąt miejsc pracy. Nasze zabiegi o
pozyskanie inwestora również odnoszą skutek. Jesteśmy na etapie
negocjacji z jednym z zagranicznych koncernów, który wyraził
wstępne zainteresowanie umiejscowieniem swojej fabryki w
Namysłowie. Dla dobra tych negocjacji więcej informacji będę
mógł podać za kilka bądź kilkanaście tygodni.
Sławomir Stramski

Mikołaj otworzył PZU Trasę Zdrowia

W

Mikołajki odbyło się otwarcie PZU Trasy Zdrowia
zlokalizowanej w Parku Północnym na Starym
Mieście w Namysłowie. Okazją do oficjalnego
otwarcia trasy była Mikołajkowa Mila Namysłowian,
bieg organizowany przez grupę zapalonych namysłowskich
biegaczy na czele z Arturem Musiałem. Uroczystego przecięcia
wstęgi dokonali zastępca burmistrza Namysłowa – Artur
Włodarczyk i przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 2 „Za Widawą” Lucyna Medyk.
Na starcie biegu stanęło ponad 120 uczestników, miłośników
biegania, począwszy od tych najmłodszych, a skończywszy na
osobach dorosłych. Każdy mógł zwiedzić Trasę i spróbować
swoich możliwości fizycznych na poszczególnych stacjach.
- Cieszy mnie fakt, iż z trasy korzysta bardzo dużo mieszkańców
Namysłowa, przychodzą całymi rodzinami i aktywnie spędzają
czas. Mam nadzieję, że rekreacyjna Trasa Zdrowia i korty
tenisowe w naszym parku w przyszłości razem z przebudowanym
stadionem i wybudowaną halą sportową, będą tworzyć wspaniały
kompleks sportowy. Zachęcam do chodzenia, biegania,

spacerowania i zwiedzania PZU Trasy Zdrowia wszystkich
mieszkańców Namysłowa i okolic – powiedziała Lucyna Medyk.
KK

fot. Artur Musiał
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Przebudowa ulic Konopnickiej i Żwirki i Wigury w Namysłowie

Z

naczna większość mieszkańców Osiedla nr 2 w
Namysłowie, która wzięła udział w ankiecie dotyczącej
organizacji ruchu drogowego na ulicy Parkowej,
Konopnickiej oraz Żwirki i Wigury w Namysłowie, jest za
przywróceniem ruchu dwukierunkowego na w/w ulicach. W
ankiecie udział wzięło 166 mieszkańców, których głosy za
przewróceniem ruchu dwukierunkowego przestawiają się
następując: ul. Konopnickiej 88,3 %, ul. Parkowej 90,1 % oraz ul.
Żwirki i Wigury 84,6 %.
W związku z powyższym Gmina Namysłów przygotuje

projekt zmiany organizacji ruchu na wspomnianych ulicach i
przedłoży go do zaopiniowania Komisji ds. Zarządzania Ruchem
na Drogach Gminnych i Powiatowych działającej przy Staroście
Namysłowskim.
W 2016 roku Gmina planuje przebudowę ulicy
Konopnickiej i Żwirki i Wigury w Namysłowie w zakresie
drogowym, natomiast Spółka „EKOWOD” dokona modernizacji
kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wodociągowej, jak również
wybuduje kanalizację deszczową.
KK

Wysoka jakość edukacji w szkołach podstawowych oraz gimnazjach

P

odniesienie kompetencji kluczowych u 2337 uczniów w 15
Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego oraz 4
Gimnazjach w Gminie Namysłów, utworzenie warunków
do nauczania opartego na metodzie eksperymentu
poprzez doposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznych
w specjalistyczne pomoce dydaktyczne oraz programy
multimedialne, liczne wycieczki, czy udział w atrakcyjnych
zajęciach dodatkowych, warsztatach, laboratoriach oraz kołach
zainteresowań, to efekt złożonych 2 projektów o przyznanie

dofinansowania na realizację powyższych celów.
Gmina Namysłów, jako lider projektu, wraz z Gminami
Wilków, Świerczów, Domaszowice, Pokój przygotowała
kompleksowe projekty skierowane do uczniów szkół
podstawowych oraz Gimnazjów. Ich realizację zaplanowano na 2
lata, począwszy od września 2016 r. Wartość projektów to ponad
4,5 mln zł, natomiast oczekiwane wsparcie z Europejskiego
Funduszu Społecznego kształtuje się na poziomie 95 %.
KK

Wyszkoleni z kultury

W

listopadzie br. odbyło się ostatnie z cyklu trzech
dwudniowych szkoleń, jakie prowadzili w
Namysłowie, z inicjatywy Namysłowskiego
Ośrodka Kultury, trenerzy Narodowego Centrum
Kultury w Warszawie w ramach ogólnopolskiego projektu
„Zaproś nas do siebie!”.
Tematem wrześniowych warsztatów były fundusze na
kulturę i sposoby jej finansowania, w październiku uczestnicy
szukali odpowiedzi na pytania: kim są lokalni liderzy, jak ich
znaleźć i dlaczego warto ich szukać, jak ich wspierać, jak z nimi
współpracować i jaki wpływ mają na społeczności lokalne, w
których pracują, zaś po listopadowych zajęciach odbiorcy
dowiedzieli się m.in.: jakie są kroki do stworzenia skutecznej
strategii instytucji kultury (i nie tylko kultury) w oparciu o kapitał
społeczny, jak współpracować z lokalną społecznością w pracy
nad strategią oraz jak rozumieć kapitał społeczny i dostrzegać
potencjały lokalne.
Łącznie, podczas 6 dni warsztatowych, ze szkoleń
skorzystały 53 osoby z 20 organizacji, funkcjonujących na terenie
gminy. Prócz pracowników Namysłowskiego Ośrodka Kultury (w
tym Biblioteki Publicznej oraz Izby Regionalnej w Namysłowie) w
zajęciach wzięli udział przedstawiciele następujących
podmiotów: Urzędu Miejskiego w Namysłowie, Rady Miejskiej w
Namysłowie, Namysłowskiej Rady Seniorów, Zarządów Osiedli nr
I i II, sołectw: Jastrzębie Śl., Nowy Folwark i Kamienna,
Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. A. Kurylewicza w
Namysłowie, Zespołu Szkół Specjalnych im. A. Mickiewicza w
Namysłowie, Zespołu Placówek Oświatowych w Smogorzowie,
Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Namysłowie,
Towarzystwa Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej,
Stowarzyszenia Ponad Podziałami, Klubu Młodych Twórców
„Wena”, Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Nadzieja” –
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Namysłowie, Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Rejon I, Środowiskowego Dom

Samopomocy w Namysłowie oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w
Namysłowie.
Współuczestnictwo w projekcie tak różnorodnych
organizacji miało ogromny wpływ na wzajemne relacje i
pozwoliło zdecydowanie lepiej poznać specyfikę pracy każdej z
instytucji. W efekcie bardzo intensywnych działań warsztatowych
i pracy w podgrupach, przy czym skład tych podgrup ulegał –
celowo – częstym zmianom, partnerzy mieli możliwość poznać
różne style działania i myślenia o zadaniach, a także wymienić się
swoją wiedzą i dotychczas zdobytymi doświadczeniami. Trwałym
skutkiem projektu będzie z pewnością wzmocnienie więzi między
poszczególnymi organizacjami, poznanie nowych metod pracy
oraz zwiększenie poziomu profesjonalizacji podejmowanych
wspólnie przedsięwzięć.
Nowością dla wielu uczestników zajęć był ich ćwiczeniowy,
praktyczny charakter. Dzięki skupieniu się, w trakcie warsztatów,
na sprawach najbliższej okolicy pogłębili swoją wiedzę o mieście,
o gminie, o bieżących sprawach i problemach. Podejmując próbę
opisania przestrzeni (kulturalnej, społecznej, ekonomicznej,
infrastrukturalnej), w której funkcjonujemy, pracowali również w
terenie, odwiedzając i rozmawiając m.in. z uczniami Gimnazjum
nr 1 im. Szarych Szeregów oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. J.
Iwaszkiewicza w Namysłowie, a także spotykając się z
przedstawicielami lokalnej administracji, szefami organizacji
pozarządowych i zwykłymi mieszkańcami, którzy wzięli udział w
sondzie przeprowadzonej na placu targowym w Namysłowie.
Podsumowując warsztaty, uczestnicy podkreślali, że udział w
zajęciach wyzwolił niepowtarzalną atmosferę twórczej pracy. Że
był to czas owocny, obfitujący w dziesiątki wymagających zadań i
ćwiczeń, wartościowych spotkań i bezcennych rozmów, z których
narodziło się wiele ciekawych inicjatyw. Część z nich uczestnicy
szkoleń już podjęli.
Sylwester Zabielny
koordynator projektu „Zaproś nas do siebie!”

6
Nie spalaj odpadów!

M

ieszkańcu, spalając odpady łamiesz prawo,
szkodzisz środowisku, a przede wszystkim szkodzisz
sobie.
Podczas spalania odpadów w piecach wydzielają się
dziesiątki substancji trujących, m.in.: tlenek węgla potocznie
zwany czadem, tlenki azotu, dwutlenek siarki oraz pył. Emitowane
podczas spalania odpadów substancje mogą doprowadzić do
uszkodzenia wątroby, płuc, nerek, zwiększają również ryzyko
powstawania nowotworów. Spalanie odpadów nie tylko szkodzi
Naszemu zdrowiu i zdrowiu Naszych bliskich, ale również pogarsza
stan techniczny przewodów kominowych, co w efekcie może
doprowadzić do zapalenie instalacji i pożaru.
W domowych instalacjach i urządzeniach grzewczych wolno
spalać tylko:
1) węgiel, koks lub inny dopuszczony przepisami prawa opał,
2) drewno, trociny oraz wióry pod warunkiem, że nie są
zanieczyszczone substancjami chemicznymi np. impregnatami,
3) odpady z kory i korka,
4) papier i tekturę, karton.
Zakaz spalania:
1) plastikowych pojemników i butelek po napojach,
2) przedmiotów z tworzyw sztucznych,
3) plastikowych toreb foliowych z polietylenu,
4) zużytych opon bądź innych odpadów z gumy,
5) sztucznej skóry,

6) opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
7) opakowań po farbach i lakierach,
8) pozostałości farb i lakierów,
9) e l e m e ntó w d re w n i a nyc h p o k r y t yc h s u b sta n c j a m i
chemicznymi np. impregnatami,
10) papieru bielonego nieorganicznymi związkami chloru, z
nadrukiem farb kolorowych.
Zgodnie z art. 155, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), termiczne
przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach
odpadów lub we współspalarniach odpadów. Kto naruszy
powyższy nakazu termicznego przekształcania odpadów podlega
karze aresztu albo grzywny.
Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza,
dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub
substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to
zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne
obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub
zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych
rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do
lat 5. Jeżeli sprawca czynu działa nieumyślnie, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2
(art. 183 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny – Dz. U. z
1997 Nr 88 poz. 553 z późn. zm.).
Aleksander Polan

Akcji „Bożonarodzeniowej Paczki dla Kresowian"
Zachęcamy Państwa do wsparcia tegorocznej
Akcji "Bożonarodzeniowej Paczki dla Kresowian",
zorganizowanej przez uczniów i nauczycieli Zespołu
Szkół Mechanicznych oraz Zespołu Szkół Specjalnych w
Namysłowie, która odbywa się w Kościele p.w. Św.
Franciszka z Asyżu w Namysłowie.

>>> Zbiórka darów żywnościowych <<<
Kościół p.w. św. Franciszka z Asyżu
salka katechetyczna
(05.12.2015r. - 04.01.2016r.)
w pon. w godz. 16:00 - 17:00
w soboty w godz. 9:00 - 9:30
Serdecznie dziękujemy!
Młodzież ZSM w Namysłowie
i ZSS w Namysłowie

Latarnia jest uszkodzona – zgłoś to!
Jeśli natkniesz się na
nieświecącą lub uszkodzoną latarnię,
zadzwoń pod numer 77 4190 357 lub
napisz mail na adres: grazyna.psyk@namyslow.eu
i zgłoś uszkodzenie.

Oświetlenie ulic, chodników i ścieżek rowerowych, to bardzo
ważna część miejskiej infrastruktury. Dzięki niej nie tylko
poprawia się komfort przemieszczania, ale wręcz determinuje
ona bezpieczeństwo poruszania się po mieście. Latarnie jednak,
tak jak inne rzeczy, po prostu się psują. Zdarzają się także inne
uszkodzenia powstałe w wyniku dewastacji lub zdarzeń
losowych takich, jak np. uderzenie samochodu. Jeśli natknąłeś
się na nieświecącą lub uszkodzoną latarnię zgłoś to!
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Zasłużeni Namysłowianie

T

ytuł „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” wraz z
okolicznościową statuetką przyznaje się osobom za
wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla
gminy Namysłów działalności samorządowej, rozwoju
gospodarki, służby publicznej, twórczości naukowej, literackiej,
artystycznej, krzewieniu oświaty, kultury i sportu oraz innych
dziedzin życia społecznego. W 2015 roku zaszczyt ten spotkał
Państwa: Zofię Bachrynowską, Janusza Klimaszewskiego oraz
Zbigniewa Nytko.
Zofia Bachrynowska uchwałą Rady Miejskiej z dnia 25
listopada 2015 roku otrzymała tytuł „Zasłużony Obywatel Gminy
Namysłów” - za długoletnią działalność społeczną w ramach m.in.
Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w
Namysłowie, przewodniczenie
Uniwersytetowi III Wieku,
zainicjowanie I Olimpiady
Sportowej Seniorów i
stworzenie grupy teatralnej
seniorów.
Uchwałą z dnia 3 września
2015 roku, Rada Miejska
przyznała tytuł „Zasłużony
Obywatel Gminy Namysłów”

Januszowi Klimaszewskiemu,
wieloletniemu działaczowi
kultury fizycznej i sportu na
Opolszczyźnie, wychowawcy
wielu p o ko leń mło d ych
zawodników lekkiej atletyki,
medalistów Mistrzostw Polski
oraz reprezentantów naszego
kraju pochodzących z terenu
Namysłowa, założyciela
pierwszoligowych klubów
lekkiej atletyki, wielokrotnie
nagradzanemu odznaczeniami
resortowym i państwowymi.
Zbigniewowi Nytko,
Rada Miejska przyznała tytuł
„Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” uchwałą z dnia 25
listopada 2015 roku, doceniając jego zasługi w wieloletnim
promowaniu swoją twórczością Ziemi Namysłowskiej, 45-lecie
twórczości artystycznej oraz kreowanie pozytywnego wizerunku
kultury i sztuki wśród mieszkańców gminy Namysłów i Ziemi
Namysłowskiej.
AO

Konkurs na logo MRM rozstrzygnięty

K

konkurs na logo wygrał Michał Pieszczyk uczeń IV klasy Techniku
Informatycznego w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie.
Komisja składająca się z członków MRM podjęła decyzję, że to waśnie projekt
Michała jest najbardziej cichawy i pomysłowy. W ramach nagrody zwycięzca
otrzymał dysk zewnętrzny. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w
konkursie, pragniemy zaznaczyć, że wszystkie prace były niezwykle ciekawe i
interesujące.
Opiekunowie MRM
Jakub Włodarczyk i Tomasz Wiciak

Sołectwa świętowały z Mikołajem

SPRZEDAM MIESZKANIE 73 m
NAMYSŁÓW TEL. 606 978 699

ogłoszenie płatne

P

onad pół tysiąca dzieci w 16 świetlicach wiejskich gminy
Namysłów odwiedził Święty Mikołaj, wraz ze swymi
pomocnikami, w sobotnie popołudnie 5 grudnia br.
Z i n i c j at y w y B u r m i st r za N a mys ł o wa - J u l i a n a
Kruszyńskiego, dyrektora Namysłowskiego Ośrodka Kultury Marcina Piekarka i sołtysów poszczególnych sołectw najmłodsi
mieszkańcy terenów wiejskich, którym towarzyszyli rodzice,
babcie i dziadkowie, mieli możliwość spotkać się z niezwykłym
gościem z Laponii. W wyjątkowej scenerii pięknie przystrojonych
świetlic, przy dźwiękach i wspólnym śpiewaniu kolęd, Święty
Mikołaj wręczał dzieciom upominki, a każdej ze świetlic przekazał
dodatkowo przenośny zestaw do koszykówki.
Z całego serca dziękujemy wszystkim osobom z
miejscowości, które zaangażowały się w przygotowanie wizyty
Świętego Mikołaja i jego drużyny. Dziękujemy za Waszą
pomysłowość, zapał i entuzjazm. Mamy nadzieję, że z tej wspólnej
pracy i wspólnych przygotowań czerpaliście mnóstwo radości i
satysfakcji.
Święty Mikołaj skorzystał z zaproszenia następujących
sołectw: Smarchowic Śląskich, Mikowic, Przeczowa, Igłowic,
Ziemiełowic, Krasowic, Łączan, Nowego Folwarku, Jastrzębia,
O b j a zd y, G ł u szy ny, Ryc h n owa , N ow yc h S m a rc h ow i c ,
Minkowskiego, Ligoty Książęcej i Brzozowca.
Namysłowski Ośrodek Kultury
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Świąteczna Zbiórka Banku Żywności organizowana przez PZERiI Nr II

W

dniach 04-06.12.15 r. w czterech sklepach w
Namysłowie, przeprowadzona została świąteczna
Zbiórka Żywności dla osób najbardziej
potrzebujących.
Dzięki ofiarności ludzi dobrej woli, którzy zakupili produkty
spożywcze i przekazali je na rzecz potrzebujących, zebrano łącznie
1130 kg artykułów spożywczych. Wynik tegorocznej zbiórki był
wyższy, niż w roku ubiegłym, który uplasował się na I miejscu w
woj. opolskim. Wśród zebranych artykułów spożywczych
dominowały: cukier, mąka, makaron, kasza, ryż, olej i słodycze.
Cel akacji, którym była pomoc najuboższym, połączył we
współpracy osoby z różnych lokalnych organizacji i instytucji, dzięki
czemu udało się osiągnąć tak cieszący wynik.
PZERiI Nr II, który koordynował przeprowadzenie zbiorki w
naszym mieście składa serdeczne podziękowania: Dyrekcjom I
Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Mechanicznego w
Namysłowie, Kierownictwu oraz personelowi sklepów: Tesco,
Kaufland, Biedronka 1 i Biedronka 2 w Namysłowie, za
umożliwienie przeprowadzenia zbiórki i okazaną życzliwość,

Wolontariuszom za okazaną chęć pomocy i poświęcony wolny
czas, a Darczyńcom za niezwykłą hojność i ofiarność. Bez Państwa
wsparcia akcja ta nie odbyłaby się z takim powodzeniem.
Gorąco dziękujemy, życzymy zdrowych i spokojnych Świąt Bożego
Narodzenia.
Sekretarz PZERiI Nr II w Namysłowie
Zbigniew Banasiak

Podziękowania

S

ołtys, Rada Sołecka i Mieszkańcy wsi Minkowskie składają
serdeczne podziękowania Panom Burmistrzowi
Namysłowa Julianowi Kruszyńskiemu oraz Zastępcy
Burmistrza Rafałowi Nowowiejskiemu, za inicjatywę
wykonania chodnika wzdłuż miejscowości.
Dobra współpraca, wyrozumiałość i potrzeba mieszkańców
została zrealizowana po 10 latach starań. Dziękujemy również
Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” Sp. z o.o.
w Namysłowie, który precyzyjnie, fachowo i terminowo wykonał
w/w zadanie.
Z wyrazami szacunku
sołtys wsi Minkowskie Zbigniew Banasiak

N

amysłowska Rada Seniorów pragnie podziękować
Dyrekcji i personelowi Namysłowskiego Centrum
Zdrowia za sprawne i dobrze zorganizowane badania
Seniorów w ramach Białej Soboty w dniach 21.11.2015
i 05.12.2015 r.
Serdecznie dziękujemy Dyrektorowi ds. Lecznictwa p.
doktorowi Jerzemu Cegleckiemu oraz Naczelnej Pielęgniarce p.
mgr Elżbiecie Wierzchołowskiej.
Szczególne słowa podziękowań kierujemy do personelu
medycznego prowadzącego badania:
ź p. dr Mirosławy Podoskiej – Ordynator Oddz. Ginekologii
i Położnictwa ,
ź p. dr-a Jana Głąba – Ordynatora Oddz. Urologii,
ź p. dr-a Grzegorza Wójcika – Ordynatora Oddz.Wewnętrznego,
ź p. dr-a Przemysława Smolika – specjalisty chorób
wewnętrznych
ź p. dr Aleksandry Kapuśniak – ze Szpitala Wojewódzkiego
w Opolu.
Oraz paniom:
ź Jadwidze Trojanowskiej – Pielęgniarce Oddziałowej Oddz.
Wewnętrznego,
ź Justynie Bagińskiej – Pielęgniarce Oddziałowej Oddz.
Ginekologiczno – Położniczego,
ź Alicji Matysik – Pielęgniarce Oddziału Wewnętrznego,
ź Małgorzacie Szymacha – Pielęgniarce Oddziału Urologicznego.

Dziękuję wszystkim Radnym NRS pełniącym w tych dniach
dyżury przy obsłudze organizacyjnej pacjentów.
Dzięki zaangażowaniu w/w osób z porad lekarskich skorzystało
ponad 170 osób.
W imieniu wszystkich seniorów – pacjentów serdecznie dziękuję.
Przewodniczący Namysłowskiej Rady Seniorów
Kazimierz Kos
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Seniorzy bądźcie ostrożni!

D

r o d z y S e n i o r z y, g ł ó w n y m c e l e m d z i a ł a n i a
Namysłowskiej Rady Seniorów jest wspomaganie
Pa ń s t w a , m a j ą c n a u w a d ze m . i n . Pa ń s t w a
bezpieczeństwo oraz ochronę przed zagrożeniami,
jakie mogą Państwa spotkać w codziennym życiu.
Stąd też 27 sierpnia br. podczas IV Sesji NRS oraz 6 listopada
br. podczas debaty społecznej dot. „bezpieczeństwa w miejscu
publicznym i miejscu zamieszkania”, przewodniczący NRS
Kazimierz Kos i Radni NRS poruszyli w/w kwestie z zaproszonymi
na sesję i debatę gośćmi, w tym komendantem Straży Miejskiej,
zastępcą komendanta Policji i zastępcą kierownika OPS w
Namysłowie.
Poruszono m.in. tematy dotyczące: wchodzenia pieszych
(Seniorów) na pasy przy czerwonym świetle lub przechodzenia
pieszych (Seniorów) przez jezdnię w niedozwolonych miejscach,
ograniczenia prędkości pojazdów szczególnie w „strefie
zamieszkania”, która wynosi do 20 km/h. St. asp. policji Katarzyna
Ulbrych przedstawiła problemy, na które napotykają Seniorzy
m.in. oszustwa, wyłudzenia, kradzieże, włamania itp., a zastępca
kier. OPS Zofia Sławetna - Birska poruszyła temat osób starszych,
pozostawianie ich w szpitalu przez rodzinę, przemocy rodziny
stosowanej wobec osoby starszej, w tym fizycznej, ekonomicznej,
czy psychicznej.
Radni dyskutowali o w/w problemach z zaproszonymi
gośćmi wyczulając, aby wszystkie ogniwa władzy reagowały na te
zjawiska bezpośrednio, czy prewencyjnie w celu ich zapobiegania.

Apelujemy zatem szczególnie do Seniorów!
Drodzy Seniorzy, zanim podpiszecie jakąś umowę cywilnoprawną, najpierw przed jej podpisaniem poproście kogoś z
rodziny, ewentualnie sąsiada, żeby upewnić się co do jej, czy nie
posiada kruczków prawnych, które później zniewolą Was
finansowo. Jeżeli ktoś dzwoni do Waszych drzwi, macie obawy, nie
otwierajcie drzwi bez sprawdzenia kim jest ta osoba, a będziecie
bezpieczniejsi. Nie przekazujcie żadnych pieniędzy osobom, które
dzwoniąc do Was, podają się za członków rodziny lub kolegę
członka rodziny, policjanta - przedstawiając zmyśloną sytuację o
kłopotach Waszego krewnego i proszą o pilne przekazanie
określonej kwoty pieniężnej na załatwienie sprawy. Takie działanie
powinno być dla Was sygnałem, że są to oszuści i próbują od Was
wyłudzić pieniądze. W tej sytuacji należy podjąć działania samo
kontrolne m.in. skontaktować się z rodziną, czy coś się dzieje z
określoną osobą, a także z policją, która zajmie się tą sprawą w
sposób profesjonalny.
Zachowajcie wstrzemięźliwość w pochopnych decyzjach - a
to Was uchroni przed późniejszymi konsekwencjami, które
możecie ponieść.
Namysłowska Rada Seniorów radzi - Seniorzy bądźcie
przezorni w podejmowaniu decyzji w każdym miejscu, w którym
się znajdujecie, a będziecie bezpieczniejsi!
Rzecznik Namysłowskiej Rady Seniorów
Józef Sypko

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego
2016 Roku wszystkim Seniorom Ziemi Namysłowskiej oraz ich
Rodzinom wszelkiej pomyślności, spełnienia wszelkich planów,
oczekiwań i marzeń życzy
Namysłowska Rada Seniorów

Z Burmistrzem o uchodźcach

W

listopadzie obchodzony jest Międzynarodowy
Dzień Tolerancji. W związku z tym Szkolna Grupa
Amnesty International (SGAI) nr 62 działająca w 1
Liceum Ogólnokształcącym im. J. Iwaszkiewicza w
Namysłowie przygotowała akcję związaną z zagadnieniami
tolerancji i niedyskryminacji.
Tym razem podjęty został kontrowersyjny i budzący
niechęć problem uchodźców. 26 listopada 2015 r. w licealnej auli
zgromadzili się uczniowie ogólniaka, przedstawiciele Zespołu
Szkół Rolniczych, Zespołu Szkół Mechanicznych, Publicznego
Gimnazjum nr 1 i Publicznego Gimnazjum nr 2 w Namysłowie oraz
zaproszeni goście: burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński i mocno
za a n ga żo wa ny w p o m o c d l a u c h o d źcó w ka rd i o l o g z
namysłowskiego szpitala lek. med. Przemysław Smolik.
Spotkanie zostało rozpoczęte
prezentacją wprowadzającą w
problem uchodźców
przygotowaną przez SGAI oraz
omówieniem wyników ankiety,
przeprowadzonej wśród uczniów
1 LO, a dotyczącej stosunku do
uchodźców Następnie swój
punkt widzenia na ten temat
obszernie zaprezentował pan dr

Przemysław Smolik. Debata z
gośćmi rozpoczęta została
wypowiedzią burmistrza Juliana
Kruszyńskiego na temat podejścia
w ł a d z m i a sta d o p ro b l e m u
uchodźców i przyjmowania
repatriantów ze wschodu. Przez
następną godzinę młodzież
zadawała gościom pytania oraz
przedstawiała swoje poglądy,
zarówno popierające postawę pomocy dla uchodźców, wyrażające
wątpliwości, jak i negujące możliwość niesienia pomocy
uchodźcom.
Jak trudny jest w Polsce temat uchodźców, a Namysłów nie
jest tutaj odosobniony, pokazały wyniki ankiety przeprowadzonej
wś ró d m ł o d z i eży l i c e a l n e j . Zd e c yd o wa n a w i ę kszo ś ć
respondentów nie akceptuje jakiejkolwiek możliwości przyjęcia
rodzin uchodźców w Polsce. Wyniki te pokrywają się z
ogólnopolskimi badaniami CBOS-u dla respondentów w grupie
wiekowej 18-24 lata. Badania, jak i opinie wyrażane w życiu
codziennym, pokazują, że stajemy się społeczeństwem
zamkniętym i ksenofobicznym. Dlatego organizacja debat
poruszających trudne tematy jest potrzebna.
Na podst. informacji własnej LO
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Słońce DLA Zwierząt
Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym Zwierzętom - Namysłów
Drodzy Mieszkańcy, zachęcamy Państwa do pomocy bezdomnym zwierzętom poprzez wsparcie ﬁnansowe, bądź
możliwą, przemyślaną adopcję porzuconych zwierząt, które obecnie wspiera gmina Namysłów i Stowarzyszenie
Pomocy Bezdomnym Zwierzętom „Słońce dla Zwierząt” oddział Namysłów (KRS: 0000487501).
W kolejnych wydaniach „Gazety Namysłowskiej” będziemy informować Państwa na bieżąco o losach
zwierząt, które potrzebują wsparcia, troski, a co najważniejszego nowego, ciepłego i kochającego domu.
Można Nas wesprzeć ﬁnansowo:
Nr konta: 50 8876 0009 0033 7904 2000 0001
w tytule: DAROWIZNA NAMYSŁÓW

MELON
Cześć. Mam na imię Melon i
jestem 4-miesięcznym, rudobiałym Kocurkiem. Uwielbiam się
przytulać i kłaść się na stopy, a do
tego głośno mruczę. Lubię
t o w a r z y s t w o i n n y c h k o t ó w,
świetnie się z nimi dogaduję.
Jestem nauczony czystości w
domu, korzystam z kuwetki.
Szukam odpowiedzialnego i
kochającego dla mnie domu.
Te r a z p r z e b y w a m w d o m u
tymczasowym w Namysłowie.
Ciotki mogą dowieźć mnie do
Wrocławia/Opola.
Kontakt ws. adopcji: Gabrysia 665-628-796.

WOTAN
Cześć. Mam na imię Wotan,
jestem średniej wielkości
psiakiem, który chodzi po świecie
od 8 lat. Jestem inny nie tylko
wizualnie, bo bez oczka, ale
również emocjonalnie. Zawszę
lubię iść pierwszy, czekam na
opiekuna i rozglądam się czy
wszyscy nadążają. Ignoruję
ujadające psy, mijam je, jakbym
ich nie zauważał. Na spacerach
liczy się dla mnie tylko człowiek.
Nie potrzebuję przysmaków na
spacerze, wystarczają mi gesty i
słowa. Jestem nieprzyzwoicie mądry i pojętny. Posiadam szczepienia,
jestem odrobaczony i wykastrowany. Poszukuję domu odpowiedzialnego
i kochającego. Aktualnie przebywam w Jasieniu k.Kluczborka „Hotelik u
Lilki”, ale ciotki mogą mnie gdzieś dowieźć.
Kontakt ws. adopcji: Lilianna 505-126-095.

CZARNA
Cześć. To ja Czarna. Jestem
młodą, niedużą, krótkowłosą,
czarną suczką. Słucham
człowieka, jestem grzeczna i
dogaduję się z innymi psami. Uczę
się zachowywać czystość w domu.
U m i e m c h o d z i ć n a s m y c z y.
Jestem wysterylizowana,
odrobaczona, zaszczepiona i
zachipowana. Poszukuję domu
odpowiedzialnego i kochającego.
Aktualnie przebywam w Brzegu,
ale ciotki mogą mnie gdzieś
dowieźć.
Kontakt ws. adopcji: Marta 504-211-752.

Zapraszamy również na Naszą stronę, na FB:
Słońce DLA Zwierząt Stowarzyszenie Pomocy
Bezdomnym Zwierzętom - Namysłów

MISIEK
Dzień dobry. Jestem Misiek,
Kocurek w średnim wieku.
Jestem bardzo spokojny, mam
łagodny charakter i jestem
pozytywnie nastawiony do innych
zwierząt. Jestem wykastrowany,
zaszczepiony i mam amputowane
jedno oczko. Poszukuję domu
n i e w y c h o d z ą c e g o ,
odpowiedzialnego i kochającego.
Aktualnie przebywam w Opolu, ale
ciotki mogą mnie gdzieś dowieźć.
Kontakt ws. adopcji: Marta 665135-666.

RYSIA
Cześć. Mam na imię Rysia.
Jestem burą, z białym
pyszczkiem, 8-miesięczną
Koteczką. Jestem bardzo
energiczna i spontaniczna, tzw.
żywe srebro. Kocham dzieci i lubię
t o w a r z y s t w o i n n y c h k o t ó w.
Jestem wysterylizowana. Jestem
nauczona czystości w domu,
korzystam z kuwetki. Szukam
odpowiedzialnego i kochającego
dla mnie domu, musi być
niewychodzący. Ciotki mogą
d o w i e ź ć m n i e d o
Wrocławia/Opola.
Kontakt ws. adopcji: Małgorzata 732-562-198.

TOSIA
Jestem Tosia. Jestem niedużą,
biszkoptowo-białą suczką. Jestem
przyjacielsko nastawiona do
świata, wesoła, łagodna i
dogaduję się z innymi psami. Uczę
się zachowywać czystość w
domu. Umiem chodzić na smyczy.
Jestem wysterylizowana,
odrobaczona, zaszczepiona i
zachipowana. Poszukuję domu
odpowiedzialnego i kochającego.
Aktualnie przebywam w Brzegu,
ale ciotki mogą mnie gdzieś
dowieźć.
Kontakt ws. adopcji: Marta 504-211-752.
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V Międzynarodowy Konkurs na rysunek im. M. E. Andriollego, Nałęczów 2015

W

listopadzie br. znany namysłowski artysta (grafika,
rysunek) Kazimierz Antoni Drapiewski zdobył
g ł ów n ą n a g ro d ę ( G ra n d P r i x ) p o d c za s V
Międzynarodowego Konkursu na rysunek im. M. E.
Andriollego w Nałęczowie.
Konkurs ma na celu zaprezentowanie aktualnych osiągnięć
w zakresie rysunku artystów z Polski i z zagranicy. Jest okazem
nowych środków wyrazu oraz poszukiwań formalnych w obrębie
sztuki rysunku. Poświęcony jest pamięci jednego z największych
grafików drugiej połowy XIX w. Michała Elwiro Andriollego
(1836–1893) – znanego grafika w Polsce i za granicą.
Na tegoroczny konkurs napłynęło 198 prac 76 artystów z 6
państw (Polska, Kolumbia, Ukraina, USA, Wielka Brytania i

Włochy). Do wystawy
zakwalifikowano 102 prace 56
artystów.
Namysłowskiemu
artyście gratulujemy
wspaniałego sukcesu oraz
życzymy dalszego, owocnego
rozwijania artystycznych
zdolności i życiowej pasji!
MR

Izba Regionalna nie zwalnia tempa – pracowita jesień namysłowskiego muzeum

W

poprzednim numerze “Gazety Namysłowskiej"
pojawiły się informacje o kilku wydarzeniach
kulturalnych, które odbyły się w zabytkowych
wnętrzach Izby Regionalnej w Namysłowie:
spotkaniu z artystami goszczącymi na Festiwalu Aktorstwa
Filmowego (11 października), wernisażu wystawy Zbigniewa
Nytko (16 października), otwarciu wystawy Krzysztofa
Ogonowskiego i rozpoczęciu towarzyszącej akcji charytatywnej
(22 października).
Kolejne tygodnie również należy uznać za obfite w
przedsięwzięcia kulturalne. W dniach 29 października – 6 listopada
budynek przy Szkolnej 2 był centrum I Namysłowskich Dni
Protestantyzmu zorganizowanych we współpracy ze Zborem
Zielonoświątkowym Kanaan. W ich ramach miały miejsce
następujące wydarzenia: wykład pastora Mariusza Antoszczuka,
projekcja filmu Luter oraz recital krakowskiego artysty Tomasza
Żółtko. Dniom Protestantyzmu towarzyszyły dwie ekspozycje –
Wystawa Biblii autorstwa Dariusza Czyszczonia oraz wystawa
prezentująca prześladowania chrześcijan na świecie.
17 listopada przenieśliśmy się z centrum Namysłowa do
dalekiej Japonii. Podróż ta to zasługa Krzysztofa Jankowiaka,
postaci szeroko znanej z fascynacji Krajem Kwitnącej Wiśni. Dzięki
niemu namysłowianie mieli okazję zobaczyć miecze i zbroje
samurajów, spróbować japońskiej herbaty parzonej według

przepisów tradycyjnej
ceremonii oraz
zobaczyć Japonię
oczami przybysza z
Polski. To stało się
naszym udziałem 26
listopada podczas
wykładu pana
Krzysztofa oraz
o t wa r te j te go d n i a
w y s t a w y fo t o g ra f i i
“Moja Japonia"
dokumentującej jego ostatnią dalekowschodnią wizytę.
27 listopada przyszedł czas na podsumowanie akcji
charytatywnej, która towarzyszyła wystawie "Trzynaście (na
szczęście)" Krzysztofa Ogonowskiego. Przez 5 tygodni jej trwania
udało się zebrać ponad 2 tys. zł. oraz liczne dary rzeczowe na
potrzeby Państwowego Domu Dziecka i Filii w Namysłowie.
Kolejnego dnia na Szkolną zawitał teatr. Było to związane z
III edycją autorskiego przedsięwzięcia namysłowskiej poetki
Bożeny Krewskiej. Podczas III spotkania ze słowem w różnych jego
formach – teatr mogliśmy zobaczyć popisy aktorskie uczniów
Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi, koncert duetu
Paweł Kozyra – Marcin Biegański, warsztaty aktorskie prowadzone
przez Elżbietę Żłobicką, recital Marty
Małyk oraz performance w
wykonaniu prowadzącego imprezę
A l e ks a n d ra S za c h n o ws k i e go –
potrójna interpretacja "Lokomotywy"
Tuwima zapadła w pamięć widowni.
Wydarzeniu towarzyszył III Konkurs
Jednego Wiersza oraz wystawa prac
lokalnych artystów.
Ostatnie, najświeższe wydarzenia to
dwa wernisaże plastyczne. 3 grudnia
otwarto w ystawę r ysunków
Mieczysława Koprowicza "Powrót do
m a r ze ń " , za ś t yd z i e ń p óź n i e j
utrzymaną w klimacie świątecznym
wystawę prac Koła Inwencji Twórczej
"Sorbona", zatytułowaną "Przylecieli
Janieli". Obie wystawy można
obejrzeć w Izbie Regionalnej do
końca roku 2015, a nawet kilka dni
dłużej.
Mateusz Magda –
Izba Regionalna w Namysłowie
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Wydarzyło się... 50 lat temu

R

ok 1965 zapisał się w historii Namysłowa z powodu
kilku inicjatyw, mających w zamyśle prowadzić do
upiększenia miasta. Miały one związek z powstaniem
Towarzystwa Miłośników Ziemi Namysłowskiej,
którego zebranie założycielskie miało miejsce 26 maja
1959 r. O aktywnej działalności tego stowarzyszenia
regionalnego świadczyły dwa wydarzenia ze wspomnianego
wyżej roku 1965.
Już 6 lutego 1960 r. TMZN wystąpił do władz miejskich z
i n i c j a t y w ą b u d o w y p o m i ka
upamiętniającego zwycięstwo
nad faszyzmen. Usytuować go
planowano na Placu Wolności,
pomiędzy zadrzewionym terenem
dawnego cmentarza, a
wybrukowaną częścią placu.
Odsłonięcie tzw. Namysłowskiej
Nike nastąpiło 22 lipca 1965 r. w
dniu obchodzonego w latach
1945-1989 Narodowego Święta
Odrodzenia Polski. Projektantem
pomnika był Kazimierz Madej z
Piekar Śląskich. Koszt budowy
fot. dolny-slask.org.pl wyniósł według ówczesnych cen
318 640 zł.

Z kolei 1 września
1 9 6 5 r. m i a ł o m i e j s c e
odsłonięcie popiersia Jana
Skali – żyjącego w latach
1889-1945 serbołużyckiego
pisarza i działacza
narodowego, który ostatnie
dwa lata życia spędził w
o ko l i ca c h N a mys ł owa ,
mieszkając w Dziedzicach i
pracując w namysłowskiej
fa b r yc e E l e k t ro a ku st i k .
Autorem pomnika był łużycki
rzeźbiarz Rudolf Engerlin. Z
powstaniem pomnika
związany jest datowany na
rok 1964 początek
fot. dolny-slask.org.pl
współpracy TMZN z
Domowiną – związkiem skupiającym szereg serbołużyckich
organizacji w Niemczech. Pomnik Jana Skali znajduje się na
nazwanym jego imieniem placu, znajdującym się u zbiegu ulic
Bolesława Chrobrego i 3 Maja. Warto wspomnieć, że do 1945 r. w
tym samym miejscu stał pomnik cesarza Niemiec Wilhelma I
Hohenzollerna.
Mateusz Magda

Namysłowianie na XIII Krajowym Zjeździe ZMW

5

grudnia br. odbył się XIII Krajowy Zjazd Delegatów
Związku Młodzieży Wiejskiej w Warszawie.
Na zjazd jako delegaci z terenu naszej gminy i powiatu, udali
się Radni Rady Miejskiej w Namysłowie Jakub Włodarczykprzewodniczący woj. KR ZMW oraz Tomasz Wiciak -prezes
koła ZMW Powiatu Namysłowskiego, wraz z Patrykiem
Markowskim prezesem ZMW koła gminy Wilków oraz pozostałymi
delegatami Wojewódzkiego Koła Związku Młodzieży Wiejskiej z
prezesem Agnieszką Wieczorek-Griner na czele. Podczas obrad
zostały wybrane nowe władze krajowe ZMW, delegaci dali mandat
zaufani prezesowi Dariuszowi Suszyńskiemu powołując go na
drugą kadencje. Miały miejsce liczne dyskusje oraz wystąpienia
opisujące sytuację młodzieży wiejskiej oraz młodych rolników w
Polsce. Dyskusje odbywały się również nad głównymi zadaniami
związku oraz cała strukturą funkcjonowania jego organów
regionalnych i krajowych.
Bieżącym zadaniem związku jest organizacja zimowego
wypoczynku dla dzieci i młodzieży wieku do 9 do 16 roku życia,
pochodzących z rodzin rolniczych. Warunkiem uczestnictwa jest

ubezpieczenia jednego z rodziców w KRUS, opłata wynosi 400 zł, a
dopłata ze ZMW 1600 zł. Miejsce wypoczynku Rapka Zdrój, osoby
zainteresowane proszone są o kontakt z panem T. Wiciakiem pod
numerem tel. 694 985 594.
Radni Tomasz Wiciak i Jakub Włodarczyk

„Czytanie na dywanie”

W

Przedszkolu Integracyjnym w Namysłowie w
grupie „Zajączki” i „Biedroneczki” prowadzona jest
akcja czytania bajek przez zaproszonych gości.
Akcja została nazwana „Czytanie na dywanie”, która
ma na celu m.in. zapoznanie milusińskich z bajkami,
przyzwyczajenie do czytania od najmłodszych lat, dostarczenie
nowych przeżyć i wrażeń. Czytanie bajek czy wierszy zawsze jest
przeplatane wspólnymi zabawami i śpiewem.
26 listopada gościem przedszkola był Artur Włodarczyk
zastępca burmistrza Namysłowa, który przeczytał przedszkolakom
bajki pt. „Złotowłosa i trzy niedźwiedzie” i „Czerwony Kapturek”.
Na zakończenie spotkania przedszkolaki otrzymały cukierki. W
piątek 27 listopada placówkę odwiedził kolejny gość - Roman
Surdyk kierownik Centrum Turystyki i Rekreacji „Delfin” >>>

w Namysłowie, który przeczytał dzieciom bajki pt. „Trzy świnki”,
„Kot w butach” i „Jaś i Małgosia”. Przedszkolaki otrzymały w
prezencie cukierki, które w tym dniu nazywały się: marchewka,
pietruszka, kalarepka. Kolejnym gościem był Marcin Piekarek
dyrektor Namysłowskiego Ośrodka Kultury, który w 30 listopada
przeczytał dzieciom bajki pt. „Śpiąca Królewna”, „Trzy świnki” oraz
„Wilk i trzy koźlątka”. A na koniec dzieci otrzymały wspaniałe
prezenty – ozdoby świąteczne do samodzielnego złożenia.
Wizyta mundurowego w przedszkolu, to nie tylko czytanie
bajek, ale także budowanie zaufania do munduru, już od małego
rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie
st.asp. Katarzyna Ulbrych przeczytała 1 grudnia wiersze pt. „Słoń
Trąbalski”, „Rzepka”, „Lokomotywa” i „Ptasie radio”. Dzieci wesoło
bawiły się tworząc pociąg, który podróżował po dywanie.
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w Namysłowie, który przeczytał dzieciom bajki pt. „Trzy świnki”,
„Kot w butach” i „Jaś i Małgosia”. Przedszkolaki otrzymały w
prezencie cukierki, które w tym dniu nazywały się: marchewka,
pietruszka, kalarepka. Kolejnym gościem był Marcin Piekarek
dyrektor Namysłowskiego Ośrodka Kultury, który w 30 listopada
przeczytał dzieciom bajki pt. „Śpiąca Królewna”, „Trzy świnki” oraz
„Wilk i trzy koźlątka”. A na koniec dzieci otrzymały wspaniałe
prezenty – ozdoby świąteczne do samodzielnego złożenia.
Wizyta mundurowego w przedszkolu, to nie tylko czytanie
bajek, ale także budowanie zaufania do munduru, już od małego
rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie

st.asp. Katarzyna Ulbrych przeczytała 1 grudnia wiersze pt. „Słoń
Trąbalski”, „Rzepka”, „Lokomotywa” i „Ptasie radio”. Dzieci wesoło
bawiły się tworząc pociąg, który podróżował po dywanie.
Czytanie dzieciom już od najmłodszych lat rozbudza w nich
ciekawość świata, pomaga zrozumieć siebie i innych. Głośne
czytanie uczy dziecko myślenia, rozwija język, pamięć i
wyobraźnię, pomaga w wychowaniu, ułatwia naukę w szkole,
kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie. Jest
najlepszą inwestycją w pomyślną przyszłość dziecka.
Przedszkole Integracyjne w Namysłowie

Czytamy dzieciom

W

W dniach od 7 do 11 grudnia br. w Przedszkolu nr 3
w Namysłowie odbyło się wielkie czytanie bajek
przez rodziców i zaproszonych gości w ramach akcji
„Cała Polska Czyta Dzieciom”.
Jak magiczną czynnością jest czytanie nie trzeba chyba nikomu
mówić. Zaspokaja bowiem wszystkie potrzeby emocjonalne
dziecka, znakomicie wspiera jego rozwój psychiczny, intelektualny
i społeczny. Czytanie przynosi dzieciom ogromną radość i
pozostawia cudowne wspomnienia. Dzieci z naszego przedszkola
miały możliwość doświadczyć tej przyjemności słuchając bajek
czytanych m.in. przez: Burmistrza Namysłowa Juliana
Kruszyńskiego, Zastępcę Burmistrza Artura Włodarczyka,
Przewodniczącego Rady Miejskiej Sylwestera Zabielnego oraz
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Joannę Leszczyńską.
Goście obdarowali dzieci koszem pełnym owoców oraz
słodkościami. W ramach akcji czytali również rodzice: Ilona Gil,
Magdalena Wołoszyn, Karolina Dobrzycka, Magdalena Hyż, Marta
Hola, Anna Urbaniak, Paulina Rysa, Marta Kuźbik, Krystian Konefał,

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy lokali
mieszkalnych zarządzanych przez Zakład
Administracji Nieruchomości
„ZAN” Sp. z o. o. w Namysłowie
Wszystkim mieszkańcom z okazji Świąt Bożego
Narodzenia składam serdeczne życzenia zdrowia,
szczęścia i radości z przeżywania tych
najpiękniejszych dni w roku.
Życzę, by Wigilia przyniosła Państwu wiele reﬂeksji,
ciepła rodzinnego i spokoju, a Nowy 2016 Rok,
spełniając Państwa marzenia i oczekiwania,
dostarczył samych pogodnych dni.

Maciej Zawadzki, Nina Dobrzycka i Iwona Vulpe.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wsparły
naszą akcję.
Przedszkole nr 3 w Namysłowie

USŁUGI INSTALACYJNE
KACZMAREK SEBASTIAN
OFERUJE:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Andrzej Spór
Prezes Zarządu

ź
ź
ź

ogłoszenie płatne

Sprzedam dwie działki budowlane
o pow. 7.34 ara każda,
w Namysłowie przy ul. Fredry.
42,000 zł za działkę.

Tel. 604 436 836

ź

INSTALACJE WODNE I KANALIZACYJNE,
INSTALACJE GAZOWE,
INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
INSTALACJE SOLARNE,
KOTŁOWNIE GAZOWE, OLEJOWE, NA PALIWA
STAŁE,
POMPY CIEPŁA,
REKUPERACJE – WENTYLACJE
MECHANICZNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA,
OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW, SEPARATORY,
SZAMBA,
MECHANICZNE PRZEPYCHANIE KANALIZACJI,
MONTAŻ SYSTEMÓW KOMINOWYCH I
WENTYLACYJNYCH,
INSPEKCYJNE KAMEROWANIE RUROCIĄGÓW,
KOMINÓW ITP.

TEL. 697-171-129
e-mail: sebastiankaczmarek81@interia.pl
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Igrzyska „Bez barier” – Mikołaj na sportowo

1

grudnia br. 14-sto osobowa grupa uczestników
Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie
wzięła udział w II Wojewódzkich Drużynowych Igrzyskach
LSZ Osób Niepełnosprawnych w Dobrzeniu Wielkim.
W zawodach uczestniczyło 19 ośrodków z całego
województwa, które zgłosiły do rywalizacji 38 drużyn. Ogólnie
wzięło udział ponad 150 zawodników. Z racji terminu zawody
odbyły się w przedświątecznej, wesołej atmosferze, a jedynym z
głównych gości Igrzysk był Święty Mikołaj, który na zakończenie
wszystkich obdarował upominkami.
Drużyny brały udział w tzw. 6-cio boju, który składał się z
konkurencji takich jak: trójskok elfowi, toczenie kuli śniegowej do
celu, rzut woreczkiem w bałwana czy sztafeta slalomowa z
ciągnięciem sań.
Zawody były bardzo emocjonujące, każda drużyna
dostarczyła wielu pozytywnych wrażeń. Było miło patrzeć na
zadowolenie zawodników, ich zaangażowanie, wzajemną pomoc i
walkę zgodną z zasadami fair play.
Igrzyska uświetnił występ pary młodych
parabadmintonistów z MMKS Kędzierzyn-Koźle wraz z
reprezentantką kadry narodowej Mają Barłusz. Na zawodach nie

zabrakło gości
specjalnych, a byli nimi
m.in.: Przewodniczący
WZ LZS w Opolu
Gerard Halama,
Przewodniczący
komisji Sportu WZ LZS
w Opolu Kazimierz
Szelągiewicz oraz
Członek Zarządu
Województwa
Opolskiego Grzegorz
Sawicki.
Na zakończenie rywalizacji sportowej uczestnicy otrzymali
pamiątkowe złote medale, a każdy ośrodek uhonorowany został
pucharem i nagrodami rzeczowymi.
Nieważne były wyniki, a szeroko pojęta integracja, dobra
zabawa, promowanie i upowszechnianie sportu wśród osób
niepełnosprawnych. Nasze motto, które nam przyświecało
podczas zawodów to: „Nie ma przegranych, wszyscy jesteśmy
zwycięzcami”.
Violetta Gąska

„Czwórka” wśród najlepszych w województwie

5

listopada br. w VI PLO w Opolu odbyło się Podsumowanie
Współzawodnictwa Sportowego Szkół Województwa
Opolskiego za rok szkolny 2014/2015. Wśród laureatów na
miejscu III znalazła się namysłowska „Czwórka”.
„Czwórka” to jedna z najbardziej usytuowanych szkół w
sporcie w naszym województwie. W ostatnich 5 latach trzykrotnie
zdobywała I i dwa razy II miejsca. Na ogólny sukces młodych
sportowców złożyły się m.in.:
ź I m w województwie w sztafetowych biegach przełajowych
chłopców i III m w Polsce,
ź I m w województwie w 4-boju LA chłopców i V m w Polsce,
ź I m w województwie w sztafecie 4 x 100 m chłopców,
ź I m w województwie w rzucie piłeczką palantową dziewcząt,

I m w województwie w drużynowym wędkarstwie
spławikowym,
ź II m w województwie w biegu ba 1000 m chłopców oraz
wiele innych.
Opiekunami szkolnych zespołów sportowych UKS
„Czwórka” są Janusz Czapla i Zygmunt Mikuśkiewicz, a w
przygotowaniach sportowców oraz organizacji wielu innych
imprez sportowych zaangażowany jest cały zespół nauczycieli,
gdyż wspaniała atmosfera, piękna tradycja i systematyczna praca,
to klucz do sukcesu.
Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym sezonie
sportowym.
SP nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie
ź

Maraton Ateny - bieg, o którym marzy każdy sportowiec

W

490 r. p.n.e. Grecy pokonali Persów w bitwie pod
Maratonem. Persowie, z całą swoją potęgą
wypłynęli w kierunku bezbronnych Aten, aby
ostrzec mieszkańców przed nadciągającym
wrogiem, Grecy ruszyli biegiem w stronę miasta.
Zdążyli. Jak głosi legenda pierwszym posłańcem, który dotarł do
Aten był Filipides. Po przekazaniu
wiadomości o zwycięstwie i ostrzeżenia o
nadciągających Persach, padł martwy.
Na pamiątkę tego wydarzenia Pierre de
Coubertin wprowadził bieg na dystansie
odpowiadającym odległości pomiędzy
Maratonem i Atenami - 42,195 km, do
programu pierwszych igrzysk
olimpijskich, które odbyły się właśnie w
Atenach w roku 1896. Nazwał je biegiem
maratońskim. Od tego czasu marzeniem
każdego biegacza – maratończyka, jest
ukończenie tego biegu, odbywającego
się na historycznej trasie, kończonego na
bieżni ateńskiego stadionu. W tym roku,
biegacze z Namysłowa postanowili wystartować w tym
prestiżowym maratonie. Na mecie zameldowało się pięciu naszych
maratończyków, którzy ukończyli rywalizację. Najlepszy czas
wśród namysłowian osiągnął Adam Lupa 3 godz 54 min. W dalszej
kolejności uplasowali się: Patrycja Czajkowska z czasem 4 godz 9 m,
Jerzy Fitoł 4 godz 56 min, Adam Błaszczykiewicz 5 godz 2 min i

Kornela Lupa 5 godz 40 min, która razem z Adamen
Błaszczykiewiczem debiutowała na trasie maratonu. Na
podkreślenie zasługuje fakt, iż trasę w czasie 8 godz i 2 min pokonał poruszając się na kulach po przebytej operacji – Maciej
Czajkowski. W tym samym dniu, dystans 10 km, przebiegli
Magdalena Kryczka i Gabriel Kryczka.
- Dla mnie było to spełnienie marzeń –
mówi Maciej Czajkowski, który ukończył
swój marszobieg, idąc na kulach. - Od
dwudziestu lat marzyłem, aby zaliczyć ten
maraton. Taki cel sobie postawiłem i dużo
poświęciłem, aby go osiągnąć. Na trasie
maratonu widziałem wiele rzeczy, o
których wcześniej czytałem lub
oglądałem w filmach. Od dwudziestego
kilometra było już ciężej. Kontuzjowana
noga i brak wprawy w poruszaniu się o
kulach, dawały coraz mocniej o sobie
znać. Ale doszedłem do mety. Jestem
szczęśliwy. Spełniłem swoje marzenie!
Teraz już tylko chcę wrócić do pełni
zdrowia, a dalej już kolejne cele. Ukończyć ciężki bieg, rozgrywany
w Norwegii – NORSEMAN – to prawdziwe wyzwanie. Ale ja je
osiągnę!
Tego oczywiście życzymy, a wszystkim uczestnikom
maratonu – gratulujemy!
AO
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OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz zgodnie z
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2008r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargu oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr
207, poz. 2108).

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782, z późn. zm.) oraz
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 14 września 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490, z późn. zm.), w związku z
zarządzeniem Nr 177/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 września 2015 r.
w sprawie zbycia nieruchomości.

Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o.
ul. Dubois 5, 46-100 Namysłów
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu
użytkowego położonego przy ul. Łączańskiej 11A w Namysłowie o
powierzchni użytkowej 60,00 m2.
Lokal wolny jest od obciążeń. Koszt remontu i adaptacji lokalu zgodnie z jego
przeznaczeniem ponosi najemca, bez możliwości żądania rozliczenia go w trakcie
najmu lub w chwili zwrotu garażu.
Cena wywoławcza stawki czynszowej netto wynosi 4,00 zł/m2.
Wysokość postąpienia – 0,50 zł
Do wylicytowanej stawki zostanie doliczony 23% podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 3 lutego 2016 r. o godz. 9:00 w siedzibie
Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. ul. Dubois 5 w
Namysłowie, pokój nr 1A.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości
200,00 zł (słownie złotych: sto 00/100 ) najpóźniej do dnia 29 stycznia 2016 r.
na rachunek bankowy „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie nr 34 8890 0001 0026
8279 2000 0002 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie (decyduje data
uznania rachunku bankowego „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie).
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania się oferenta, który
wygrał przetarg od podpisania umowy najmu. Pozostałym osobom wadium
zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy w terminie 3 dni od daty
rozstrzygnięcia przetargu.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z podaniem uzasadnionej
przyczyny. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń usytuowanej w
Zakładzie Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie,
Urzędu Miejskiego w Namysłowie.
Bliższych informacji udziela pracownik „ZAN” Sp. z o.o. Krzysztof Stanuch, tel.
(77) 4-107-275 w godz. 7:00 -10:00 lub 14:00 -15:00.
Prezes Zarządu
/-/ Andrzej Spór

OGŁOSZENIE
Działając na podstawie uchwały nr 04/11/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w Namysłowie z dnia 10 listopada 2015 r. oraz na podstawie
art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust 1 i 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651
z późn. zm.) i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w
sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości Dz. U. nr 207, poz. 2108 z 2004 r.).
Zarząd „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż
udziałów w wysokości 84,57% w nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr
1006/1 obręb Namysłów o pow. 0,0279 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym
przy ul. Dubois 11, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi Księgę
Wieczystą Nr OP1U/00020347/0 (w skład których wchodzi siedem lokali
mieszkalnych, niewydzielonych, przeznaczonych do remontu).
Cena wywoławcza wynosi - 175.300,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 3 lutego 2016 r. godz. 10:00 w siedzibie „ZAN”
Sp. z o.o. w Namysłowie ul. Dubois 5, pokój nr 1a.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10%
ceny wywoławczej tj. 17.530,00 zł płatna do dnia 29 stycznia 2015 r.
(decyduje data uznania rachunku bankowego „ZAN” Sp. z o.o. przelewem na
rachunek „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie nr 34 8890 0001
0026 8279 2000 0002 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nieruchomości osobie, która
wygra przetarg.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał
przetarg od zawarcia aktu notarialnego.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie do 3 dni od daty
rozstrzygnięcia przetargu.
Cena nieruchomości ustalona w przetargu powiększona o koszty
przygotowania dokumentacji, podatku VAT plus koszty ogłoszenia płatna
będzie jednorazowo przelewem najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy
notarialnej na rachunek „ZAN” Sp. z o.o. nr 34 8890 0001 0026 8279 2000 0002
w Banku Spółdzielczym w Namysłowie.
Nabywca jest zobowiązany do poniesienia wszelkich kosztów związanych z
nabyciem nieruchomości.
Zarząd Spółki może odwołać przetarg z ważnych przyczyn informując o tym
niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
Bliższych informacji udziela Robert Radomski tel. (77) 4 -107-275, w godz. 7:00 10:00 lub 14:00 – 15:00.
Prezes Zarządu
/-/ Andrzej Spór

Burmistrz Namysłowa ogłasza
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów, położonych w
Namysłowie w okolicach ul. Wileńskiej i Wschodniej, k. m. 5, obejmujących
działki:
1) nr 534/75, o powierzchni 0,0875 ha, cena wywoławcza - 42 900,00 zł,
2) nr 534/76, o powierzchni 0,0963 ha, cena wywoławcza - 47 300,00 zł,
3) nr 534/77, o powierzchni 0,0934 ha, cena wywoławcza - 45 800,00 zł.
Podane ceny są cenami netto – po przetargu do wartości zostanie doliczony
podatek VAT.
W/w działki zapisane są w księdze wieczystej nr OP1U/00051309/8,
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych.
Oferowane nieruchomości położone są na obrzeżach miasta, w pobliżu osiedla
domów jednorodzinnych. Kształt działki opisanej w pkt. 1 regularny, prostokątny,
kształt działek opisanych w pkt. 2 – 3 nieregularny, trapezoidalny.
Nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
oznaczone są jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Teren uzbrojony, istnieje możliwość przyłączenia sieci uzbrojenia technicznego.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia grudnia 2016 r. o godzinie 11:00 w
Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój nr 28.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości
10% ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu do dnia 11 stycznia 2016 r.
przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001
0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień
wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy
Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu
podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. O
wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie
może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do
pełnych setek złotych.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
zwycięzcy przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się
uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym
osobom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).
Cena nieruchomości ustalona w przetargu, powiększona o podatek VAT i
koszty przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży, płatne
będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej
na nabywcę własność nieruchomości.
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z dnia
7 grudnia 2015 r. został rozstrzygnięty negatywnie ze względu na brak wpłat
wadium.
Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o
tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 4190 377 (w
godzinach pracy Urzędu).
Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński
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OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 oraz art. 67 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782, z późn. zm.) oraz
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1490, z późn. zm.), w związku z Zarządzeniem Nr 548/VI/14 Burmistrza Namysłowa
z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Burmistrz Namysłowa ogłasza
IV rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w Namysłowie przy ul. Oławskiej
11, bez obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00006112/0, obejmującej działkę nr
263/2, k. m. 6, o powierzchni 0,0420 ha oraz budynek mieszkalny jednorodzinny,
parterowy z poddaszem użytkowym i budynek gospodarczy, oba w pogorszonym stanie
technicznym.
Nieruchomość położona w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej i usługowej, w
zachodniej części miasta – przy ul. Oławskiej, w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego oznaczona jako teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, uzbrojona.
Budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 86,30 m2, częściowo podpiwniczony,
składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, korytarza z klatką schodową, ganku,
wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków (wszelkie prace budowlane na obiekcie
wymagają ustalenia z konserwatorem zabytków).
Działka zagospodarowana altaną ogrodową, drzewami i krzewami ozdobnymi i
owocowymi.
Istnieje możliwość obejrzenia nieruchomości do dnia rokowań, po wcześniejszym
umówieniu terminu pod nr tel. 77 4190 377.
Cena wywoławcza – 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych)
brutto.
Rokowania odbędą się w dniu 15 stycznia 2016 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie
Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój nr 28.
Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie najpóźniej
do dnia 11 stycznia 2016 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois
3, 46-100 Namysłów. Powinno ono zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub ﬁrmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest
osoba prawna lub inny podmiot;
2) datę sporządzenia zgłoszenia;
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te
warunki bez zastrzeżeń;
4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
5) dowód wpłaty zaliczki.
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ogłoszenie płatne

Serdeczne podziękowania od Rodziny śp. Kazimiery
Faszczewskiej Linczewskiej dla lekarzy i pielęgniarek z
Powiatowego Szpitala w Namysłowie, a w szczególności za
profesjonalną i pełną dobroci wielomiesięczną opiekę w
Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.
Wielkie podziękowania składamy przyjaciołom pani
Kazimiery, którzy przez wiele miesięcy regularnie odwiedzali ją
w szpitalu.
Dziękujemy Księdzu Wikariuszowi za piękną mszę żałobną i
prowadzenie pogrzebu. Podziękowania nasze kierujemy
również do Dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego w
Namysłowie, do uczniów i absolwentów, oraz do wszystkich,
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze śp. Kazimiery.
Rodzina

namysłowska

Rokowania są ważne nawet, gdyby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki
określone w treści ogłoszenia. W przypadku ofert zawierających równorzędne propozycje
cenowe decyduje oferta cenowa ustalona w drodze ustnych rokowań z oferentami.
Zastrzega się prawo uznania, że złożone oferty nie spełniają oczekiwań Gminy
Namysłów lub też przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami.
Przetargi publiczne ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości zakończone
wynikami negatywnymi odbyły się w dniach: 20.05.2014 r. (I), 31.07.2014 r. (II),
30.10.2014 r. (III), 15.12.2014 r. (IV), 30.03.2015 r. (V), natomiast rokowania zakończone
wynikiem negatywnym odbyły się w dniu 16.07.2015 r. (I), 2.09.2015 r. (II), na które
wpłynęła jedna oferta odrzucona ze względu na zbyt niską cenę nabycia nieruchomości
oraz 20.11.2015 r. (III).
Cena wywoławcza nieruchomości ogłaszana w przetargach wynosiła: w I i II przetargu –
180 000,00 zł, w III i IV – 162 000,00 zł, w V przetargu oraz rokowaniach – 150 000,00 zł.
Podane ceny są wartościami brutto.
Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń w
Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów,
budynek B, pokój nr 34 lub 28, tel. 77 4190 377 (w godzinach pracy Urzędu).
Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński

Podziękowania

azeta

Warunkiem wzięcia udziału w rokowaniach jest wpłata zaliczki w wysokości 15
000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy 00/100 złotych) najpóźniej do dnia 11 stycznia
2016 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000
1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty przyjmuje się
dzień wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Wpłaconą zaliczkę zalicza się na
poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która wygra rokowania. Zaliczka nie podlega
zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygrał, od podpisania umowy
sprzedaży. Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócona (bez odsetek).
Uczestnik rokowań, ustalony jako nabywca nieruchomości, zostanie zawiadomiony o
miejscu i dacie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od
dnia zamknięcia rokowań. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia
doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez
usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator rokowań
może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie będzie podlegać zwrotowi.
Wszelkie koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi
nabywca wyłoniony w rokowaniach.
Uczestnik rokowań winien przedłożyć komisji przeprowadzającej rokowania:
1) oryginał dowodu wpłaty zaliczki,
2) dokument tożsamości,
3) aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu rokowań w przypadku, gdy nieruchomość będzie
nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej,
4) oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania
na każdym etapie rokowań, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika rokowań,
5) pisemną zgodę współmałżonka do uczestnictwa w rokowaniach w jego imieniu oraz
składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości, w
przypadku małżonka zamierzającego samodzielnie uczestniczyć w rokowaniach na
nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego,
6) oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej
stanem faktycznym i prawnym oraz stanem technicznym obiektu,
7) numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócona zaliczka, w przypadku nie
wygrania rokowań.
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grudnia br. w Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie
odbył się Mikołajkowy turniej halowy pod patronatem
NKS Start Namysłów.
W turnieju wzięło udział 8 drużyn, które zostały
podzielone na dwie grupy. Mecze rozgrywane były
systemem każdy z każdym i trwały po 10 min. Turniej rozpoczął się
o godz. 9:00 meczem pokazowym dwóch najmłodszych grup z
Akademii Czerwono - Czarnych , czyli dzieci w wieku 4-5 lat. Te dwa
zespoły zagrały ze sobą dwa spotkania, które zakończyły się
wynikiem 2-2 i 2-1. W przerwie pomiędzy meczami zaplanowana
została niespodzianka. Korzystając z okazji, że rozgrywany turniej
zgromadził całą akademię „Startu” w liczbie 185 dzieci i że zbliżał

się dzień Mikołajek, Burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński w
stroju św. Mikołaja , w towarzystwie Wicestarosty Powiatu
Namysłowskiego Bartosza Stawiarskiego i dyrektora
Namysłowskiego Ośrodka Kultury Marcina Piekarka, wręczył
młodym piłkarzom paczki mikołajkowe. Po godzinnej przerwie,
prezes NKS Start Namysłów Tomasz Kozan podziękował przybyłym
gościom za prezenty i wyróżnił ich okolicznościowymi pucharami.
Po części oficjalnej piłkarze powrócili do sportowej rywalizacji. Po
rozegraniu 16 emocjonujących meczów, wielu strzelonych golach i
widowiskowej grze, turniej dobiegł końca i poznaliśmy zwycięzców
turnieju. I miejsce zajął „Start” Namysłów - rocznik 2007 , II
miejsce „Start” Namysłów - rocznik 2008, III miejsce – „Swornica”
Czarnowąsy, IV miejsce „Bzyk” Bąkowice, V
miejsce „Start” Namysłów - rocznik 2009, VI
miejsce „Start” Namysłów - rocznik 2006, VII
miejsce „Start” Namysłów - rocznik 2008 (drugi
zespół), VIII miejsce „Start” Namysłów - rocznik
2009 (drugi zespół). Turniej został zorganizowany
przez rodziców młodych piłkarzy z Akademii
„Czerwono – Czarnych”, którym należą się wielkie
podziękowania za przygotowanie pysznych ciast i
za poświęcony czas, a sponsorom za
przygotowanie mikołajkowych prezentów. W tym
miej s cu n a leży go rą co p o d z iękowa ć:
Burmistrzowi Namysłowa, Starostwu
Powiatowemu, Namysłowskiemu Ośrodkowi
Kultury, firmie „Osadkowski” SA, firmie „Iliko”
oraz firmie „Okna Hałupka”. Dla wszystkich był to
bardzo udany dzień. Mamy nadzieję, że mikołajki z
NKS Start Namysłów staną się tradycją i za rok
spotkamy się w tym samym gronie.
NKS Start Namysłów

Mikołaj z „Delfinem”

5

grudnia br. w CTiR „Delfin” w Namysłowie odbyło się
coroczne spotkanie dzieci aktywnie spędzających czas na
basenie ze św. Mikołajem.
W wodnych zabawach i konkurencjach sportowych wzięło
udział ponad 80 dzieci. Licznie przybyli również rodzice
maluchów, którzy uczestniczyli w zabawach z równym co ich
pociechy zaangażowaniem. Każdy uczestnik otrzymał od Mikołaja
„zdrową paczkę”, w której znajdowały się soki i owoce oraz
okolicznościowy długopis z logo imprezy. Taka forma prezentów,
spotkała się z bardzo pozytywną
reakcją ze strony rodziców. W
kulminacyjnym momencie
Mikołaj oraz wszyscy uczestnicy
wskoczyli do wody, co wywołało i
wszystkich wiele radości.
Organizatorami tej, jakże
udanej imprezy byli: Gmina
N a m y s ł ó w, N a m y s ł o w s k i
O ś ro d e k Ku l t u r y, C e nt r u m
Turystyki i Rekreacji „Delfin” w
Namysłowie oraz Namysłowskie
Towa r zyst wo Tr i at h l o n owe
„Triada”.
S z c z e g ó l n e
p o d z i ę ko w a n i a n a l e ż ą s i ę
wszystkim osobom biorącym
udział w organizacji imprezy, a
przede wszystkim Mirosławowi
K u ł a k o w s k i e m u z a fot. Ryszard Łopion

niezapomnianą postać św. Mikołaja i Romanowi Baranowi.
– Napawa nas wielką radością fakt, iż co roku rośnie liczba
dzieci chętnych do udziału w takiej formie spędzania wolnego
czasu. Potwierdza to sens naszego angażowania się w organizację
podobnych imprez, jak również przydatność basenu dla
m i e s z ka ń c ó w N a m y s ł o w - m ó w i j e d e n z g ł ó w n y c h
pomysłodawców i organizatorów „Mikołaja z Delfinem” Adam
Lupa.
Arkadiusz Oleksak
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