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Z okazji nowego roku szkolnego 2015/2016
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Oświaty składam najserdeczniejsze życzenia

spokojnej i satysfakcjonującej pracy.

Uczniom życzę, aby nadchodzące miesiące

były nie tylko czasem wytężonej pracy, ale

niosły także ze sobą wiele radości i zadowolenia

z rozwoju własnych zainteresowań i uzdolnień.

Rodzicom życzę, aby osiągnięcia pociech były

nieustającym powodem do dumy i radości.
Burmistrz Namysłowa
Julian Kruszyński

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
wszyﬆkim Dyrektorom,
Nauycielom i Pracownikom
Oświaty składam najserdeniejsze
żyenia zdrowia, wszelkiej
pomyślności, ale i cierpliwości
i optymizmu w tej trudnej i wymagającej misji.
Dziękuję Pańﬆwu za trud, poświęcenie
i zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą
oraz wskazywanie im właściwej drogi życia.
Żyę, aby ta odpowiedzialna praca była powszechnie
szanowana, a Pańﬆwu rawiała radość i dawała jak
najwięcej powodów do satysfakcji.
Burmiﬆ Namysłowa
Julian Kruszyński
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25 lat Samorządności w Gminie Namysłów – fotorelacja
29 sierpnia br. w Namysłowie obchodziliśmy 25 - lecie Samorządności w Gminie Namysłów. Część oficjalna uroczystości, z udziałem
znamienitych gości honorowych, w tym senatora RP – Józefa Piniora, wojewody opolskiego – Ryszarda Wilczyńskiego oraz prezydenta
Wrocławia – Rafała Dutkiewicza odbyła się w Namysłowskim Ośrodku Kultury.

Uroczystość poprowadził Sylwester Zabielny – przewodniczący Rady Miejskiej w Namysłowie. Wprowadzenie do uroczystości „Od
Solidarności do samorządności” wygłosił historyk - Włodzimierz Putowski. Słowem śpiewanym uraczyła gości Małgorzata Jaźwa. Goście
honorowi podzielili się refleksjami nt. „Odrodzonego samorządu w wolnej Polsce”.

Niezwykle interesującym punktem uroczystości był panel dyskusyjny pt. „25 lat samorządu” z udziałem dotychczasowych burmistrzów
Namysłowa, w tym Adama Maciąga, Krzysztofa Kuchczyńskiego, obecnego burmistrza Juliana Kruszyńskiego oraz senatora, wojewody i
prezydenta Wrocławia.

Na Wyspie przy Widawie odbył się natomiast Piknik Rodzinny. Na scenie zagościły zespoły z kręgu poezji śpiewanej - Triada Poetica
(pieśni Jacka Kaczmarskiego) oraz „Nasza Basia Kochana”. Wesołego tonu dodał program kabaretowy w wykonaniu aktorów z serialu
„Ranczo”.

3
Od samorządu do… - rozmowa z Ryszardem Wilczyńskim

O

d początku transformacji jest Pan związany z
samorządem, a od 8 lat z administracją państwową.
We wrześniu świętowaliśmy 25-lecie samorządności
w gminie Namysłów. Tuż przed tym, jako jedyny z
regionu został Pan wyróżniony przez Ministra Administracji i
Cyfryzacji Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu
Terytorialnego. Jaki na początku był namysłowski samorząd?
Ryszard Wilczyński: Istotnie, uczestniczyłem w
narodzinach samorządności, tej na poziomie gminy i tej
powiatowej. Nawet więcej, decyzja sejmiku samorządowego,
któremu wówczas przewodniczyłem, przesądziła o utworzeniu
powiatu namysłowskiego. W gminie łączyłem funkcję radnego i
sekretarza gminy (teraz nie jest to możliwe). Podobnie w
powiecie, pierwszą kadencję byłem sekretarzem, drugą radnym i
wiceprzewodniczącym rady .
Początki w gminie były trudne: budowanie od podstaw,
pokonywanie problemów elementarnych: w mieście niedobory
wody w kranach, na wsi brak wodociągów, telefonów jak na
lekarstwo (kto dziś pamięta, że Rejon Namysłów miał wówczas
niespełna 1000 numerów), nie istniały składowisko odpadów i
oczyszczalnia ścieków. Był to codzienny bój o wydobycie
Namysłowa i wsi gminy z absolutnego infrastrukturalnego dołka i
bezrobocia sięgającego 25 %. Stąd euforia, gdy w 1993 roku
zawitał Schöller – pierwsza licząca się inwestycja zagraniczna w
regionie. Mnie, oprócz udziału w kreowaniu działań strategicznych
(np. wiedza geologa przydała się żeby dwukrotnie w stosunku do
pierwszej koncepcji powiększyć zbiornik w Michalicach),
przypadało unowocześnianie Urzędu Miejskiego – wówczas
zarysował się obecny kształt jego wnętrz i otoczenia, a zaczynało
się od elementarnych zmian - remontu toalet. Wówczas
rozpoczęła się rewitalizacją namysłowskiej starówki, co
najważniejsze przygotowano warunki do powstania powiatu. O
decyzji to przesądzającej już wspomniałem. Powiat tworzyliśmy
nie mając nic. Starosta Adam Maciąg był jak Jan Bez Ziemi. Gmina
„wyposażyła” nas w kilka starych biurek i zdewastowane
pomieszczenia w Ratuszu. W roku 1998 powiat przez pierwsze
miesiące nie miał jeszcze własnych środków - aby remontować
pierwszą toaletę, w której śmierdziało niemiłosiernie,
przywiozłem własne kafelki z domu. Trzy lata później powiat miał
siedzibę - dawny magazyn Centrali
Nasiennej, adaptowany w 9 miesięcy
i tydzień. By było taniej, meble do
gabinetów wynalazłem na
wyprzedaży w Jarocinie – większość
służy do dziś.
A jak się później samorząd
zmieniał? Jakie zmiany są jeszcze
konieczne?
Samorząd oczywiście rósł w
siłę i możliwości niedostępne w
latach 90. Było to związane z
procesem integracji z Unią
Europejską, a następnie z
członkostwem w UE. Z jednej strony
dostępność środków była
błogosławieństwem, a z drugiej
zastępowała strategię (tak było w
całym kraju) – robiono to na co
aktualnie było dofinansowanie.
Pierwsza dekada samorządności lat
90. oznaczała nadrabianie zapóźnień

cywilizacyjnych i wykreowanie marki Namysłowa jako prężnego
ośrodka z ambicjami (Schöller, zbiornik Michalice, powiat,
przekształcenia firm). Kolejne lata nie podtrzymały tego trendu.
Namysłów nadal się rozwijał ale bez wyraźnej myśli strategicznej.
Sprzedaż namysłowskiego zamku i niewykorzystanie obszaru
inwestycyjnego należącego do Specjalnej Strefy Ekonomicznej
były tego symptomem. Powstała jeszcze duża inwestycja duńskiej
firmy Velux, ale „stracono” zbiornik michalicki - nie został centrum
turystyki, wypoczynku i sportów wodnych. Co do zamku - to
obiekt o charakterze zasobu kluczowego – a takich zasobów się nie
wyzbywa. Powiązanie i udostępnienie dla ruchu turystycznego i
przedsięwzięć kulturalnych przestrzeni zamku z jego dziedzińcem i
przedpolem po Młynówkę oraz odkrytych przy kościele Św.
Franciszka krużganków przeniosłoby Namysłów do wyższej ligi
atrakcyjności turystycznej.
Wracając do głównej myśli – Namysłów przestał być regionalną
forpocztą zmian, stał się miastem powiatowym solidnie
>>>
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wykorzystującym środki unijne. Ale to za mało, by być gwiazdą w
regionie. Kluczbork został zdystansowany przez Namysłów w
latach 90. ale w końcówce lat 2000. wyprzedził Namysłów
specjalizując się w przemyśle metalurgicznym i stając się ważnym
ośrodkiem sportu. Swój prymat Kluczbork przypieczętował
błyskawicznym, turystyczno – rekreacyjnym wykorzystaniem
nowego zbiornika na Stobrawie. W Namysłowie nieprzeciętną
pozostała aktywność gospodarcza, w tym branży gastronomiczno
– hotelarskiej (w mieście) i deweloperów, którzy przejęli rolę
czynnika miastotwórczego. Powstało nowe centrum Namysłowa
przy ul. Bohaterów Warszawy. Prócz pozytywów pojawił się
negatyw – rynek upadający pomimo rewitalizacji. Obszary
wiejskie, poza silnym sektorem rolnym, pozostały ekonomicznie
słabe. Wystarczy przywołać sąsiednie kępińskie by to sobie
uzmysłowić (w każdej wsi po kilka, może nawet kilkanaście fabryk).
Być może była to cena konfliktu politycznego pomiędzy gminą a
powiatem, a może nie - kadencja, w której na obu poziomach
władała ta sama opcja, świeżych impulsów nie przyniosła.
Konkludując Namysłów i powiat są obszarem wielkich możliwości
– wystarczy przywołać potencjał zbiornika w Michalicach i
skarbów kulturowych i przyrodniczych Pokoju. W skali powiatu,
angażując samorząd województwa, trzeba trzymać się koncepcji
Stobrawskiej Strefy Rekreacji i Rehabilitacji. Namysłowowi trzeba
nadać wyraźny profil rozwojowy, wykorzystać drzemiące
potencjały, użyć przede wszystkim ludzi. Otóż Namysłów, dzięki
przedsiębiorczości i deweloperom, nie tracił demograficznie. Jest
miejscem, w którym aktywnie i ambitnie poczyna sobie pokolenie
trzydziesto i czterdziestolatków. To wielka nadzieja i szansa.
Pracował Pan jako samorządowiec, potem wykonując

funkcję wojewody. Czy decyzja o ubieganiu się w najbliższych
wyborach o mandat posła to naturalna konsekwencja obranej
drogi?
Oczywiście tak. Rozwinąłem wiele inicjatyw, od tych dla obszarów
wiejskich po senioralne i środowiskowe (ostatnio program
mikroretencji) – chcę dopilnować ich realizacji, w pracy
parlamentarnej usuwając bariery. To znakomity wsad do pracy
posła, aby np. przygotować rozwiązania dla uruchomienia
procesów rewitalizacji jako dźwigni rozwojowej, tworzenia stref
inwestycji przemysłowych na terenach wiejskich (mój pomysł w
krajowym programie PO) dla terenów bez pracy, czy wdrożenia
systemu budowy tanich, czynszowych mieszkań komunalnych dla
młodych oraz seniorów (stabilizator struktur społecznych i
antidotum na emigrację młodzieży).
Jakie pola działalności na rzecz Ziemi Namysłowskiej
widzi Pan dla siebie jako parlamentarzysty?
Mój indywidualny program obejmuje kilkanaście konkretnych
spraw do załatwienia. Sukces będzie skutkować lokalnie i
regionalnie. Taki mam zamysł: angażować się w to, co stając się
rozwiązaniem w skali kraju da bezpośrednią korzyść, np. w
Namysłowie i oczywiście w regionie. Wymieniłem wyzwania przed
jakimi stoi powiat i gmina. „Ogarnięty”, myślący strategicznie
poseł, z autorytetem i dorobkiem, przyda się Ziemi
Namysłowskiej. Trzeba wesprzeć gminę (a i powiat chętnie) w
najbardziej ambitnych zamierzeniach. Namysłów to mój
matecznik, nie interesuje mnie warszawska kariera. Tu mam dom,
swoją wieś (chcę aby została „wsią przyjazną seniorom”), szereg
tematów do dokończenia oraz parę nowych na dobry start.
Rozm. Sławomir Stramski

Premier Ewa Kopacz w Namysłowie

P

od koniec sierpnia premier Ewa Kopacz spotkała się w
Namysłowie z członkami Towarzystwa Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz z
burmistrzem Julianem Kruszyńskim i jego
współpracownikami.

fot. Maciej Śmiarowski / KPRM

Wbrew planom spotkanie z panią premier Ewą Kopacz w
Namysłowie ze spotkania kameralnego ze środowiskiem
kresowym stało się wydarzeniem publicznym, szeroko
komentowanym. W każdym razie należy podkreślić, że była to
pierwsza w historii wizyta urzędującego premiera RP w naszym
mieście. Miało ono wyraz symboliczny, jej celem było bowiem
spotkanie z wartościowymi ludźmi kultywującymi pamięć i
tradycje kresowe, bliskie bardzo wielu namysłowianom. Spotkanie
było bardzo udane, dość powiedzieć, że trwało dwa razy dłużej od
planowanego grafiku. Nawet nieprzychylne okrzyki młodych i
niedoświadczonych ludzi przed spotkaniem sprowokowały jego
uczestników do pełnej osobistych refleksji dyskusji nad kondycją
wychowania patriotycznego młodego pokolenia i powinnościach
jakie w tym zakresie mają państwo, samorząd, szkoły, autorytety i

wychowawcy. Bardzo wymowne w tej sytuacji były zwierzenia
pani Ireny Kality, prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów
Południowo Wschodnich, która podzieliła się z nami swoimi
osobistymi przeżyciami swoimi i swojej rodziny, tragicznie
doświadczonej przez komunistyczny reżim.
Pani premier zadeklarowała się pomóc rozwiązać kilka istotnych
problemów trapiących mieszkańców naszego miasta. Motywem
przewodnim wizyty premier Ewy Kopacz w Namysłowie stała się
sprawa remontu linii kolejowej nr 143 relacji Kluczbork-Wrocław, a
właściwie postulat, by inwestycja ta została ujęta na liście
projektów z zapewnionym finansowaniem. Pani premier była
doskonale zorientowana w temacie i przedstawiła jasny i
przekonujący plan pozyskania środków na modernizację tego,
jakże istotnego dla namysłowian, połączenia kolejowego.
Cenną deklarację udało się uzyskać od pani premier w sprawie
namysłowskiego szpitala. Zadeklarowała pomoc rządu w
wysokości 700 tys. zł na zakup nowoczesnego trójwymiarowego
aparatu USG, który podniósłby konkurencyjność naszej placówki.
Rozmawiano również o pomocy dla rolników poszkodowanych
przez tegoroczne nawałnice i susze.
SS
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o pow. 7.34 ara każda
w Namysłowie przy ul. Norwida.
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Szpital dostanie ponad milion zł
- To, że namysłowski szpital zostanie dofinansowany w
tym roku kwotą 1 mln zł deklarowałem jeszcze przed objęciem
urzędu - mówi burmistrz Julian Kruszyński. Dziś już wiadomo, że
na placówkę gmina przekaże łącznie większą kwotę.
Jak dotąd gmina jako współudziałowiec Namysłowskiego
Centrum Zdrowia S.A. zdecydowała się na podniesienie kapitału
spółki. Na ten cel przeznaczyła 300 tys. zł. Kolejne 56 tys. na rzecz
placówki, to umorzony podatek od nieruchomości w wysokości 56
tys. zł. Następnym krokiem będzie zakup nowoczesnego
urządzenia do ultrasonografii, tzw. USG - Taki zakup otworzyłby dla
naszego szpitala zupełnie nowe możliwości diagnostyczne - mówi
burmistrz Kruszyński - Nie ma możliwości prowadzenia skutecznej
terapii bez dobrej i nowoczesnej diagnostyki, a z tego urządzenia
będą mogły korzystać praktycznie wszystkie oddziały w placówce.
Takich kompleksowych możliwości nie ma w bliskiej i dalszej

okolicy. To sprawi, że nasz szpital stanie się bardziej konkurencyjny.
P l a n o w a ny ko s z t za ku p u t o 7 0 0 t y s . z ł - J e s t d u że
prawdopodobieństwo, że zgodnie z obietnicą pani premier Ewy
Kopacz, otrzymamy na ten cel częściowe dofinansowanie - dodaje
burmistrz - Jeśli jednak się tak nie stanie, jesteśmy gotowi
sfinansować zakup w całości.
Dlaczego na taką, rzeczową formę dofinansowania
zdecydował się burmistrz Kruszyński? - Wolę dać wędkę, która w
dłuższym okresie będzie dużą szansą na rozwój szpitala odpowiada - Dodatkowo, dotarły do mnie niepokojące sygnały o
dużej - sięgającej miliona - i wciąż powiększającej się stracie
finansowej w szpitalu, który jako starosta zostawiłem bez
zadłużenia. To bardzo alarmująca informacja. Dlatego tym bardziej
wnikliwie i na bieżąco będziemy analizować sytuację w NCZ, bo
jest to dobro nas wszystkich, mieszkańców gminy i powiatu.
SS

Wszyscy jesteśmy zwycięzcami

O

siedlowe tereny zielone dla pokoleń - propozycja
zadania zgłoszona przez Zarząd Osiedla nr 3 w
Namysłowie zwyciężyła w tegorocznym głosowaniu w
ramach budżetu obywatelskiego.
W ramach zwycięskiego projektu gmina przygotuje dwa
tereny rekreacyjne z ofertą spędzania wolnego czasu dla różnych
grup wiekowych mieszkańców. Powstaną przy zbiegu ulic
Wileńskiej i Orląt Lwowskich oraz Makowej i Polnej.
W chwili obecnej zlecono dokumentację na wykonanie
obydwu zieleńców oraz uzgodniono z Przewodniczącym Zarządu
Osiedla lokalizacje poszczególnych urządzeń i obiektów małej
infrastruktury. Realizacja powyższego zadania zaplanowana

została w miesiącach październik – listopad br., a same prace
rozpoczną się od nasadzeń zieleni.
Pozostałe osiedla, których projekty nie zdobyły
wystarczającej liczby głosów, nie mogą się także czuć
poszkodowane. Decyzją burmistrza Juliana Kruszyńskiego
umożliwiono zarządom wszystkich osiedli złożyć wnioski z
propozycjami inwestycji, które zostaną uwzględnione w
tworzącym się właśnie projekcie budżetu gminy na 2016 rok. Koszt
każdego z osiedlowych projektów winien się zamknąć w kwocie 10
tys. zł. Nie wyklucza to, rzecz jasna, udziału w przyszłorocznej
edycji budżetu obywatelskiego.
Także Młodzieżowa Rada Miejska wyszła naprzeciw

ogłoszenie płatne

Sprzedam
dwie działki budowlane
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oczekiwaniom projektodawców. Zdecydowała się przeznaczyć
kwotę 40 tys. zł z własnej części tegorocznego budżetu na
realizację projektu, który zdobył drugie miejsce w głosowaniu, tj.
Street Workout Park przy ul. Kolejowej, przy obecnym Orliku - To
niezwykle cieszy, że zaszczepienie tzw. "obywatelskości", która

stała u podstaw utworzenia w Namysłowie budżetu
obywatelskiego, młodzieżowej rady i rady seniorów owocuje
właśnie takimi decyzjami i wzajemną współpracą - ocenia
burmistrz Julian Kruszyński.
SS

Zagłosowało łącznie 2487 uprawnionych do tego namysłowian, co stanowi frekwencję na poziomie 18,55 proc.
Szanowni Państwo, Sąsiedzi, Znajomi, Koleżanki i Koledzy!
Dziękuję wszystkim mieszkańcom Namysłowa, którzy brali udział w głosowaniu nad wyborem projektu
w Pierwszym Budżecie Obywatelskim Miasta Namysłów.
Podziękowania kieruję również do Zarządu Osiedla Nr III za determinację
i wytrwałość w propagowaniu postaw obywatelskich.
Szanowni Państwo z tak wspaniałą grupą obywateli, mieszkańców Naszego Miasta, Naszego Osiedla udało nam się
wypromować jeden z projektów – „Osiedlowe tereny zielone dla pokoleń” –
osiedlowe tereny zielone u zbiegu ulic Orląt Lwowskich i Wileńskiej oraz ulic Makowej i Polnej.
To ten projekt Miasto zrealizuje w 2015 r.!
Dziękuję Wszystkim
Urszula Łyżniak
Radna Rady Miejskiej w Namysłowie

Rozmawiali o Rynku
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września w urzędzie miejskim odbyły się
konsultacje społeczne w sprawie namysłowskiego
Rynku. Największe zainteresowanie wzbudziła
kwestia organizacji ruchu drogowego w centrum

miasta.
W ramach konsultacji przedstawiono trzy propozycje częściowego
wyłączenia Rynku z ruchu samochodowego. Po dyskusji
zdecydowano, że jedna z nich zakładająca tylko częściowe
zamknięcie ulic będzie zastosowana czasowo od połowy listopada
br. do stycznia roku następnego. Będzie to miało związek z
umiejscowieniem na rynku sztucznego lodowiska i z planowanym

otwarciem w tym miejscu jarmarku bożonarodzeniowego.
Omawiano również ewentualne zmiany w zasadach parkowania,
które będzie można wprowadzić po Nowym Roku, kiedy skończy
się umowa z dotychczasową firmą obsługującą strefę płatnego
parkowania. Poruszono również temat umieszczania reklam
wielkoformatowych w myśl przepisów ustawy o krajobrazie.
Wkrótce radni miejscy opracują jasne zasady w tym zakresie.
Rozmawiano także o utrzymaniu czystości w mieście oraz
możliwości zaciągania pożyczek przez wspólnoty mieszkaniowe i
przedsiębiorców na rzecz remontu zabytkowych kamienic w
centrum.
SS

Nowe stawki za ścieki

D

ecyzją namysłowskich radnych czekają nas nowe
stawki za odprowadzane ścieki. Nowa stawka
wyliczona przez EKOWOD za ścieki wytworzone w
gospodarstwach domowych będzie się kształtować na
poziomie 5,85 zł brutto za m³. Będzie wciąż dużo niższa niż
średnia stawka na Opolszczyźnie, która wynosi 6,87 zł za m³. W
kraju jest ona jeszcze wyższa - 6,98 zł za m³.

Wprowadzenie nowej stawki związane jest z ogromną
ilością inwestycji w ochronę środowiska, modernizację
oczyszczalni i zaciągniętymi na ten cel pożyczkami w latach
ubiegłych. Uwarunkowania prawne i wytyczne związane z ochroną
środowiska narzucają coraz wyższe standardy w tym zakresie.
Przygotowany przez spółkę EKOWOD plan nie przewiduje w
tym roku podwyżki cen za wodę.
SS

7
Będzie remont drogi Namysłów – Smarchowice Wielkie

K

onsekwencją wizyty pani premier w Namysłowie były
uzgodnienia, jakie wraz ze swoimi zastępcami
burmistrz Julian Kruszyński poczynił z
przedstawicielami GDDKiA oraz Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Opolu.
Dzięki tym rozmowom gmina uzyskała jasną deklarację w
sprawie remontu odcinka drogi Namysłów – Smarchowice

Wielkie. Planowane roboty obejmą trasę od skrzyżowania ul.
Reymonta z Jana Pawła II - tuż za parkiem „Pod Grzybkiem” do
skrzyżowania z ul. Brzeską. Inwestor zamierza również
wybudować ciąg pieszo – rowerowy z Namysłowa do Smarchowic
Wielkich. W planach jest wybudowanie także ronda na
skrzyżowaniu ulic: Reymonta z Jana Pawła II oraz następnego
ronda na rozwidleniu dróg na Brzeg i Opole.
KK

Budowa ulicy Fabrycznej

J

est to już ostatni etap prac, kończący inwestycję dotyczącą
budowy drogi ulicy Fabrycznej w Namysłowie wraz z
chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem.
W październiku br. rozpocznie się procedura odbiorowa ww.
zadania, której efektem będzie przekazanie do eksploatacji
nowego odcinka drogi o łącznej długości 495 m. Warto

wspomnieć, że inwestycja jest współfinansowana w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II –
Bezpieczeństwo Dostępność – Rozwój. Całkowita wartość
inwestycji wynosi blisko 1 mln zł. z czego 50 % stanowi dotacja.
KK

Więcej miejsc w żłobku
łobek w Namysłowie powiększył się o 40 miejsc. To
efekt modernizacji, którą gmina przeprowadziła w
Przedszkolu nr 4 przy ul. Reymonta, w którego murach
znajduje się placówka - To była konieczność, bowiem
dotąd dysponowaliśmy 60 miejscami dla najmłodszych,
a zgłoszeń było blisko dwa razy więcej - mówi wiceburmistrz
Artur Włodarczyk.
W ramach modernizacji adaptowano część pomieszczeń na
dwie nowe sale, toalety i szatnie. Wszystkie spełniają wszelkie
wymagane normy i warunki. Remont kosztował gminę 110 tys. zł.

Ż

Dodatkowo zakupiono wyposażenie i zabawki dla podopiecznych
żłobka i zamontowano nową wózkownię.
Od września funkcjonują w żłobku nowe zasady. Głosami radnych
miejskich wprowadzono częściową odpłatność za czas, kiedy
dziecko nie uczęszcza do placówki - To była konieczność, gdyż
mieliśmy do czynienia z blokowaniem miejsc, na które było duże
zapotrzebowanie - mówi wiceburmistrz Włodarczyk - Zresztą tego
typu rozwiązanie funkcjonuje w niemal wszystkich gminach w
Polsce.
SS

Auto dla Straży Miejskiej

3

września br. na dziedzińcu Urzędu, Burmistrz Namysłowa
– Julian Kruszyński przekazał komendantowi Straży
Miejskiej kluczyki do długo oczekiwanego samochodu
służbowego.
Nowe auto w kolorach granatowo żółtej szachownicy z
herbem Namysłowa, zostało przyjęte przez namysłowian z dużym
zainteresowaniem. - Ten pojazd w sposób oczywisty przyczyni się
do poprawy efektywności, a także jakości naszej służby – podkreśla
komendant Straży Krzysztof Jankowiak.
KK

Nowe środki psychoaktywne – dopalacze i co jeszcze?

Z

inicjatywy Burmistrza Namysłowa Juliana
Kruszyńskiego w dniach 22-23 września br. Wydział
S p ra w O b y w a te l s k i c h U r zę d u M i e j s k i e g o w
Namysłowie zorganizował warsztaty w ramach projektu
„Nowe środki psychoaktywne - dopalacze i co jeszcze?”, dla
pedagogów ze wszystkich szkół z gminy Namysłów.
Zajęcia, w których wzięło udział 18 osób, odbyły się w
Urzędzie Miejskim w Namysłowie, a prowadziła je Mirosława
Olszewska – Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds.
Przeciwdziałania Narkomanii.
Uczestnicy warsztatów otrzymali certyfikaty
potwierdzające ich kompetencje do prowadzenia programu
profilaktycznego „Smak Życia”, dotyczącego kontaktów dzieci i
młodzieży z „dopalaczami” i innymi substancjami
psychoaktywnymi. Pedagodzy nabyli umiejętności jak pracować z

uczniami eksperymentującymi z „dopalaczami” oraz z ich
rodzicami.
Jan Hołowacz
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

8
ADDCARS Meeting 2015 – I Namysłowska Wystawa Samochodowa

20

w r z e ś n i a b r.
namysłowski Rynek
gościł wiele
pięknych i rzadko
spotykanych samochodów.
Namysłowianie mieli okazję
podziwiać wiele różnych pojazdów
- od najnowszych i najbardziej
ekskluzywnych samochodów,
jakim jest Mercedes S63 AMG,
przez sportowe Nissany 350z, po
poczciwe Fiaty 126p, które w
dawnych czasach były swoistym
luksusem. Podczas imprezy odbył
się konkurs publiczności na
najlepsze auto wystawy, w którym
z w y c i ę ż y ł c za r ny C h e v ro l e t
Corvette. Natomiast konkurs na fot. Dawid Majewski
najlepsze brzmienie silnika wygrał
Ford Sierra Cosworth. Nie zabrakło również pokazu ratownictwa.
Swoje umiejętności pokazali Druhowie z OSP Ligota Książęca,
Ratownicy z firmy Falck oraz Namysłowscy Policjanci Ruchu
Drogowego. Wystawa przyciągnęła tłumy namysłowian oraz gości,
jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem. ADDCARS 2015 nie

odbyłyby się, gdyby nie pasja i zaangażowanie czterech młodych
ludzi: Michała Matuszka, właściciela firmy CarKlej, Dawida
Woźnicy z firmy LCC Lider Car Care, Arka Nanowskiego z firmy
Margo oraz mojej osoby radnego Jakuba Włodarczyka. Pierwsza
edycja za nami - mamy nadzieję, że ponownie spotkamy się za rok.
Jakub Włodarczyk

Młodzieżowa Rada Miejska sfinansuje budowę Street Workout Parku

25

w r z e ś n i a b r. o d b y ł a s i ę j u ż I V S e s j a
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie,
podczas której radni podjęli uchwałę o
sfinansowaniu budowy upragnionego przez
namysłowską młodzież Street Workout Parku.
Przed podjęciem uchwały radni młodzieżowi skonsultowali się
ze swoimi środowiskami, następnie debatowali nad podjęciem
decyzji, gdzie taka inwestycja ma powstać. Sugerowali się
również wynikiem głosowania do Budżetu Obywatelskiego i
zdecydowali, że idealną lokalizacją będzie teren tuż obok
Białego Orlika przy ulicy Kolejowej w Namysłowie. Tuż po
zakończeniu sesji radni na czele z przewodniczącym MRM
Kacprem Cecko udali się ponownie na teren, gdzie
zlokalizowany zostanie Street Workut Park. Kwota
przeznaczona z budżetu MRM na ten cel, to 40 tysięcy złotych.
Opiekunowie
Radni Jakub Włodarczyk i Tomasz Wiciak

Goście ze Lwowa w Namysłowie

12

sierpnia br. gościliśmy w
Urzędzie Miejskim w
Namysłowie wspaniałych
młodych artystów wraz z
opiekunami (zastępcą dyrektora Centrum
Twórczości Dzieci i Młodzieży Haliczyny we
Lwowie Jarosławem Leskivem, kierownikiem
Zespołu Żeryło piosenkarzem Nazarem Savko
z żoną Nadią oraz kierownikiem Zespołu
Karmens Aleksandrem Płachotniukiem) - z
Centrum Twórczości Dzieci i Młodzieży
Haliczyny we Lwowie, którzy wykazali się
zarówno wspaniałym kunsztem
artystycznym, jak i wokalnym.
MR

9
Wznowienie programu w readaptacji osadzonych

O

d paru lat Koło PZW NSM Namysłów, z inicjatywy
własnej oraz projektu Wiesława Zwiefki, realizuje
program dotyczący readaptacji społecznej skazanych z
Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu (z przerwą w

2014 r.).
Przy udziale burmistrza Namysłowa, Dyrekcji ZK nr 1 we
Wrocławiu i Zarządu PZW Okręg Opole, wznowiono rozmowy i
podpisano umowę, przedmiotem której jest określenie zasad i
warunków prowadzenia współpracy przy realizacji programu
readaptacji społecznej „Wzmacnianie i wypełnianie ról
społecznych poprzez zagospodarowanie terenów nasyconych
akwenami wodnymi oraz utrzymanie ich w czystości.”
11 lipca br., w ramach programu readaptacji społecznej,
odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie nad Zbiornikiem w
Michalicach. Program przewiduje cykl 6-ciu sprzątań w 2015 roku.
Akcję poprzedziła pogadanka na tematy dotyczące ochrony
środowiska i gospodarki rybackiej, poparta materiałami
poglądowymi i przypomnieniem zasad BHP, po której
przystąpiono do sprzątania Zbiornika w Michalicach przez grupę
osadzonych z Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu we współpracy i
pod opieką członków Zarządu Koła PZW NSM.
Przed przystąpieniem do pracy odbyło się również krótkie
spotkanie, w którym obok Prezesa Koła PZW NSM – kol. Stanisława
Piasnego uczestniczył II zastępca burmistrza Namysłowa Rafał

Nowowiejski. V-ce burmistrz w swojej wypowiedzi przedstawił
zalety trójstronnej umowy Okręgu PZW w Opolu, Urzędu
Miejskiego w Namysłowie oraz Zakładu Karnego nr 1 we
Wrocławiu.
Cykliczne spotkania przyniosą korzyść wszystkim biorącym
udział w programie i środowisku naturalnemu Michalic.
Wśród zebranych śmieci znalazły się jak zwykle nie tylko akcesoria
wędkarskie, ale również „śmieci domowe".
Dziękuję Zarządowi Koła PZW NSM Namysłów za duży wkład pracy
w realizacji projektu.
Prezes Koła PZW NSM Namysłów
Stanisław Piasny

„Zaproś nas do siebie!”

N

amysłowski Ośrodek Kultury zakwalifikował się do
projektu Narodowego Centrum Kultury „Zaproś nas
do siebie!”. O miejsce ubiegało się 80 instytucji z całej
Polski, działających w dużych, średnich, jak i bardzo
małych miejscowościach, otwartych na współpracę i
podnoszenie kompetencji. Organizator przyjął zaproszenie do 20
instytucji kultury, które złożyły najlepsze wnioski. Projekt jest
realizowany od września do listopada 2015 roku.
O programie:
Projekt „Zaproś nas do siebie!” polega na zorganizowaniu w
siedzibie instytucji zapraszającej cyklu
trzech dwudniowych szkoleń na temat
pobudzania aktywności i działań
lokalnych. Warsztaty przeprowadzają
trenerzy i przedstawiciele NCK. Projekt
powstał przy współpracy 3 programów
działających na rzecz profesjonalizacji
sektora kultury: Domu Kultury+, Kadry
Kultury i Platformy Kultury.
Dom Kultury+ gromadzi wokół siebie
aktywne i świadome swojej misji domy
k u l t u r y. K a d r a K u l t u r y, d z i ę k i
szkoleniom prowadzonym już od ponad
10 lat, zachęca do nieustannego
podnoszenia kompetencji ludzi kultury (przede wszystkim jej
menedżerów), a Platforma Kultury aktywnie wspiera animatorów
kultury, wdrażając rekomendacje z NieKongresu Animatorów
Kultury.
Tematyka i terminy szkoleń w Namysłowie:
1. Fundusze na kulturę – przegląd źródeł (16-17 września 2015 r.)
2. Liderzy lokalnych społeczności – jak wzmacniać ich potencjał?
(6-7 października 2015 r.)
3. Budowanie strategii rozwoju instytucji kultury w oparciu o
kapitał społeczny (17-18 listopada 2015 r.)

Partnerzy lokalni:
W każdym szkoleniu przeprowadzonym w Namysłowskim Ośrodku
Kultury, weźmie udział 25 osób. NOK zaprosił do udziału w kursie
lokalnych partnerów (z którymi współpracuje, współpracował lub
chce współpracować), m.in.: Państwową Szkołę Muzyczną I st. im.
A. Kurylewicza w Namysłowie, radnych z Komisji Oświaty, Zdrowia i
Kultury oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w
Namysłowie, radnych Namysłowskiej Rady Seniorów i
Młodzieżowej Rady Miejskiej, przedstawicieli Konwentu Sołtysów,
Zarządów Osiedli, organizacji pozarządowych i placówek
oświatowych, a także urzędników i
animatorów kultury.
Plan wykorzystania szkoleń w dalszej
współpracy z partnerami lokalnymi:
Szkolenia prowadzone wśród
funkcjonujących na tym samym terenie
partnerów, a więc z obszaru Gminy
Namysłów, dadzą komfort i możliwość
pracy na rzeczywistych przykładach,
pomogą zmierzyć się z realnymi
problemami obecnymi w danym
środowisku i umiejscowionymi w
lokalnym kontekście.
Umacniając nasze dotychczasowe
relacje, wpłyną przede wszystkim na zwiększenie poziomu
profesjonalizacji podejmowanych razem przedsięwzięć, zwłaszcza
o charakterze edukacyjno-kulturalnym.
Jesteśmy przekonani, że uczestnicy szkoleń podzielą się również
zdobytą wiedzą i umiejętnościami w środowiskach i organizacjach,
do których należą, dzięki czemu siła oddziaływania warsztatów się
zwielokrotni, przynosząc znakomite wyniki w postaci wielu
wspólnie i z pasją zrealizowanych pomysłów.
Sylwester Zabielny
koordynator projektu „Zaproś nas do siebie!”

10
110 lat w służbie polskiej oświaty

R

ok 2015 ma dla społeczności oświatowej na ziemi
namysłowskiej podwójny wymiar: 110-lecie
powstania Związku Nauczycielstwa Polskiego zbiega
się z 70-leciem działalności ZNP w naszym powiecie.
Przed 70 laty, po prawie 600-letniej niewoli, na ziemi
namysłowskiej powstawały zręby państwowości polskiej.
Tworzyły się organy władzy, instytucje publiczne, organizacje
społeczne. Jedną z pierwszych instytucji i najważniejszych była
polska szkoła. Uruchomienie jej stanowiło początek normalizacji
życia na tym terenie, rozpoczynając nowy etap historii naszej małej
Ojczyzny.
W tę historię wpisane są życiorysy ludzi, którzy z wyboru
bądź z przypadku związali swój los z ziemią namysłowską. Byli
wśród nich nauczyciele, członkowie Związku Nauczycielstwa
Polskiego. Należeli do pierwszych organizatorów życia
społecznego po wojnie. Włączyli się w proces budowania
organizmu państwowego, tworząc jeden z jego fundamentów –
polską szkołę. Podjęli nauczycielską „pracę u podstaw”, nie bacząc
na trudne warunki materialne i uwarunkowania polityczne.
Związek Nauczycielstwa Polskiego powstawał na ziemi
namysłowskiej równocześnie z systemem edukacji. Ogniwa
związkowe tworzyli przedwojenni członkowie ZNP, nauczyciele
tajnego nauczania, uczestnicy ruchu oporu, żołnierze różnych
frontów. Ich szeregi zasilali pracownicy oświaty młodego wówczas
pokolenia, którzy włączali się w pracę związkową.

Działalność ZNP w powiecie namysłowskim to budowanie
demokratycznej, powszechnie dostępnej szkoły, likwidowanie
analfabetyzmu, praca kulturalno-oświatowa w środowisku. To
walka o poprawę warunków pracy i życia, o godność stanu
nauczycielskiego.
W ciągu 110 lat z codziennej pracy setek tysięcy działaczy i
członków ZNP powstawał dorobek naszej organizacji i jej tradycje.
Jubileusz naszej organizacji jest szczególną okazją do
przypominania i popularyzowania dziejów ZNP, do wydobywania
z przeszłości tego, co trwałe i cenne, do zachowania w pamięci
tych, którzy w różnych okresach dziejowych byli wierni Związkowi,
identyfikowali się z nim i pracowali dla niego.
W uznaniu dotychczasowego dorobku w działalności
związkowej oraz zasług dla oświaty i stanu nauczycielskiego oraz
pracowników placówek oświatowych Zarząd Główny Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie nadał Oddziałowi ZNP w
Namysłowie Sztandar.
110-letnia historia ZNP jest fundamentem, na którym
budujemy przyszłość Związku. Potwierdza ona, że siła ZNP tkwi w
jego jedności i tożsamości, a najcenniejszym kapitałem są ludzie,
szeregowi członkowie i działacze, którzy dźwigają ciężar pracy
związkowej i odpowiedzialności za organizację.
Stanisław Wojtasik
Prezes Oddziału ZNP
w Namysłowie

Harcerskie lato z Hufcem

W

dniach od 20.07.15 r. do 02.08.15 r. grupa
namysłowskich harcerzy wraz z osobami
niezrzeszonymi wyjechała na dwutygodniowy
obóz Hufca ZHP Namysłów na bazę w Wapienicy w
okolice Bielska Białej.
Od pierwszego dnia czekały na nich niespodzianki. Już po
przyjeździe musieli rozstawić swoje miejsca noclegowe, czyli
namioty. A nawet dla wyszkolonego harcerza nie jest to łatwa
sprawa, by tzw. „dziesiątkę” postawić. Dziewczyny musiały
wytężyć umysły i zorganizować przestrzeń wokół obozowiska.
Stworzyły tablice ogłoszeń, miejsce na ognisko i wiele innych
rzeczy przydatnych do pracy rzeczy. W kolejnych dniach harcerze
pomagali niezrzeszonym osobom poznać tajniki harcerskie, tzn.
brali udział w grze terenowej, w której zostały wykorzystane znaki
patrolowe, Alfabet Morse'a lub wyznaczali północ w niebanalne
sposoby, np. za pomocą zegarka. Poznawali siebie nawzajem dzięki
zabawą zespołowym, ogniskom wraz ze śpiewankami, czy
zwykłym spędzeniem wolnego czasu razem. Nie odbyło się bez
wędrówek górskich, bowiem zdobyli Dębowiec, Szyndzielnie ale

również Górę Żar. Każdy z nich, dzięki zróżnicowanemu
programowi obozowemu poznał swoje słabości, jak i mocne
strony. Każdy dzień był inny, każdy wyjątkowy. W podboju ku
poznawaniu tajnik harcerskich nie zapomnieli o zwiedzaniu.
Odwiedzili: Bielsko Białą, Żywiec, Cieszyn oraz Pszczynę. Po 12
dniach zostało im tylko pakowanie i powrót nazajutrz do domu.
Bardzo dziękujemy za pomoc Panu Burmistrzowi Julianowi
Kruszyńskiemu oraz jego zespołowi, który wsparł finansowo nasze
wszystkie atrakcje programowe.
Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj!
Harcerska Służba Informacyjna
Hufca ZHP Namysłów

Kostka brukowa
Płyty tarasowe
Kostka granitowa
Kamienie ozdobne
Kruszywa
Eko-bord
Donice ogrodowe
Doniczki domowe
Kora sosnowa
Agrotkanina
Agrowłóknina
Betonowe drewno ogrodowe
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Wernisaż „Thirteen (for luck)”
Temat: wernisaż cyklu trzynastu obrazów i tekstów poetyckich na
n i c h zawa r t yc h a u to rst wa Kr zysz to fa O go n ows k i e go
nagrodzonych (pierwsze miejsce w kategorii malarstwo
profesjonalne) na Międzynarodowym Biennale Malarskim we
Władywostoku (Rosja 2013).
Cel: wystawa (prezentacja cyklu trzynaście na szczęście) połączona
z akcją charytatywną tj. zbiórką darów dla Domu Dziecka w
Namysłowie (Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci z Domu Dziecka w
Namysłowie „Kraina Przyjaźni”, ul. K. Pułaskiego 1, 46-100
Namysłów, Bank Spółdzielczy w Namysłowie nr rachunku: 07 8890
0001 0019 1564 2000 0001).
Miejsce: Izba Regionalna w Namysłowie ul. Szkolna 2.
Czas: otwarcie uroczyste wernisażu obędzie się 22 października
2015 roku o godzinie 17:00. wystawa będzie dostępna do 27
listopada 2015 roku.
Organizator: Izba Regionalna w Namysłowie, Krzysztof
Ogonowski.
Harmonogram:
godz. 17:00 otwarcie wystawy przez dyrektora Izby Regionalnej
godz. 17:30 – 18:00 przemówienie Krzysztofa Ogonowskiego
godz. 18:30 prezentacja utworu: nie poddam się w wykonaniu
Michała Szpaka
godz. 18:40 rozpoczęcie zbiórki darów na rzecz Domu Dziecka w
Namysłowie, w tym licytacji grafiki Ogonowskiego opublikowanej
przez Międzynarodową Organizację Kulturalną Immagine&Poesia
w Kanadzie i na stronach tego ruchu (bezpłatny e-book) pt. the
opus topiarum of my thoughts
Uwagi dodatkowe:
a) zbiórka darów i licytacja grafiki potrwa do 06.11.2015 r., zaś
uroczyste przekazanie grafiki odbędzie się przy udziale władz
miasta Namysłów 27 listopada 2015 r.
b) wydarzeniu towarzyszy utwór w wykonaniu Michała Szpaka pt.
nie poddam się (słowa utworu: Michał Szpak / Krzysztof
Ogonowski, muzyka: Sebastian Piekarek). Utwór ten towarzyszy
cyklowi trzynaście (na szczęście) od samego początku w jego
publicznej prezentacji oraz stanowi nieodłączną część książki
trzynaście (na szczęście).
Thirteen (for luck) – cykl obrazów i tekstów poetyckich
Ogonowskiego powstałych w latach 2000-2013. Cykl ten został
nagrodzony na Międzynarodowym Biennale Malarskim w Rosji
(2013) roku w kategorii Malarstwo Profesjonalne. W/w cyklowi
towarzyszy publikacja książkowa o tym samym tytule (w
przekładzie na język rosyjski i
angielski) oraz piosenka w
wykonaniu Michała Szpaka pt. nie
poddam się (słowa: Michał Szpak /
Krzysztof Ogonowski, muzyka:
Sebastian Piekarek).
KO

Konkurs na logo MRM
Aby wziąć udział w konkursie
należy zaprojektować logo dla
Młodzieżowej Rady Miejskiej,
przesłać na adres e-mail:
konkursMRM@vp.pl do
31.10.2015 r.
Z pośród zgłoszonych prac
w y b ra n a zo sta n i e n a j l e p s za .
Szczegóły i regulamin konkursu na
fanpegu MRM. Zapraszamy do
udziału!
Przewodniczący MRM
Kacper Cecko

Plan gospodarki niskoemisyjnej
Mieszkańcu gminy
Namysłów!
Gmina pyﬆąpiła do
opracowania PLANU
GOSPODARKI
NISKOEMISYJNEJ
Jeﬆ to ﬆrateginy dokument, który opisuje kierunki działań
zmieających do osiągnięcia celów pakietu klimatynoenergetynego:
ź redukcja emisji gazów cieplarnianych,
ź zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych,
ź zwiększenie efektywności energetynej oraz poprawy jakości
powieta
ź zmiany poﬆaw konsumpcyjnych użytkowników energii.
Działania prowadzone w ramach PGN umożliwią poprawę
ﬆanu środowiska i jakości życia mieszkańców. Zadania
obejmują kontynuację rozpoętych w latach popednich
działań w zakresie zmieającym do ogranienia emisji
zanieyszeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji
budynków mieszkalnych i użyteności publinej, modernizacji
i rozbudowy sieci drogowej, zmniejszenia energochłonności
oświetlenia ulinego oraz innych dziedzin funkcjonowania
gminy. Dobe opracowany PGN pozwoli podnieść Nasze
szanse na uzyskanie doﬁnansowania ze środków krajowych i
Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Dodatkowe informacje uzyskacie Pańﬆwo na ﬆronie
internetowej www.namyslow.eu w zakładce Plan Goodarki
Niskoemisyjnej lub w Uędzie Miejskim w Namysłowie
Wydział Goodarki Komunalnej i Inweﬆycji tel. 77/4190 346
bądź u wykonawcy planu – Pomorska Grupa Konsultingowa SA
w Bydgoszy Pani Julita Siege tel. 52/ 3456 081.
Dziękujemy Pańﬆwu za pomoc w opracowaniu PGN
Burmiﬆ Namysłowa
Julian Kruszyński
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Wystawa prac Kamila Klucowicza

2

sierpnia w Izbie Regionalnej przy ul. Szkolnej 2 odbył się
wernisaż otwierający wystawę prac namysłowskiego
artysty – Kamila Klucowicza.
"Moje spojrzenie w ceramice i malarstwie" to już druga
organizowana w zabytkowych wnętrzach dawnej szkoły
ewangelickiej ekspozycja prac tego młodego plastyka, studenta
wrocławskiej ASP. Wystawione prace obejrzało kilkudziesięciu
gości, wśród których zauważyć można było m. in.
przewodniczącego Rady Miejskiej Sylwestra Zabielnego.
Organizatorami wydarzenia były: Izba Regionalna w Namysłowie,
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
oraz Namysłowski Ośrodek Kultury.
Mateusz Magda

fot. Martyna Friedrich

Podziękowania

P

rezes Grupy Rekonstrukcji Historycznej
„OKA” w Namysłowie – Tadeusz
Kw i e c i e ń s e r d e c z n i e d z i ę k u j e
sponsorom: Gmina Namysłów, Dom
Pogrzebowy STYKS Namysłów, Jacek Stadniczuk
YACHTLINE, Firma DZIEDZIC Namysłów, Jacek
Pa sz tet n i k N I W RO L , S k ł a d M ate r i a ł ów
Budowlanych OLBUD, Jerzy Baranowski,
Mieczysław Kleban, PHU HELMAR Wojciech
Pala, Przedsiębiorstwo Handlowe I. Kawoń & P.
Kawoń, Sklep Rybny Ilnicki, Wytwórnia Pasz
Wilków, Piekarnia Wilków Józef Wójcik, Arek
Birski, Spółdzielczy Zespół Gospodarczy ROLNIK,
Za k ł a d E n e rget y k i C i e p l n e j N a mys ł ów,
AGROMUND Namysłów, EKOWOD Namysłów,
Nadleśnictwo Namysłów, Roman Szołdra 7RS
WEB STUDIO, Dworek Różany, ARS Haft
Komputerowy Anna Roll – Stafij, RSP Lubska,
Hurtownia CYTRUSEK, Koło Łowieckie Łoś, Maryniak Rzeźnictwo –
Wędliniarstwo, Związek Rencistów, Emerytów i Inwalidów, Straż
Miejska Namysłów, Namysłowski Ośrodek Kultury, OSP
Brzozowiec i Smarchowice Śląskie – za wsparcie finansowe i
organizacyjne w kolejnej rekonstrukcji historycznej, która miała
miejsce 19.09.2015 r. w Smarchowicach Śląskich.

Rekonstrukcji historyczna przygotowana przez GRH „OKA” Namysłów,
przypominająca napaść Związku Radzieckiego na Polskę 17 września
1939 roku - Smarchowice Śląskie (19.09.2015 r.).
fot. Roman Szołdra

„Akcja profilaktyki stomatologicznej”

S

zkoły podstawowe gminy
Namysłów przystąpiły do
„Akcji Profilaktyki
Stomatologicznej”, objętej
patronatem Opolskiego Kuratora
Oświaty.
Akcja skierowana jest do
u c z n i ó w k l a s p i e r wszyc h sz kó ł
podstawowych. Obejmie około 12.429 dzieci w 346 szkołach woj.
o p o l s k i e g o, a u d z i a ł w n i e j weź m i e 1 3 9 ga b i n e tó w
stomatologicznych objętych kontraktem z Opolskim Oddziałem
Wojewódzkim NFZ.
W gminie Namysłów do akcji przystąpiły: Szkoły
Podstawowe Nr 3, 5 i 4 z Oddziałami Integracyjnymi w
Namysłowie, Zespoły Szkolno – Przedszkolne w Jastrzębiu, Ligocie
Książęcej, Głuszynie, Smarchowicach Wielkich i Szkoła
Podstawowa w Kamiennej.
Głównym celem akcji jest ograniczenie występowania
próchnicy i choroby przyzębia u dzieci, podniesienie świadomości

dzieci i ich rodziców w zakresie właściwej higieny jamy ustnej,
prawidłowego przedstawienie w sposób przyjazny gabinetu
stomatologicznego oraz przekazanie zainteresowanym
rodzicom/opiekunom informacji o stanie jamy ustnej dziecka.
Przeprowadzona zostanie w dwóch częściach. W trakcie część
pierwszej (odbywającej się na terenie szkoły), w trakcie wizyty
stomatologa w szkole, zostaną przekazane dzieciom podstawowe
informacje na temat zębów, higieny jamy ustnej oraz wpływu diety
na stan jamy ustnej. W trakcie część drugiej (odbywającej się w
gabinecie stomatologicznym), udział wezmą dzieci wraz z
nauczycielem lub opiekunem, których rodzice wyrazili zgodę na
badanie jamy ustnej. W tej części nastąpi także prezentacja unitu,
autoklawu i aparatu RTG. W ramach wizyty przeprowadzone
zo sta n ą ró w n i e ż b e z p ł a t n i e p ro f i l a k t yc z n e b a d a n i a
stomatologiczne. W następstwie tego lekarz stomatolog dokona
oceny stanu uzębienia dziecka, a wynik tej oceny z dalszymi
zaleceniami zostanie przekazany wychowawcy.
MR

13
Dziecko z cukrzycą typu I w szkole i przedszkolu

C

ukrzyca, to bardzo poważna choroba. Dawniej
uważano ją za łagodną dolegliwość, stąd wiele osób
może nadal myśleć, że cukrzycy nie należy traktować
poważnie.
Zbyt późno wykryta i źle kontrolowana cukrzyca,
powoduje jednak powstanie poważnych powikłań dla naszego
organizmu. Huśtawka nastroju i częste wahania nastroju,
wpadanie w złość bez powodu, czy nagła radość - to typowe
objawy cukrzycy. Częstej zmianie humoru towarzyszy uczucie
zmęczenia i osłabienie organizmu, a wahania nastroju mogą
przerodzić się nawet w poważną depresję.
9 września br. członkowie Namysłowskiego Stowarzyszenia
Diabetyków uczestniczyli w wykładach dla nauczycieli i rodziców
chorych dzieci w Szkole Podstawowej w Moszczance koło
Krapkowic. Wykład poprowadził psycholog - Leszek Mamzer i

Janina Rudawska - dyrektor biura NSD.
- Wykłady cieszyły się dużą frekwencją. Przeprowadziliśmy
wiele badań poziomów cukru i ciśnienia. Zawieźliśmy uczestnikom
spotkania glukometry, paski testowe, materiały poglądowe,
opaski i wiele innych rzeczy potrzebnych na otwarcie kącików dla
dzieci z cukrzycą typu 1. Dziękujemy przy tym aptece Dr. Max za
zrozumienie i pomoc dla szkoły.
Chciałam również poinformować, iż mimo perturbacji, jakie
przeżywa Stowarzyszenie, cieszymy się nadal autorytetem w
całym województwie opolskim i nadal jesteśmy zapraszani na
wykłady, warsztaty i pokazy. Pragniemy, aby wypracowane przez
nas dobre ,,imię,, w naszym mieście, powiecie, czy w
województwie, nie zostało zniweczone - pozdrawiam wszystkich
słodkich Janina Rudawska.
JR

Uczniowie z Gimnazjum Nr 2 z wizytą w Nebelschütz

W

dniach 19-26 lipca br. Zuzanna Harasimczuk, Paula
Szczepaniak, Oliwier Błażków oraz Mikołaj
Iwanyszczuk pod opieką opiekuna Anny Toch –
Pasiar odbyli wycieczkę w ramach współpracy z
miastem partnerskim Nebelschütz (Niemcy).
W projekcie brali również udział uczniowie z Chorwacji, Czech i
Słowacji. Uczestnicy mieli do wyboru trzy różne projekty:
malowanie pomieszczenia na zabawki podwórkowe z
miejscowego eko-przedszkola, pomoc przy budowie placu zabaw
dla dzieci oraz warsztaty z fotografii. Na wszystkich można było
poznać tajniki danej dziedziny, ponieważ były organizowane pod
opieką profesjonalistów, np. dzięki warsztatom fotograficznym

poznali historię fotografii i nauczyli się Photoshopa. Potrafili także
robić zdjęcia w różnych warunkach, m. in. tworzyć pejzaże i
portrety oraz usłyszeli cenne wskazówki. Jak widać, każde z nich
były ciekawe. Dawały także okazję do nawiązania znajomości z
innymi uczestnikami. Dodatkową sposobnością do tego były także
wspólne posiłki, grille z udziałem mieszkańców oraz wyjazdy,
dzięki którym poznali też tereny wokół całej gminy. Było to między
innymi miasteczko Bautzen, zalany kamieniołom oraz słynne z
corocznego kiermaszu świątecznego i pełne historii Drezno. Mamy
nadzieję, że kolejnym grupom uczniów uda się również przeżyć
taką przygodę i przywieźć wiele podobnych wspomnień.
Mikołaj Iwanyszczuk

Przedszkolaki w Sejmie i Senacie

P

rzedszkolaki z Przedszkola w Bukowie Śląskiej brały
udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym
ogłoszonym przez parlamentarzystów pt.: „Szkoła
marzeń”.
Dzieci, których prace zakwalifikowały się do finału
wyjechały do Warszawy. Wyróżniono i nagrodzono pracę Macieja
Urbaniaka. Pozostali finaliści otrzymali upominki i dyplomy oraz
zwiedzili Sejm i Senat. Zobaczyli, gdzie podejmuje się ważne
sprawy dotyczące życia społecznego
Polski.
- Pobyt dzieci w stolicy

wspierał swoją osobą Poseł na Sejm RP Łukasz Tusk, który
towarzyszył przedszkolakom w czasie pobytu w Warszawie oraz
oprowadził dzieci po Sejmie i Senacie. Wszystkie dzieci biorące
udział w konkursie zostały nagrodzone również atrakcyjnymi
upominkami ufundowanymi przez biuro Posła Łukasza Tuska –
powiedziała dyrektor Przedszkola w Bukowie Śląskiej Maria
Rudnicka.
Przedszkole w Bukowie Śląskiej
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12. Bieg Namysłowian pod patronatem Nestlé Schöller

T

radycyjnie, jak co roku, w ostatnią
niedzielę sierpnia, tj. 30.08.2015 r.,
punktualnie o godzinie 13:00
wystartował 12. Bieg
Namysłowian pod patronatem
Nestlé Schöller.
Start i meta usytuowana była w Rynku w
Namysłowie. Uczestnicy mieli do pokonania
trasę 10 kilometrów wiodącą ulicami miasta,
po czym udali się w stronę Kamiennej.
Tegoroczna edycja przyciągnęła liczbę 257
startujących. Jako pierwszy linię mety
przekroczył Namysłowianin Bartłomiej
Stajniak z czasem 34:18. Tuż na mecie sam
zwycięzca określił bieg jako trudny ze
względu na pogodę, albowiem doskwierał
tego dnia niesamowity upał. W kategorii
kobiet zwyciężyła Danuta Piskorowska z Wrocławia z czasem
43:11. Najlepszym zawodnikiem z Namysłowa został Piotr
Hurman, a zawodniczką Agata Pietroszek. Każdy z uczestników na

fot. Grzegorz Kardaś

mecie otrzymał okolicznościowy medal. Organizatorzy NKB Zryw
Namysłów oraz Gmina Namysłów już dzisiaj zapraszają na 13.
edycję, która odbędzie się 28.08.2016r.
Artur Musiał

II Olimpiada Sportowa Seniorów w Namysłowie

19

września br. w Namysłowie odbyła się II Olimpiada
Sportowa Seniorów pod patronatem wojewody
opolskiego, w której wzięło udział około 250
zawodników PZERiI z Rejonu I i II w Namysłowie w
20 dyscyplinach sportowo-rekreacyjnych.
Celem nadrzędnym Olimpiady było wykształcenie w
pokoleniu 60+ potrzeby dbania o własne zdrowie, dobrą kondycję
fizyczną i psychiczną oraz promowanie aktywnego stylu życia.
Rywalizacja odbywała się na trzech obiektach sportowych:
Stadionie Miejskim, CTiR „Delfin” i boisku ZSR w Namysłowie.
Nad prawidłowym przebiegiem i oceną dyscyplin
sportowych czuwało 20 licencjonowanych sędziów ze Szkolnego
Związku Sportowego. Olimpiada rozpoczęła się korowodem
zawodników. Na czele z płonącą pochodnią kroczył najstarszy
sportowiec powiatu namysłowskiego Michał Stadniczuk uczestnik wielu maratonów krajowych i zagranicznych. Za nim
najstarsi zawodnicy biorący udział w Olimpiadzie z Flagą
Olimpijską. Następnie młodzież ze Szkoły Muzycznej i
namysłowskiej „Trójki”. Każdy z obecnych na Stadionie mógł wziąć
udział w ćwiczeniach fitness, prowadzonych przez klub
„Activsport ” w Namysłowie. Zmaganiom sportowców
towarzyszyły występy zespołów: aktorów z grupy teatralnej
„RETROspekcja” oraz „Namysłowiacy”.
Wyniki osiągnięte w Olimpiadzie:
Konkurencje drużynowe:
Lp.

Dyscyplina

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Piłka siatkowa
Przeciąganie liny
Slalom biegowy
Wbijanie gwoździ
Sztafeta pływacka
Obieranie ziemniaków-kobiety
Obieranie ziemniaków- mężczyźni
Rowerowy tor przeszkód

Konkurencje indywidualne:
Szachy
I miejsce - Miniszewski Marian - Rejon II
II miejsce - Mann Edward - Rejon II
III miejsce - Rygiel Edward - Rejon I
Warcaby
I miejsce - Kaczmarek Ryszard - Rejon II
II miejsce - Chilińska Krystyna - Rejon I
III miejsce - Opala Edward - Rejon II

Rejon I
Miejsce
I
I
II
II
II
I
I
II

Rejon II
Miejsce
II
I
I
I
II
II
I

fot. Józef Sypko

Tenis Stołowy
I miejsce - Maliński Zbigniew - Rejon I
II miejsce - Krzyżanowski Wojciech - Rejon I
III miejsce - Łukasik Marek - Rejon I
Pływanie kobiety
I miejsce - Pochyła Krystyna - Rejon I
II miejsce - Matula Małgorzata - Rejon I
III miejsce - Bachrynowska Zofia - Rejon I
Pływanie mężczyzn
I miejsce - Lejawa Ryszard - Rejon II
II miejsce - Cichoń Bogusław - Rejon I
III miejsce - Misterkiewicz Mieczysław - Rejon I
Nording-Walking
I miejsce - Pochyła Krystyna - Rejon I
II miejsce - Kucharska Zofia - Rejon I
III miejsce - Teodorczyk Maria - Rejon I
Strzały do mini bramki
I miejsce - Pacek Bronisław - Rejon I
II miejsce - Kaczmarek Ryszard - Rejon II
III miejsce - Cioch Jan - Rejon I
Rzuty talerzami
I miejsce - Opala Bogdan - Rejon II
II miejsce - Kącka Teresa - Rejon I
II miejsce - Ptak Czesław - Rejon II
Rzut piłką lekarską kobiety
I miejsce - Lewkowicz Krystyna - Rejon II
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II miejsce - Kudła Maria - Rejon I
III miejsce - Dymowska Irena - Rejon I
Rzut piłką lekarską mężczyźni
I miejsce - Roni Zbigniew - Rejon II
II miejsce - Opala Bogdan - Rejon II
III miejsce - Stelmaszyk Bogdan - Rejon I
Trójbój rzutowy
I miejsce - Pańkow Danuta - Rejon II
II miejsce - Krukowska Teresa - Rejon I
III miejsce - Łętowska Maria - Rejon I
Olimpiadę swoją obecnością zaszczycili: wicemarszałek
województwa opolskiego Tomasz Kostuś, sekretarz Urzędu
Marszałkowskiego Adam Maciąg, przewodniczący Oddziału
Okręgu PZERiI w Opolu – Bogusław Sałatyński, wicestarosta
powiatu namysłowskiego - Bartłomiej Stawiarski i naczelnik

Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Sławomir Hinborch,
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Edward Marek, burmistrz
Namysłowa Julian Kruszyński, radni Namysłowskiej Rady
Seniorów, wójt Gminy Domaszowice Zenon Kotarski,
przedstawiciele gmin Świerczów i Wilków, dyrektor NOK Marcin
Piekarek, kierownik Biblioteki Publicznej w Namysłowie Teresa
Hruby i kierownik CTiR „Delfin” Roman Surdyk.
Za osiągnięcia sportowe zawodnicy uhonorowani zostali
medalami, pucharami i nagrodami rzeczowymi ufundowanymi
przez: Namysłowską Radę Seniorów, Urząd Wojewódzki,
Starostwo Powiatowe, gminy: Domaszowice, Świerczów, Wilków,
Bank Spółdzielczy w Wołczynie, Firmy Dziedzic Spółka z o.o.,
Kamieniarstwo Matuszek, Wytwórnia Pasz W. Zychowiczu J.
Ceglik, Usługi Transportowe Dorociak, NESTLE POLSKA S.A.,
Piekarnia Wilków Józef Wójcik.
Zofia Bachrynowska i Krystyna Radwańska

I Turniej Siatkowej Piłki Plażowej o Puchar MRM

M

łodzieżowa Rada Miejska – wybrana w czerwcu br.
zaczęła już aktywnie działać.
Pierwszym przedsięwzięciem MRM w Namysłowie
była organizacja I Turnieju Siatkowej Piłki Plażowej o
Puchar Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie,
który odbył się 23 sierpnia br. na boisku do piłki plażowej w
Namysłowskim Centrum Turystyki i Rekreacji „Delfin”. Rozgrywki
toczyły się cały dzień i były przeprowadzane w trzech kategoriach:
I- młodzież do lat 16, II – młodzież od 17 do 20 lat i III – od 21 – 26
lat.
W wyniku zagorzałej rywalizacji zostali wyłonieni zwycięzcy
w poszczególnych kategoriach:
Kategoria I - do lat 16 wygrał zespół w składzie: Konrad Krakowiak i
Kamil Mierzejewski.
Kategoria II - 17 -20 lat wygrał zespół w składzie: Maciej Brzeźniak I

USŁUGI INSTALACYJNE
KACZMAREK SEBASTIAN
OFERUJE:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

INSTALACJE WODNE I KANALIZACYJNE,
INSTALACJE GAZOWE,
INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
INSTALACJE SOLARNE,
KOTŁOWNIE GAZOWE, OLEJOWE, NA PALIWA
STAŁE,
POMPY CIEPŁA,
REKUPERACJE – WENTYLACJE
MECHANICZNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA,
OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW, SEPARATORY,
SZAMBA,
MECHANICZNE PRZEPYCHANIE KANALIZACJI,
MONTAŻ SYSTEMÓW KOMINOWYCH I
WENTYLACYJNYCH,
INSPEKCYJNE KAMEROWANIE RUROCIĄGÓW,
KOMINÓW ITP.

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

Szymon Nowakowski.
Kategoria III - 21-26 lat wygrał zespół w składzie: Michał Borgulat i
Kacper Brus.
Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji turnieju:
CTiR „Delfin” w Namysłowie, NOK, Urzędowi Miejskiemu w
Namysłowie oraz sędziemu zawodów Panu Stefanowi
Kosteckiemu. Nagrody w turnieju ufundowali: Młodzieżowa Rada
Miejska w Namysłowie, Urząd Miejski w Namysłowie oraz
kierownik CTiR „Delfin” w Namysłowie Roman Surdyk.
Fundatorom z serca dziękujemy.
Młodzieżowa Rada Miejska w Namysłowie przymierza się
do organizacji na przełomie listopada i grudnia kolejnej imprezy
sportowej dla młodzieży z naszej gminy, na którą już dzisiaj
zapraszamy.
Jakub Włodarczyk i Tomasz Wiciak
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OGŁOSZENIE
Działając na podstawie uchwały nr 02/09/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w Namysłowie z dnia 16 czerwca 2015 r. oraz na podstawie
art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust 1 i 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) i § 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 2004 r.)
Zarząd „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż
nieruchomości gruntowej położonej w Namysłowie przy ul. Rynek 18a zabudowanej
budynkiem przeznaczonym do rozbiórki oznaczona nr 988/16 obszaru 0,0095 ha, dla
której Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
KW OP1U/00019354/2.
Cena wywoławcza wynosi - 7.300,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 06 listopada 2015 r. godz. 13:00 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. 730,00 zł płatna do dnia 03 listopada 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 Krzysztof Stanuch tel. 77 4-107-275 w godz. 7:00 - 10:00
lub 14:00 – 15:00.
Prezes Zarządu
/-/ Andrzej Spór

OGŁOSZENIE
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. 2014r. 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.

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
II publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż
lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. użytkowej 25,53 m² położonego w budynku mieszkalnousługowym 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.
Lokal mieszkalny składa się z 1 pokoju, kuchni oraz wc na klatce schodowej. Do lokalu
przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 2,63 m².
Cena wywoławcza wynosi - 46.170,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 06 listopada 2015 r. godz. 11:00 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. 4.617,00 zł płatna do dnia 03 listopada 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 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
II publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

Zarząd „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie
ogłasza
II publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż
lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. użytkowej 72,33 m² położonego w budynku mieszkalnousługowym 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

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.

Lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni – lokal przeznaczony do remontu. Do lokalu
przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 3,43m².
Cena wywoławcza wynosi - 99.360,00 zł.

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.
Cena wywoławcza wynosi - 77.040,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 06 listopada 2015 r. godz. 11:30 w siedzibie „ZAN”
Sp. z o.o. w Namysłowie, ul. Dubois 5, pokój nr 1a.

Przetarg odbędzie się w dniu 06 listopada 2015r. Godz. 12.00 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. 9.936,00 zł płatna do dnia 03 listopada 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 Spółdzielczy 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. 7.704,00 zł płatna do dnia 03 listopada 2015 r. (decyduje data uznania
rachunku bankowego „ZAN” Sp. z o.o. przelewem na rachunek „ZAN” Sp. z o.o.
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
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Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782, 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 (tj.
Dz. U. z 2014 r., poz. 1490, 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 2015 r. poz. 782, z późn. zm.) oraz
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 25 września 2014 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490, z późn. zm.), w związku z
zarządzeniem Nr 109/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 maja 2015 r. w
sprawie zbycia nieruchomości

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.
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%).
Wadium – 38 000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy 00/100 złotych).
Przetarg odbędzie się w dniu 20 listopada 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 16
listopada 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.
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z dnia
2.06.2015 r. został rozstrzygnięty negatywnie ze względu na brak wpłat wadium.
Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym
niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 4190 377 (w
godzinach pracy Urzędu).
Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński

Burmistrz Namysłowa ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w
miejscowości Ligotka, obejmującej działkę nr 110/2, k. m. 1, o powierzchni
0,3900 ha, niezabudowanej, bez obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd
Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą nr OP1U/00044607/5.
Nieruchomość położona jest na obszarze wiejskim, w otoczeniu zabudowy,
bezpośrednio przy drodze publicznej z dogodnym dostępem do sieci
uzbrojenia technicznego.
Działka znajduje się w obszarze oznaczonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
Kształt działki nieregularny.
Cena wywoławcza – 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy 00/100
złotych)
Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną brutto – zawiera podatek VAT
Wadium – 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy 00/100 złotych)
Przetarg odbędzie się w dniu 20 listopada 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 16
listopada 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
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Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych
przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy
Namysłów

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 przeznaczonych do
sprzedaży, obejmujący:
1) działki nr 534/74, 534/75, 534/76 i 534/77, położone w Namysłowie, k. m. 5,
dla których Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00051309/8, przeznaczone do sprzedaży
w drodze przetargu;
2) działkę nr 501/255, położoną w Namysłowie, k. m. 5, dla której Sąd
Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą nr OP1U/00042317/1, przeznaczoną do sprzedaży w drodze
przetargu;
3) działkę nr 3/22, położoną w Namysłowie, k. m. 16, dla której Sąd Rejonowy
w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr
OP1U/00075313/3, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej;
4) działkę nr 579/7, położoną w Namysłowie, k. m. 6, dla której Sąd Rejonowy
w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr
OP1U/00006097/8, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom
wymienionym w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782, z późn. zm.), jeżeli złożą wnioski o
nabycie w terminie określonym w ustawie.
Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, z późn. zm.) oraz
art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu
przez Radę Miejską w Namysłowie uchwały Nr 118/VII/15 z dnia 8 października
2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy
Namysłów, obejmującej obszar działki nr 221/15 k.m. 2, zlokalizowanej w
Nowych Smarchowicach 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 wymienionej zmiany planu
miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie na adres: Burmistrz Namysłowa, ul.
Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów w terminie do 9 listopada 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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Burmistrz Namysłowa ogłasza
III 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, wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków (wszelkie prace
budowlane na obiekcie wymagają ustalenia z konserwatorem zabytków).
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) brutto.
Rokowania odbędą się w dniu 20 listopada 2015 r. o godzinie 12:00 w
Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój nr 28.
Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie
najpóźniej do dnia 16 listopada 2015 r. 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 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 do dnia 16 listopada 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 przyjmuje się dzień wpływu na
rachunek bankowy Urzędu 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

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy, najmu i użyczenia
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,
najmu i użyczenia.
Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński
ogłoszenie płatne

Kardio-Dental

www.kardio-dental.com.pl

pełen zakres usług ﬆomatologinych (protezy NFZ)
i kardiologinych dr n. med. Rafał Kleyk kardiolog tel. 888 148 930

ogłoszenie płatne

GORZELNIA LUBCZYNA
ORAZ SKUP W RYŃCU
OGŁASZA SKUP ZIARNA KUKURYDZY
ZE ZBIORÓW 2015 TEL. 62 764 23 38

ogłoszenie płatne

KUPIĘ GRUNTY
SZYBKA WYPŁATA GOTÓWKI
TEL: 692 471 877

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),
natomiast rokowania zakończone wynikiem negatywnym odbyły się w dniu
16.07.2015 r. (I) oraz 2.09.2015 r. (II), na które wpłynęła jedna oferta odrzucona
ze względu na zbyt niską cenę nabycia nieruchomości.
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 przetargu oraz
rokowaniach – 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
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INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH
Urząd Miejski w Namysłowie przypomina o obowiązku ubezpieczenia upraw
rolnych i zwierząt gospodarskich, a w szczególności:
1) upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw
gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków
cukrowych lub roślin strączkowych, od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru, od
ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz
nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki
przezimowania oraz przymrozki wiosenne;
2) bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń od ryzyka wystąpienia szkód
spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie
się ziemi, lawinę oraz w wyniku uboju z konieczności.
W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia do dnia 30 listopada 2015 r.
istnieje możliwość otrzymania doﬁnansowania z Budżetu Państwa w
wysokości 50%.
Naczelnik Wydziału Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami

namysłowska

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 2015 r. poz. 782, z późn.
zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrówz dnia z dnia 25 września 2014 r. w
sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490, z późn. zm.), w związku z
Zarządzeniem Nr 548/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 lutego 2014 r. w
sprawie zbycia nieruchomości

(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) oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, 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.

azeta

OGŁOSZENIE

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.

19
STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE sp. z o.o. z siedzibą w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
tel. 77/40 32 850; fax.77/40 32 853
e-mail:sekretariat@szpital-kup.eu
STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE sp. z o.o. z siedzibą w Kup wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wszystkim
Tym, którzy poszukują szybkiej i fachowej pomocy w walce ze swoimi dolegliwościami oferuje usługi w zakresie:
BADAŃ ENDOSKOPOWYCH: rejestracja pn. - pt. w godz. 7.30 – 14.30, tel. 77/40 32 849; 42 74 729
ü Gastroskopia CENA: 170 zł (bez kosztów badania histopatologicznego)
ü Kolonoskopia CENA: 400 zł (bez kosztów badania histopatologicznego)
STAWIANIA BANIEK (bezogniowych) U DZIECI I DOROSŁYCH: rejestracja pn.-pt. 7.00-14.00, tel. 77/40 32 844
Stawianie baniek pomaga wyleczyć zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, infekcje górnych dróg oddechowych,
reumatyzm, osłabienie układu odpornościowego. Pozwala nawet uniknąć antybiotyków, np. w nawracających
infekcjach górnych dróg oddechowych. CENA: 25 zł
TESTÓW ALERGICZNYCH U DZIECI I DOROSŁYCH: rejestracja pn.-pt. 7.00-14.00, tel. 77/40 32 844
ü testy alergiczne oddechowe CENA: 50 zł.
ü testy alergiczne pokarmowe CENA: 60 zł.
BADAŃ pH –metrycznych: rejestracja pn. - pt. godz. 7.00 – 14.00, tel. 77/40 32 844 (dzieci)
tel.77/40 32 847 (dorośli)
Bardzo ważne badania diagnostyczne w chorobie reﬂuksowej żołądka i nadkwasocie u dorosłych i dzieci.
CENA: 450 zł. (z opisem lekarskim).
BADAŃ KAPILAROSKOPOWYCH: rejestracja pn. - pt. godz. 10.00 – 13.00, tel. 77/40 32 833, 42 74 704
Nieinwazyjna metoda diagnostyczna polegająca na obejrzeniu naczyń włosowatych. Jest to bardzo istotne
badanie w diagnostyce schorzeń reumatologicznych. Szczególnym wskazaniem do wykonania badania jest objaw
Reynaud’a - sinienie, blednięcie palców rąk pod wpływem zimna.
CENA: 60 zł. (z opisem lekarskim)
ZABIEGÓW REHABILITACYJNYCH I KOMPLEKSOWEJ OPIEKI NAD PACJENTEM ZE SCHORZENIAMI
I DYSFUNKCJAMI NARZĄDU RUCHU:
w Szpitalu w Pokoju: rejestracja pn. - pt. w godz. 7.00 -14.00, tel.77/40 65 463; 508 157 892
w Szpitalu w Kup: rejestracja pn. - pt. w godz. 7.00 -14.00, tel. 77/42 74 717; 42 74 719
w następujących schorzeniach:
ü ostre i przewlekłe zespoły bólowe kręgosłupa
ü choroby reumatologiczne
ü bóle mięśni i ścięgien (entezopa e)
ü stany po operacjach i artroskopiach
ü zespoły korzeniowe
ü bóle stawów o różnej e ologii
ü urazy i kontuzje
ü usprawnianie przed planowanymi zabiegami
Zapewniamy krótki czas oczekiwania na zabiegi.
PORADNI I PRACOWNI LECZENIA BÓLU: rejestracja pn. - pt. w godz. 8.00-14.00, tel. 77/42 74 707; 508 287 465
W Poradni Leczenia Bólu można uzyskać fachową pomoc lekarską w zakresie leczenia uporczywych dolegliwości
bólowych w chorobach nowotworowych i nienowotworowych, w szczególności:
ü narządu ruchu (zespół bólowy kręgosłupa),
ü głowy i twarzy,
ü neuropatycznych zespołów bólowych, jak: neuralgia popółpaścowa, polineuropa e, przetrwały ból
pooperacyjny i pourazowy,
ü chorobach naczyń kończyn.
Cennik usług komercyjnych dostępny na stronie: www.szpital-kup.eu/usługi komercyjne
ZAPRASZAMY
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Namysłowskie Dożynki Gminne Anno Domini 2015
W dniach 12-13.09.2015 r. mieszkańcy Gminy Namysłów oraz zaproszeni goście spotkali się w Kamiennej na obchodach Namysłowskich
Dożynek Gminnych Anno Domini 2015, by wspólnie podziękować za tegoroczne plony i cieszyć się z pomyślnych zbiorów. W tegorocznym
święcie plonów uczestniczyli także goście z miast partnerskich Gminy Namysłów, w tym z Nebelschütz (Niemcy) oraz Hlučina (Czechy).

Przemarsz barwnym korowodem, w asyście Namysłowskiej Orkiestry Dętej, starostów tegorocznych dożynek – Państwa Doroty Urszuli
Czyżowicz i Romana Rudnickiego niosących bochen chleba, mieszkańców poszczególnych sołectw, zaproszonych gości oraz
przedstawicieli lokalnych władz i radnych.

Niedzielna Msza Święta dziękczynna, koncelebrowana na placu przyszkolnym w Kamiennej. Burmistrz Julian Kruszyński otrzymuje z rąk
starostów tradycyjny bochen chleba – symbol zakończonych żniw, którym dzieli się z uczestnikami dożynek.

W konkursie na najpiękniej udekorowaną zagrodę przyznano następujące miejsca: I m. – Państwo Aneta i Maciej Czyżowiczowie, II m. –
Rodzina Państwa Czarneckich i III m. – Państwo Dorota i Stanisław Czyżowiczowie. W konkursie na różnorodne formy twórczości
artystycznej związanej z tradycją dożynkową: I m. otrzymało sołectwo Ziemiełowice, II m. – Minkowskie, III m. – Rychnów. Wyróżniono
sołectwa: Baldwinowice, Bukowa Śląska, Igłowice, Kamienna, Kowalowice, Krasowice, Michalice i Parafia Michalice, Smarchowice Małe i
Wielkie oraz Smogorzów.

Sobotni występ zespołu „Piękni i młodzi” zgromadził w Kamiennej liczną publiczność. Niedzielne popołudnie umiliło wesołe „Spotkanie z
Balladą Kopydłowo 2015”.
MR

