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Inauguracyjna sesja Rady
Seniorów w Namysłowie

„Jesteście Państwo perłą w koronie” – tymi słowy Burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński określił Radnych nowo powstałej
Namysłowskiej Rady Seniorów, podczas pierwszej sesji owej Rady, która odbyła się 26 maja br. w Urzędzie Miejskim w Namysłowie. str.4

Dni Namysłowa

Szanowni Mieszkańcy,
mam zaszczyt zaprosić Państwa na święto naszej gminy - „Dni
Namysłowa” 2015, które odbędą się w dniach 19 - 21 czerwca 2015 r.
Niech będą to dla nas wszystkich 3 dni wytchnienia, odpoczynku
od codziennych obowiązków, ale przede wszystkim wspólnie
spędzonego czasu z rodziną i najbliższymi, w niezapomnianym
klimacie przygotowanych dla Państwa atrakcji, których nie powinno
zabraknąć w te dni, zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych
mieszkańców naszej gminy.
Burmistrz Namysłowa
Życzę Państwu udanej zabawy!
Julian Kruszyński
Szczegółowy program „Dni Namysłowa” na str. 20.

Z okazji DNIA DZIECKA
wszystkim najmłodszym
mieszkańcom naszej
gminy składam najserdeczniejsze
życzenia, dużo radości i uśmiechu, wielu
serdecznych przyjaciół i beztroskiej zabawy. Niech
każdy dzień będzie dla Was nową, wspaniałą
przygodą.
Burmistrza Namysłowa
Julian Kruszyński
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Budżet obywatelski
“

celem jest wzmocnienie
wśród namysłowian
postawy obywatelskiej i
współodpowiedzialności
za swoją Małą Ojczyznę.
Oczywiście, tego typu
wyzwanie daje
obustronną korzyść,
bowiem pozwala
władzom gminy lepiej
poznać potrzeby
mieszkańców, otworzyć
się na ich głos.

”

Szanowni Państwo,
zobowiązanie, jakie przyjąłem na siebie obejmując
urząd Burmistrza Namysłowa, to zwiększenie roli obywateli
w życiu miasta i gminy. Moim celem jest wzmocnienie wśród
namysłowian postawy obywatelskiej i
współodpowiedzialności za swoją Małą Ojczyznę.
Oczywiście, tego typu wyzwanie daje obustronną korzyść,
bowiem pozwala władzom gminy lepiej poznać potrzeby
mieszkańców, otworzyć się na ich głos.
W dążeniu do rozwoju kapitału społecznego
powołaliśmy Namysłowską Radę Seniorów. Lada moment
odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej. Już od
czerwca ruszy także tegoroczny Budżet Obywatelski
Namysłowa. Na tle doświadczeń innych miast, w których
funkcjonuje fundusz partycypacyjny, ten namysłowski się
wyróżnia. Do procesu konsultacji społecznych zaprosiliśmy
bowiem zarządy namysłowskich osiedli. Decyzja ta wynika z

moich bezpośrednich spotkań z mieszkańcami, podczas
marcowych wyborów zarządów osiedli. Ma ona na celu
wzmocnienie roli tych najmniejszych wspólnot samorządu
mieszkańców miasta. Chcę, by budżet obywatelski w
Namysłowie funkcjonował równie sprawnie jak fundusz
sołecki w naszej gminie, gdzie nota bene podnieśliśmy kwotę
tegorocznego funduszu o 25 procent.
Na budżet partycypacyjny przeznaczyliśmy kwotę 50
tys. zł. Takie same kwoty przekazaliśmy na realizację zadań
rad: seniorów i młodzieżowej.
Kolejnym etapem budzenia obywatelskiego Namysłowa
będzie stworzenie ciała doradczego burmistrza złożonego z
przedsiębiorców i przedstawicieli biznesu. To z kolei, by móc
rozwijać gospodarczo naszą gminę i miasto.
Julian Kruszyński
Burmistrz Namysłowa

Budżet Obywatelski Namysłowa – o co w tym chodzi?

P

o raz pierwszy w historii Namysłowa mamy do czynienia
z budżetem obywatelskim. Co to oznacza? Każdy
mieszkaniec miasta będzie miał wpływ na
przeznaczenie części budżetu. W tym roku jest to 50 tys.
zł.
Budżet obywatelski, inaczej zwany partycypacyjnym, to
proces, który umożliwia mieszkańcom dyskusję i bezpośredni
wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na
przedsięwzięcia zgłoszone przez obywateli. Historia budżetów

partycypacyjnych sięga swoimi korzeniami lat '80. Pierwszy raz
narzędzie takie zostało zastosowane w mieście Porto Alegre w
Brazylii. Obecnie taka forma partycypacji stosowana jest w wielu
krajach na całym świecie. Choć tematyka budżetów obywatelskich
została wielokrotnie opisana przez naukowców, nie istnieje jeden
powszechnie obowiązujący model budżetu partycypacyjnego.
Namysłowski budżet obywatelski został uchwalony z
inicjatywy burmistrza Juliana Kruszyńskiego. Radni miejscy, 29
stycznia uchwalając tegoroczny budżet zdecydowali o
>>>
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wyodrębnieniu 50 tys. zł, właśnie z przeznaczeniem na ten cel.
Na jakich zasadach budżet obywatelski będzie w tym roku
funkcjonował w Namysłowie? W czerwcu z inicjatytwy
burmistrza i zarządów sześciu osiedli w Namysłowie odbędą się
społeczne konsultacje z mieszkańcami. To właśnie zarządy są
odpowiedzialne za to, by zebrać pomysły od mieszkańców swoich
osiedli na zadania finansowane z budżetu obywatelskiego.
Pomysły te będą zobowiązane przekazać burmistrzowi do końca
czerwca.
Czym powinny się charakteryzować zgłaszane zadania?
Ogólnie rzecz biorąc powinny być to zadania mające wpływ na
rozwój miasta i zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców. Mogą to
być:
ź budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej,
ź poprawa warunków życia i funkcjonowania mieszkańców,
ź wydarzenia o charakterze społecznym, kulturalnym,
oświatowym, sportowym.
W lipcu powołany przez burmistrza zespół ds. budżetu
obywatelskiego będzie analizował złożone propozycje pod
względem zgodności z prawem oraz czy mieszczą się w ramach
kompetencji gminy, w tym zwłaszcza czy dotyczą zadań
realizowanych na terenach będących własnością gminy
Namysłów. Po zakończeniu weryfikacji zespół ustali ostateczną
listę zadań, która zostanie poddana pod głosowanie mieszkańcom.
Jak będziemy głosować? Poprzez wypełnienie krótkiego
formularza do pozyskania ze strony www.namyslow.pl lub w
Urzędzie Miejskim. Należy na nim podać swoje imię i nazwisko
oraz numer PESEL. Niezbędna jest zgoda na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby procesu zliczania głosów oraz
własnoręczny podpis głosującego. Oczywiście na formularzu
spośród listy zadań będzie można wskazać maksymalnie trzy
wybrane przez siebie zadania do realizacji. Głosować mogą
pełnoletni mieszkańcy Namysłowa, posiadający czynne prawo
wyborcze i mogą to zrobić tylko raz. Wypełnione i podpisane
formularze będzie można wrzucić do specjalnie na tę okazję
wystawionych urn. Odpowiednio wcześniej pojawi się informacja,
w których miejscach będą się one znajdowały. Głosować będzie
też można poprzez internet. Wystarczy przesłanie skanu
wypełnionego formularza głosowania na adres:
budzet.obywatelski@namyslow.eu.

Od dnia 1 września zespół ds. budżetu obywatelskiego
ogłosi, które zadanie bądź zadania zdobyły największą ilość
głosów. Może się zdarzyć bowiem, że kilka zadań będzie mieściło
się w limicie wydatków przewidzianych do rozdysponowania w
ramach Budżetu Obywatelskiego. Wybrane przez mieszkańców
zadania powinny być zrealizowane jeszcze w tym roku. W
uzasadnionych przypadkach realizacja kolejnego etapu projektu
może być w części przeprowadzona w roku 2016.
Sławomir Stramski

Inauguracyjna sesja Rady Seniorów w Namysłowie

J

esteście Państwo perłą w koronie – tymi słowy Burmistrz
Namysłowa Julian Kruszyński określił Radnych nowo
powstałej Namysłowskiej Rady Seniorów, podczas
pierwszej sesji owej Rady, która odbyła się 26 maja br. w
Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
Namysłowską Radę Seniorów tworzy 13 Radnych,
zgłoszonych do Rady przez organizacje samorządowe, skupiające
przynajmniej 50 % członków powyżej 60 roku życia, którzy
jednocześnie są mieszkańcami Gminy Namysłów. Radnymi zostali:
Zofia Bachrynowska, Krystyna Pacholik, Janina Rudawska,
Krystyna Radwańska, Teresa Karolewska, Kazimierz Kos, Janusz
Klimaszewski, Marian Dempniak, Zbigniew Banasiak, Henryk
Kompała, Wacław Ocharski, Józef Sypko i Andrzej Tomczyk.
W inauguracyjnej sesji uczestniczył m.in. Wojewoda
Opolski Ryszard Wilczyński oraz Doradca Marszałka Andrzeja Buły Barbara Kamińska.
Obrady poprzedził także wspaniały akcent muzyczny –

występ wokalistek ze Studia Piosenki Namysłowskiego Ośrodka
Kultury.
Następnie przystąpiono do porządku obrad, których
głównym punktem było m.in. złożenie uroczystego ślubowania
przez wszystkich Radnych.
Burmistrz Julian Kruszyński pogratulował Radnym
powołania w skład Namysłowskiej Rady Seniorów, życząc
jednocześnie dalszego rozwoju współpracy władz samorządowych
gminy Namysłów ze środowiskami senioralnymi i w efekcie do
realizacji istotnych dla mieszkańców celów o charakterze
społecznym.
W trakcie sesji Radni wybrali również spośród siebie
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. W wyniku
głosowania, pod bacznym okiem wyłonionej wcześniej Komisji
Skrutacyjnej, Przewodniczącym Rady Seniorów został Kazimierz
Kos, Wiceprzewodniczącym – Zofia Bachrynowska, a Sekretarzem
– Janina Rudawska.
MR
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Młodzi mają swój głos
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czerwca młodzież gimnazjalna i szkół średnich w gminie
Namysłów wybierze swoich reprezentantów do
Młodzieżowej Rady Miejskiej. Rada będzie pełnić rolę
konsultacyjną dla władz gminy, a co najważniejsze będzie
dysponować budżetem w wysokości 50 tys. zł na zadania przez
siebie ustalone i realizowane w tym roku.
Wybory odbędą się w czterech gimnazjach i w trzech
szkołach średnich na terenie gminy. Każda ze szkół stanie się w dniu
wyborów okręgiem wyborczym. Uczniowie „Mechanika”,
„Rolnika” i „Ogólniaka” będą wybierać po dwóch radnych ze swojej
szkoły. Gimnazjaliści wybiorą po jednym reprezentancie. Łącznie
Rada będzie liczyć dziesięciu młodych radnych.
Głównymi zadaniami Młodzieżowej Rady Miejskiej będą:
inicjowanie działań dotyczących życia młodzieży w gminie
Namysłów, a w szczególności w zakresie nauki, kultury i sportu,
decydowanie o wydatkach Rady, organizowanie imprez o
charakterze kulturalnym, sportowym, proekologicznym i
charytatywnym oraz koordynowanie i inspiracja inicjatyw
młodzieżowych.
Podczas ostatniej sesji tej dorosłej Rady Miejskiej wybrano
dwóch koordynatorów rady młodzieżowej. Zostali nimi radni:

Tomasz Wiciak oraz Jakub Włodarczyk, wiekiem niewiele starsi od
swoich przyszłych podopiecznych. Jak obaj przyznają
Młodzieżowa Rada Miejska będzie organem który uczy i
przygotowuje młodzież do odpowiedzialnego życia w
społeczeństwie i udziale w życiu publicznym. Młodzieżowe rady
mają również za zadanie zwiększyć zainteresowanie i
zaangażowanie ludzi młodych sprawami lokalnego samorządu.
Pozwoli poznać władzom lokalnym potrzeby młodzieży oraz daje
szanse na wydanie opinii w sprawach dotyczących ludzi młodych.
Obaj też wyrażają nadzieję, że ich koledzy i koleżanki z
namysłowskim szkół, którzy zostaną wybrani do Rady będą mieli
głowy pełne pomysłów oraz będą pełni zapału do pracy Chciałbym aby aktywność radnych nie zamykała się tylko w
urzędzie podczas sesji czy spotkań, ale żeby Młodzieżowa Rada
była organem żyjącym i rozwijającym się na terenie całego miasta i
gminy - mówi radny Jakub Włodarczyk - Szansa jaką młodzież
otrzymała od burmistrza Namysłowa tj. własny budżet, daje
wielkie pole do popisu, aby mądrze i z rozsądkiem wydawać te
pieniądze, tak aby projekty powstałe w wyniku prac służyły całej
społeczności młodzieży naszej gminy.
Sławomir Stramski

VII Sesja Rady Miejskiej w Namysłowie
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maja br. w Urzędzie Miejskim w
Namysłowie odbyła się VII sesja
Rady Miejskiej w Namysłowie.
Tradycyjnie już obrady rozpoczęto
od akcentu muzycznego, w wykonaniu muzyków z
Państwowej Szkoły Muzycznej im. Andrzeja
Kurylewicza w Namysłowie.
Burmistrz Julian Kruszyński wręczył listy
gratulacyjne i statuetki obecnym na sesji uczniom
ze Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami
Integracyjnymi w Namysłowie, którzy zdobyli
trzecie miejsce w Międzynarodowych
Mistrzostwach Polski w Biegach Sztafetowych
VENA CROSS FESTIVAL 2015.
Tytuł „Zasłużonego Obywatela Gminy
Namysłów” - w uznaniu za długoletnią i aktywną
działalność na rzecz rozwoju kultury i
namysłowskiego środowiska seniorów - wraz ze
statuetką z rąk Burmistrza otrzymała Zofia Bachrynowska.
N i e z w y k l e u ro c z y s t y c h a ra k t e r m i a ł o ró w n i e ż
uhonorowanie przez burmistrza Juliana Kruszyńskiego
okazjonalnymi statuetkami zasłużonego samorządowca gminy
Namysłów, za propagowanie idei samorządu terytorialnego oraz
budowę społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Namysłów w 25
rocznicę I sesji Rady Miejskiej w Namysłowie. Statuetki otrzymali:
Czesławy Kosturek, Ryszarda Wilczyńskiego, Adama Maciąga,
Mirosława Wójciaka, Zdzisława Karczewskiego i Stanisława
Smreczaka.
Po tych uroczystych akcentach powrócono do tradycyjnego
porządku obrad. Radni Rady Miejskiej w Namysłowie podjęli
uchwały w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania
dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków, ustalenia dopłaty dla taryfowej
grupy odbiorców usług, zmiany w statucie żłobka w Namysłowie,
zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia
udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę
Namysłów, określenia trybu i szczegółowych warunków

zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na
których zaprzestano produkcji rolnej, powołania koordynatorów
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie, odstąpienia od
re a l i za c j i p ro j e kt u p o d n a zw ą „ L E D PAC K L I G H T I N G
MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND”, wyrażenia zgody
na: rozwiązanie porozumień Gminy Namysłów z Gminami Nielisz,
Krosno, Porąbka, Łęczna, wyrażenia zgody na zbycie udziałów
Gminy Namysłów w spółce „Led Pack Management Namysłów sp.
z o. o.” z siedzibą w Namysłowie, przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
obowiązujących na terenie Gminy Namysłów, przyznania dotacji
na prace konserwatorskie w kościołach filialnych pw.: Św. Jadwigi
w Kamiennej, Krzyża Świętego w Smarchowicach Śląskich, Trójcy
Świętej w Baldwinowicach, Św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie,
Wniebowzięcia NMP w Ligocie Książęcej i Matki Boskiej
Częstochowskiej w Krasowicach, skargi na działalność dyrektora i
pracowników Przedszkola w Bukowie Śląskiej, zmiany uchwał w
sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej i
uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.
MR
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Omówiono inwestycje drogowe
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maja br. Burmistrz
N a mys ł o wa J u l i a n
Kruszyński gościł w
Urzędzie Miejskim w
Namysłowie Członka Zarządu
Województwa Opolskiego Tomasza
Kostusia.
Celem spotkania było
omówienie inwestycji na drogach
wojewódzkich, znajdujących się w
obrębie terytorialnym Gminy
Namysłów.
Przedstawiciel Urzędu
Marszałkowskiego zadeklarował, iż
m.in. w roku 2016 zostanie wykonany
zjazd z drogi wojewódzkiej 451 do
firmy VELUX w Namysłowie i terenów
inwestycyjnych Gminy Namysłów. W
tym samym czasie Zarząd Dróg
Wojewódzkich planuje zlecenie
opracowania dokumentacji
te c h n i c z n e j p r ze b u d o w y d ro g i
wojewódzkiej 454 na całym odcinku
przebiegającym przez Gminę
Namysłów, a rozpoczęcie inwestycji planuje się na 2018 rok.
Uzgodniono także, iż odbędą się kolejne spotkania robocze
w zakresie konieczności przebudowy skrzyżowań drogi
wojewódzkiej z drogami gminnymi i powiatowymi na terenie

Namysłowa. W planach na 2016 rok pozostaje również
dokończenie przebudowy drogi wojewódzkiej 396 na odcinkach
od Przeczowa do granicy woj. dolnośląskiego i od Mikowic do
granicy woj. dolnośląskiego.
MR

Gmina wygrała w rywalizacji o projekt „PZU Trasy Zdrowia”
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kwietnia i 14 maja br. odbyły się
konsultacje społeczne dotyczące
realizacji projektu „PZU Trasy Zdrowia”
w Namysłowie.
Na spotkania przybyli bardzo licznie mieszkańcy
Namysłowa i aktywnie w nich uczestniczyli m.in.
poprzez zmagania sportowe w parku przy ul.
Pułaskiego w Namysłowie.
„PZU Trasy Zdrowia” - to mini kompleksy
s p o r t o w o - re k re a c y j n e , k t ó r yc h c e n t ra l ny m
elementem jest wytyczona, oznakowana i wyposażona
w proste urządzenia i instalacje do ćwiczeń 2-3 km
ścieżka do bezpiecznego uprawiania sportu. Dzięki
temu stanowi ona mini kompleks sportowo rekreacyjny. Może zostać wykorzystana do biegania,
nordic walkingu i wielu innych form aktywności na
świeżym powietrzu. Będzie więc strefą treningów,
zajęć sportowych, relaksu i integracji społeczności
lokalnej.
Aktywny udział w konsultacjach sprawił, iż
Namysłowianie jednogłośnie wybrali lokalizację trasy,
która będzie znajdowała się w parku miejskim przy ul.
Pułaskiego w Namysłowie. Podsumowanie z majowych
konsultacji społecznych w postaci filmu promocyjnego
„PZU Trasy Zdrowia” można obejrzeć na stronie
internetowej:
https://www.youtube.com/watch?v=jZDR0363CzE
W wyniku oceny projekt znalazł się w gronie 30
zwycięzców spośród 154 zgłoszonych wniosków z całej
Polski.
MR
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Kolejne akty wandalizmu
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wyniku kolejnego aktu wandalizmu zniszczono
nowo posadzone drzewo platana klonolistnego,
wysadzonego w kwietniu br. przy alejce
prowadzącej do Namysłowskiego Ośrodka

Kultury.
Młode drzewo o wysokości 6 m i obwodzie pnia 25 cm na
wysokości 1 m zostało nacięte ostrym narzędziem i złamane.
Zdarzenie miało miejsce najprawdopodobniej w nocy z 25 na 26
kwietnia br.
Wartość zniszczonego drzewa wraz z kosztami jego
posadzenia to kwota prawie 800 zł. W sprawie tej prowadzi
postępowanie Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie.
Dorota Purzyńska - Podurgiel

Spotkanie z doktor Łabędzką

20

maja br. odbyło się piąte spotkanie edukacyjne z
udziałem 84 osób. Prezentację poprowadziła
namysłowska dermatolog - dr Ewa Łabędzka,
która przedstawiła chorym wiele informacji
dotyczących m.in. chorób skóry, stóp i paznokci.
Wytrzymała i odporna skóra, jest pierwszą ochroną
naszego organizmu. Stanowi barierę chroniąca przed infekcjami, a
także wodoszczelną warstwę zapobiegającą nadmiernej utracie i
wchłanianiu wilgoci. Cukrzycy powinni szczególnie dbać o czystość
całego ciała, o higienę stóp i paznokci, ponieważ są bardzo podatni

na różnego rodzaju infekcje i grzybice. Doktor zwróciła uwagę na
korzystanie z przyborów do pielęgnacji paznokci, z których nie
powinny korzystać inne osoby, lecz tylko ich właściciel.
Radziła jak korzystać ze światła słonecznego, które dla
cukrzyków jest sprzymierzeńcem i wrogiem. Można bowiem ulec
poparzeniu, które powoduje na skórze długotrwałe zmiany
prowadząc do starzenia się skóry, a nawet raka skóry.
Cukrzyków częściej dotyka również świąd skóry i
zaczerwienienia, które wyzwalają odczyny zapalne i alergie.
W związku ze zbliżającymi się dniami z wysoką temperaturą
doktor Łabędzka radziła chorym, aby przede
wszystkim unikali wysokich temperatur i
nadmiernego przebywania na słońcu w
godzinach między 10.00 a 16.00.
Chorób skóry nie należy się wstydzić, należy je
leczyć. Każdy powinien mieć świadomość tego,
iż leczy się dla siebie i każde niepokojące zmiany
na skórze powinno się konsultować z lekarzem
specjalistą.
Nie bójmy się pytać lekarza o radę - nasze
zdrowie jest najcenniejsze!
Katarzyna Dyszlewska
Namysłowskie Stowarzyszenie Diabetyków

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi i Przyjaciela

Jacka Płaczka
Radnego Rady Miejskiej w Namysłowie V i VI kadencji, Sołtysa Łączan w latach 2006 – 2015, Sołtysa Roku 2006, Prezesa
Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe i Stowarzyszenia Nasze Łączany 2009 oraz byłego Prezesa Stowarzyszenia
LGD Stobrawski Zielony Szlak

Rodzinie i najbliższym Zmarłego
składamy wyrazy głębokiego współczucia
Julian Kruszyński
Burmistrz Namysłowa

Sylwester Zabielny
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Namysłowie
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Wizyta rodziny Laqueur
na ziemi namysłowskiej

W

dniach 21 – 23 maja br. Namysłów gościł
przedstawicieli rodziny Laqueur – potomków XIX
wiecznego rabina z Miejsca - Dawida Lazarusa
Laqueura.
Delegacje przyjechały do nas z czterech krajów: Izraela, Niemiec,
Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, a dla większości z nich
była to pierwsza wizyta w Polsce. Głównym powodem przyjazdu
była chęć poznania młodzieży z Zespołu Szkół Rolniczych w
Namysłowie, która w 2007 roku zaangażowała się w opiekę nad
cmentarzem żydowskim w Miejscu w ramach projektu
„Przywróćmy pamięć” Fundacji Ochrony Dziedzictwa
Żydowskiego. W ramach tych działań uczniowie od ośmiu lat
porządkują teren kirkutu i zbierają materiały na temat dawnej
Gminy Żydowskiej. W czwartek 21 maja goście zwiedzali także
nasze miasto. Na ich trasie znalazły się również zabytki, tj. dawna
synagoga przy ulicy Wojska Polskiego i kamienica Bielschowskych
przy północnej pierzei Rynku. W piątek 22 maja przedstawiciele
rodziny Laqueur odwiedzili Zespół Szkół Rolniczych, spotkali się z
młodzieżą uczestniczącą w projekcie i dyrektorem szkoły Jackiem
Pietroszkiem. Okazało się, że matka jednego z gości - Ashera
Israela mieszkała do 1936 roku na ulicy Parkowej, wyjechała

wówczas do Argentyny, uciekając przed nazizmem. Przed
południem delegacja zawitała do Urzędu Miejskiego w
Namysłowie, serdecznie witana przez burmistrza Juliana
Kruszyńskiego oraz jego współpracowników: wiceburmistrza
Rafała Nowowiejskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej
Sylwestra Zabielnego oraz sekretarza Adama Lupę. Odwiedzający
z dużym zainteresowaniem przyjęli wiadomość o organizowanej
na początku czerwca w naszym mieście mobilnej wystawie
„Muzeum na kółkach” pod patronatem Muzeum Historii Żydów
Polskich. Pod koniec wizyty gości poczęstowano koszernymi
lodami wyprodukowanymi przez zakłady Nestle. Po południu
przed symboliczną bramą cmentarną w Miejscu odbyła się
wspólna modlitwa ekumeniczna chrześcijan i wyznawców
judaizmu. Modlitwę przeprowadził dziekan parafii Świerczów ksiądz Krzysztof Szczeciński oraz Andreas Laqueur. Oprócz władz
miejskich z Namysłowa w uroczystościach uczestniczył Andrzej
Gosławski – wójt Świerczowa wraz z przedstawicielami gminy.
Goście przed grobem rabina zmówili kadisz – modlitwę za
zmarłych, po czym na cmentarzu odbyła się prelekcja dr Jana
Pawła Woronczaka na temat dawnej Gminy Żydowskiej.
Tomasz Soja ZSR w Namysłowie

Wdzięczni pamięci naszych rodaków – uroczystości katyńskie

W

dzięczni pamięci naszych rodaków, którzy własnym
życiem płacili za wolność i niepodległość Ojczyzny w
Namysłowie uczciliśmy pamięć ofiar w 75 rocznicę
zbrodni katyńskiej i 5 rocznicę tragedii smoleńskiej.
Uroczystości zorganizowało Stowarzyszenie Pamięci Armii
Krajowej w Namysłowie oraz Parafia św. Franciszka z Asyżu i św.
Piotra z Alkantary w Namysłowie.
Obchody rocznicy uświetnili zaproszeni goście: Poseł na
Sejm Rzeczypospolitej Jacek Świat, Radna Sejmiku Województwa

Opolskiego Jolanta Wilczyńska, Sekretarz Województwa
Opolskiego, Przewodniczący Regionu „Dolny Śląsk” NSZZ
„Solidarność” Kazimierz Kimso, członek Zarządu Regionu „Dolny
Ś lą s k ” NSZ Z „ So lid a r n o ś ć ” E u ge n i u sz Szu m i e j ko,
Wiceprzewodniczący Regionu „Śląsk Opolski” Grzegorz
Adamczyk, Przewodniczący Ruchu Społecznego im. Lecha
Kaczyńskiego na Dolny Śląsk Radosław Rozpędowski, Lech Stefan
założyciel i Prezes Klubu „Spotkanie i Dialog” we Wrocławiu oraz
Zofia i Dariusz Godlewscy – artyści/plastycy wrocławscy,
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którzy zaprojektowali Tablicę Katyńską, delegacja z Sycowa z
Iwoną Chowańską oraz delegacja z Kępna zeZbigniewem
Wełdzińskim.
Władze samorządowe Namysłowa reprezentowali:
Starosta Namysłowski Michał Ilnicki, Wicestarosta Bartłomiej
S taw i a rs k i , B u r m i st r z N a mys ł owa J u l i a n Kr u szy ń s k i ,
Wiceburmistrz Rafał Nowowiejski, Radni Rady Powiatu i Rady
Miejskiej, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń i partii
politycznych.
O godz. 11:00 w Kościele parafialnym pod wezwaniem św.
Franciszka z Asyżu i św. Piotra z Alkantary rozpoczęła się Msza Św.,
podczas której poświęcono tablicę pamięci, na której znajdują się
urny z ziemią z miejsc męczeństwa Polaków na „nieludzkiej ziemi”,
z Katynia, Miednoje, Charkowa, Bykowni, Kuropat i miejsca
Tragedii Smoleńskiej. Tablicę poświęcił, celebrował Mszę Świętą i
homilię wygłosił ks. infułat Kazimierz Jandziszak wraz z ks.
proboszczem Bartoszem Barczyszynem. Mszę św. uświetniały
poczty sztandarowe Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej, NSZZ „Solidarność”, namysłowskich szkół: Liceum
Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół
Rolniczych, Gimnazjum nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły
Podstawowej nr 5, Związku Harcerstwa Polskiego oraz delegacja
młodzieży z Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Szkoły
Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi. Niezwykłą oprawę
stworzyli motocykliści z Międzynarodowego Rajdu Katyńskiego i
Namysłowskiego Stowarzyszenia Motocyklistów, którzy przybyli
na swych wspaniałych maszynach pod komendą pułkownika
Mieczysława Strusia i we wspaniałych strojach z

charakterystycznym logo Rajdu Katyńskiego stworzyli szpaler
honorowy w nawie głównej kościoła.
Po Mszy Św. dalszy ciąg uroczystości odbył się pod Dębem
Katyńskim poświęconym kpt. Marianowi Rozdolskiemu
zamordowanemu w Katyniu. Tam odśpiewano hymn narodowy
oraz odczytano Apel Pamięci. Następnie delegacje gości, władz
samorządowych, organizacji społecznych i szkół złożyli kwiaty i
zapalili znicze u stóp głazu upamiętniającego ofiary „nieludzkiej
ziemi”.
W Izbie Regionalnej w Namysłowie otwarto wystawę
katyńską Instytutu Pamięci Narodowej. Podczas otwarcia głos
zabrali: Poseł Jacek Świat, Pułkownik Mieczysław Struś i Kazimierz
Kimso, jak i Burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński, który
podsumował uroczystości oraz podziękował zaproszonym
gościom i organizatorom uroczystości.
Jako organizatorzy podziękowania kierujemy do
wszystkich, którzy przyczynili się do godnego upamiętnienia
tragicznej śmierci naszych rodaków. Organizacja uroczystości była
możliwa dzięki wsparciu następujących osób i instytucji: Ks.
Proboszcza Bartosza Barczyszyna, Starosty Michała Ilnickiego,
Wicestarosty Bartłomieja Stawiarskiego, Burmistrza Juliana
Kruszyńskiego, Dyrektora NOK Marcina Piekarka, Dyrektora Banku
Spółdzielczego Zdzisława Bąka, Nadleśniczego Jacka Podolskiego
oraz Ireneusza Kosikowskiego – „Nieruchomości Kosikowski”.
Organizatorzy uroczystości:
Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej Oddział w Namysłowie
Parafia św. Franciszka z Asyżu i św. Piotra z Alkantary

„Mocni mocą wiary”

W

duchu tego przesłania 26 kwietnia br. w kościele
p.w. świętej Jadwigi w Kamiennej, odbył się
koncert poświęcony dziesiątej rocznicy śmierci
oraz pierwszej rocznicy kanonizacji św. Jana

Pawła II.
W tym niezwykłym wydarzeniu wzięły udział dzieci i
młodzież z Kamiennej oraz zaproszeni goście. Młodzi wykonawcy
recytowali piękne wiersze, przybliżając jednocześnie słuchaczom
ważne momenty z życia św. Jana Pawła II. Nad oprawą muzyczną
czuwał dyrektor Jacek Rybitw wraz z nauczycielami i uczniami
Państwowej Szkoły Muzycznej im. Andrzeja Kurylewicza w
Namysłowie, którzy po mistrzowsku – jak zawsze –
zaprezentowali wybrane utwory wokalne i instrumentalne,
ukazując przy tym wspaniałą feerię dźwięków, dostarczając
zebranym niezwykłych przeżyć.
Na szczególną uwagę zasługuje występ utalentowanej,
siedmioletniej mieszkanki Kamiennej - Alicji Lejczak, która
wykonała piosenkę „Polskie kwiaty”. Swoim cudownym śpiewem
poruszyła serca wszystkich słuchaczy, wywołując niezwykłe
wrażenia.
Warto dodać, że w montażu słowno – muzycznym
pojawiały się cenne myśli papieża św. Jana Pawła II, który z
z a m o n t o w a n e g o e k ra n u p r ze m a w i a ł d o w s z y s t k i c h
zgromadzonych, przekazując ważne słowa i odkrywając na nowo
swą prawdziwą wielkość.
Do atrakcyjności koncertu przyczyniły się również występy
chóru żeńskiego „Echo” z Goli i Patryka Dybki, solisty mającego na
swoim koncie liczne sukcesy.
Trzeba wspomnieć, że świetnie dopisała publiczność, która
bardzo licznie przybyła do małej, ale pięknej, o niepowtarzalnym
uroku i klimacie świątyni. Wśród przybyłych gości znaleźli się m.in.
przedstawiciele najwyższych władz w Namysłowie: burmistrz

Julian Kruszyński z małżonką, starosta Michał Ilnicki, wicestarosta
Bartłomiej Stawiarski oraz przedstawiciele Rady Miejskiej w
Namysłowie.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do
zorganizowania tego kulturalnego wydarzenia, zwłaszcza
katechetkom: Elżbiecie Wodzianej i Joannie Kapłon oraz
polonistce Sylwii Kwiecińskiej – Lejczak i Jackowi Rybitwowi –
dyrektorowi PSM w Namysłowie.
Wszystkim gościom obecnym podczas tego niezwykłego
popołudnia dziękujemy za przybycie.
Był to naprawdę piękny, wzruszający koncert, poruszający
serca i umysły, jednocześnie przybliżający zwłaszcza młodym
słuchaczom postać wybitnego Polaka, wielkiego autorytetu – św.
Jana Pawła II.
Ewa Wolska
Sołtys wsi Kamienna
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Wydarzyło się… 20 lat temu

S

obota, 17 czerwca 1995 r. Dzień, który zapisał się w
historii Namysłowa jako jedno z najważniejszych
wydarzeń sportowych. Kibice zgromadzeni na Stadionie
Miejskim przy ul. Pułaskiego byli świadkami epokowego
sukcesu piłkarzy Varty-Startu Namysłów, którzy dzięki
zwycięstwu 2:0 ze Stalą Bielsko-Biała awansowali do II ligi.
Mecz ze Stalą rozgrywany był w ramach przedostatniej, 33.
kolejki III ligi, w której występowało 18 drużyn z ówczesnych
województw opolskiego, częstochowskiego, katowickiego i
bielskiego. Bez znaczenia było już ostatnie spotkanie, rozegrane 24
czerwca w Krapkowicach. Zwycięstwo 1:0 tamtejszej Unii
zapewniło gospodarzom utrzymanie, a gości nie pozbawiło
pierwszego miejsca w lidze. W 34 meczach namysłowianie
zgromadzili na swoim koncie 46 punktów, na które złożyło się 12
zwycięstw, 10 remisów i 12 porażek. W ciągu sezonu 1994/95
zespół prowadziło dwóch trenerów: Aleksander Papiewski i
Andrzej Krupa. Prezesem i głównym sponsorem drużyny był
namysłowski biznesmen Ryszard Raczkowski.
Ostatnie dwa mecze popularni „czerwono-czarni” rozegrali

w składach: Piotr Kaczmarek – Piotr Jawny, Piotr Szota, Bartosz
Medyk, Aleksander Broniszewski – Krzysztof Job (37 Grzegorz
Dziubek), Krzysztof Chełpa, Bogdan Kowalczyk (68 Sławomir
Soliński), Piotr Nawrot (81 Robert Chuć) – Wojciech Krzak, Krystian
Golec.
Piotr Kaczmarek (46 Grzegorz Świerczek) – Piotr Jawny, Piotr Szota,
Bartosz Medyk (62 Robert Chuć), Aleksander Broniszewski – Piotr
Nawrot, Krzysztof Chełpa, Bogdan Kowalczyk (68 Sławomir
Soliński), Marcin Hejtota – Wojciech Krzak (46 Krystian Golec),
Grzegorz Dziubek.
Piłkarzami, którzy także dołożyli swoją „Cegiełkę” do
awansu byli m. in. bramkarz Artur Sowerszenko i zawodnicy z pola:
Krzysztof Wolski, Marek Gąska, Andrzej Sanocki, Zbigniew
Wiliński, Jacek Bonia i Andrzej Gadżała.
Czerwiec 1995 r. rozpoczął 3,5 letnią przygodę
namysłowskiego Startu z II ligą. Swój pierwszy mecz w tej klasie
rozgrywkowej nasza jedenastka rozegrała 29 lipca 1995 r. z Polonią
Gdańsk.
Mateusz Magda

Maraton z „Panem Tadeuszem”

Z

okazji przypadającej w 2015 roku 160. rocznicy śmierci
Adama Mickiewicza Namysłowski Ośrodek Kultury,
To wa r z y st w o P r z y j a c i ó ł N a my s ł o wa i Z i e m i
Namysłowskiej oraz Biblioteka Publiczna
zorganizowały, w ostatnią sobotę kwietnia, 11-godzinny
Maraton z „Panem Tadeuszem”. Relację z wydarzenia, jeszcze
tego samego dnia, nadał dwukrotnie „Kurier Opolski”, a dzień
później, w niedzielę o 17.00, o inicjatywie dowiedziała się cała
Polska dzięki przekazowi w „Teleexpressie”.
W atmosferze dworku w Soplicowie, przy herbacie, kawie i
drobnym poczęstunku epopeję wieszcza, między 10.00 a 21.00, na
dziedzińcu przed Namysłowskim Ośrodkiem Kultury, przeczytało
dla zgromadzonych słuchaczy 49 lektorów: ks. Bartosz Barczyszyn,
Julian Kruszyński, Rafał Nowowiejski (księga I „Gospodarstwo”),
Krzysztof Kuchczyński, Maria Karaban, Jadwiga Kawecka (księga II
„Zamek”), Teresa Hruby, Barbara Gruca, Urszula Pacyna, Maria
Tomasik, Anna Tuła, Jarosław Tuła, Agnieszka Klimas (księga III
„Umizgi”), Kazimierz Drapiewski, Maria Teodorczyk, Wojciech
Kowalczyk, Urszula Łyżniak, Jakub Włodarczyk (księga IV
„Dyplomatyka i łowy”), Elżbieta Podomarof, Piotr Lechowicz,
Adrianna Łań (księga V „Kłótnia”), Aleksandra Patelska, Krzysztof
Gacek, Stanisław Wojtasik (księga VI „Zaścianek”), Przemysław
Paradowski, Adam Boczarski (księga VII „Rada”), Aleksander
Szachnowski, Lucyna Medyk, Artur Matkowski (księga VIII

„Zajazd”), Sylwester Zabielny, Łukasz Ocharski (księga IX „Bitwa”),
Wiesława Jastrowicz, Marcin Piekarek, Sławomir Stramski (księga
X „Emigracja. Jacek”), Krystyna Pochyła, Krystyna Szymczak, Zofia
Bachrynowska, Wiesława Mucha, Jan Bachrynowski, Franciszek
Dymowski, Grzegorz Drobnikowski, Krystyna Radwańska, Urszula
Janik, Terena Śnieżek, Maria Perek, Danuta Odoj (księga XI „Rok
1812”), Katarzyna Ulbrych, Kazimierz Jakubowski (księga XII
„Kochajmy się”), Mateusz Magda („Epilog”).
Motyw muzyczny na rogu myśliwskim, przed każdą księgą,
wykonywał Adam Lupa.
Namysłowski Ośrodek Kultury

Tegoroczna „ATA” rozstrzygnięta

24

maja br. w sali widowiskowej Namysłowskiego
Ośrodka Kultury miało miejsce ogłoszenie
wyników VIII Wojewódzkiego Konkursu „Aneks
Twórczości Artystycznej” Namysłów 2015.
142 artystów z całej Polski rywalizowało w sześciu kategoriach,
przesyłając na adres NOK 425 prac.
J u r y w s k ł a d z i e : Ka z i m i e r z A n to n i D ra p i e ws k i
(przewodniczący), Kazimierz Jakubowski, Jadwiga Kawecka,
Marek Kosakiewicz, Krzysztof Norbert Wolf oraz Sylwester
Zabielny oceniło wszystkie zgłoszone prace, w rezultacie czego
zwycięzcami konkursu zostali: Maria Pieszkała (Opole, grafika i
rysunek), Kazimiera Dymek (Bielawa, malarstwo), Krystyna

Sypiańska (Opole, rękodzieło artystyczne), Elżbieta Nguyen-Van
(Jaszów, fotografia), Jolanta Szeffera (Gdańsk, haft-koronkarstwo),
Mirosław Kurowski (Namysłów, proza) i Konrad Podlawski
(Smolec, poezja). Nagrody dla zdobywców pierwszych trzech
miejsc w każdej z kategorii ufundowane zostały przez Wojewodę
Opolskiego, Samorząd Województwa Opolskiego, Starostwo
Powiatowe w Namysłowie oraz Urząd Miejski w Namysłowie.
Od 1 do 24 maja wystawę prac plastycznych nadesłanych
na VIII Wojewódzki Konkurs „Aneks Twórczości Artystycznej”
Namysłow 2015 można było oglądać w Izbie Regionalnej przy ul.
Szkolnej w Namysłowie.
Mateusz Magda

11

I piknik prozdrowotny
z FALCK MEDYCYNA w Namysłowie

15

maja na namysłowskim rynku odbył się I Piknik
Prozdrowotny z FALCK Medycyna i zarazem IV
Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym FALCK
Region Opolski pod honorowym patronatem
Burmistrza Namysłowa Juliana Kruszyńskiego.
Zawody w Ratownictwie Medycznym miały na celu
wyłonienie najlepszej drużyny regionu opolskiego Falck, która
będzie reprezentowała Opolszczyznę na zawodach krajowych. Dla
mieszkańców była to okazja do przyjrzenia się z bliska pracy
ratowników medycznych, gdyż przygotowane konkurencje w
sposób bardzo realistyczny odzwierciedlały prawdziwe wypadki i
nagłe zachorowania. W zawodach wzięły udział drużyny z
powiatów: brzeskiego, kluczborskiego, kędzierzyńsko-kozielskiego
oraz oleskiego. Stacja Ratownictwa Medycznego w Namysłowie

była organizatorem zawodów oraz pikniku. Prezes Falck Medycyna
- Katarzyna Czajka w nagrodę zaprosiła zespół z Namysłowa do
udziału w Mistrzostwach Polsk, które odbędą się we wrześniu w
nadmorskiej miejscowości Darłowo. W ratowniczych zmaganiach
na pierwszym miejscu uplasowała się drużyna z Praszki (Bartłomiej
Kubiak i Tomasz Ulatowski). Drugie miejsce zdobyła drużyna z
Kędzierzyna (Stanisław Boboliński i Tomasz Zieliński). Trzecie
miejsce wywalczyła drużyna z Wołczyna (Bogdan Konfederak i
Marcin Filipczak).
W trakcie pikniku mieszkańcy mogli skorzystać z wielu usług
i atrakcji, w tym m.in. z darmowego pomiaru ciśnienia tętniczego,
cukru, EKG, konsultacji lekarskich, prezentacji masaży
zdrowotnych, degustacji żywności ekologicznej, szkolenia z
pierwszej pomocy i pokazu jej udzielania. Ratownicy prezentowali
również ambulans wraz ze
sprzętem. A wśród uczestników
biorących udział w szkoleniu z
pierwszej pomocy rozlosowano
nagrody. FALCK zadbał również o
atrakcję dla dzieci, dla których
p r zygo towa n o m . i n . ko n ku rs
rysunkowy na najładniejszą karetkę,
za co maluchy otrzymały
pamiątkowe upominki. Honorowi
dawcy krwi mogli skorzystać z usług
krwiobusu. Gościnnie wystąpiły
zespoły z Państwowej Szkoły
Muzycznej w Namysłowie oraz
Namysłowskiego Ośrodka Kultury.
Piknik wzbudził wielkie
zainteresowanie wśród
mieszkańców Namysłowa i okolic,
wyrażających potrzeby tego typu
inicjatyw w przyszłości.
MR
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IV rozpoczęcie sezonu motocyklowego w Namysłowie

N

amysłowskie Stowarzyszenie Motocyklistów, po raz
czwarty, zaprosiło 9 maja br. miłośników motocykli z
Opolszczyzny, Dolnego Śląska i Wielkopolski do
wspólnego rozpoczęcia nowego sezonu
motocyklowego.
Pierwszym punktem programu była Msza Święta,
sprawowana na rychtalskim Rynku, w intencji motocyklistów,
przez pasjonatów motocykli - Ks. Kan. Sławomira Nowaka ze
Skalmierzyc koło Kalisza oraz Proboszcza Parafii w Rychtalu Ks.
Mariusza Białobłockiego. Dzięki życzliwości Wójta Gminy Rychtal Czesława Balcerzaka, odbyła się ona tradycyjnie, na schodach
Ratusza z udziałem licznie zgromadzonych motocyklistów i
mieszkańców. Oprawę muzyczną przygotowała Schola Fio,
działająca przy rychtalskim kościele. Ofiary zbierane do kasków
motocyklowych, w sumie 1235 zł, zostały przekazane dla Domu
Dziecka w Namysłowie.
Kolejnym punktem programu był wspólny przejazd do
Namysłowa, podziwiany w tym roku przez mieszkańców Rychtala,
Darnowca, Drożek, Głuszyny, Smogorzowa, Bukowia i Wilkowa.
W Namysłowie, na Wyspie nad Widawą, odbyło się otwarcie
imprezy, którego dokonali: Burmistrz Namysłowa Julian
Kruszyński, dyrektor NOK Marcin Piekarek oraz przedstawiciel
Namysłowskiego Stowarzyszenia Motocyklistów - Piotr Majewski,
który poprowadził całość imprezy. Podczas pikniku zagrali: The
New Shadows z Namysłowa, She Owns z Wołczyna, Draw The Line
z Wrocławia, Alive z Namysłowa i Wiesław Iwasyszyn (beatboxer) z
Brzegu. O catering i urządzenia zabawowe dla dzieci zadbała firma

„Delicje” z Namysłowa.
Wydarzenie zorganizowało Namysłowskie Stowarzyszenie
Motocyklistów we współpracy z Namysłowskim Ośrodkiem
Kultury i Urzędem Miejskim w Namysłowie.
Wielkie podziękowania dla sponsorów, a byli to: P.H.U.
HORNET, CZEMAR-SERWIS, METALPRODUKT, ARTRANS, ELEKTRA,
SMQ SERWIS, AGROPLON, RENOMA, OSIEDLE NAD WIDAWĄ,
P.P.H.U. METALGAZ i PAMONA, a także dla firm i instytucji, takich,
jak: „Ekowod”, Tauron Dystrybucja, Policja, Straż Miejska, ABAK
Biuro Rachunkowe, Nestle, Rzeźnictwo-Wędliniarstwo Maryniak i
Piekarnia Stefan Wróbel, które okazały nam pomoc technicznologistyczną lub przekazały produkty rzeczowe.
Namysłowskie Stowarzyszenie Motocyklistów
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najmłodsi mieszkańcy Namysłowa, dla których przygotowano
kamizelki odblaskowe, w których maluchy wspaniale się
prezentowały podczas wspólnej przejażdżki rowerowej wokół
Ratusza z burmistrzem Namysłowa.
Dla wszystkich uczestników przygotowano konkurs dot.
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Po części oficjalnej rowerzyści, tworząc 15 osobowe grupy,
udali się wraz z burmistrzem w drogę do Kamiennej, gdzie w Szkole
Podstawowej czekały na nich dzieci, całe grono pedagogiczne oraz
wszyscy pracownicy placówki.
W Kamiennej burmistrz Julian
Kr u s z y ń s k i p o s a d z i ł p i ę k n ą
magnolię, której nadano imię Jola,
zapisane na pamiątkowej tabliczce.
- Naszym celem, jak co roku, jest
propagowanie zdrowego trybu
życia, promocja zdrowia i
aktywnego spędzania wolnego
czasu oraz krzewienie kultury
fizycznej wśród mieszkańców.
Zachęcamy zatem wszystkie chętne
osoby do wspólnych wycieczek
rowerowych. Przypominam, iż
zbiórki
odbywają się w każdą
Bierutów
niedzielę o godz. 14:45 przy Ratuszu
w Rynku w Namysłowie. Wystarczy
Pielgrzymowice 14b
zabrać ze sobą sprawny rower i
dobry humor – powiedziała Barbara
Wilków
Leszczyńska, członek Rowerowego
Patrolu Emerytów w Namysłowie.
MR
Namysłów

kwietnia br. członkowie Rowerowego Patrolu
Emerytów w Namysłowie wraz z gośćmi, w tym
Burmistrzem Namysłowa Julianem Kruszyńskim,
rozpoczęli uroczyście kolejny sezon rowerowy.
Pogoda tego dnia rowerzystów nie rozpieszczała, jednak
wspaniały humor i chęć miłego, aktywnego spędzenia
niedzielnego popołudnia zrekompensował niesprzyjające warunki
atmosferyczne.
Do dorosłych rowerzystów przyłączyły się również

SKUP AUT UŻYWANYCH
ZA GOTÓWKĘ
dojazd do klienta gratis!

ZADZWOŃ!
tel. 531 420 972

13
Namysłów zagrał Wilno

fot. Roman Szołdra

P

rzez dwa dni, 9 i 10 maja br., kręcono w
Namysłowie sceny do filmu
dokumentalnego pt. „Legenda wileńskiej
konspiracji”, opowiadającego niezwykłe
dzieje Stanisława Kiałki, wybitnego żołnierza Armii
Krajowej okręgu wileńskiego. Po zmontowaniu
obraz zostanie pokazany m.in. w TVP Polonia oraz
rozesłany, w liczbie 5 tysięcy kopii, do szkół w całej
Polsce.
Ekipa pracowała pod okiem Bronisława
Bubiaka, znakomitego wrocławskiego operatora
zdjęć, montażysty i producenta filmowego. Na
planie pojawili się m.in. członkowie Grupy
Rekonstrukcji Historycznej „Oka” z Namysłowa oraz
uczestnicy warsztatów filmowych przy
Namysłowskim Ośrodku Kultury.
W sobotę wieczorem realizowano ujęcia w
p i w n i ca c h G i m n a z j u m n r 2 z O d d z i a ł a m i
Dwujęzycznymi w Namysłowie, a w niedzielny
poranek twórcy pojawili się w Parku Północnym przy ul.
Pułaskiego. Tuż po dwunastej grupa przeniosła się na promenadę
biegnącą wzdłuż murów miejskich przy ul. Podwale.
Ekipa filmowa serdecznie dziękuje Arturowi
Matkowskiemu, dyrektorowi Gimnazjum nr 2, za udostępnienie
pomieszczeń i wsparcie organizacyjne oraz Włodzimierzowi
Putowskiemu, nauczycielowi historii i WOS-u w Gimnazjum nr 2,
za cenne wskazówki i pomoc techniczną na planie. Twórcy dziękują
również Piotrowi Lechowiczowi, dyrektorowi Szkoły Podstawowej
nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, za wypożyczenie rekwizytów do
realizacji zdjęć.
Bohaterem powstającej opowieści jest Stanisław Kiałka
(1911-1980) - fenomenalny konspirator i organizator. Jezuicki
kleryk z byłego zaboru pruskiego, żołnierz września 1939, oficer
Armii Krajowej, adiutant i przyjaciel gen. Aleksandra
Krzyżanowskiego „Wilka”.
Po aresztowaniu przez Rosjan, na początku lutego 1945 r.,

Kiałka został skazany na 15 lat katorgi, skróconej później do 11 lat,
które spędził w Workucie. Do kraju wrócił w grudniu 1956 roku i
osiedlił się we Wrocławiu. Od lutego 1957 roku, aż do przejścia na
emeryturę w 1976 roku pracował w Państwowej Wyższej Szkole
Sztuk Plastycznych jako nauczyciel zawodu w specjalności
sztukatorskiej, a od 1969 roku był równocześnie kierownikiem
warsztatu sztukatorskiego w Katedrze Rzeźby. Poza pracą
zawodową był zaangażowanym działaczem społecznym. Włożył
wiele wysiłku w gromadzenie materiałów dotyczących dziejów
Okręgu Wileńskiego AK. Zgromadzone przez niego dokumenty,
relacje, wspomnienia i opracowania wzbogaciły zbiory
wrocławskiego Ossolineum, stanowiąc cenne źródło dla
historyków. Zmarł 30 maja 1980 roku. Jako członek Komendy
Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej należał do najbardziej
zasłużonych dla Wilna działaczy niepodległościowych.
Upamiętniająca go tablica jest wmurowana w ścianę kościoła
garnizonowego pw. św. Elżbiety we Wrocławiu.
Sylwester Zabielny

XII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w Bibliotece Publicznej w Namysłowie

T

egoroczny Tydzień Bibliotek 2015 przebiegał pod
hasłem „Wybieram bibliotekę”.
Dlaczego „Wybieram bibliotekę”? Można w niej nie tylko
wypożyczać książki. To także miejsce, w którym
organizowane są interesujące spotkania, przedstawienia
teatralne, odbywają się warsztaty plastyczne, jak również lekcje
biblioteczne.
Obchody Tygodnia Bibliotek 2015 w Bibliotece Publicznej w
Namysłowie rozpoczęło uroczyste przyjęcie do grona czytelników
uczniów wszystkich klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 3 i 5 w
Namysłowie. Młodzi czytelnicy otrzymali dyplomy, bilety wstępu i
mieli okazję zwiedzić bibliotekę, a pokaz elektronicznego
wypożyczania książek wzbudził ich ogromne zainteresowanie.
Podczas warsztatów plastycznych uczniowie Zespołu Szkół
Specjalnych w Namysłowie wykonali piękne zakładki do książek,
które zamierzali podarować swoim bliskim.
Wielkim wydarzeniem okazało się spotkanie uczniów LO i
ZSM w Namysłowie z namysłowską pisarką - Martą Orzeszyną, w
związku z wydaniem jej kolejnej książki pt. „Antoine Cierplikowski.
Król fryzjerów, fryzjer królów”. To wspaniała książka o Polaku,
który zrobił zawrotną karierę w Paryżu. Warta przeczytania.
W kolejnym dniu dzieci z Przedszkoli nr 1 i 5 w Namysłowie

wzięły udział w zajęciach pt. „Legenda o smoku”, podczas których
pani Jadwiga Kawecka przybliżyła im historię Namysłowa i okolic.
Niezwykle atrakcyjne było spotkanie grupy „Motylki” z
Przedszkola nr 3 w Namysłowie z Magdaleną Kryczką - lekarzem
weterynarii i Pauliną Orzeł - groomerką. Dzieci zapoznały się ze
zwyczajami zwierząt i sposobami opiekowania się nimi. W tym
dniu „gośćmi” biblioteki były również zwierzęta: kotka Tosia, pies
Tobiasz i fretka Aldo.
„Bajki po angielsku” – warsztaty dla grup przedszkolnych
prowadzone przez Annę Targos z Centrum Języka Angielskiego
Helen Doron zakończyły Tydzień Bibliotek 2015 w Bibliotece
Publicznej w Namysłowie.
Dziękujemy wszystkim gościom i uczestnikom. Serdecznie
zapraszam do wyboru Biblioteki Publicznej w Namysłowie, jako
atrakcyjnego miejsca do spędzenia wolnego czasu.
Maria Tomasik
NOK - Biblioteka Publiczna w Namysłowie

KUPIĘ GRUNTY
SZYBKA WYPŁATA GOTÓWKI
TEL: 692 471 877
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W związku kończącą się kadencją ławników Sądu Okręgowego w
Opolu i Sądu Rejonowego w Kluczborku informuje się, że Rada
Miejska w Namysłowie dokona wyboru ławników na kadencję 20162019 w liczbie:
1) dla Sądu Rejonowego w Kluczborku - 4 ławników, w tym do orzekania
w sprawach z zakresu prawa pracy – 0 ławników
2) dla Sądu Okręgowego w Opolu - 2 ławników, w tym do orzekania w
sprawach z zakresu prawa pracy – 0 ławników.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2011 r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 133):
1) ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych
i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka
w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków
ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie;
2) ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz
w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można
żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska
związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa;
3) Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym
sądzie.
4) Kandydatów na ławników do Rady Miejskiej mogą zgłaszać :
1) prezesi właściwych sądów,
2) stowarzyszenia,
3) inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane
na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
4) co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze,
zamieszkujących stale na terenie gminy;
5) Zgłoszenie kandydata na ławnika dokonuje na „Karcie zgłoszenia
kandydata na ławnika”.
Do „Karty zgłoszenia” kandydat dołącza następujące dokumenty:

Powstało Stowarzyszenie Absolwentów
i Przyjaciół „MECHANIKA”
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lutego br. na zebraniu założycielskim podjęto
uchwałę o powołaniu Stowarzyszenia
A bs o l we ntó w i P r zy j a c i ó ł Ze s p o ł u S z kó ł
Mechanicznych w Namysłowie „Nasz Mechanik”.
Sąd Rejonowy w Opolu postanowieniem z dnia 8 kwietnia br.
wpisał Stowarzyszenie do Krajowego Rejestru Sądowego, dzięki
czemu uzyskało ono osobowość prawną.
Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem członków
mającym na celu wspieranie edukacyjne, rzeczowe i organizacyjne
Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku w
Namysłowie.
Prezesem Stowarzyszenia wybrany został Michał Wilczak. Skład
Zarządu uzupełnili: Karol Hołub (wiceprezes), Beata Gaweł
(skarbnik), Renata Kolerska, Dariusz Rybak i Bogdan Kowalczyk
(jako członkowie).
Osoby zainteresowane działalnością w Stowarzyszeniu, mogą
zgłosić się do sekretariatu szkoły bądź też skontaktować się
poprzez pocztę elektroniczną (nasz.mechanik@wp.pl).
Michał Wilczak

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu
postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy
rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona
ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające
brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku
o wydanie dowodu osobistego.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia
przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową,
zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również
aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub
zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub
ewidencji dotyczące tej organizacji.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia
przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona),
nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i
własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających
kandydata.
Koszt opłaty za wydanie informacji z KRK oraz opłaty za badanie
lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na
ławnika.
Formularze do pobrania:
ź Karta zgłoszenia,
ź Zapytanie o udzielenie informacji o osobie,
ź Wzór oświadczenia kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu

postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe,
ź Wzór oświadczenia kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy
rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona
ani zawieszona,
ź Lista poparcia kandydata na ławnika,
znajdują się w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois 3, bud. „A”,
sekretariat pok. 12 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w
Namysłowie.
Zgłoszenia kandydatów należy dokonać w Urzędzie Miejskim w
Namysłowie, bud. A, sekretariat pok. 12, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 30 czerwca 2015 r. w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od 800
– 1600, od wtorku do piątku od 730 - 1530.
Informacje w powyższej sprawie można otrzymać pod nr tel. 77-41-90-304
w godzinach pracy Urzędu.
Przewodniczący Rady
/-/ Sylwester Zabielny

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 198/1, o powierzchni
0, 0536 ha, położoną w miejscowości Smarchowice Wielkie, k. m. 1, dla
której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00078815/3, stanowiącą teren
zielony, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na
powiększenie nieruchomości sąsiedniej.
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

ogłoszenie płatne

OGŁOSZENIE
W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW
NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH
NA KADENCJĘ 2016-2019
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OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 oraz art. 67 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr
102, poz. 651 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23
lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. 2013 poz. 942), w związku z Zarządzeniem Nr 548/VI/14
Burmistrza Namysłowa z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zbycia
nieruchomości
Burmistrz Namysłowa ogłasza
rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w Namysłowie przy
ul. Oławskiej 11, bez obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w
Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr
OP1U/00006112/0, obejmującej działkę nr 263/2, k. m. 6, o
powierzchni 0,0420 ha oraz budynek mieszkalny jednorodzinny,
parterowy z poddaszem użytkowym i budynek gospodarczy, oba w
pogorszonym stanie technicznym.
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, uzbrojona.
Budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 86,30 m2, częściowo
podpiwniczony, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, korytarza z
klatką schodową, ganku.
Działka zagospodarowana altaną ogrodową, drzewami i krzewami
ozdobnymi i owocowymi.
Istnieje możliwość obejrzenia nieruchomości do dnia rokowań, 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
Rokowania odbędą się w dniu 16 lipca 2015 r. o godzinie 14:00 w
Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój
nr 28.
Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie
najpóźniej na 3 dni przed terminem rokowań w sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów. Powinno ono
zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli
zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
2) datę sporządzenia zgłoszenia;
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań
i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4) proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza) i sposób
jej zapłaty;
5) dowód wpłaty zaliczki.
Warunkiem wzięcia udziału w rokowaniach jest wpłata zaliczki w
wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy 00/100 złotych)
najpóźniej na trzy dni przed terminem rokowań przelewem na
rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000
1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień
wpłaty przyjmuje się dzień wpływu na rachunek bankowy Urzędu
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 55/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 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 Ligotka, obejmującej działkę nr 68, k. m. 1, o powierzchni
0,0300 ha, niezabudowanej, bez obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd
Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą nr OP1U/00081353/0.
Nieruchomość położona jest na obszarze wiejskim, w otoczeniu
zabudowy. Działka regularna, w kształcie prostokąta, położona
bezpośrednio przy utwardzonej drodze, w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego oznaczona jako teren zabudowy
mieszkaniowej
Cena wywoławcza – 6 500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset 00/100
złotych)
Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną brutto – zawiera podatek VAT
Wadium – 650,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt 00/100 złotych)

Miejskiego. Wpłaconą zaliczkę zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomości osobie, która wygra rokowania. Zaliczka nie podlega
zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygrał, od
podpisania umowy sprzedaży. Pozostałym uczestnikom zostanie
zwrócona (bez odsetek).
Uczestnik rokowań, ustalony jako nabywca nieruchomości, zostanie
zawiadomiony o miejscu i dacie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży
najpóźniej w terminie 21 dni od dnia zamknięcia rokowań. Wyznaczony
termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w
miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator rokowań może
odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie będzie podlegać
zwrotowi. Wszelkie koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem
umowy sprzedaży ponosi nabywca wyłoniony w rokowaniach.
Uczestnik rokowań winien przedłożyć komisji przeprowadzającej
rokowania:
1) oryginał dowodu wpłaty zaliczki.
2) dokument tożsamości.
3) aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu rokowań w
przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika
przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w
przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.
4) o r y g i n a ł p e ł n o m o c n i c t w a p o t w i e r d z o n e g o n o t a r i a l n i e ,
upoważniającego do działania na każdym etapie rokowań, w przypadku
osoby reprezentującej uczestnika rokowań.
5) pisemną zgodę współmałżonka do uczestnictwa w rokowaniach w
jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego
nabycia nieruchomości, w przypadku małżonka zamierzającego
samodzielnie uczestniczyć w rokowaniach na nieruchomość nabywaną do
majątku wspólnego.
6) oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej
nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz stanem
technicznym obiektu.
7) numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócona zaliczka, w
przypadku nie wygrania rokowań.
Rokowania są ważne nawet, gdyby wpłynęła jedna oferta spełniająca
warunki określone w treści ogłoszenia. W przypadku ofert zawierających
równorzędne propozycje cenowe decyduje oferta cenowa ustalona w
drodze ustnych rokowań z oferentami.
Zastrzega się prawo uznania, że złożone oferty nie spełniają oczekiwań
Gminy Namysłów lub też przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z
oferentami.
Przetargi publiczne ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości
zakończone wynikami negatywnymi odbyły się w dniach: 20.05.2014 r. (I),
31.07.2014 r. (II), 30.10.2014 r. (III), 15.12.2014 r. (IV), 30.03.2015 r. (V).
Cena wywoławcza nieruchomości ogłaszana w przetargach wynosiła: w I i
II przetargu – 180 000,00 zł, w III i IV – 162 000,00 zł, w V – 150 000,00 zł.
Podane ceny są wartościami brutto.
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, ul.
Dubois 3, 46-100 Namysłów, budynek B, pokój nr 34 lub 28, tel. 77 4190
377 (w godzinach pracy Urzędu).
Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński

Przetarg odbędzie się w dniu 16 lipca 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 13
lipca 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.
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

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)
oraz §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w
sprawie sposobu i trybu prowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz Uchwałą
04/03/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakład
Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie z dnia 06
marca 2015 r.
Zarząd „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2014r. Poz. 518 z późn.
zm.) oraz §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu prowadzenia przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz Uchwałą
04/03/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakład
Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie z dnia 06
marca 2015r.
Zarząd „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. użytkowej 25,53 m² położonego w
budynku mieszkalno-usługowym w Namysłowie przy ul. 3-go Maja 7 wraz
z udziałem wynoszącym 18/100 części wspólnej budynku i prawie
współwłasności działki gruntowej nr 986/3 (k.m.7) o pow. 0,0316 ha, dla
której Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą Nr OP1U/00020369/0.

lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. użytkowej 72,33 m² położonego w
budynku mieszkalno-usługowym w Namysłowie przy ul. 3-go Maja 7 wraz
z udziałem wynoszącym 47/100 części wspólnej budynku i prawie
współwłasności działki gruntowej nr 986/3 (k.m.7) o pow. 0,0316 ha, dla
której Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą Nr OP1U/00020369/0

Lokal mieszkalny składa się z 1 pokoju, kuchni oraz wc na klatce
schodowej. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow.
2,63m².

Lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni – lokal przeznaczony do
remontu. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 3,43m².
Cena wywoławcza wynosi - 110.400,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi - 51.300,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 09 lipca 2015 r. godz. 10.00 w siedzibie
„ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie ul. Dubois 5, pokój nr 1a.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w
wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 5.130,00 zł płatna do dnia
06 lipca 2015 r. (decyduje data uznania rachunku bankowego „ZAN”
Sp. z o.o. przelewem na rachunek „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie nr
34 8890 0001 0026 8279 2000 0002 w Banku Spółdzielczym w
Namysłowie. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny
nieruchomości osobie, która wygra przetarg.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który
wygrał przetarg od zawarcia aktu notarialnego.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.
Cena nieruchomości ustalona w przetargu powiększona o koszty
przygotowania dokumentacji, podatku VAT plus koszty ogłoszenia
płatna będzie jednorazowo przelewem najpóźniej w przeddzień
zawarcia umowy notarialnej na rachunek
“ZAN” Sp. z o.o. nr 34 8890 0001 0026 8279 2000 0002 w Banku
Spółdzielczym w Namysłowie.
Nabywca jest zobowiązany do poniesienia wszelkich kosztów
związanych z nabyciem nieruchomości.
Zarząd Spółki może odwołać przetarg z ważnych przyczyn informując o
tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
Bliższych informacji udziela Robert Radomski tel. (77) 4 -107-275 w
godz. 7.00 - 10.00 lub 14.00 - 15.00.
Prezes Zarządu
/-/ Andrzej Spór
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 652/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 września
2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Burmistrz Namysłowa ogłasza
III 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 09 lipca 2015r. godz. 10.30 w siedzibie
„ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie ul. Dubois 5, pokój nr 1a.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w
wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 11.040,00 zł płatna do dnia
06 lipca 2015r. (decyduje data uznania rachunku bankowego „ZAN”
Sp. z o.o. przelewem na rachunek „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie nr
34 8890 0001 0026 8279 2000 0002 w Banku Spółdzielczym w
Namysłowie. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny
nieruchomości osobie, która wygra przetarg.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który
wygrał przetarg od zawarcia aktu notarialnego.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.
Cena nieruchomości ustalona w przetargu powiększona o koszty
przygotowania dokumentacji, podatku VAT plus koszty ogłoszenia
płatna będzie jednorazowo przelewem najpóźniej w przeddzień
zawarcia umowy notarialnej na rachunek „ZAN” Sp. z o.o. nr 34
8890 0001 0026 8279 2000 0002 w Banku Spółdzielczym w
Namysłowie.
Nabywca jest zobowiązany do poniesienia wszelkich kosztów
związanych z nabyciem nieruchomości.
Zarząd Spółki może odwołać przetarg z ważnych przyczyn informując o
tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
Bliższych informacji udziela Robert Radomski tel. (77) 4 -107-275 w
godz. 7.00 - 10.00 lub 14.00 - 15.00.
Prezes Zarządu
/-/ Andrzej Spór

Przetarg odbędzie się w dniu 16 lipca 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 13
lipca 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. oraz II z dnia 30.03.2015 r. zostały rozstrzygnięte
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

17
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2014r. Poz. 518 z późn.
zm.) oraz §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu prowadzenia przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz Uchwałą
04/03/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakład
Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie z dnia 06
marca 2015 r.
Zarząd „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2014r. Poz. 518 z późn.
zm.) oraz §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu prowadzenia przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz Uchwałą
04/03/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakład
Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie z dnia 06
marca 2015 r.
Zarząd „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. użytkowej 57,98 m² położonego w
budynku mieszkalnym w Namysłowie przy ul. Jagiellońskiej 4 wraz z
udziałem wynoszącym 16/100 części wspólnej budynku i prawie
współwłasności działki gruntowej nr 973/12 (k.m.7) o pow. 0,0266 ha, dla
której Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą Nr OP1U/0001933/9.

lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. użytkowej 40,17 m² położonego w
budynku mieszkalnym w Namysłowie przy ul. Dubois 9 dla którego Sąd
Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą Nr OP1U/00047267/0 oraz prawie użytkowania wieczystego
działki gruntowej nr 1006/5 (k.m.7) o pow. 0,0133 ha dla której Sąd
Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą Nr OP1U/00047267/0 w udziale wynoszącym 152/1000.

Lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki oraz
wc – lokal przeznaczony do remontu. Do lokalu przynależy
pomieszczenie piwniczne o pow. 2,73m².

Lokal mieszkalny składa się z 1 pokoju, kuchni oraz łazienki z wc – lokal
przeznaczony do remontu.

Cena wywoławcza wynosi - 85.600,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi - 61.300,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 09 lipca 2015 r. Godz. 11.00 w siedzibie
„ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie ul. Dubois 5, pokój nr 1a.

Przetarg odbędzie się w dniu 09 lipca 2015r. Godz. 11.30 w siedzibie
„ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie ul. Dubois 5, pokój nr 1a.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w
wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 8.560,00 zł płatna do dnia 06
lipca 2015r. (decyduje data uznania rachunku bankowego ZAN Sp. z
o.o. przelewem na rachunek „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie nr 34 8890
0001 0026 8279 2000 0002 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nieruchomości osobie,
która wygra przetarg.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który
wygrał przetarg od zawarcia aktu notarialnego.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.
Cena nieruchomości ustalona w przetargu powiększona o koszty
przygotowania dokumentacji, podatku VAT plus koszty ogłoszenia
płatna będzie jednorazowo przelewem najpóźniej w przeddzień
zawarcia umowy notarialnej na rachunek „ZAN” Sp. z o.o. nr 34
8890 0001 0026 8279 2000 0002 w Banku Spółdzielczym w
Namysłowie.
Nabywca jest zobowiązany do poniesienia wszelkich kosztów
związanych z nabyciem nieruchomości.
Zarząd Spółki może odwołać przetarg z ważnych przyczyn informując o
tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
Bliższych informacji udziela Robert Radomski tel. (77) 4 -107-275 w
godz. 7.00 - 10.00 lub 14.00 - 15.00.
Prezes Zarządu
/-/ Andrzej Spór

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w
wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 6.130,00 zł płatna do dnia
06 lipca 2015r. (decyduje data uznania rachunku bankowego ZAN Sp.
z o.o. przelewem na rachunek „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie nr 34
8890 0001 0026 8279 2000 0002 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nieruchomości osobie,
która wygra przetarg.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który
wygrał przetarg od zawarcia aktu notarialnego.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.
Cena nieruchomości ustalona w przetargu powiększona o koszty
przygotowania dokumentacji, podatku VAT plus koszty ogłoszenia
płatna będzie jednorazowo przelewem najpóźniej w przeddzień
zawarcia umowy notarialnej na rachunek „ZAN” Sp. z o.o. nr 34
8890 0001 0026 8279 2000 0002 w Banku Spółdzielczym w
Namysłowie.
Nabywca jest zobowiązany do poniesienia wszelkich kosztów
związanych z nabyciem nieruchomości.
Zarząd Spółki może odwołać przetarg z ważnych przyczyn informując o
tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
Bliższych informacji udziela Robert Radomski tel. (77) 4 -107-275 w
godz. 7.00 - 10.00 lub 14.00 - 15.00.
Prezes Zarządu
/-/ Andrzej Spór

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
Burmistrz Namysłowa ogłasza
III 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.
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 7 sierpnia 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 4
sierpnia 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. oraz II z dnia 28.04.2015 r. zostały rozstrzygnięte
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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fot. Agnieszka Długokęcka-Kardaś

Namysłowski Rajd
Samochodowy

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul.
Dubois 3 (budynek B, III piętro) został wywieszony wykaz
nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy
Namysłów przeznaczonych do dzierżawy.
Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński

namysłowska

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH
DO DZIERŻAWY

Mistrzostwach Polski, którego do mety pilotowała Magdalena
Ścieszka. Obaj kierowcy posiadają rajdową licencję, przez co nie
byli liczeni w klasyfikacji generalnej, jednak sprawili ogromną
frajdę wszystkim kibicom stojącym na trasie, prowadząc swoje
auta bardzo widowiskowo.
Na wszystkich uczestników czekały atrakcyjne upominki
oraz nagrody, które wręczył Burmistrz Namysłowa Julian
Kruszyński. Zwycięzca otrzymał samochodową instalację gazową o
wartości 2500 zł, którą ufundowała firma D&G z Namysłowa.
Dodatkowe nagrody otrzymały również trzy najlepsze
namysłowskie załogi. Najlepszym namysłowianinem okazał się
Mateusz Weska (Astra GSI) wraz ze swoim pilotem Bogdanem
Chudym. Na drugim miejscu znalazła się załoga Łukasz Kozłowski/
Jacek Konefał (Ford Sierra). Trzecie miejsce padło łupem
Jeremiasza Wiśniewskiego (Kia Picanto), którego pilotował ojciec,
Marek Wiśniewski, doświadczony kierowca wyścigów płaskich.
Zawody uświetnił na rynku festyn przygotowany z okazji
Święta Dnia Flagi. Wszystkim kibicom dziękujemy za doping na
trasie, a sponsorom i władzom miasta za wsparcie. Do zobaczenia
za rok!
Agnieszka Długokęcka-Kardaś

azeta

2

maja br. na namysłowskim rynku, punktualnie o godzinie
10:30, po pięciu latach przerw y w ystartował
Namysłowski Rajd Samochodowy.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że po dziesięciu latach
wraz z tegoroczną edycją rajdu, do Namysłowa powrócił również
cykl „Kierowca roku Opolszczyzny”, organizowany przez
Automobilklub Opolski.
Na trasie do rywalizacji stanęło 41 załóg, które miały przed
sobą do pokonania 130- kilometrową trasę. W sumie odbyło się 9
prób sprawnościowych na odcinkach asfaltowych oraz
szutrowych. Trasę najszybciej pokonał kierowca Subaru Imprezy
Arkadiusz Lechoszest, pilotowany przez bardzo doświadczonego
pilota znanego ze startów w Rajdowych Samochodowych
Mistrzostwach Polski – Jacka Spentanego. Natomiast ostatnią
próbę o puchar Burmistrza Namysłowa wygrała załoga Mitsubishi
Lancera, Adrian Wichłacz/Maciej Kaczmarczyk.
W rajdzie wystartował również swoją Sierrą Cosworth,
czterokrotny Mistrz Polski w wyścigach samochodowych Marcin
Kozłowski, pilotowany w tegorocznej edycji rajdu przez Agnieszkę
Długokęcką – Kardaś oraz Szymon Rusin, startujący obecnie
samochodem BMW M3 w Rajdowych Samochodowych
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