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Namysłowskie Spotkania Filmowe „Bliżej Gwiazd” - fotorelacja

Spotkanie z Joanną Szczepkowską, połączone z promocją
jej książki.

Jedną z atrakcji namysłowskiego fes walu były warsztaty
aktorskie poprowadzone przez Roberta Gonerę.

Spotkanie z Robertem Więckiewiczem, zakończone
wręczeniem aktorowi statuetki „Ławeczki Namysłowskiej”.

O godzinie 19:00 na scenie Namysłowskiego Domu Kultury
odbyło się uroczyste otwarcie Namysłowskich Spotkań
Filmowych „Bliżej Gwiazd”, którego dokonał Burmistrz Julian
Kruszyński w towarzystwie zaproszonych gości. Podczas
uroczystości wręczone zostały statuetki „Ławeczki
Namysłowskiej” które odebrali Jan Nowicki i Robert
Więckiewicz.

Wieczorny koncert Zbigniewa Zamachowskiego na scenie
Namysłowskiego Ośrodka Kultury, który zakończył piątkową
część fes walu.

W sobotę o godzinie 18:30 rozpoczęło się uroczyste
odsłonięcie „Ławeczek Namysłowskich” poświęconych
aktorom Tadeuszowi Szymkowowi oraz Janowi Nowickiemu.
Odsłonięcia dokonała małżonka zmarłego aktora
Magdalena Szymków oraz Jan Nowicki.

3
Drodzy Czytelnicy,
Od wielu miesięcy mieszkańców naszej gminy
porusza sprawa ewentualnej budow y farm
wiatrowych. Temat przewija się w mediach, internecie
i podczas licznych spotkań burmistrza, ekspertów i
p o te n c j a l nyc h i nwe sto rów z m i e sz ka ń ca m i
miejscowości, przy których planuje się lokalizacje
wiatraków. W debacie biorą udział zarówno
zwolennicy, jak i przeciwnicy tego typu inwestycji.
Głos w temacie zabrał również świeżo zaprzysiężony
namysłowski poseł Bartłomiej Stawiarski. Głos dodam - wpasowujący się w dążenia większości
sejmowej, która pracuje nad ustawą w znacznej
mierze ograniczającą, a de facto uniemożliwiającą,
stawianie farm wiatrowych w Polsce.
W wystąpieniu sejmowym w dniu 18 maja br.
poseł Stawiarski zarzuca burmistrzowi Namysłowa
postępowanie wbrew woli mieszkańców, którzy nie
życzą sobie tego typu przedsięwzięć na swoim terenie.
Zastanawia mnie, skąd pan poseł powziął taką wiedzę.
Weźmy jako przykład ostatnie spotkanie, które odbyło
się 4 maja. Miało ono charakter otwarty dla wszystkich
mieszkańców gminy. Imienne zaproszenie otrzymał
również poseł Stawiarski. Gdyby zechciał z niego
skorzystać, to stwierdziłby, że rzeczywiście temat budzi
zainteresowanie, gdyż duża sala narad urzędu
miejskiego była wypełniona niemal po brzegi. Zarówno
przez zwolenników, jak i przeciwników tworzenia w
gminie Namysłów farm wiatrowych oraz osoby bez
wyrobionego jeszcze zdania w tym temacie. Byłby
również świadkiem próby zakłócenia dyskusji przez
kilku mieszkańców Smarchowic Wielkich, których w
zaproponowanym głosowaniu zdecydowana większość
sali próbowała tonować. Mógłby także pan poseł

fot. Mateusz Magda

odnieść się do
d e k l a r a c j i
burmistrza Juliana
Kruszyńskiego, że
farmy wiatrowe nie
powstaną w tych
miejscowościach,
których mieszkańcy
sobie tego nie będą
życzyć. Że tam, gdzie
sprawa wywołuje duże kontrowersje społeczność
wypowie się w najprostszy, znany sposób - poprzez
głosowanie. Poznałby pan propozycję przekazania
corocznie 10 procent z wpływów z tytułu wiatraków na
rzecz zainteresowanych sołectw, co jest czystą
sprawiedliwością. Wtedy, być może nie składałby pan
bezzasadnych zarzutów na forum sejmowym sugerując
rzekome działanie burmistrza na pograniczu korupcji.
W moim odczuciu miałby poseł okazję doświadczenia,
czym jest demokracja na tym najniższym, czysto
ludzkim szczeblu. Że jest to twór delikatny, jej kondycja
zależy od wielu czynników, w szczególności od naszej
obywatelskiej i roztropnej postawy. Że wymaga
umiejętności myślenia i dyskusji, a łatwo ją zakrzyczeć.
Żywię nadzieję, że dzięki temu mógłby się poseł
przekonać, że warto być wyważonym i nie rzucać
pochopnych oskarżeń mających na celu pozyskanie
taniego poklasku. Panu posłowi, jak i wszystkim
zainteresowanym tematem polecam artykuł, który
dzięki uprzejmości gazety "Wiadomości Dolnośląskie"
publikujmy na stronie 12 i 13.
Sławomir Stramski
Red. naczelny

fot. Mateusz Magda

Spotkanie, które miało miejsce 4 maja br., było już dziesiątą debatą organizowaną przez gminę Namysłów w temacie
wiatraków w ostatnim czasie. Wzięli w niej udział m.in. posłowie: Gabriela Lenartowicz i Ryszard Wilczyński, prof. dr hab. inż.
Andrzej Żyromski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, dr Jacek Szulczyk – akustyk, Michał Nowak – autor audytu
krajobrazowego i burmistrz Julian Kruszyński.
Pełna relacja filmowa ze spotkania jest dostępna na profilu Facebook urzędu miejskiego: www.facebook.com/umnamyslow.
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„Małpi Gaj” w nowej odsłonie

P

ark im. Kopernika,
szerzej znany
namysłowianom jako
„Małpi Gaj ”, przy
rondzie na skrzyżowaniu ulic
Bohaterów Warszawy i gen.
Sikorskiego, to od lat miejsce,
z którego korzystają
najmłodsi mieszkańcy miasta.
- Chcemy zmodernizować ten
teren, budując tam bardzo
atrakcyjne, ogólnodostępne i
bezpieczne miejsce zabaw dla
dzieci - mówi wiceburmistrz
Artur Włodarczyk. Jak
zapewnia, inwestycja powinna
zakończyć się z początkiem
czerwca tego roku.
Głównym elementem
nowego placu zabaw będzie
pięciometrowa piramida linowa z wejściem wspinaczkowym i
zjeżdżalnią rurową. Będzie również nowa piaskownica i tzw. bujaki
na sprężynie. Całość placu zabaw, zarówno formą, jak i kolorystyką
będzie symbolizować ogień i wodę. To nawiązanie do istniejącej
już w parku konstrukcji zabawowego wozu strażackiego, co z kolei
odnosi się do znajdującej się nieopodal jednostki Państwowej
Straży Pożarnej.
Oprócz konstrukcji służących najmłodszym, planowana jest
wymiana oświetlenia oraz ławek w parku. Zmiany będą dotyczyć
też zieleni i bramy wjazdowej. W bliskim czasie w parku pojawi się

także fontanna, która - jak zapewne pamiętają starsi mieszkańcy
miasta - już tam kiedyś funkcjonowała. Tym razem będzie miała
nowoczesną i atrakcyjną formę.
Nowy, wysokiej jakości plac zabaw to efekt nowego
podejścia władz gminy do utrzymania tego typu obiektów - Do tej
pory nieustannie remontowaliśmy takie miejsca, rozdrabniając
kwotę przeznaczoną na ten cel w budżecie gminy, a efekt był marny
- wyjaśnia wiceburmistrz Włodarczyk - Od tego roku będziemy
gruntownie modernizować jedn - dwa place zabaw, zarówno w
mieście jak i na wsi.
SS

Budżet Obywatelski Namysłowa 2016 r. Głosujemy do końca maja!

P

rzez cały miesiąc maj namysłowianie mogą oddać głos na
projekt, który będzie zrealizowany w ramach
tegorocznego budżetu obywatelskiego. Zgłoszonych i
zatwierdzonych zostało siedem propozycji. Głosować
można w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w
Namysłowie lub za pośrednictwem strony internetowej:
www.glosowanie.namyslow.eu.
Tak jak w ubiegłej edycji mieszkańcy miasta mieli
możliwo ść zgłaszan ia swo ich p ro p ozycj i d o b u d żetu
obywatelskiego za pośrednictwem jednego z sześciu zarządów
osiedli na terenie Namysłowa. Zarządy na specjalnych
formularzach przekazały wnioski do Urzędu Miejskiego. Takich
wniosków złożono osiem. Następnie powołany przez burmistrza
Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego zweryfikował je pod kątem
formalno - prawnym. Jeden z wniosków, złożony przez Zarząd
Osiedla nr 2, nie został zakwalifikowany do głosowania, gdyż koszt
tego zadania znacznie przewyższał kwotę tegorocznego budżetu
obywatelskiego - 50 tys. zł.
Głosować można w tradycyjny sposób, pobierając kartę do
głosowania w punkcie informacyjnym urzędu na ul. Dubois 3.
Głosujący może pobrać tylko jedną kartę, co potwierdza
własnoręcznym podpisem. Wypełnioną kartę następnie
wrzucamy do wystawionej w tym celu w urzędzie urny.
Można też zagłosować internetowo, na stronie
www.glosowanie.namyslow.eu. W obydwu przypadkach
niezbędne jest podanie swojego imienia i nazwiska oraz numeru
PESEL. Spośród siedmiu propozycji można wybrać maksymalnie
trzy projekty.

Zadania poddane pod głosowanie w ramach tegorocznego
Budżetu Obywatelskiego Namysłowa:
1. Namysłów dog park(Osiedle nr 6)
2. Ścieżka pieszo-rowerowa przy Parku Miejskim (Osiedle nr 2)
3. Ogrodzenie placu zabaw i uzupełnienie urządzeń (Osiedle nr 1)
4. Rozbudowa placu zabaw „Pod Grzybkiem” (Osiedle nr 4)
5. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Kolejowej (Osiedle nr 5)
6. Panel dyskusyjno – edukacyjny na temat: „Wentylacja
grawitacyjna mieszkań w blokach całego miasta” (Osiedle nr 3)
7. „Namysłów – moje miasto” – system informacji miejskiej –
wykonanie map/tablic dla całego miasta Namysłowa z podziałem
na osiedla (Osiedle nr 3)
SS
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Więcejinformacjina:

www.glosowanie.namyslow.eu
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Dzień flagi

2

maja na Rynku w Namysłowie
odbyły się uroczystości związane z
obchodami Dnia Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej.
Obchodzone od 2004 roku święto ma na
celu popularyzację narodowych symboli,
oraz zwiększanie tożsamości narodowej.
Dzień Flagi jest jednym z najmłodszych
świąt narodowych.
Namysłowska część uroczystości
rozpoczęła się zbiórką pocztów
sztandarowych, delegacji szkół, zakładów
pracy i organizacji kombatanckich na
Rynku.
Dokładnie w południe na maszt
została wciągnięta biało czerwona flaga.
Podczas uroczystości przemawiali Starosta
Namysłowski Andrzej Michta, Burmistrz
Namysłowa Julian Kruszyński oraz posłowie na Sejm RP Ryszard
Wilczyński i Bartłomiej Stawiarski.
Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy zgromadzeni na

Rynku, w asyście wychowanków Szkoły Muzycznej I st. im.
Andrzeja Kurylewicza przeszli na „wyspę na Widawie”, gdzie odbył
się piknik rodzinny.
GK

Benefis Józefa Piniora

3

maja miały miejsce uroczyste
obchody 225. rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 maja.
W tym roku uroczystość ta
dodatkowo połączona była z
Benefisem Józefa Piniora oraz przyznaniem
mu tytułu Honorowego Obywatela
Namysłowa.
Uroczystość rozpoczęto mszą św. w
kościele świętych Apostołów Piotra i Pawła
w Namysłowie. W liturgii uczestniczyły
poczty sztandarowe namysłowskich
zakładów pracy, związków oraz szkół.
Po mszy uczestnicy majowych
obchodów przemaszerowali w asyście
Namysłowskiej Orkiestry Dętej do
Namysłowskiego Ośrodka Kultury, gdzie
odbyła się uroczysta akademia
uświetniająca 225. rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3 maja przygotowana przez
uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4 z
Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie oraz benefis Józefa
Piniora, który rozpoczęto od Jego biografii.
Józef Pinior urodził się w 1955 roku w Rybniku. Z
wykształcenia prawnik, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego.
W latach 1980-1989 działacz NSZZ „Solidarność”. Po
wprowadzeniu stanu wojennego przywódca podziemnej
Solidarności. Wsławił się uratowaniem związkowych 80 mln
złotych przed Służbą Bezpieczeństwa. Po 13 grudnia 1981 ukrywał
się poszukiwany listem gończym. W latach 1983-1988
wielokrotnie aresztowany i więziony. Więzień sumienia Amnesty
International w okresie 29.05.1984-21.08.1984. W latach 20042009 był posłem do Parlamentu Europejskiego. Autor 144
przemówień podczas sesji plenarnych, oraz 10 projektów rezolucji
w Parlamencie Europejskim. Autor książki „Warto mieć własne
zdanie. Moje pięć lat w Parlamencie Europejskim”, oraz artykułów
z zakresu politologii w publikacjach krajowych i zagranicznych. W

2011 roku odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu
Odrodzenia Polski.
Kawaler francuskiej Legii Honorowej.
W 2011 roku odbyła się premiera filmu pt. „80 milionów”,
którego fabuła oparta została na historii podjęcia oraz ukrycia 80
milionów złotych, której pomysłodawcą oraz wykonawcą był
ówczesny rzecznik finansowy rządu Józef Pinior.
Tytuł Honorowego Obywatela Namysłowa wręczał
Józefowi Piniorowi Burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński.
Jednym z punktów uroczystości była także debata poprowadzona
przez doktora Mariusza Patelskiego z Instytutu Historii
Uniwersytetu Opolskiego, w której uczestniczyli Józef Pinior wraz z
małżonką Marią Pinior, Poseł na Sejm RP Ryszard Wilczyński,
Sekretarz województwa opolskiego Adam Maciąg oraz działacz
komitetów obywatelskich Stanisław Łoza.
GK
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Festiwal Piosenki Seniorów
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m a j a b r. , p o r a z
pierwszy w historii
Namysłowskiego
Ośrodka Kultury odbył
się Festiwal Piosenki
Seniorów Namysłów 2016.
Organizatorem
festiwalu był Zarząd Rejonu I
Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów z
s i e d z i b ą w N a mys ł ow i e .
Festiwal uroczyście otworzył
wiceburmistrz Rafał
Nowowiejski.
Uczestnicy podzieleni
zo sta l i n a s o l i stów o ra z
zespoły. Wśród wykonawców
królował repertuar lat 50-60
ubiegłego stulecia. W
atmosferze dobrej zabawy i
radości prezentowali się kolejni wykonawcy, którzy postanowili
uczestniczyć w festiwalowej rywalizacji.
Do udziału w konkursie przystąpiło 70 uczestników podzielonych
na kategorie solistów, oraz zespoły(w tym także duety).
W kategorii solistów głosami zgromadzonej publiczności zwyciężył
najstarszy 86 letni Pan Piotr Mikicki.

W kategorii zespołów główna nagroda przypadła zespołowi
Namysłowiacy.
Wypełniona oraz rozbawiona widownia NOK pozwalają
przypuszczać, iż kolejna edycja Festiwalu już za rok.
GK

I Ogólnopolski Konkurs Instrumentów Drewnianych

W

dniach 6-7 maja br. na scenie Namysłowskiego
Ośrodka Kultury odbył się I Ogólnopolski Konkurs
Instrumentów Drewnianych dla uczniów i
nauczycieli zorganizowany przez Państwową
Szkołę Muzyczną I st. im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie.
Przed profesjonalnym jury zaprezentowali się uczniowie
oraz nauczyciele szkół muzycznych I stopnia grających na
drewnianych instrumentach dętych (saksofon, klarnet, flet
poprzeczny).
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
KATEGORIA I
Flet poprzeczny
I miejsce: Ewa Kasprzak
II miejsce: Weronika Jokiel, Alicja Kulesa
III miejsce: Bartosz Kamracki, Magdalena Kurdyś, Pola Górecka
Wyróżnienie I stopnia: Katarzyna Szwarc, Emilia Bereta, Weronika
Łuciów, Weronika Podzielny
Wyróżnienie: Agnieszka Zwolińska, Karolina Kochańska, Anastazja
Banaś, Kaja Zajączkowska, Hanna Łebzuch, Aleksandra Dudek,
Karolina Grabarek
Klarnet
I miejsce: Sandra Kwoka
II miejsce: Jakub Huk, Paweł Netzel
III miejsce: Katarzyna Kowalska, Bartosz Światek
Wyróżnienie: Ignacy Rusiecki
Saksofon
I miejsce: Szymon Bich
II miejsce: Mikołaj Omiatacz, Karolina Zając, Kamila Kadłubowska,
III miejsce: Filip Stróżyk, Antonina Kadłubowska
Wyróżnienie I stopnia: Jan Sadownik, Klaudia Domańska
Wyróżnienie: Klaudia Balcer, Tomasz Orłowski, Maciej Muszyński,
Kamila Kania, Oliwia Kurdyna, Łukasz Kuzaj, Gabriela Hanisz, Julia

Michalak, Zuzanna Rynio
KATEGORIA II
I miejsce: Sikora & Krystian Duo
II miejsce: Andrij Drażnycia, Joanna Kliś – Dąbrowska, Jan Baciak
III miejsce: Cocobolo Clarinet Quartet
KATEGORIA III
I miejsce: Karol Sikora
III miejsce: Piotr Wysocki, Łukasz Motyka, Bartosz Morus
GK
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Hala sportowo-widowiskowa coraz realniejsza

K

oncepcja utworzenia
Namysłowskiego Centrum
Sportu i Rekreacji poprzez
b u d owę h a l i s p o rtowo widowiskowej i przebudowę stadionu
miejskiego w Namysłowie została
pozytywnie oceniona przez Polski
Związek Lekkiej Atletyki. Obecnie
gmina czyni starania, aby
przedsięwzięcie zostało wpisane przez
Ministra Sportu i Turystyki do Planu
Wieloletniego.
Wprowadzenie inwestycji do ww.
Planu oznacza możliwość przyznania
przez ministra dofinansowania na
realizację tego zadania w okresie 3 lat od wpisania go do Planu.
Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach
Programu może wynieść do 50% wydatków kwalifikowanych.
W miesiącu maju br. Gmina ogłosiła przetarg na opracowanie
dokumentacji projektowej budowy hali sportowo-widowiskowej i
przebudowy stadionu miejskiego przy ul. Pułaskiego w
Namysłowie.
Burmistrzowi Julianowi Kruszyńskiemu udało się pozyskać
ważnych zwolenników rozbudowy bazy sportowej w Namysłowie.
Jednym z nich jest Irena Szewińska, legenda polskiej lekkoatletyki i
działaczka sportowa zaprosiła burmistrza wraz z delegacją do
siedziby Polskiego Komitetu Olimpijskiego – Pani Irena

zadeklarowała wszelką pomoc i wsparcie w realizacji naszego
projektu modernizacji stadionu i budowy hali sportowowidowiskowej – mówi burmistrz – To jedno z wielu spotkań w tym
temacie w ciągu ostatnich tygodni, ale jakże cenne wsparcie. Irena
Szewińska od 2004 roku jest Honorowym Obywatelem
Namysłowa.
Także Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła
jest przychylny namysłowskim planom – Brakuje nam stadionu
lekkoatletycznego na północy Opolszczyzny – mówi marszałek. Jak
zapewnił wspomoże starania Namysłowa o realizację projektu,
zwłaszcza na poziomie uzgodnień ze związkami sportowymi i z
ministerstwem.
KK, SS

„MALUCH” – umowa podpisana!

4

maja 2016r. Burmistrz Namysłowa podpisał umowę z
Wojewodą Opolskim w sprawie udzielenia wsparcia
finansowego na funkcjonowanie żłobka przy ul.
Władysława Reymonta.
Dzięki uzyskanej dotacji namysłowska placówka dostanie ponad

216 tys. zł na rozwój oraz pokrycie bieżących kosztów
funkcjonowania 90 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.
Cała dotacja musi być wykorzystana do końca 2016 roku.
AK

Biblioteka Publiczna przejdzie gruntowną modernizację

J

Jeszcze w tym roku rozpocznie się modernizacja Biblioteki
Publicznej w Namysłowie. To jeden z lepiej ocenionych
projektów w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa. Na 255 złożonych wniosków nasz wniosek
uplasował się na 12 pozycji.
Łączny koszt kompleksowej modernizacji biblioteki wraz z
jej wyposażeniem to kwota blisko 1,2 mln zł, z czego 897 800 zł
pochodziło będzie z dotacji. Warto wspomnieć, że obiekt biblioteki
został wybudowany w 1971 roku i do tej pory nie był gruntownie

modernizowany. W ramach robót budowlanych zamierza się
przeprowadzić prace, zarówno wewnątrz budynku jak i na
zewnątrz, planuje się także, że w budynku powstanie winda
pozwalająca na korzystanie z obiektu osobom niepełnosprawnym.
Kolejnym elementem projektu będzie wyposażenie pomieszczeń
zmodernizowanego budynku w nowoczesny sprzęt i meble wg
projektu aranżacji wnętrz.
Planowane rozpoczęcie prac to połowa tego roku
natomiast zakończenie to koniec przyszłego roku.
KK

Rozpoczyna się budowa dróg osiedlowych przy ul. 1 Maja
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maja br. podpisana została
umowa, pomiędzy Gminą
N a m y s ł ó w ,
a Przedsiębiorstwem
Inżynierii Wodnej i Ochrony
Środowiska Sp. z o.o. z siedzibą w
Oleśnicy, na budowę dróg osiedla
mieszkaniowego przy ul. 1 Maja w
Namysłowie.
Inwestycja dotyczy budowy ulic: Wileńskiej, Orląt
Lwowskich, Kresowej, Kombatantów, Lwowskiej, Wschodniej i bez

nazwy wraz z chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem.
Zadanie realizowane jest w ramach Programu rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, przy 50
proc. poziomie wsparcia. Zgodnie z założeniami programu,
inwestycja musi zakończyć się w listopadzie tego roku. Koszt
budowy ww. ulic to kwota blisko 3,5 mln zł. W związku z
prowadzonymi robotami budowlanymi, na osiedlu przy ul. 1 Maja
wprowadzona zostanie tymczasowa zmiana organizacji ruchu
drogowego. Prosimy o zwracanie uwagi na zmieniające się
oznakowanie przy wspomnianych ulicach.
KK

8
W 76. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej oraz 6. Rocznicę Tragedii Smoleńskiej

W

niedzielę, 10 kwietnia br. obchodziliśmy w
Namysłowie 76. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej oraz
6. Rocznicę Tragedii Smoleńskiej, oddając hołd
pomordowanym w miejscach kaźni, których
symbolem jest Katyń oraz cześć tym, którzy zginęli w Tragedii
Smoleńskiej.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w Kościele p.w. św.
Franciszka z Asyżu i św. Piotra z Alkantary, sprawowaną przez
proboszcza ks. dr Bartosza Barczyszyna i ks. Michała Olszańskiego.
Następnie, w asyście pocztów sztandarowych, udano się pod
tablicę upamiętniającą Zbrodnię Katyńską, jak i Tragedię
Smoleńską, znajdującą się we wnętrzach świątyni, gdzie kwiaty
pod tablicą w imieniu mieszkańców Ziemi Namysłowskiej złożyli
Burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński oraz Starosta
Namysłowski Andrzej Michta. Uroczystość kontynuowano pod
Dębem Katyńskim poświęconym kpt. Marianowi Rozdolskiemu
zamordowanemu w Katyniu, gdzie przy akompaniamencie
orkiestry Namysłowskiej Szkoły Muzycznej I. st. im. Andrzeja
Kurylewicza odśpiewano hymn narodowy. Apel Pamięci odczytał
Płk Mieczysław Struś wraz ze Strzelcami. Okolicznościowe
przemówienia wygłosili burmistrz Julian Kruszyński i starosta
Andrzej Michta.
Uroczystość zakończyło złożenie wieńców i zniczy przez
delegacje władz samorządowych, organizacji społecznych,
placówek oświatowych i zebranych gości przy Dębie Katyńskim.
W obchodach uczestniczyli również Posłowie na Sejm RP Ryszard
Wilczyński i Bartłomiej Stawiarski, przedstawiciele władz
województwa opolskiego, w tym Sekretarz Adam Maciąg i Radna

Semiku Wojewódzkiego Jolanta Wilczyńska oraz Wiceburmistrz
Artur Włodarczyk, Radni Rady Miejskiej w Namysłowie z
Wiceprzewodniczącym Edwardem Markiem, Młodzieżowa Rada
Miejska z Przewodniczącym Kacprem Cećko, dyrekcja, nauczyciele
i uczniowie Namysłowskiej Szkoły Muzycznej, Związek Strzelecki z
Sycowa pod dowództwem chorążego Jacka Śródki, delegacja
Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego z płk prof.
dr hab. Mieczysławem Strusiem, liczne grono namysłowskich
harcerzy, dyrektorzy, pedagodzy i liczna grupa młodzieży
namysłowskich szkół.
MR/GK

Rozbudowa fabryki VELUX w Namysłowie
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maja br. odbyło się uroczyste otwarcie nowej
c z ę ś c i f a b r y k i o k i e n i ko ł n i e r z y V E LU X
w Namysłowie. Zakończona inwestycja ma
w p ł y n ą ć p r ze d e w s z y s t k i m n a p o p ra w ę
efektywności produkcji. Zakład od lat dynamicznie się rozwija –
jest największym producentem oraz pracodawcą w regionie.
Dzięki nowej inwestycji powierzchnia produkcyjnomagazynowa w fabryce VELUX zwiększyła się o 4 260 m² i całość,
obejmująca 9 hal, liczy teraz ponad 67 tys. m². To obecnie
największy zakład produkcyjny w Namysłowie. Specjalizuje się w
produkcji okien drewniano-poliuretanowych oraz kołnierzy
aluminiowych. Nowa hala została umiejscowiona blisko dwóch
linii montażu, co było decyzją strategiczną, związaną z rozwojem
produkcji i usprawnieniem procesu logistyki komponentów.
„Przyszłość naszego zakładu jest równoznaczna ze wzrostem ilości
produkowanych towarów, a także kompleksowości produkcji, co
oznacza bardziej zaawansowane produkty, a także mniejsze serie
produkcyjne. To główne powody, dla których zdecydowaliśmy się
rozbudować magazyn komponentów blisko naszej linii montażu” –
wyjaśnia Jørgen M. Laursen, dyrektor fabryki okien i kołnierzy
VELUX w Namysłowie.
Dokładnie na czas – usprawnienia logistyczne oraz
oszczędności dzięki nowej inwestycji
Bliskość magazynu z linią montażu korzystnie wpływa na
efektywność produkcji oraz znacząco ogranicza ryzyka przestojów.
„Materiały i komponenty są dostarczane dokładnie na czas na
stanowiska produkcyjne dwóch linii jednocześnie, według
ustalonej sekwencji produkcyjnej. Pozwala to operatorom skupić
swoją uwagę na bezpieczeństwie, jakości oraz efektywności pracy
podczas produkcji okna” – tłumaczy Inga Różycka, manager ds.

logistyki w fabryce okien i kołnierzy VELUX w Namysłowie.
Ważne są także rozwiązania gwarantujące sprawną i
bezpieczną pracę, jak i redukcję emisji CO2. Przykładem jest
korytarz rozładunkowy, oddzielony od magazynu ścianą, w której
wmontowane są dwie, blisko sześciometrowe bramy
szybkobieżne, ułatwiające sprawny rozładunek materiałów.
„Główne zalety tego rozwiązania to doskonałe warunki pracy dla
operatorów wózków widłowych oraz kierowców. Umiejscowienie
korytarza znacząco wpływa na poprawę bezpieczeństwa pracy
oraz chroni materiały przez niekorzystnym działaniem czynników
atmosferycznych, jak deszcz, śnieg czy wiatr. Ogranicza również
straty ciepła, a co za tym idzie, emisję CO2” – dodaje Inga Różycka.
Dzięki nowej lokalizacji magazynowej udało się uzyskać konkretne
oszczędności. Długość dróg transportowych została zmniejszona o
równowartość około 14 000 km rocznie, co jest w przybliżeniu
e k w i w a l e n t e m 1 / 3 d ł u g o ś c i r ó w n i ka . O g ra n i c ze n i e
pokonywanego dystansu przekłada się bezpośrednio na redukcję
zasobów w postaci ilości wózków i koszów z nimi związanych,
rodzaju używanego sprzętu, zużycia energii, codziennej obsługi.
To już 13 lat
Grupa VELUX rozpoczęła produkcję w Namysłowie w 2003 roku.
W ciągu ostatnich czterech lat (2012-2015) firma zainwestowała w
rozwój produkcji okien w naszym kraju prawie 500 mln zł. Duża
część tych inwestycji dotyczyła modernizacji i rozbudowy fabryki w
Namysłowie, dzięki czemu obecnie są tu produkowane
nowoczesne, energooszczędne okna Nowej Generacji. Ostatnia
inwestycja, dotycząca nowej hali produkcyjno-magazynowej, ma
przede wszystkim zwiększyć efektywność produkcji. Mieści się tu
również centrum dystrybucji okien VELUX na rynek europejski.
Produkty z polskich fabryk VELUX trafiają głównie na eksport, na
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rynki: niemiecki, francuski,
brytyjski i skandynawski.
Łączna wartość produkcji
Grupy VELUX i spółek
siostrzanych w Polsce wynosi
ponad 1,5 mld zł.
W związku z rozwojem
zakładu sukcesywnie rosła
również liczba pracowników.
Obecnie VELUX to największy
pracodawca w Namysłowie
zatrudniający 763 osoby.
Zakłady VELUX należą do
najbezpieczniejszych w
przemyśle. Firma od kilku lat
prowadzi szereg działań
mających na celu ograniczenie
wypadków do zera. Fabryka w
Namysłowie, podobnie jak
wszystkie pozostałe zakłady
produkcyjne VELUX w Polsce, posiada certyfikat ISO OHSAS 18000
potwierdzający zachowanie najwyższych standardów w zakresie
higieny i bezpieczeństwa pracy. W ubiegłym roku Państwowa
Inspekcja Pracy w Opolu przyznała firmie I miejsce w konkursie
„Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”.
„Przez 13 lat funkcjonowania fabryki VELUX w Namysłowie,
nasza współpraca układa się bardzo dobrze. Firma znacząco
przyczyniła się do zaszczepienia pewnej, nowej na lokalnym rynku
kultury pracy. Kładzie ona szczególny nacisk na dbanie o
środowisko naturalne i na bezpieczeństwo pracowników. Stwarza
przyjazne warunki pracy i możliwości rozwoju. To wszystko, wraz z
uznaniem jakim się cieszy marka VELUX, przekłada się na
postrzeganie samego Namysłowa” – powiedział Julian Kruszyński,
Burmistrz Namysłowa.
F i r m a d u że z n a c ze n i e p r zy w i ą zu j e rów n i eż d o
minimalizowania wpływu na środowisko i ograniczenia emisji CO2.

Zakład w Namysłowie, jako jeden z nielicznych w Polsce, wdrożył
system zarządzania energią zgodny z normą ISO 50001 i na
początku roku uzyskał stosowny certyfikat. Wdrożenie systemu
oznacza stałą i systematyczną koncentrację na efektywności
energetycznej wszystkich procesów operacyjnych, maszyn,
sprzętu itd., jak również podnoszenia świadomości pracowników
poprzez system szkoleń. Takie rozwiązanie ma przynieść w ciągu
roku oszczędności za energię rzędu 5-10 procent i w perspektywie
kilku najbliższych lat kolejnych 10 procent.
Firma VELUX aktywnie uczestniczy w życiu regionu. Od
wielu lat, dzięki środkom z Fundacji Pracowniczej, wspiera rozwój
lokalnych instytucji, takich jak szkoły czy przedszkola. VELUX jest
również członkiem Klubu 150 – zrzeszającego najlepsze firmy na
Opolszczyźnie. Inicjatywa ta ma na celu rozwój przedsiębiorstw i
regionu.
VELUX Polska Sp. z o.o.

Program 500+ w Gminie Namysłów

W

Gminie Namysłów program 500+ ruszył pełną parą
1 kwietnia br. Najwięcej wniosków – ponad 130 –
przyjętych zostało 1 i 4 kwietnia, w następnych
dniach liczba ich wahała się od 80 do 100 dziennie.
Do 10 maja wnioski złożyło ponad 1 200 osób, po 500 zł
miesięcznie otrzyma niespełna 2 tys. dzieci.

Wniosek można było składać nie tylko w siedzibie Ośrodka
Pomocy Społecznej w Namysłowie przy ul. Harcerskiej 1, ale
również w świetlicach wiejskich, w terminach wcześniej podanych
do wiadomości mieszkańców. W tym miejscu pragnę serdecznie
podziękować sołtysom i opiekunom świetlic, miejsca w większości
były doskonale przygotowane, pracownicy socjalni otrzymali
nawet poczęstunek i gorące napoje.
Szanowni Państwo, program Rodzina 500 Plus ma za

zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie
świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć
jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem
potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka. Dlatego apeluję
szczególnie do osób osiągających dochody z pracy zawodowej: dla
Was wizyta w Ośrodku Pomocy Społecznej może łączyć się z
pewnym dyskomfortem. Tymczasem świadczenie wychowawcze
nie jest zasiłkiem, zapomogą, lecz prawnie należnym wszystkim
rodzicom, posiadającym dzieci do 18 r.ż., dodatkiem rodzinnym,
który można spożytkować w dowolny, służący rozwojowi dziecka
sposób. Dlatego zapraszam do składania wniosków w naszej
siedzibie przy ul. Harcerskiej 1, bądź drogą internetową.
Przypomnę podstawowe założenia i zasady program 500
Plus: ustawa 500 zł na dziecko wprowadza świadczenie
wychowawcze w wysokości 500 zł netto, które otrzymają rodzice,
jeden z rodziców bądź opiekunowie dziecka. Świadczenie będzie
wypłacane na każde drugie i kolejne dziecko bez względu na
osiągane dochody. Natomiast rodziny spełniające kryterium
dochodowe tj. osiągające dochód na osobę nie przekraczający 800
zł będą mogły pobierać 500 zł również na pierwsze dziecko. Jeśli
jedno z dzieci jest niepełnosprawne, to limit dochodu na jedną
osobę wzrasta do 1200 zł.
Kierownik OPS
Anna Gałczyńska
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Wsparcie psychologiczne w OPS

O

środek Pomocy Społecznej w Namysłowie informuje,
że od dnia 01.04.2016 r. swoim klientom oferuje
wsparcie psychologiczne, które prowadzone jest przez
Panią Olgę Juszko.
Pani Olga ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej we
Wrocławiu na kierunku psychologia ze specjalizacją psychologia
kliniczna. Jako psycholog pierwsze swoje doświadczenie
zdobywała pracując w Towarzystwie Rozwoju Rodziny we
Wrocławiu, współpracowała także z Fundacją „Dobrze Że Jesteś”
we Wrocławiu, gdzie prowadziła zajęcia z wolontariuszami oraz
osobami, u których stwierdzono chorobę nowotworową. Posiada
duże doświadczenie zawodowe, w tym także w pracy z dziećmi i
młodzieżą oraz z osobami niepełnosprawnymi. Specjalizuje się w
psychologii par, małżeństw oraz rodzin.
Psycholog oferuje wsparcie w zakresie:
ź konsultacji psychologicznych,
ź diagnozy psychologicznej,
ź poradnictwa dla osób i par w kryzysie,
ź poradnictwa indywidualnego,
ź poradnictwa rodzinnego oraz małżeńskiego,
ź trudności wychowawczych,

kryzysu związanego ze stratą (rozwód, odejście bliskiej osoby,
zmiana warunków życia),
ź pracy nad rozwojem własnym.
- Praca z psychologiem może pomóc wieść harmonijne i
szczęśliwe życie w bezpiecznym i satysfakcjonującym związku, być
wspaniałym rodzicem, przyjacielem i lepszym człowiekiem,
mającym pod kontrolą to, co się dzieje, zarówno z Tobą, jak i wokół
Ciebie. Proponuję na początek umówić się na konsultację
psychologiczną, która pozwoli Ci zapoznać się z Twoimi
trudnościami i oczekiwaniami. Podczas tego spotkania wspólnie
ustalimy, czy potrzebna Ci jest porada psychologiczna, terapia
indywidualna, grupowa czy pomoc innego specjalisty. Pamiętaj
psycholog jest partnerem podczas podróży terapeutycznej, jednak
to ty wiesz, która droga prowadzi do rozwiązania Twojego
problemu. Liczę na to, że jako psycholog pomogę Ci odkryć tą
drogę, Twoją indywidualną, która jest najlepsza właśnie dla Ciebie
– mówi Olga Juszko.
Psycholog Olga Juszko przyjmuje od poniedziałku do
piątku w godzinach pracy OPS, wizyty należy umawiać osobiście
lub pod numerem telefonu 77 4107 517.
OPS
ź

Niewłaściwa segregacja odpadów

M

ieszkańcu, jeżeli podczas wiosennych porządków
będziesz przestrzegał kilku podstawowych zasad,
Twoja okolica przestanie wyglądać jak dzikie
wysypisko. Oto kilka z nich:
1) robiąc wiosenne porządki, zadbaj o to, aby wyrzucane przez
Ciebie gałęzie były pocięte na kawałki mieszczące się do
kontenera,
2) jeżeli nie ma już miejsca w kontenerze, nie pozostawiaj gałęzi ani
innych odpadów zielonych luzem pod pojemnikiem, tylko
poczekaj na jego opróżnienie albo zapakuj odpady do worka,
3) nie wyrzucaj ani nie pozostawiaj pod pojemnikami gruzu
budowlanego ani innych odpadów budowlanych,

4) jeżeli widzisz osobę która zaśmieca Twoją okolicę, kulturalnie
zwróć jej uwagę.
Odpady takie jak gruz budowlany, wielkogabaryty (fotele,
wersalki, stoły) oraz zużyte opony samochodowe przyjmowane są
bezpłatnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK) przy ulicy Grunwaldzkiej w Namysłowie. Odpady zielone
(gałęzie), również przyjmowane są w PSZOK.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 17:00
oraz w soboty w godz. od 10:00 do 13:00.
Aleksander Polan

Bóbr z Mikowic
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kwietnia br. funkcjonariusze Straży Miejskiej w
N a my s ł o w i e o t r z y m a l i z g ł o s ze n i e , że w
Mikowicach, w przydrożnym rowie znajduje bóbr.
Po przybyciu na miejsce potwierdzili zgłoszenie.
Zwierzę sprawiało wrażenie zagubionego i przestraszonego.
D o d at kowo za ch ow y wa ło s ię a gresy wn ie. W w yn iku
przeprowadzonych rozmów ustalono, iż bóbr przebywa w tym
miejscu od pewnego czasu i stwarza zagrożenie dla ludzi i zwierząt
domowych. Podjęto więc decyzję o odłowieniu zwierzęcia i
przewiezieniu go na obserwację weterynaryjną. W obecności
lekarza weterynarii Łukasza Ocharskiego bóbr trafił do klatki i
został przewieziony do Lecznicy Weterynaryjnej. Po wykonaniu
niezbędnych czynności i stwierdzeniu, że zwierzę jest zdrowe, bóbr

trafił z powrotem do swojego
środowiska naturalnego.
Z a p o m o c w
przeprowadzeniu czynności
odłowienia bobra, Straż
Miejska składa szczególne
podziękowania dla Pana
Łukasza Ocharskiego.
Jednocześnie przypomina o
zachowaniu szczególn ej
ostrożności w przypadku
spotkania z dzikimi zwierzętami znajdującymi się w pobliżu
domostw.
Ireneusz Troska
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70-lecie OSP w Ligocie Książęcej

W

roku 1945, tuż po zakończeniu II wojny światowej,
na Dolny Śląsk przybyli osadnicy z różnych stron
Polski. W Ligocie Książęcej nowi mieszkańcy
rozpoczęli organizowanie od podstaw życia
społecznego i kulturalnego. Już w maju 1946 roku, na zebraniu
założycielskim ukonstytuował się pierwszy zarząd Ochotniczej
Straży Pożarnej. Funkcję prezesa objął Franciszek Bień, pierwszym
komendantem wybrano Zbigniewa Świrskiego, sekretarzem
Stanisława Hyrę, skarbnikiem Edwarda Rudzkiego, a
gospodarzem Piotra Bienia.
W owym czasie była to pierwsza i jedyna organizacja
społeczna na terenie wsi, wokół której skupiało się życie jej
mieszkańców. W tym trudnym okresie, braki w wyposażeniu i
sprzęcie pożarniczym, strażacy ochotnicy nadrabiali zapałem,
odwagą i ofiarnością w niesieniu pomocy potrzebującym. W
roku 1961 strażacy – ochotnicy otrzymali pierwszy samochód
gaśniczy marki Dodge z przyczepką do przewożenia sprzętu i
była to widoczna jakościowa zmiana w porównanie z
używanymi dotąd wozami konnymi, którymi jeżdżono do
pożarów.
W roku 1993, prezesem OSP w Ligocie Książęcej został
Sławomir Wypchło i od tego czasu rozwój organizacji nabrał
właściwego tempa. Systematycznie w OSP zaczęło przybywać
nowych członków, w tym uczniów, zawiązując Młodzieżowe
Drużyny Pożarnicze. Zarząd swoimi działaniami doprowadził do
pozyskania nowego, specjalistycznego sprzętu i podniesienia
poziomu wyszkolenia swoich członków. Strażacy zajmują się
organizacją życia kulturalnego wsi, w tym imprez kulturalnych i
sportowych, a zebrane w ten sposób środki finansowe,
przeznaczają na poprawę bazy sprzętowej i szkoleniowej.
W roku 1995 jednostka została włączona do Krajowego
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, jako pierwsza z terenu Gminy
Namysłów.
3 maja 1996 roku, w jubileusz 50-lecia działalności OSP
Ligota Książęca, jednostka otrzymała sztandar, którego
fundatorami byli miejscowi strażacy – ochotnicy. W kolejnych

latach istnienia jednostki, jej członkowie osiągają coraz wyższe
lokaty w gminnych zawodach sportowo – pożarniczych OSP oraz
przeglądach operacyjno – technicznych, wygrywając je w roku
2008 i 2009.
Współcześnie druhowie z Ligoty Książęcej mogą prowadzić
działania z zakresu gaszenia pożarów, ratownictwa technicznego i
medycznego.

14 maja br., w czasie uroczystych obchodów 70-lecia
powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Książęcej, po
rocznicowej mszy świętej odprawionej w miejscowym kościele,
uroczystej zbiórce druhów i podniesieniu flagi państwowej,
odznaczono najbardziej zasłużonych strażaków – ochotników.
W dowód zasług ligockiej jednostki i uznania poziomu wyszkolenia
strażaków, burmistrz Julian Kruszyński, w imieniu mieszkańców
Gminy Namysłów, przekazał jednostce nowy samochód
pożarniczy, który jeszcze bardziej przysłuży się poprawie stanu
bezpieczeństwa dla mieszkańców. Na koniec na ścianie miejscowej
remizy odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą 70. rocznicy
powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Książęcej.
AO

Oddając krew, ratujesz życie!
Z inicjatywy Polskiego Czerwonego Krzyża i Grupy
Muszkieterów 7 maja br. odbyła się akcja poboru krwi przy
Intermarche w Namysłowie.
Wśród krwiodawców rozlosowano 10 profesjonalnych apteczek
samochodowych.
Następna akcja odbędzie się 31 maja br. w Namysłowskim
Ośrodku Kultury.

Dodatkowe pieniądze dla szkół i przedszkoli

P

onad 300 tys. zł – to dodatkowe środki, które gmina
N a mys ł ó w p r ze ka za ł a p r ze d sz ko l o m , sz ko ł o m
podstawowym i gimnazjom w tym roku – To nowy pomysł
na to, by wspomóc nasze szkoły – mówi wiceburmistrz
Artur Włodarczyk.
Szkoły otrzymały dodatkowe środki – w przeliczeniu po 100
zł na każdego ucznia – z przeznaczeniem na najpilniejsze potrzeby, w
tym remonty oraz odnowienie infrastruktury.
Dzięki temu, na przykład w Szkole Podstawowej nr 4 z
Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie zostały wyremontowane

drzwi wejściowe do świetlicy szkolnej, a w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Ligocie Książęcej przystąpiono do prac związanych
z remontem dachu sali gimnastycznej.
- Potrzeb w placówkach oświatowych jest wiele. Nie
wszystkie możemy od razu zrealizować. Mam jednak nadzieję, że
dzięki tym środkom finansowym, choć w części uda się wykonać
najpilniejsze remonty, by personelowi stworzyć dogodne warunki
pracy, a podopiecznym nauki i zabawy – powiedział wiceburmistrz
Artur Włodarczyk.
Grzegorz Kardaś
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Apel Papieża Franciszka o „ekologiczne nawrócenie”
Zamykajcie kopalnie – budujcie wiatraki

“

Jesteśmy pierwszym
pokoleniem, które
odczuwa zmiany klimatu
i jednocześnie ostatnim,
które może coś zmienić.
Barack Obama

E

”

ncyklika to w Kościele Katolickim najwyższej rangi
dokument dotyczący nauczania, jaki papież kieruje do
biskupów i wiernych na całym świecie. Papież Franciszek
w swojej liczącej 192 strony encyklice z 24 maja 2015
roku „Laudato si, mi Signore” (Pochwalony bądź, Panie mój)
dowodzi, że coraz więcej badań naukowych dobitnie wykazuje, że
globalne ocieplenie to wynik nadmiernej emisji gazów
cieplarnianych, za co odpowiedzialność ponoszą ludzie. Ziemia,
nasza siostra, „protestuje z powodu zła, jakie jej wyrządzamy
nieodpowiedzialnym wykorzystywaniem i rabunkową
eksploatacją dóbr” - pisze papież Franciszek i apeluje o
„ekologiczne nawrócenie”. Zwraca uwagę na konieczność
drastycznej redukcji emisji m.in. dwutlenku węgla poprzez
zastępowanie paliw kopalnych i rozwijanie odnawialnych źródeł
energii.
Obecny stan rzeczy to rezultat wysokiego stężenia gazów
cieplarnianych, emitowanych głównie z powodu działalności
człowieka. Franciszek zwraca uwagę na to, że „zwiększa to
szczególnie wzorzec rozwoju opartego na intensywnym
wykorzystaniu paliw kopalnych, stanowiący centrum światowego
systemu energetycznego”. Mówi: „Wiemy, że technologia oparta
na spalaniu silnie zanieczyszczających paliw kopalnych, zwłaszcza
węgla, ale także ropy naftowej, a w mniejszym stopniu gazu,
powinna być stopniowo zastąpiona”. Papież pisze: „Nasz dom,
Ziemia, staje się coraz bardziej ogromnym składem nieczystości”.
Ludzkość - dodaje - musi sobie uświadomić konieczność zmiany
dotychczasowego stylu życia. Jako priorytet papież wskazał
doprowadzenie do bardzo dużej redukcji emisji dwutlenku węgla,
poprzez „zastępowanie paliw kopalnych i rozwijanie odnawialnych
źródeł energii”. Franciszek mówi: „dorastaliśmy myśląc, że
jesteśmy właścicielami i rządcami Ziemi uprawnionymi do jej
grabienia. Ale tak nie jest, dlatego cała ludzkość powinna
zjednoczyć się w dążeniu do poprawy sytuacji, dopóki jest jeszcze
zdolna do współpracy w budowaniu naszego wspólnego domu”.
„Potrzeba nowej powszechnej solidarności, wstrzemięźliwości i
pokory”.
Głowa Kościoła katolickiego twierdzi, że powinniśmy

bezzwłocznie zmienić swój styl życia i związanej z nim nadmiernej
konsumpcji. Ostrzega, że brak dbałości o środowisko naturalne
prowadzi do wykluczenia najgorzej uposażonych grup
społecznych. Papież głosi, że szerzy się globalna
niesprawiedliwość, a problemy najsłabszych mieszkańców planety
są często postrzegane jako „zwykły negatywny efekt uboczny”.
Według Franciszka bierze się to z tego, że eksperci i ludzie władzy
„żyją i dumają w luksusowych warunkach”. Franciszek twierdzi,
że”: „nie można już z pogardą i ironią traktować prognoz
katastroficznych”. Ostrzega, że dojdzie do tego, że następnym
pokoleniom zostawimy „zbyt wiele gruzów, pustyń i śmieci”.
Papież uważa, że zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
wymaga uczciwości, odwagi i odpowiedzialności, w szczególności
od krajów i najpotężniejszych i najbardziej zanieczyszczających.
Franciszek nie godzi się na stanowiska niektórych krajów, które
wyżej stawiają własne interesy narodowe niż globalne dobro
wspólne.
Całym swoim autorytetem papież Franciszek popiera tych
uczonych, którzy udowadniają, że za zmiany klimatu
odpowiadamy my, ludzie. Encykliką „Laudato si, mi Signore”
Franciszek zaczyna nowy rozdział w starciu z konserwatywnymi
poglądami, które negują konieczność drastycznego ograniczenia
spożycia paliw kopalnych – czyli głównie węgla i ropy naftowej.
Według Ojca Świętego tylko takie ograniczenia odniosą pożądany
skutek i pomogą uratować nasz wspólny dom – Ziemię. Musimy
zahamować proces nadmiernego ocieplania i natychmiast zacząć
zmieniać nasz sposób życia, produkcji i nadmiernej konsumpcji.
Franciszek ostrzega, że jeżeli będziemy nadal zachowywać się w
sposób nieodpowiedzialny, to w nieodległej przyszłości - już w
obecnym stuleciu - staniemy się świadkami nadzwyczajnych zmian
klimatu i wyjątkowej destrukcji ekosystemów; stopnieją lodowce,
podniesie się poziom mórz, pustynnieć będą całe regiony Ziemi.
Degradacja środowiska naturalnego doprowadzi do biedy i
olbrzymich migracji ludzi na całym świecie.
Miejmy nadzieję, że encyklika papieża Franciszka sprawi, że
konserwatywne grupy ekologów zmienią w końcu swoje obecne
poglądy dotyczące zmian klimatycznych i dopuszczą myśl, że to
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człowiek w dużej mierze jest winny tym niepokojącym zjawiskom,
które zaczynają niekorzystnie zmieniać nasz klimat.
„Jednak we wspólnocie międzynarodowej nie osiągnięto
odpowiednich porozumień na temat odpowiedzialności tych,
którzy muszą ponosić wyższe koszty transformacji energetycznej”
– z żalem zauważa Papież. Encyklika mówi nie tylko o wielkich
zagrożeniach ze strony technologii, ale i o tym, że nowoczesna
technika jest zdolna do tworzenia piękna. „Czy można zaprzeczyć
pięknu samolotu lub niektórych drapaczy chmur?” – pyta papież.
A jak piękne wśród pól potrafią być wiatraki, które, wytwarzając
czysta energię nie niszczą środowiska! To pierwszy taki dokument
w historii Kościoła, wcześniej żaden papież nie ogłaszał encykliki
poświęconej zamianom klimatycznym. Należy jednak
przypomnieć, że poprzednik Franciszka, Benedykt XVI również
wzywał do redukcji emisji gazów cieplarnianych i to za jego
pontyfikatu zainstalowano w Watykanie pierwsze kolektory
słoneczne. „Zagadnienie degradacji środowiska wiąże się z
potrzebą zmiany zachowań każdego z nas” - mówi papież i dodaje,
że każdy może wnieść swój mały wkład w dzieło ochrony klimatu i
Ziemi natychmiast, choćby zwyczajnie ubierać się cieplej zamiast
włączać ogrzewanie. Encyklika ta to wielki apel papieża do
światowych przywódców o coraz większe zastępowanie węgla
kamiennego i ropy naftowej inwestycjami w odnawialne źródła
energii.
I tu pojawia się prawdziwy problem. Jak to jest, że w
najbardziej katolickim kraju w Europie, w kraju gdzie mamy ponad
30 tysięcy kościołów, w kraju szczycącym się podpisanym
Konkordatem, nikt nie zwraca uwagi na papieską encyklikę i na
przesłanie z niej płynące?! Ani wierni, ani księża, ani rządzący.
Polski parlament pracuje i ma wkrótce przyjąć ustawę
ograniczającą, lub – jak mówią niektórzy – wręcz uniemożliwiającą
budowę farm wiatrowych. Sejm w ekspresowym tempie
przyjmuje obecnie tzw. ustawę antywiatrakową, której celem jest
znaczne odsunięcie tego typu budowli od zabudowań
mieszkalnych. Zdaniem inwestorów nowa ustawa w rzeczywistości
prawie całkowicie zablokuje budowę wiatraków w naszym kraju.
Ministerstwo Środowiska rozpoczyna równocześnie prace nad
ustawą, która może w zdecydowany sposób ograniczyć budowę
biogazowni. Coraz większe i niezrozumiałe protesty społeczne
zaczyna budzić także pomysł budowy farm fotowoltaicznych, nie
mówiąc już o elektrowniach atomowych, elektrowniach wodnych,
a także produkcja i spalanie biomasy oraz biopaliw.
Ale to dopiero początek nowych ograniczeń, które mają utrudnić
powstawanie inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami
energii. Kolejny projekt – tzw. ustawa antyodorowa – ma się
również wkrótce pojawić. Nowe przepisy będą wymierzone
przede wszystkim w emitujące uciążliwe zapachy działy rolnictwa,
przetwórstwa spożywczego, zagospodarowania i utylizacji
odpadów oraz oczyszczania ścieków. Przepisy – jeżeli wejdą w życie
– w istotny sposób ograniczą możliwość budowy: biogazowni
rolniczych, biogazowni wysypiskowych, biogazowni przy
oczyszczalniach ścieków, spalarni odpadów oraz wytwórni
biopaliw.
Rzecz niewiarygodna, ale zaczynają już powstawać organizacje
protestujące przeciwko budowie farm słonecznych. Co tu jest
powodem protestów? Ponoć głównym problemem jest to, że ktoś
nagle zaczął uważać, że fotowoltaika jest nieładna i… szpeci
krajobraz.
Elektrownie atomowe grożą skażeniem radioaktywnym, a
elektrownie wodne szkodzą rybom i lokalnemu ekosystemowi.
Ekolodzy przestrzegają także przed rozwojem energetyki opartej
na biomasie, bo prowadzi do wylesiania oraz konkuruje z
produkcją żywności. Należy zakazać produkcji biopaliw, bo

konkuruje z produkcją żywności i niszczy silniki samochodowe.
Wprowadzenie zakazu budowy elektrowni wiatrowych w
odległości mniejszej niż 1,5 km lub więcej od zabudowań oznacza,
że nie będą one mogły być lokalizowane na ponad 99 proc.
powierzchni naszego kraju. Brak możliwości rozwoju energetyki
wiatrowej i ograniczenie jej obecnego zakresu spowoduje, że
gminy oraz lokalni mieszkańcy zostaną pozbawieni dodatkowego
transferu środków finansowych. Szacuje się, że rocznie
wspomniane transfery wynoszą ok. 1 mld złotych, których
beneficjentem jest ok. 330 gmin i ok.70 000 gospodarstw rolnych
(tj. ok 250 000 osób). Istotne, aby politycy tworzący prawo potrafili
wyważyć racje mieszkańców, na których mają oddziaływać
inwestycje oraz interes społeczny pozostałych mieszkańców kraju.
Troskę papieża Franciszka o dobro wspólne można bardzo
łatwo przełożyć na nasz rodzimy, polski grunt. Według Europejskiej
Agencji Środowiska tylko w Polsce co roku w wyniku
zanieczyszczenia powietrza umiera 45 tys. ludzi. Dla obecnego
rządu życie ludzkie stanowi największą wartość od poczęcia aż do
naturalnej śmierci. Trudno uznać za naturalną śmierć w wyniku
chorób spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza –
smogiem. Trudno uznać za naturalną śmierć w wyniku wypadków
w kopalniach, gdzie ludzie tracą życie w przerażający sposób:
zasypani, spaleni żywcem, uduszeni trującymi gazami.
Wniosek jest prosty: zmniejszenie zanieczyszczenia
spowodowanego przez spalanie paliw kopalnych jest po prostu
działaniem propaństwowym i zwyczajnie ludzkim. Wprowadzenie
w życie wskazówek papieża Franciszka zawartych w encyklice z 24
maja 2015 roku „Laudato si, mi Signore” powinno stać się nie tylko
naszym prawem, ale wręcz naszym obowiązkiem.
Jako ciekawostkę dodam, że już prawie 500 kościołów w
Wielkiej Brytanii planuje ogrzewanie i energię elektryczną
pobierać z odnawialnych źródeł energii. Powstały specjalne
kościelne fundacje, które pomagają i zachęcają brytyjskie kościoły
do wykorzystywania czystych źródeł energii zamiast paliw
kopalnych. Do nas należy wybór, jak traktować Ziemię, jak
wydajemy nasze pieniądze i jak zasilamy w energię nasze
zabudowania - mówi David Walker, anglikański biskup
Manchesteru i dodaje: przez wykorzystanie nowoczesnych
technologii, które zamieniają wiatr i słońce w czystą i odnawialną
energię, ludzie mogą nadal korzystać z daru stworzenia.
Akcję zapoczątkował najstarszy na świecie bristolski kościół
Metodystów. To, że jesteśmy najstarszym budynkiem Metodystów
na świecie, nie znaczy wcale, że zmuszeni jesteśmy używać energii
zanieczyszczającej środowisko - stwierdził przedstawiciel kościoła i
dodał: przejście na czyste źródła energii jest najprostszą rzeczą,
jaką możemy zrobić, aby pomóc w globalnym odejściu od spalania
węgla.
I na koniec jeszcze jedna informacja. 18 grudnia 2015 roku
zamknięto w Wielkiej Brytanii ostatnią kopalnię węgla
kamiennego, a przypomnijmy, że w czasach rozkwitu sektora, czyli
w latach dwudziestych XX wieku, węgiel kamienny na wyspach
brytyjskich wydobywano w prawie 3 tysiącach kopalń, a
pracowało w nich prawie półtora miliona ludzi. Rząd Wielkiej
Brytanii ogłosił w styczniu tego roku, że do 2025 roku zostaną
zamknięte najbardziej zatruwające środowisko elektrownie
węglowe. Zresztą już teraz w Wielkiej Brytanii produkcja energii ze
źródeł odnawialnych przewyższa produkcję energii z węgla
kamiennego.
Można? Można!!!
Dariusz Bereziuk
Przedruk z Miesięcznika Samorządowo-Gospodarczego
WIADOMOŚCI DOLNOŚLĄSKIE

14
Uczniowska wymiana międzynarodowa 2015/2016
MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA STUDENTŮ
Uczniowie z Czech w naszej szkole!
hoj! a...... naschledanou!
W dniach 25 – 28 kwietnia br. w
Gimnazjum nr 1 w Namysłowie gościliśmy 22
u c z n i ó w o ra z 2 o p i e k u n ó w ze s z ko ł y
partnerskiej Základní škola Zeleneč. Warsztaty
językowe zorganizowane dla naszych gości
umożliwiły im poznanie kultury i zwyczajów
naszego kraju.
Pierwszy dzień to chwile wspólnie
spędzone w Zorza Bowling. Dzięki uprzejmości
właścicieli, uczestnicy wymiany mogli aktywnie
spędzać czas, a przy okazji lepiej się poznać.
Świetna zabawa to najlepsza metoda integracji
młodzieży. We wtorek uczniowie wyruszyli na
wycieczkę do Europejskiej Stolicy Kultury 2016 - Wrocławia.
Kolejnym etapem warsztatów językowych było podążanie
krasnalowymi ścieżkami po wrocławskim Rynku. Odnalezienie
wszystkich krasnali wcale nie było takie łatwe. Maluchy kryją się w
uliczkach i zaułkach, umykają przed wzrokiem przechodniów.
Równie duże emocje wśród uczestników wymiany wywołał wjazd
na Sky Tower, gdzie można było podziwiać przepiękną panoramę
Wrocławia i okolic. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyło się
wrocławskie ZOO wraz z Afrykarium. Kolejny dzień spędziliśmy w
naszym malowniczym miasteczku. Zagraniczni partnerzy
odwiedzili naszą szkołę oraz zwiedzili Muzeum Techniki
Młynarskiej. Pobyt na basenie, ćwiczenia na orliku połączone z
treningiem street workout oraz pokonanie „trasy zdrowia”
pozwoliły naszym gościom poznać Namysłów również od
sportowej strony. Czwartek to dzień pełen emocji. Po treningu
przeprowadzonym przez pana Bogdana Kowalczyka oraz polskoczeskim sparingu nadszedł czas rozstania. Łzom nie było końca.

Wspólnie spędzone chwile umożliwiły przełamanie bariery
językowej i kulturowej, a przede wszystkim były początkiem
nowych przyjaźni.
Organizatorem uczniowskiej wymiany międzynarodowej
była pani Anna Koncur. Dziękujemy również pani Joannie
Olszewskiej za pomoc przy organizacji i przeprowadzeniu
wymiany.
Wymiana nie odbyłaby się, gdyby nie pomoc sponsorów, za
co serdecznie dziękujemy: Urząd Miejski w Namysłowie, Pan
Zbigniew Pabiniak, Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych
Ekowod Sp. z o.o., Metalproduct, Vetrotech Saint-Gobain Poland,
Centrum Rozrywki Zorza, Rzeźnictwo - Wędliniarstwo Józef,
Sylwester i Jolanta Maryniak, Nestlé Polska.
Dziękujemy również panu Bogdanowi Kowalczykowi oraz
rodzicom naszych uczniów biorących udział w wymianie za
zaangażowanie i pomoc.
Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie

Kurs języka hiszpańskiego, Barcelona 2016
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łównym założeniem kursu było doskonalenie
umiejętności językowych, nacisk kładziony był
zarówno na konwersacje i wymowę, jak i na
utrwalenie zasad gramatycznych oraz wzbogacenie
słownictwa.
W zajęciach mojej grupy uczestniczyło 7 słuchaczy z
rożnych krajów (Islandia, Holandia, Łotwa, Ukraina, Polska, Chiny
oraz Niemcy), co stworzyło szansę na wymianę doświadczeń,
znalezienie partnerów do realizacji w przyszłości wspólnego
projektu wielostronnego, a także prowadzenie dyskusji na różne
tematy. Dzięki możliwości pracy w grupie międzynarodowej
rozwinęłam tolerancję oraz szacunek względem innych

narodowości, kultur, ras czy religii. Mocną stroną kursu była
różnorodność ciekawych materiałów szkoleniowych oraz sposób
prowadzenia zajęć przez wykładowców, których cechowały
wysokie kompetencje, kreatywność oraz pełen profesjonalizm.
Wraz z innymi uczestnikami kursu brałam udział w zajęciach
integracyjnych organizowanych przez szkołę, jak i we własnym
zakresie: spotkania w kawiarniach, restauracjach i wszelakie
wycieczki kulturoznawcze. Zwiedzone miejsca i zdobyte
doświadczenia znacząco wpłynęły na poszerzenie horyzontów i
wzbogacenie mojej wiedzy kulturowej dotyczącej tego kraju.
Podczas pracy z uczniami urozmaicę moje zajęcia lekcyjne,
wzbogacając je o dodatkowe treści z zakresu kulturoznawstwa.
Zajęcia poświęcone kulturze i historii Hiszpanii nie tylko poszerzą
wiedzę ogólną moich uczniów, ale także zachęcą ich do walki z
ksenofobią i stereotypami oraz rozwijania w nich poczucia
integracji europejskiej.
Ogromną zaletą kursu było zakwaterowanie u jednej z
hiszpańskich rodzin. Codzienny kontakt i rozmowy z panią domu
wpłynęły na poprawę moich kompetencji językowokomunikacyjnych, jak również na lepsze poznanie i zrozumienie
zwyczajów rodziny hiszpańskiej.
Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystam w praktyce.
Poza „odświeżeniem” słownictwa, poznane nowatorskie metody
kształcenia, jakie wykorzystywali wykładowcy podczas zajęć,
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niewątpliwie wpłyną na podniesienie jakości prowadzonych
przeze mnie zajęć oraz zmotywują moich uczniów do aktywnej
pracy na lekcjach.
Udział w kursie w Barcelonie to nie tylko wspaniałe
doświadczenie, ale i fantastyczna przygoda. Nie tylko w pełni
spełnił moje oczekiwania, ale znacznie je przerósł. Zarówno zajęcia
prowadzone w profesjonalny sposób, dobór zagadnień i niezwykle
interesująca forma szkolenia pozwoliły na doskonałą ocenę kursu.
Wyjazd na zagraniczny kurs stanowi dla mnie wielką motywację do
podejmowania nowych wyzwań w pracy z dziećmi.

Moim zdaniem, programy unijne, które dają możliwość
rozwoju zawodowego i językowego kadry nauczycielskiej, rozwoju
językowego osób w innych sektorach, są bezcenne, gdyż dzięki nim
możemy doskonalić powyższe umiejętności, jak również
umiejętności organizacyjne i zarządzające.
Anna Koncur
Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie

„Kim chciałbym zostać?”

D

zieci z Przedszkola nr 5 w Namysłowie, szukając
właściwej odpowiedzi na to pytanie, osobiście poznały
przedstawicieli różnych zawodów.
Przedszkole odwiedził m. in. pisarz bajek dla dzieci Wiesław Drabik, doktor pediatra - Irena Konopka, aktorzy z Teatru
Lalki i Aktora w Opolu, leśnik z Nadleśnictwa, policjanci z Komendy
Powiatowej Policji w Namysłowie.
Maluchy odwiedziły również gospodarstwo rolne Państwa
Anny i Kazimierza Paczkowskich w Smarchowicach Wielkich.
Starsze grupy wybrały się na koncert do Państwowej Szkoły
Muzycznej, aby poznać zawód muzyka. Nasi uczniowie, z
nieskrywanym zainteresowaniem i entuzjazmem, przekonali się
na czym polega praca przedstawicieli różnych zawodów. Te
inspirujące spotkania pozwoliły dzieciom zrozumieć na czym
właściwie polega praca oraz jaka misja przyświęca konkretnym
zawodom. Maluchy mogły również zobaczyć narzędzia potrzebne
np. lekarzowi, rolnikowi czy muzykowi do jego pracy. Przedszkolaki
w miłej atmosferze poszerzały wiedzę o otaczającym ich świecie.
Zapewne obecne preferencje dzieci co do wyboru swojego

zawodu jeszcze wiele razy ulegną zmianie, jednak podjęcie dobrej
decyzji wymaga przyjrzenia się z bliska wielu profesjom.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Gościom za poświęcony
czas. Mamy jeszcze wiele pytań do strażaka, szewca, aptekarza,
weterynarza i mamy nadzieję, że uda nam się je zadać.
Przedszkole nr 5 w Namysłowie

6. Wojewódzkie Konfrontacje Muzyczne

7

kwietnia br. w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu
odbyły się 6. Wojewódzkie Konfrontacje Muzyczne.
Zmagania młodych artystów oceniało jury w składzie:
Marzena Mielcarek, Katarzyna Milart-Helscher,
Małgorzata Sury-Skrzypiec i Jacek Mielcarek. Zespół wokalny
GAMA, prowadzony wspólnie przez Szkołę Podstawową Nr 4 z
Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie i Namysłowski Ośrodek
Kultury-zdobył 1 miejsce prezentując 2 piosenki: „Dłonie” z
repertuaru Majki Jeżowskiej i „Dzisiaj tu, jutro tam” z repertuaru
zespołu WARTAKI.
Od początku istnienia tego konkursu,
którego głównym organizatorem jest Piotr
Skrzypiec - GAMA wciąż plasuje się na 1
miejscu i jest najlepszym zespołem
wokalnym w województwie opolskim.
O p ró c z p a m i ąt ko we go d y p l o m u z
zaszczytnym 1 miejscem - zespół otrzymał
także statuetkę i nagrodę dodatkową - 5
godzinną sesję nagraniową w studio „M”
RADIA OPOLE. Po ciężkich, stresujących
zmaganiach konkursowych - zespół został
zaproszony do restauracji McDonald's na
poczęstunek, który ufundował dyrektor
szkoły Piotr Lechowicz.
GAMA wystąpiła w składzie: Magda
U r b a n i a k , Z u za n n a N a w ro t , Ka r i n a
Kołodziejczyk, Laura Wróblewska, Natalia

Bieniawska, Mateusz Antosik, Amelia Zwiernik i Dorota Gąszczak.
- Serdecznie dziękuję dzieciom z zespołu za wspaniałą
pracę, której efektem jest kolejny wojewódzki sukces,
a dyrektorowi Piotrowi Lechowiczowi za sfinansowanie wyjazdu instruktor zespołu Kazimierzowi Fiała.
Laury zdobyły także dwa inne zespoły z Namysłowa
prowadzone przez Marcina Mysiorka: DOMINANTA z Gimnazjum
Nr 1 wyśpiewała sobie 3 miejsce, a FERMATA z Gimnazjum Nr 2 -2
miejsce.
Kazimierz Fiała
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Oszczędzaj naturę, zbieraj makulaturę!

P

od hasłem „Bądź Eko, to się liczy!” w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ligocie Książęcej przeprowadzono
akcję zbierania makulatury.
Celem zbiórki było podniesienie świadomości
ekologicznej u dzieci i młodzieży oraz kształtowanie prawidłowych
postaw związanych z ochroną środowiska. Intencją gromadzenia
surowców wtórnych było także zwrócenie uwagi uczniów na
zagrożenia środowiska związane z m. in.z problemem
powstawania zbyt dużej ilości odpadów.
Miło nam poinformować, iż zebrano 547 kg makulatury.
Serdecznie dziękujemy uczniom i rodzicom za każdy kilogram
makulatury oraz wyjątkowo aktywny udział w akcji.
Organizatorzy akcji:
B. Zdyb, A. Bednarek, M. Klucowicz

Akcja „Czysty Aniołek”

W

dniach 11—22.04.2016 r. w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Ligocie Książęcej
przeprowadzono akcję „Czysty Aniołek”,
polegającą na zbiórce środków czystości dla
najuboższych dzieci.
Pomysłodawcą akcji jest organizacja pozarządowa „Piękne
Anioły”, która od lat na różnych polach zajmuje się niesieniem
pomocy dzieciom w całej Polsce.
Dzięki ofiarności rodziców i uczniów zebrano kilka
kartonów szamponów, mydeł, past i szczoteczek do zębów,
kremów oraz innych produktów potrzebnych w codziennej
pielęgnacji, łącznie ponad 500 sztuk. Dary przekazano Ośrodkowi
Pomocy Społecznej w Namysłowie, który rozdysponuje je
najbardziej potrzebującym.
Dziękujemy wszystkim za dobre serce i zaangażowanie!
Opiekunki akcji:
Barbara Zdyb i Anna Bednarek

„Śpiewać każdy może”

6

kwietnia br. w Przedszkolu Integracyjnym w Namysłowie
odbył się III Festiwal Piosenki Dziecięcej pod hasłem
„Śpiewać każdy może”.
Uczestniczyły w nim dzieci 5-6 letnie z siedmiu przedszkoli
Gminy Namysłów. Celem Festiwalu było wyzwalanie u dzieci
radości śpiewania, stworzenie dzieciom uzdolnionym muzycznie
okazji do zaprezentowania swoich talentów, integracja
p r ze d s z ko l a kó w p o c h o d z ą c y c h z r ó ż n y c h p l a c ó w e k
przedszkolnych, promowanie przedszkola w środowisku oraz
rozbudzenie uczucia radości i wspólnej zabawy.
Uczestnicy prezentowali się w dwóch kategoriach: solista i zespół.
Oceny uczestników konkursu dokonało jury w składzie:
Alina Mysiorek – dyrektor przedszkola, Kazimierz Fiała – nauczyciel
muzyki w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w
Namysłowie, Grzegorz Mazepka – nauczyciel muzyki w Szkole
Podstawowej Nr 5 w Namysłowie i Marcin Mysiorek – nauczyciel
zajęć artystycznych w Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami
Dwujęzycznymi w Namysłowie.
Komisja brała pod uwagę dobór repertuaru, interpretację
utworu i zaangażowanie wykonawcy, muzykalność oraz ogólne
wrażenie artystyczno-estetyczne.
Gościem specjalnym Festiwalu był zespół GAMA ze Szkoły
Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie
założony i prowadzony przez Kazimierza Fiałę.

W Festiwalu wzięło udział 4 solistów i 6 zespołów – razem
19 uczestników.
W kategorii solista wystąpili:
ź Stanisław Szachnowski z Przedszkola Integracyjnego w
Namysłowie w piosence „Marcowe żaby” – opiekun: Ewa
Szewczyk,
ź Urszula Tusk z Przedszkola w Bukowie Śląskiej w piosence
„Laleczka z saskiej porcelany” – opiekun: Zofia Adamczyk,
ź Maciej Urbaniak z Przedszkola w Bukowie Śląskiej w piosence
„Czterej pancerni” – opiekun: Zofia Adamczyk,
ź Hania Wierzbicka z Przedszkole Nr 5 w Namysłowie w piosence
„Marzec czarodziej” – opiekun Barbara Malinowska.
W kategorii zespół wystąpili:
ź Zespół „Cytrynki” w składzie: Natalia Łambucka, Milena Beza,
Martyna Wojciechowska z Przedszkola Nr 1 w Namysłowie w
piosence „Jak rozmawiać trzeba z psem” – opiekun: Julita
Karsznia,
ź Zespół „Misie” w składzie: Wiktoria Kmiecik, Anna Poprawa,
Miłosz Marcinkowski z Przedszkola Nr 3 w Namysłowie w
piosence „Potrafię już grać” – opiekun: Lidia Janas,
ź Zespół „Jagódki” w składzie: Maja Grobelna, Hanna Marel z
Przedszkola Nr 4 w Namysłowie w piosence „Ziemia – zielona
wyspa” – opiekun: Jolanta Moras, Ewa Kozłowska,
ź Zespół „Stokrotki” w składzie: Nikola Eliarz, Martyna Kurzawa,
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Milena Trzonkowska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ligocie
Książęcej w piosence „Maszeruje wiosna” – opiekun: Jolanta Breń,
ź Zespół „Witaminki” w składzie: Nanna Smreczak, Katarzyna
Adamczyk z Przedszkola Nr 5 w Namysłowie w piosence
„Dobrze z tatą iść” – opiekun: Barbara Malinowska,
ź Zespół „Słoneczka” w składzie: Nikola Kwiatkowska, Zuzanna
Gajda z Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie w piosence
„Przedszkole drugi dom” – opiekun: Jolanta Marel.
Oprócz talentu muzycznego dzieci zaprezentowały się w pięknych,
dostosowanych do śpiewanej piosenki strojach. Po prezentacji
wszystkich artystów wystąpił zespół GAMA ze Szkoły Podstawowej
Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie, który zaśpiewał
przedszkolakom dwie piosenki. Podczas przerwy artystów na
poczęstunek i odpoczynek, jury wybrało się na obrady w celu
wyłonienia laureatów konkursu.
Jury II Festiwalu Piosenki Dziecięcej ogłosiło wyniki:
W kategorii solista:
ź I miejsce – Stanisław Szachnowski z Przedszkola
Integracyjnego w Namysłowie,
ź II miejsce – Hania Wierzbicka z Przedszkola Nr 5
w Namysłowie,
ź III miejsce – Urszula Tusk z Przedszkola w Bukowie Śląskiej.
Dyplom za udział otrzymał:
ź Maciej Urbaniak z Przedszkola w Bukowie Śląskiej.
W kategorii zespół:
I miejsce ex aequo – Zespół „Cytrynki” z Przedszkola Nr 1 w
Namysłowie i Zespół „Witaminki” z Przedszkola Nr 5 w
Namysłowie,

ź

Zespół „Cytrynki”
II miejsce – Zespół „Stokrotki” z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Ligocie Książęcej,
ź III miejsce – Zespół „Misie” z Przedszkola Nr 3 w Namysłowie.
Dyplomy za udział otrzymali:
- Zespół „Jagódki” z Przedszkola Nr 4 w Namysłowie,
- Zespół „Słoneczka” z Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie.
Przygotowanie do konkursu to dodatkowa praca dla dzieci i
ich opiekunów, a sam występ to ogromna trema. Każdy uczestnik
konkursu został nagrodzony dyplomem i drobnym upominkiem
oraz co jest najważniejsze dla każdego artysty - gromkimi brawami.
Życzymy dzieciom, aby ich odkryte talenty – diamenty były
wszechstronnie rozwijane i pielęgnowane. Do zobaczenia za rok.
Przedszkole Integracyjne w Namysłowie
ź

Konkurs „Pięknie czytam”
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kwietnia br. odbył się konkurs zat. „Pięknie czytam"
zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną w
Namysłowie oraz Szkołę Podstawową nr 5 w
Namysłowie.
Uczestnikami konkursu byli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3,
4 i 5 z Namysłowa, Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Bukowiu,
Dąbrowie, Kamiennej, Pokoju i Polkowskiego, Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Głuszynie, Jastrzębiu, Ligocie Książęcej oraz
Zespołu Szkół Specjalnych im. Adama Mickiewicza w Namysłowie.
Komisja w składzie Maria Karaban, Grażyna Burkiewicz,
Katarzyna Paradowska i Sylwester Zabielny oceniła uczestników w
następujący sposób:
ź I miejsce – Jagoda Marczenko, Szkoła Podstawowa w Bukowiu,
ź II miejsce – Jaśmina Zdyb, Szkoła Podstawowa nr 5 w
Namysłowie,
ź III miejsce – Oliwia Błaszczyk, Szkoła Podstawowa nr 4 w
Namysłowie.
Szczególne wyróżnienie otrzymała uczennica ZSS im. Adama

Mickiewicza Wiktoria Luboń za „dosłowne” wcielenie się w postać
z czytanej książki. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i
zapraszamy za rok!
Biblioteka Publiczna w Namysłowie

Ruszyła wielka loteria „Nestlé porusza Polskę: Rusz po Nagrody!”

Z

początkiem maja ruszyła wielka loteria promocyjna w
ramach programu „Nestlé porusza Polskę: Rusz po
Nagrody!”. Do wygrania są karty upominkowe do sklepu
Decathlon oraz rodzinne wyjazdy do ośrodka, w którym
szkoleni są polscy olimpijczycy. Zgłoszenia do loterii można
przesyłać do 30 czerwca 2016 roku.
Jak wziąć udział?
W loterii można brać udział od 5 maja do 30 czerwca 2016
roku. Wystarczy w tym terminie dokonać jednorazowego zakupu
produktów Nestlé za minimum 25 zł i zachować dowód zakupu.

Marki objęte sprzedażą promocyjną to m.in. WINIARY, kawy
NESCAFÉ, batony LION, KIT KAT, woda mineralna NESTLÉ PURE
LIFE, lody KAKTUS, płatki NESTLÉ, NESQUIK, produkty dla dzieci i
niemowląt GERBER JUNIOR i BOBO FRUT oraz sucha karma
PURINA ONE. Następnie należy zarejestrować paragon na stronie
www.NestlePorusza.pl. Losowanie kart upominkowych do
Decathlonu odbywa się raz w tygodniu, natomiast rodzinny wyjazd
do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie można wygrać
codziennie – każdy paragon ma szansę wygrać. Pierwsi zwycięzcy
zostaną wyłonieni już z początkiem maja.
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Nagrody
Jest o co walczyć! Do wygrania jest 80 kart upominkowych
do sklepu Decathlon o wartości 1000 zł oraz łącznie 57 voucherów
na rodzinny, trzydniowy wyjazd dla maksymalnie 4 osób do
Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie, gdzie wspólnie
będzie można spędzić aktywnie czas na basenie lub zrelaksować
się podczas zabiegów odnowy biologicznej. Łączna pula nagród w
loterii to ponad 330 000 zł!
– Loteria to kolejny etap programu Nestlé porusza Polskę,
którego celem jest propagowanie zdrowego i aktywnego trybu
życia przez Nestlé. Wygranie karty upominkowej do sklepu
sportowego umożliwi zakup wymarzonego sprzętu, stroju czy
obuwia. Dla aktywnych wyjątkową nagrodą na pewno będzie
również wspólny rodzinny wyjazd do Ośrodka Przygotowań
Olimpijskich w Cetniewie, w którym szkolą się polscy olimpijczycy.
W czasie takiego wypadu rodzice razem dziećmi będą mogli
spędzić aktywnie czas wśród wielu atrakcji – mówi Marcin
Witkowski, Kierownik ds. Aktywacji w Punkcie Sprzedaży Nestlé
Polska.

Inicjatywa „Nestlé porusza Polskę” ogłoszona została w
lutym 2016 roku z okazji 150-lecia firmy i ma na celu wspierać
konsumentów w prowadzeniu aktywnego trybu życia, zgodnie z
motto Nestlé: „Jedz smacznie, żyj zdrowo”. W ramach programu
firma ufunduje 16 nowoczesnych siłowni terenowych w całym
kraju. Do 6 lipca trwa głosowanie na lokalizacje siłowni na
www.NestlePorusza.pl.
Nestlé Polska

Ewelina Ciunek po raz trzeci złotą medalistką Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży!

Z

awodniczka LKS Orzeł Namysłów zajęła pierwsze
miejsce i tym samym wywalczyła złoty medal podczas
odbywającej się w Olsztynie (01-03.05.2016 r.)
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży /WarmiaMazury 2016/ w zapasach kobiet.
Impreza ta jest równoznaczna z Mistrzostwami Polski
juniorek młodszych do lat 17. W zawodach finałowych
poprzedzonych dwutorowymi ogólnopolskimi eliminacjami
wystartowało 140 zapaśniczek z 52 klubów. Ewelina była jedyną
przedstawicielką Opolszczyzny. Arbitrem sędziującym OOM był
Dariusz Stępień z Namysłowa.
Podopieczna trenerów Marcina Marcinkiewicza oraz
Krzysztofa Pawlaka sięgnęła po raz kolejny po złoty medal OOM
(poprzednio 2014 i 2015 r.). Ewelina w znakomitym stylu wygrała

rywalizację w kategorii
wagowej do 70 kg. Swoje cztery
walki rozstrzygała na swoją
ko rzyś ć p rzed c za s em p o
niespełna jednej minucie przez
przewagę techniczną 10-0.
Zawodniczka pokazała na
zawodach bardzo wysoki i
nieosiągalny dla krajowych
rywalek poziom. Przed
n a mys ł ow i a n k ą sta r t y n a
Mistrzostwach Europy i Świata,
gdzie liczymy na jej sukcesy!

Ogromne gratulacje!
LKS Orzeł Namysłów

Rekrutacja do przedszkoli i szkół w Gminie Namysłów

M

imo trudności, w gminie Namysłów na rok szkolny
2016/2017 udało się wygospodarować miejsca w
przedszkolach i żłobkach dla wszystkich dzieci, które
wzięły udział w rekrutacji. Ogółem w szkołach
podstawowych w gminie, po decyzji zatrzymania sześciolatków
w przedszkolach, powstanie 8 oddziałów mniej.
Problem z brakiem miejsc w przedszkolach w całym kraju
wywołany został przez grudniową reformę oświaty. Większość
rządząca przegłosowała ustawę, która zniosła obowiązek szkolny
dla dzieci sześcioletnich. Rodzice mają teraz wybór – puścić
dziecko do szkoły lub zostawić je jeszcze na rok w przedszkolu.
Ciężar owej zmiany odczuły jako pierwsze samorządy, w których
gestii znajduje się większość szkół i przedszkoli. W sytuacji nie
pomaga też demografia.
Jak szacuje MEN, do szkoły pójdzie ok. 20 proc. sześciolatków (w
gminie Namysłów - niecałe 8 proc.). Reszta musi się zmieścić w
przedszkolach. Samorządy miały jednak przygotowanych zbyt
mało miejsc. Dlatego w placówkach są problemy z trzylatkami – w
tym roku gmina nie ma obowiązku przyjmować tak małych dzieci.
Odwrotny sytuacja dotyczy szkół podstawowych, które mają
problemy z utworzeniem dostatecznej liczby klas pierwszych.
W roku 2016/17 w Szkołach Podstawowych nr 3 i 4 zostanie
utworzone po jednym oddziale klas pierwszych. W Szkole

Podstawowej nr 5 nie utworzono klasy pierwszej z powodu braku
wymaganej liczby dzieci 7-letnich. Podobna sytuacja wystąpi w
placówce w Głuszynie. Sytuacja ta jeszcze może ulec zmianie,
ponieważ rodzice maja prawo zadecydować o rozpoczęciu nauki
szkolnej przez 6 latka do 31 sierpnia 2016 r.
G m i n a u t wo r zy ł a ta k że o d d z i a ł y p r ze d sz ko l n e p oza
dotychczasowymi placówkami - dwa oddziały w Szkole
Podstawowej nr 4, gdzie będą uczęszczały dzieci z Przedszkola nr 5
przy ul. Słonecznej oraz oddział utworzony w Gimnazjum nr 2 dla
dzieci z Przedszkola nr 4. W przedszkolach nr 3 oraz nr 1, dzięki
wygospodarowaniu dodatkowych pomieszczeń udało się
utworzyć dodatkowe oddziały.
W Gimnazjum nr 1 planuje się utworzyć trzy klasy pierwsze, a w nr
2 – cztery, co spowoduje, że ogólna liczba oddziałów zmniejszy się
o jeden w każdej z tych szkół. Spowodowane jest to względami
demograficznymi. Tylko 138 pierwszoklasistów będziemy mieć w
miejskich gimnazjach.
Taka sytuacja rodzi też problem z zatrudnieniem nauczycieli.
Władze gminy uspakajają zainteresowanych - Robimy wszystko,
aby żaden nauczyciel nie stracił pracy. To jest dla nas priorytetem podkreśla wiceburmistrz Namysłowa Artur Włodarczyk.
SS/GK
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2 Rajd Namysłowski

1

maja w Namysłowie po raz drugi
spotkali się zawodnicy
rywalizujący w cyklu KJS
(Konkursowa Jazda
Samochodem) Kierowca Roku
Opolszczyzny.
Na starcie stanęło 52 załogi.
Organizatorzy zaplanowali trasę o
długości 133,95 km, w tym 9 km prób
specjalnych.
Start honorowy pierwszej załogi
odbył się z namysłowskiego rynku o
godzinie 10:30. Następnie wszyscy
zawodnicy przystąpili do rywalizacji na
zamkniętych odcinkach specjalnych.
W tym roku trasa przebiegała w
okolicy zalewu w Michalicach, na
terenie gminy Świerczów oraz w
Namysłowie w okolicy dworca PKP.
Próba specjalna w Namysłowie (Sz7) rozgrywana była na
specjalnych zasadach. Zwycięzcą zostać miał duet najszybszy tylko
podczas pokonywania tej próby. Zawodnicy rywalizowali na niej o
Puchar Burmistrza Namysłowa. Najszybszą załogą okazała się duet
Oktawian Ostrowicz/Marcin Nanys startujący Subaru Legacy.
Na mecie sklasyfikowanych zostało 45 załóg. Zwycięzcą
klasyfikacji generalnej została załoga Oktawian Ostrowicz/Marcin
Nanys. W klasie gość zwyciężył startujący BMW M3 Szymon Rusin

pilotowany przez Magdę Ścieszkę.
Najwyżej sklasyfikowaną załogą z Namysłowa okazał się duet
Marcin Kozłowski/Agnieszka Kardaś (Ford Sierra RS Cosworth).
Na mecie zwycięzcom w poszczególnych klasach puchary wręczał
Burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński.
Zarówno większa niż w roku ubiegłym frekwencja, jak i
entuzjastyczne oponie startujących pozwalają uznać tegoroczną
edycję rajdu za bardzo udaną.
GK

Sezon rowerowy rozpoczęty

1

m a j a b r. o b c h o d z i l i ś m y w
Namysłowie Święto Roweru,
rozpoczynając tym samym
uroczyście kolejny już sezon
rowerowy pod przewodnictwem
Rowerowego Patrolu.
Na namysłowskim Rynku zebrało się tego
dnia wielu pasjonatów rowerów, w tym
członków Rowerowego Patrolu, dorosłych
oraz najmłodszych mieszkańców naszej
gminy wraz ze swoimi rowerami.
Uroczystego otwarcia sezonu
rowerowego dokonał Burmistrz
Namysłowa Julian Kruszyński, w asyście
prekursorki owych przedsięwzięć Barbary
Leszczyńskiej, Marcina Piekarka dyrektora
NOK oraz Mateusza Kani instruktora NOK.
Burmistrz podarował najmłodszym
cyklistom kamizelki odblaskowe w trosce o ich widoczność i
bezpieczeństwo podczas jazdy rowerem. Następnie odbył się
konkurs o przepisach ruchu drogowego dla wszystkich
zgromadzonych, w którym zwycięzców nagradzano praktycznymi
upominkami ufundowanymi przez Namysłowski Ośrodek Kultury.
Prezenty dla rowerzystów seniorów tzw. „pulsujące
światełka” przekazał w imieniu Namysłowskiej Rady Seniorów
członek rady Janusz Klimaszewski, zaś najmłodsi rowerzyści zostali
obdarowani kolorowymi dzwoneczkami przez członków
Porozumienia Namysłowskiego.
Po czym burmistrz Julian Kruszyński, wraz z zastępcą
Rafałem Nowowiejskim i Barbarą Leszczyńską udali się na wspólną
przejażdżkę wkoło Rynku z najmłodszymi pasjonatami jazdy

rowerowej.
Kolejnym, miłym punktem namysłowskiego Święta Roweru
była wspólna przejażdżka wszystkich zgromadzonych
rowerzystów, w kilku grupach, ulicami miasta, której punktem
docelowym było Przedszkole nr 3 w Namysłowie, gdzie burmistrz
Julian Kruszyński wraz z zastępcą Rafałem Nowowiejskim,
dyrektor placówki Małgorzatą Ruszczak i Barbarą Leszczyńską
posadzili na terenie przedszkolnym drzewo – magnolię, której
nadano imię Irena, upamiętniając ten dzień.
Po czym każdy uczestnik rowerowego święta mógł
zregenerować siły i posilić się energetycznym bananem.
Poczęstunek został ufundowany przez Powiat Namysłowski.
MR
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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: 23 8876 0009 0033 7904 2000 0002
w tytule: NA CELE STATUTOWE

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

2 duże, młode psy do oddania tylko w dobre ręce.
ARES (ciemniejszy) i NERO (rudy) są 3-letnimi psami. Piękne
psiaki, z cudownym umaszczeniem – jeden podpalany, a drugi
ognisty, ale oba z duszą aniołów. Są bardzo przyjacielsko
nastawione do ludzi, lubią jak się je głaska, mizia i przytula.
Mimo tego, że cały czas siedzą w kojcu to są bardzo mądre,
lgną do człowieka, ładnie chodzą na smyczy i w mig łapią
podstawowe komendy. Na spacerach są wesołe i energiczne,
bawią się, skaczą, gonią ptaszki, wszystko je interesuje jak ARES
NERO
dzieci.
Widać, że potrzebują ruchu, więc nie nadają się dla
domatorów. Na pewno zyskają przy bliższym poznaniu, gdyż pierwsze wrażenie może budzić respekt. Naszym
marzeniem jest, aby znalazły dom razem, jednak wiemy, że to nierealne i pozostaje nam tylko o tym dalej marzyć. Mogliby
pilnować domu czy ﬁrmy. Szczekaniem na pewno odstraszą nieproszonych gości.
Każdy z osobna też na pewno szybko odnajdzie się w nowym otoczeniu, wystarczy poświęcić kilka chwil co dzień i
pokazać czym jest ludzka miłość.
My i właściciele na pewno pomożemy w transporcie. Kontakt ws. adopcji: Barbara 514-600-717.

Kilka porad co zrobić, gdy zaginie nasz zwierzak:

Zawsze aktualne informacje na:

facebook.com/umnamyslow

namysłowska

Zapraszamy na oficjalny
profil Urzędu Miejskiego
w Namysłowie

drzewa itp. Era wszechobecnego internetu jest nieoceniona i
pozwala na zamieszczanie ogłoszeń na portalach
społecznościowych i stronach z ogłoszeniami
4. Sprawdzamy ogłoszenia, gdyż może ktoś znalazł Naszego
zwierzaka i szuka Jego właściciela.
5. Zgłaszamy fakt na policję, organizacji prozwierzęcej i
weterynarzom.
Pamiętajmy, żeby nigdy nie tracić nadziei, gdyż zwierzaki znajdują
się po miesiącach!
A w ramach przypomnienia, aby uniknąć niepotrzebnego stresu,
czy nieszczęścia przy zgubieniu zwierzaka:
ź Identyﬁkator / adresatka – załóż!
ź Czipy – zaczipuj i zarejestruj go w bazie ogólnopolskiej!
Apelujemy, prosimy - czytelnie znakujcie swoich pupili, w
dogodny dla Was sposób, gdyż przede wszystkim im
zaoszczędzicie wiele stresu spowodowanego, np. pobytem w
kojcu (w najlepszym wypadku) czy błąkaniu się po ulicach lub
nieszczęścia, a i Wy - właściciele na pewno szybciej odzyskacie
swojego ukochanego czworonoga czy też „trójłapka”.

azeta

1. Szukamy na własna rękę biorąc auto, rower, informując
znajomych i rodzinę, aby przyłączyli się do poszukiwań w okolicy i
w miejscach, w których chodził na spacery lub zawsze chciał
pójść. Pytamy przechodniów, pokazujemy zdjęcie czy go nie
widzieli. Jeśli mieszkamy w domku zostawmy otwartą furtkę, aby
mógł spokojnie wrócić na posesję.
2. Dzwonimy do Straży Miejskiej – pytamy czy nie złapali
podobnego i zostawiamy informację o zaginięciu, podając
dodatkowo znaki szczególne (np. łatka na oku, klapnięte ucho,
czerwona obroża) i zostawiając swój numer telefonu.
* Nasza, namysłowska Straż Miejska, bardzo angażuje się w
poszukiwania, przejmuje się losem zaginionych zwierząt i dokłada
wszelkich starań, aby odnaleźć pupila i pomóc mu wrócić do
właściciela. Jest po prostu nieoceniona! Dziękujemy im za
wszelką pomoc!
3. Robimy ogłoszenia, na których jest wizerunek Naszego pupila,
krótki opis (+znaki szczególne) i telefon kontaktowy. Najlepiej
zostawiać je w miejscach często uczęszczanych przez ludzi –
sklepy zoologiczne, gabinety weterynaryjne, jak również klatki
schodowe, markety, witryny sklepowe, słupy ogłoszeniowe,

Wydawca: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława
Dubois 3, 46-100 Namysłów.
Redaktor naczelny: Sławomir Stramski;
Kontakt: Urząd Miejski w Namysłowie,
tel. 774190361, fax 774100334,
e-mail: komunikacja.spoleczna@namyslow.eu
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść
ogłoszeń i reklam. Zastrzegamy sobie prawo
dokonywania skrótów w materiałach niezamówionych
i zmian w ich tytułach.
Druk: Przedsiębiorstwo Poligraficzne SOL-DRUK
Sebastian Olczyk, ul. 1 Maja 12, 46-100 Namysłów,
tel. 77 4105 529, e-mail: sol-druk@tlen.pl.
Nakład: 10000 egzemplarzy.
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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. 1774, z późn. zm.) oraz §15
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
31.10.2014 r., poz. 1490, z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 219/VII/16
Burmistrza Namysłowa z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości

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. 1774, 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

Burmistrz Namysłowa ogłasza
II publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż

Burmistrz Namysłowa ogłasza
IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w Namysłowie,
k. m. 17, obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 47, o
powierzchni 0,0206 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00042315/7.
Oferowana nieruchomość położona jest na terenie osiedla domów jednorodzinnych
przy ul. 1 Maja, na obszarze oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego jako teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Kształt działki
regularny (podłużny prostokąt).
Z uwagi na niewielką powierzchnię i brak możliwości samodzielnej zabudowy działki,
sprzedaż ograniczona do właścicieli nieruchomości sąsiednich – działek nr 46 i 48.

nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów, położonych w
Namysłowie w okolicach ul. Wileńskiej i Wschodniej, k. m. 5, obejmujących działki:

Cena wywoławcza – 13 500,00 zł /zawiera podatek VAT/

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.
Działki będące przedmiotem sprzedaży zapisane są w księdze wieczystej nr
OP1U/00051309/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV
Ksiąg Wieczystych.

Wadium – 1 350,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2016 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie
Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój nr 28.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium do dnia 17
czerwca 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 koszty przygotowania
dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży, płatne będą jednorazowo
najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność
nieruchomości.
I publiczny ustny ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości z dnia
5.04.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi 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

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych
przeznaczonych do sprzedaży
Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Dubois nr 3 (budynek B, III piętro) zostały
wywieszone wykazy nieruchomości, obejmujące:
1) działki oznaczone numerami: 1279/7, o pow. 0,1459 ha, 1279/12, o pow. 0,1477
ha, 1279/13, o pow. 0,1452 ha, 1279/16, o pow. 0,1560 ha, 1279/31, o pow. 0,1601
ha, 1279/32, o pow. 0,1052 ha, 1279/36, o pow. 0,1035 ha, 1279/58, o pow. 0,0801
ha, 1279/59, o pow. 0,1232 ha, położone w Namysłowie, k. m. 12, zapisane w
księdze wieczystej nr OP1U/00087197/0, przeznaczone do sprzedaży w drodze
przetargu;
2) działki nr 637, o pow. 0,0890 ha i nr 638, o pow. 0,0890 ha, położone w
miejscowości Kowalowice, k. m. 2, zapisane w księdze wieczystej nr
OP1U/00081715/6, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu;
3) działkę nr 76/10, k. m. 1, o powierzchni 0,0200 ha, położoną w miejscowości
Smarchowice Śląskie, księga wieczysta nr OP1U/00043135/8, przeznaczoną do
sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości
sąsiednich;
4) działkę nr 14/1, k. m. 1, o powierzchni 0.0474 ha, położoną w miejscowości
Pawłowice Namysłowskie, księga wieczysta nr OP1U/00081673/9, przeznaczoną
do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości
sąsiednich;
5) działkę nr 245/6, k. m. 1, o powierzchni 0,0900 ha, położoną w miejscowości
Mikowice, księga wieczysta nr OP1U/00044548/3, przeznaczoną do sprzedaży w
drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich;
6) działki nr 12/34 i nr 12/35, położone w Namysłowie, k. m. 3, księga wieczysta nr
OP1U/00075500/1, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu.
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art.
34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z
2015 r. poz. 1774, z późn. zm.), jeżeli złożą wnioski o nabycie w terminie określonym
w ustawie.
Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński

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 21 czerwca 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 17 czerwca 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
7.12.2015 r., II z dnia 15.01.2016 r. oraz III z dnia 5.04.2016 r. zostały rozstrzygnięte
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

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 38 ust.1,2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1774 z późn.zm.) oraz zgodnie z
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i
trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.
U. z 2014, poz. 1490), w związku z zarządzeniem Nr 252/VII/16 Burmistrza
Namysłowa z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie najmu lokali,

ogłoszenie płatne
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Burmistrz Namysłowa
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na
oddanie w najem lokal użytkowy, usytuowany w budynku dworca
kolejowo-autobusowego w Namysłowie ul. Dworcowa 7
Lokal użytkowy na parterze o powierzchni 22,82m², z przeznaczeniem na
prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem usług gastronomicznych.
W/w lokal jest wolny od obciążeń, wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną,
cieplną i elektryczną.
Koszty wyposażenia lokalu zgodnie z przeznaczeniem ponosi najemca, bez
możliwości żądania rozliczenia go w trakcie najmu lub w chwili zwrotu lokalu.
Budynek dworca kolejowo-autobusowego w Namysłowie wraz z opisanym
powyżej lokalem, jest własnością Gminy Namysłów, położony na działce
oznaczonej numerem 1073/30, k.m.9, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku
prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00077048/8.
Cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu za 1m² wynosi 15,16 zł
(słownie: piętnaście złotych 16/100), do której należy doliczyć obowiązujący
w danym roku podatek VAT.
Postąpienie w licytacji nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej netto za
1 m², z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Najemca wyłoniony w
przetargu zobowiązany będzie ponadto do ponoszenia kosztów zużycia mediów
oraz podatku od nieruchomości. Umowa będzie zawarta na czas nieokreślony.
Lokal można oglądać w dniu 3 i 4 czerwca 2016 r. w godz. 10:00 – 12:00.

ogłoszenie płatne
ogłoszenie płatne
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Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości
200,00 zł., najpóźniej do godz. 14:00 w dniu 15 czerwca 2016 r. na rachunek
bankowy Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000
0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu najmu, osobie która wygra
przetarg. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od podpisania umowy najmu –
wadium ulega przepadkowi na rzecz wynajmującego. Pozostałym osobom
wadium zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy.
Najemca będzie zobowiązany do uiszczania opłat z tytułu najmu lokalu w terminie
14 dni od daty otrzymania faktury.
Stawki czynszu będą ulegały corocznie zmianie, w zależności od
prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z podaniem uzasadnionej
przyczyny. Ogłoszenie zostanie zamieszczone w prasie lokalnej, na tablicy
ogłoszeń usytuowanej na terenie Namysłowa, a także na stronach internetowych
Urzędu Miejskiego w Namysłowie.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Namysłowie, tel. (77) 41-90- 375.
Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński

ogłoszenie płatne

Przetarg odbędzie się w dniu 20 czerwca 2016 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie
Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój nr 28.
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Turniej Tenisa Stołowego

M

łodzieżowa Rada
M i e j s k a
w Namysłowie
zadbała o ducha
rywalizacji tym razem w Turnieju
Tenisa Stołowego, który odbył się
15 kwietnia br. na sali Orła przy
ulicy Kolejowej w Namysłowie.
Cieszył się on dużym
zainteresowaniem. Zawodnicy
sta r towa l i w 3 kate go r i a c h :
gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne
oraz open (osoby powyżej 20 roku
życia). Najlepszą frekwencją
wykazali się gimnazjaliści. Po
długich starciach na podium w
p o szc ze g ó l nyc h kate g o r i a c h
stanęli:
W kategorii gimnazja:
1 miejsce - Aleksander Górecki,
2 miejsce - Wojciech Lew,
3 miejsce - Igor Fiała.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
1 miejsce - Alexander Wrzosek,
2 miejsce - Paweł Sobolewski,
3 miejsce - Karol Idzikowski.
W kategorii open:
1 miejsce - Jacek Pieszczyk,
2 miejsce - Alex Pabiniak,

3 miejsce - Radosław Sudoł.
Ponadto MRM przyznało nagrodę specjalną dla
najmłodszego uczestnika - Macieja Szemraja, który jako jedyny
zgłosił się w kategorii szkół podstawowych i dzielnie walczył ze
starszymi od siebie gimnazjalistami. Wszyscy uczestnicy otrzymali
pamiątkowy medal, a laureaci po drobnym upominku.
Pragniemy gorąco podziękować wszystkim za udział i wspólną
zabawę. Zachęcamy do równie aktywnego uczestnictwa w innych
namysłowskich wydarzeniach.
Młodzieżowa Rada Miejska w Namysłowie

ogłoszenie płatne

Udany sezon namysłowskich siatkarzy

N

iespełna rok temu grupa inicjatorów reaktywowała w
Namysłowie drużynę siatkówki. Sport ten ma w
naszym mieście wieloletnie tradycje, wielkie sukcesy i
rzesze wiernych kibiców. Obecny sezon, debiutancki
w trzeciej lidze, siatkarze startu zakończyli na pierwszym
miejscu, dominując swoich rywali i wygrywając 11 z 12 meczów.
Wynik ten zagwarantował Startowi udział w meczach
barażowych o wejście do drugiej ligi. Nasi siatkarze byli też
gospodarzem jednego z turniejów barażowych. Po zwycięstwie z
UKS-em Żarów i przegranych z MUKS-em Michałkowice i
Eurotaxem Lubsko, nasi siatkarze zajęli trzecie miejsce,
przegrywając awans małymi punktami. W tym sezonie sztuka
awansu do wyższej klasy rozgrywkowej nie powiodła się, ale wynik
osiągnięty przez siatkarzy Startu zadawala najwierniejszych
kibiców siatkówki w Namysłowie, motywuje do dalszej pracy i
pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość, a sportowy niedosyt
samych zawodników, wsparty zdobytym doświadczeniem może
być czynnikiem napędzającym wolę walki samych siatkarzy. W
przyszłym sezonie awans do drugiej ligi pozostaje nadal głównym
celem zawodników, trenerów i działaczy sekcji piłki siatkowej
Startu Namysłów. I za to w Namysłowie trzymają kciuki wszyscy
kibice tej pięknej dyscypliny sportu.
- Mimo wszystko był to udany sezon dla naszego zespołu.
Wygraliśmy ligę pewnie i zagraliśmy dobry turniej barażowy.
Pozostaje lekki niedosyt spowodowany brakiem awansu do
finałowego turnieju barażowego, który był o krok. Zrobimy jednak
wszystko, aby w następnym sezonie wypaść lepiej – podsumował
sezon trener naszych siatkarzy Stefan Kostecki.
AO
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Finał drugiego sezonu Międzyszkolnej Ligii Szachowej

F

inał drugiego sezonu Międzyszkolnej Ligii Szachowej
został rozegrany 28 kwietnia br. w świetlicy osiedlowej
Namysłowskiego Ośrodka Kultury.
W tym sezonie triumfowała drużyna szachistów z Zespołu
Szkół Mechanicznych w składzie: Tymoteusz Bieniawski, Kacper
Gońda, Dawid Dziuba, Andżelika Drajok, Wojciech Cieśla,
Katarzyna Czuczwara i Przemysław Pach, wyprzedzając
ostatecznie Zespół Szkół Rolniczych, który zapewnił sobie II
miejsce w ostatniej rundzie finałowego turnieju. Na trzecim
miejscu uplasowali się ostatecznie szachiści Gimnazjum nr 2.
Tabela wyników poniżej
Międzyszkolna Liga Szachowa rozgrywana jest przez
siedem miesięcy w roku szkolnym, uczestniczą w niej szkoły
ponadpodstawowe z Namysłowa. Nagrody w formie medali i
statuetek za pierwsze trzy miejsca
wręczał drużynom w imieniu
Starosty Namysłowskiego,
Naczelnik Wydziału Edukacji,
Kultury i Sportu – Sławomir
Hinborch. Sprzęt sportowy dla
uczestników turnieju w postaci
zegarów szachowych za pierwsze
d w a m i e j s c a i ko m p l e t ó w
szachów turniejowych dla
wszystkich drużyn, ufundowany
przez Gminę Namysłów wręczał I
Zastępca Burmistrza Namysłowa
– Artur Włodarczyk.
Indywidualne nagrody rzeczowe
w tym roku ufundowała firma CK
Szymuś, nagrody wręczał
Stanisław Zmora – były szachista
klubu LZS Goniec Namysłów,
który był najsilniejszym
zawodnikiem ówczesnego zespołu. Za pierwsze miejsca zawodnicy
otrzymali tablety, za drugie słuchawki, trzecia ekipa została
nagrodzona myszami komputerowymi. Namysłowski Ośrodek
Kultury ufundował dla wszystkich zespołów literaturę fachową,
wręczoną już wcześniej, aby podnosić poziom umiejętności w tej
królewskiej grze.

Nad całością przebiegu turnieju czuwał sędzia główny
Gabriel Płonka.
Organizatorzy (opiekunowie poszczególnych zespołów) w
imieniu swoim własnym, jak i grających zawodników dziękują
sponsorom oraz wszystkim, którzy umożliwili rozegranie
zawodów.
Tabela Końcowa:
1. ZSM – 51 punktów turniejowych i 91,5 punktów zdobytych w
partiach
2. ZSR – 37 pkt. tur i 67 wygranych partii
3. GM2 – odpowiednio 36 i 65,5
4. LO – odpowiednio 28 i 50
5. GM1 – 12 i 19
6. MOW – 7 i 20

Najlepsi zawodnicy kolejno: 1 Tymoteusz Bieniawski (ZSM) 24
zdobyte punkty, Kacper Gońda (ZSM) 20, 3. Kacper Barszcz (GM2)
19, 5-6. Michalina Komolko (ZSR) i Dawid Dziuba (ZSM) 17, 7.
Mikołaj Barszcz (LO) 16,5, 8. Andżelika Drajok (ZSM) 16.
Na przełomie maja i czerwca planowany jest turniej indywidualny,
dla najlepszych szachistów Ligii o nadanie kategorii szachowych.
Dariusz Karbowiak

