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W RYNKU PIESZY
MA ZAWSZE
PIERWSZEŃSTWO

Drogie Namysłowianki, Szanowne Mieszkanki Gminy Namysłów
Jeden dzień w roku to dla mężczyzn stanowczo za mało, by móc w pełni wyrażać
szacunek i uczucia, jakimi obdarzamy kobiety. Są Panie skarbami każdej rodziny,
społeczności, każdego miasta i gminy.
Gmina Namysłów jest miejscem niezwykłym dzięki Waszej życiowej aktywności,
dlatego macie prawo oczekiwać codziennego szacunku i pomocy ze strony swoich mężów,
ojców, braci, przyjaciół czy kolegów z pracy lub szkoły. Wszystkim Wam życzę, abyście na tę
życzliwość, respekt i wsparcie zawsze mogły liczyć.
Burmistrz Namysłowa
Wszystkiego Najlepszego!
Julian Kruszyński
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BUDŻET PO KOREKCIE
BARDZIEJ OBYWATELSKI

Budżet gminy Namysłów na 2015 rok zakłada inwestycje
na łączną kwotę 5 674 172 zł. W tym także na kanalizację w
Smogorzowie i Ligotce za blisko 3,5 mln zł oraz na
przebudowę ulicy Fabrycznej za ponad 1,8 mln zł. Milion
złotych zarezerwowano na zakup sprzętu medycznego oraz
wykup akcji Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. Z
w a ż n i e j s z y c h i nw e s t y c j i z a p l a n o w a n o r ó w n i e ż
modernizację: budynku mieszkalnego w Jastrzębiu za
blisko 650 tys. zł oraz namysłowskiego basenu, która będzie
kosztować 200 tys. zł. 80 tys. zł gmina przeznaczy na dotacje
na renowację zabytków.
Dochody gminy mają wynieś ć w tym roku 75 811 776 zł. Na
wydatki radni zdecydowali przeznaczyć 73 985 583 zł.
Nadwyż kę, w wysokoś ci 1 826 193 zł postanowiono przeznaczyć
na spłatę wcześ niej zaciągniętych poż yczek i kredytó w.
Rozmowa z Burmistrzem
Namysłowa Julianem
Kruszyńskim:
Panie burmistrzu, czy
tegoroczny budżet jest
skrojony na miarę Pańskich
oczekiwań?
- To jest budż et, któ ry z natury
r z e c z y ko r yg u j e my. J e g o
realizacja jest konsekwencją
założ eń , któ rych podjął się
jeszcze poprzedni burmistrz
Namysłowa, więc nie miałem całkowitego wpływu na jego
kształt. Postanowiliś my przesunąć ś rodek cięż koś ci tego
budż etu zmniejszając na przykład obciąż enia gminy względem
spó łki EKOWOD przekazując inanse na rzecz namysłowskiego
s z p i t a l a , e d u k a c j i c z y t w o r z e n i a z r ę b ó w b u d ż e t u
obywatelskiego. Zdecydowaliś my się takż e zwiększyć o 25 proc.
ś rodki na tzw. fundusz sołecki. W efekcie sołectwa będą miały do
dyspozycji większe pieniądze na swoje potrzeby.
Jednocześ nie jestem ś wiadom, ż e tegoroczny budż et nie
gwarantuje wystarczających pieniędzy na sport i kulturę,
przynajmniej nie takich, jakbym oczekiwał i jakie jest
zapotrzebowanie społeczne. Podobnie jak na opiekę społeczną,
zwłaszcza na mieszkania socjalne i pomoc najuboż szym.
Wszędzie, gdzie potrzeby przekraczają nasze obecne moż liwoś ci
szukamy do inansowania z funduszó w zewnętrznych. Tak jest
choć by z planowaną budową hali widowiskowo-sportowej, czy
przebudową stadionu miejskiego.
Jakie priorytety inwestycyjne założył Pan w tym roku?
- Kontynuujemy duż ą inwestycję budowy kanalizacji w
Smogorzowie i Ligotce. Obecnie rozpoznajemy takż e projekt
budowy kanalizacji w Głuszynie i Brzezince. Z drugiej strony
mamy ogromne potrzeby w zakresie budowy kanalizacji w
południowej częś ci gminy, gdzie dotąd w tym temacie nic się nie
działo. Sporo zaplanowano w tym roku jeś li chodzi o drogi.
Duż ym przedsięwzięciem będzie przebudowa ulicy Fabrycznej.
Poprawiliś my takż e projekt przebudowy ulicy Konopnickiej,
teraz przedstawimy go do konsultacji mieszkań com tej ulicy.
Wykonamy też szereg prac budowlanych na drogach
osiedlowych pomiędzy ulicami: Oławską i Grunwaldzką.
Ró wnież na wsiach będziemy chcieli realizować niezbędne
remonty dró g i chodnikó w. Niestety, nie zaspokoimy w tym roku
wszystkich potrzeb. A te są ogromne, jak dla przykładu w
miejscowoś ciach: Hałderze, Apostoły, czy Minkowskie.
Podobnie chcielibyś my stworzyć ś wietlice wiejskie, tam gdzie
dotąd ich nie było. Jest takich sześ ć miejscowoś ci, na przykład

Pawłowice czy Zaba, gdzie w skład sołectwa wchodzą trzy
miejscowoś ci, a mieszkań cy odbywają spotkania w sklepie i w
koś ciele. Obecnie wraz z moimi zastępcami odbywamy cykl
zebrań w sołectwach. Uważ nie wsłuchujemy się głos
mieszkań có w i prowadzimy swoistą inwentaryzację potrzeb
poszczegó lnych wsi. Na najbliż szych konwentach sołtysó w
zbierzemy tę wiedzę i spró bujemy przy udziale funduszy
sołeckich dołoż yć się do tych najpilniejszych inwestycji.
Zapowiadał Pan, że w części chciałby Pan oddać władzę w
gminie jej mieszkańcom. Czy deklaracja ta znalazła
odzwierciedlenie w budżecie na 2015 rok?
- Zagwarantowaliś my w budż ecie ś rodki, któ rymi będą
dysponować : Namysłowska Rada Senioró w i Młodzież owa Rada
Miejska, któ rych koncepcję właś nie tworzymy. Obydwie rady
będą się składały z przedstawicieli dwó ch grup: senioró w i
młodzież y z terenu gminy Namysłó w. Jestem pewien, ż e będą
mieć najlepsze rozeznanie w problemach i oczekiwaniach
ś rodowisk, z któ rych się wywodzą, a co za tym idzie będą
podejmować trafne decyzje odnoś nie wydatkowania tej częś ci
budż etu na rzecz osó b starszych i młodszej reprezentacji
naszych mieszkań có w. Za pomocą obydwu rad będziemy starali
się takż e budować pomosty międzypokoleniowe. Bardzo liczę na
wspó lne projekty, dla młodszych i starszych.
Pracujemy też obecnie nad przygotowaniem tzw. budż etu
obywatelskiego. W tym przypadku ró wnież wyodrębniliś my
kwotę 50 tys. zł na inwestycje, o któ rych będą decydowali sami
mieszkań cy miasta.
rozm. Sławomir Stramski

W RYNKU PIESZY
MA ZAWSZE PIERWSZEŃSTWO
Od kilku lat trwa ożywiona dyskusja na temat
zamknięcia dla ruchu pojazdów namysłowskiego Rynku.
Często zwolennicy i przeciwnicy tego rozwiązania nie biorą
jednak pod uwagę tego, że funkcjonujące od kilku miesięcy
w centrum miasta przepisy mogą pogodzić ich interesy.
Od jesieni ubiegłego roku Rynek w Namysłowie wraz z
przyległymi do niego ulicami jest tzw. strefą zamieszkania.
U s t awa P rawo o r u c h u d ro g ow y m d e i n i u j e „ s t re fę
zamieszkania” jako obszar obejmujący drogi publiczne lub inne
drogi, na któ rym obowiązują szczegó lne zasady ruchu
drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi
znakami drogowymi:

Strefa zamieszkania, to takż e specjalny obszar nie tylko ze
względu na obowiązujące normy prawne, ale takż e z uwagi na to,
ż e ma on służ yć przede wszystkim osobom tam zamieszkującym,
wypoczywającym, uczęszczającym do szkó ł, robiącym zakupy w
sieciach sklepó w, itp. Ma on ró wnież spowodować , aby
bawiącym się na tym obszarze dzieciom zapewnić maksimum
bezpieczeń stwa.
Strefy takie wyznacza się przede wszystkim na duż ych
osiedlach mieszkaniowych, tzw. „blokowiskach”, ale takż e w
rejonach osiedli domkó w jednorodzinnych, a nawet w
centralnych częś ciach miejscowoś ci, jak to ma miejsce w
Namysłowie. To ostatnie rozwiązanie ma skutkować
spowolnieniem ruchu pojazdó w i w maksymalny sposó b
zapewnić pieszym bezpieczeń stwo w ruchu drogowym, w
warunkach nasilonego ruchu pieszego. Strefy zamieszkania to
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swoisty azyl dla pieszych i obszar, w któ rym pieszy powinien
czuć się bezpieczny. Normy prawne dopuszczają jednak
moż liwoś ć wjazdu pojazdó w mechanicznych, na specjalnych
zasadach.
Zasada nr 1
W „stre ie zamieszkania” pieszy może korzystać z całej
szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdami.
Zde iniowane w prawie drogowym pojęcia „drogi”, „przejś cia dla
pieszych” tracą swe znaczenie, bowiem pieszy korzysta z całej
szerokoś ci drogi. Przed ustanowieniem „strefy zamieszkania” w
rejonie Rynku oraz ulic przyległych wyznaczone zostały
p r z e j ś c i a d l a p i e s z y c h , k t ó r e n i e b y ł y z g o d n e z
„Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegó łowych warunkó w technicznych dla znakó w i sygnałó w
drogowych oraz urządzeń bezpieczeń stwa ruchu drogowego i
warunkó w umieszczania ich na drogach” - Tak wyznaczone
przejś cia dla pieszych wykluczały egzekwowanie przez
funkcjonariuszy policji od uczestnikó w ruchu drogowego
konsekwencji prawnych - mó wi aspirant Katarzyna Ulbrych z
Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie - W związku z tym
nasza Komenda wnioskowała oraz apelowała do zarządcó w
dró g o prawidłowe oznaczenie i wyznaczenie przejś ć dla
pieszych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Policjanci
wnioskowali ró wnież o wprowadzenie strefy zamieszkania jako
alternatywnego rozwiązania w zakresie poprawy
bezpieczeń stwa wszystkich uczestnikó w ruchu drogowego w
obrębie centrum miasta. Obecnie w rejonie ulicy Rynek a takż e
ulic przyległych obowiązują przepisy mó wiące o tym, iż jest to
„strefa zamieszkania”, co jednocześ nie zdejmuje z pieszych
uż ytkownikó w dró g obowiązek korzystania z przejś ć dla
pieszych.
Zasada nr 2
Dla zapewnienia bezpieczeń stwa pieszym, a kierującym
moż liwoś ci należ ytej obserwacji odbywającego się ruchu
pieszych i odpowiedniego reagowania w stre ie zamieszkania
obowiązuje prędkość pojazdów ograniczona do 20 km/h.
Przyporządkowanie ruchu pieszym w stre ie zamieszkania znosi
obowiązek zapewnienia opieki pieszym do lat 7, co daje
moż liwoś ć przebywania na drodze dziecka, nie do koń ca
umiejącego rozpoznać zagroż enia i należ ycie reagować na
zaistniałą sytuację w ruchu drogowym. Osobną i bardzo
indywidualną sprawą jest decyzja rodzicó w pozwalających na
samodzielne przebywanie dziecka w takich strefach.
Zasada nr 3
W strefach zamieszkania obowiązują ró wnież specjalne
przepisy dot. parkowania pojazdó w. Otó ż pozostawienie
pojazdu na postoju jest możliwe tylko w wyznaczonych
miejscach.
Zasada nr 4
Kierujący pojazdem wyjeżdżającym ze „strefy
zamieszkania” zostanie o tym poinformowany przez znak
drogowy D - 41, co jest jednoznaczne z koniecznością
zachowania szczególnej ostrożności oraz ustąpienia
pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu, jako
włączający się do ruchu.
W ś cisłym centrum miasta zaró wno piesi, jak i kierowcy
muszą się liczyć z działaniami policji egzekwującymi
obowiązujące prawo - Pragniemy zwró cić uwagę, ż e
bezpieczeń stwo w ruchu drogowym to nie tylko bezpieczna
jazda - mó wi aspirant Katarzyna Ulbrych - W głó wnej mierze za
bezpieczeń stwo odpowiedzialni są takż e piesi oraz rowerzyś ci,
k t ó r z y r ó w n i e ż z o b l i g o w a n i s ą d o p r z e s t r z e g a n i a
obowiązujących przepisó w. Jak przyznaje policja, najczęstszymi
wykroczeniami w obrębie namysłowskiego centrum są:
nieprawidłowe parkowanie, przekraczanie dozwolonej
prędkoś ci, a takż e nieustępowanie pierwszeń stwa pieszym.
Sławomir Stramski

WYBIERAMY SOŁTYSÓW
I ZARZĄDY OSIEDLI
W lutym i w marcu odbywają się wybory nowych władz
jednostek pomocniczych gminy – rad sołeckich i sołtysów w
32 sołectwach oraz zarządów i przewodniczących zarządów
sześciu osiedli. Prawo wybierania ma każdy mieszkaniec
sołectwa/osiedla, który w dniu wyborów ukończył 18 lat.
Konieczne będzie okazanie dokumentu potwierdzającego
adres zameldowania.
Zaró wno sołectwa jak i osiedla są tzw. jednostkami
p o m o c n i c z y m i g m i ny, c z yl i l o ka l ny m i ws p ó l n o t a m i
samorządowymi mieszkań có w częś ci gminy, ustanowionymi
przez radę miejską. Organem uchwałodawczym osiedli w
Namysłowie jest ogó lne zebranie mieszkań có w. Z kolei organem
wykonawczym osiedla jest zarząd osiedla. Na czele zarządu stoi
przewodniczący.
Organem uchwałodawczym w sołectwach jest tzw. zebranie
wiejskie. To właś nie ten organ wybiera sołtysa i radę sołecką.
Sołtys pełni rolę organu wykonawczego, a rada pełni w tym
przypadku funkcję doradczą. Zaró wno sołtysi, jak i
przewodniczący zarządó w osiedla korzystają z ochrony prawnej
przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
Sołtysi, jak i zarządy osiedli na czele z przewodniczącymi
pełnią funkcję opiniodawczą dla władz gminy. Poś redniczą
ró wnież między burmistrzem i radą miejską, a mieszkań cami z
danego sołectwa czy osiedla. - Rolą przewodniczącego jest
opiniowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych, występowanie w
imieniu mieszkań có w przed Radą Miejską – mó wi Lucyna
Medyk, przewodnicząca zarządu Osiedla nr 2 – Największym
wyzwaniem każ dego przewodniczącego jest to, aby większoś ć z
tych inicjatyw była zrealizowana. Aby przekonać radnych do
realizacji strategicznych inwestycji na terenie osiedla.
Przewodniczący osiedli oraz sołtysi powinni być ró wnież
liderami przedsięwzięć na swoim terenie. W uzasadnionych
wypadkach podejmować interwencje w interesie mieszkań có w
oraz występować w ich imieniu z inicjatywami, propozycjami
rozwiązań , zmierzającymi do ulepszenia działalnoś ci gminy i
poprawy warunkó w ż ycia mieszkań có w – Sołtys ma szerszy
obraz sytuacji w swojej wiosce – mó wi Zbigniew Banasiak, sołtys
wsi Minkowskie – jeś li tylko będzie chciał i umiał wykorzystać
ten atut i wykaż e się inwencją twó rczą, z całą pewnoś cią
przyczyni się do rozwoju swojej miejscowoś ci.
Ponadto zaró wno sołtysi, jak i członkowie zarządó w osiedli
powinni działać na rzecz zbliż ania do siebie mieszkań có w jako
członkó w wspó lnoty osiedlowej czy wiejskiej i przemawiać w
ich imieniu jednym głosem we wspó lnych sprawach.
To, co odró ż nia sołtysó w od przewodniczących osiedli, to zakres
obowiązkó w. Sołtysi są ró wnież inkasentami gminnych
podatkó w.
Zresztą inanse są tym, co odró ż nia sołectwa od osiedli. Na
mocy ustawy poszczegó lne sołectwa mają wyodrębnione
pieniądze w budż ecie gminy, tzw. fundusz sołecki. To właś nie
mieszkań cy wsi, podczas zebrania wiejskiego decydują na jaki
cel przeznaczyć te ś rodki. W tym roku moż liwoś ci będą jeszcze
większe, bowiem zgodnie z zapowiedzią burmistrza Juliana
Kruszyń skiego o 25 proc. zwiększono wysokoś ć funduszy
sołeckich.
Ustawowa moż liwoś ć wyodrębnienia funduszu sołeckiego
wyłącznie dla sołectw stawiała osiedla w sytuacji doś ć
niewygodnej. Zarządy osiedli w Namysłowie nie dysponowały
ż adnym budż etem. Jakiekolwiek potrzebne inwestycje na swoim
terenie każ dorazowo musiały uzgadniać z władzami gminy. W
praktyce oznaczało to, ż e zyskiwał ten, kto miał do tej władzy
łatwiejszy dostęp. W tym przypadku burmistrz Kruszyń ski
ró wnież zapowiada zmiany – Pracujemy nad przygotowaniem
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budż etu obywatelskiego, zresztą na ten cel jest już
wyodrębniona kwota w budż ecie gminy – deklaruje burmistrz –
Naturalnym jest, ż e zarządy osiedli w Namysłowie będą miały
udział w procesie dysponowania tymi ś rodkami.
Na takie rozwiązanie czeka wielu przewodniczących osiedli,
któ rzy z jednej strony z powodu braku ś rodkó w mają
ograniczone pole manewru, a z drugiej mają ś wiadomoś ć, ż e z
efektó w swojej pracy są rozliczani przez wyborcó w – O
wyodrębnienie pieniędzy na inwestycje osiedla zabiegałem
przez całą kadencję – mó wi Roman Surdyk, przewodniczący
zarządu Osiedla nr 3 - Budż et obywatelski tworzony przez
obecnego burmistrza to szansa dla zarządó w osiedli na
pozyskiwanie ś rodkó w na cele jakie przed sobą postawią.
Sławomir Stramski

KONWENT SOŁTYSÓW
Z GMINY NAMYSŁÓW
9 stycznia 2015 r. w Dworku Różanym w Namysłowie
burmistrz Julian Kruszyński spotkał się z sołtysami z Gminy
Namysłów. Spotkanie określono mianem konwentu
sołtysów i taki charakter przybierze w przyszłości.

Harmonogram zebrań wyborczych
sołtysów i rad sołeckich w gminie Namysłów

Burmistrzowi towarzyszyli zastępcy Artur Włodarczyk i
Rafał Nowowiejski, przewodniczący Rady Miejskiej w
Namysłowie Sylwester Zabielny, pracownicy Wydziału
Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomoś ciami Urzędu Miejskiego w
Namysłowie oraz Namysłowskiego Oś rodka Kultury. Pierwszy
konwent sołtysó w miał charakter zapoznawczo – informacyjny.
Burmistrz Julian Kruszyń ski chciał osobiś cie poznać sołtysó w
poszczegó lnych sołectw Gminy Namysłó w. Poinformował
ró wnież o zwiększeniu ś rodkó w na fundusz sołecki o 25 % dla
każ dej wsi w stosunku do przyznanego funduszu sołeckiego na
2015 rok. Łączna kwota funduszu sołeckiego na 2015 rok
wynosiła 395 672,61 zł, zwiększając ją o 25%, tj. 98 934,00 zł,
obecnie wynosi łącznie 494 606,61 zł. Pracownicy NOK
przedstawili propozycję spędzania ferii zimowych dla dzieci i
młodzież y w ś wietlicach wiejskich. Sołtysi mogli zapoznać
burmistrza ze swoimi uwagami dotyczącymi funkcjonowania
poszczegó lnych sołectw. Burmistrz złoż ył obietnicę, iż ze
szczegó lną uwagą przyjrzy się problemom wsi oraz zobowiązał
się do kolejnych tego typy spotkań , któ re będą odbywały się już
kolejno w poszczegó lnych sołectwach Gminy Namysłó w.
Poinformowano ró wnież zebranych o zbliż ających się wyborach
sołtysó w i do rad sołeckich, któ re odbędą się w okresie między
10 lutym, a 31 marca 2015 r.
MR

W RAMACH PROJEKTU REWITALIZACJI
OBSZARÓW MIEJSKICH
Harmonogram zebrań wyborczych
Zarządów Osiedli w Namysłowie

6 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
gościliśmy przedstawicieli lokalnych instytucji z zespołem
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badawczym z Uniwersytetu Opolskiego, który na zlecenie
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
realizuje projekt pn. „Rewitalizacja obszarów miejskich
oraz zagospodarowanie terenów zdegradowanych w
województwie opolskim”.
Celem nadrzędnym badania ewaluacyjnego jest ocena wpływu
p r o j e k t ó w r e w i t a l i z a c y j n y c h o r a z z w i ą z a n y c h z
z a g o s p o d a r o w a n i e m t e r e n ó w z d e g r a d o w a n y c h , w
szczegó lnoś ci zrealizowanych w ramach RPO WO 2007-2013, na
poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej tych obszaró w i ich
mieszkań có w oraz opracowanie rekomendacji w zakresie
skutecznego dopasowania interwencji publicznej i poprawy
zarządzania tego rodzaju obszarami w okresie 2014-2020.
Spotkanie prowadzone było w formie warsztatowej.
KK

PROSUMENT OPOLSKI
Mając na względzie upowszechnianie nowoczesnych
technologii służących ograniczeniu niskiej emisji,
wytwarzaniu energii cieplej i elektrycznej oraz wspieranie
inwestycji proekologicznych, Urząd Miejski w Namysłowie
informuje iż, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Opolu (WFOŚiGW), przygotował
program dający możliwość uzyskania do inansowania
przedsięwzięć polegających na zakupie i montażu
mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii
cieplnej lub energii elektrycznej, takich jak:
1) pompy ciepła,
2) instalacje solarne,
3) systemy fotowoltaiczne,
4) małe elektrownie wiatrowe.
Program skierowany jest do osó b izycznych i wspó lnot
mieszkaniowych będących właś cicielami, wspó łwłaś cicielami
lub wieczystymi uż ytkownikami mieszkań i nieruchomoś ci
zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Energia cieplna lub
energia elektryczna musi być wytwarzana na potrzeby
istniejących lub będących w budowie budynkó w mieszkalnych
jednorodzinnych lub wielorodzinnych.
Nabó r wnioskó w prowadzony jest w sposó b ciągły, aż do
wyczerpania ś rodkó w WFOSiGW w Opolu na 2015 rok, któ re
wynoszą 3 mln. zł.
Wnioski o dotacje moż na składać osobiś cie w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Gospodarki
Komunalnej i Inwestycji, budynek B pok. 17, bądź w siedzibie
Funduszu przy ul. Krakowskiej 53 w Opolu, lub wysłać za
poś rednictwem poczty.
Wszystkie wnioski powinny spełniać wymagania okreś lone
w Regulaminie Programu do inansowania zakupu i montażu
odnawialnych źródeł energii ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
Szczegó łowe informacje o Programie oraz wnioski o dotacje
dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w
zakładce Dla mieszkań có w/Materiały do pobrania/Wydział
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, oraz na stronach Funduszu
www.wfosigw.opole.pl w zakładce Prosument Opolski.
Dane do kontaktu:
1) Urząd Miejski w Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3,
46-100 Namysłó w, Wydział Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji, bud. B pok. 17, tel. 77/4190 346;
2) Wojewó dzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole,
tel. 77/4545 891 wew. 150, 77/4545 891 wew. 103.
AP

OGRZEWAJĄC MIESZKANIE
NIE POZBYWAJ SIĘ ODPADÓW!
W z w i ą z ku z n i e p o ko j ą c y m i z g ł o s z e n i a m i o d
mieszkańców, informujemy o bezwzględnym zakazie
spalania odpadów w domowych instalacjach i urządzeniach
grzewczych oraz o ich szkodliwości dla Nas wszystkich.
Podczas spalania odpadó w w piecach, wydzielają się
dziesiątki substancji trujących, m.in.: tlenek węgla potocznie
zwany czadem, tlenki azotu, dwutlenek siarki oraz pył.
Emitowane podczas spalania odpadó w substancje mogą
doprowadzić do uszkodzenia wątroby, płuc, nerek, zwiększają
ró wnież ryzyko powstawania nowotworó w. Spalanie odpadó w
nie tylko szkodzi Naszemu zdrowiu i zdrowiu Naszych bliskich,
ale ró wnież pogarsza stan techniczny przewodó w kominowych,
co w efekcie moż e doprowadzić do zapalenie instalacji i poż aru.
W domowych instalacjach i urządzeniach grzewczych wolno
spalać tylko:
1) węgiel, koks lub inny dopuszczony przepisami prawa
opał,
2) drewno, trociny oraz wió ry pod warunkiem, ż e nie są
zanieczyszczone substancjami chemicznymi
np. impregnatami,
3) odpady z kory i korka,
4) papier i tekturę, karton.
ZAKAZ SPALANIA:
1) plastikowych pojemnikó w i butelek po napojach,
2) przedmiotó w z tworzyw sztucznych,
3) plastikowych toreb foliowych z polietylenu,
4) zuż ytych opon bądź innych odpadó w z gumy,
5) sztucznej skó ry,
6) opakowań po rozpuszczalnikach czy ś rodkach ochrony
roś lin,
7) opakowań po farbach i lakierach,
8) pozostałoś ci farb i lakieró w,
9) elementó w drewnianych pokrytych substancjami
chemicznymi np. impregnatami,
10) papieru bielonego nieorganicznymi związkami chloru,
z nadrukiem farb kolorowych.
Zgodnie z art. 155, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pó ź n. zm.), kto termicznie
p r z e k s z t a ł c a o d p a dy p o z a s p a l a r n i ą o d p a d ó w l u b
wspó łspalarnią odpadó w podlega karze aresztu albo grzywny.
Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje
odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub
substancje w takich warunkach lub w taki sposó b, ż e moż e to
zagrozić ż yciu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne
obniż enie jakoś ci wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub
zniszczenie w ś wiecie roś linnym lub zwierzęcym w znacznych
rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolnoś ci od 3 miesięcy
do lat 5. Jeż eli sprawca czynu działa nieumyś lnie, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnoś ci albo pozbawienia
wolnoś ci do lat 2 (art. 183 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny – Dz. U. z 1997 Nr 88 poz. 553 z pó ź n. zm.).
AP

Z WIZYTĄ U BURMISTRZA
21 stycznia br. gościliśmy w Urzędzie Miejskim
niecodziennych, aczkolwiek bardzo miłych gości – grupę
dzieci z Ziemiełowic wraz z opiekunami. Dzieci odwiedziły
N a my s ł ó w w r a m a c h p r o g r a m u f e r i i z i m o w yc h
organizowanych przez Namysłowski Ośrodek Kultury.
Mali goś cie zostali oprowadzeni po poszczegó lnych
referatach urzędu, gdzie mieli okazję zobaczyć jak wygląda praca
na poszczegó lnych stanowiskach oraz jakie sprawy moż na w
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wyposaż enia policyjnego niezbędnego podczas wykonywania
pracy. Na zakoń czenie policjant wręczył wszystkim
przedszkolakom odblaski, książ eczki oraz cukierki. Dzieci
podziękowały za dobre rady oraz wręczyły kwiaty. Po tym
spotkaniu na pewno ż aden przedszkolak nie będzie obawiał się
spotkania z policjantem i będzie wiedział, ż e jest on jego
przyjacielem, któ ry chętnie służ y pomocą. Serdecznie
dziękujemy Panu policjantowi, ż e znalazł czas na spotkanie z
naszymi przedszkolakami.
Przedszkole nr 4 w Namysłowie

CO NOWEGO W NAMYSŁOWSKIM
OŚRODKU KULTURY?
urzędzie załatwić . Pracownicy opowiedzieli najmłodszym
pokró tce o swojej pracy oraz udzielali odpowiedzi na zadane
pytania, nawet te najzabawniejsze. Niemałą atrakcją była
moż liwoś ć zwiedzenia gabinetu burmistrza Namysłowa oraz
spotkanie z zastępcą burmistrza Rafałem Nowowiejskim w jego
gabinecie. Dzieci miały moż liwoś ć zrobienia pamiątkowych
zdjęć na fotelu, zaró wno burmistrza Juliana Kruszyń skiego, jak i
Rafała Nowowiejskiego. Kolejną atrakcją była moż liwoś ć
kró tkiego uczestniczenia w spotkaniu Namysłowskiego
Stowarzyszenia Diabetykó w, któ re odbywało się akurat na duż ej
sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie. Dla upamiętnienia
wizyty, zaró wno zastępca burmistrza Rafał Nowowiejski, jak i
poszczegó lni pracownicy, mieli moż liwoś ć wpisu do kroniki
Ziemiełowic, nad czym czuwała sołtys Ziemiełowic Ewa
Mleczko, a dzieci otrzymały pamiątkowe gadż ety.
MR

DZIELNICOWY W ŻŁOBKU
19 lutego br. w namysłowskim Żłobku odbyło się
spotkanie z dzielnicowym Komendy Powiatowej Policji w
Namysłowie - Tomaszem Wajsem.
Bezpieczeń stwa
należ y uczyć dzieci
od najmłodszych lat,
ale i oswajać je z tym,
ż e p o l i c j a n t t o
p r z y j a c i e l , k t ó r y
pomoż e w potrzebie.
Spotkanie przebiegło
zatem w przyjaznej
atmosferze, a dzieci z
ciekawoś cią słuchały
o z a s a d a c h
bezpiecznego
poruszania się po drodze oraz ograniczeniu zaufania w stosunku
do obcych. Jednak największym zainteresowaniem cieszyła się
prezentacja umundurowania, sprzętu i radiowozu oraz
moż liwoś ć uś ciś nięcia dłoni policjantowi. Za spotkanie
serdecznie dziękujemy.
Żłobek w Namysłowie

SPOTKANIE Z POLICJANTEM
W Przedszkolu nr 4 w Namysłowie, w najmłodszej
g r u p i e „ M u c h o m o rków ” o d by ł o s i ę s p o t k a n i e z
policjantem.
Funkcjonariusz policji przybliż ył dzieciom zasady
bezpiecznego poruszania się po drodze. Jak zwykle szczegó lnym
zainteresowaniem wś ró d najmłodszych cieszyła się prezentacja

Miło nam poinformować, że w wyniku rozstrzygnięcia
konkursu, organizowanego przez Muzeum Historii Żydów
Polskich POLIN w Warszawie, zostaliśmy partnerem
lokalnym projektu „Muzeum na kółkach”. Dzięki temu w
Namysłowie zagości, na przełomie maja i czerwca, 4-dniowa
mobilna wystawa, która w telegra icznym skrócie pokazuje
tysiącletnią historię polskich Żydów za pomocą ilmów,
kalendarium, fragmentów pamiętników oraz wywiadów.
Ekspozycji będą towarzyszyć atrakcyjne działania lokalne,
w tym m.in. piesza wędrówka „Szlakiem namysłowskich
Żydów” oraz koncert muzyki klezmerskiej i kompozytorów
żydowskich „Namysłowianie dziś namysłowianom wtedy”.
Zwiedzanie wystawy i udział w zajęciach prowadzonych
przez edukatorów będą bezpłatne.
Cieszymy się, ż e po dwó ch latach przerwy w NOK-u znó w
funkcjonuje pracownia teatralna, przy któ rej powstał Teatr Akt
Szó sty. Zajęcia są prowadzone w dwó ch sekcjach - dziecięcej oraz
otwartej. Istnieje ró wnież moż liwoś ć indywidualnych spotkań z
instruktorem. W najbliż szej przyszłoś ci planujemy uruchomić
zajęcia taneczne, pracownię plastyczną, warsztaty relaksacyjne,
ilmowe oraz wokalne (przy istniejącym Studiu Piosenki). Na
bazie doś wiadczeń z organizacji niedawnych ferii zimowych
planujemy ró wnież stałe zajęcia na ś wietlicach wiejskich. Od
marca br., raz w miesiącu, będą się ró wnież odbywać pokazy
nowoś ci ilmowych w ramach objazdowego kina.
Wybrane wydarzenia:
ź 1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Zołnierzy Wyklętych” –
m.in. konkurs wiedzy oraz wystawa „Ostatni z Wiernych”
ź 7 marca – koncert Krzysztofa Krawczyka „Bo jesteś Ty” z
okazji Dnia Kobiet
ź 8 marca – koncert jazzowy Charliego Greena i przyjació ł
ź 15 marca – spektakl „Idzie miłoś ć” w wykonaniu Grupy
Teatralnej Senioró w
ź 20 marca – Wagary z NOK z okazji I Dnia Wiosny
ź 27 marca – kino (pokaz nowoś ci ilmowych)
ź 18 kwietnia – premiera teatralna sztuki Daria Fo pt. „Związek
otwarty”
ź 25 kwietnia – Maraton z „Panem Tadeuszem” (z okazji
przypadającej w 2015 r. 160. rocznicy ś mierci Adama
Mickiewicza) – pełne czytanie epopei przez znane i cenione
osoby z miasta i powiatu, reprezentujące ś rodowiska
kulturalne, gospodarcze, samorządowe i in.
ź 19-21 czerwca – Dni Namysłowa
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.
Bież ące informacje o wydarzeniach znajdą Pań stwo ró wnież na
facebooku oraz stronie internetowej www.nok-namyslow.pl.
Namysłowski Ośrodek Kultury

WALENTYNKOWY
WENIAŃSKI PARNASIK
Walentynkowe spotkanie Klubu „Wena”, odbyło się
zgodnie z zapowiedziami, 20 lutego 2015 roku (tym razem
pod zawołaniem „Ty mnie dziewczyno lub!”). Członkowie
Weny wciąż tworzą, bo wiersze warto i trzeba pisać!
Szczególnie wtedy daje się ową potrzebę dostrzec, kiedy
oprawę muzyczno-wokalną tworzą bardowie tej miary co
Małgorzata Pasznicka i Mariusz Buczek z Wołczyna –
albowiem oboje zawsze prezentują znakomite opracowania
muzyczne wierszy wielu poetów, także poetów spod znaku
Weny (przykładem są utwory Ewy K acy i Tomka
Piaseckiego).
Tym razem Małgorzata namó wiła do przyjazdu poetkę
Boż enę Kansy, mieszkającą w Krzywiczynach (gm. Wołczyn).
Boż ena jest zdobywczynią kilku wyró ż nień w konkursach
literackich, m. in. Limerykowisko 2015 - nikogo więc nie
zaskoczyła informacja, ż e jest takż e Członkinią Partii Dobrego
Humoru. Bardzo nas, Wenian, cieszy jej opinia: „Robicie Pań stwo
wielką rzecz dla poezji. Gratuluję! Pozdrawiam z
uszanowaniem”.
Drugi z bardó w, Stanisław Młynarski (nb. niegdysiejszy
Namysłowianin) przyjechał z Głogó wka – i też z niespodzianką,
albowiem towarzyszyła mu grupka rozś piewanych dziewcząt,
przedstawicielek zespołu „Loretino” któ ry koncertował już
wielokrotnie (takż e w zaprzyjaź nionych z Głogó wkiem
niemieckim Rietbergu i francuskim Riberac).
Tyle o przyjaciołach spoza Namysłowa, ró wnież i w Namysłowie
Wena ma sporo sympatykó w –od samej Gó ry poczynając (czyt.
poczynając od władz samorządowych), obecny był bowiem
Przewodniczący Rady Miejskiej – Sylwester Zabielny,
Przewodniczący Rady Powiatu - Sławomir Gradzik,
Wiceburmistrz – Artur Włodarczyk, Radę Miejską
reprezentował Kazimierz Drapiewski, zaś nowe szefostwo
Namysłowskiego Oś rodka Kultury Marcin Piekarek.
Podczas spotkania czytane były przede wszystkim wiersze
Wenian, ale i wszyscy goś cie zachęcani byli do prezentowania
własnych, nigdzie jeszcze nie publikowanych wierszy – z takich
utworó w miał być wybrany wiersz wieczoru, zaś wyboru miały
Zwracamy się do Państwa z prośbą
o przekazanie 1% podatku dla
naszego 6 letniego syna Dawida
Za c h a r s k i e g o . D a w i d c i e r p i n a
mózgowe porażenie dziecięce,
niedowład spastyczny
czterokończynowy, ma wadę serca i
padaczkę.
Już raz Państwo Mu pomogli,
pomagając opłacić bardzo kosztowną
operację serca w Niemczech.
Dawid by miał szansę na
postawienie pierwszych kroków,
wymaga intensywnej i bardzo
kosztownej rehabilitacji, której koszt
wynosi ponad 5 tysięcy złotych za
dwutygodniowy turnus.
Prosimy o wsparcie i z góry
serdecznie z całego serca dziękujemy!

Przekaż Mu 1% podatku
W formularzu PIT wpisz numer:
KRS 0000037904
W rubryce „Informacje uzupełniające
- cel szczegółowy 1%” podaj:
18617 Zacharski Dawid
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dokonać powołane w tym celu Muzy. Należ ało zatem stworzyć
Parnasik (na Parnasie urzędowało dziewięć Muz, ale na potrzeby
chwili tym razem wystarczyły tylko trzy, stąd Parnasik).
Powołano więc z należ ytą powagą trzy Muzy, za to wyłącznie
„takie od poezji”, i tak: na opiekunkę poezji miłosnej (Erato)
powołano Ewę Kacę, opiekunką poezji lirycznej (Euterpe) został
Stanisław Młynarski, a opiekunką poezji chó ralnej (Polihymnią)
mianowano Sylwestra Zabielnego. Wystarczyło pięknie się
przedstawić , następnie głoś no podać imię swojej Walentynki
(lub Walentynka) a następnie zaprezentować wiersz - i niech się
Muzy męczą nad oceną. Oczywiś cie, Muzy poradziły sobie,
sprawnie z kilkunastu prezentowanych utworó w wyłaniając
trzy najlepsze: I MIEJSCE: DŁONIE (Mirosława Kurowskiego), II
MIEJSCE – * * * ( „nie widząc co dla mnie robisz” Agnieszki
Klimas), III MIEJSCE – TANIEC UCZUC (Boż eny Kansy)
Jeż eli ktoś z uczestnikó w imprezy nie miał własnego wiersza, a
gnió tł go mus zadedykowania – to też nie było problemu; bo
przygotowano pokaź ny zapas stosownych gotowcó w. Należ ało
się tylko przedstawić , podać imię Walentynki (Walentynka?),
wylosować serduszko z numerem wiersza i poprosić autora o
przeczytanie (a nawet o autograf ). Niestety te wiersze z
oczywistych powodó w „nie stawały w konkursowe szranki”.
Koń cząc swoją relację stawiam wielką kropkę nad „i” dodając, ż e:
smakowite i ponumerowane piernikowe serduszka upiekła
Wenianka Boż ena Smoch, krzesełka dla goś ci i słodkie
poczęstunki przygotowały pracownice Biblioteki Publicznej,
nad sprzętem nagłaś niającym czuwał instruktor NOK, Ryszard
Radomiń ski, okna przybliż ające barwne przestrzenie wirtualne
pootwierała Danuta Okularczyk, ozdabiając ś ciany i biblioteczne
pó łki swoimi obrazami.
Kazimierz Jakubowski
Zdjęcia oraz nagrodzone wiersze z „walentynek 2015” są
dostępne na stronie www.namyslow.eu
Kazimierz Jakubowski

ZATRUDNIMY KIEROWNIKA/AGRONOMA
Wymagania: znajomość produkcji roślinnej, umiejętność
organizacji pracy, dyspozycyjność.
Miejsce pracy: woj. dolnośląskie/opolskie
Tel. 71 31 35 225
reklama płatna
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27 lutego br. odbyło się walne zebranie akcjonariuszy
namysłowskiego szpitala. Wybrano nową radę nadzorczą w
składzie: Andrzej Galla, Iwona Waszczuk, Mirosław Wójciak.
Z z a d owo l e n i m p r z y j ę to rów n i eż i n f o r m a c j ę, ż e
prawdopodobnie spółka zamknęła miniony rok inansowo
na plusie. To jednak nie przekonuje przedstawiciela
największego akcjonariusza - starosty Michała Ilnickiego,
który zapowiada wymianę zarządu szpitala.
Rozmowa z burmistrzem Julianem Kruszyńskim:
Panie burmistrzu, podczas walnego zgromadzenia
akcjonariuszy NCZ S.A. był pan przeciwny podniesieniu
kapitału zakładowego spółki. Czy zmienił pan zdanie w
kwestii do inansowania szpitala?
- Absolutnie nie. Nasz szpital należ y do inansować . Na ten cel
zarezerwowaliś my w budż ecie gminy milion złotych.
Podtrzymuję swoją obietnicę. Jednak wszystko powinno się
odbyć w odpowiedniej kolejnoś ci. W maju - jak co roku poznamy ostateczny bilans inansowy spó łki za rok 2014. Zanim
podejmiemy decyzję o do inansowaniu to powinniś my znać jej
kondycję inansową. Dobrą wiadomoś cią jest to, ż e
najprawdopodobniej szpital zakoń czył miniony rok na plusie.
Dziwne w tej sytuacji są zapowiedzi starosty Ilnickiego o chęci
wymiany prezesa. Jeś li dotychczasowy - pan Kamil Dybizbań ski się sprawdził, a wszystko na to wskazuje, to po co czynić tak
drastyczne zmiany. Myś lę, ż e dobrym kompromisem w tej
sprawie byłoby utworzenie zarządu wieloosobowego. W ten
sposó b nowy prezes mó głby mieć wsparcie w doś wiadczeniu i
umiejętnoś ciach pana Dybizbań skiego. Takie rozwiązanie
zaproponowałem pod rozwagę staroś cie i pozostałym
akcjonariuszom.
Jeś li nastąpi wymiana zarządu - a determinacja starosty na to
wskazuje - to chciałbym poznać wizję rozwoju szpitala nowego
prezesa. Dopiero potem moż emy podjąć decyzję o podniesieniu
kapitału zakładowego NCZ S.A. Przez ostatnie cztery lata o to
zabiegałem, co skutecznie uniemoż liwiał były burmistrz. Nic się
nie stanie jeś li wstrzymamy decyzję do maja tego roku. Wtedy
będę za podniesieniem kapitału zakładowego spó łki.
Rozm. Sławomir Stramski

WYDARZYŁO SIĘ ... 23 LATA TEMU
6 marca 1992 r. - ostatni pociąg osobowy na trasie
Namysłów-Kępno
Ze stojącego na peronie dworca kolejowego w Namysłowie
pociągu wychodzą powoli podró ż ni. Wielu z nich jest zapewne
ś wiadomych tego, ż e biorą udział w zdarzeniu historycznym – są
ostatnimi pasaż erami pociągu, któ ry przyjechał do Namysłowa z
Kępna. Być moż e niektó rzy mają nadzieję, ż e zlikwidowane
połączenie wkró tce powró ci do rozkładó w jazdy...
Tego dnia, przed 23 laty, zakoń czyło się kursowanie
pociągó w osobowych na Linii Kolejowej nr 307, łączącej
Namysłó w z Kępnem. Co ciekawe, informacja o zamknięciu linii
dla ruchu pasaż erskiego pojawiła się już pó ł roku wcześ niej,
1 paź dziernika 1991 r. Pociągi towarowe kursowały jeszcze po
wielkopolsko-ś ląskim pograniczu przez 2 kolejne lata,
ostatecznie Linia Kolejowa nr 307 zamknięta została z dniem 1
stycznia 1994 r. Powodami miały być nierentownoś ć połączenia
oraz osłabiona konstrukcja stalowego wiaduktu w Kamiennej.
Budowę toró w kolejowych między leż ącymi wó wczas w
granicach Cesarstwa Niemieckiego miastami powiatowymi
Namysłowem i Kępnem rozpoczęto w roku 1910. Początkowo

prowadzono je od strony Kępna, 1 paź dziernika 1911 r.
uruchamiając odcinek do Rychtala. W premierowym przejeź dzie
wzięli udział obaj landraci (starostowie) oraz kilkunastu
pracownikó w kolei, a podró ż trwała 1,5 godziny. Nad odcinkiem
Rychtal-Namysłó w pracowano do jesieni 1912 r. Na kró tkim
odcinku musiały powstać dwa wiadukty i dwa tunele, najwięcej
problemó w przyniosło wykonanie tunelu pod torami do
Kluczborka (przy ul. Łączań skiej). Pozyskaną ziemię
wykorzystano przy innej wielkiej inwestycji – budowie
wiaduktu kolejowego, któ ry oddano do uż ytku w roku 1913.
Ostatecznie 1 listopada 1912 r. do Namysłowa dotarł pierwszy
pociąg z Kępna.

Kartka pocztowa wydana z okazji otwarcia połączenia kolejowego
Namysłów-Kępno. Oprócz przebiegu trasy przedstawiono na niej
także wieżę ciśnień oraz dworzec kolejowy w Rychtalu.

Przeszło 100-letnia Linia Kolejowa nr 307 naznaczona jest
trudną historią pogranicza. W latach 1920-39 połączenie nie
funkcjonowało, a częś ć toró w była rozebrana. Miało to związek z
decyzją Traktatu Wersalskiego, przyznającą Ziemię Rychtalską
odrodzonemu pań stwu polskiemu. Z tego powodu 17 stycznia
1920 r. z Namysłowa wyjechał ostatni, przed niemal 20-letnią
przerwą, pociąg do Kępna. Kursy wznowiono jesienią 1939 r.,
gdy cały obszar linii ponownie znalazł się w granicach Niemiec.
Trasa z Namysłowa do Kępna stała się obiektem ż artó w.
Smiano się, ż e jadący pociąg moż e być swobodnie wyprzedzony
przez rowerzystę, a nawet przez grzybiaż a. Nietrudno o docinki,
kiedy 40-kilometrową trasę pokonywano w "latach ś wietnoś ci"
w ciągu 90 minut.
Mateusz Magda – historyk, redaktor naczelny
portalu Stary Namysłów, prezes Towarzystwa
Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej.
Swoje artykuły publikował wcześniej m. in. w
'Nowej Trybunie Opolskiej'.

KAMIENNA - DZIAŁKI BUDOWLANE
TEL. 604275369

Janusz Szczepański
radca prawny
tel. 660 690 813
Możliwość dojazdu do klienta

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

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

reklama płatna ogłoszenie płatne

SZPITAL NA PLUSIE,
A ODWOŁUJĄ PREZESA
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12 lutego 2015 roku, soliści
S t u d i a P i o s e n k i
N a mys ł ows k i e g o O ś ro d k a
Kultury wzięli udział w XIV
edycji festiwalu "Piosenki z
Serduszkiem", który odbył się
w Tułowickim Ośrodku
Kultury.
Podopieczni Studia Piosenki
prowadzanego przez Ryszarda
R a d o m i ń s k i e g o p r z y N O Ku
osiągnęli w najwyż szej kategorii
solistó w niemałe sukcesy: Patryk
Dybka I miejsce, Katarzyna Fiała
III miejsce, a Paulina Pajor
wyró ż nienie. Gratulujemy i
ż yczymy dalszych sukcesó w.

WYSTAWA GADÓW EGZOTYCZNYCH
Wystawa gadów egzotycznych w Namysłowskim Ośrodku
Kultury, to kolejna atrakcja dla najmłodszych mieszkańców
gminy Namysłów oraz ich opiekunów w ramach minionych
ferii zimowych.
Gady cieszyły się sporym zainteresowaniem, maluchy
ciekawe egzotycznej fauny przyglądały się zwierzętom, a
najodważ niejsi mieli moż liwoś ć dotknięcia 10 kilogramowego
BOA CONSTRICTOR, czy potrzymania w dłoniach tych mniej
groź nie wyglądających gadó w.
Niemałą atrakcją była takż e moż liwoś ć pamiątkowych zdjęć ze
zwierzakami.
Kwota zebrana z symbolicznego wstępu przeznaczona
zostanie na wparcie bezdomnych zwierząt z Namysłowa i okolic,
w tym m.in. na zakup karmy, kocó w i innych niezbędnych rzeczy
dla zwierzakó w.
Wystawę przygotował Namysłowski Oś rodek Kultury oraz
miłoś nicy i hodowcy gadó w egzotycznych: ZOOTERR,
terrarium.pl i pogona.pl.
MR

„WILK I ZAJĄC” W NAMYSŁOWIE
Uśmiechnięte twarze dzieci, wesołe okrzyki i las rąk to
efekt barwnego, pełnego humoru spektaklu teatralnego pt.
„Wilk i Zając” w wykonaniu artystów z teatru Art – Re z
Krakowa, który pracownicy Namysłowskiego Ośrodka
Kultury oraz Biblioteki Publicznej zapewnili 20 stycznia br.
dla najmłodszych mieszkańców gminy w ramach ferii w
Namysłowie.

W spektaklu wykorzystano postaci Wilka i Zająca ze znanego
ilmu animowanego „Nu pagadi” (Ja ci pokaż ę”) Wiaczesława
Kotionoczkina. W trzech zabawnych epizodach Zając w roli
właś ciciela restauracji, dentysty i policjanta spotyka się z
Wilkiem, ucząc dzieci odpowiednich zachowań w konkretnych
sytuacjach ż yciowych. Artyś ci potra ili rozś mieszyć zaró wno
najmłodszą publicznoś ć, jak i ich opiekunó w. Dodatkowym
atutem przedstawienia było to, iż dzieci mogły aktywnie
uczestniczyć w spektaklu, co z pewnoś cią pozostawi
niezapomniane wraż enia.
MR

„ŚWIAT PEŁEN POKUS”
Żyj i baw się po trzeźwemu bez przemocy w rodzinie, to
piękne przesłanie bajki pt. „Świat pełen pokus”
przedstawionej 11 lutego br. w Namysłowskim Ośrodku
Kultury przez Impresariat Artystyczny Ha-Bart.
Widownię NOK
zapełniły dzieci w
wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym z
namysłowskich szkó ł i
przedszkoli oraz z
o k o l i c z n y c h
miejscowoś ci. Artyś ci
zaoferowali młodym
widzom interaktywną
formę teatralną, z
e l e m e n t a m i
p a n t o m i m y ,
dynamiczną muzyką i
piosenkami. A
głó wnym przesłaniem
takiej formy spektaklu
b y ł o p r z e d e
wszystkim przeciwdziałanie uzależ nieniom (w tym m.in.
nadmiernemu przywiązaniu do telefonó w komó rkowych,
naduż ywaniu alkoholu i paleniu papierosó w), zachęcając
najmłodszych do unikania wszelkiego rodzaju uż ywek i
prowadzenia zdrowego trybu ż ycia. Tematy poruszone w bajce
przybliż yły dzieciom pozytywne i negatywne cechy ludzkich
charakteró w, ukazując jakich zachowań należ y się w ż yciu
szczegó lnie wyzbywać .
Aktywny udział milusiń skich w bajce miał nie tylko wydź więk
edukacyjny, ale zapewnił ró wnież wszystkim niezapomnianą,
pełną radoś ci zabawę.
MR
reklama płatna

SUKCES STUDIA PIOSENKI

SKUP AUT UŻYWANYCH
ZA GOTÓWKĘ Bierutów
dojazd do klienta gratis!

ZADZWOŃ!
tel. 531 420 972

Pielgrzymowice 14b

Wilków
Namysłów
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KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z minimum
trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana
każdemu członkowi rodziny bezpłatnie. Rodzice mogą
korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub
do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.
Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania
orzeczenia o niepełnosprawności.
Karta oferuje system zniż ek oraz dodatkowych uprawnień .
Zniż ki mogą oferować instytucje publiczne oraz przedsiębiorcy
prywatni.
Wykaz szczegó lnych uprawnień oferowanych dla posiadaczy
K a r t y D u ż e j R o d z i n y z n a j d ą P a ń s t w u n a s t r o n i e :
www.rodzina.gov.pl w zakładce „Duż a rodzina”.
Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały
lub odpisy dokumentó w potwierdzających uprawnienie do
przyznania Karty, a w szczegó lnoś ci:
ź w przypadku rodzica - dokument potwierdzający toż samoś ć
oraz oś wiadczenie, ż e rodzic nie jest pozbawiony władzy
rodzicielskiej, ani ograniczony we władzy rodzicielskiej
przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku
do co najmniej trojga dzieci,
ź w przypadku małż onka rodzica - dokument potwierdzający
toż samoś ć oraz akt małż eń stwa,
ź w przypadku dzieci w wieku do ukoń czenia 18. roku ż ycia akt urodzenia lub dokument potwierdzający toż samoś ć,
ź w przypadku dzieci w wieku powyż ej 18. roku ż ycia dokument potwierdzający toż samoś ć oraz zaś wiadczenie ze
szkoły lub szkoły wyż szej o planowanym terminie
ukoń czenia nauki w danej placó wce,
ź w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o
umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawnoś ci
w wieku powyż ej 18. roku ż ycia - dokument potwierdzający
toż samoś ć oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym
stopniu niepełnosprawnoś ci,
ź w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub
rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w
rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
ź w przypadku osó b, o któ rych mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
z a s t ę p c z e j - z a ś w i a d c z e n i e o p o z o s t a w a n i u w
dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu
dziecka.
Wnioski o przyznanie karty dużej rodziny w Gminie
Namysłów wydawane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w
Namysłowie, ul. Harcerska 1, pokój nr 13.
- W Gminie Namysłów uprawnionych do otrzymania Karty
Dużej Rodziny jest ponad 400 rodzin. Do tej pory wnioski złożyły
63 rodziny. Warto jednak poświęcić trochę czasu i odwiedzić OPS,
gdyż coraz więcej irm zarówno państwowych, jak i prywatnych,
przystępuje do programu, oferując posiadaczom Kart szereg ulg i
zniżek. W województwie opolskim do programu przystąpili m.in.:
Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, Biuro Usług Turystycznych i
Rehabilitacyjnych „Alf ” w Opolu, Ośrodek Rehabilitacyjno –
Wypoczynkowy SKOWRONEK Diecezji Opolskiej w Głuchołazach.
Rabaty można otrzymać w Delikatesach Alma, sieci sklepów
Carrefour Polska, na stacjach benzynowych Lotos, w kinach sieci
Helios i w sieci telefonii komórkowej Play. Karta wydawana jest
bezpłatnie. Można ją odebrać w przeciągu miesiąca od dnia
złożenia wniosku – powiedziała Anna Gałczyń ska kierownik OPS
w Namysłowie.
MR

INFORMACJA
dotycząca rekrutacji do publicznych przedszkoli
w Gminie Namysłów na rok szkolny 2015/2016
Szanowni Pań stwo, Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym!
Podobnie jak w roku ubiegłym, w miesiącu marcu
rozpoczyna się rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli na
terenie Gminy Namysłó w na rok szkolny 2015/2016.
Rekrutacja prowadzona jest w każ dym przedszkolu, na wolne
miejsca.
Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w
dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji –
rodzice/prawni opiekunowie tych dzieci składają jedynie
deklarację wyraż ającą chęć dalszego uczęszczania dziecka do
danego przedszkola. Deklaracje te należ y złoż yć w przedszkolu,
do któ rego uczęszcza dziecko (aktualnie we wszystkich
przedszkolach trwa zbieranie deklaracji). Rodzice muszą
natomiast pamiętać o podpisaniu w przedszkolu umowy na
kolejny rok szkolny.
Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie złożyli deklarację, o
której mowa wyżej, nie mogą już składać wniosku o
przyjęcie dziecka do innego przedszkola.
W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział kandydaci w
wieku 3-4-5 lat (ur. w latach 2012-2010) zamieszkali na terenie
Gminy Namysłó w, któ rych rodzice/prawni opiekunowie
ubiegają się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy lub
decydują się na zmianę przedszkola.
Rodzice/prawni opiekunowie dziecka urodzonego w 2013 r.
mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola, jeś li dziecko we
wrześ niu 2015 r. osiągnie wiek 2,5 lat.
Kandydaci zamieszkali poza Gminą Namysłó w mogą ubiegać
się o przyjęcie dziecka do przedszkola dopiero w postępowaniu
uzupełniającym, któ re będzie prowadzane po zakoń czeniu
postępowania rekrutacyjnego, jeż eli przedszkole będzie
dysponowało jeszcze wolnymi miejscami.
Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola należ y składać w
okresie od 2 marca do 31 marca 2015 r. u dyrektora
wybranego przedszkola. Wzór wniosku jest dostępny w każdym
przedszkolu i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w
Namysłowie. Wniosek o przyjęcie do przedszkola moż e być
złoż ony nie więcej niż do trzech przedszkoli – w każdym należy
wskazać taką samą preferencję wyboru placówki (Część A
wniosku).
Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie winni dołączyć
dokumenty/oś wiadczenia potwierdzające spełnianie kryterió w.
Rekrutacja przeprowadzana jest w przypadku większej
liczby zgłoszonych kandydató w niż liczba wolnych w
przedszkolu miejsc. Wó wczas komisja rekrutacyjnego,
powołana przez dyrektora przedszkola, przystępuje do
pierwszego etapu rekrutacyjnego, podczas któ rego brane są pod
uwagę łącznie kryteria okreś lone w ustawie o systemie oś wiaty
tzw. kryteria ustawowe, jednakowo punktowane, a mianowicie:
1) wielodzietnoś ć rodziny kandydata (rodzina wychowująca
troje i więcej dzieci);
2) niepełnosprawnoś ć kandydata;
3) niepełnosprawnoś ć jednego z rodzicó w kandydata;
4) niepełnosprawnoś ć obojga rodzicó w kandydata;
5) niepełnosprawnoś ć rodzeń stwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
(wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę,
wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej
prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną,
chyba ż e osoba taka wychowuje co najmniej jedno dziecko
wspó lnie z jego rodzicem);
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7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
W przypadku ró wnorzędnych wynikó w uzyskanych w
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeż eli po
jego zakoń czeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi
miejscami, w drugim etapie brane są pod uwagę tzw. kryteria
organu prowadzącego, ustalone uchwałą Rady Miejskiej w
Namysłowie, t.j.:
1) kandydat podlega obowiązkowi odbycia rocznego
przygotowania przedszkolnego – 4 pkt;
2) praca zawodowa obojga rodzicó w /prawnych opiekunó w
kandydata – 2 pkt;
3) praca zawodowa jednego z rodzicó w /prawnych
opiekunó w kandydata – 1 pkt;
4) rodzeń stwo kandydata uczęszczające do wybranego
przedszkola – 1 pkt;
5) kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej,
na terenie któ rego mieś ci się wybrane przedszkole – 1 pkt.
Po przeanalizowaniu i ocenieniu wnioskó w, w dniu 8 maja
2015r., komisje rekrutacyjne (w każ dym przedszkolu)
opublikują wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy
dzieci zakwali ikowanych i niezakwali ikowanych do przyjęcia,
natomiast listę kandydató w przyjętych i kandydató w
nieprzyjętych, komisje rekrutacyjne opublikują w dniu 15 maja
2015 r.
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, któ re nie zostały
przyjęte mogą:
ź wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego
przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej
wiadomoś ci listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
ź w n i e ś ć d o dy re k t o ra p r z e d s z ko l a o dw o ł a n i e o d
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od
dnia otrzymania uzasadnienia.
Jeż eli po zakoń czeniu rekrutacji, przedszkole będzie
dysponowało jeszcze wolnymi miejscami moż e ogłosić
rekrutację uzupełniającą, podczas któ rej o przyjęcie do
przedszkola mogą ró wnież ubiegać się kandydaci zamieszkali
poza Gminą Namysłó w.
Dziecko w wieku 5 lat (urodzone w roku 2010) jest
obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do przedszkola
integracyjnego, będzie prowadzona odrębnie tj. rodzice dzieci
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
zgłaszają się bezpoś rednio do Przedszkola Integracyjnego w
Namysłowie i tam składają stosowne dokumenty.
Uwaga Rodzice dzieci w wieku do lat 3
W miesiącu marcu b.r. prowadzona będzie ró wnież
rekrutacja dzieci na rok szk. 2015/2016do Złobka w
Namysłowie.
Dzieci aktualnie korzystające z opieki żłobkowej nie biorą
udziału w rekrutacji – rodzice tych dzieci składają jedynie
deklarację wyraż ającą chęć dalszego uczęszczania dziecka do
ż łobka.
Rekrutacja prowadzona będzie na wolne miejsca.
W pierwszej kolejnoś ci do ż łobka przyjmowane będą dzieci:
ź zamieszkałe na terenie Gminy Namysłó w,
ź obojga rodzicó w pracujących,
ź pracujących – matek lub ojcó w samotnie wychowujących
dzieci.
Formularz Wniosku o przyjęcie do Złobka moż na pobrać w
okresie od 2 marca 2015 r. do 31 marca 2015 r. u dyrektora
Złobka w Namysłowie, przy ul. Reymonta 5b.
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W przypadku kiedy liczba kandydató w przekraczać będzie
liczbę miejsc w Złobku lub w poszczegó lnych grupach
wiekowych, decyzję o przyjęciu dziecka do Złobka podejmuje
dyrektor Złobka po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu wnioskó w
przez trzyosobową komisję rekrutacyjną.
Lista dzieci przyjętych do Złobka podana zostanie do
publicznej wiadomoś ci najpó ź niej do dnia 15 maja 2015 r.
Dzieci nie przyjęte do ż łobka, ze względu na brak wolnych
miejsc, będą umieszczone na liś cie rezerwowej. W przypadku
zwolnienia miejsca mają one pierwszeń stwo w objęciu opieką
ż łobkową. Miejsce na liś cie oczekujących nie jest jednoznaczne z
kolejnoś cią przyjęć , gdyż zależ y ona od kwali ikacji dziecka do
okreś lonej grupy wiekowej, ograniczonej liczbą miejsc
planowych.
Dzieci, któ rych rodzice nie przystąpią do rekrutacji w marcu
b.r., będą mogły być przyjmowane do placó wki przez okres
c a ł e g o ro ku – w m i a rę p o s i a d a n i a wo lnyc h m i e j s c .
Pierwszeń stwo w przyjęciu na wolne miejsca ma dziecko z listy
rezerwowej.

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONEJ
ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
N a p o d s t aw i e d e c y z j i B u r m i s t r z a N a mys ł owa n r
SO.I.5311.4.2013 z 18.11.2013 r. Stowarzyszenie Opieki
Długoterminowej w Namysłowie ul. Oleś nicka 4, 46-100
Namysłó w, przeprowadzało zbió rkę publiczną do skarbon
stacjonarnych w terminie od 12 grudnia 2013 r. do 11 grudnia
2014 r. Zbió rka miała charakter stacjonarny. Skarbony
znajdowały się na terenie Namysłowskiego Centrum Zdrowia
S.A. Stowarzyszenie w ramach pozwolenia na zbió rkę
zorganizowało kiermasz Boż onarodzeniowy pt. „Swiąteczny
prezent”, na któ rym zbierano ś rodki na konkretny cel tj.: fotel
kąpielowy oraz podnoś nik kąpielowy dla pacjentó w
przebywających w Zakładzie Opiekuń czo – Leczniczym oraz
Oddziale Medycyny Paliatywnej.
Podczas zbió rki zebrano 5 823,56 zł, a koszty poniesione
przed rozpoczęciem zbió rki to 1 450,35 zł. na materiały
związane z dekoracją i wykonaniem ozdó b ś wiątecznych.
Przewodniczący Zarządu
Stowarzyszenia Opieki Długoterminowej w Namysłowie
Wioleta Słoniewska

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 przeznaczonych do
sprzedaży, obejmujące:
1) działkę nr 163/1, o powierzchni 1,2200 ha, k. m. 1, położoną w
Namysłowie, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00042317/1, stanowiącą
teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, przeznaczoną do sprzedaży w
drodze przetargu;
2) działkę nr 68, k. m. 1, o powierzchni 0,0300 ha, położoną w
miejscowości Ligotka, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00081353/0, stanowiącą
teren zabudowy mieszkaniowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze
przetargu;
3) działkę nr 47, k. m. 1, o powierzchni 0,1000 ha, położoną w
miejscowości Niwki, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00082341/0, stanowiącą
teren zabudowy usługowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu.
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom
wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.), jeżeli
złożą wnioski o nabycie w terminie określonym w ustawie.
Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński
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STYCZEŃ-LUTY 2015
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518
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. nr 207,
poz. 2108), w związku z zarządzeniem nr 653/VI/14 Burmistrza
Namysłowa z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zbycia
nieruchomości

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 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. nr 207,
poz. 2108, z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 547/VI/14
Burmistrza Namysłowa z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zbycia
nieruchomości

Burmistrz Namysłowa ogłasza
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Burmistrz Namysłowa ogłasza
IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w
Namysłowie, obejmującej działkę nr 190/2, k. m. 1, o powierzchni
1,1865 ha, niezabudowanej, bez obciążeń i zobowiązań, dla której
Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą nr OP1U/00021766/0.
Nieruchomość położona w peryferyjnej części miasta, w
bezpośrednim sąsiedztwie osiedla domów jednorodzinnych i
zabudowy szeregowej (okolice ul. Wierzbowej).
Działka w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego oznaczona, jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej (do czterech mieszkań w budynku). Możliwość
doprowadzenia sieci uzbrojenia technicznego z terenów przyległych.

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, bez obciążeń
i zobowiązań, położonej w miejscowości Krasowice, obejmującej
lokal, położony w budynku na działce nr 96/1, k. m. 1, o powierzchni
0,2516 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00066813/2, wraz z
udziałem w gruncie wynoszącym 595/1000 części.
Lokal o powierzchni użytkowej 129,27 m2, znajdujący się na
parterze budynku, składający się z 4 pokoi, kuchni, spiżarki, łazienki,
wc, z przynależną piwnicą o powierzchni 18,60 m2 oraz 2
pomieszczeniami w budynku gospodarczym o powierzchni 63,60 m2 i
71,70 m2,. Działka oznaczona w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego jako teren zabudowy
mieszkaniowej, usługowej oraz mieszkaniowej, zagrodowej i
gospodarczej związanej z produkcją rolną.
Nieruchomość położona w regionie wiejskim, w otoczeniu
zabudowy mieszkaniowej.
Istnieje możliwość obejrzenia nieruchomości po wcześniejszym
umówieniu terminu pod nr tel. 77 4190 377.

Cena wywoławcza – 511 000,00 zł (słownie: pięćset jedenaście
tysięcy złotych 00/100).
Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną brutto – zawiera podatek
VAT.
Wadium – 52 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych
00/100).
Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2015 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 do
dnia 24 kwietnia 2015 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w
Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku
Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się
dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega
przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. O
wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że
postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z
zaokrągleniem w górę do pełnych setek złotych.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomości zwycięzcy przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w
razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia
aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone
(bez odsetek).
Cena nieruchomości ustalona w przetargu powiększona o koszty
przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży,
płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy
notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.
Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny,
informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
I publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości z dnia 16.01.2015 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 377 (w godzinach pracy Urzędu).
Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński
reklama płatna

KUPIĘ GRUNTY
SZYBKA WYPŁATA GOTÓWKI
TEL: 692 471 877

Cena wywoławcza – 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy
00/100 złotych).
Cena jest ceną brutto – zawiera podatek VAT.
Wadium wynosi 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy 00/100 złotych).
Przetarg odbędzie się w dniu 30 marca 2015 r. o godzinie 13:00 w
Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B,
pokój nr 28.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium do
dnia 26 marca 2015 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 nabycia
nieruchomości osobie, która wygra przetarg. Wadium nie podlega
zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od
zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie
zwrócone (bez odsetek).
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że
postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z
zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena nieruchomości ustalona w przetargu oraz koszty przygotowania
dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży, płatne będą
jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej
przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości z dnia 20.05.2014 r., II z dnia 31.07.2014 r. oraz III z
dnia 30.10.2014 r. zostały rozstrzygnięte negatywnie ze względu na
brak wpłat wadium.
Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny,
informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu),
w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i
Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
tel. 77 4190 377 (w godzinach pracy Urzędu).
Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński
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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 2014 r. poz. 518, 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. nr 207, poz. 2108, z późn.
zm.), w związku z zarządzeniem Burmistrza Namysłowa nr 682/VI/14 z
dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518
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. nr 207,
poz. 2108), w związku z zarządzeniem nr 652/VI/14 Burmistrza
Namysłowa z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zbycia
nieruchomości

Burmistrz Namysłowa ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów, położonych
w Namysłowie, k. m. 5, niezabudowanych, bez obciążeń i zobowiązań,
zapisanych w księdze wieczystej nr OP1U/00061205/2, prowadzonej
przez Sąd rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych,
obejmujących działki:

Oferowane nieruchomości położone są w środkowo-wschodniej
części miasta – przy ul. Pamięci Sybiraków, Spokojnej i Wileńskiej.
Działki nr 522/2 i 522/12 w kształcie trapezu, działki nr 522/3, 522/4,
522/5, 522/6, 522/7, 522,8, 522/9, 522/10 i 522/11 w kształcie
prostokąta.
Nieruchomości zlokalizowane na obszarze oznaczonym w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Możliwość przyłączenia do sieci uzbrojenia technicznego z
pobliskich ulic (Pamięci Sybiraków, Spokojna). Dostęp do drogi dla
działek nr 522/2, 522/3, 522/4, 522/5, 522/6 i 522/7 – wjazd
bezpośrednio z ul. Spokojnej, dla działek nr 522/8, 522/9, 522/10,
522/11 i 522/12 – wjazd na działkę gminną oznaczoną nr 522/13 i 525/2.
Przetarg odbędzie się w dniu 31 marca 2015 r. o godzinie 9:00 w
Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, bud. A, pok. 9C
(Mała sala narad)
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium do dnia
26 marca 2015 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w
Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku
Spółdzielczym w Namysłowie ze wskazaniem, numeru działki, której
dotyczy. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium
przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej
przed otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia decydują
uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż
1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych setek
złotych.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomości zwycięzcy przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w
razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu
notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone (bez
odsetek).
Cena nieruchomości ustalona w przetargu powiększona o koszty
przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży,
płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy
notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.
Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny,
informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu),
w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i
Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
tel. 77 4190 377 (w godzinach pracy Urzędu).
Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński

Burmistrz Namysłowa ogłasza
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w
Namysłowie, obejmującej działkę nr 12/37, k. m. 13, o
powierzchni 0,5100 ha, niezabudowanej, bez obciążeń i
zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00042983/0.
Nieruchomość inwestycyjna położona w południowo-wschodniej
części miasta. Działka nieuzbrojona, w kształcie trójkąta,
zlokalizowana na terenie oznaczonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego jako strefa zabudowy
usługowo-produkcyjnej, rozumianej jako budynki przemysłowe,
budynki biurowe i konferencyjne, budynki handlu, gastronomii,
bocznice kolejowe, wraz z obiektami i urządzeniami budowlanymi
związanymi z tą zabudową. Dostęp do drogi publicznej zapewniony
poprzez służebność na działkach gminnych oznaczonych nr 12/38 i
581/3.
Cena wywoławcza – 198 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt
osiem tysięcy 00/100 złotych)
Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną brutto – zawiera podatek
VAT
Wadium – 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100
złotych)
Przetarg odbędzie się w dniu 30 marca r. o godzinie 11:00 w
Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B,
pokój nr 28.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium do
dnia 26 marca 2015 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w
Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku
Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się
dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega
przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. O
wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że
postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z
zaokrągleniem w górę do pełnych setek złotych. Wpłacone wadium
zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości zwycięzcy
przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się
uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego.
Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).
Cena nieruchomości ustalona w przetargu powiększona o koszty
przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży,
płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy
notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.
Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny,
informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
I publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości z dnia 15.12.2014 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 377 (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 2014 r. poz. 518
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. nr 207,
poz. 2108, z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 548/VI/14
Burmistrza Namysłowa z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zbycia
nieruchomości

AKTUALNY RANKING ŚWIATOWEJ
FEDERACJI ZAPAŚNICZEJ
(UNITED WORLD WRESTLING)
W Rankingu Światowej Federacji Zapaśniczej UWW
(United World Wrestling) opublikowanym na początek
lutego 2015 roku wysokie miejsca zajmują zawodnicy LKS
Orzeł Namysłów.

Burmistrz Namysłowa ogłasza
V publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w
Namysłowie przy ul. Oławskiej 11, obejmującej zabudowaną
działkę nr 263/2, k. m. 6, o powierzchni 0,0420 ha, bez obciążeń i
zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00006112/0.
Nieruchomość położona w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej i
usługowej, w zachodniej części miasta – przy ul. Oławskiej, w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona
jako teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, w pełni uzbrojona.
Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,
parterowym z poddaszem użytkowym i budynkiem gospodarczym,
zagospodarowana dodatkowo altaną ogrodową, drzewami i
krzewami ozdobnymi i owocowymi.
Budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 86,30 m2,
częściowo podpiwniczony, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z
wc, korytarza z klatką schodową, ganku.
Istnieje możliwość obejrzenia nieruchomości do dnia przetargu,
po wcześniejszym umówieniu terminu pod nr tel. 77 4190 377.
Cena wywoławcza – 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy
00/100 złotych). Cena jest ceną brutto.
Wadium wynosi 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy 00/100
złotych)
Przetarg odbędzie się w dniu 30 marca 2015 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 do
dnia 26 marca 2015 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 nabycia nieruchomości
osobie, która wygra przetarg. Wadium nie podlega zwrotowi w razie
uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu
notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone (bez
odsetek).
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że
postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z
zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena nieruchomości ustalona w przetargu oraz koszty
przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży,
płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy
notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości z dnia 20.05.2014 r., II z dnia 31.07.2014 r., III z dnia
30.10.2014 r. oraz IV z dnia 15.12.2014 r. zostały rozstrzygnięte
negatywnie ze względu na brak wpłat wadium.
Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny,
informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie
(www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Namysłowie.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i
Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
tel. 77 4190 377 (w godzinach pracy Urzędu).
Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński

Krystian Brzozowski (74 kg) (fot. po lewej) i Radosław
Marcinkiewicz (86 kg) (fot. po prawej) są jedynymi Polakami w
pierwszej 20, zajmującymi kolejno 12 i 16 miejsce. Mamy
nadzieję, ż e z upływem sezonu zawodnicy Orła będą awansować
w rankingu, co zaowocuje medalem i kwali ikacją do Igrzysk
Olimpijskich podczas wrześ niowych Mistrzostw Swiata w Las
Vegas (USA).
LKS Orzeł Namysłów

ROZLICZAJ SIĘ SERCEM

1%
TAK MAŁO A MOŻE ZDZIAŁAĆ CUDA

Przekaż swój 1% z podatku
Stowarzyszeniu Przyjaciół Chorych „Nadzieja”
w Namysłowie

KRS 0000209641
Z całego serca dziękujemy za okazane nam wsparcie.
Wydawca: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława
Dubois 3, 46-100 Namysłów.
Redaktor naczelny: Sławomir Stramski;
Kontakt: Urząd Miejski w Namysłowie,
tel. 774190344, fax 774100334,
e-mail: komunikacja.spoleczna@namyslow.eu
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń
i reklam. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów
w materiałach niezamówionych i zmian w ich tytułach.
Druk: Przedsiębiorstwo Poligraficzne SOL-DRUK
Sebastian Olczyk, ul. 1. Maja 12, 46-100 Namysłów,
tel: 77 4105 529, e-mail: sol-druk@tlen.pl.
Nakład: 7700 egzemplarzy.
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POCZĄTEK SEZONU 2015 ROKU
KADETEK I KADETÓW ORŁA NAMYSŁÓW
W dniach od 6 do 8 lutego swoje straty w 2015 roku
rozpoczęły zawodniczki i zawodnicy grupy kadetów LKS
Orzeł Namysłów. Dwie zawodniczki Orła zostały powołane
do reprezentacji Polski, na turniej Światowej Federacji
Zapaśniczej UWW (United World Wrestling ) do
Austriackiego Wolfurtu.

W Kaliningradzie (Rosja) w tym samym czasie odbył się
turniej międzynarodowy kadetó w do lat 17, gdzie pod okiem
trenera Dariusza Grzywiń skiego startowała reprezentacja
Polski. W tej grupie takż e nie zabrakło przedstawiciela Orła
Namysłó w. W 10 osobowym składzie znalazł się Paweł Malicki,
któ ry rywalizował w zawodach w kat. wag. do 69 kg zajmując VII
lokatę. Zawody miały mocną obsadę, a Paweł wygrał dwie walki i
dwie minimalnie przegrał. Teraz przed zawodnikiem
zgrupowanie, któ re po zakoń czeniu zawodó w rozpoczęło się w
Kaliningradzie i wiele na nim pracy z międzynarodowymi
sparingpartnerami. Namysłowianin, tak jak jego koleż anki,
takż e przygotowuje się do rywalizacji o start w Mistrzostwach
Europy i Swiata w tej grupie wiekowej.
LKS Orzeł Namysłów

Alicja Czyż owicz rozpoczęła sezon bardzo dobrze
wygrywając zawody w kat. wag. do 52 kg zdecydowanie
dominując nad rywalkami. Natomiast Ewelina Ciunek zdobyła
brązowy medal w kat. wag. do 65 kg. Dla Eweliny aktualnej
Mistrzyni Europy, ale w kat. wagowej do 49 kg był to pierwszy
start od 6 miesięcy i leczeniu kontuzji, któ rej doznała podczas
Mistrzostw Swiata 2014 r. Po zmianie na wyż szą kat. wag. jej
pierwszy występ napawa optymizmem i z zawodó w na zawody
powinno być lepiej. Obie zawodniczki szykują się do Mistrzostw
Polski, Europy i Swiata w grupie do lat 17 w 2015 r. Opiekunem
zawodniczek podczas imprezy był Marcin Marcinkiewicz, trener
LKS Orzeł Namysłó w oraz reprezentacyjny juniorek do lat 20.

I NOWOROCZNA MILA NAMYSŁOWIAN
Z inicjatywy członków Namysłowskiego Klubu Biegacza
NKB ZRYW narodził się pomysł organizacji Noworocznego
Biegu Przełajowego, którego celem była popularyzacja tej
formy aktywności izycznej.
Pomysł okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę,
ponieważ na starcie pojawiło się ponad 50 zawodnikó w i
zawodniczek z naszego miasta i nie tylko. Biorąc pod uwagę datę
imprezy – 01.01.2015 r. , mało kto się spodziewał takiej liczby
miłoś nikó w biegania, gdzie większoś ć jeszcze nie ochłonęła po
sylwestrowej zabawie. Mimo tego, iż dystans nie był wielkim

wyzwaniem (ok. 1600 m), to okazał się bardzo wymagający ze
względu na stopień trudnoś ci trasy. Organizatorzy zostali
utwierdzeni w przekonaniu, ż e za rok na pewno odbędzie się II
Noworoczna Mila Namysłowian, gdyż warto jest propagować
taką formę aktywnoś ci izycznej, szczegó lnie biorąc pod uwagę
tak wspaniałe zainteresowanie. Każ dy z uczestnikó w otrzymał
pamiątkowy medal. Organizatorzy serdecznie dziękują
sponsorom Noworocznej Mili – Pizzerii Iguana oraz Dworkowi
Ró ż anemu - Hotel & Restaurant.
Inf. NKB ZRYW
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MARSZ UPAMIĘTNIAJĄCY ZSYŁKI POLAKÓW NA SYBIR

Posępna kolumna cywilów pod nadzorem o icerów
NKWD w asyście sowieckich żołnierzy przeszła ulicami
Namysłowa w niedzielne popołudnie 15 lutego br. Żołnierze
brutalnie wyciągali mieszkańców z kamienic przy ulicy
Dubois i pod bagnetami pędzili ich na bocznicę kolejową,
gdzie czekały na nich wagony towarowe. Celem wywózki
miał być wschód.
Ta n i e c o d z i e n n a i n s c e n i z a c j a b y ł a M a r s z e m
Upamiętniającym Zsyłki Polakó w na Sybir. Już po raz kolejny
historyczne przedstawienie mogliś my oglądać dzięki Grupie
Rekonstrukcji Historycznych "OKA" przy wsparciu Burmistrza
Namysłowa oraz Namysłowskiego Oś rodka Kultury. Rolę lektora
inscenizacji pełnił wiceprezes Stowarzyszenia Pamięci Armii
Krajowej Włodzimierz Putowski.

Fot. Krzysztof Norbert Wolf (www.krzysztofwolf.blogspot.com)

W imieniu organizatorów inscenizacji dziękuję grupom rekonstrukcyjnym: GRH "39-45", KHR "Gloria Victis", Stowarzyszeniu Krótkofalowców Pogórza Opawskiego oraz Oleśnickiemu
Stowarzyszeniu Żywej Historii "Arma".
Serdecznie dziękuję sponsorom: burmistrz Julian Kruszyński i wiceburmistrz Artur Włodarczyk wraz z Urzędem Miejskim w Namysłowie, pan Marcin Piekarek i Namysłowski Ośrodek Kultury,
Dom Pogrzebowy STYKS Namysłów, Lakiernictwo Pojazdów Jacek Stadniczuk, Osadkowski S.A., PAGRO-Pągów, Trans-Wod S. Głąb, Niwrol J. Pasztetnik, Dworek Różany, Roman Szołdra i
Krzysztof Norbert Wolf, Rzeźnictwo-Wędliniarstwo MARYNIAK, Piekarnia J. Wójcik Wilków, ARS-HAFT Staﬁj, Hurtownia Cytrusek, Henryk Rachlak.
Szczególne podziękowania dla: Księdza Proboszcza Daniela Baranowskiego oraz Księdza Proboszcza dr Bartosza Barczyszyna, a także dla Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej w
Namysłowie, Edwarda Traka i Włodzimierza Putowskiego.
Tadeusz Kwiecień - GHR „OKA”

