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Narodowe Święto Niepodległości

Godzina 9:45 – poczty sztandarowe zbierają się przed
Ratuszem.

Przemarsz uczestników Narodowego Święta Niepodległości
do Kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu i św. Piotra z Alkantary,
w którym została odprawiona Msza Święta za Ojczyznę.

Burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński podczas
okolicznościowego przemówienia.

Przed Ratuszem zebrały się Poczty sztandarowe.

Przemarsz do Namysłowskiego Ośrodka Kultury.

Program artystyczny w wykonaniu uczniów z Gimnazjum Nr
1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie.
GK

Z okazji Międzynarodowego Dnia Diabetyków, wszystkim chorym składamy
najserdeczniejsze życzenia zdrowia i siły w codziennym pokonywaniu cukrzycy. W
imieniu Zarządu Namysłowskiego Stowarzyszenia Diabetyków
Janina Rudawska - prezes

3
Gwiazdy w Namysłowie po raz drugi

B

ogusław Linda i Renata Dancewicz byli gwiazdami
tegorocznej, namysłowskiej odsłony Festiwalu
Aktorstwa Filmowego im. Tadeusza Szymkowa.
Niecodziennym wydarzeniem była również projekcja
filmu "Wołyń" i spotkanie z Michaliną Łabacz i Filipem
Pławiakiem, odtwórcami ról Zosi i kapitana Krzemienieckiego w
filmie Wojciecha Smarzowskiego.
W ramach festiwalu wyświetlono również film "Pitbull.
Nowe porządki", w którym wystąpił Bogusław Linda.
Piąta edycja Festiwalu Aktorstwa Filmowego odbyła się we
Wrocławiu i po raz drugi Namysłowie. Rozpoczęła ją gala, podczas
której Platynowymi Szczeniakami za wybitne osiągnięcia w
aktorstwie filmowym uhonorowani zostali Magdalena Zawadzka i
Jan Englert. Złoty Szczeniak tegorocznego festiwalu za najlepszą
pierwszoplanową kreację aktorska kobiecą trafił do Michaliny
Łabacz „za stworzenie pełnej, dojrzałej kreacji młodej dziewczyny
wrzuconej w tygiel okrutnej rzeczywistości”. Jak co roku FAF
towarzyszyły recitale, koncerty i spotkania z aktorami, jak również

warsztaty aktorskie dla młodzieży prowadzone przez Elżbietę
Słobodę, pedagog Warszawskiej Szkoły Filmowej.
SS

Po projekcji ﬁlmu „Wołyń”, w Namysłowskim Ośrodku Kultury
odbyło się spotkanie z Michaliną Łabacz – odtwórczynią głównej
roli kobiecej.

O 18:45 rozpoczęło się spotkanie z Bogusławem Lindą, który
odpowiadał na pytania publiczności.
SS

W Izbie Regionalnej odbyło się spotkanie z Renatą Dancewicz,
które poprowadził Sylwester Zabielny.

Namysłowianie zagłosowali, gmina zrealizowała

Ś

cieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ulicy
Pułaskiego, przy Parku Miejskim zwycięski projekt w głosowaniu Budżetu
Obywatelskiego Namysłowa 2016 r. została oficjalnie przekazana do użytkowania.
Trasa o długości 893 m, wykonana z nawierzchni
asfaltowej, prowadzi od skrzyżowania z ulicą
Braterską aż do Stadionu Miejskiego. Wykonawcą
robót była firma "EKOWOD" Sp. z o.o. w
Namysłowie. Pomysłodawcami przedsięwzięcia
byli mieszkańcy osiedla nr 2 w Namysłowie.
Projekt zdobył najwięcej głosów namysłowian
spośród siedmiu propozycji, nad którymi
głosowano w ramach tegorocznego budżetu
obywatelskiego - Wspierali nas biegacze, rolkarze,
rowerzyści oraz sami użytkownicy chodnika –
mówi Lucyna Medyk, radna i przewodnicząca
zarządu osiedla nr 2 - Podczas oficjalnego
przekazania do użytkowania chodnika Rowerowy
Patrol „przetestował” go i wyraził swoje
zadowolenie z utworzenia w tej części miasta wielofunkcyjnej
ścieżki, która będzie służyć wszystkim mieszkańcom Namysłowa i

okolic. Jeszcze w tym roku wzdłuż ścieżki planuje się
zamontowanie nowych ławek i koszy na śmieci.
SS

4
Namysłów – Miastem Idei

O

rozwoju gospodarczym miasta, o tym, co zmieni
kompleks sportowo-widowiskowy, i o tym, jakie są
współczesne funkcje rynku w mieście powiatowym - o
tym rozmawiano podczas debaty, która miała miejsce
6 października w Namysłowskim Ośrodku Kultury. Debata była
częścią akcji "Miasta Idei", którą prowadzi Gazeta Wyborcza.
Debatę poprzedziły warsztaty, w których udział wzięli
społecznicy, liderzy opinii, przedsiębiorcy, działacze kultury oraz
zaangażowana młodzież Namysłowa. Wnioski z warsztatów,
przedstawiono tuż przed panelem dyskusyjnym. Z kolei w dyskusji
udział wzięli Julian Kruszyński - burmistrz Namysłowa, Sylwester
Zabielny - przewodniczący Rady Miejskiej w Namysłowie, Damian
Lewandowski - dyrektor Hali Sportowej Częstochowa, Dr Witold

Rozwój gospodarczy miasta, nowe inwestycje na terenie gminy,
r ew i ta l i za c j a n a my s ł o w s k i e g o r y n ku , i n f r a st r u k t u r a
komunikacyjna, podnoszenie kwaliﬁkacji kobiet zatrudnionych w
lokalnych ﬁrmach. O tym między innymi rozmawiali goście
zaproszeni na warsztaty.

Potwora - ekonomista, wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i
Administracji w Opolu oraz Magdalena Mańkowska, specjalistka
od PR. Gościem specjalnym debaty był Marcin Urbaś, olimpijczyk,
rekordzista Polski w biegu na 200 m, właściciel Akademii
Kreatywnego Futbolu i Akademii Lekkoatletycznej Marcina
Urbasia. Głos zabierali także mieszkańcy zasiadający na widowni
NOK.
Relacja i wnioski z debaty są dostępne na stronach
internetowych Namysłowa oraz Gazety Wyborczej w Opolu i we
Wrocławiu.
SS

Podczas debaty zaproszeni goście rozmawiali na temat szans i
zagrożeń dla rozwoju gospodarczego Namysłowa, szans rozwoju
gminy po powstaniu kompleksu sportowo – widowiskowego,
współczesnych funkcjach rynku miasta powiatowego, czy też
pomysłach na ściągnięcie nowych inwestorów oraz zatrzymanie
mieszkańców. Po zakończeniu debaty odbył się panel dyskusyjny
podczas którego pytania gościom zadawali mieszkańcy.

Gmina ze wsparciem dla szpitala
300 tys. zł - to wkład gminy Namysłów
w podniesienie kapitału zakładowego
Namysłowskiego Centrum Zdrowia. Decyzję
taką podjęto podczas walnego
zgromadzenia spółki w dniu 3 listopada br.
To pierwszy tegoroczny krok w
realizację obietnicy burmistrza Juliana
Kruszyńskiego odnośnie dofinansowania
szpitala. Następnym będzie zakup sprzętu
medycznego za łączną kwotę 700 tys. zł - Na
dniach otrzymamy dokładną listę
zapotrzebowania ze strony spółki - mówi
burmistrz Kruszyński. Burmistrz podtrzymał
także propozycję wykupu w przyszłym roku
pakietów medycznych dla mieszkańców
gminy, zapowiadając przeprowadzenie
wymaganego w takim przypadku konkursu
ofert. Wyraził nadzieję, że spółka NCZ
przystąpi do tego konkursu z atrakcyjną
ofertą.
Milion złotych rocznie - taką łączną kwotą gmina
wspomaga NCZ S.A. W ubiegłym roku w ramach tych pieniędzy
również podniesiono kapitał zakładowy spółki i zakupiono
nowoczesny, dziewięciogłowicowy aparat USG. Gmina umorzyła
również szpitalowi podatek od nieruchomości. NCZ S.A. to spółka z

kapitałem samorządowym. Największym jej udziałowcem jest
powiat namysłowski, drugim co do wielkości udziałów jest gmina
Namysłów. Po pół procenta udziałów szpitala posiadają gminy:
Domaszowice, Pokój, Świerczów i Wilków.
SS

5
Plac za wygrane 20 tys. euro

P

rojekt zagospodarowania jednego z placów w
Namysłowie, jako jedyny w Polsce, a jeden z pięciu na
świecie, wygrał nagrodę ok. 85 tys. zł w konkursie
organizowanym przez Fundację Pracowniczą Velux Dołożymy drugie tyle pieniędzy i stworzymy kolejne wspaniałe
miejsce do odpoczynku i rekreacji dla rodzin z dziećmi - mówi
burmistrz Julian Kruszyński.
Tym miejscem jest plac przy zbiegu ulic: 3 Maja, Chrobrego i
Dubois. Do lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku usytuowany był
tam ewangelicki kościół Św. Andrzeja. Nowy projek zakłada
upamiętnienie tego faktu poprzez nasadzenia roślin, które będą
wyznaczały kształt niegdysiejszego fundamentu świątyni - Zależy
nam również na tym, by miejsce to żyło radością dzieci, które będą
je odwiedzać wraz ze swoimi opiekunami - mówi burmistrz
Kruszyński. Dlatego w miejscu tym staną nowe urządzenia, służące
najmłodszym. Ich kształt będzie nawiązywał do zabytkowej
architektury, pośród której się znajdą, a zwłaszcza do stojącego

nieopodal zamku książęcego będącego własnością browaru.
Trwa opracowanie finalnego planu zakresu robót. Plac jest
pod opieką Opolskiego Konserwatora Zabytków. Rewitalizacja
rozpocznie się na wiosnę. W inicjatywę włączą się również
bezpośrednio pracownicy fabryki VELUX, którzy będą
porządkować teren i sadzić rośliny. W planach jest posadzenie
nowych krzewów, postawienie ławek, usypanie ścieżek i budowa
placu zabaw w klimacie historycznym (kształt zamku). Koncepcja
zakłada obsadzenie skweru czerwonymi berberysami zgodnie z
obrysem murów dawnego kościoła, co nada temu miejscu
wyjątkowego charakteru.
Nowego charakteru nabiera już plac zabaw w parku im.
Kopernika, zwanym popularnie "Małpim Gajem" - Po instalacji
nowych urządzeń do zabawy zabieramy się także za
uporządkowanie samego parku - mówi burmistrz - Tak, żeby na
wiosnę był już w pełni gotowy.
SS

Rada Miejska o reformie szkolnictwa

Z

apowiadana reforma oświaty polegająca na likwidacji
gimnazjów wzbudza spore kontrowersje. Oprócz
problemów organizacyjnych, pośpiechu oraz braku
informacji o kosztach i szczegółach zapowiadanych
zmian, wątpliwości budzi fakt, że ciężar ich przeprowadzenia
spocznie na barkach samorządów.
S t ą d i n i c j a t y w a g r u p y ra d n y c h R a d y Po w i a t u
Namysłowskiego zaproponowała podczas ostatnich obrad Rady
projekt uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska w odniesieniu
do planowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian w
systemie oświaty. Wspierającymi taką uchwałę byli radni:

Sławomir Gradzik, Roman Letki, Adam Maciąg, Marcin Piekarek,
Roman Półrolniczak, Jerzy Szubert, Krzysztof Szyndlarewicz,
Stanisław Wojtasik i Cezary Zając. Projekt uchwały nie został
jednak przyjęty pod obrady Rady Powiatu, mimo, że na
wcześniejszym posiedzeniu powiatowej komisji oświaty radni
pozytywnie go zaopiniowali. Decydujący był brak głosów "za"
obecnej koalicji PSL-PiS, mającej większość w powiecie. Ciekawe,
że poparcia dla projektu nie udzielili radni będący z zawodu
nauczycielami, jak np. Andrzej Michta, Krzysztof Żołnowski czy
Piotr Lechowicz.
>>>>>

6
Co się nie udało w powiecie, Rada Miejska przyjęła
zdecydowaną większością głosów podczas sesji w dniu 27
października br.:
STANOWISKO RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
§ 1. Rada Miejska w Namysłowie z ogromnym niepokojem
obserwuje chaotyczne prace Ministerstwa Edukacji Narodowej
mające na celu zmianę modelu polskiego szkolnictwa. Demontaż
systemu oświaty, polegający między innymi na wygaszeniu, a w
konsekwencji likwidacji gimnazjów, zagrożenie utratą pracy
wielotysięcznej grupy pracowników oświaty – pedagogicznych i
niepedagogicznych, zaprzepaszczenie wieloletniego dorobku
szkół i placówek oświatowych, a także ogromnych nakładów
poniesionych przez samorządy, doprowadzą w konsekwencji do
chaosu w polskiej szkole, co bezpośrednio przełoży się na

obniżenie poziomu nauczania uczniów i będzie nieodwracalne w
skutkach dla pomyślności rozwoju młodych obywateli, a tym
samym dla całego społeczeństwa i całej Polski.
§ 2. Rada Miejska w Namysłowie stoi na stanowisku, że
jakiekolwiek zmiany, w tak ważnym obszarze polityki państwa,
muszą być realizowane w pełni transparentnie i w oparciu o
szerokie konsultacje z przedstawicielami organizacji pracowników
oświaty i samorządu terytorialnego. Podkreślić należy, że to
właśnie pracownicy oświaty i samorządy lokalne najlepiej widzą
problemy polskich szkół i bez uważnego wsłuchania się w ich
opinie nie jest możliwa dobra zmiana. Pomyślność Obywateli
Naszych jest nader ważnym celem, aby można było pozwolić sobie
na eksperymentowanie na systemie oświaty w atmosferze chaosu
i bałaganu.
SS

Wystawa „O Niepodległą – Rok 1914”

19

października przed Ratuszem
Miejskim odbyło się uroczyste
otwarcie plenerowej wystawy
w ro c ł aws k i e go o d d z i a ł u
Instytutu Pamięci Narodowej „O
Niepodległą – Rok 1914” . Ekspozycja jest
poświęcona żołnierzom Legionów Polskich
w 100 – lecie rozpoczęcia czynu zbrojnego.
Autorami koncepcji i opracowania
wystawy oraz katalogu są pracownicy
Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN
we Wrocławiu: dr Jerzy Kirszak, Sylwia
Krzyżanowska, Wojciech Trębacz.
Prezentowane na wystawie fotografie
i dokumenty pochodzą ze zbiorów: Zakładu
Narodowego im. Ossolińskich, Instytutu
Józefa Piłsudskiego w Londynie oraz zbiorów
prywatnych.
Wystawę na rynku będzie można zwiedzać do
12 listopada.
GK

Krystyna Pacholik zasłużonym Namysłowianinem

26

września 2016 roku, Rada Miejska w Namysłowie za
przywracanie wiary w sens działalności społecznej
oraz integrowanie organizacji pozarządowych
przyznała tytuł „Zasłużonego Obywatela Gminy
Namysłów ” Pani Krystynie Pacholik. Tytuł ten wraz z
okolicznościową statuetką przyznawany jest osobom za wybitne
osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla Gminy
Namysłów działalności samorządowej, rozwoju
gospodarki, twórczości naukowej, literackiej,
artystycznej, krzewieniu oświaty, kultury i sportu oraz
innych dziedzin życia społecznego.
Na listopadowej sesji Rady Miejskiej, Burmistrz
Namysłowa Julian Kruszyński, w imieniu wszystkich
radnych wręczył ten zaszczytny tytuł Pani Krystynie.
Krystyna Pacholik przez całe swoje dorosłe życie
angażowała się w działalność społeczną, która jak
twierdzi zawsze dawała jej wiele zadowolenia. Przez
ostatnie lawa pełniła wiele funkcję. Min: od roku
1994 jest prezesem namysłowskiego koła Polskiego
Związku Niewidomych i jednocześnie Prezesem
okręgu opolskiego oraz członkiem Zarządu Głównego
PZN. W Namysłowie pełni funkcję wiceprezesem
Ogrodów Działkowych „Przyszłość” oraz jest radną
Namysłowskiej Rady Seniorów. Za swoją długoletnią

działalność, została odznaczona, Brązową, Srebrną i Złotą odznaką
PZN, oraz Brązowym Krzyżem Zasługi, który w 2006 roku odebrała
z rąk Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Natomiast 20 października
2016 roku została odznaczona przez Prezydenta Andrzeja Dudę –
Srebrnym Krzyżem Zasługi.
AO

7
Potomkowie Polaków z Kazachstanu w Namysłowie

R

ealizując swoją wcześniejszą deklarację, burmistrz
Namysłowa Julian Kruszyński wystąpił z wnioskiem, by
w ramach akcji repatriacji Polaków z Kazachstanu,
przyjąć rodzinę o polskich korzeniach w Namysłowie.
Akcja ta stanowi jedno z najważniejszych zobowiązań moralnych
państwa polskiego w stosunku do osób represjonowanych w
czasach II RP i wpisuje się w obchody 80 rocznicy deportacji
Polaków do Kazachstanu. W sierpniu br. Jana i Jerzy Mironowie,
razem z dwójką swoich dzieci zamieszkali na terenie Gminy
Namysłów.
Rozmowa z Panem Jerzym Mironem, nowym mieszkańcem gminy
Namysłów.
Dla Polaków Kazachstan to dość egzotyczny kraj. Proszę nam o
nim opowiedzieć.
Ja mieszkałem w stolicy kraju – Astanie. To duże, nowoczesne,
europejskie miasto. Bardzo dynamicznie się rozwija. Od ponad
dwudziestu lat jest stolicą Kazachstanu. Ale Kazachstan to nie tylko
Astana. W kraju jest dużo wsi zamieszkałych przez miejscową
ludność, ale także przez różne inne narodowości. Są wsie
zamieszkałe przez Polaków, właśnie z takiej polskiej wsi pochodzi
moja żona, są wsie zamieszkałe przez Niemców i różne inne
narodowości. Tam żyje się inaczej niż w dużych miastach.
Kiedy zapadła decyzja, aby przyjechać na stałe do Polski?
Pochodzę z polskiej rodziny. Kiedyś w brew swojej woli, została ona
zmuszona do opuszczenia ojczyzny i siłą wywieziona na daleki
wschód. Cały czas dziadkowie i rodzice tęsknili za krajem.

Kazachstan dla zesłańców to była kraina cierpień nie tylko
fizycznych ale przede wszystkim duchowych. Wielu moich
przodków nie zobaczyło już swoich stron rodzinnych. Dopiero moje
pokolenie ziściło ich marzenia aby powrócić do Polski. Brat tutaj
skończył studia i tu mieszka. Moja żona też ma polskie
pochodzenie. Poznaliśmy się w polskiej szkole, gdzie uczyliśmy się
języka polskiego i podjęliśmy decyzję, by zamieszkać w ojczyźnie
moich przodków, aby tu wyrosły nasze dzieci i tutaj nauczyły się
języka polskiego.
Jak po pierwszych miesiącach spędzonych w Polsce odbierają
Państwo nasze miasto?
Spotkaliśmy tu miłych ludzi. Bardzo gościnnie nas przyjęli. Mimo
wszystko nie spodziewaliśmy się tego wszystkiego. Na każdym
kroku spotykamy się z życzliwością i sympatią namysłowian.
Naprawdę jesteśmy z tego bardzo zadowoleni i wszystkim bardzo
dziękujemy.
Czyli Wasze marzenia się spełniły?
Zawsze marzyłem, aby wrócić do Polski. Przyjeżdżałem tu jako
dziecko. Ale jeszcze czekamy na rodziców. Mają już przyznaną
polską wizę w celach repatriacji. Bardzo chcemy, by mogli do nas
dołączyć. Dopiero wtedy będziemy wszyscy razem.
Czyli warto było starać się o powrót do ojczyzny przodków?
Warto było i cieszą się, że ten cel osiągnęliśmy.
Dziękuję za rozmowę!
Rozmawiał Arkadiusz Oleksak

Dożynki Gminne Smarchowice Śląskie 2016

G

ospodarzem tegorocznych Dożynek Gminnych była Namysłowski Krzysztof Żołnowski, namysłowscy radni, zaproszeni
wieś Smarchowice Śląskie. Uroczystości dożynkowe goście oraz licznie przybyli na tę uroczystość rolnicy z terenu
zostały zaplanowane na dwa dni. W sobotę 20 sierpnia Gminy Namysłów. Mszę świętą dożynkową odprawił proboszcz
po uroczystym otwarciu, na scenie wystąpili soliści i Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przeczowie, ks.
zespoły artystyczne działające przy Namysłowskim Ośrodku Daniel Baranowski. Po zakończeniu mszy świętej, nastąpił moment
Kultury. Gwiazdą wieczoru był tego dnia Iwan Komarenko, który wręczenia tradycyjnego chleba upieczonego z tegorocznych
>>>>
razem z publicznością śpiewał znane wszystkim przeboje. Ze plonów oraz przedstawienie starostów dożynek.
swoim recitalem wystąpił
namysłowski wokalista Patryk
Dybka. Ten wyjątkowo udany
wieczór zakończyła zabawa
taneczna, która trwała do
białego rana.
Następnego dnia
odbyły się główne uroczystości
tegorocznych dożynek, który
rozpoczął tradycyjny korowód
dożynkowy. Pogoda w tym
dniu nie dopisała, a nisko
wiszące kłębiaste chmury i
padający deszcz nie wróżyły
ładnej słonecznej pogody.
Pomimo to, na boisko LKS
Żubry Smarchowice Śląskie
przybyło wielu gości. Oprócz
w ł a d z n a s z e j g m i n y, z
burmistrzem Julianem
Kruszyńskim na czele, udział w
uroczystości dożynkowej
wzięli – Marszałek
Województwa Opolskiego – Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, Burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński i
Andrzej Buła, Wicestarosta Przewodniczący Rady Miejskiej Sylwester Zabielny z bochnem dożynkowym.

8
W tym roku zaszczytu tego dostąpili:
Ewelina Wojtakowska i Tadeusz Kwiecień.
Po okolicznościowych
przemówieniach, komisja konkursowa
pod przewodnictwem Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Namysłowie Sylwestra
Zabielnego przystąpiła do wyboru
najbardziej okazałych wieńców
dożynkowych. Tegorocznym zwycięzcą
okazał się wieniec wykonany przez
s o ł e c t w o g o s p o d a r za d oż y n e k –
Smarchowic Śląskich. Drugie miejsce
zajął wieniec w ykonany przez
mieszkańców Kamiennej, a trzecie
wieniec reprezentujący Kowalowice.
W zgodnej opinii gości, Smarchowice
Śląskie z okazji dożynek przybrały
wyjątkowy wygląd. Po raz pierwszy
mieszkańcy wsi tak licznie przystąpili do
dekorowania swoich posesji. Komisyjnie
wybrano najbardziej udane kompozycje.
Pierwsze miejsce przyznano Pani
Barbarze Grobelnej, drugie Joannie
Mieszale a trzecie Lidii Wereszczyńskiej.
Po zakończeniu części oficjalnej,
przy słodkim poczęstunku
przygotowanym przez Radę Sołecką w
Smarchowicach Śląskich i sołtysa wsi
Tadeusza Wereszyńskiego przybyłych
gości zabawiały zespoły wokalne z terenu
N a m y s ł o w a – „ K r e s o w i a c y ”,
„Namysłowiacy ” oraz „Skowronki
P r ze c zo ws k i e ”. N ato m i a st G r u p a
Rekonstrukcyjna „Oka” pod
kierownictwem Tadeusz Kwietnia
zaprezentowała pokaz „Kargule i
Pawlaki”, który od zgromadzonych
widzów otrzymał duże brawa. Jednak
gwiazdą wieczoru był Kabaret „Koń
Polski”, który swoimi skeczami rozweselał
l i c z n e g r o n o s ł u c h a c z y. J u ż p o
zapadnięciu zmroku, w rytm zespołu
„Słowiany” i Namysłowskiej Kapeli
Podwórkowej „Bęc Wuja w Czoło”,
najbardziej wytrwali goście bawili się aż
do końca tych wyjątkowo udanych
dożynek.
Po d s u m o w u j ą c te go ro c z n e
dożynki sołtys Smarchowic Śląskich
Ta d e u sz We re szc zy ń s k i d z i ę ku j e
sponsorom, którzy wsparli tę imprezę –
Andrzejowi Wojtakowskiemu, Jackowi
Stadniczukowi, Monice i Ryszardowi
Suchorzewskim, strażakom z OSP
Smarchowice Śląskie oraz wszystkim
mieszkańcom wsi za świąteczny wystrój
swoich posesji a gospodyniom za
upieczenie pysznych ciast i pomoc przy
organizacji uroczystości dożynkowej.
AO

Konkursowe wieńce dożynkowe.

Moment wręczenia bochna dożynkowego przez starostów dożynek Marszałkowi
Województwa Opolskiego i Burmistrzowi Namysłowa.

Niedzielne popołudnie również obﬁtowało w koncerty.
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Międzypokoleniowy Piknik Rodzinny

D

nia 27 sierpnia br. na
s t a d i o n i e
w
Smarchowicach Śląskich
o d b y ł
s i ę
M i ę d zy p o ko l e n i ow y P i k n i k
fot. Mateusz Magda
Rodzinny. Program pikniku był
bardzo bogaty, obfitował w atrakcje
duchowe, sportowe, artystyczne
oraz kulinarne trwające od 10:00 do
22:00. Udział w pikniku wzięło
ponad 450 osób w tym dzieci i
m ł o d z i eż . Swo j ą o b e c n o ś c i ą
zaszczycił nas główny sponsor,
B u r m i st r z N a mys ł owa J u l i a n
Kruszyński z małżonką, Sekretarz
Urzędu Marszałkowskiego Adam
Maciąg, Przewodniczący Zarządu
Okręgowego PZEiRiI w Opolu
Bogusław Sałatyński, Sekretarz
Powiatu Namysłowskiego Alina
Białas, Wicestarosta Krzysztof
Żołnowski, Wójt gminy Wilków
Bogdan Zdyb, radni Rady Powiatu, Gminy i Rady Seniorów. Oprawę
duchową prowadził ks. Daniel Baranowski i ks. kanonik Jan Kurcoń.
Nad całokształtem sportowym czuwał Janusz Klimaszewski i

fot. Mateusz Magda

Andrzej Antochów. Oprawę muzyczną prowadził Namysłowski
Ośrodek Kultury. Spotkanie urozmaiciły zespoły muzyczne
„Przeczowskie Skowronki”, „Kresowiacy” z Namysłowa, „Echo” z
Szydłowic, kabaret z Brzegu, Dj
Czuba z Namysłowa. Organizatorzy
serdecznie dziękują wszystkim
sponsorom, uczestnikom i
wszystkim ludziom dobrej woli,
którzy przyczynili się do
zorganizowania tak pięknej i udanej
imprezy.
Z wyrazami wdzięczności
Jan Klusko Przewodniczący
Zarządu PZEiRiI
Oddział Rejonowy nr 2 w
Namysłowie
Zbigniew Banasiak Sekretarz
Zarządu PZERiI
Oddział Rejonowy nr 2 w
Namysłowie

Mistrzostwa Polski Młodzików w zapasach w stylu wolnym

W

dniach 28-30.10.2016 r. w Komornikach koło
Poznania, odbyły się V Mistrzostwa Polski
Młodzików do lat czternastu w zapasach w stylu
wolnym.
W wydarzeniu wzięło udział 200 zawodników, z 50 polskich
klubów.
Reprezentacja Namysłowa, czyli Ludowy Klub Sportowy
,,Orzeł” wywalczyła trzy medale i piąte miejsce w klasyfikacji
drużynowej. Nasi zawodnicy jako jedyni byli przedstawicielami
województwa opolskiego, które w klasyfikacji województw zajęło
ósmą lokatę.

Reprezentantów naszego miasta było siedmiu. Na podium znaleźli
się : Kacper Bieleń, który zdobył srebrny medal w kat. wag. do 73 kg
oraz Mateusz Buczkowski i Krystian Krupiński, którzy wywalczyli
brązowe medale w najliczniej obsadzonej (34 zawodników) kat.
wag. do 53 kg. Na dalszych miejscach zawody ukończyli : Sebastian
Stępień ( 11 miejsce – kat.wag. do 53 kg.), Jakub Kamiński ( 18
miejsce – kat.wag. do 53 kg), Kamil Niezgoda ( 24 miejsce –
kat.wag. do 47 kg), Kacper Adamiak (20 miejsce – kat.wag. do 59
kg.).
Wszystkim zawodników i trenerom składamy serdeczne
gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów!
EK

OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Bukowa Śląska, Baldwinowice, Woskowice Małe, Igłowice wraz prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz.
778, z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie Nr XXXVIII/376/10 z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska, Baldwinowice, Woskowice Małe, Igłowice,
zmienionej uchwałą Nr XII/142/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska,
Baldwinowice, Woskowice Małe, Igłowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 23 listopada 2016 r. do 21 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, w pokoju nr 38 B, w godz.: poniedziałek – piątek od 9:00 do 14:30.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 grudnia 2016 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, w Dużej Sali Narad, o godz. 11:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje
ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Namysłowa, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława Dubois
3, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 stycznia 2017 r. Ponadto uwagi mogą być wnoszone za pomocą środków komunikacji
elektronicznej na adres mpzp@namyslow.eu, zgodnie z art. 18 ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.), w związku z postępowaniem w sprawie
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej zmianie planu miejscowego, w miejscu
i czasie wyłożenia projektu zmiany planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją
sprawy tj. projektem zmiany planu miejscowego, uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie
oddziaływania na środowisko, prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi opiniami.
Uwagi i wnioski w postępowaniu należy składać na piśmie do Burmistrza Namysłowa, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w
Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 9 stycznia 2017 r. Ponadto uwagi i wnioski mogą być wnoszone ustnie do protokołu lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej na adres mpzp@namyslow.eu, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński

OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Rychnów wraz prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz.
778, z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie Nr XXXVIII/375/10 z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rychnów, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rychnów wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko.
Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 23 listopada 2016 r. do 21 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, w pokoju nr 38B, w godz.: poniedziałek – piątek od 9:00 do 14:30.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 grudnia 2016 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, w Dużej Sali Narad, o godz. 11:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje
ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Namysłowa, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława
Dubois 3, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 stycznia 2017 r. Ponadto uwagi mogą być wnoszone za pomocą środków
komunikacji elektronicznej na adres mpzp@namyslow.eu, zgodnie z art. 18 ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.), w związku z postępowaniem w sprawie
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej zmianie planu miejscowego, w miejscu
i czasie wyłożenia projektu zmiany planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją
sprawy tj. projektem zmiany planu miejscowego, uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie
oddziaływania na środowisko, prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi opiniami.
Uwagi i wnioski w postępowaniu należy składać na piśmie do Burmistrza Namysłowa, w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 stycznia 2017 r. Ponadto uwagi i wnioski mogą być wnoszone ustnie do protokołu lub za
pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres mpzp@namyslow.eu, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem elektronicznym.
Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smarchowice Śląskie wraz
prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778, z późn.
zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie Nr XXV/310/14 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smarchowice Śląskie, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smarchowice Śląskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 29 listopada 2016 r. do 28 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie
ul. Stanisława Dubois 3, w pokoju nr 38B, w godz.: poniedziałek od 9:00 do 15:30, wtorek – piątek od 9:00 do 14:30.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 grudnia 2016 r. w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, w Dużej Sali Narad, o godz. 10:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Namysłowa, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 18 stycznia 2017 r. Ponadto uwagi mogą być wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres
mpzp@namyslow.eu, zgodnie z art. 18 ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm), w związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
wyżej wymienionej zmianie planu miejscowego, w miejscu i czasie wyłożenia projektu zmiany planu miejscowego do publicznego wglądu można
zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem zmiany planu miejscowego, uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji
zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi opiniami.
Uwagi i wnioski w postępowaniu należy składać w formie pisemnej do Burmistrza Namysłowa, ustnie do protokołu lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18
stycznia 2017 r.
Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na
terenie Gminy Namysłów wraz prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778, z późn.
zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie Nr 62/VII/15 z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko.
Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 29 listopada 2016 r. do 28 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul.
Stanisława Dubois 3, w pokoju nr 38B, w godz.: poniedziałek od 9:00 do 15:30, wtorek – piątek od 9:00 do 14:30.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 grudnia 2016 r. w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, w Dużej Sali Narad, o godz. 10:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Namysłowa, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 18 stycznia 2017 r. Ponadto uwagi mogą być wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres
mpzp@namyslow.eu, zgodnie z art. 18 ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.), w związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko wyżej wymienionej zmianie planu miejscowego, w miejscu i czasie wyłożenia projektu zmiany planu miejscowego do publicznego
wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem zmiany planu miejscowego, uzgodnieniem stopnia szczegółowości
informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi opiniami.
Uwagi i wnioski w postępowaniu należy składać w formie pisemnej do Burmistrza Namysłowa, ustnie do protokołu lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
18 stycznia 2017 r.
Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński
OGŁOSZ ENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r., poz.446, z późn. zm.), w związku art. 11
pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778, z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt
2, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.) zawiadamiam o
podjęciu przez Radę Miejską w Namysłowie uchwały Nr 398/VII/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko projektu tego studium, a także, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono dane o projekcie tego studium.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie na adres: Burmistrz Namysłowa, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów w terminie do dnia 12 grudnia
2016 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński
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Mistrzostwa województwa opolskiego w sztafetowych biegach przełajowych

11

października na terenie Stadionu Miejskiego w
Namysłowie po raz pierwszy w historii odbyły się
m i s t r zo s t w a w o j e w ó d z t w a o p o l s k i e g o w
sztafetowych biegach przełajowych.
Na wymagającej 800 – metrowej trasie wytyczonej przez
organizatora, przebiegającej przez park północny z metą na bieżni
stadionu rywalizowało 73 zespoły z terenu województwa
opolskiego.
Łącznie w zawodach wzięło udział około 730 uczniów.
Po uroczystej ceremonii otwarcia, której dokonał Burmistrz
Namysłowa Julian Kruszyński najmłodsi zawodnicy reprezentujący
szkoły podstawowe ustawili się na linii startu. W tej kategorii
najszybsze okazały się reprezentantki SP 4 z Namysłowa, w
kategorii chłopców pierwsze dwa miejsca również przypadły
drużynom reprezentującym nasze miasto. Zwyciężyła
reprezentacja SP 3, na drugim miejscu finiszowali uczniowie SP 4.
W kategorii gimnazjów, 9 miejsce wywalczyły uczennice
Gimnazjum nr 2, w kategorii chłopców uczniowie tej samej szkoły
uplasowali się na drugiej pozycji.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych 4 miejsce zajęły
uczennice Zespołu Szkół Rolniczych, 8 pozycję zajęły
reprezentantki Zespołu Szkół Mechanicznych. Wśród chłopców

reprezentujących namysłowskie szkoły najszybsi byli zawodnicy
Zespołu Szkół Mechanicznych, którzy zajęli 4 miejsce, tuż za nimi
uplasowali się reprezentanci Zespołu Szkół Rolniczych, 14 pozycję
zajęła drużyna I Liceum Ogólnokształcącego.
Organizatorami zawodów byli: Szkolny Związek Sportowy
„Opolskie” oraz Gmina Namysłów.
GK

Szulakowski zwycięża

1

października namysłowianin Grzegorz Szulakowski podczas
gali KSW 36 pokonał jednogłośnie na punkty (30-27, 30-27,
30-27) Bartłomieja Kurczewskiego.
Obaj zawodnicy mieli zmierzyć się już podczas 34. gali, lecz z
tego pojedynku Szulakowskiego wyeliminowała kontuzja.
Do pojedynku doszło 1 października w Zielonej Górze i
podczas starcia w klatce Szulakowski nie pozostawił swojemu
przeciwnikowi złudzeń kto jest lepszy w tym pojedynku.

Namysłowianin dominował podczas wszystkich trzech rund
pojedynku i sędziowie jednomyślnie zdecydowali o jego wygranej.
Obecnie Grzegorz przygotowuje się do kolejnej walki, która
odbędzie się końcem lutego lub początkiem marca 2017 roku.
Przy okazji namysłowski zawodnik zaprasza na V
Międzynarodowe Mistrzostwa Submission Fighting NO-GI, które
odbędą się 26 listopada w Krapkowicach.
AO/GK

Spotkanie z pisarką Katarzyną Enerlich

N

a początku października do Namysłowa przybyła
wspaniała pisarka, poetka i dziennikarka – Katarzyna
Enerlich.
Spotkanie z panią Enerlich, które było sponsorowane
przez Instytut Książki w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki,
odbyło się w tutejszej bibliotece.
Pani Katarzyna Enerlich to autorka 15 powieści. Ceni sobie
spokój i prostotę życia na prowincji. Jest bez granic zakochana w
Mazurach. W jej słynnym wielotomowym dziele ,,Prowincja pełna
marzeń” można znaleźć stare, przedwojenne fotografie, ukazujące
Mrągowo i okolice.
Udział w spotkaniu autorskim wzięli gimnazjaliści, młodzież
ze szkół średnich, dorośli, a także seniorzy. Pisarka opowiadała o
początkach swojej kariery zawodowej, dziennikarstwie, o tym, jak

zaczęła się jej przygoda z
pisaniem. Zachwyciła
słuchaczy swoim uśmiechem,
miłością do otaczającego
świata, radosnym
nastawieniem do ludzi.
Ukazała czytelnikom jak piękny
i prawdziwy jest świat
prowincji.
Spotkanie z kimś tak wyjątkowym, jak Pani Katarzyna
Enerlich to fantastyczne doświadczenie. Dla uczestników,
szczególnie tych młodszych, to doskonała motywacja do tego, aby
coraz częściej czerpali przyjemność związaną z czytaniem.
EK

Z okazji obchodów Ogólnopolskiego Dnia Seniora!
Składamy wszystkim seniorom ziemi namysłowskiej najserdeczniejsze życzenia. Długich lat życia
w zdrowiu, szczęściu, radości. Satysfakcji ze spełnienia swoich planów i zamierzeń życiowych oraz
niewyczerpanych zapasów sił żeby przeżyć drugą młodość.
Drodzy Seniorzy, dziękujemy Wam za zaangażowanie jakie wnosicie w kształtowanie
teraźniejszości i przyszłości Namysłowa. Dziękujemy za aktywność jaką wkładacie w wychowanie
kolejnych pokoleń, za uśmiech i życzliwość.
Niech jesień życia, słońce swym blaskiem umila.
Z wyrazami szacunku
Kazimierz Kos
Namysłowska Rada Seniorów

Sylwester Zabielny
Przewodniczący Rady Miejskiej

Julian Kruszyński
Burmistrz Namysłowa
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Namysłowska nadzieja tenisa ziemnego

L

iwia Sobalak. 1O letnia
namysłowianka. Uczennica 4
klasy szkoły podstawowej,
tenisistka ziemna.
Zwyciężczyni najbardziej prestiżowego
cyklu turniejów w kategorii do lat 10,
c z y l i K u b o t K i d s C u p . Wy s t ę p
zakończony został zwycięstwem w
turniej Masters. Patronat nad całym
cyklem sprawuje Łukasz Kubot –
pierwszy polski tenisista, który od
czasów Wojciecha Fibaka osiągnął
pierwszą setkę rankingu tenisistów.
Tenisista podczas turnieju przyglądał
się grze Liwii i wyrażał się o niej w
samych superlatywach.
Jak zaczęła się Twoja przygoda z
tenisem ziemnym?
- Moja przygoda z tenisem ziemnym
rozpoczęła się w wieku 6 lat. Tato
opowiadał mi o tym sporcie i zabrał
mnie na pierwszy trening.
W jakim wieku rozpoczęłaś poważne treningi?
- Treningi rozpoczęłam w wieku 6 lat.
Jak częste i jak długie są treningi?
- W każdym tygodniu mam trzy treningi tenisowe i jeden trening
ogólnorozwojowy , każdy z nich trwa 1,5 godziny. Do tego raz w
tygodniu gram ze sparingpartnerami. Uczęszczam też na zajęcia
SKS i tam uczestniczę w treningu ogólnorozwojowym.
Jak łączysz naukę i sport?
- Dotychczas udaje mi się połączyć naukę z treningami. Po
powrocie ze szkoły odrabiam lekcje, dopiero później jadę z tatą na
trening. Na zajęcia dojeżdżamy do Oleśnicy, Wrocławia. Trenuję
również na kortach w Namysłowie.
Najważniejszy sukces w dotychczasowej karierze?
- Moim największym dotychczasowym sukcesem jest zwycięstwo
w turnieju Masters rozgrywanego w ramach „Kubot Kids Cup”,
oraz szóste miejsce w Mistrzostwach Polski w kategorii do lat 10.
Zdobyłam trzecie miejsce w turnieju Michała Przysiężnego w mojej
kategorii wiekowej i zwyciężyłam w Turnieju o Puchar Burmistrza
Kluczborka.
Dopiero teraz zaczyna moja poważna przygoda z tenisem.
Wchodzę teraz w kategorię wiekową do lat 12, czyli tzw. „Skrzaty” i

można powiedzieć, że od tego momentu zaczyna się moja
zawodowa kariera tenisowa. Otrzymuję swoją licencję od
Polskiego Związku Tenisowego, zapisywana jest także historia
moich startów, moje wyniki i zaczyna się budowanie kariery
zawodowej.
Największe marzenie tenisowe?
- Chciałabym wystąpić w paryskim turnieju Rollanda Garrosa
(jeden z czterech najważniejszych turniejów tenisowych na
świecie, rozgrywany na kortach ziemnych) – przypomnienie
autora, i go wygrać.
Z kim chciałabyś zagrać w deblu, a z kim w mikście?
- W deblu z Sereną Williams, w mikście z Rogerem Federerem.
Plany na najbliższą przyszłość?
- Wygrywać, wygrywać, wygrywać. Uczyć się, uczyć się, uczyć się
– dopowiedział Tato.
Czy wiążesz swoją przyszłość z tenisem. Jeśli nie tenis to co?
- Moja przyszłość jest związana z tenisem. Nie mam innych
pomysłów, bo tenis jest dla mnie najważniejszy.
Powiedz mi w trzech słowach, tenis to…
- Super, fajna gra.
Rozmawiał Grzegorz Kardaś

,,Zbieramy krew dla Polski” - podsumowanie Namysłów

N

asze miasto wzięło udział w ogólnopolskiej kampanii
promującej honorowe krwiodawstwo ,,Zbieramy
krew dla Polski”, organizowanej przez Grupę
Muszkieterów i Polski Czerwony Krzyż.
W tym roku mieszkańcy 191 miejscowości oddali łącznie 1877
litrów krwi. W województwie opolskim oddano 54 litry.
Co daje oddawanie krwi? Po co to robić? Często przed
oddaniem krwi powstrzymuje nas strach, a dzięki przetoczeniu
krwi przyczyniamy się przecież do uratowania czyjegoś życia.
Grupa Muszkieterów we współpracy z PCK dąży do przełamania
barier i pokonania lęku przed podjęciem decyzji o honorowym
krwiodawstwie. Dzięki oddaniu krwi okazujemy pomoc
potrzebującym. To niewielki gest, a satysfakcja ze spełnienia
dobrego uczynku ogromna!
Od maja do końca września specjalne ambulansy
Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa czekały

na parkingach przed wybranymi marketami Intermarche i
Bricomarche. W województwie opolskim odbyło się 10 akcji
promujących oddawanie krwi. Wśród miast, które wzięły udział w
kampanii, znalazł się także Namysłów, który osiągnął najlepszy
wynik poboru krwi, bo aż 14,75 litrów od 33 dawców. Drugie
miejsce zajął Brzeg – 11,25 litrów od 25 dawców, trzecie miejsce
należy do Kluczborka – 10,8 litrów od 24 dawców.
Akcje promujące honorowe krwiodawstwo to nie tylko
szczytny cel. To również uświadomienie społeczeństwu jak
niewiele potrzeba, by drugiemu człowiekowi uratować życie, a w
końcu nie zdarza nam się to na co dzień. Takim akcjom oprócz
poboru krwi, towarzyszą także liczne konkursy, nauka pierwszej
pomocy, pokazy straży pożarnej czy ratownictwa medycznego.
Patronat Honorowy nad ogólnopolską kampanią objęło
Narodowe Centrum Krwi.
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To był pracowity czas

M

ija właśnie półmetek bieżącej kadencji władz
gminy Namysłów. O to jak minęły te dwa lata i
jakie plany wiążą z następnymi, pytamy radnych
Rady Miejskiej w Namysłowie. Pierwszym z nich
jest Kazimierz Drapiewski. Jak sam o sobie mówi - mąż, ojciec
i dziadek, artysta plastyk, nauczyciel, dziennikarz i
samorządowiec, przyjaciel, kolega i znajomy z ulicy
Reymonta.
Jak scharakteryzowałby Pan te pierwsze dwa lata
działalności obecnej Rady Miejskiej?
- To pracowity czas tworzenia priorytetów społecznych i
gospodarczych, które przy ograniczonych środkach zawsze
pozostaną trudnym wyborem. To tworzenie koalicji w
Radzie,będącej w stanie wesprzeć te wszystkie działania
władz, które zaspokajają bieżące potrzeby społeczne - służba
zdrowia, oświata, infrastruktura, kultura, sport,
za b ez p i e c ze n i a s o c j a l n e c z y p ozo sta ł e w y z w a n i a
cywilizacyjne. Ale to również wspieranie tych priorytetów,
które wybiegają w przyszłość - stabilizacja na rynku pracy
przez tworzenie warunków pod kolejne inwestycje,
zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego w jego różnych
aspektach, estetyzacja i rewitalizacja przestrzeni miasta i
wsi, zaspokojenie aspiracji środowiska przy budowie
kompleksu sportowego. Pojawiło się już kolejne wyzwanie przyszłość gminnej oświaty, która z koncepcji polityki
centralnej pozostanie ostatecznie niezwykle trudnym
wyzwaniem dla budżetów gminnych.
Co uważa pan za swoje największe osiągnięcie jako radnego?
- Wyborcze plakaty, jeszcze wyzierające z wielu zakamarków,
są w stanie pomieścić wiele obietnic. Bywa, że w dobrej wierze,
ale również składanych ze świadomością populizmu we
wszystkich odcieniach. Z wyższych pięter przy ul. Reymonta
widać wieże namysłowskiej starówki. I to jest moja główna
idea - nasze osiedle jest również ważną częścią miasta, za
którą władze powinny wziąć jeszcze większą
odpowiedzialność. Zwłaszcza, że terenów gminnych jest
wyjątkowo mało -głównym gospodarzem osiedlowych

terenów pozostaje
Namysłowska Spółdzielnia
M i e s z ka n i o w a . M o i m
zadaniem pozostawało
takie współtworzenie
lokalnego prawa i regulacji,
które są również korzystne
dla mieszkańców ulicy
Reymonta. A w tym są
wszystkie media w naszych
mieszkaniach, ale również
w zlokalizowanych tam
p l a c ó w ka c h o ś w i a t o w y c h i g ł ó w n y c h c i ą g a c h
komunikacyjnych.
Jakie ma pan plany na kolejne dwa lata?
- Liczymy, że wczesna wiosna i lato przyszłego roku przyniesie
pozytywne efekty kilkudziesięciu projektów, które zaowocują
rusztowaniami przy zabytkowych obiektach i nowych placach
budów. Ważąc hierarchię społecznych potrzeb miasta i gminy,
będę upominał się o gesty (niestety - finansowe) poprawiające
estetykę i bezpieczeństwo naszej głównej ulicy, zwieńczonej
kompleksem rekreacyjnym "pod grzybkiem". Ciąg pieszy za
kładką nad torami powinien dorównywać estetyką i
bezpieczeństwem porównywalnym do okolic dworca
kolejowego. Istotnym wyzwaniem pozostaje stała ekspozycja
historyczna z dziejów naszego miasta i okolic - jest baza, są
eksponaty. I rzecz bardzo ważna - jest zrozumienie Urzędu.
Czy działalność społeczna może przynosić zadowolenie?
- Robię to w imieniu w swoich znajomych, bo my na
"Reymonta" mijamy się wielokrotnie w ciągu doby. Spłacam
zaufanie.
Co dzieje się obecnie na Pańskim warsztacie twórczym?
- Mam szczęście, że zawodowe powinności wiążę z pracą
twórczą. Już dzisiaj zapraszam na kolejną moją wystawę w
galerii Filharmonii Opolskiej - będzie to początek nowego
roku.
Rozm. AO

„Uśmiechnij się !”

O

d 1999 roku, w pierwszy piątek
października obchodzimy Światowy
Dzień Uśmiechu.
Z tej okazji w Przedszkolu nr 3 po raz
pierwszy celebrowano właśnie ten dzień.
Podczas zajęć dzieci wykonywały prace
plastyczne związane z uśmiechem, następnie
rozdawały znaczek z uśmiechniętą buźką na żółtym
tle mieszkańcom Namysłowa i okolic. Reakcje
namysłowian były bardzo pozytywne. Dzieci
zachęcały ich do częstszego uśmiechania się.
Wspaniale byłoby, gdyby Światowy Dzień
Uśmiechu trwał cały rok. Życzymy każdemu
Czytelnikowi dużo, dużo uśmiechu.
EK
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„Gdy piosenka szła do wojska” - koncert Grupy Teatralnej Seniorów Retrospekcja.
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l i sto p a d a n a s c e n i e s a l i w i d ow i s kowe j
Namysłowskiego Ośrodka Kultury, Grupa Teatralna
Seniorów RETROspekcja zaprezentowała program
koncertowy pod tytułem „Gdy piosenka szła do
wojska”. W trakcie koncertu, odbywającego się
w ramach
fot. Mateusz Magda
obchodów 98. rocznicy Narodowego Święta Niepodległości licznie
zg ro m a d zo n a p u b l i c z n o ś ć u s ł ysza ł a w i ą za n kę p i e ś n i
patriotycznych i wojskowych. Wykonawcy przedstawili
słuchaczom muzyczną opowieść o Polakach walczących w obronie
Ojczyzny. Występ seniorów poprzedził koncert zespołu
„Sunflowers” - laureata XXI Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni
Patriotycznej „Tobie Polsko”.
Wypełniona po brzegi sala widowiskowa oraz gromkie
brawa na zakończenie występu były nagrodą dla debiutujących w
tej roli namysłowskich seniorów.
GK

fot. Mateusz Magda

Jazzowe Zaduszki

29

października w Namysłowskim Ośrodku Kultury
odbyły się "Jazzowe Zaduszki".
Przed namysłowską publicznością wystąpili: Zespół
Bow, Małgorzata Jaźwa Project, duet Marek
Napiórkowski i Artur Lesicki oraz Kuba Badach w programie
"Tribute to Andrzej Zaucha". Gwiazda wieczoru znalazła również
czas na udzielenie reporterowi Namysłowskiego Ośrodka Kultury
krótkiego wywiadu – zapis rozmowy zobaczyć można na naszym
Facebooku.
Oprócz wrażeń artystycznych na widzów czekały również
doznania smakowe – na przyległej do sali widowiskowej sali
klubowej zakupić można było przygotowane specjalnie dla
publiczności "Jazzowych Zaduszek" ciepłe posiłki i gorące napoje.
W przerwach między koncertami chętnie korzystano z tej
możliwości.
Namysłowski Ośrodek Kultury

II Namysłowskie Dni Protestantyzmu

O

d 25 do 30 października namysłowianie mieli szansę
poznać protestanckie postrzeganie świata dzięki
projekcjom filmowym, wykładowi pastora Mariusza
Muszczyńskiego z Opola, wystawie Moblilnego
Muzeum Kreacjonistycznego z Poznania oraz ekumenicznemu
nabożeństwu, które odbyło się w Zborze Kościoła
Zielonoświątkowego Kanaan. Nie zabrakło również atrakcji dla
dzieci w postaci warsztatów prowadzonych przez gości z Poznania
– na pewno długo niezapomniana będzie wizyta dinozaura.
Symboliczym zakończeniem II Namysłowskich Dni Protestantyzmu
było zapalenie w przeddzień Święta Zmarłych zniczy na dawnym
ewangelickim cmentarzu przy ul. Kraszewskiego przez
organizatorów wydarzenia.
Pierwsza edycja Namysłowskich Dni Protestantyzmu
odbyła się na przełomie października i listopada 2015 r. z
inicjatywy pastora Mariusza Antoszczuka oraz instruktorów
Namysłowskiego Ośrodka Kultury - Jadwigi Kaweckiej i Mateusza
Magdy. Nieprzypadkowo na miejsce wydarzenia wybrana została
Izba Regionalna. Budynek ten powstał bowiem w roku 1789 na
miejscu ewangelickiego domu modlitwy i w pierwszych latach
istnienia pełnił rolę szkoły dla dzieci protestanckich mieszkańców
miasta.
Organizatorami Namysłowskich Dni Protestantyzmu są:

Namysłowski Ośrodek Kultury, Kościół Zielonoświątkowy Zbór
"Kanaan" w Namysłowie oraz Towarzystwo Przyjaciół Namysłowa i
Ziemi Namysłowskiej. Wydarzenie zostało objęte patronatem
Burmistrza Namysłowa. Kolejna, III edycja przypadać będzie w
roku 500-rocznicy wystąpienia Marcina Lutra – symboliczego
początku reformacji i protestantyzmu.
Namysłowski Ośrodek Kultury

14
Fiołka – Trans Pro - Service Margo Team

N

amysłów słynie z miłości do sportu. Niezmiernie miło
jest posiadać w gronie sportowców, oprócz biegaczy
czy zapaśników, także kolarzy, których na co dzień
możemy spotkać, podczas ich treningów na naszych

trasach.
,,Fiołka - Trans Pro - Service Margo Team” – to jedyna,
profesjonalna grupa kolarska, wywodząca się z Namysłowa.
Zawodnicy prezentują na swoich strojach herb naszego miasta, z
czego jesteśmy wszyscy ogromnie dumni. Grupa działa od 2012
roku. Od tego czasu niezmiennie rozwija się, zrzeszając w swoim
gronie zarówno młodszych jak i bardziej doświadczonych
zawodników.. Sezon 2013 - 2015 to owocny czas, w którym
zawodnicy wywalczyli kilka cennych zwycięstw oraz czołowych
miejsc na terenie naszego państwa, Czech oraz Słowacji. Działali
wówczas pod banderą - ,,Fiołka Trans Magneta Team”.
Rok 2016 to czas zmian. Szosowa ekipa kolarzy funkcjonuje
pod nazwą - ,,Fiołka - Trans Pro - Service Margo Team”. W składzie
grupy są tacy zawodnicy jak : Marcin Fiołka, Mateusz Jegier,
Bartosz Łabowski, Szymon Ostrysz, Paweł Pac, Daniel Stajszczyk,
Marcin Szenderski, Tomasz Szrajber, Grzegorz Włodarczyk, Rafał
Maj, Kamil Ziental.
Główni sponsorzy to: namysłowska firma ,,Fiołka – Trans
Transport & Przeprowadzki, świadcząca kompleksowe i
specjalistyczne usługi w zakresie przeprowadzek, transportu
drogowego, magazynowania mienia oraz relokacji ciężkich
przedmiotów, ,,Pro – Service” - firma zajmująca się hurtową
sprzedażą paliw, ,,Margo” - firma, która świadczy usługi w zakresie
transportu paliw płynnych i materiałów niebezpiecznych.
Dodatkowo grupę naszych kolarzy wspierają : ,,Q - BRAND” –
studio reklamy oraz ,,M - SYSTEM WRONA ROWERY OPOLE'' –

profesjonalny serwis rowerowy .
W tym sezonie największy sukces to zdobycie srebrnego
medalu podczas Górskich Mistrzostw Polski pod Nowym Targiem
przez Mateusza Jegiera, lidera zespołu, który może poszczycić się
jeszcze zdobyciem III miejsca w prestiżowym wyścigu Jarna Klasika
na Słowacji. Kolarze wzięli udział w Tour de Pologne Amatorów,
gdzie 18 pozycję wywalczył Tomasz Szrajber. W wyścigu Klasyk
Skalierzycki, III miejsce zajął Marcin Fiołka, natomiast IV pozycję
objął Tomasz Szrajber.
Drogi Czytelniku, jeżeli jesteś zainteresowany uprawianiem
kolarstwa szosowego skontaktuj się z grupą poprzez e-maila :
fiolkatrans@gmail.com . Wszystkich kibiców zapraszamy również
do śledzenia sukcesów naszych zawodników na facebook-u.
Na podst. Inf. Wł.

Koncert utworów z tekstami Agnieszki Osieckiej.

W

sobotni (05.11) wieczór w Muzeum Techniki
Młynarskiej odbył się koncert utworów, których
autorką tekstów była Agnieszka Osiecka. W trakcie
trwającego 1,5 godziny recitalu swoje interpretacje
znanych utworów zaprezentowało 16 wokalistek. Występujące na

scenie śpiewaczki do występu przygotowywała Małgorzata Jaźwa,
akompaniowali Marek Tutko (fortepian) oraz Michał Woźniak
(gitara).
GK
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Kont. aww@aww.com.pl Tel. 62 760 34 13

KARDIOLOG
Specjalista chorób wewnętrznych

USŁUGI INSTALACYJNE
KACZMAREK SEBASTIAN

WIOLETTA BRACISZEWICZ

OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE:

PRZYJMUJE W NAMYSŁOWIE
Przychodnia PRO-FAMILIA
ul. Pocztowa 7;
Wtorek od godz. 14.30
Tel.603 740 985

1. Instalacje grzewcze, wodne, kanalizacyjne,
gazowe, solarne.
2. Kotłownie gazowe, olejowe, na paliwa stałe.
3. Pompy ciepła.
4. Przeglądy inspekcyjne kamerą rurociągów,
kominów itp.
5. Mechaniczne udrażnianie rurociągów
kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
6. Montaż przydomowych oczyszczalni
ścieków, szamb, zbiorników na wodę
deszczową itp.
USŁUGI KOPARKO–ŁADOWARKĄ,
MINIKOPARKĄ

TEL. 697-171-129
e-mail: sebastiankaczmarek81@interia.pl

ogłoszenie płatne

ogłoszenie płatne

KUPIĘ GRUNTY
SZYBKA WYPŁATA GOTÓWKI
TEL: 692 471 877

ogłoszenie płatne

ogłoszenie płatne

Firma PHP Wiesław Wawrzyniak zatrudni osoby do gorzelni w
Lubczynie gm. Wieruszów. Wymagania: wiek do 50 lat,
uczciwość, pracowitość. Mile widziane uprawnienia do obsługi
pieców. Oferujemy umowę o pracę.
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Finał konkursu literackiego „O Różę Karoliny”

5

listopada odbył się finał VIII edycji konkursu
l i t e ra c k i e g o „O Ró żę K a r o l i n y ”. W
tegorocznej edycji udział wzięło 71
uczestników z 61 miejscowości. Laureatami

zostali:

Wiersze - kategoria: Dorośli
I miejsce - Tadeusz Zawadowski "Orion" - Zduńska
Wola,
II miejsce - Elżbieta Galoch "Żwirowa Droga" - Turek,
III miejsce - Jacek Franciszek Brzostowski "Literat" –
Sieradz.
Proza - kategoria: Dorośli
I miejsce - Edyta Wysocka "Medea" - Miastko,
III miejsce - Grażyna Kałowska "Nocrap" - Gdańsk,
III miejsce - Małgorzata Siemieniuk "Zenit" – Łapy.
Wiersze - kategoria: Dzieci i młodzież
I miejsce - Anita Róg "Yennefer" - Cmolas,
II miejsce - Oliwia Wiktoria Gierszewska "Marionetka" - Banino,
III miejsce - Maja Bogucka "Butelka" – Otwock.

Proza - kategorią: Dzieci i młodzież
Wyróżnienie - Anna Zborowska "Gnosis" – Załom.
GK

OGŁOSZENIE
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 298/VII/16
Burmistrza Namysłowa z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości

OGŁOSZENIE
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 299/VII/16
Burmistrza Namysłowa z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa ogłasza
II publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż

Burmistrz Namysłowa ogłasza
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w Pawłowicach
Namysłowskich, k. m.1, numer działki 14/1, o powierzchni 0,0474 ha, cena
wywoławcza - 4 600,00 zł.
Podana cena jest ceną brutto. Działka będąca przedmiotem sprzedaży zapisana
jest w księdze wieczystej nr OP1U/00081673/9, prowadzona przez Sąd Rejonowy w
Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych. Działka bez obciążeń i zobowiązań.
Oferowana nieruchomości położona jest w Pawłowicach Namysłowskich,
niezabudowana, kształt działki nieregularny. W związku z brakiem dogodnego
dostępu do drogi publicznej przetarg jest ograniczony dla nieruchomości sąsiednich
oznaczonych numerem działki 10/2 i 14/2.
Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
oznaczona jest jako tereny pod zabudowę mieszkaniową, zagrodową i gospodarczą
związaną z produkcją rolną.
Przetarg odbędzie się w dniu 9 grudnia 2016 r. o godzinie 14:30 w Urzędzie
Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój nr 28.

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w
Kowalowicach przy ul. Lipowej, k. m. 2, obejmującej działkę numer 638, o
powierzchni 0,0890 ha, cena wywoławcza - 21 000,00 zł.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu ograniczonym jest wpłata wadium
w wysokości 10% ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu do dnia 5 grudnia
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 (brutto) i koszty przygotowania
dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży, płatne będą jednorazowo
najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność
nieruchomości.
Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym
niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
I publiczny ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości z dnia 12
października 2016 r. został rozstrzygnięty negatywnie z uwagi na brak wpłat wadium.
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 369 (w
godzinach pracy Urzędu).
Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński

Podana cena jest ceną brutto. Działka będąca przedmiotem sprzedaży zapisana
jest w księdze wieczystej nr OP1U/00081715/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w
Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych. Działka bez obciążeń i zobowiązań.
Oferowana nieruchomość położona jest na obrzeżu Kowalowic. Kształt działki
regularny (prostokąt).
Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
oznaczona jest jako teren pod zabudowę mieszkaniową, zagrodową i gospodarczą
związaną z produkcją rolną. Uzbrojenie techniczne w pasie pobliskiej drogi.
Przetarg odbędzie się w dniu 9 grudnia 2016 r. o godzinie 12:00 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 5 grudnia 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 (brutto) i koszty przygotowania
dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży, płatne będą jednorazowo
najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność
nieruchomości.
Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym
niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
I publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z dnia 12
października 2016 r. został rozstrzygnięty negatywnie z uwagi na brak wpłat wadium.
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 369 (w
godzinach pracy Urzędu).
Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński
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OGŁOSZENIE
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 300/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 czerwca 2016 r. w
sprawie zbycia nieruchomości
Burmistrz Namysłowa ogłasza
II publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w
Mikowicach, k. m.1, numer działki 245/6, o powierzchni 0,0900 ha, cena
wywoławcza - 7 000,00 zł.
Podana cena jest ceną brutto. Działka będąca przedmiotem sprzedaży
zapisana jest w księdze wieczystej nr OP1U/00044548/3, prowadzona przez Sąd
Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych. Działka bez obciążeń i
zobowiązań.
Oferowana nieruchomości położona jest w Mikowicach w obszarze zabudowy,
bez dostępu do drogi publicznej. Kształt działki nieregularny. W związku z brakiem
dostępu do drogi publicznej przetarg jest ograniczony dla nieruchomości
sąsiednich oznaczonych numerem działki 245/5, 245/2 i 245/8.
Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
oznaczona jest jako tereny pod zabudowę przemysłową, bazy, składy. Uzbrojenie
techniczne w pasie pobliskiej drogi.
Przetarg odbędzie się w dniu 9 grudnia 2016 r. o godzinie 13:00 w Urzędzie
Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój nr 28.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu ograniczonym jest wpłata
wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu do dnia
5 grudnia 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 (brutto) i koszty przygotowania
dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży, płatne będą jednorazowo
najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę
własność nieruchomości.
Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym
niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
I publiczny ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości z dnia 12
października 2016 r. został rozstrzygnięty negatywnie z uwagi na brak wpłat
wadium.
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 369 (w
godzinach pracy Urzędu).
Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński
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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
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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.

OGŁOSZENIE
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 prawie 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 291/VII/16
Burmistrza Namysłowa z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Burmistrz Namysłowa ogłasza
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów, położonych w
Namysłowie w okolicach ul. Staromiejskiej, k. m. 12, obejmujących działki:
1) nr 1279/7, o powierzchni 0,1459 ha, cena wywoławcza - 72 300,00 zł,
2) nr 1279/12, o powierzchni 0,1477 ha, cena wywoławcza - 73 200,00 zł,
3) nr 1279/13, o powierzchni 0,1452 ha, cena wywoławcza - 72 000,00 zł,
4) nr 1279/16, o powierzchni 0,1560 ha, cena wywoławcza - 77 300,00 zł,
5) nr 1279/31, o powierzchni 0,1601 ha, cena wywoławcza - 79 400,00 zł,
6) nr 1279/32, o powierzchni 0,1052 ha, cena wywoławcza - 52 200,00 zł,
7) nr 1279/36, o powierzchni 0,1035 ha, cena wywoławcza - 51 300,00 zł,
8) nr 1279/58, o powierzchni 0,0801 ha, cena wywoławcza - 39 800,00 zł,
9) nr 1279/59, o powierzchni 0,1232 ha, cena wywoławcza - 61 100,00 zł.
Podane ceny są cenami brutto. Działki będące przedmiotem sprzedaży zapisane
są w księdze wieczystej nr OP1U/00087197/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w
Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych. Działki bez obciążeń i zobowiązań.
Oferowane nieruchomości położone są na obrzeżach miasta, w pobliżu osiedla
domów jednorodzinnych. Kształt działek nieregularny.
Nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
oznaczone są jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Uzbrojenie
techniczne w pasie dróg przyległych.
Przetarg odbędzie się w dniu 9 grudnia 2016 r. 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 w wysokości 10%
ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu do dnia 5 grudnia 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 (brutto) i koszty przygotowania
dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży, płatne będą jednorazowo
najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność
nieruchomości.
Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym
niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
I publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z dnia 12
października 2016 r. został rozstrzygnięty negatywnie z uwagi na brak wpłat wadium.
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 369 (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 nr 501/261, o pow. 0,08146 ha, położona w miejscowości
Namysłów, k. m. 5, zapisana w księdze wieczystej nr
OP1U/00042317/1, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu;
2) działkę nr 137/1, k. m. 1, o powierzchni 0,1000 ha, położoną w
miejscowości Brzezinka, księga wieczysta nr OP1U/00082405/7,
przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu;
3) działkę nr 148/7, k. m. 16, o powierzchni 0.2470 ha, położoną w
miejscowości Namysłów, księga wieczysta nr OP1U/00042317/1,
przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu;
4) działkę nr 151, k. m. 1, o powierzchni 0,2500 ha, położoną w
miejscowości Krasowice, księga wieczysta nr OP1U/00082085/7,
przeznaczoną 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
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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).
Zapraszamy również na Naszą stronę, na FB: Słońce DLA Zwierząt Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym Zwierzętom - Namysłów
Można Nas wesprzeć ﬁnansowo: Nr konta: 23 8876 0009 0033 7904 2000 0002 w tytule: NA CELE STATUTOWE

DIANA, LUSI, CZOKO, ŁAPA
Jesteśmy 4-ma młodymi suczkami. Mamy ok.2 lat. Mówią, że jesteśmy wspaniałymi
pieskami i bardzo przyjaznymi, mimo tego, co już w tym krótkim życiu przeszłyśmy.
Lgniemy do człowieka, machamy na jego widok radośnie ogonkami, a jak już
podejdzie to zaczepiamy go jak tylko umiemy, aby zwrócić na siebie uwagę.
Jesteśmy małymi suczkami, przed kolano. Bardzo ładnie chodzimy na smyczy,
szybko załatwiamy swoje potrzeby. Wielbiamy się łaskać i siedzieć na kolanach.
Może ktoś chciałby przygarnąć taką słodką mordeczkę? Uwaga! Rozdają buziaki i
pchają się na ręce :) Lusi jest wysterylizowana.
Kontakt ws.adopcji: Basia 514-600-717.

MISIU
Jestem dojrzałym psem, ale nie urosłem
za wiele, ale mam nieco dłuższy grzbiet i
sięgam do połowy łydki. Nie potrzebuję
wiele, nie jestem wymagający. Ludzka
ręka do głaskania, spacer, pełna miska i
ciepły kąt to chyba niewiele, a tylko tyle
potrzebuję do szczęścia. Na spacerach
ładnie i spokojnie chodzę na smyczy,
szybko załatwiam swoje potrzeby. Nie
jestem też wybredny jeśli chodzi o
jedzenie. Nie jestem agresywny wobec
ludzi, a koty są mi obojętne. Jestem
idealnym kandydatem na towarzysza dla
starszej osoby jak i na podwórko.
Kontakt ws. adopcji: Basia 514-600717.

MINEK
Psiak w wieku ok. 1,5 roku, wielkościowo - przed kolano, taki
w sam raz :) Ma cudownie miękkie, wręcz aksamitne
futereczko i boskie, marmurkowe umaszczenie – nakrapiany
w 4 kolorach z czarnymi kropkami na bokach.
Niespotykane!!! Jest bardzo radosny, mimo tego, co go
spotkało, kocha się bawić. Piłeczki, kuleczki, sznurki,
maskotki, piszczałki... Nie skacze z radości na każdego
człowieka, bo na Jego zaufanie trzeba sobie zapracować
(czyt. karmić psimi przysmaczkami przez 2 dni non stop).
Szybko daje się przekonać do nowych osób, mimo
pierwszych, niegroźnych powarkiwań. Niestety nie był do tej
pory zbyt dobrze traktowany, a i schronisko odbiło się w Jego
psychice. Umie chodzić na smyczy, zna podstawowe
komendy, szybko i chętnie się ich uczy. W domu zachowuje
czystość. Straszny z Niego żarłok. Musi być w centrum
zainteresowania, najlepiej ciągłe by się głaskał. Nie
dogaduje się z kotami, najlepiej sprawdzi się dom bez innych zwierząt,
doświadczony. Kontakt ws. adopcji: Ania 509-828-358.

NINJA
To czarny, ok. 3m-czny kocurek, którego ktoś
wyrzucił, takiego przeziębionego maluszka. Była to
sama skóra i kości, a w dodatku miał koci katar :(
Kotek ma ogonek, a raczej jego końcówkę - białą,
jakby pędzelek do malowania. Samodzielnie
korzysta z kuwety! Zuch chłopak! Został
odrobaczony i dostaje zastrzyki, bo jeszcze trochę
kicha. Poza tym nabrał już siły na kocie wariactwa,
które uwielbia. Trochę grymasi przy jedzeniu, bo
najchętniej jadłby z Twojego talerza :) Jest uroczy i
mamy nadzieję, że szybko traﬁ na Swojego
człowieka. Kontakt ws. adopcji: Lidia 722-139-231.

MALUTKA
Kicia ma ok. 4 m-cy. Jest śliczna! Ma gęste i grube futerko,
aż nie chce przestawać się głaskać. Sama korzysta z
kuwety. Lubi się bawić, podobają się Jej pieszczoty, co
odwdzięcza cudownym mruczeniem :) Świetnie odnajduje
się w towarzystwie innych kotów.
Kontakt ws. adopcji: Gabrysia 665-628-796.

LEWCIA
Kicia została wyrzucona w jednej z
pobliskich wsi, tuż obok swojego
"domu"... Imię takie, a nie inne, bo
dzielnie walczy o życie - jak prawdziwa
lwica, a w dodatku ma wyjątkowo
piękne, lwie umaszczenie :) To dorosła
koteczka, bardzo zaniebdana,
wychudzona, aktualnie w trakcie
leczenia i odkarmiania. Jest bardzo
spokojna, zgodna, łaskawa,
wdzięczna, nie natrętna, po prostu
grzeczna i pięknie mrucząca. Z
wiadomych powodów głównie śpi, ale
też samodzielnie korzysta z kuwety,
troszkę chodzi po mieszkaniu,
pomalutku odżywa, nabiera sił :) Z
łapką coś nie tak w kolanie, ale to za wcześnie na zajmowanie się łapką - dopiero jak
całkiem wydobrzeje to Pani doktor weźmie się za łapkę. Na żywo wygląda jeszcze
biedniej i sympatycznej. Potrzebuje spokojnego domu.
Kontakt ws. adopcji: Ewa 506-475-696.

WĘGIELEK
Kocurek ma ok. 5m-cy i chore, bardzo
zaropiałe oczka, ale miejmy nadzieję,
że z tego wyjdzie. Jest w trakcie
leczenia. Prawdopodobnie ktoś go
wyrzucił, zamiast pójść z Nim do
weterynarza. Nieleczona choroba i
niskie temperatury zrobiły swoje, ale
jesteśmy dobrej myśli. Bardzo lgnie do
człowieka, widać, że to typowo
domowy maluch. Jest spokojny, bardzo
lubi być głaskany, co udowadnia
głośnym mruczeniem. Korzysta z
kuwety i ładnie wylizuje miseczkę.
Odpowiedzialny dom poszukiwany.
Kontakt ws.adopcji: Basia 514-600717.
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500-lecie współpracy Namysłów - Wrocław, fotorelacja

Od 17 października wrocławianie mogli podziwiać
zlokalizowaną na ulicy Świdnickiej wystawę dokumentującą
550 letnią historię współpracy pomiędzy Namysłowem a
Wrocławiem.

20 października Burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński oraz
Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz uroczyście otworzyli
wernisaż. Uroczystość poprowadził Mateusz Magda.

Komendant namysłowskiej Straży Miejskiej Krzysztof
Jankowiak wciąga ﬂagę Namysłowa na maszt przed
wrocławskim Ratuszem.

Delegacja namysłowskich radnych uczestniczyła w XXXI sesji
Rady Miejskiej Wrocławia. W czasie połączonej sesji
zaprezentowany został ﬁlm dokumentujący 550 lat
współpracy.

Następnie głos zabrali włodarze obu miast. Na zdjęciu Julian
Kruszyński przed radnymi Rady Miejskiej Wrocławia.

Od 3 listopada wystawę można podziwiać także na
namysłowskim rynku.
GK

ogłoszenie płatne

ogłoszenie płatne
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