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RAZEM WYGRAJMY PLAC ZABAW

W NAMYSŁOWIE

Szanowni Czytelnicy,
Ostatnio rozmawiałem z pewną kobietą, która skarżyła
się, że została posądzona o dziwactwo sprzątając
potłuczone butelki w miejscu, w którym zazwyczaj
spaceruje wraz ze swoim psem. Posądzona została przez
mieszkańców pobliskich gospodarstw. Marzy mi się taka
chwila, kiedy tego typu czyny w Namysłowie nie wywołają
uśmiechu politowania, a staną się przykładem, za którym
pójdą inni.
Od miesiąca bierzemy udział w zabawie polegającej na
głosowaniu internetowym, dzięki któ remu moż emy wygrać plac
zabaw dla dzieci, zlokalizowany przy ul. Kolejowej w
Namysłowie, tuż obok "Orlikó w": piłkarskiego i lodowiska.
Bardzo atrakcyjny plac zabaw, ufundowany przez organizatora
konkursu - irmę Nivea. Myś lę, ż e to coś więcej niż zabawa. Jest to
sprawdzian dla naszej miejsko-gminnej wspó lnoty. Wreszcie,
bez oglądania się na wszelkich "Onych", moż emy wziąć sprawę
we własne ręce. Wspó lnie moż emy wywalczyć miejsce zabaw i
nauki dla najmłodszych mieszkań có w Namysłowa. Co trzeba
zrobić ? To proste:
ź Wejś ć na stronę konkursową (www.nivea.pl/podworko)
ź Odnaleź ć Namysłó w (w lokalizacji wybieramy najpierw
"wojewó dztwo opolskie", potem "powiat namysłowski" i
poniż ej "Namysłó w")
ź Wpisać swó j adres e-mail (Uwaga! Głosó w moż na oddać tyle
ile się posiada adresó w mailowych)
ź Potwierdzić głos poprzez maila, któ ry przyjdzie pod wskazany
wcześ niej adres (być moż e z opó ź nieniem, moż e się takż e
pojawić w ró ż nych zakładkach typu spam, społecznoś ci).
ź Jeden adres e-mail = jeden głos dziennie.

W chwili, kiedy piszę te słowa Namysłó w znajduje się na 81.
miejscu rankingu (na 1117 zgłoszonych do konkursu
lokalizacji). Nieodległa Dziadowa Kłoda, w któ rej mieszka
kilkanaś cie razy mniej mieszkań có w, niż w Namysłowie,
wyprzedza nas o kilkadziesiąt miejsc i jeszcze niedawno
plasowała się w ś cisłej czołó wce. Dodam, ż e w poprzednich
edycjach Dziadowa Kłoda wywalczyła już dwa place zabaw
Nivea. Ma duż e szanse na trzeci.
Czy Namysłó w ma jeszcze szanse? Pewnie! Nagrodę otrzyma 40
pierwszych lokalizacji, tylko, ż e w dwó ch turach. Na koniec
kwietnia wygra pierwszych 20 lokalizacji. W maju, o kolejne 20
p l a c ó w w a l c z y ć b ę d ą p o z o s t a ł e m i e j s c o w o ś c i .
Najprawdopodobniej w drugiej turze liczyć się będą głosy
uzyskane w kwietniu, więc jeś li nawet teraz się nie uda, to
walczymy o jak najlepszą pozycję startową w maju. Wierzę, ż e się
uda. Wierzę w namysłowian, ż e wspó lnie moż emy zadbać o
swoje miasto i gminę. Do dzieła!
Już dziś dziękuję wszystkim, któ rzy przyczynili się do
rozpowszechnienia idei głosowania na namysłowskie
podwó rko Nivea. Dziękuję ró wnież irmom: Drukarni „Soldruk”
oraz Agencji Reklamowej – Drukarni Wielkoformatowej
„Magenta” za pomoc w promocji konkursu.
Sławomir Stramski
red. naczelny

SESJA PEŁNA PODZIĘKOWAŃ
I GRATULACJI
2 kwietnia w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w
Namysłowie odbyła się VI sesja Rady Miejskiej w
Namysłowie ob itująca w podziękowania i gratulacje.
Przed przystąpieniem do porządku obrad, burmistrz Julian
Kruszyń ski wraz z obecnym na sesji wojewodą opolskim
Ryszardem Wilczyń skim podziękowali bowiem ustępującym
sołtysom i zarządom osiedli oraz złoż yli gratulacje sołtysom
ponownie wybranym i nowym w gminie Namysłó w oraz nowym
przewodniczącym zarządó w osiedli w Namysłowie.

Z okazji Dnia Św. Floriana, składam najserdeczniejsze życzenie wszystkim Druhnom i Druhom
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Namysłów.
Dziękuję Państwu za bezinteresowną, pełną zaangażowania, ale i tez trudu i ryzyka pomoc niesioną
drugiemu człowiekowi oraz chęć służenia naszej małej ojczyźnie.
Życzę wszystkiego najlepszego, nieprzemijającego zdrowia i kondycji, samych pomyślnie
zakończonych akcji, satysfakcji z wypełnianej służby oraz powodzenia w życiu osobistym.
Burmistrz Namysłowa
Julian Kruszyński
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Podziękowania otrzymali ustępujący sołtysi: Zbigniew
Ogonowski (Kowalowice), Ewa Mleczko (Ziemiełowice), Anna
Lewkowicz (Barzyna), Beata Rogowska (Mikowice), Gabriel
Wdowiak (Smarchowice Wielkie), Jacek Pasztetnik (Niwki),
Jacek Płaczek (Łączany), Jan Nawrot (Nowy Folwark), Ryszard
Raduchowski (Ligotka), Stanisław Zmigrodzki (Smogorzó w) i
Teresa Kamiń ska (Objazda) oraz przewodniczący zarządó w
osiedli: Edward Snież ek (Osiedle nr I), Roman Surdyk (Osiedle nr
III), Krzysztof Dzidowski (Osiedle nr IV), Dariusz Pilarski
(Osiedle nr V) i Jadwiga Jaroszewska (Osiedle nr VI).
Gratulacje otrzymali sołtysi nowej kadencji: Boż ena Białek
(Baldwinowice), Izabela Raczyń ska (Brzezinka), Anna Oleksy
(Bukowa Sląska), Danuta Łukasiak (Jastrzębie), Ewa Wolska
(Kamienna), Władysław Janikowski (Brzozowiec), Tomasz
Łuczak (Głuszyna), Grzegorz Palamarz (Igłowice), Jan
Bereziń ski (Jó ze kó w), Andrzej Dziedzic (Krasowice), Tomasz
Rudzki (Ligota Książ ęca), Adam Maziak (Michalice), Zbigniew
B a n a s i a k ( M i n ko w s k i e ) , S z c z e p a n J a n c z u ra ( N o w e
Smarchowice), Damian Kłobutowski (Pawłowice
Namysłowskie), Kazimierz Pękał (Przeczó w), Władysław
Dzwoniarek (Rychnó w), Andrzej Sarnat (Smarchowice Małe),
Aleksander Bednarek (Woskowice Małe), Czesław Rdzanek
(Zaba), Monika Łyduch (Barzyna), Olga Juszko (Ligotka), Halina
Traczewska (Objazda), Wioleta Grzelak (Smogorzó w), Piotr
Kocań da (Ziemiełowice), Kazimierz Paczkowski (Smarchowice
Wielkie), Łukasz Wró blewski (Nowy Folwark), Jan Pasztetnik
(Niwki), Dariusz Litwin (Mikowice), Janusz Kubicki (Łączany) i
Damian Cyc (Kowalowice) oraz przewodniczący zarządó w
osiedli: Aleksandra Kaczmarek (Osiedle nr I), Lucyna Medyk
(Osiedle nr II), Marcin Kompała (Osiedle nr III), Włodzimierz
Putowski (Osiedle nr IV), Michał Wilczak (Osiedle nr V) i Marek
Promny (Osiedle nr VI) w Namysłowie.
W trakcie sesji burmistrz Julian Kruszyń ski pogratulował
takż e wspaniałego odznaczenia Medalem Jordana za całokształt
działań na rzecz dzieci przyznanego przez Towarzystwo
Przyjació ł Dzieci - Teresie Hruby kierownik Biblioteki
Publicznej w Namysłowie.
Po czym przystąpiono do zaplanowanego porządku obrad.
Radni Rady Miejskiej w Namysłowie podjęli uchwały w
sprawach: powołania Namysłowskiej Rady Senioró w,i
Młodzież owej Rady Miejskiej w Namysłowie, zajęcia stanowiska
dotyczącego aktualnej sytuacji w Namysłowskim Centrum
Zdrowia S. A. z siedzibą w Namysłowie, zmiany uchwał w
sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłó w, utworzenia
sołectw i osiedli oraz nadania Statutu dla Osiedla Nr II w
Namysłowie, dostosowania opisu granic obwodó w głosowania
Gminy Namysłó w do stanu faktycznego, nadania tytułu
„Zasłuż onego Obywatela Gminy Namysłó w”, zmiany uchwały w
s p r a w i e o k r e ś l e n i a w y s o k o ś c i s t a w e k p o d a t k u o d
nieruchomoś ci oraz zwolnień od podatku od nieruchomoś ci,
poboru podatkó w i opłat w drodze inkasa, okreś lenia
inkasentó w i wysokoś ci wynagrodzenia za inkaso, przystąpienia
d o s p o r z ą d z e n i a z m i a n y m i e j s c o w y c h p l a n ó w
zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie
Gminy Namysłó w, w tym dla wsi Nowy Folwark oraz dla terenu
Jednostki Wojskowej we wsi Jastrzębie, zmiany uchwały w
sprawie okreś lenia zasad udzielania dotacji z budż etu gminy na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach
administracyjnych Gminy Namysłó w, przyjęcia Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoś ci
zwierząt na terenie Gminy Namysłó w w 2015 roku,
przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Stobrawski Zielony Szlak”, a takż e zmiany uchwał w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy inansowej i uchwalenia

budż etu gminy na 2015 rok.
W trakcie sesji nie zabrakło takż e wytchnienia dla „ucha”,
albowiem swoja obecnoś cią, tradycyjnie już zaszczycili nas
muzycy ze Szkoły Muzycznej I st. im. A. Kurylewicza w
Namysłowie – Graż yna Kotecka (akompaniament na
fortepianie), Adrian Harhalla (gra na trąbce) oraz nauczyciel
Stanisław Szymanowski.
MR

MOŻNA PIĆ
NAMYSŁOWSKĄ KRANÓWKĘ
Podobnie, jak to miało miejsce w marcu z wysypiskiem w
Ziemiełowicach i namysłowską oczyszczalnią ścieków,
radni wraz z burmistrzem Julianem Kruszyńskim zapoznali
się z infrastrukturą wodociągową naszej gminy.

Niecodzienna, gminna delegacja odwiedziła ujęcia wody i
stację jej uzdatniania w Namysłowie, przy ul. Jana Pawła II oraz w
Woskowicach. Odwiedziła ró wnież przepompownie na terenie
gminy oraz małą elektrownię przy michalickim zalewie.
Spotkanie to, było okazją
do zadania pytań o jakoś ć
namysłowskiej wody
k i e ro w n i c t w u Z a k ł a d u
W o d o c i ą g ó w i U s ł u g
Komunalnych EKOWOD Sp.
z o.o. My zapytaliś my o to
prezesa spó łki, Krzysztofa
Szyndlarewicza:
Jaka jest jakość wody w
gminie Namysłów? Czy
nasza kranówka nadaje się do bezpośredniego spożycia?
Krzysztof Szyndlarewicz, prezes EKOWOD Sp. z o.o.: Jakoś ć
dostarczanej wody przez spó łkę spełnia wszystkie coraz to
bardziej zaostrzane normy. Woda jest systematycznie badana
pod tym względem przez sanepid i od lat wyniki wykazują, ż e jak
najbardziej woda w naszych kranach nadaje się do picia. Woda
dostarczana naszym mieszkań com nie jest w ż aden sposó b
chemicznie przetwarzana, cały proces technologiczny
sprowadza się do mechanicznego usunięcia z tak zwanej wody
surowej nadmiaru ż elaza i manganu. Moż na ś miało powiedzieć ,
ż e pijemy zdrową i naturalną wodę ze złó ż podziemnych,
nieskaż oną przez tysiące lat.
Skąd czerpiemy wodę? Co się z nią dzieje zanim tra i do
naszych kranów?
Wodę pozyskujemy z ujęć podziemnych z głębokoś ci od
kilkunastu do kilkudziesięciu metró w. Taka woda zalegająca w
warunkach beztlenowych przez tysiące lat rozpuszczała
podziemne złoż a mineralne. Wypompowana woda jest
krystalicznie czysta, jednak dla uzyskania odpowiedniej jakoś ci
musimy wytrącić z niej głó wnie ż elazo i mangan. Do tego procesu
dochodzi w stacjach uzdatniania wody. W wyniku >>>
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napowietrzenia wody zachodzi proces utlenienia się zawartych
w niej metali i wytrącenia w postaci potocznie mó wiąc rdzy. Ten
element jest usuwany z wody w wyniku mechanicznej iltracji
poprzez złoż a piasku chalcedonitowego. Po tym etapie woda
tra ia częś ciowo do zbiornikó w retencyjnych, a częś ciowo
bezpoś rednio do sieci i tamtędy do naszych kranó w.
Pokutuje opinia, że mamy twardą wodę. Czy taka musi
być?
Jeszcze raz podkreś lę, ż e woda uzdatniona jest jedynie w sposó b
mechaniczny i po tym procesie spełnia wszystkie rygorystyczne
obwarowania prawne. Twardoś ć wody jest głó wnie związana z
zawartoś cią w niej soli wapnia i magnezu. Naturalnie woda
pochodząca z ujęć podziemnych jest twarda, a deszczó wka
miękka. Dodatkowe zmiękczanie wody jest niewskazane z
dwó ch kluczowych powodó w. Po pierwsze to proces bardzo
kosztowny, któ ry musiałby znaleź ć swoje przełoż enie w
znaczącym podwyż szeniu ceny. Jest jeszcze drugi aspekt tej
sprawy, woda miękka, choć bardziej przyjazna wielu
urządzeniom domowym, ma swó j negatywny wpływ na
organizm człowieka. Woda miękka wypłukuje z organizmu
mikroelementy, co moż e być przyczyną problemó w
zdrowotnych. Wypłukanie wapnia z organizmu moż e być
powodem np. osteoporozy. Zasadniczo więc nie moż na
jednoznacznie okreś lić jaka woda jest lepsza. Zawsze powinna
paś ć odpowiedź – to zależ y. Zależ y do czego ma być zastosowana.
Ja piję naszą kranó wkę, jest smaczna i na pewno zdrowa.
rozm. Sławomir Stramski

RADY: MŁODZIEŻOWA I SENIORÓW
JUŻ POWOŁANE
Rada Miejska w Namysłowie powołała Młodzieżową
Radę Miejską w Namysłowie i Namysłowską Radę Seniorów.
Nowe rady będą reprezentować dwie istotne grupy
społeczne naszej gminy: młodzież i seniorów. Co
najważniejsze, będą dysponowały budżetem na wszelkie
przedsięwzięcia służące rozwiązywaniu problemów tych
grup.
Młodzież owa Rada Miejska będzie składać się z ucznió w
szkó ł gimnazjalnych i ś rednich w gminie Namysłó w, a w Radzie
Senioró w zasiadać będą przedstawiciele organizacji
senioralnych naszej gminy. Zanim to jednak nastąpi do obydwu
rad zostanie przeprowadzony nabó r. Już na przełomie kwietnia i
maja burmistrz Julian Kruszyń ski na stronie internetowej
www.namyslow.eu opublikuje szczegó łowe informacje, jak
nabó r będzie wyglądał.
SS

BURMISTRZ POWOŁAŁ
NOWĄ KOMISJĘ MIESZKANIOWĄ
25 marca br. burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński
Zarządzeniem Nr 63/VII/15 powołał pięcioosobową
Komisję Mieszkaniową oraz ustalił regulamin pracy
Komisji.
C z ł o n k a m i n o we j ko m i s j i z o s t a l i : A n n a M a k sy m
(przewodnicząca), Monika Szczepań ska, Edward Marek,
Krzysztof Dzidowski oraz Roman Horodecki.
Komisja Mieszkaniowa sprawuje kontrolę w zakresie zasad
g o s p o d a ro wa n i a m i e s z k a n i o w y m z a s o b e m g m i ny i
prawidłowoś ci wyboru osó b zakwali ikowanych do wynajmu
lokali mieszkalnych. Do jej zadań należ y w szczegó lnoś ci
kontrola warunkó w mieszkaniowych osó b ubiegających się o
lokal poprzez dokonywanie wizji lokalnych i sporządzanie opinii
dot. warunkó w mieszkaniowych osó b ubiegających się o

wynajem lokali, opiniowanie projektó w list wynajmu mieszkań
przed ich zatwierdzeniem przez burmistrza i zasadnoś ci zmian
kolejnoś ci umieszczenia na liś cie wynajmu lokali, kontrola
prawidłowoś ci umieszczenia osó b na liś cie, a takż e opiniowanie
wszelkiego rodzaju odwołań , skarg i wnioskó w.
Pieczę nad pracami Komisji Mieszkaniowej w Namysłowie
sprawuje bezpoś rednio prezes Zakładu Administracji
Nieruchomoś ci „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie.
10 kwietnia br. Burmistrz Julian Kruszyń ski goś cił w swoim
gabinecie członkó w nowej Komisji Mieszkaniowej. W spotkaniu
uczestniczyli takż e prezes Zakładu Administracji Nieruchomoś ci
„ZAN” Sp. z o.o. Andrzej Spó r oraz sekretarz gminy Adam Lupa.
MR

DLA UPAMIĘTNIENIA…
12 kwietnia br. burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński
wziął udział w uroczystościach upamiętniających 75.
rocznicę Zbrodni Katyńskiej oraz 5. rocznicę Katastrofy
Smoleńskiej.
Msza ś w. w koś ciele para ialnym pw. ś w. Franciszka z Asyż u i
ś w. Piotra z Alkantary w Namysłowie, połączona była z
odsłonięciem pamiątkowej tablicy, na któ rej umieszczone
zostały relikwiarze z ziemią pobraną z miejsc kaź ni: Katynia,
Bykowni, Kuropat, Miednoje, Charkowa oraz z miejsca katastrofy
pod Smoleń skiem, pod któ ra burmistrz Namysłowa złoż ył
symboliczny znicz oraz kwiaty. Ciąg dalszy uroczystoś ci odbył się
przy „Dębie Katyń skim”, któ ry został poś więcony kpt. Marianowi
Rozdolskiemu, zamordowanemu w Katyniu, pod któ rym
burmistrz Julian Kruszyń ski, wraz z zastępcą Rafałem
Nowowiejskim oraz przewodniczącym Rady Miejskiej w
Namysłowie Sylwestrem Zabielnym złoż yli wieniec kwiató w. W
Izbie Regionalnej otwarta została tego dnia wystawa katyń ska
IPN.
MR

A WSZYSTKO TO
DLA BEZPIECZEŃSTWA…
W sierpniu 2014 r. gmina Namysłów wystąpiła z
wnioskiem do ówczesnego starosty namysłowskiego o
wydanie zezwolenia na usunięcie 13 klonów jesionolistnych
przy Placu Powstańców Śląskich w Namysłowie.
Decyzją Starosty z wrześ nia 2014 r. pierwsze 6 drzew
usunięto na przełomie listopada i grudnia 2014 r. od strony
Namysłowskiego Oś rodka Kultury – nad parkingami –
najbardziej zagraż ających bezpieczeń stwu osó b parkujących
auta i przechodnió w.
W marcu br. usuniętych zostało 7 pozostałych drzew ze
szpaleru usytuowanego wzdłuż alejki prowadzącej do NOK.
- „Klony jesionolistne, to drzewa krótkowieczne, rzadko w
Polsce dożywające 100 lat. Ze względu na to, iż były w wieku
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senilnym (starczym), ich stan zdrowotny był już bardzo zły.
Drzewa te stwarzały przez to znaczne zagrożenie dla osób
korzystających z terenów zieleni i alejek w ich pobliżu. W ostatnich
latach prowadzono kilkakrotnie cięcia pielęgnacyjne tych drzew.
Klony miały już jednak wypróchniałe pnie i konary, które z
ostatnim czasie systematycznie się wyłamywały” – tłumaczy
Dorota Purzyń ska – Podurgiel, inspektor ds. komunalnych w
Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Podczas tegorocznej wycinki, na podstawie kilku decyzji, w
tym starosty namysłowskiego, jak i konserwatora zabytkó w, na
terenie gminy Namysłó w usunięto łącznie 44 drzewa, w tym w
„Parku pod Grzybkiem” w Namysłowie.
- „W parku usunięte zostały robinie akacjowe, bardzo
niebezpiecznie pochylone, niektóre z poderwanymi korzeniami,
stwarzające ogromne zagrożenie dla spacerujących tam
mieszkańców, zwłaszcza przy silniejszych wiatrach” – dodaje
Dorota Purzyń ska – Podurgiel.
W miejsce usuniętych klonó w jesionolistnych 1 kwietnia br.
wysadzone zostały platany klonolistne.
- „To majestatyczne drzewa o niezwykle ciekawej korze, często
sadzone przy reprezentacyjnych alejach i budynkach użyteczności
publicznej, dożywające nawet 300 lat, które z pewnością niejedną
osobę urzekną swoją niezwykłą „urodą”, w tym pięknymi,
przebarwiającymi się jesienią na złoty kolor liśćmi” – dodaje
inspektor ds. komunalnych.
Młode drzewka mają wysokoś ć ok. 5,5 m, a obwó d ich pnia na
wysokoś ci metra wynosi ok. 25 cm.
Jesienią br. gmina planuje nasadzanie kolejnych drzew, w tym
w parkach im. Kopernika przy ul. Sikorskiego, „Pod Grzybkiem”
oraz przy Pl. Wolnoś ci w Namysłowie.
MR

POMOC ŻYWNOŚCIOWA W RAMACH
PROGRAMU OPERACYJNEGO
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
(PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym
współ inansowanym ze środków Europejskiego Funduszu
Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w
oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1).
Informacje w sprawie realizacji Programu Operacyjnego
Pomoc Zywnoś ciowa 2014-2020 zamieszczone są na stronie
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl w
zakładce pomoc społeczna/programy/program operacyjny
europejskiego funduszu najbardziej potrzebującym 20142020/Program Operacyjny Pomoc Zywnoś ciowa 2014-2020
(PO PZ 2014-2020).
Pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Zywnoś ciowa jest kierowana do osó b, któ re z powodu trudnej
sytuacji i niskich dochodó w nie są w stanie zapewnić sobie
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odpowiedniego posiłku. Pomocą ż ywnoś ciową mogą być objęte
osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji ż yciowej,
spełniające kryteria okreś lone w art. 7 ustawy o pomocy
społecznej (z powodu: ubó stwa, bezdomnoś ci, bezrobocia,
niepełnosprawnoś ci, długotrwałej lub cięż kiej choroby,
przemocy w rodzinie potrzeby ochrony macierzyń stwa lub
wielodzietnoś ci, trudnoś ci w integracji cudzoziemcó w, któ rzy
uzyskali w RP status uchodź cy lub ochronę uzupełniającą, inne) i
któ rych dochó d nie przekracza 150% kryterium dochodowego
uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.
Obecnie jest to kwota:
- dla osoby samotnie gospodarującej: 813,00 złotych,
- dla osoby w rodzinie: 684,00 złotych.
Zaineresowane osoby i rodziny z terenu gminy Namysłów
powinny się zgłosić do Ośrodka Pomocy Społecznej w
Namysłowie celem uzyskania skierowania kwali ikującego
do otrzymania pomocy żywnościowej.
Pracownicy socjalni w OPS kwali ikują osoby/rodziny do
otrzymania pomocy ż ywnoś ciowej na podstawie wypełnionych
oś wiadczeń ustalających sytuację materialno-bytową
osoby/rodziny.
Forma przekazywania artykułó w spoż ywczych osobom
najbardziej potrzebującym to paczki ż ywnoś ciowe.
W Podprogramie 2015 przewidziany jest szerszy asortyment
artykułó w spoż ywczych (13 produktó w), w tym artykuły
skrobiowe (makaron ś widerki, ryż biały, kasza jęczmienna,
płatki kukurydziane), artykuły mleczne (mleko UHT, ser
podpuszczkowy dojrzewający) artykuły warzywne i owocowe
(groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dż em
truskawkowy), artykuły mięsne (mielonka wieprzowa, klopsiki
w sosie własnym) oraz cukier i tłuszcze (olej rzepakowy).
Aby uzyskać szczegó łowe informacje o prowadzonym
programie, należ y bezpoś rednio skontaktować się z
pracownikiem socjalnym prowadzącym dany rejon opiekuń czy.
S p i s r e j o n ó w n a s t r o n i e i n t e r n e t o w e j o ś r o d k a
www.opsnamyslow.pl w zakładce Informacje o ośrodku.
Serdecznie zapraszamy!
OPS w Namysłowie
Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego
wszystkim Pracownikom Samorządowym w naszej
gminie, Radnym, Sołtysom oraz Zarządcom Osiedli,
składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz
wszelkiej pomyślności.
Praca na rzecz społeczeństwa lokalnego nie
należy do łatwych, wymaga wiele zaangażowania,
życzę zatem Państwu niesłabnącego zapału i
wytrwałości w tej niezmiernie ważnej i
odpowiedzialnej służbie.
To właśnie Państwa troska o naszą małą
ojczyznę, ciekawe pomysły i rozwiązania,
sprawiają, iż możemy śmiało patrzeć w przyszłość
gminy Namysłów.
Dziękuję Państwu za oddanie z jakim służycie
naszej społeczności oraz życzę samych sukcesów,
tak aby Państwa wysiłki były zawsze zauważane i
doceniane przez mieszkańców.
Mam ogromną nadzieje, że dzięki Państwa
gorliwości w działaniu kolejne lata naszej wspólnej
pracy, będą obtowały wieloma sukcesami.
Burmistrz Namysłowa
Julian Kruszyński
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KWIECIEŃ 2015
PRELEKCJA
DLA KOBIET

Drogie Panie, to jest właś nie
ten czas, kiedy trzeba pomyś leć
o sobie. Nazbyt często
traktujemy swó j organizm
jakby był dodatkiem do
naszego ż ycia, a nie podstawą
naszego istnienia, nie robimy nawet podstawowych badań
kontrolnych. Przypominamy sobie o nim wtedy, gdy zaczyna
nam coś dolegać (bó le głowy, kręgosłupa, problemy ż ołądkowe,
nadciś nienie, depresje lub bardziej poważ ne choroby). Niestety,
jest to prawda nawet, jeż eli bardzo chcemy wierzyć , ż e nas to nie
dotyczy.
Pamiętajmy: nowotwory, po chorobach układu krążenia,
są drugą najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce!
Dlatego też Opolskie Centrum Onkologii/Wojewó dzki
Oś rodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego
Wykrywania Raka Piersi przy wspó łpracy Oś rodka Pomocy
Społecznej w Namysłowie organizuje prelekcję dla kobiet na
temat pro ilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi i
szyjki macicy (nauki samobadania piersi) oraz zasad
zdrowego stylu życia, ujętych w zapisach Europejskiego
Kodeksu Walki z Rakiem.
Spotkanie odbędzie się 15.05.2015 r. o godz. 10.00 w
Namysłowie. (Przewidywany czas spotkania ok. 45 min.)
Osoby chętne prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym
prowadzącym dany rejon opiekuń czy do 13 maja 2015 r.
S p i s r e j o n ó w n a s t r o n i e i n t e r n e t o w e j o ś r o d k a
www.opsnamyslow.pl - w zakładce Informacje o ośrodku.
Serdecznie zapraszamy!
OPS Namysłów

WYDARZYŁO SIĘ…251 LAT TEMU
„W roku 1764, w miesiącu maju, przenocował w Namysłowie ze
swoim wielkim orszakiem (także muzykantami) turecki
ambasador sułtana Mustafy III nazwiskiem Achmed Eﬀendi, który
następnego dnia udał się na dwór Fryderyka II do Wrocławia. Sam
ulokował się w domu nr 226 na rynku, który w tym czasie należał
do węgierskiego handlarza winem". (tłum. MM)
Tak upamiętniona została wizyta tureckiego ambasadora na
kartach XIX-wiecznej kroniki Liebicha. W swoim dziele
przekazał on potomnym informacje ró wnież o innych
znaczących goś ciach odwiedzających Namysłó w, wś ró d któ rych
nie brakowało koronowanych głó w – władcó w Polski, Czech,
Węgier i Prus. Jednak Achmed Eﬀendi był zdecydowanie
najbardziej egzotycznym przybyszem, któ rego mieli okazję

podziwiać mieszczanie Namysłowa, któ ry wó wczas znajdował
się w granicach Kró lestwa Prus.
Sam ambasador Eﬀendi jest postacią znaną historykom.
Urodził się w 1694 r. w miejscowoś ci Retimno na Krecie w
rodzinie o greckich korzeniach. W 1734 r. przybył do Stambułu
jako 40-letni już męż czyzna wykształcony w zakresie kaligra ii
(sztuka starannego, często ozdobnego pisania) i epistologra ii
(sztuka pisania listó w). W stolicy sprzymierzył się z kręgami
reformatoró w, któ rzy korzystając z rozrostu biurokracji dąż yli
do przekształcenia stosunkó w dyplomatycznych Turcji z krajami
europejskimi oraz utworzyli w Stambule jedną z pierwszych
publicznych bibliotek. Początkowo Eﬀendi pracował jako literat,
tworząc bibliogra ię badaczy Koranu, a takż e utwory pochwalne
pod adresem sułtana Mehmeda I. Jego prace zwró ciły uwagę
wysokich dostojnikó w i stawał się coraz bardziej znaczącą
osobą.
W 1757 r. Achmed Eﬀendi został wysłany do Wiednia, aby
przekazać austriackiej cesarzowej Marii Teresie informację o
objęciu sułtań skiego tronu przez Mustafę III. Kolejnym waż nym
wydarzeniem w ż yciu dyplomaty było powołanie pierwszej w
historii ambasady tureckiej w Berlinie, któ rej utworzenie
zlecono właś nie Eﬀendiemu. W tym celu przybył on na dwó r
Fryderyka II Wielkiego 9 listopada 1763 r. Zaró wno Marii
Teresie, jak i Fryderykowi ambasador zdał relację z drogi jaką
pokonał oraz przekazał informację o godnych uwagi osobach,
któ re na niej spotkał. Wracając z Berlina do Stambułu zabrał ze
sobą nie tylko ś wiadectwo panującej tam subtelnoś ci
dyplomatycznej, ale takż e portret kró la Prus i opis zakoń czonej
w lutym 1763 r. wojny siedmioletniej. Obserwacje Eﬀendiego
przekonały Turkó w do większego zainteresowania się polityką
wewnątrzeuropejską, mając w perspektywie poszukiwanie
sojusznikó w w ciągłym kon likcie z Rosją. Relacje z poselstw
zostały przetłumaczone na język niemiecki i wydane drukiem w
1809 r.
Namysłó w odwiedził Eﬀendi wiosną 1764 r. podczas drugiej
misji na dwó r pruski. W tym samym roku powró cił do Stambułu,
gdzie rozwinął swó j kolejny talent – wojskowy. Brał udział w
wojnie turecko-rosyjskiej z lat 1768-74, będąc dowó dcą
lubianym przez prostych ż ołnierzy. Rozwó j kariery przerwały
jednak intrygi dworskie, wywołane przez nieprzychylne dla
wyż szych dowó dcó w raporty Eﬀendiego z frontu. Ostatnią wartą
odnotowania aktywnoś cią było negocjowanie warunkó w pokoju
koń czącego wojnę z Rosją, a podpisanego w lipcu 1774 r. w
miejscowoś ci Kü çü k Kaynarca.
Achmed Eﬀendi doż ył sędziwego wieku niemal 90 lat i zmarł
31 sierpnia 1783 r., niemal 20 lat po swojej wizycie w
Namysłowie.
Mateusz Magda
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KWIECIEŃ 2015
KOLEJNY KURS KOMPUTEROWY
ZAKOŃCZONY
Od 2 lutego do 31 marca br. przeprowadzono kolejny
kurs obsługi komputera w Świetlicy Osiedlowej przy
d wo r c u k o l e j o wo - a u t o b u s o w y m w N a my s ł o w i e ,
organizowany przez Urząd Miejski, Bank Spółdzielczy w
Namysłowie oraz Namysłowski Ośrodek Kultury.

Katarzyna Fiała. Głó wnym organizatorem imprezy od początku
jej istnienia jest Kazimierz Fiała (nauczyciel muzyki SP4),
któ rego w przygotowaniu festiwalu wspierają: Tomasz
Sniadecki, Eugeniusz Miś , Joanna Skorupska i Mirosław Adamek.
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami
Integracyjnymi w Namysłowie
W k u r s i e u c z e s t n i c z y ł o 2 5 o s ó b , w 5 g r u p a c h
pięcioosobowych. Na zakoń czenie instruktorzy z Banku
Spó łdzielczego - Magdalena Harasimczuk oraz Rafał Frąsiak
przedstawili kursantom zasady korzystania z banku przez
internet. Pozostałe zajęcia z obsługi komputera prowadziła –
Teresa Wołoszczuk – instruktor z Namysłowskiego Oś rodka
Kultury.
- „Kolejny kurs rozpoczniemy już w maju br. Wszystkie
zainteresowane osoby prosimy o zapisy pod nr tel. 515 183 796” –
informuje Teresa Wołoszczuk.
MR

WIELKIE ŚPIEWANIE Z „CZWÓRCE”
28 lutego br., już po raz 21 w Szkole Podstawowej nr 4 z
Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie odbył się Szkolny
Festiwal Piosenki.
Od wielu lat impreza ta cieszy się bardzo duż ą popularnoś cią
wś ró d dzieci. W tegorocznej edycji festiwalu, w częś ci
konkursowej wzięło udział około stu młodych artystó w (29
solistó w i 16 zespołó w wokalnych). Poza konkursem wystąpiło
10 wykonawcó w z klas I, któ rzy zgodnie z regulaminem
festiwalu nie byli oceniani przez jury. Na licznie zgromadzoną
publicznoś ć festiwalową, wś ró d
któ rej moż na było zobaczyć rodzicó w
i dziadkó w młodych wykonawcó w, a
takż e obecnych i byłych ucznió w
naszej szkoły - opró cz wysłuchania
piosenek konkursowych, czekało
wiele atrakcji: wspó lna nauka
piosenki festiwalowej, występy
d w ó c h z e s p o ł ó w w o k a l n y c h
działających w namysłowskich
gimnazjach (Dominanta, Fermata)
oraz występ absolwentki szkoły –
Katarzyny Fiały. Dla rozładowania
napięcia i stresu, któ ry towarzyszył
młodym piosenkarzom,
organizatorzy serwowali pląsy i
z a b aw y m u z yc z n e . Ws z ys c y
uczestnicy festiwalu otrzymali
pamiątkowe plakietki, dyplomy oraz
nagrody rzeczowe ufundowane przez
radę rodzicó w. Umiejętnoś ci wokalne
były oceniane przez jury w składzie:
Ró ż a Gerlach, Marcin Mysiorek,

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA
W PRZEDSZKOLU NR 1
Z okazji Światowego Dnia Zdrowia 7 kwietnia br. w
Przedszkolu nr 1 w Namysłowie goszczono ratownika
medycznego - Piotra Dyktyńskiego, który wyjaśnił
dzieciom, na czym polega jego praca.
Wytłumaczył takż e, kiedy i w jaki sposó b wzywamy
telefonicznie pogotowie ratunkowe. Następnie dzieci zostały
przeszkolone w udzielaniu pierwszej pomocy. Każ dy
przedszkolak wykonywał masaż serca na małym fantomie
przeznaczonym do nauki dla dzieci. Wcale nie okazało się to
trudne, a jakż e waż ne w sytuacji koniecznoś ci udzielania
pierwszej pomocy potrzebującemu zanim przyjedzie karetka
pogotowia, gdyż jak powiedział ratownik - „Każdy może zostać
bohaterem”, tylko nie trzeba się bać i nie moż na być obojętnym,
gdy ktoś potrzebuje pomocy.
Za bezcenną lekcję oraz poś wiecony czas serdecznie
dziękujemy Panu Piotrowi Dyktyń skiemu.
Julita Karsznia
Przedszkole nr 1 w Namysłowie
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KWIECIEŃ 2015
WIZYTA W „PROMYKU”

31 marca br. dzieci z Przedszkola Nr 1 wraz ze swoimi
opiekunami odwiedzili podopiecznych Domu Opieki
Społecznej ,,Promyk” w Kamiennej.

pisanki zostały wyeksponowane w przedszkolnym kąciku
ludowym. Zabawa „Wielkanocny koszyk” pokazała natomiast, ż e
przedszkolaki doskonale wiedzą, co powinno znaleź ć się w
koszyczku niesionym do ś więcenia. Zajęcia w obu grupach
przebiegały w bardzo miłej atmosferze, albowiem tego typu
spotkania niosą ze sobą zawsze radoś ć i uś miech dziecka,
wprowadzają ś wiąteczny nastró j oraz pomagają wzmacniać
więź emocjonalną z rodziną. Na zakoń czenie ś wiątecznego
s p o t k a n i a k a ż dy p r z e d s z k o l a k z o s t a ł o b d a r o wa ny
czekoladowym jajkiem – niespodzianką i mó gł spró bować babki
wielkanocnej, upieczonej przez mamy.
Przedszkole nr 4 w Namysłowie

POWITANIE WIOSNY
W PRZEDSZKOLU NR 4
20 marca br. dzieci z Przedszkola nr 4 w Namysłowie
powitały długo wyczekiwaną wiosnę.
Korzystając z faktu, ż e zbliż ały się ś więta maluchy
zaprezentowały kró tki program artystyczny zat. „Wielkanocna
przygoda”. Spiewem, tań cem i wierszem przypomniały o
obrzędach i tradycjach związanych z tymi ś więtami. Jednak
najważ niejszym celem wizyty w ,,Promyku” było uwraż liwienie
dzieci na los drugiego człowieka, zwró cenie uwagi na otaczający
nas ś wiat oraz na moż liwoś ć jego zmiany poprzez czynienie
dobra na rzecz ludzi szczegó lnie go potrzebujących. Ponadto w
marcu w przedszkolu obchodzono ogó lnopolski ,,Dzień Wody”,
,,Dzień wiosny” oraz odbyły się ś wiąteczne spotkania i warsztaty
z rodzicami. Rozstrzygnięto ró wnież dwa wewnętrzne
konkursy: piosenki i recytatorski. Laureaci będą reprezentować
przedszkole na kolejnych etapach. Waż nym wydarzeniem był
ró wnież udział przedszkolakó w w uroczystoś ci rozdania
odznaczeń przez TPD.
Lucyna Mucha
Przedszkole nr 1 w Namysłowie

ZAJĘCIA WIELKANOCNE
W PRZEDSZKOLU NR 4
W marcu w Przedszkolu nr 4 w Namysłowie odbyły się
zajęcia dotyczące Świąt Wielkanocnych w grupach
„Jagódki” i „Muchomorki” z udziałem rodziców.

Tego dnia, mimo chłodnej, ale słonecznej aury w przedszkolu
było bardzo wesoło, kolorowo i wiosennie. Uroczystoś ć z
udziałem barwnie przebranych dzieci rozpoczęła inscenizacja w
wykonaniu starszakó w z grupy „Stokrotki” i „Słoneczka”. Dzięki
temu dzieci przypomniały sobie charakterystyczne cechy oraz
oznaki nadchodzącej pory roku, poznały tradycyjne obrzędy
ludowe związane z poż egnaniem zimy i powitaniem wiosny. Aby
tradycji stało się zadoś ć - marzanna została uroczyś cie
poż egnana i wysłana w paczce za morze przy ludowych
p r z y ś p i e w k a c h i w e s o ł y c h o k r z y k a c h w s z y s t k i c h
przedszkolakó w. Nadchodzącą wiosnę dzieci powitały zielonym
gaikiem i wiosennymi piosenkami. Na zakoń czenie rozś piewane
przedszkolaki barwnym korowodem przemaszerowały wokó ł
przedszkola niosąc zielony gaik, symbol budzącej się przyrody.
Dzień ten sprawił wszystkim wiele radoś ci i zabawy.
Przedszkole nr 4 w Namysłowie

PODZIĘKOWANIA

Celem zajęć było zapoznanie dzieci z tradycjami
wielkanocnymi poprzez teatrzyki przygotowane przez
rodzicó w, wspó lne zabawy przy muzyce oraz wykonanie
wspó lnie z rodzicami pisanek – ozdabianie styropianowych
jajeczek kolorowymi cekinami, brokatem, pasmanterią,
kawałkami materiałó w i ś wiątecznymi naklejkami. Kolorowe

D y r e k t o r, R a d a
Pedagogiczna, Rada Przedszkola
oraz dzieci z Przedszkola Nr 4 w
Namysłowie serdecznie
dziękują darczyń com:
Panu Leszkowi Pabiniakowi,
Państwu Julii i Maciejowi
Lesiszom - BRICOMARCHE
FLORES Sp. z o.o., Prezes
Renacie Trzeciak - INTERMARCHE ORFEUSZ Sp. z o.o., Panu
Władysławowi Dziedzicowi - METALPRODUKT Sp. z o.o. za
pomoc inansową, któ ra została przeznaczona na wyposaż enie
ogrodu przedszkolnego w nowy sprzęt do zabaw dla dzieci.
Z poważaniem
Dyrektor Przedszkola Nr 4 w Namysłowie
Halina Horbaczyńska

KWIECIEŃ 2015
ŻŁOBKOWICZE PRZYWITALI WIOSNĘ
Najmłodsi Namysłowianie – maluchy z namysłowskiego
Żłobka wesoło przywitali wiosnę.

20 marca br. grupy starsze wyruszyły ulicami miasta z
gromkimi okrzykami „precz zimo zła” i grzechotkami, w
barwnych, wiosennych przebraniach. Grupa „Pszczó łek” bawiła
się natomiast na wiosennej łące stworzonej specjalnie tego dnia
na korytarzu Złobka. Mamy nadzieję, ż e udało nam się
przepędzić zimę i zaprosić wiosnę na dobre.
Żłobek w Namysłowie

RODZINNE WARSZTATY
PLASTYCZNE W PRZEDSZKOLU NR 3
Tradycją Przedszkola nr 3 w Namysłowie, w ramach
zacieśniania współpracy z rodzicami jest cykliczna
organizacja warsztatów plastycznych. I tak 26 marca br.
przedszkolaki wraz ze swoimi rodzicami uczestniczyli w
rodzinnych warsztatach plastycznych pod hasłem „Ozdoby
wielkanocne”.

Licznie przybyli rodzice, dziadkowie oraz rodzeń stwo
maluchó w ochoczo zabrali się do pracy, w wyniku czego
powstały oryginalne palmy wielkanocne, pisanki, stroiki
ś wiąteczne oraz kartki wielkanocne. Kolejny raz uczestnicy
warsztató w udowodnili, ż e drzemią w nich ukryte talenty.
Wytwory dzieci i ich rodzin ozdobiły hol przedszkolny,
informując wszystkich przychodzących, ż e wiosna już się
zaczęła, a Swięta Wielkanocne tuż , tuż …. Wszystkim przybyłym
na spotkanie warsztatowe serdecznie dziękujemy.
Przedszkole Nr 3 w Namysłowie

KOLEJNY SUKCES MŁODYCH
AKTORÓW Z GIMNAZJUM NR 2
20 marca br. w nawiązaniu do obchodów starożytnych
świąt ku czci boga Dionizosa, uczniowie ze Szkolnego Koła
Teatralnego pn. „Teatr Zmyślonego Aktora”, działającego w
Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w
Namysłowie, już po raz trzeci wzięli udział w XII Przeglądzie
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Twórczości Teatralnej pod hasłem Dionizjada w Byczynie,
p o d c z a s k t ó re g o w ys t ą p i ł o k i l k a n a ś c i e g r u p z
województwa opolskiego.

W wydarzeniu uczestniczyli fascynujący ludzie i
wygenerowała się niezwykła energia. Impreza, jak co roku, miała
na celu konfrontację dorobku artystycznego dziecięcych i
młodzież owych zespołó w teatralnych, popularyzację ró ż nych
form aktorskich oraz ich waloró w estetycznych, a takż e wymianę
doś wiadczeń . Warto wspomnieć , ż e Dionizjada to zderzanie się
ś wiatopoglądó w i spostrzeż eń przywiezionych przez młodych
artystó w z ró ż nych zakątkó w Opolszczyzny. Głó wną jej częś ć
stanowiły prezentacje sceniczne wszystkich zaproszonych grup.
Członkowie teamu teatralnego z Gimnazjum nr 2, tj. Izabela
Cichecka, Iga Mikuś kiewicz, Michalina Grudziń ska, Julia Laska,
Magdalena Porębska, Kacper Goń da, Paweł Gazdecki, Kamil
Matłosz i Filip Zając zdobyli 1. miejsce w kategorii szkó ł
gimnazjalnych ze sztuką wg Magdaleny Samozwaniec pt.
„Zaręczyny Florci”.
To dla nas kolejny duż y sukces, tym bardziej, ż e osiągnięty w
wyniku rywalizacji z wieloma zespołami. Sami artyś ci zgodnie
puentują „byczyń ską przygodę” słowami: „zwycięstwo dało nam
jeszcze więcej motywacji do działania, wiary w to, ż e warto
bawić się w teatr, rozwijając swoje zdolnoś ci i fascynacje, a
wspó lnie spędzone chwile i sukcesy uskrzydlają nas niczym
Pegaza. Wszak teatr, to magia…”.
Małgorzata Górniak
Opiekun Szkolnego Kola Teatralnego
w Gimnazjum nr 2 w Namysłowie

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki
i Położnej wszystkim
Pielęgniarkom,
Pielęgniarzom i Położnym
oraz całej służbie i
p e r s o n e l o w i
medycznemu, pełniącym
swoją posługę w Namysłowskim Centrum Zdrowia
S. A. oraz we wszystkich placówkach medycznych
na terenie Namysłowa i gminy Namysłów składam
najserdeczniejsze życzenia powodzenia w pracy, jak
i w życiu osobistym.
Dziękuję Państwu za pełen profesjonalizm i
niezwykłe powołanie, gdyż wspieranie drugiego
człowieka w chorobie, niesienie ulgi w bólu i
cierpieniu, a przy tym umiejętność współczucia i
pocieszenia, to przeogromne wartości, za które
należą się Państwu „wielkie” słowa uznania.
Burmistrz Namysłowa
Julian Kruszyński

10

KWIECIEŃ 2015
MAJOWO W NAMYSŁOWIE

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty
kulturalnej. Zachęcamy przede wszystkim do czynnego
udziału w warsztatach, pracowniach, klubach i kołach
zainteresowań, funkcjonujących przy Namysłowskim
Ośrodku Kultury. Bieżące informacje o wydarzeniach znajdą
Państwo na facebooku oraz stronie internetowej www.noknamyslow.pl.
Poniż ej prezentujemy wybrane wydarzenia z oferty majowej:
1 maja – otwarcie wystawy konkursowej Aneksu Twó rczoś ci
Artystycznej 2015 (godz. 12.00; ekspozycja będzie czynna do 24
maja 2015 r.)
1 maja – koncert zespołu „Stare Dobre Małż eń stwo” (godz.
19.00, sala widowiskowa NOK)
2 maja – Dzień Flagi RP, Dzień Polonii i Polakó w za Granicą –
uroczystoś ć okolicznoś ciowa w Rynku (wciągnięcie lagi na
maszt, przemó wienia, program artystyczny)
2 maja – Namysłowski Rajd Samochodowy (start z Rynku)
3 maja – uroczystoś ci 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3
Maja (Msza ś w., przemarsz ulicami miasta do NOK, program
artystyczny)
5 maja – I Międzyszkolny Festiwal Wokalny „Razem z
Piosenką” – dzień I, godz. 10.00, kategorie: klasy I-III, klasy IV-VI
(sala widowiskowa NOK)
6 maja – I Międzyszkolny Festiwal Wokalny „Razem z
Piosenką” – dzień II, godz. 10.00, kategorie: gimnazja, szkoły
ś rednie (sala widowiskowa NOK)
9 maja – otwarcie sezonu motocyklowego – festyn
rekreacyjny, koncerty muzyki bluesowej (Wyspa)
14 maja – W 80 dni dookoła ś wiata - „Niesamowita przygoda
Passepartout i Phileasa Fogga” - spektakl muzyczny na
motywach powieś ci Juliusza Verne'a (godz. 8.30, 10.30, 12.30,
sala NOK, bilety 16 zł/szt. do nabycia w NOK w Namysłowie –
rezerwacje indywidualne i zbiorowe pod nr. tel. 77 4100 566)
15 maja – I Piknik prozdrowotny z Falck Medycyna i IV
Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym Falck Region Opolski
(Rynek, godz. 11.00 – 18.00)
21 maja – VII Szkolne Konfrontacje Teatralne – „TEATRALIA
2015” (godz. 9.00-17.00, Gimnazjum nr 2 z Oddziałami
Dwujęzycznymi w Namysłowie oraz scena widowiskowa NOK)
24 maja – Dzień Działacza i Animatora Kultury –
rozstrzygnięcie VIII Wojewó dzkiego Konkursu ANEKS
TWORCZOSCI ARTYSTYCZNEJ 2015 oraz uhonorowanie osó b za
o s i ą g n i ę c i a w d z i e d z i n i e t w ó r c z o ś c i a r t y s t yc z n e j ,
upowszechniania i ochrony kultury (godz. 14.00, sala
widowiskowa NOK)
29 maja – ostatni dzień nadsyłania prac fotogra icznych do
Izby Regionalnej w Namysłowie (ul. Szkolna 2) na konkurs
fotogra iczny „Odkrywamy ż ydowską przeszłoś ć Namysłowa” w
ramach mobilnej wystawy edukacyjnej „Muzeum na kó łkach”,
któ ra zagoś ci w Rynku 5-7 czerwca br. W ostatnim dniu wystawy
laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody
30 maja-1 czerwca – Międzynarodowy Dzień Dziecka
NESTLE DZIECIOM (cykl wydarzeń festynowo-rekreacyjnych
dla dzieci: gry, konkursy, zabawy, spektakle teatralne – bajki,
kiermasze książ kowe, pokazy sprawnoś ciowe, zawody
rekreacyjno-sportowe itd., nieodpłatna degustacja lodó w irmy
„Nestlé ” – Rynek-Ratusz, plac przy NOK)
Namysłowski Ośrodek Kultury

„ODEJŚĆ NA ZAWSZE,
BY STALE BYĆ BLISKO…”
Uczniowie Szkolnego Koła Teatralnego, działającego w
Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w
Namysłowie, przystąpili do ogólnopolskiego projektu pn.
„Odejść na zawsze, by stale być blisko…”– ks. Jan Twardowski
w oczach młodych, którego zasadniczym celem jest
upamiętnienie 100. rocznicy urodzin ks. Jana
Twardowskiego, wydarzenia o charakterze artystycznym,
edukacyjnym i popularnonaukowym, organizowanego w
różnych częściach Polski i za granicą przez Społeczny
Komitet Obchodów Jubileuszu Poety.

Patronat honorowy nad tymi wydarzeniami przyjęła
małż onka Prezydenta RP Anna Komorowska, a do Komitetu
Honorowego, któ rego przewodniczącym jest kardynał
Kazimierz Nycz, włączyło się około 30 osó b. Patronat medialny
przyjęły publiczne media: TVP oraz Polskie Radio. Naszym
zadaniem w ramach projektu było przygotowanie i
zorganizowanie wydarzenia rocznicowego, poś więconego ks.
Janowi Twardowskiemu. Poecie, któ ry w swojej twó rczoś ci,
przemawiającej ró wnież do dzieci i młodzież y, szukał
odpowiedzi na proste i trudne pytania. Obdarowany bajecznym
humorem, pró bował pisać jak najproś ciej, chociaż jego wiersze
wcale nie są proste i jednoznaczne. Mó wią o zawiłych sprawach
wiary i miłoś ci, któ ra jest jedną z najtrudniejszych i
największych sztuk ż yciowych, a do któ rej prowadzi
cierpliwoś ć, zapomnienie o sobie i poczucie humoru. Poezja ks.
Jana Twardowskiego nie wstydzi się ani łez, ani ś miechu.
Bowiem, jak sam pisał : „Pan Bóg wynalazł humor, by ocalić
czułość”. Wieczó r poetycko–muzyczny pod hasłem: „Odejść na
zawsze, by stale być blisko”, zgromadził w dniu 16 kwietnia 2015
roku lokalną publicznoś ć w Namysłowskim Oś rodku Kultury.
Program spotkania miłoś nikó w poezji i muzyki pomyś lany
został tak, ż e prezentacje utworó w poetyckich ks. Jana
Twardowskiego przeplatane były tekstami muzycznymi w
wykonaniu uczennic ze szkolnego zespołu Fermata działającego
pod kierunkiem Marcina Mysiorka, nauczyciela muzyki oraz
solistek: Marty Teuerle, Oli Kisiel i Justyny Frysztak. Jako
społecznoś ć szkolna odczuwamy satysfakcję, ponieważ
spotkanie okazało się sukcesem, a publicznoś ć miała moż liwoś ć
odś wież enia czy poznania biogra ii Księdza-Poety, jego
twó rczoś ci, zwanej nie tylko lekcją literatury, ale ró wnież lekcją
ż ycia.
Małgorzata Górniak
opiekun Szkolnego Koła Teatralnego

BIEG SPONSOROWANY
„Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie jest zagubienie się
w służeniu innym” (Ghandi)
W myśl tej pięknej sentencji uczniowie z Gimnazjum nr 1
im. Szarych Szeregów w Namysłowie zaangażowani są w
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RAJD ZIEMI RYCHTALSKIEJ - ETAP I
19 kwietnia w okolicach Namysłow i Rychtala od rana
zobaczyć można było kolarzy w odblaskowych kamizelkach.
Byli to członkowie i sympatycy Towarzystwa Przyjaciół
Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej, którzy wyruszyli na
trasę pierwszego etapu rowerowego Rajdu Ziemi
Rychtalskiej. Okazją do przeprowadzenia wypadu była
przypadająca w tym roku 95. rocznica odłączenia Rychtala i
okolicznych miejscowości od powiatu namysłowskiego.
Przedwojenną granicę polsko-niemiecką przekroczyliś my
między Głuszyną, a Droż kami. Odwiedziliś my Smyk, czyli dom w
Głuszynie leż ący na dawnej granicy; pałac, koś ció ł i
ś redniowieczne grodzisko w Droż kach; pałace w Ryń cu i
Gierczycach; mogiły polskich straż nikó w granicznych z wrześ nia
1939 r., konfederató w barskich i ż ołnierzy napoleoń skich oraz
leś niczó wkę Wesoła znaną z tego, ż e
w latach okupacji stanowiła bazę dla
ż ołnierzy Armii Krajowej. Na koniec
zwiedziliś my Rychtal, siedzibę
gminy, któ ra do 1934 r. była miastem.
Wa r t e z o b a c z e n i a s ą k o ś c i ó ł
Męczeń stwa ś w. Jana Chrzciciela,
rynek z ratuszem, a takż e dworzec
kolejowa.
Na maj zaplanowano drugi etap
rajdu, podczas któ rego kolarze z
T P N i Z N o dw i e d z ą S ko ro s z ó w,
Krzyż owniki, Proszó w, Sadogó rę i
Wielki Buczek. Z kolei na czerwiec
planowane jest kolejne turystyczne
p r z e d s i ę w z i ę c i e – Ra j d Z i e m i
Bierutowskiej po pograniczu
p o w i a t ó w n a m y s ł o w s k i e g o i
oleś nickiego.
Mateusz Magda
Prezes Towarzystwa Przyjaciół
Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej

VI TURNIEJ MIĘDZYSZKOLNEJ
LIGII SZACHOWEJ
9 kwietnia br.
w Gimnazjum nr
2 odbył się 6
T u r n i e j
Międzyszkolnej
Ligii Szachowej w
Namysłowie.
Przystąpili do
niego uczestnicy z
sześ ciu druż yn, w
tym z Gimnazjum
nr 1 i 2, I Liceum
Ogó lnokształcące
go, Zespołó w Szkó ł Rolniczych i Mechanicznych oraz z
Młodzież owego Oś rodka Wychowawczego w Namysłowie.
Sędzią głó wnym turnieju był Gabriel Płonka.
W rozgrywkach wygrała druż yna z Gimnazjum nr 2,
zdobywając 13,5 pkt przed Zespołem Szkó ł Rolniczych (13 pkt) i
Liceum Ogó lnokształcącym (13 pkt) w Namysłowie. O drugim
miejscu zadecydował bezpoś redni mecz dwó ch zremisowanych
druż yn, wygrany przez ekipę z Zespołu Szkó ł Rolniczych w
Namysłowie (2,5:1,5 pkt).
W ogó lnej klasy ikacji rozegranych już turniejó w prowadzi
Zespó ł Szkó ł Rolniczych (35 pkt i 82 wygrane partie), drugie
miejsce zdobyło Gimnazjum nr 2 (33 pkt i 78,5 wygranych
partii), trzecie miejsce I Liceum Ogó lnokształcące (28 pkt i 81
wygranych partii), czwarte miejsce Zespó ł Szkó ł Mechanicznych
(16 pkt i 57 wygranych partii), piąte miejsce Młodzież owy
Oś rodek Wychowawczy (14 pkt i 38,5 wygranych partii) i szó ste
miejsce Gimnazjum nr 1 (6 pkt i 12,5 wygranych partii).
- „Sezon szachowy” rozpoczęliśmy w październiku, a wszystkie
dotychczasowe turnieje odbyły się już we wszystkich placówkach,
z których pochodzą rywalizujące ze sobą drużyny. Finał rozgrywek
odbędzie się 29 kwietnia br. w Namysłowskim Ośrodku
Kultury, na który serdecznie zapraszamy. Startujemy o godz. 9.00”
– powiedział inicjator turniejó w szachowych Dariusz Karbowiak
- nauczyciel w ZSM w Namysłowie.
MR
reklama płatna

akcje mające na celu niesienie pomocy słabszym, chorym i
skrzywdzonym przez los. Stąd też 20 marca br. „Dzień
Wiosny” uczcili włączeniem się w szlachetną akcję – „Bieg
Sponsorowany” na rzecz Wrocławskiego Hospicjum dla
Dzieci.
Idea biegu jest piękna i prosta. Wszyscy startujący we
wspó łzawodnictwie szukają sponsoró w, któ rzy zapłacą
minimum 5,00 zł za jedno pokonane przez uczestnika okrąż enie
(459 m). Dwudziestu trzech uczestnikó w, tj. Roksana
Wojtasiń ska, Tymoteusz Poniewierski, Julia Kliza, Dominika
Mazur, Weronika Uram, Oliwia Szyporta, Alicja Musiał, Natalia
Słomka, Ania Kubicka, Agnieszka Maryniak, Sylwia Bohun, Ola
Smagacz, Suzana Zadka, Julia Cichocka, Jakub Cichocki, Hania
Kowalczyk, Julia Halbryt, Miłosz Kita, Rafał Swidziń ski, Michał
Langner, Jakub Wojciaczyk, Maksymilian Bilski i Sebastian
Warowy, przebiegło łącznie 371 okrąż eń , dzięki czemu uzbierali
kwotę 2.071,00 zł. „Wybiegane” pieniądze zasilą Fundację
Hospicjum i zostaną przeznaczone na domową rehabilitację
podopiecznych.
Gorące podziękowania dla wszystkich ucznió w, któ rzy wsparli
akcję,
o iarując swó j czas i witalnoś ć, sponsoró w i szkolnych
fot. Dominik Sadowski
koordynatoró w – p. K. Szewczuka, p. J. Olszewskiej oraz opiekuna
p. P. Słabosza.
Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie
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RAJD SAMOCHODOWY
W NAMYSŁOWIE

2 maja obchody Narodowego Dnia Flagi uświetni
niecodzienne na namysłowskim Rynku wydarzenie Namysłowski Rajd Samochodowy. Impreza ma na celu
promocję bezpieczeństwa na drodze oraz danie szansy
sprawdzenia swoich umiejętności zarówno młodym
kierowcom jak i tym z większym stażem za kółkiem. Dla
kibiców przewidziano wiele atrakcji takich jak koncerty,
miasteczko rowerowe, alkogogle i wiele innych.
Organizatorami rajdu są Automobilklub Opolski, gmina
Namysłó w oraz zawodnicy i pasjonaci sportó w motorowych z
Namysłowa m.in. Marcin Kozłowski (czterokrotny mistrz Polski
w wyś cigach gó rskich) i Marek Wiś niewski (na co dzień
startujący w Kia Picanto CUP). Zawody będą rozgrywane w
formule KJS (Konkursowa Jazda Samochodem) na terenie
Namysłowa i okolic. Ideą KJS–ó w jest to, ż e każ dy, kto posiada
prawo jazdy oraz samochó d z waż nym przeglądem technicznym
i ubezpieczeniem moż e wziąć udział w rajdzie. Przewidziano
trzy pró by, każ da będzie pokonywana trzy razy. Zawodnicy z
licencją sportową będą klasy ikowani osobno. Będzie
obowiązywał podział na klasy ze względu na pojemnoś ć
skokowa silnika. Osobną konkurencją będzie walka o Puchar
Burmistrza Namysłowa.
Start w namysłowskim rajdzie zapowiedziało wielu
zawodnikó w z okolic i nie tylko: m.in. zdobywca Rajdowego
Pucharu Polski 2013 Szymon Rusin, któ ry właś nie złoż ył nową
broń rajdową BMW e36 M3, któ rą obecnie startuje w Rajdowych
Samochodowych Mistrzostwach Polski. Dla zawodnikó w
przewidzieliś my mnó stwo nagró d. Nagrodą głó wną ufundowała
Firma D&G (STAG) a jest nią instalacja gazowa do samochodu
czterocylindrowego wraz z montaż em. Jest to jedna z
najcenniejszych nagró d na opolskich Rajdach.
Dzięki staraniom gminy Namysłó w i gminy Swierczó w,
Komendy Powiatowej Policji oraz Pań stwowej Straż y Poż arnej w
Namysłowie, rajd będzie bezpieczny a zarazem bardzo
emocjonujący zaró wno dla kibicó w jak i zawodnikó w. Więcej
szczegó łó w na www.rajdnamyslow.pl.
Sławomir Stramski
OGŁOSZENIE
o podjęciu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), w związku art.
17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199) 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 2013 r.,
poz. 1235, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w
Namysłowie uchwały Nr 62/VII/15 z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmieniającej
uchwałę Nr XXVII/360/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 czerwca
2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Namysłów,
zmienionej uchwałą Nr XXIX/389/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6
listopada 2014 r. oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko projektu tej zmiany planu, a także, że w
publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono dane o projekcie tej
zmiany planu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany
planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie na adres: Burmistrz Namysłowa,
ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów w terminie do 20 maja 2015 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński

Z okazji Dnia Działacza i Animatora Kultury oraz Dnia
Bibliotekarza wszystkim twórcom i animatorom życia
kulturalnego w gminie Namysłów, a w szczególności
Pracownikom Namysłowskiego Ośrodka Kultury i
Biblioteki Publicznej w Namysłowie, dziękuję za
zaangażowanie i pracę na rzecz upiększania
codziennego życia naszych mieszkańców, promując
lokalną tradycję i kulturę.
Państwa służba wymaga ogromnego wkładu pracy i
poświęcenia, a doceniając ją życzę Państwu wszelkiej
pomyślności i wytrwałości w realizowaniu zawodowego
powołania.
Niech aktywność kulturalna będzie dla Państwa
pasmem sukcesów, a wykonywane obowiązki źródłem
satysfakcji, powodem do dumy i chlubą wśród naszych
mieszkańców.
Burmistrz Namysłowa
Julian Kruszyński

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 49/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 marca 2015 r. w
sprawie zbycia nieruchomości
Burmistrz Namysłowa ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w
miejscowości Niwki, obejmującej działkę nr 47, k. m. 1, o powierzchni 0,1000
ha, niezabudowaną, bez obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w
Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer
OP1U/00082341/0.
Działka nieuzbrojona, o kształcie trapezu, położona w sąsiedztwie
zabudowy mieszkaniowej wiejskiej oraz terenów rolnych. Zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona
symbolem U – zabudowa usługowa (tereny usług komercyjnych, handlu i
gastronomii).
Cena wywoławcza - 8 143,00 zł (słownie: osiem tysięcy czterdzieści trzy
00/100 złotych). Cena jest ceną brutto – zawiera podatek VAT.
Wadium wynosi 900,00 zł (słownie: dziewięćset 00/100 złotych).
Przetarg odbędzie się w dniu 2 czerwca 2015 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 29
maja 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.
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

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska,
Baldwinowice, Woskowice Małe, Igłowice wraz prognozą
oddziaływania na środowisko

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rychnów wraz
prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz uchwały
Rady Miejskiej w Namysłowie Nr XXXVIII/376/10 z dnia 9 lipca 2010 r. w
sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Bukowa Śląska, Baldwinowice, Woskowice Małe,
Igłowice, zmienionej uchwałą Nr XII/142/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z
dnia 1 marca 2012 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Bukowa Śląska, Baldwinowice, Woskowice Małe,
Igłowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 7 maja 2015 r. do 8 czerwca
2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3,
w pokoju nr 38 B, w godz.: poniedziałek od 9:00 do 15:30, wtorek – piątek
od 9:00 do 14:30.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmianami planu
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 maja 2015 r. w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, w dużej sali narad,
o godz. 11:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Namysłowa, w
sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, z
podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 26 czerwca 2015 r. Ponadto uwagi mogą być wnoszone za
pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres mpzp@namyslow.eu,
zgodnie z art. 18 ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 w
związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), w związku z
postępowaniem w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej zmianie planu
miejscowego, w miejscu i czasie wyłożenia projektu zmiany planu
miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną
dokumentacją sprawy tj. projektem zmiany planu miejscowego,
uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie
oddziaływania na środowisko, prognozą oddziaływania na środowisko oraz
wymaganymi opiniami.
Uwagi i wnioski w postępowaniu należy składać na piśmie do Burmistrza
Namysłowa, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława
Dubois 3, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i
adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 czerwca 2015 r. Ponadto
uwagi i wnioski mogą być wnoszone ustnie do protokołu lub za pomocą
środków komunikacji elektronicznej na adres mpzp@namyslow.eu, bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199), oraz uchwały
Rady Miejskiej w Namysłowie Nr XXXVIII/375/10 z dnia 9 lipca 2010 r. w
sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Rychnów zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Rychnów wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko.
Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 7 maja 2015 r. do 8
czerwca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława
Dubois 3, w pokoju nr 38B, w godz.: poniedziałek od 9:00 do 15:30, wtorek
– piątek od 9:00 do 14:30.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 maja 2015 r. w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, w dużej sali narad,
o godz. 11:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Namysłowa, w
sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, z
podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 26 czerwca 2015 r. Ponadto uwagi mogą być wnoszone za
pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres mpzp@namyslow.eu,
zgodnie z art. 18 ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 w
związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), w związku z
postępowaniem w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej zmianie planu
miejscowego, w miejscu i czasie wyłożenia projektu zmiany planu
miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną
dokumentacją sprawy, tj. projektem zmiany planu miejscowego,
uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie
oddziaływania na środowisko, prognozą oddziaływania na środowisko oraz
wymaganymi opiniami.
Uwagi i wnioski w postępowaniu należy składać na piśmie do Burmistrza
Namysłowa, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława
Dubois 3, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i
adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 czerwca 2015 r. Ponadto
uwagi i wnioski mogą być wnoszone ustnie do protokołu lub za pomocą
środków komunikacji elektronicznej na adres mpzp@namyslow.eu, bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Folwark
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), w związku art.
17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199) 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 2013 r.,
poz. 1235, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w
Namysłowie uchwały Nr 63/VII/15 z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Nowy Folwark 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 20 maja 2015 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu
Jednostki Wojskowej we wsi Jastrzębie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), w związku art.
17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199) 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 2013 r.,
poz. 1235, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w
Namysłowie uchwały Nr 64/VII/15 z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu Jednostki Wojskowej we 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 20 maja 2015 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński
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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, z późn. zm.), w związku z
zarządzeniem nr 50/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 marca 2015 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 Burmistrza Namysłowa nr 682/VI/14 z dnia 28 listopada 2014
r. w sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Burmistrz Namysłowa ogłasza
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w
Namysłowie, obejmującej działkę nr 163/1, k. m. 1, o powierzchni 1,2200 ha,
niezabudowanej, bez obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w
Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr
OP1U/00042317/1.
Nieruchomość położona jest w peryferyjnej części miasta, poza
obszarem zabudowanym, w pobliżu drogi powiatowej (ul. Grunwaldzkiej).
Działka w kształcie trójkąta, nieużytkowana, na jej terenie znajduje się
niewielki staw.
Dojazd do utwardzonej drogi i dostęp do sieci uzbrojenia technicznego (w
odległości ok. 150 m) możliwy poprzez pas gruntowej drogi gminnej.
Nieruchomość położona na obszarze oznaczonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego jako teren zabudowy mieszkaniowo –
usługowej.

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:
1) nr 522/8, o powierzchni 0,1397 ha:
cena wywoławcza /brutto/ 71 000,00 zł, wadium 7 100,00 zł
2) nr 522/12, o powierzchni 0,1645 ha:
cena wywoławcza /brutto/ 93 000,00 zł, wadium 9 300,00 zł

Cena wywoławcza – 373 000,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy
tysiące 00/100 złotych). Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną netto –
do ceny sprzedaży uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT
(23%).

Oferowane nieruchomości położone są w środkowo-wschodniej części
miasta – przy ul. Pamięci Sybiraków (działka 522/12) i przedłużeniu ul.
Wileńskiej. Działka nr 522/12 w kształcie trapezu, działka nr 522,8 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 522/8 i 522/12
– wjazd na działkę gminną oznaczoną nr 522/13 i 525/2.

Wadium – 38 000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy 00/100 złotych).
Przetarg odbędzie się w dniu 2 czerwca 2015 r. o godzinie 10:00 w
Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, bud. B, pok. 28
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium do dnia 29
maja 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 podatek VAT
oraz 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

Przetarg odbędzie się w dniu 2 czerwca 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 29
maja 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.
I ustny publiczny przetarg nieograniczony na w/w działki z dnia 31 marca
2015 r. został zakończony wynikiem negatywnym z uwagi na brak postąpień.
Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na
tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i
Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77
4190 377 (w godzinach pracy Urzędu).
Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gminnej
przeznaczonej 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) został wywieszony wykazy nieruchomości przeznaczonej do
sprzedaży, obejmujący działkę nr 110/2, o powierzchni 0,3900 ha, położoną
w miejscowości Ligotka, k. m. 1, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku
Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr OP1U/00044607/5, stanowiącą teren zabudowy mieszkaniowej,
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

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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„WIELKANOCNA MILA NAMYSŁOWIAN”

W drugi dzień Świąt Wielkanocnych tj. 6 kwietnia br.
Namysłowski Klub Biegacza NKB Zryw Namysłów
zorganizował bieg koleżeński w ramach tzw. „Wielkanocnej
Mili Namysłowian”.
Uczestnicy mieli do pokonania dystans około 1600 m., a trasa
wiodła ś cież kami Parku Pó łnocnego (obok kortó w tenisowych).
Start zaplanowano na godzinę 15.00. Impreza miała charakter
integracji społecznej, propagowania zdrowego trybu ż ycia oraz
aktywnoś ci ruchowej. Mimo, iż pogoda w tym dniu nie
rozpieszczała, na starcie stanęło ponad sto osó b z miasta i okolic.
Najbardziej zadowalające jest to, ż e w biegu udział wzięły całe

rodziny. Wszyscy w atmosferze uś miechu i radoś ci pokonali całą
trasę, spalając ś wiąteczne kalorie. To już druga inicjatywa
członkó w NKB ZRYW po „Noworocznej Mili Namysłowian”. Nie
zabrakło ró wnię okolicznoś ciowych medali, któ re zostały
wręczone każ demu, kto ukoń czył dystans. Inicjatorzy po raz
kolejny przekonali się, ż e Namysłowianie cenią sobie ruch na
ś wież ym powietrzu, dlatego też będą kontynuowali podobne
inicjatywy w najbliż szym czasie. Jednocześ nie dziękują
sponsorom: Dworkowi Ró ż anemu Hotel & Restaurant oraz
Iguana Pizza and Salad za ufundowanie medali oraz
poczęstunek.
NKB Zryw Namysłów

PRZYKŁADY NIEWŁAŚCIWEJ SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

osiedle przy ulicy Makowej

osiedle przy ulicy Iwaszkiewicza

osiedle przy ulicy Oławskiej

Rodzinne Ogrody Działkowe
Mieszkań cu, przed wrzuceniem odpadu do pojemnika Grunwaldzkiej w Namysłowie. Odpady zielone (gałęzie),
zmniejsz jego objętoś ć poprzez zgniatanie, makulaturę i papier ró wnież przyjmowane są w PSZOK.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
moż esz podrzeć , tak aby odpady zmieś ciły się do otworu w
pojemnikach. Następnie upewnij się, ż e wrzucasz odpowiednią czynny jest od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00 – 17.00
frakcję odpadu do właś ciwego pojemnika. Nie pozostawiaj oraz w soboty w godz. 10.00 - 13.00.
Więcej informacji na temat segregacji odpadó w uzyskasz na
odpadu przed pojemnikiem. Odpady takie, jak gruz budowlany,
wielkogabaryty (fotele, wersalki, stoły) oraz zuż yte opony stronie internetowej Urzędu
samochodowe przyjmowane są bezpłatnie w Punkcie http://www.namyslow.eu/dlamieszkancow/segregacjaodpadow
Aleksander Polan
Selektywnej Zbió rki Odpadó w Komunalnych (PSZOK) przy ulicy
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