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Mikołaj w Gminie Namysłów

6 grudnia zastępca burmistrza Artur Włodarczyk w roli św.
Mikołaja wraz z pracownicami Wydziału Edukacji, Kultury i
Sportu odwiedzili namysłowskie przedszkola. W każdej z
placówek orszak Mikołaja obdarowywał dzieci prezentami.
Były wśród nich zabawki edukacyjne, gry logiczne oraz
drobne upominki.

Mikołaj ze swoimi pomocnikami na miejscu objaśniał i
prezentował jak wykorzystywać podarowane przez siebie
zestawy edukacyjne. Dzieci od razu przystępowały do
zabawy.

Punktualnie o 17:15 na Rynku pojawił się św. Mikołaj(w tej
roli tym razem Burmistrz Julian Kruszyński). Orszak Mikołaja
eskortowali Członkowie Namysłowskiego Stowarzyszenia
Motocyklistów.

Scena na której występował św. Mikołaj była tłumnie
oblegana. Podczas tego spotkania odbyło się również
uroczyste rozświetlenie iluminacji na Ratuszu Miejskim.

fot. Artur Musiał

Na scenie Mikołaj obdarowywał zebrane dzieci prezentami
przygotowanymi wcześniej przez rodziców. Również dzieci z
uboższych rodzin nie pozostały tego dnia smutne. Miasto
przygotowało 50 paczek dla dzieci, tak aby każde dziecko
mogło wyjść z rynku z uśmiechem na twarzy.

W sobotę 10 grudnia w sali gimnastycznej Liceum
Ogólnokształcącego odbył się coroczny Turniej Mikołajkowy
Startu Namysłów. W roli św. Mikołaja burmistrz Julian
Kruszyński.
GK
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Osiedle Wschodnie ma nowe drogi

Z

Zgodnie z planem
zakończono
budowę 2,5
kilometra dróg na
Osiedlu Wschodnim. Ulice:
Kombatantów, Wileńska,
Kresowa, Orląt Lwowskich,
Wschodnia, Lwowska i
Tarnopolska zyskały nową
nawierzchnię, obustronne
chodniki wraz z kanalizacją
deszczową oraz
oświetleniem typu LED Inwestycja kosztowała
blisko 3,5 mln złotych –
mówi burmistrz Julian
Kruszyński – W ramach tej
kwoty połowa to
dofinansowanie, które
pozyskaliśmy z Programu
Rozwoju Gminnej i
Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata
2016/2019, czyli z tzw.
„schetynówek”.
Władze gminy nie poprzestają na tak dużej inwestycji
drogowej – Na dniach dokonujemy odbioru przebudowanej ulicy
Konopnickiej – mówi burmistrz. Również rok 2017 będzie obfity w
remonty dróg, zarówno w mieście jak i na wsiach. Planowane są
prace na drogach w Smogorzowie, Kamiennej i w kierunku na

Apostoły. W Namysłowie remontu doczekają się ulice: Sejmowa,
Kopernika i Moniuszki. Burmistrz zapowiada także rozpoczęcie
prac drogowych na osiedlu pomiędzy ulicami: Grunwaldzką i
Oławską – Chcemy również przebudować chodnik prowadzący do
cmentarza wzdłuż ulicy Oławskiej.
SS

Wyremontowana świetlica w Mikowicach. Następne już wkrótce

W

grudniu zakończyła się modernizacja świetlicy
wiejskiej wraz z przyległymi pomieszczeniami
Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikowicach Zamierzamy konsekwentnie remontować nasze
świetlice, a tam gdzie jest to konieczne budować nowe - mówi
burmistrz Julian Kruszyński - W pierwszej kolejności w
Pawłowicach, Żabie i w Nowym
Folwarku - dodaje.
R e m o n t w M i ko w i c a c h
kosztował gminę blisko 300 tys.
złotych. W jego ramach dokonano
wymiany pokrycia dachowego wraz
z wymianą obróbek blacharskich,
termomodernizacji budynku
świetlicy (docieplenie ścian
zewnętrznych oraz stropodachu,
wymianę wewnętrznej stolarki
drzwiowej), wymiany bram
garażowych, instalacji elektrycznej,
odgromowej i wodnokanalizacyjnej. Wyremontowano
także pomieszczenia kuchenne,
klatkę schodową oraz pomieszczenia
sanitarne. W ramach
przedsięwzięcia odnowiono
sąsiedzkie pomieszczenia OSP wraz z
wymianą posadzki i montażem
odciągu spalin.

W ramach tegorocznych inwestycji wymieniono pokrycia
dachowe w świetlicach w Brzezince i w Smarchowicach Śląskich Świetlice pełnią nieprzecenioną rolę na wsiach - mówi burmistrz Dlatego z radością wspieramy tę działalność właśnie w postaci
remontów ale także w ramach prowadzonych tam zajęć, np.
podczas ferii zimowych, czy wakacji.
AP/SS
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W Namysłowie powstanie żłobek integracyjny

D

zięki współpracy trójstronnej w Namysłowie
powstanie innowacyjny żłobek integracyjny, w którym
będzie prowadzona również działalność
u k i e r u n ko w a n a n a w s p a r c i e r o d z i c ó w.
Pomysłodawcami są: Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka
„ELEMENTARZ”, gmina Namysłów, która przeznaczyła na to
przedsięwzięcie atrakcyjny grunt oraz Fundacje VELUX, które
przekazały na ten cel ponad 5 mln zł.
Projekt zakłada stworzenie nowoczesnego, integracyjnego
żłobka, który będzie służył zarówno dzieciom, jak i rodzicom oraz
mieszkańcom gminy Namysłów. Żłobek usytuowany będzie przy
ul. Braterskiej w pobliżu Parku Północnego. Działkę pod inwestycję
o powierzchni 1,2 ha przekaże gmina.
Powstanie żłobka jest odpowiedzią na potrzeby społeczne
w gminie Namysłów i jest szansą dla wielu dzieci i rodzin. Obecnie
w Namysłowie działa jedna placówka opiekująca się dziećmi
poniżej 3 roku życia. Tymczasem, jak pokazują statystyki, z roku na
rok wzrasta zapotrzebowanie na tego typu ośrodek. Wszystko
wskazuje na to, że tendencja ta będzie się utrzymywać. Wynika to
choćby z faktu, że w czterech zakładach
produkcyjnych zlokalizowanych w mieście
połowę zatrudnionych stanowią kobiety. Miasto
cały czas się rozwija, liczy na kolejne inwestycje i
chce stwarzać konkurencyjne warunki do życia
dla swoich mieszkańców, w tym młodych ludzi
oraz do rozwoju biznesu. Nowy żłobek będzie
więc szansą dla wielu kobiet na szybszy powrót
do pracy oraz miejscem stwarzającym bardzo
dobre warunki do rozwoju najmłodszych dzieci.
- Niezmiernie cieszy mnie to, że wspólnie z
Fundacjami VELUX, zrealizujemy inwestycję,
która będzie służyć wszystkim mieszkańcom mówi Julian Kruszyński, burmistrz Namysłowa Budowa żłobka integracyjnego to
przedsięwzięcie wyczekiwane przez

namysłowian, zwłaszcza tych, którzy pracują w największych
zakładach produkcyjnych w mieście. Inicjatywa ta to jeden z
elementów naszej szczególnej troski o najmłodszych - przyszłość
naszej gminy. Dotąd naszym priorytetem było, by w obecnym
żłobku nie zabrakło miejsc dla wszystkich chętnych. Każdego
kolejnego roku coraz trudniej było utrzymać tę zasadę. Dlatego z
dużą nadzieją oczekiwaliśmy na decyzję Fundacji VELUX odnośnie
sfinansowania budowy nowej placówki. Jestem także pewien, że
żłobek ten będzie obiektem nowoczesnym, ekologicznym i
nowatorskim w skali kraju.
- Fundacje VELUX od lat wspierają różne inicjatywy
społeczne w Polsce, skierowane głównie przeciwdziałaniu
wykluczeniu dzieci i młodzieży. Ten projekt wydaje się naprawdę
wyjątkowy i bardzo pomocny dla dzieci i mieszkańców Namysłowa
– komentuje Jens-Jørgen Pedersen z Fundacji VELUX.
Założenia projektu
O wyjątkowości tego przedsięwzięcia, świadczą planowane
rozwiązania architektoniczne, jak i bogaty wybór oferowanych
zajęć i usług. Projekt budynku żłobka zakłada szereg >>>
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unikatowych rozwiązań mających znaczący wpływ na ochronę
środowiska naturalnego, wykorzystujących energię z naturalnych i
odnawialnych źródeł. Natomiast warunki panujące wewnątrz
mają być domowe, a pomieszczenia ciepłe, komfortowe i
przytulne. Żłobek będzie posiadał nowoczesne sale zajęć:
r y tmiczną, sensor yczną/w yciszeń, doświadczeń oraz
rehabilitacyjną, dzięki którym
placówka wyróżni się na tle
innych tego typu obiektów.
Ćwiczenia prowadzone w tych
salach będą stymulowały
ro z w ó j m o t o r y c z ny,
poznawczy, intelektualny,
s p o łec z ny i em o c j o n a lny
dziecka. Zajęcia w placówce
zostaną poszerzone o
innowacyjne programy
nauczania „Nauka przez ruch”
oraz „Przygody Małych
Badaczy ”. Są to autorskie
programy, które realizowane
będą przez pracowników
naukowych Akademii
Muzycznej w Katowicach i
Politechniki Wrocławskiej.
- Żłobek integracyjny
jest najskuteczniejszym
środkiem budowania
solidarności między dziećmi ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi i ich rówieśnikami. Placówka będzie nakierowana na
wyrównywanie szans wszystkich dzieci dzięki życzliwości,
tolerancji i otwartości na drugiego człowieka – mówi Andrzej
Jabłoński, prezydent Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka
„Elementarz”.
W placówce będzie prowadzona również działalność
komercyjna, która pozwoli zainteresowanym rodzicom skorzystać
z p o ra d psyc h o l o g i c z nyc h , l o go p e d yc z nyc h , ć w i c ze ń
rehabilitacyjnych. Projekt przewiduje również uruchomienie

szkoły rodzenia, przy której dodatkowo będzie działała
indywidualna poradnia laktacyjna oraz doradztwo chustowe.
- Naszym priorytetem jest stworzenie otwartego
innowacyjnego środowiska, którego postawy dążą do integracji
całego lokalnego społeczeństwa, w tym rodzin najuboższych oraz
ulepszenia otaczającej nas rzeczywistości. Tworząc żłobek z pasją

chcemy być źródłem wiedzy i inspiracji dla innych, być blisko ludzi i
dla wszystkich – dodaje Andrzej Jabłoński.
Inwestycja jest obecnie w fazie przygotowawczej - trwa
przetarg na projekt architektoniczny żłobka oraz jego wykonanie.
Rozpoczęcie prac budowlanych uzależnione jest od zakończenia
tego procesu. Oddanie żłobka do użytku planowane jest w 2018
roku. Z placówki będzie mogło korzystać około 100 dzieci.
Na podst. inf. wł. SS

Nowa droga w Ligocie Książęcej

7

grudnia 2016 r., odebrano
przebudowaną na odcinku 210
metrów drogę w Ligocie
Książęcej. Inwestorem była
gmina Namysłów.
W ramach przebudowy wykonano
m.in.: profilowanie i zagęszczenie
podbudowy tłuczniowej, wykonano
nową nawierzchnię z betonu
asfaltowego oraz utwardzono pobocza
tłuczniem kamiennym. Wartość robót
wyniosła ok. 54 142,12 złotych.
AP/SS

Wykonawca inwestycji Tomasz Oziębły,
naczelnik wydz. Gospodarki
Komunalnej i Inwestycji Roman Kania i
zastępca burmistrza Rafał Nowowiejski.

6
Świętowali z Mikołajem

W

niedzielę, 4 grudnia, Święty Mikołaj miał ręce
pełne roboty. Przed południem pojawił się w
Centrum Turystyki i Rekreacji „Delfin” w
Namysłowie, a wieczorem odwiedził ponad 250
dzieci w 10 świetlicach wiejskich gminy Namysłów.
Zaczęło się bardzo aktywnie. W „Delfinie” dostojny gość
przyglądał się młodym namysłowianom podczas wyścigów
pływackich, skoków do wody oraz wyścigu z przeszkodami. Na
zakończenie, w nagrodę, każde dziecko otrzymało torbę z
prezentami.

Wieczorem, w wyjątkowej scenerii pięknie przystrojonych
świetlic, przy wspólnym śpiewaniu kolęd, Święty Mikołaj wraz z
pomocnikami ponownie wręczał naszym milusińskim upominki, a
każdej ze świetlic przekazał specjalny prezent – konsolę gier wideo
Xbox. Gość z Laponii skorzystał z zaproszenia następujących
sołectw: Rychnowa, Łączan, Ziemiełowic, Krasowic, Brzozowca,
Nowych Smarchowic, Woskowic Małych, Kamiennej, Jastrzębia i
Nowego Folwarku.
Mikołajkowej inicjatywie na terenie gminy patronowali:
Burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński, dyrektor
Namysłowskiego Ośrodka Kultury Marcin Piekarek, sołtysi
poszczególnych sołectw, kierownictwo pływalni oraz
Namysłowskie Towarzystwo Triathlonowe „Triada”.
Namysłowski Ośrodek Kultury

Spotkanie z prof. Jerzym Stępniem

24

listopada w Dużej Sali Narad Urzędu
Miejskiego odbyło się spotkanie z
Profesorem Jerzym Stępniem, prawnikiem,
Senatorem I i II kadencji, wiceministrem
spraw wewnętrznych i administracji (1997-1999), oraz
byłym sędzią i prezesem Trybunału Konstytucyjnego
(2006-2008). Podczas spotkania, które było
zorganizowane przez Namysłowskie Koło Komitetu
Obrony Demokracji, zaproszony gość przedstawił
zgromadzonym słuchaczom historię Ustawy Zasadniczej w
naszym kraju, opisał wagę Trybunału Konstytucyjnego
oraz przedstawił zagrożenia wynikające z zamieszania
wokół Trybunału Konstytucyjnego. Po zakończeniu
wykładu profesor odpowiadał na pytania słuchaczy. GK

„Po co nam Trybunał Konstytucyjny?”
Rozmowa z Sędzią Jerzym Stępniem byłym
Prezesem Trybunału Konstytucyjnego dla
„Gazety Namysłowskiej”.
A.Ś.: Dzień dobry Panie Sędzio! Bardzo Panu dziękuję, że zechciał
Pan odpowiedzieć na moje zaproszenie i odwiedzić Namysłów.
Jak Pan ocenia dzisiejsze spotkanie?
J.S.: Bardzo było interesujące, znalazła się tylko jedna osoba
starająca się zakłócić jego przebieg, ale ludzie potrafili ją
skutecznie do tego zniechęcić – na szczęście bez przemocy.
A.Ś.: Czy często odwiedza Pan miejscowości powiatowe takie jak
nasze miasto, czy ludzi faktycznie interesuje zamieszanie wokół
Trybunału Konstytucyjnego?
J.S.: Głównie staram się jeździć po miastach powiatowych, a
Trybunał jest ciągle w centrum uwagi. Ludzie doskonale >>>
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zdają sobie sprawę z tego, że bez niezależnego sądu konstytucyjnego
nie działa Konstytucja – tak jak bez sądu karnego nie działa kodeks
karny. Gdybyśmy wierzyli, że wystarczy napisać i ogłosić konstytucję,
by od razu wszyscy zechcieli jej przestrzegać, i że zbędne jest w
związku z tym postawienie na jej straży instytucji gwarantującej jej
poszanowanie, to bylibyśmy takimi samymi realistami, jak ci którzy
wierzyliby, że wystarczy sam kodeks karny bez sądu i policjanta, aby
przestępcy zmienili się w niewinne baranki.
A.Ś.: Co tkwi u podstaw działań obecnej większości parlamentarnej,
rządu i Prezydenta, że doprowadzili do paraliżu Trybunału?
J.S.: Ubzdurali sobie, że Polacy tak są zniechęceni do przemian
ostatnich dwudziestu paru lat, że zaakceptują nawet rewolucje,
która jest potrzebna do zajęcia przez zwolenników PiS jak największej
liczby stanowisk w sferze publicznej i w mediach. Tymczasem ludzie
chcą spokojnie żyć, stopniowo podnosząc poziom swojego życia w
różnych dziedzinach. Skończy się to klęską rządzących i powrotem do
normalności, ale będziemy się musieli wszyscy trochę jeszcze
pomęczyć, bo nie wszyscy zdają siebie jeszcze sprawę .
A.Ś.: Czy w tej sytuacji jaka ma miejsce jest łamane prawo i kto je
łamie?
J.S.: Osób łamiących Konstytucję jest wiele. Tragiczne jest to, że
najbardziej obciąża to obecnego Prezydenta, który odmówił
zaprzysiężenia trzech prawidłowo wybranych sędziów przez
poprzedni Sejm. To uruchomiło całą lawinę zachowań
niekonstytucyjnych, jak na przykład wybór przez obecny Sejm trzech
sędziów w miejsce prawidłowo wcześniej wybranych, bezprawną
odmowę opublikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego przez
Panią Premier, co w sumie doprowadziło do jego częściowego
paraliżu.
A.Ś.: Jakie konsekwencje niosą za sobą takie działania?
J.S.: Mam nadzieję, że po następnych wyborach zostaną wszczęte
postepowania karne, których celem będzie ustalenie skali
przestępstw urzędniczych, a także uruchomienie trybu
postępowania przez Trybunałem Stanu. Rzeczpospolita nie może
tolerować tak demonstracyjnej pogardy dla swojej Konstytucji. Dziś
prokuraturą rządzi niepodzielnie minister Ziobro, a jego chyba nie
podejrzewamy o chęć uruchomienia procedury karnej wobec
swoich.
A.Ś.: Ostatnio w publikacjach prasowych pojawiła się informacja
mówiąca o tym, że jeden z sędziów Piotr Muszyński wybrany do
Trybunału przez Prawo i Sprawiedliwość w przeszłości był oficerem
Urzędu Ochrony Państwa i zataił ten fakt przed Sejmem. Wcześniej
re p reze nto wa ł P i S w Tr y b u n a l e S ta n u i j e st wa ż ny m
przedstawicielem rządu w Komisji Weneckiej. Za swoją
a g e n t u ra l n ą d z i a ł a l n o ś ć zo st a ł w yd a l o ny z p l a c ó w k i
dyplomatycznej, w której pracował. Ten sam człowiek po śmierci
Prof. Władysława Bartoszewskiego wsławił się szeroko
komentowanymi wpisami na jednym z portali społecznościowych.
W sprawie jego agenturalnej przeszłości zabierał głos minister
koordynator ds. Służb Specjalnych Mariusz Kamiński, który wydaje
się nie dostrzegać wagi problemu. Czy według Pana obecne władze
wiedziały o jego przeszłości, jeżeli tak, to czym kierowały się
dokonując wyboru tego kandydata na sędziego Trybunału
Konstytucyjnego oraz jakie niebezpieczeństwa dla prac trybunału
niesie obecność tego sędziego?
J.S.: Władze musiały wiedzieć o przeszłości prof. Muszyńskiego, a jeśli
nie wiedziały, to tym gorzej dla nich. Sędzia TK, jak zresztą każdy
sędzia, musi być niezależny – w przeciwnym wypadku będzie zawsze
wątpliwość czy działa według własnego sumienia, czy na polecenie
czynników zewnętrznych. Jeśli ktoś był w służbach specjalnych, to
trudno wierzyć w to, że wszystkie nitki tam prowadzące zostały już
zerwane.
A.Ś.: Czy widzi Pan szansę rozwiązania, wyjścia z tej sytuacji i czym
może skutkować dalsza eskalacja napięć wokół trybunałowych?

J.S.: Paraliż Trybunału Konstytucyjnego oznacza zawieszenie
Konstytucji na kołku, bo nie ma kto sprawdzać czy działania władzy
ustawodawczej i wykonawczej nie naruszają jej postanowień.
Jednym słowem wtedy nie działa już prawo, ale po prostu siła. To musi
prowadzić do chaosu, bo jeśli obywatele nie mogą odwoływać się do
zasad prawnych, a z drugiej strony narażeni są na niekonstytucyjne
działania władzy, to cały system prawa staje się iluzoryczny, a
państwo wypada z rodziny państw cywilizowanych. To właśnie
obserwujemy teraz w Polsce. Niby chcieliśmy powrotu do Zachodu i
ciągle to deklarujemy, a jednocześnie nie chcemy przestrzegać reguł
działających tam odwiecznie. Gdzie to nas zaprowadzi?..
A.Ś.: Wywołanie tego zamieszania wokół Trybunału ma
uwiarygadniać niekonstytucyjne działania Sejmu i rządu. Dzięki
wywołanemu paraliżowi rząd chce przeforsować ustawy niezgodne
z konstytucją powodujące ograniczenia wolności obywateli, jak
choćby w obrocie ziemią czy inwigilowaniu naszego żucia w
przestrzeni internetowej- w sieci. Jak już wiemy mówi się o tym, że
w przyszłości odpowiedzialni za to mogą stanąć przed Trybunałem
Stanu za swoje czyny. Ostatnio jednak podczas rozmowy z moim
przyjacielem spotkałem się z teorią, że ta sytuacja nie tyle w
przyszłości ale już teraz może być kagańcem dla Premiera czy
Prezydenta bowiem obecnie w ręku jedynej osoby w Państwie tzn.
Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego spoczywa
decyzja o możliwości postawienia ich przed Trybunałem Stanu.
Większość parlamentarna jaką posiada pozwala mu już w tej
kadencji Sejmu na to. Czy zechce się Pan odnieść do tego?
J.S.: Nie wierzę, by Prezes Kaczyński chciał teraz kogokolwiek ze
swojego politycznego otoczenia pociągać do odpowiedzialności
przez Trybunałem Stanu. Prezydent i Premier są posłusznymi
wykonawcami woli prezesa i dopóki tak się będzie działo nic im ze
strony prezesa nie grozi. Moim zdaniem, nigdy nie odważą się na
samodzielność. To ceną jaką płacą za obecnie zajmowane
stanowiska. Jest tylko jedna osoba wyjątkowa w tej układance – to
minister Antoni Macierewicz. Jemu wszystko wolno, bo bierze na
siebie całą hucpę smoleńską, te wszystkie groteskowe komisje, które
mają wyjaśniać to, co wszyscy wiedzą od dawna, a to dlatego że
odkrycie publiczne całej prawdy o Smoleńsku jest nie na rękę
Jarosławowi Kaczyńskiemu. Ta niepewność ma trwać jak najdłużej i
dlatego Macierewicz jest niezbędny. Dlatego wszystko mu wolno –
nawet budować wyłącznie jemu podporządkowaną armię, czy
utrzymywać przy sobie nie wiadomo w jakich celach całkowicie
skompromitowanego młodzieńca bez jakiegokolwiek wykształcenia.
To przekracza wszelkie pojęcia.
A.Ś.: Na koniec. Jest to Pańska pierwsza wizyta w Namysłowie, czy
jest szansa na kolejną? Może w innej roli? Jest Pan świetnym
muzykiem jazzowym na co dzień grającym z wybitnymi muzykami
tego gatunku. Czy byłaby szansa na Pański koncert w Namysłowie
np. podczas takiej imprezy, która cyklicznie odbywa się w naszym
mieście „Zaduszki Jazzowe”?
J.S.: To przesada z moimi umiejętnościami jazzowymi. Owszem,
czasami grywam na jamach z wybitnymi muzykami, ale nie
zapominam, że jestem tylko amatorem i ćwiczę głównie dlatego by
lepiej rozumieć jak grają prawdziwi profesjonaliści i wielcy muzycy, i o
czym właściwie grają. Jazz niemal od dziecka był wielką moją pasją. W
młodości otrzymałem nawet nagrodę na
festiwalu Jazz nad Odrą, ale chyba tylko
dlatego, że grałem wówczas z młodziutkim,
ale od zawsze wspaniałym Włodkiem
Pawlikiem. Chętnie przyjechałbym w tej
innej roli do Namysłowa, tylko nie wiem czy
Włodek Pawlik będzie teraz ze mną chciał
grać, choć kilka lat temu graliśmy
okazjonalnie wspólnie raz czy dwa.
Rozmawiał: Adam Świtlik
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Odszedł na zawsze przykład dobrego człowieka i księdza
Ks. Aleksander
Matyka urodził się 1
s t y c z n i a 1 9 3 5 r. w
miejscowości Dobrzyńsk
diecezji Łuckiej na
fot. Mateusz Magda
Wołyniu .W 1943 roku
rodzina uciekając przed
bandami UPA wyjechała
do Kiełczewic koło
Lublina. W 1945 roku
przeniosła się do
Wałdowa pow. Sępólno
Krajeńskie. W 1951 roku
wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego a od 1954 roku w
Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Święcenia
Kapłańskie przyjmuje z rąk J.Em. Ks. Kardynała Bolesława Kominka
21 czerwca 1959 roku. Po święceniach skierowany do pracy jako
Wikariusz do Strzelina. W latach 1961-1964 pracuje jako wikariusz
w parafii Św. Bonifacego we Wrocławiu. Od 1964 do 1973 jest
Proboszczem w parafii Św. Michała Archanioła w Polkowicach.
Decyzją Kurii Arcybiskupiej Wrocławskiej z dniem 1 lipca 1973 r. Ks.
Aleksander Matyka obejmuje obowiązki Proboszcza Parafii i
Dziekana Dekanatu Namysłowskiego. Proboszcz przyjął jako
najważniejsze dwa kierunki działalności. Kierunek duszpasterski i
gospodarczo-remontowy. Oba te zadania, ściśle ze sobą związane i
uzupełniające się. Wprowadził zasadę aby dzieci do I Komunii Św.
przystępowały wraz z rodzicami i rodzicami chrzestnymi. Pozwala
to na właściwe przeżywanie tej uroczystości w rodzinie. Objął
opieką ministrantów, a także w okresie późniejszym powołanym
do kapłaństwa, stanu zakonnego i służby świeckiej. W 1974 roku
wystąpiła konieczność remontu wieży i dachu kościoła. Natomiast
w lecie 1974 r. pomalowano wnętrze kościoła parafialnego.
Ważnym czynnikiem działalności duszpasterskiej była
zorganizowana w 1977 r. I Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę, w
której wzięło udział 1000 pielgrzymów pod przewodnictwem 3
księży na czele z Ks. Proboszczem. 1979 rok to poświęcenie 3
nowych dzwonów przez Ks. Biskupa Wincentego Urbana. Troska
Ks. Proboszcza o właściwy poziom nauczania religii i warunki dla
uczących się dzieci, zmusiły do starania się o pozwolenie na
budowę Domu Katechetycznego.Po kilku latach starań Parafia
otrzymała w 1980r. pozwolenie na budowę.
30 sierpnia 1981r. Ks. Abp. Henryk Gulbinowicz poświęcił
nowo wybudowany Dom Katechetyczny. Starania o ponowne
otwarcie kaplic w Szpitalu i Domu Opieki dla dorosłych, zostały
uwieńczone sukcesem, i z dniem 1 października 1981r. kaplice
zostały otwarte. W uznaniu zasług w dotychczasowej pracy
duszpasterskiej, Ks. Abp Henryk Gulbinowicz z dniem 2.10. 1982r.
mianuje Ks. Proboszcza A. Matykę Kanonikiem Kapituły
Wrocławskiej. Parafia czyniła starania o przejęcie zrujnowanego
Kościoła pofranciszkańskiego. Starania te 30 września 1982r.

przyniosły sukces. Parafia przejęła obiekt. Kościół użytkowany
dotychczas jako magazyn najpierw nawozów sztucznych, a
ostatnio jako magazyn papieru. Remont kościoła polegał na, w
pierwszej kolejności badaniach archeologicznych, następnie
wykonaniem nowych okien-witraży, remoncie murów,
tynków,
fot. Mateusz
Magda
wykonaniem posadzek, instalacji elektrycznej, lamp, malowaniem
wnętrza. Remont prowadzony był w czasie braku materiałów w
większości reglamentowanych. Remont kościoła Św. Franciszka był
osobistym i największym sukcesem życiowym Ks. Proboszcza, bo
już po trzech latach zostało poświęcone prezbiterium i po 173
latach została odprawiona Msza Św. 1 kwietnia 1984r. Ks.
Proboszcz poświęcił plac pod budowę Kościoła w Smarchowicach
Wielkich. Po 4 latach 18 września 1988r. nowo wybudowany
Kościół został poświęcony pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża
Św. Tym samym utworzono nową parafię. W 1985r. odbyły się I
Namysłowskie Dni Kultury Chrześcijańskiej.
Od 17 maja 1987r. trwają corocznie całomiesięczne Apele
Jasnogórskie. 5 kwietnia 1988r. rozpoczęto Wieczystą Adorację
Najświętszego Sakramentu. 3 stycznia 1988 poświęcono kaplicę
na nowym cmentarzu przy ul Oławskiej. W celu podniesienia
poziomu nauczania religii, dzięki staraniom Ks. Proboszcza
utworzono 3 letnie Studium Katechetyczne w Namysłowie. 21
czerwca 1992r. dzięki staraniom Ks. Proboszcza, w wyniku podziału
dotychczasowej Parafii Św. Ap. Piotra i Pawła, została utworzona
nowa Parafia p.w. Św. Franciszka i Piotra z Alkantary. Jest to też
termin zakończenia remontu kościoła przez Parafię Św. Piotra i
Pawła. W tym samym roku w kościele parafialnym Św. Piotra i
Pawła przeprowadzono remont witraży.
Dotychczasowa praca Proboszcza doceniona została, i 1
lutego 1993r. Ojciec Św. Jan Paweł II, wyniósł Ks. Kanonika
Aleksandra Matykę do godności Prałata Jego Świątobliwości.
Rok 1995 to remont zabytkowych organów, które zostały
poświęcone 22.11. 1995r. dzięki temu odbywają się koncerty
organowe. W 1996 roku zostało pomalowane wnętrze kościoła i
poświęcone 29 września1996r. Rok 1999 to remont wieży kościoła
z pokryciem jej blachą miedzianą. W grudniu tego roku odbyły się
Ogólnopolskie Rekolekcje Adwentowe, dla mieszkańców wsi,
głoszone przez Ks. Biskupa Józefa Pazdura i transmitowane przez
Radio Maryja na antenie ogólnopolskiej. Od kwietnia 2002r. do
października 2002r. wykonana została całkowita wymiana
pokrycia dachowego na naszym kościele. w 2007 roku wykonano
nowe witraże w oknach zakrystii.
Przedstawione tu dokonania jak wiemy były one realizowane w
różnym okresie, dlatego też wymagały niejednokrotnie
ogromnych zabiegów i wysiłku aby je zrealizować.
Ponad 50 lat kapłaństwa i 37 lat pracy duszpasterskiej w
naszej parafii odbiło się na kondycji zdrowotnej, co było widoczne
w ostatnich latach jego choroby. Uważamy, że przez te lata służby
Panu Bogu i ludziom, zasłużył sobie na wielki szacunek i pamięć.
Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie!

Badał kresy i dzieje Serbołużyczan. Teraz ma swój skwer.

O

d 30 listopada 2016 r. zieleniec u zbiegu ulic Stanisława
D u b o i s , B o l e s ł a w a C h ro b re g o i 3 M a j a ( w
bezpośrednim sąsiedztwie Placu Jana Skali) nosi
nazwę Skweru prof. Leszka Kuberskiego. Rada Miejska
w Namysłowie, na wniosek Burmistrza, jednogłośnie podjęła
uchwałę o uhonorowaniu w ten sposób urodzonego w naszym
mieście wybitnego historyka.
Profesor Leszek Kuberski urodził się 13 lipca 1956 r. jako

najmłodszy syn kolejarza Stefana (1914-2005) – jednego z
pierwszych polskich mieszkańców Namysłowa, przybyłych nad
Widawę w roku 1945, oraz Bronisławy (1920-1996). Po ukończeniu
Szkoły Podstawowej nr 4 kontynuował naukę w Liceum
Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie.
Po pomyślnie zdanym egzaminie maturalnym, w 1975 r., Leszek
Kuberski rozpoczął studia historyczne w Wyższej Szkole
Pedagogicznej w Opolu. Po ich ukończeniu, w 1980 r., >>>
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został zatrudniony jako asystent w Instytucie Historii
opolskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Następnie
przeszedł na tej uczelni przez wszystkie stopnie
kariery zawodowej aż do stanowiska profesora
nadzwyczajnego Uniwersytetu Opolskiego. W 1988
r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk
humanistycznych w zakresie historii na podstawiefot. Mateusz Magda
pracy pt. „Jan Skala 1889-1945. Zarys biografii
politycznej”. Habilitował się w 1997 r. na Wydziale
Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu
Wrocławskiego w zakresie historii Polski i
powszechnej XIX i XX wieku na podstawie rozprawy
o „królu polskiej nafty” z Galicji pt. „Stanisław
Szczepanowski 1846-1900. Przemysłowiec. Polityk.
Publicysta”. Od 1999 r. pracował na stanowisku
profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Opolskiego, przez dwie
kadencje był prorektorem ds. studenckich, a także dyrektorem
Instytutu Historii.
Jego zainteresowania naukowe obejmowały historię
Kresów Wschodnich i pogranicza polsko-niemieckiego, w tym
dzieje Galicji w okresie autonomii, sprawy łużyckie w XIX i XX
wieku, a także zagadnienia społeczne i narodowościowe Górnego

Śląska w I połowie XX w. Prof. Leszek Kuberski zmarł
nagle 28 czerwca 2006 r. podczas pielgrzymki
akademickiej w Rzymie. Został pochowany na
cmentarzu komunalnym w Opolu-Półwsi.
Aby upamiętnić jego postać, w 60. rocznicę urodzin i
10. rocznicę śmierci, Gmina Namysłów ufundowała
również okolicznościową tablicę. Jej odsłonięcia,
na
fot. Mateusz Magda
Skwerze, dokonają 19 grudnia 2016 r. Burmistrz
Namysłowa Julian Kruszyński wraz Rektorem
U n i w e rsy t e t u O p o l s k i e g o p ro f. M a r k i e m
Masnykiem oraz małżonką śp. Profesora – Panią
Danutą Kuberską. Tego samego dnia, w Izbie
Regionalnej, odbędzie się otwarcie wystawy i
konferencja „Śladami pamięci prof. Leszka
Kuberskiego”. Prócz wspomnień przyjaciół prelekcje
wygłoszą: dr Magdalena Przysiężna-Pizarska, dr Mariusz Patelski i
prof. Janusz Dorobisz z Uniwersytetu Opolskiego oraz prof. Piotr
Pałys z Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego
w Opolu.
Sylwester Zabielny
Przewodniczący Rady Miejskiej w Namysłowie

Wspólna lekcja o Marszałku

P

rofesor Włodzimierz Suleja, biograf Józefa Piłsudskiego,
gościł w Namysłowie 16 listopada 2016 r. Miłośnicy
historii, uczniowie i nauczyciele, a także zaproszeni
goście wysłuchali pasjonującej godzinnej opowieści o
życiu i podejmowanych przez marszałka działaniach, dzięki
którym Polska w 1918 roku odzyskała niepodległość.
Spotkanie z profesorem odbyło się z inicjatywy,
zawiązanego 1 lutego 2016 r., Społecznego Komitetu Budowy
Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Namysłowie. Pomocy
organizacyjnej udzielili Urząd Miejski oraz Namysłowski Ośrodek
Kultury.
Profesor Suleja jest absolwentem historii Uniwersytetu
Wrocławskiego. Specjalizuje się m.in. w dziejach myśli politycznej
XIX i XX wieku oraz opozycji demokratycznej po 1945 r. Jest
autorem kilkunastu książek i ponad 200 publikacji naukowych, był
współpracownikiem podziemnych struktur dolnośląskiej
„Solidarności”, w 1989 r. członkiem Wrocławskiego Komitetu
Obywatelskiego jako szef komisji programowej. W latach 20082013 pełnił funkcję dyrektora wrocławskiego oddziału IPN.
Po spotkaniu burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński,
będący równocześnie członkiem Komitetu Honorowego Budowy
Pomnika, podziękował profesorowi za wspaniałą narrację o

jednym z ojców polskiej niepodległości. Potwierdził przy tej okazji
wsparcie gminy na rzecz powstania w mieście, w 100. rocznicę
odzyskania suwerenności, postumentu Józefa Piłsudskiego, który
będzie pełnić rolę integrującą naszą społeczność podczas świąt
państwowych i narodowych (fot. A. Rekść).
Społeczny Komitet Budowy Pomnika
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Namysłowie

Zaprzysiężenie Radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej

6

grudnia obradowała Młodzieżowa Rada
Miejska. Podczas obrad zaprzysiężono nowo
wybranych Radnych:
W i kto r i ę D y b ows k ą z Ze s p o ł u S z kó ł
Mechanicznych, Jakuba Hasa z Gimnazjum nr 2,
A l e ks a n d rę M i ko ł a j c zy k z Ze s p o ł u P l a cówe k
Oświatowych w Smogorzowie, Roksanę Wojtasińską z
Gimnazjum nr 1, W iktorię Załogę z Zespołu Szkół
Rolniczych.
Podczas zaprzysiężenia nieobecny był ostatni z
nowych Radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej Dawid
Dziuba z Zespołu Szkół Mechanicznych.
GK
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,,Baby Beetels” czyli jak Namysłów inwestuje w naukę języka angielskiego!!!

O

d czerwca bieżącego roku
Burmistrz Namysłowa
organizuje cykliczne spotkania
z n a j m ł o d s z y m i
namysłowianami. Oprócz zestawu
upominków takich jak zabawki, pieluszki
czy płyny do kąpieli, każde
nowonarodzone dziecko w naszej gminie
otrzymuje również zestaw do nauki języka
angielskiego. Program o wdzięcznej
nazwie ,,Baby Bettles" czyli małe żuczki to
system kompleksowego wsparcia nauki
języka obcego w najbardziej naturalny,
prosty dla malucha sposób. Co warte
podkreślenia, ta innowacyjna akcja jest
prawdopodobnie jedyną w naszym kraju
inicjatywą, która na tak szeroką skalę
wpłynie na przyszłe pokolenie naszych
dzieci. Przyjrzyjmy się więc jej
największym zaletom.
1. PROSTA W UŻYCIU
Zestawy do nauki języka angielskiego dla najmłodszych wręcza burmistrz Julian
Zestaw zawiera komplet 4 książek wraz z
Kruszyński podczas tradycyjnego przywitania nowo narodzonych namysłowian.
płytami DVD oraz CD . Zadaniem rodzica
jest umożliwianie dziecku kontaktu z
zawartymi materiałami jak najczęściej jak
bezdyskusyjne. Nie dajmy się więc zapędzić w powszechną
jest to możliwie. Po zalogowaniu się na indywidualnym koncie pułapkę, że ,,za darmo dostajemy tylko to co gorszę". W tym
rodzicielskim na stronie http://dwujezycznedzieci.pl znajdujemy wypadku, dzięki nakładowi finansowego naszej gminy, rodzice
prosty instruktaż kursu. Jedynym z głównych założeń kursu jest to, otrzymują najlepszy z możliwych zestaw do wczesnej nauki języka
że rodzic nie musi wcale znać języka angielskiego, aby pomóc angielskiego.
swojemu dziecku nauczyć się go! Co więcej, może on uczyć się go
4. JEDNOLITY SYSTEM NAUCZANIA W CAŁEJ GMINIE
razem ze swoją pociechą.
Nasza gmina jako jedyna w Polsce podjęła wyzwanie wychowania
2. DOSTOSOWANA DO WIEKU DZIECKA
całego pokolenia dzieci dwujęzycznych. Po raz pierwszy nacisk
Zestaw początkowy ,,Baby Bettles" przeznaczony jest dla dzieci w postawiony został na powszechny dostęp do kursu. Nauka języka
wieko 0-4. Oznacza to, że naukę języka obcego można rozpocząć angielskiego, dzięki pomocy rodziców, odbywać się będzie nie
już w pierwszych dniach życia dziecka. Początkowo polega ona tylko w domach, ale również w żłobkach i przedszkolach, które
jedynie na możliwie częstym puszczaniu dziecku piosenek również otrzymają skorelowane z rodzicielskimi - zestawy do nauki
dołączonych do zestawu, przez co w
języka angielskiego. Dzięki temu
sposób całkowicie naturalny przyswaja
tworzymy powszechną i jedyną w
one nie tylko słowa, ale co
swoim rodzaju, platformę edukacyjną,
najważniejsze akcent. Planowo więc
która stwarza realne możliwości
język angielski uczony w ten sposób od
sukcesu językowego! Łatwo bowiem
pierwszych dni życia nigdy nie będzie
wyobrazić sobie sytuację, kiedy to
dla dziecka językiem obcym. Z czasem
dzieci same, podczas wspólnych
dołączamy do tej nauki bajki oraz filmy
zabawach zaczną śpiewać, używać
DVD, które na podstawie poznanych już
poznanych słów czy nawet całych
w piosenkach słówek, wprowadzają
angielskich zwrotów . Wszystkie
nowe zwroty. Wszystko to odbywa się
przecież będą uczyć się tego samego w
w oparciu o świat postaci bajkowych
zbliżonym czasie, także dla nich
żuczków, które nie kojarzą się małemu
naturalną rzeczą stanie się używanie
dziecku z nauką a zabawą, zachęcając
nowych zwrotów pomiędzy sobą. Dom,
do dalszego rozwoju.
żłobek i przedszkole po raz pierwszy
3. BEZPŁATNA
będą tworzyć jedną drużynę której
Jak już było wspomniane powyżej,
celem będzie powszechna
zestaw ,,Baby Bettles" rozdawany jest
dwujęzyczność dzieci w naszej gminie!
całkowicie za darmo, również korzystanie z platformy Podjęty przez naszą gminę wysiłek wychowania pokolenia dzieci
internetowej kursu nie wymaga uiszczania jakichkolwiek opłat. dwujęzycznych będzie niestety niczym, bez pomocy rodziców i
Wszelkie koszty ponosi w tym wypadku gmina. Jedynymi opiekunów tychże dzieci. Pamiętajmy że przy niewielkim wysiłku
,,kosztami" na jakie narażeni są rodzice jest więc czas jaki muszą możemy zapewnić naszym dzieciom lepszy start w przyszłość,
poświęcić dziecku. Jest to jednak minimalna zapłata w ponieważ język angielski jest obecnie umiejętnością kluczową w
porównaniu z możliwymi efektami oraz korzyściami wynikającymi rozwoju dziecka. W naszej gminie każde z nich będzie miało szanse
z powszechnej znajomości języka angielskiego. Są one rozwoju na jednym poziomie. I to powinno być gwarancją sukcesu.

11
Ambitne plany Browaru Namysłów

A

mbitny plan wykonania kompleksu
rozrywkowo - wypoczynkowego na
terenie Browaru Namysłów
przedstawili wczoraj (08.12.2016 r.)
przedstawiciele firmy: Ryan Gostomski i prezes
Czesław Wojciech Szczepaniak (na zdjęciu). W
spotkaniu uczestniczyli także m.in.: burmistrz
Julian Kruszyński wraz z zastępcami, radni Rady
Miejskiej w Namysłowie oraz władze powiatu
namysłowskiego i opolski konserwator
zabytków.
Według słów władz firmy w ramach
projektu Browar planuje adaptację części
budynków, jak słodownie, kotłownia i zamek na
kompleks rozrywkowo-wypoczynkowy. W jego
skład wejdą: kilkupoziomowa restauracja,
muzeum piwa, hotel wraz ze SPA. Istotną
informacją jest, że również w namysłowskim
zamku powstanie centrum konferencyjne i
interaktywne muzeum historii średniowiecza, w
tym browaru i Namysłowa. Swoje zamierzenia Browar Namysłów
chce wdrażać w ciągu kilku najbliższych lat - Trzymamy kciuki za
ambitne plany naszego browaru - mówi burmistrz Julian
Kruszyński - W miarę naszych możliwości będziemy je wspierać.
Tak będzie się działo już w najbliższym czasie, bowiem założyliśmy

sobie rewitalizację centrum naszego pełnego zabytków miasta.
Pierwszych efektów można się spodziewać już w przyszłym roku,
kiedy to zagospodarujemy skwer im. prof. Leszka Kuberskiego,
który znajduje się naprzeciwko bramy browaru.
SS

Wielki test języka angielskiego

20

listopada namysłowianie po raz kolejny
postanowili sprawdzić w jakim stopniu
opanowali znajomość języka Angielskiego. Test
zorganizowała szkoła języków obcych
„Question”. Wszystkich uczestników przywitał muzyczny
wstęp w wykonaniu Big Bandu Państwowej szkoły Muzycznej
im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie. Następnie burmistrz
Julian Kruszyński, który objął imprezę patronatem
honorowym powitał uczestników konkursu. Najmłodszy z
nich miał 8 lat, najstarszy 62 lata. Wśród wszystkich , którzy
poprawnie odpowiedzieli na pytanie konkursowe zostały
rozlosowane nagrody.
GK

Obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski

17

listopada odbyło się coroczne spotkanie osób
niewidomych i niedowidzących z okazji
Międzynarodowego Dnia Laski. Dzień ten wszedł na
stałe do kalendarza od 1993 roku, kiedy to uchwaliła
go Europejska Unia Niewidomych. Międzynarodowy Dzień Białej
Laski ma za zadanie przypominać wszystkim o potrzebach osób
dotkniętych uszkodzeniem bądź brakiem wzroku. Integruje
wszystkich tych, którzy podobnie jak osoby widzące chcą żyć w
społeczeństwie bez barier i ograniczeń.
W spotkaniu prowadzonym przez niedawno uhonorowaną
tytułem "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" Panią Krystyną
Pacholik uczestniczyli niewidomi i osoby niedowidzące z terenu
Gminy Namysłów. Władze Gminne reprezentował Zastępca
Burmistrza Namysłowa Artur Włodarczyk, który składając życzenia
wszystkim uczestnikom spotkania życzył dużo zdrowia,
nieprzemijającego optymizmu, oraz samych miłych chwil w
codziennym życiu.

12
Debata na temat bezpieczeństwa

18

listopada odbyła się debata
dotycząca bezpieczeństwa w
naszym mieście. Debatę
otworzył mł.insp. Rafał Pniewski
– Komendant Powiatowy Policji w
Namysłowie. Następnie z-ca Naczelnika
Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego
n a d ko m . Pawe ł S z l u fa rs k i o m ów i ł
zgromadzonym "Krajową Mapę Zagrożeń
Bezpieczeństwa". W tej części debaty
poruszone zostały także: Profilaktyka,
podejmowane czynności zmierzających do
przeciwdziałania i zapobiegania
przestępstwom i wykroczeniom
występującym na terenie miasta i gminy
N a m y s ł ó w. O c e n a d o t y c h c z a s o w e j
współpracy z podmiotami poza policyjnymi.
Problematyka zgłaszana przez społeczność
lokalną, podejmowane czynności
zmierzających do ograniczenia przestępczości i aspołecznych
zachowań.
Kolejna część to „ Ocena zdarzeń w ruchu drogowym z
terenu powiatu namysłowskiego za III kwartały 2016r” zagrożenia i przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom
popełnianym w ruchu drogowym. Omówienie Analizy
Bezpieczeństwa w RD". Prowadzącym tą część debaty był

Kierownik Ogniwa RD KPP Namysłów mł.asp. Grzegorz
Horwat. Następnie Komendant Straży Miejskiej Krzysztof
Jankowiak poruszył kwestię Planów i inwestycji w
infrastrukturę drogową na terenie miasta i gminy Namysłów,
oraz problematykę parkowania na terenie miasta. Debatę
zakończył panel dyskusyjny, podczas którego zgromadzeni na
sali mogli zadawać pytania prowadzącym debatę.
GK

Zakończenie IX sezonu Namysłowskiego Patrolu Rowerowego

14

listopada członkowie Namysłowskiego Patrolu
Rowerowego zakończyli tegoroczny sezon. Już
dziewiąty rok z rzędu, na drogach naszej gminy
można spotkać rowerzystów w charakterystycznych
pomarańczowych koszulkach. Spotkanie było okazją do
podsumowania dokonań członków Patrolu. Przybyłych powitała
„szefowa” - Barbara Leszczyńska, która swoim optymizmem i
społecznikostwem potrafi skupiać grupę seniorów, pragnących
aktywnego spędzania czasu wolnego. Przedstawiła osiągnięcia
rowerzystów w realizacji założonych celów. Wskazała na
zaangażowanie i aktywność członków oraz na trudności w

codziennym działaniu. To popołudnie, spędzone przy kawie i
ciastku, było też okazją do zaprezentowania liderów tegorocznego
„pomarańczowego peletonu”.
I tak – wśród osób, najczęściej wyruszających na
namysłowskie drogi znaleźli się: Teresa Franaszek i Barbara
Leszczyńska, uczestnicząc w 37 podróżach, zaś największą ilość
kilometrów przejechała, jak na liderkę przystało – Barbara
Leszczyńska 1109 oraz Małgorzata Strach 839. Wyróżnionym
nagrody wręczyła Barbara Leszczyńska.
Na zakończenie Zarząd Stowarzyszenia Porozumienie
Namysłowskie przy którym działa Rowerowy Patrol, w osobach
Prezesów – Kazimierza Paczkowskiego i Urszuli Łyżniak wyróżnili nagrodami liderów Patrolu, a wszyscy cykliści
otrzymali skromne upominki. W imieniu burmistrza
Juliana Kruszyńskiego upominki przekazał też sekretarz
Urzędu – Adam Lupa.
Kończąc ten niezwykle udany wieczór, wszyscy
jednogłośnie zaprosili namysłowian do wspólnego
podróżowania po pięknych terenach naszej gminy w
przyszłorocznym, jubileuszowym – dziesiątym już
sezonie namysłowskich cyklistów zaznaczając, że aby
razem podróżować nie trzeba być członkiem Patrolu.
Wystarczy stawić się ze swoim rowerem na miejsce
zbiórki.
„Ruch to zdrowie. Ruch to radość. Ruch to życie” – tym
hasłem pożegnali się wszyscy uczestnicy spotkania,
zapraszając na dzień 1 maja 2017 roku na namysłowski
rynek, gdzie odbędzie się inauguracja sezonu w roku
2017.
Antonika Kuchtiak – Patrol Rowerowy/AO

13
Orły w Krapkowicach!

W

dniu 26 listopada 2016r. w Krapkowicach odbywał
się Międzynarodowy Turniej o Puchar Starosty
Krapkowickiego w zapasach w stylu wolnym dzieci i
kadetów. Organizatorem i gospodarzem zawodów
był Miejski Klub Sportowy „Suples”. W zmaganiach
fot. Mateusz Magda
wzięło udział 70 zawodników z siedmiu klubów. W
rywalizacji bardzo dobrze zaprezentowali się najmłodsi
namysłowscy zapaśnicy. Czternastoosobowa ekipa
„Orłów” trenera Dariusza Stępnia, która startowała w
grupie dzieci zdobyła osiem złotych medali, trzy srebrne
i trzy brązowe oraz drugie miejsce w klasyfikacji
klubowej za gospodarzami, a przed „Slavią” Ruda Śląska.
Dodatkowo najlepszym zawodnikiem zawodów został
wybrany Piotrek Warcholiński.
Oto wyniki podopiecznych trenera Darka:
I miejsca: Lucjan Mikuśkiewicz, Maksymilian
Marcinkiewicz, Piotr Warcholiński, Adrian Sikora,
Wiktor Bender, Patryk Bratosiewicz, Gracjan Matyjasek,
Antoni Ausfeld.
II miejsca: Igor Stępień, Bartosz Kamiński, Michał
Głowacki.

III miejsca: Emil Mikuśkiewicz, Piotr Picheta, Miłosz Hyż.
Gratulacje i powodzenia w następnych zawodach!
Podziękowania dla sponsorów i sympatyków Orłów z Namysłowa
oraz rodziców młodych zawodników!
fot. Mateusz Magda

III Międzynarodowy Memoriał im. Witolda Prociaka i Patryka Żymańczyka
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listopada w hali namysłowskiego Orła po raz trzeci
spotkali się zapaśnicy uczestniczący w imprezie
upamiętniającej tragicznie zmarłych młodych
sportowców. W mocno obsadzonych zawodach
udział wzięli medaliści mistrzostw polski, a także kadrowicze Kadry
Narodowej. Na macie stanęło ponad stu zawodników z trzech
krajów (Polska, Niemcy, Ukraina). W klasyfikacji drużynowej
triumfowali gospodarze. Najlepszym namysłowskim zawodnikiem
został Paweł Malicki, najmłodszym zawodnikiem był 9 letni
zawodnik Orła Gracjan Matyjasek. Najlepszym zawodnikiem
Memoriału uznano Mateusza Buczkowskiego.
Organizacja, poziom sportowy oraz licznie zgromadzona
publiczność sprawiły, że trzecia edycja Memoriału na długo
pozostanie w pamięci zarówno uczestników jak i kibiców.
GK

Wieści ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie

D

nia 27 października 2016 r. wzięliśmy udział w II
Festiwalu Polskiej Piosenki i Twórczości Osób z
Niepełnosprawnością w Opolu. Festiwal organizuje
stowarzyszenie Ambasada Sukcesu pod patronatem
Radia Opole. Wystawiliśmy prace w kategorii "Manualne", a była
to twórczość naszych uczestników: Anny Lewkowicz, Lucyny
Konarskiej, Adama Paszowskiego oraz Magdaleny Perkowskiej.
Spośród wszystkich zgłoszonych prac z całego województwa
wybierana i nagradzana jest tylko jedna praca. W tym roku jednak
stało się inaczej, a komisja oceniająca postanowiła przyznać II
miejsce. Okazało się, iż tą pracą jest dzieło Adama Paszowskiego.
Wszyscy uczestnicy Festiwalu zostali obdarowani upominkami
oraz pamiątkowymi dyplomami. Ponadto wszyscy festiwalowicze
wezmą udział w nagraniu piosenki świątecznej w Radio Opole,
która ukaże się na albumie świątecznym opolskiego radia. Inną
laureatką konkursu o zasięgu wojewódzkim została nasza
uczestniczka Anna Lewkowicz. W XXII edycji Opolskiego Plebiscytu
Najlepsi z Najlepszych znalazła się w gronie nagrodzonych spośród
uczestników domów pomocy społecznej, środowiskowych

domów samopomocy oraz warsztatów terapii zajęciowej z całego
województwa opolskiego. Plebiscyt już od 1994 r. wyłania
najlepszych sportowców z terenu naszego województwa.
Więcej informacji na temat działalności naszej placówki znajdą
Państwo na www.sds.namyslow.eu
Inf. własna ŚDS w Namysłowie
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Jak zanieczyszczone powietrze wpływa na nasze zdrowie

G

łówną przyczyną złego stanu powietrza w Polsce jest
niska emisja, czyli emisja szkodliwych pyłów i gazów na
małej wysokości. Zanieczyszczone powietrze zawiera
szkodliwe substancje chemiczne takie jak tlenek węgla
potocznie zwany czadem, rakotwórczy benzo(a)pirenem, metale
ciężkie, toksyczne związki chemiczne oraz pył zawieszony PM2.5 i
PM10. Wyżej wymienione substancje z łatwością dostają się do
płuc, a niektóre z nich mogą przedostać się do krwiobiegu.
Odkładające się w Naszych organizmach toksyny powodują bóle
głowy, zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, uszkodzenia
wątroby, płuc, nerek, zwiększają również ryzyko powstawania
n o w o t w o ró w. Wd y c h a n i e t a k
zanieczyszczonego
powietrza
prowadzi również do osłabienia
odporności organizmu człowieka,
powoduje częstsze występowanie
kaszlu, kataru, nawracającego bólu
zatok, co w konsekwencji może
doprowadzić do astmy i alergii.
Skutki zanieczyszczonego
powietrze najbardziej odczuwają
dzieci, kobiety w ciąży oraz osoby
starsze.
W większości przypadków,
odpowiedzialność za taki stan rzeczy
ponoszą właściciele nieruchomości którzy decydują się na
spalanie odpadów w celach grzewczych.
Należy przypomnieć, że spalanie odpadów, poza
instalacjami do tego przeznaczonymi, jest zabronione i podlega
karze aresztu lub grzywny. Zakaz ten dotyczy każdego rodzaju
odpadu komunalnego. Za spalanie odpadów w instalacjach
grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi mandat w wysokości
do 500,00 zł lub grzywna w wysokości do 5000,00 zł, gdy sprawa
trafi do sądu.
Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza,
dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub
substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to
zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne

obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub
zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych
rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do
lat 5. Jeżeli sprawca czynu działa nieumyślnie, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2
(art. 183 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny – Dz.
U.z2016poz.1137 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 225, cyt. wyżej ustawy, kto osobie
uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony
środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub
utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3.
W domowych instalacjach i
urządzeniach grzewczych wolno
spalać tylko:
1) węgiel, koks lub inny dopuszczony
przepisami prawa opał,
2) drewno, trociny oraz wióry pod
warunkiem, że nie są zanieczyszczone
substancjami chemicznymi np.
impregnatami,
3) odpady z kory i korka,
4) papier i tekturę, karton.
ZAKAZ SPALANIA:
1) plastikowych pojemników i
butelek po napojach,
2) przedmiotów z tworzyw sztucznych,
3) plastikowych toreb foliowych z polietylenu,
4) zużytych opon bądź innych odpadów z gumy,
5) sztucznej skóry,
6) opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
7) opakowań po farbach i lakierach,
8) pozostałości farb i lakierów,
9) elementów drewnianych pokrytych substancjami chemicznymi
np. impregnatami,
10) papieru bielonego nieorganicznymi związkami chloru, z
nadrukiem farb kolorowych.
Aleksander Polan

Klub Czytających Rodzin przy Bibliotece Publicznej w Namysłowie

S

potkania Klubu Czytających Rodzin to comiesięczne
spotkania z książką, które odbywają się w ramach
programu „Rodzinne czytanie” oraz kampanii społecznej
„Cała Polska czyta dzieciom” przeprowadzanej przez
Fundację ABCXXI. Są okazją do promowania regularnego
czytania dzieciom wartościowej literatury. Spotkania te są okazją
do pełnych wrażeń, wspólnie spędzonych chwil dzieci z
rodzicami. W Bibliotece Publicznej w Namysłowie Klub
Czytających Rodzin działa od września 2012 roku. Tematyka
spotkań bywa różnorodna: Zimowanki - Wierszowanki, Baśniowy
Świat Ch. Perrault, Dzień dobry panie Andersenie, Majówka z
książką, Jesienne bajanie, List do Św. Mikołaja i inne. W
spotkaniach uczestniczą rodzice z dziećmi w wieku 2-10 lat. Istotą
Klubu jest przede wszystkim głośne czytanie, rozmowy o
książkach, dzielenie się wrażeniami i oczekiwaniami w stosunku
do przeczytanego utworu. Dzieci i rodzice biorą czynny udział w
tych zajęciach, którym towarzyszą zabawy muzyczno – ruchowe,
konkursy, zajęcia plastyczne związane tematycznie z przeczytaną
lekturą. Na spotkania Klubu Czytających Rodzin zapraszani są różni
goście: żółw Franklin, autorzy książek oraz lokalni twórcy. Z

miesiąca na miesiąc jest nas co raz więcej.
Zapraszamy wszystkie zainteresowane rodziny z dziećmi w każdą
pierwszą sobotę miesiąca do Oddziału Dziecięco – Młodzieżowego
Biblioteki Publicznej w Namysłowie na godz. 10:00. Namysłowski
Klub Czytających Rodzin czeka na Was!
Biblioteka Publiczna - Agnieszka Klimas
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Zdobyli Byczynę i Kluczbork

W

dniach 19-20 listopada 2016 r. w Ośrodku Kultury w
Byczynie odbyła się XX Jubileuszowa Gala Piosenki.
Na scenie zaprezentowało się 100 młodych
wokalistów z przedszkoli, szkół podstawowych klas IIII, szkół podstawowych klas IV-VI, gimnazjów
oraz szkół
fot. Mateusz Magda
ponadgimnazjalnych. Grand Prix jubileuszowej odsłony festiwalu
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych otrzymał Patryk Dybka z
Namysłowskiego Ośrodka Kultury, którego opiekunem jest
Ryszard Radomiński. Patryk wykonał utwór „Jaskółka uwięziona” z
repertuaru Stana Borysa. III miejsce w tej samej kategorii zdobyła
Julia Cichocka, uczennica Małgorzaty Jaźwy, która zaśpiewała
utwór „Moknie w deszczu diabeł”.
Cztery dni później w Młodzieżowym Domu Kultury im.
Stanisława Wyspiańskiego w Kluczborku odbył się XVII
Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. W
tegorocznym przeglądzie udział wzięło 57 uczestników ze szkół i
placówek województwa opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego i
łódzkiego.
Młodzi wokaliści zaprezentowali się w czterech
kategoriach: szkoły podstawowe klasy I-III, szkoły podstawowe
klasy IV-VI, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. I miejsce w

fot. Mateusz Magda

kategorii szkół ponadgimnazjalnych ponownie zdobył Patryk
Dybka, a swój wynik z Byczyny powtórzyła Julia Cichocka.
Serdecznie gratulujemy artystom i ich opiekunom!
Namysłowski Ośrodek Kultury

XXVII edycja konkursu "Gody i Zapusty"

8

stycznia 2017 r. w Izbie Regionalnej w Namysłowie o
godzinie 12 odbędzie się rozstrzygnięcie XXVII edycji
konkursu "Gody i Zapusty". Jest to organizowany od
przełomu 1990 i 1991 r. konkurs na najpiękniejsze szopki
bożonarodzeniowe (w tym tzw. szopki namysłowskie – z
elememtami lokalnymi).
W konkursie biorą udział różne grupy wiekowe:
przedszkolaki, uczniowie klas I-III i IV-VI, a także gimnazjaliści i
osoby dorosłe (do tej kategorii zalicza się również prace uczniów
szkół średnich). Osobno klasyfikowane są prace zbiorowe.
Nagrodami w konkursie są publikacje książkowe, które wraz z
pamiątkowym dyplomem i słodkim poczęstunkiem otrzymuje
każdy uczestnik konkursu.
Tegoroczna, XXVII edycja "Godów i Zapustów"
organizowana jest przez Namysłowski Ośrodek Kultury oraz
Towarzystwo Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej. Prace
konkursowe przyjmowane są w Izbie Regionalnej od 6 do 20
grudnia.

PODZIĘKOWANIA
Namysłowska Rada Senioró w pragnie podziękować lekarzom specjalistom , pielęgniarkom oraz wszystkim osobom , któ re przyczyniły się do
sprawnego przeprowadzenie badań 158 Senioró w w ramach organizowanej corocznie „BIAŁEJ SOBOTY” i „BIAŁEJ NIEDZIELI” .
W szczegó lny sposó b dziękujemy :
ź panu doktorowi Przemysławowi Smolikowi, specjaliś cie choró b wewnętrznych, kardiologowi za poś więcone trzy niedziele, podczas któ rych
wykonał badania USG tętnic szyjnych i USG tarczycy;
ź panu doktorowi Andrzejowi Marko – specjaliś cie choró b płuc za badania spirometryczne;
ź panu doktorowi Markowi Borykowi – specjaliś cie ortopedii i traumatologii narządó w ruchu za całokształt badań i konsultacji ortopedycznych
Serdecznie dziękujemy :
ź pielęgniarce, pani Annie Korczak za pomoc w badaniach ortopedycznych;
ź pani Marii Soś niak, za obsługę komputerową - opis badań tętnic szyjnych i tarczycy;
ź Kierownikowi Pracowni RTG panu Arturowi Rudnickiemu za wykonanie zdjęć .
Dyrekcji Namysłowskiego Centrum Zdrowia oraz Kierownictwu Przychodni przy ul. Pocztowej - pani Małgorzacie Gruszczyń skiej i Zdzisławowi
Karczewskiemu serdecznie dziękujemy za udostępnienie gabinetó w do badań specjalistycznych .
Dziękuję Radnym NRS , za pomoc organizacyjną , przygotowanie list pacjentó w i dyż ury podczas badań .
Z wyrazami szacunku i wdzięczności ,
w imieniu
NAMYSŁOWSKIEJ RADY SENIORÓW
Kazimierz Kos
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Premiera Grupy Teatralnej Seniorów „RETROspekcja”
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listopada, w godzinach popołudniowych w sali NOK,
odbyła się trzecia premiera Grupy Teatralnej
Seniorów RETROspekcja, zatytułowana „Gdy
piosenka szła do wojska”. Członkowie Zespołu z
dużym niepokojem oczekiwali tego dnia. Zdawali sobie sprawę, że
wiele jeszcze powinni dopracować i poprawić. Ich obawy
koncentrowały się głównie na fundamentalnych pytaniach - Czy
przyjdą widzowie?, Czy będzie dla kogo maszerować, tańczyć i
śpiewać?
Z niepokojem obserwowali powolny proces zapełniania się
sali. Publiczność dopisała. Kolejny niepokój, który towarzyszył
artystom, to zwykła, najzwyklejsza trema.
Pomysł tego spektaklu zaczął kiełkować w
czerwcu, a „szefowe” od strony muzycznej i od
spraw organizacyjno-aranżacyjnych wytyczyły
jedynie słuszny kierunek działań. Stwierdziły, że
czas wykazać się w tematyce bardziej ambitnej,
czyli uznały, że będzie to program związany ze
Świętem Niepodległości. Na początku trudno
było jednoznacznie określić końcowy charakter
tego spektaklu. Wiadomo było tylko, że ma być
patriotyczny, no i jak to w Polsce bywa
patriotyzm to wojsko. W taki sposób zrodził się
kręgosłup imprezy - patriotyzm wyrażany
piosenką wojskowo-patriotyczną. Jednak aby
ten program nie przebrzmiewał nadmierną
powagą i podniosłością zostały weń wplecione
elementy humoru i odrobina wojskowej
rubaszności. W trakcie pierwszych prób
zdecydowano wzbogacić i uatrakcyjnić program
o zastosowanie elementów musztry wojskowej i
kroku defiladowego.
Najwięcej kłopotów było z zapamiętaniem tekstów, a
najlepiej wychodziło śpiewanie ze ściągą w ręce. Umiejętnie
dozowano nowe teksty piosenek, a śpiewanie często
doprowadzało do huśtawki nastroju. Muzycznym papierkiem
lakmusowym był pan Krzysztof Odoj, który uczestniczył w kilku
próbach i z dużym taktem przekonywał, że śpiewanie wymaga
dużo ćwiczeń i pracy.
Rada Seniorów przydzieliła środki na zakup teatralnych

kostiumów czyli wyposażenia wojskowego. Przymierzanie,
dopasowywanie mundurów i innych akcesoriów wojskowych
trwało kilka godzin i wprawiało naszych artystów w szampańskie
humory.
Po wakacjach rozpoczął się gorący okres przygotowań i
wypracowywania układów choreograficznych. To było
niekończące się poletko doświadczalne Pani Zosi, niekończący się
ciąg nowych pomysłów. A to krok do przodu, a to trzy kroki do tyłu.
Za chwilę „jedynki’ występują, a dwójki w miejscu marsz. Z czasem
pojawiały się elementy typowo saperskie - budowanie obozu
żołnierskiego i zwijanie. Dwóch szeregowych żołnierzy
przemieniło się w ułanów i to na wspaniałych rumakach.

Na to maszerowanie i wojskowe manewry nakładały się muzyczne
uwagi Pani Gosi. Za późno weszliście, nie utrzymujecie rytmu nie
trzymacie linii melodycznej, strasznie fałszujecie a drugi głos nie
harmonizuje z pierwszym itp..
Ciągłe powtarzanie doprowadziło do premiery. Efekty tej
pracy zobaczyła bardzo duża grupa publiczności, bo namysłowski
NOK „pękał w szwach”. Wśród gości na widowni był Poseł na Sejm Ryszard Wilczyński, Burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński z
przedstawicielami Rady Gminy i wielu
mieszkańców naszego miasta oraz
okolic. Nad oprawą koncertu czuwali:
Zofia Bachrynowska - reżyseria,
Ryszard Radomiński - muzyka,
Małgorzata Garyga - aranżacja
piosenek.
Dźwięki tego występu dotarły do
namysłowskich szkół. Dzięki temu
d o s z ł o d o ko l e j n e g o w y s t ę p u
p r zez n a c zo n e m u j u ż t y l ko d l a
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
Młodzież nadspodziewanie ciepło
przyjęła koncert i bardzo była
zainteresowana tymi już
zapomnianymi piosenek.
Ws z y s t k i c h z a i n t e r e s o w a n y c h
informacjami o grupie RETROspekcja
zapraszamy na stronę
www.facebook.com
HGT
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Kacper Bębenek — autor książek fantasy, gościem w Bibliotece Publicznej

W

Bibliotece Publicznej w Namysłowie odbyło się
spotkanie autorskie z młodym twórcą, panem
Kacprem Bębenkiem. Zaproszony gość dom
rodzinny ma w Nysie, ale jego korzenie tkwią w
Namysłowie, gdzie się urodził i mieszkał przez pierwsze trzy lata.
Kacper Bębenek jest młodym człowiekiem ale już wiele osiągnął.
Jest studentem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
studiuje tam stomatologię, którą zainteresował się będąc jeszcze
dzieckiem. Ma wiele zajęć, a mimo to znajduje czas by pisać
książki. O sobie mówi, że jest realistą z bujną wyobraźnią i głową w
chmurach. Pisanie to jego hobby.
Pierwsza książka powstała, gdy nasz gość miał zaledwie 1617 lat. Debiut wydawniczy tej powieści, noszącej tytuł
„Mannumiterra ”miał miejsce w 2014r. Była to pierwsza część
cyklu „Trzy siostry”. Druga część cyklu ukazała się w 2016 roku i nosi
tytuł „Dzikie krainy”.
Obie książki zostały napisane piękną prozą, z wielką
dbałością o szczegóły. Są pełne magii. Zrodziły się z wielkiej miłości
samego autora do fantastyki i miały być do pewnego stopnia
pastiszem klasycznego fantasy. Czy to autorowi się udało? O tym
można przekonać się osobiście, bowiem obie książki są dostępne
w naszej bibliotece. Myślę, że każdemu miłośnikowi fantastyki i nie
tylko, upłynie szybko czas przy lekturze obu pozycji.
Bardzo się cieszę, że pan Kacper Bębenek, mimo wielu zajęć

znalazł czas na spotkanie z namysłowskimi czytelnikami. Gratuluję
wydanych książek i czekam z fanami fantastyki na nowe.
Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękuję.
Biblioteka Publiczna w Namysłowie — Maria Tomasik

Spotkanie wigilijne Sołtysów
grudnia w Przeczowie odbyło się
spotkanie opłatkowe Sołtysów. Na
zaproszenie burmistrza Juliana
Kruszyńskiego i Rady Sołeckiej
Przeczowa zebrali się sołtysi z gminy
Namysłów, aby wspólnie podzielić się
opłatkiem.
Wstępem do spotkania był występ
zespołu „Przeczowskie Skowronki”, który
zebranym gościom zaprezentował świąteczny
repertuar. Uczestnicy spotkania wigilijnego w
klimacie ciepła i życzliwości przełamali się
opłatkiem. Życzono sobie zdrowia, ludzkiej
życzliwości i realizacji zamierzeń w zbliżającym
się 2017 roku. Spotkanie było także okazją do
pogłębienia wzajemnych relacji Sołtysów z
przedstawicielami władzy samorządowej.
GK

9

Pisane nocą

T

o tytuł spotkania autorskiego, które
odbędzie się w dniu 26 stycznia 2017 r. o
godzinie 16:00 w namysłowskiej Izbie
Regionalnej. Gościć na nim będziemy Panią
Bożenę Pajdosz, autorkę - jak sama określa, zbioru
tekstów pod takim samym tytułem.
Bohaterka wydarzenia jest z wykształcenia
inżynierem ochrony środowiska. Od kilkunastu lat
mieszka w urokliwej wsi Jakubów, położonej na
Wzgórzach Dalkowskich, w gminie Radwanice
nieopodal Głogowa. Prowadzi tam wraz z synem
odziedziczoną po mężu winnicę. Win

produkowanych w tejże winnicy będzie można
spróbować na organizowanym spotkaniu.
„Pisane nocą” to wzruszająca opowieść o radzeniu
sobie z bólem życia po stracie ukochanego
mężczyzny, o uczuciu, walce z rakiem i godzeniu się z
sobą.
Namysłowski Ośrodek Kultury
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Z polską kolędą w czeskim Hlucine

fot. Kazimierz Fiała

W

niedzielę 4 grudnia w Hlucinie, partnerskim mieście
Namysłowa, w ramach „Niedzielnych Koncertów
Adwentowych”, na zaproszenie władz miasta
wystąpiły namysłowskie zespoły wokalne. Na rynku
w Hlucinie, kolędowała „Gama” ze Szkoły Podstawowej nr 4, pod
opieką Pana Kazimierza Fiały oraz zespół z Namysłowskiego
Ośrodka Kultury - Sunflowers. Był to pierwszy dzień Jarmarku
Bożonarodzeniowego na hlucińskim rynku. Polskie kolędy i
pastorałki zostały przyjęte przez słuchaczy długimi oklaskami.

Dzieci i młodzież miały okazję zwiedzić miasto i spróbować
regionalnych potraw przygotowanych przez gościnnych
gospodarzy. W trakcie całego pobytu gośćmi z Namysłowa,
opiekował się Starostą Hlucina Pavel Paschk. Dziękując za
zaproszenie, namysłowianie wyrazili nadzieję, że nie goszczą w
Hlucinie po raz ostatni, a czeskich przyjaciół zaprosili na kolejne
spotkanie, tym razem w Namysłowie.
AO

Szlachetna Paczka Urzędu Miejskiego

N

Po ra z ko l e j ny p ra c o w n i c y U r zę d u
Miejskiego włączyli się do akcji Szlachetna
Paczka. Akcja ta co roku łączy Polaków
pragnących pomóc najbardziej
potrzebującym osób w naszym kraju: osób starszych,
samotnych, niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych
i ludzi których spotkało nieszczęście. W tym roku do
urzędników dołączyli również Radni Rady Miejskiej,
Przewodniczący Osiedli oraz Sołtysi. Za zebrane
pieniądze zakupione zostały artykuły pierwszej
potrzeby takie jak: żywność, ubrania oraz środki
czystości. Szczególne podziękowania składamy dla
hurtowni papierniczej "Papier", a także państwu
Putowskim, którzy ufundowali kuchenkę. Wszystkie
ze b ra n e w ra m a c h a kc j i p r e ze n t y o t r z y m a
wieloosobowa rodzina z Namysłowa.
GK

Urzędnicy Urzędu Miejskiego: (od lewej) Sławomir Idzi, Janusz Stroński, Michał Wilczyński,
Adam Lupa, Justyna Cieślak, Grażyna Łupińska, Teresa Anuszkiewicz, Ewelina Małko,
Karolina Brzozowska przygotowali paczki dla najbardziej potrzebującej rodziny
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Koncert charytatywny księdza Jakuba Bartczaka

25

listopada w Namysłowskim Ośrodku Kultury odbył
się koncert, którego gwiazdą wieczoru był Jakub
Bartczak – ksiądz-raper, znany namysłowianom z
kilkuletniej posługi duszpasterskiej w parafii św.
Apostołów Piotra i Pawła. Na scenie wystąpili również: Patryk
Dybka, Paulina Pajor, Emilia Abbas, Emilia Sadowska, zespół
Sunflowers oraz uczestnicy warsztatów gry na bębnach
afrykańskich - Djembe.
Wy d a r ze n i e p ro w a d z i l i M a t e u s z Ka n i a – I n s t r u k t o r
Namysłowskiego Ośrodka Kultury oraz Lucyna Medyk –

Organizator Koncertu.
Podczas koncertu odbyła się zbiórka pieniężna, zorganizowana
przez Komitet Społeczny „Dla Marcina”, na leczenie i rehabilitację
Marcina Walczaka – 19-letniego piłkarza Startu Namysłów,
którego sportową karierę przerwało pęknięcie naczyniaka w
głowie.
Namysłowianie po raz kolejny pokazali, że są ludźmi wielkiego
serca – podczas koncertu zebrano sumę 6.590,81 zł.
Namysłowski Ośrodek Kultury
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Z wyrazami szacunku
mieszkańcy Ligoty Książęcej
ogłoszenie płatne

Janusz Szczepański
radca prawny
tel. 660 690 813

- porady prawne
- pisma, pozwy, apelacje,
wezwania do zapłaty
- reprezentacja przed
sądami i urzędami

Namysłów, ul. Sycowska 1 oraz Idzikowice 46b/3

ogłoszenie płatne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę
wszystkim Namysłowianom oraz wszystkim
członkom i mpatykom KOD spokoju, pięknych
chwil w rodzinnym gronie, radości, bliskości i
niegasnącej nadziei.
Życzę i Wam i sobie, żebyśmy żyli w
demokratycznym kraju, żebyśmy mogli się
cieszyć wolnością i abyśmy wspólnie budowali
społeczeństwo obywatelskie.

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę
gruntu przeznaczonego na cele rolne usytuowanego w miejscowości
Namysłów, gmina Namysłów – działka nr 13/1 k.m. 15 o powierzchni
6,5500 ha (Ł.III-3,3100 ha, Ł.IV-2,9700 ha, w- 0,2700 ha).
Działki będące przedmiotem przetargu są wolne od obciążeń,
przeznaczone są na prowadzenie działalności rolnej. Działki stanowią
mienie komunalne Gminy Namysłów.
Dla działki numer 13/1 k.m. 15 prowadzona jest księga wieczysta numer
OP1U/00083390/5
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego dla w/w
działki wynosi 1587,00 zł.
O postąpieniu w licytacji decydują uczestnicy przetargu, z tym że
postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z
zaokrągleniem do 16,00 zł.. Wysokość czynszu dzierżawnego osiągnięta
w przetargu będzie stanowiła roczną należność za dzierżawiony grunt.
Umowa dzierżawy będzie zawarta na czas nieokreślony.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w
wysokości 160,00 zł płatne do dnia 4 stycznia 2017 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.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny czynszu dzierżawnego
osobie, która wygra przetarg.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który
przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy. Pozostałym osobom
wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).
Przetarg odbędzie się 9 stycznia 2017 roku o godzinie 10.00 w
Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój nr 28.
Czynsz dzierżawny płatny jest raz w roku, w terminie do 15-go września.
Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny,
informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
Ogłoszenie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu) oraz na
tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Namysłowie, tel. 77
4190 375 (w godzinach pracy urzędu).
Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński

namysłowska

Pragniemy serdecznie podziękować
Młodzieżowej Radzie Miejskiej
i ich opiekunom, a w szczególności Jakubowi
Włodarczykowi i Tomaszowi Wiciakowi, za
s inansowanie siłowni zewnętrznej we wsi Ligota
Książęca. Jesteśmy bardzo wdzięczni za okazane
zainteresowanie i zakup potrzebnych narzędzi.
Jednocześnie dziękujemy Pani Dorocie PużyńskiejPodurgiel za kompleksową pomoc w czasie
realizacji inwestycji.

azeta

Podziękowanie

OGŁOSZENIE
Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)
oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w
sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), w
związku z zarządzeniem Nr 460/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 5
sierpnia 2013 r. w sprawie dzierżawy gruntów
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Adam Świtlik
koordynator
KOD Namysłów

Zapraszamy na oficjalny profil
Urzędu Miejskiego w Namysłowie

Zawsze aktualne informacje na:

facebook.com/umnamyslow
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OGŁOSZENIE
Na podstawie art.38 ust.1,2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 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
341/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 września 2016r. w sprawie najmu
lokali,
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 I piętrze o powierzchni 14,00m², z przeznaczeniem na
prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem usług
gastronomicznych.
W/w lokal jest wolny od obciążeń, wyposażony w instalację wodnokanalizacyjną, 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
15,00 zł (słownie: piętnaście złotych 00/100), do której należy doliczyć
obowiązujący w danym roku podatek VAT.
Postąpienie w licytacji nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej
netto za 1m², 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 stycznia 2017 r. w godz. 10.00 – 12.00.
Przetarg odbędzie się w dniu 20 stycznia 2017 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 100,00 zł., najpóźniej do godz. 14.00 w dniu 17 stycznia 2017 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. (077) 41-90- 375.
Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów

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 nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów, położonych w
Namysłowie przy ul. Oleśnickiej, k. m. 3, obejmujących działki:
1) numer 12/34, o powierzchni 0,5500 ha, cena wywoławcza – 427 000,00 zł,
2) numer 12/35, o powierzchni 0,5751 ha, cena wywoławcza – 357 000,00 zł.
Podana cena jest cenami netto. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie
doliczony podatek VAT obowiązujący w danym roku. Działki będące
przedmiotem sprzedaży zapisane są w księdze wieczystej nr
OP1U/00075500/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział
IV Ksiąg Wieczystych. Działki bez obciążeń i zobowiązań.
Oferowane nieruchomości położone są na obrzeżu Namysłowa, ul.
Oleśnicka, przy drodze wojewódzkiej (454).
Nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
oznaczone są jako teren pod zabudowę usługowo – produkcyjną, na której
dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych o pow. 2000 m2, hurtownie,
bazy, giełdy towarowe, stacje paliw, stacje obsługi pojazdów. Wzdłuż ul.
Oleśnickiej znajduje się uzbrojenie techniczne.
Przetarg odbędzie się w dniu 6 lutego 2017 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 1 lutego
2017 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.
Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o
tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
I publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z dnia
17 listopada 2016 r. został rozstrzygnięty negatywnie z uwagi na brak
postąpienia.
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
OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
wsi Jastrzębie

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. 17 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
531/VII/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Namysłów obejmującej działki nr 249/1, 250/12 i 840 k.m. 2 oraz o
przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko projektu tego planu, a także, że w publicznie dostępnym wykazie
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
zamieszczono dane o projekcie tego planu.
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 16 stycznia 2017 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

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. 17 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
532/VII/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębie oraz o
przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko projektu tego planu, a także, że w publicznie dostępnym wykazie
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
zamieszczono dane o projekcie tego planu.
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 16 stycznia 2017 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Namysłowa
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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

MALUTKA
To jeszcze psie dzieciątko. Jest śliczna, ruda, lekko
kudłata, wesoła i zdrowa. Popatrz w oczy i odmów
miłości. Jest jeszcze szczeniaczkiem, a i tak została
ostatnia, już bez rodzeństwa. Sunia ma nadzieję, że
traﬁ się ktoś, kto Ją pokocha i te zimne noce będzie
spędzać w ciepłym, własnym domu. Kto pokocha? Kto
podaruje dach nad głową?
Kontakt: Lecznicza 77410-19-30.
Awaryjnie: Basia 514-600-717.

SENATOR
Młody pies w typie rasy syberian husky
o dwukolorowych oczach – niebieskim i
brązowym. Jest średniego wzrostu,
piękny. Spokojny w stosunku do innych
psów. Nie jest agresywny, bardzo lubi
ludzi i się do nich przytulać się. Nie
znosi być sam, dlatego pobyt w kojcu to
dla Niego prawdziwa męczarnia. Na
smyczy chodzi całkiem ładnie, ale
zdarza Mu się mocniej pociągnąć. Na
spacerze interesują Go wszyscy ludzie
i próbuje na nich skakać. Jest zadbany,
ma grubą i gęstą sierść. Tylko do
odpowiedzialnego domu, który będzie
miał czas się nim zajmować. Kontakt
ws. adopcji: Basia 514-600-717.

DIANA i LUSI
Jesteśmy młodymi suczkami. Mamy 2
lata. 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.
Uwielbiamy się głaskać 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.

CZYJA ZGUBA?
KIZIA. W dniu 12.12 późnym
wieczorem znaleziono młodą, burobiałą koteczkę! Okolice ronda, sklepu
„Kauﬂand”, parku „małpi gaj”, Domu
Kultury, biblioteki miejskiej… Jest
zadbana, lgnie do człowieka. Była
przemarznięta i głodna. Jeśli nie
znajdzie się właściciel - kicia poleca się
do adopcji.
Kontakt: Ania 509-828-358.

NAYAN
Jestem burym kocurkiem z białymi
skarpetkami w wieku ok. 5m-cy.
Szukam ciepłego domku, najlepiej z
podwórkiem. Chciałbym mieć
człowieka, który będzie o mnie dbał,
napełniał miseczkę, pozwoli leżeć na
swoim miękkim kocyku oraz będzie
mnie rozumiał. Potrzebuję
wyrozumiałego człowieka, gdyż jestem
trochę nieufny. Żaden ze mnie miziak,
tylko wesoły psotnik. Wychowałem się
na ulicy i nigdy nie przyjaźniłem się z
człowiekiem. Gdy już pozwalam się
dotykać od razu włącza mi się taki mały
motorek. To oznacza, że jest mi bardzo
przyjemnie. Świetnie dogaduję się z
braćmi kotami i jestem czyściochem, Po za tym mam piękne, wręcz wyjątkowe oczy,
ładne umaszczenie, aksamitne futerko. Zainteresowanych chętnie poznamnajlepiej osobiście. Kontakt ws. adopcji: Gabrysia 665-628-796.

MILKYWAY
To d o s y ć d u ż y ( z a
kolano), piękny psiak w
typie rasy wyżeł
munsterlandzki. Traﬁł do
kojca, gdzie wyje z
rozpaczy, że nie ma przy
nim człowieka, po prostu
użala się nad swoim,
teraźniejszym, pieskim
życiem... serce ściska,
gdy trzeba jechać do
domu i zamknąć za sobą
furtkę. Po wejściu do
kojca plącze się między
nogami, łasi, przymila,
żeby tylko zwrócić na siebie uwagę. Tak bardzo jest spragniony kontaktu z
człowiekiem. To bardzo mądry pies, który zna podstawowe komendy i nowych na
pewno chętnie będzie się uczył. Jest zadbany, ma miękką i puszystą sierść. Tylko do
odpowiedzialnego domu, który będzie miał czas się nim zajmować.
Kontakt ws. adopcji: Basia 514-600-717.

MISIEK
To stróż idealny! Wykastrowany
pies w wieku ok. 1,5 roku,
wielkościowo - przed kolano,
taki w sam raz :) Ma
niespotykane umaszczeniemarmurkowe! 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, jak już zaufa. !!! NIE TOLERUJE INNYCH ZWIERZĄT
POZA PSAMI !!! NIE NADAJE SIĘ DO DOMU Z DZIEĆMI !!!
Kontakt ws. adopcji: Ania 509-828-358.

UWAGA
Od dnia 23 grudnia 2016 roku
świadczenie nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej w ramach Podstawowej
Opieki Zdrowotnej, odbywać się będzie
w Namysłowskim Centrum Zdrowia
przy ul. Oleśnickiej 4.
ogłoszenie płatne

KUPIĘ GRUNTY
SZYBKA WYPŁATA GOTÓWKI
TEL: 692 471 877

ogłoszenie płatne

KARDIOLOG
Specjalista chorób wewnętrznych
Lek.med. Przemysław Smolik
Współpraca z polską Grupą
Medyczną w Kluczborku

Przyjmuje w poniedziałek i wtorek w
godz. od 13.00 do 18.00
Przychodnia Pro-Familia
ul. Pocztowa 7, Namysłów

Tel. 784068208
ogłoszenie płatne

Lek.med. Przemysław Smolik
Specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
Wykonuje USG, pełny zakres:
serca, j. brzusznej,
tarczycy, węzłów chłonnych,
naczyń tętniczych, żylnych,
sutka, płuc.

Certyﬁkat Polskiego Towarzystwa
Ultrasonograﬁcznego
Aparat Vivid q
Przychodnia Pro-Familia
ul. Pocztowa 7 w Namysłowie
W czwartki od godz. 9.00 do 13.00
Lub po uzgodnieniu w inne dni:

Tel. 784068208

USŁUGI INSTALACYJNE
KACZMAREK SEBASTIAN
OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE:
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
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24
25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
15 stycznia 2017 r. już po raz 25 odbędzie się
największa w Polsce akcja charytatywna- Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy. Pieniądze, zbierane
podczas 25. finału WOŚP przeznaczone zostaną na
ratowanie życia i zdrowia dzieci na oddziałach
ogólnopediatrycznych oraz zapewnienie godnej opieki
medycznej seniorom.
Na ulicach powiatu namysłowskiego spotkać
będzie można aż 175 wolontariuszy. W 25. finale sztaby
W O Ś P f u n kc j o n u j ą w ka żd e j g m i n i e p o w i a t u

ogłoszenie płatne

ogłoszenie płatne

namysłowskiego, a centralny sztab tradycyjnie
zlokalizowany jest w Namysłowskim Ośrodku Kultury.
Zapraszamy również do zarejestrowania się jako dawca
szpiku kostnego - taka możliwość będzie od godziny 11 do
21 w dniu finału w budynku NOK. W poprzednim roku
zebrano w skali całego kraju rekordową sumę niemal 73
mln zł. Rekord padł również w namysłowskim sztabie – tu
zebrano ponad 47 tys. zł.
Sztab WOŚP Namysłów

Operator maszyn – brygadzista
VELUX od przeszło siedemdziesięciu lat dostarcza swoje produkty pod dachy milionów domów – dzisiaj
znają je niemal wszyscy. Za tymi produktami stoją jednak ludzie, którzy są dumni ze swojego miejsca pracy
oraz z tego, że pracują w zgranym zespole w unikalnej, skandynawskiej kulturze. Czekamy teraz na Ciebie.
Dołącz do nas.

Zakres obowiązków
·
·
·
·
·
·

realizacja produkcji zgodnie z planem produkcji z zapewnieniem wymaganych zasad bezpieczeństwa i jakości
szkolenie podległych pracowników
kontrola narzędzi pracy
prowadzenie rejestru czasu pracy
rozwój i ulepszanie funkcjonowania pracy działu zgodnie z założeniami Lean Manufacturing
zarządzanie podległym zespołem pracowników zgodnie z wartościami VELUX

Wymagania
·
·
·
·
·

wykształcenie min. średnie techniczne
min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku w zakładzie produkcyjnym
praktyczna znajomość narzędzi Lean Manufacturing
umiejętność pracy pod presją czasu
umiejętność zarządzania zespołem oraz motywowania zespołu

Oferujemy
·
·
·
·
·
·

przyjazne i bezpieczne środowisko pracy
pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole
szkolenia zawodowe
możliwość rozwoju zawodowego
bogaty pakiet socjalny
dodatkowe ubezpieczenie oraz pakiet medyczny

Zainteresowany ?
Aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail: hr.nmpl@VELUX.com
lub pocztą zwykłą:
NB Polska Sp. z o.o. Oddział w Namysłowie
Dział Personalny
ul. Oleśnicka 12, 46-100 Namysłów
tel. 77 40 37 113/114/116
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

