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STYCZEŃ-LUTY

Rok 2014 bogaty
w inwestycje

Planowane inwestycje:
- adaptacja biurowca przy ul. Łączańskiej 11 na mieszkania socjalne,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie,
- termomodernizacja 8 budynków użyteczności publicznej,
- renowacja i wykonanie systemu zabezpieczeń 9 obiektów sakralnych,
- powstanie nowych ścieżek rowerowych,
- budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym pomiędzy ulicami:
Oławską i Grunwaldzką w Namysłowie.

STYCZEŃ-LUTY 2014
KURS OBSŁUGI
KOMPUTERA ZAKOŃCZONY
– Teraz mogę śmiało siadać do
komputera – przyznaje z dumą Celina
Pawelak – uczestniczka kursu obsługi
komputera i korzystania z Internetu,
który zakończył się 29 stycznia b.r. w
Ligocie Książęcej. – Zajęcia były
prowadzone w sposób przystępny,
rzetelny i zrozumiały – dodaje.
– Fachowość i komunikatywność
prowadzącego pozwoliły mi w krótkim
czasie opanować podstawy obsługi
komputera – wspomina Bogusława
Wojtasik.
Z kursu, który od 20 stycznia b.r.
odbywał się w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Ligocie Książęcej,
skorzystało 10 mieszkańców Ligoty
Książęcej w wieku od 30 do 70 lat.
– Zdobyta wiedza i umiejętności będą mi
bardzo przydatne w pracy i w życiu
codziennym – informuje Monika Palińska –
jedna z uczestniczek.
Zajęcia były prowadzone przez
Andrzeja Gallę – na co dzień Zastępcę
Burmistrza Namysłowa (a w „cywilu”
dyplomowanego nauczyciela matematyki i
informatyki).
– Niestety wiele ludzi w różnym wieku
często napotyka na bariery utrudniające im
korzystanie z nowych technologii. Brak
wiedzy i doświadczenia wzbudza w nich
strach, który uniemożliwia bliższe
poznanie cyberprzestrzeni. A jak
pokonywać ten lęk? Choćby przez
uczestnictwo w takich kursach. W ten
sposób nie tylko szybciej poznamy „tajniki”
Internetu, ale także zbudujemy bliższe
relacje z innymi ludźmi. Nawet jeśli
pierwsze kroki wydają się trudne, nie
należy się zniechęcać – podkreślił Andrzej
Galla. - Dla wielu z osób Internet może stać
się sposobem na utrzymywanie i
nawiązywanie kontaktów międzyludzkich,
odkrycie nowego hobby czy rozwijanie
dotychczasowych zainteresowań, które
przywrócą radość życia i poprawią
poczucie własnej wartości – dodaje.
Te m a t y k a z a j ę ć o b e j m o w a ł a
opanowanie podstaw edytora tekstów,

ZAKOŃCZONO BUDOWĘ CIĄGU
PIESZO – ROWEROWEGO NAMYSŁÓW – KAMIENNA

18 grudnia 2013 r. odbył się odbiór
prac budowlanych ciągu pieszo –
rowerowego przy trasie Namysłów –
Kamienna. Wykonawcą robót był FUH
Maciej Dobosz z Krzepic. Wartość
inwestycji to około 590 tys. zł.
I n f o r m u j e m y, ż e w w y n i k u
ogłoszonego przez Urząd Miejski w
Namysłowie konkursu na wykonanie
graffiti na ścianach tunelu wyłoniono
zwycięzcę.
obsługi Internetu oraz elementów
bankowości internetowej, którą przybliżyli
wykwalifikowani pracownicy Banku
Spółdzielczego w Namysłowie –
Magdalena Harasimczuk i Rafał Frąsiak.
Kurs był całkowicie nieodpłatny.
Niewykluczone, że wzorem mieszkańców
Smogorzowa i Ligoty Książęcej uda się
zorganizować następną edycję kursu w
innych sołectwach Gminy Namysłów.
W imieniu wszystkich uczestników
kursu, serdeczne podziękowania za
poświęcony czas i fachowe przekazanie
wiedzy z podstaw obsługi komputera składa inicjator kursu Stanisław Wojtasik.
JG
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Pomysłodawcą najciekawszego
projektu na graffiti jest Michał
Tubielewicz.
Apelujemy jednocześnie, by nie
niszczyć i nie brudzić ścian obiektu!
Wspólnie zadbajmy o to, by ta budowla
stanowiła długo piękny element
krajobrazu naszego miasta.
JG

Wydawca: Urząd Miejski w Namysłowie,
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ROK 2014 BOGATY W INWESTYCJE

20 stycznia br. zmarł wieloletni pracownik Urzędu
Miejskiego w Namysłowie, Naczelnik Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Inwestycji – Tadeusz Bagiński. Został
pochowany 24 stycznia br. na Cmentarzu Komunalnym przy
ul. Jana Pawła II w Namysłowie.
Odszedł człowiek wielkiej mądrości, uczciwości, ale także
wielkiego serca i wrażliwości, który szanował ludzi i kochał
bliskich. Odszedł nasz współpracownik, kolega z pracy, a także
przyjaciel. Spędziliśmy z Nim wiele dobrych, a także wiele trudnych
lat. Dziś wspominamy Go jako niezwykle mądrego i rzetelnego
pracownika, doskonałego fachowca, pomocnego i wymagającego
przełożonego, ale przede wszystkim jako wspaniałego i życzliwego
człowieka.
Ciężko jest pożegnać osobę, której życie i praca tak wiele
wniosły w naszą codzienność. Tadeusz Bagiński pracował w
Urzędzie Miejskim w Namysłowie od 1982 roku. Od 1987 roku
pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i
Inwestycji. Od początku swojej pracy wdrożył wiele projektów
infrastrukturalnych w Gminie Namysłów. Pod Jego nadzorem
zrealizowano najważniejsze inwestycje w Gminie, tj. budowę
oczyszczalni ścieków w Namysłowie, budowę Składowiska
Odpadów Komunalnych w Ziemiełowicach, sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej, przebudowę dróg gminnych, chodników i ścieżek
rowerowych, budowę zbiornika retencyjnego w Michalicach,
remonty zabytkowych obiektów, np. remont namysłowskiego
Ratusza, bramy krakowskiej, dworca kolejowo – autobusowego w
Namysłowie, przekształcenie młyna gospodarczego na Muzeum
Techniki Młynarskiej, adaptację budynku dawnej szkoły
ewangelickiej w Namysłowie na Izbę Regionalną; budowę centrów
rekreacji: Centrum Turystyki i Rekreacji „Delfin” w Namysłowie,
kompleksów sportowych przy Szkołach Podstawowych nr 3 i nr 4 w
Namysłowie i wiele innych.
Z głębokim żalem żegnamy jednego z nas, pracownika Urzędu
Miejskiego w Namysłowie. Wiadomość o śmierci naszego Kolegi
wstrząsnęła każdym z nas. Jeszcze długo zapełniać będziemy
pustkę, którą pozostawił po sobie.
– Tadziu – przyjacielu, będzie brakowało Cię w naszym,
codziennym życiu, ale myślę, że przygotujesz front robót, które
będziemy mogli wspólnie kiedyś „Tam” zrealizować. Za to wszystko
co zrobiłeś tutaj, dla nas bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękujemy.
Odpoczywaj w spokoju. –
Burmistrz Namysłowa – Krzysztof Kuchczyński
i Pracownicy Urzędu Miejskiego w Namysłowie

KUPIĘ GRUNTY
SZYBKA WYPŁATA GOTÓWKI
TEL: 692 471 877
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reklama płatna

obiektów turystycznych tablicami informacyjnymi zawierającymi
opisy historii obiektów, zapisane także alfabetem Braille'a oraz
QR Codami.
W lutym br. ogłoszony został przetarg na budowę dróg na
osiedlu mieszkaniowym pomiędzy ulicami: Oławską i
Grunwaldzką w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i
oświetleniem. Budowa dróg obejmie ulice: Lipową, Podleśną,
Wierzbową, Dębową, Brzozową, Sosnową, Klonową,
Modrzewiową, Orzechową, Kasztanową i drogę łączącą ulicę
Wierzbową z ulicą Modrzewiową.
JG

fot. KPP Namysłów

We wrześniu br. planowane jest zakończenie robót
budowlanych prowadzonych w budynku przy ul.
Łączańskiej 11 w Namysłowie, który przystosowany zostanie
na budynek mieszkalny. Powstanie tam 15 mieszkań socjalnych.
Obecnie w obiekcie zakończono wewnętrzne roboty instalacyjne
bez osprzętu i armatury. Trwają także roboty tynkarskie wewnątrz
budynku i przygotowywanie podłoża. W najbliższych dniach
planuje się także rozpoczęcie budowy parkingu. Na koniec roku
2013 stopień zaawansowania robót budowlanych określono na
ok. 45 %. Całkowity koszt inwestycji szacuje się na ok. 890 tys. zł.
Prace budowlane wykonuje Zakład Budowlany Benedykt Koźbiał
z Nysy.
W połowie września 2013 r. rozpoczęły się prace związane z
budową kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie. W ramach
inwestycji wykonanych zostanie ok. 7,5 km sieci grawitacyjnej i
tłocznej, ok. 4 km przyłączy do budynków oraz 4 przepompownie
ścieków. Zakończenie prac budowlanych planuje się na maj 2015
roku. Wykonawcą robót jest firma Lesław Chort Przedsiębiorstwo
M.U.H. „LECH – INSTAL” z Myśliborzyc. Inwestycja kosztować
będzie ponad 3 mln zł.
D o k o ń c a s i e r p n i a b r. p l a n u j e s i ę z a k o ń c z e n i e
termomodernizacji 8 budynków użyteczności publicznej, tj.
1) Szkoły Podstawowej nr 3 w Namysłowie, gdzie
zmodernizowana zostanie instalacja c.o. oraz instalacja ciepłej
wody użytkowej;
2) Przedszkola nr 4 w Namysłowie, w którym oprócz docieplenia
budynku wykonany zostanie m.in. remont sanitariatów, sal i
zaplecza, planuje się także wymianę stolarki drzwiowej,
modernizację instalacji c.o., c.w.o., gazowej i wentylacyjnej, a
także elektrycznej;
3) sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 w Namysłowie, gdzie
wykonane będzie m.in. docieplenie budynku, modernizacja
instalacji c.o. i instalacji ciepłej wody użytkowej, remont
pomieszczeń sanitarnych, szatni, korytarza i sali gimnastycznej,
wymieniona zostanie także stolarka okienna i drzwiowa;
4) budynku B Gimnazjum nr 1 w Namysłowie, gdzie wymieniona
zostanie m.in. instalacja elektryczna i przeciwpożarowa, wodnokanalizacyjna i c.o., gazowa, docieplenie ścian zewnętrznych;
5) Zespołu Placówek Oświatowych w Smogorzowie, gdzie
wykonany zostanie m. in. remont dachu, wymiana stolarki
drzwiowej, modernizacja systemu grzewczego;
6) remizy Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w
Smogorzowie, gdzie wykonany zostanie remont zaplecza
sanitarnego, pomieszczenia socjalnego, wieży, wymiana okien,
docieplenie ścian, modernizacja systemu grzewczego;
7) świetlicy ZPO w Smogorzowie, w której planuje się remont
dachu, wymianę drzwi zewnętrznych, modernizację instalacji c.o.
oraz docieplenie ścian;
8) budynku Namysłowskiego Ośrodka Kultury, gdzie wykonane
zostanie m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu,
modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej i centralnego
ogrzewania, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty
posadzkowe i remont sanitariatów. W chwili obecnej
rozstrzygany jest przetarg na wykonawcę robót. Całkowity koszt
inwestycji to ok. 2,5 mln zł.
W ramach Regionalnego Programu Województwa
Opolskiego 2014-2020 w zakresie ochrony, promocji i rozwoju
zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych obszaru
Stobrawskiej Strefy, w najbliższych latach Gmina Namysłów
planuje wykonanie renowacji i systemu zabezpieczeń
obiektów sakralnych tj.: kościoła filialnego p.w. Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Namysłowie, kościoła p.w.
św. Franciszka z Asyżu i św. Piotra z Alkantary w Namysłowie,
kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Namysłowie, a także
kościołów w Baldwinowicach, Michalicach, Woskowicach
Małych, Kowalowicach, Bukowie Śląskiej, Kamiennej oraz
odnowienie murów obronnych w Namysłowie wraz z odbudową
baszt i budynku mieszczącego piec chlebowy, a także
wykonanie nowych ścieżek rowerowych wraz z oznaczeniami
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ARKADIUSZ OLEKSAK – OPIEKUNEM MIEJSC
PAMIĘCI NARODOWEJ

RADNI UCHWALILI
30 grudnia 2013 r. o godz. 12:00 w dużej sali narad
Urzędu Miejskiego w Namysłowie odbyła się XXIV sesja
Rady Miejskiej w Namysłowie.
Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie:
1) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (wraz z
prognozą kwoty długu na lata 2014-2024),
2) uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok,
3) zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
4) zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze
przetargu,
5) przyjęcia Programu Ochrony Środowiska na lata 2013-2016
z perspektywą na lata 2017-2020,
6) Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Namysłów w 2014 roku,
7) zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu,
8) zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów",
9) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Namysłów,
10) umieszczenia herbu miasta Namysłów na pamiątkowej
widokówce,
11) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej (wraz z prognozą kwoty długu na lata
2013-2024),
12) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na 2013 rok.
JG

30 grudnia 2013 r. podczas XXIV sesji Rady Miejskiej w
Namysłowie, wieloletni pracownik Urzędu Miejskiego w
Namysłowie - Arkadiusz Oleksak został odznaczony
Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

Początki historii Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci
Narodowej sięgają 1976 roku. Medal nadawany jest osobom i
jednostkom organizacyjnym za szczególne zasługi w
upowszechnianiu idei pamięci narodowej oraz wyróżniającym się
działalnością związaną z upamiętnianiem miejsc walk i
męczeństwa Narodu Polskiego, a także za opiekę nad tymi
miejscami.
Uroczystego wręczenia medalu dokonał Wojewoda Opolski
– Ryszard Wilczyński. Serdeczne gratulacje złożył m.in.
Burmistrz Namysłowa – Krzysztof Kuchczyński. Wręczone
odznaczenie jest podsumowaniem wieloletniej, polsko ukraińskiej współpracy, polegającej na ratowaniu obiektów i
miejsc na Ukrainie, które do 1939 roku znajdowały się w
granicach państwa polskiego. Są to nie tylko kościoły, cmentarze,
pomniki, ale także wiele miejscowości, które są związane z
historią naszego kraju. tj. Kamieniec Żółkiew, Zbaraż czy
Chocim.
Arkadiusz Oleksak po raz pierwszy na Ukrainę pojechał 14
lat temu, jako członek delegacji z Urzędu Miejskiego w
Namysłowie. Zwiedził wówczas takie miejscowości jak Lwów,
Stanisławów czy Kołomyję. - Tam poznałem fantastycznych ludzi,
dzięki którym mogliśmy zobaczyć wiele zapomnianych już miejsc
i spotkać się z mieszkającymi tam Polakami. W 2010 roku
powstało w Namysłowie Towarzystwo Miłośników Lwowa i
Kresów Południowo – Wschodnich, dzięki któremu coraz szersze
grono osób zaczęło angażować się w działalność na rzecz
Ukrainy. Przykładem tej działalności stowarzyszenia było
ufundowanie witraży dla kościoła w Mikołajowie czy pomoc w
odbudowie kościoła w Suchej Dolinie koło Lwowa. Ślady naszej
działalności widoczne są także na cmentarzach w Kołomyi, w
Zbarażu czy we Lwowie, a także w kościołach we Lwowie,
Borszczowie, Stanisławowie, Kołomyi i Równem na Wołyniu.
Cały czas wspomagamy funkcjonowanie Cmentarza Orląt
Lwowskich oraz Polskiego Radia we Lwowie. Oprócz tego, od 8
lat wspólnie z innymi Namysłowianami organizujemy „Sztafetę
Przyjaźni” na Ukrainę. Co roku, na mecie każdego biegu
zostawiamy tablice okolicznościowe oraz sadzimy pamiątkowe
drzewo. Takich tablic jest na Ukrainie obecnie 8, a w Kamieńcu
Podolskim nasza tablica jest jedyną, polską tablicą umieszczą
tam po II wojnie światowej - informuje Arkadiusz Oleksak.
- Wspieramy także inne instytucje, np. Komitet starający się
o odzyskanie Kościoła Marii Magdaleny we Lwowie. Z naszej
inicjatywy, podczas powodzi stulecia na Ukrainie, w pomoc
powodzianom w Jaremczu zaangażowało się wielu
Namysłowian, w tym harcerze, którzy już dwukrotnie gościli na
obozach w przedwojennych, polskich kurortach w Worochcie

NOWY KOMENDANT
KPP W NAMYSŁOWIE
Rozkazem Opolskiego
K o m e n d a n t a
Wojewódzkiego Policji w
Opolu insp. Ireny
Doroszkiewicz z dniem 1
s t y c z n i a b r. p e ł n i e n i e
obowiązków Komendanta
Powiatowego Policji w
Namysłowie powierzono
mł.insp. Zbigniewowi
Dychusowi.
3 stycznia br. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Opolu - insp. Jacek Tomczak oficjalnie przekazał stanowisko
nowemu szefowi KPP w Namysłowie.
Zmiana na stanowisku komendanta namysłowskiej KPP
spowodowana jest przeniesieniem dotychczasowego
komendanta - mł. insp. Arkadiusza Biedy do Komendy
Powiatowej Policji w Brzegu i powierzeniem Mu funkcji
komendanta tamtejszej policji.
Zbigniew Dychus w szeregi policji wstąpił w 1991 roku. Od
lipca 2011 roku pełnił służbę w Komendzie Powiatowej Policji w
Namysłowie na stanowisku I Zastępcy Komendanta
Powiatowego Policji. Po objęciu funkcji Komendanta KPP w
Namysłowie, Jego stanowisko zajął
kom. Marek Florianowicz, który od
15 stycznia br. pełni obowiązki I
Zastępcy Komendanta
Powiatowego Policji w Namysłowie.
Komisarz Marek Florianowicz w
szeregi policji wstąpił 20 lutego
1998 r. Od 2007 roku pełnił służbę
jako specjalista Wydziału Ruchu
Drogowego w Komendzie
Wojewódzkiej Policji w Opolu.
Inf. KPP w Namysłowie
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i Jaremczu. Rozwój przyjaźni polsko – ukraińskiej widoczny jest
także w corocznych inicjatywach Szkoły Podstawowej nr 4 w
Namysłowie czy Namysłowskiego Ośrodka Kultury, którzy od lat
współpracują z Centrum Twórczości Dzieci i Młodzieży
„Haliczyny” we Lwowie. Z naszej inicjatywy Państwowa Szkoła
Muzyczna w Namysłowie nawiązała współpracę ze Szkołą
Muzyczną nr 1 we Lwowie, a także Zespół Szkół Rolniczych w
Namysłowie podpisał umowę o współpracy z Koledżem
Agrarnym we Zaleszczykach. W szkole podstawowej w
Jaremczu dzieci uczą się języka polskiego, a niektórzy z jej
absolwentów ukończyli Filologię Polską w Stanisławowie –
dodaje Arkadiusz Oleksak. Każdego roku grupa 150
Namysłowian przemierza szlaki turystyczne na Ukrainie,
odwiedzając miejsca na zawsze związane z historią Polski, tj.
Kamieniec Podolski, Chocim, Zbaraż, Lwów, Stanisławów i
Kołomyję.
JG

Energią w choroby
Roman Mączka-wielkopolski uzdrowiciel- pomoże Ci odzyskać zdrowie. Dołącz do
tysięcy osób, które przekonały się o jego niezwykłych zdolnościach! Jego seanse
wywołują ciepło, mrowienie i chłód, a po chwili przynoszą ulgę w cierpieniu.
„Seanse prowadzone przez Pana Romana mają nadzwyczajne działanie,
pozwalają znosić ból, jak również w przypadkach uznanych za nieuleczalne
nieoczekiwanie przywracać zdrowie”.
Bioenergoterapią zajmuję się od 1992 roku.. Ukończył specjalistyczne kursy,
które nauczyły Go wykorzystywać naturalne możliwości w leczeniu ludzi oraz zdobył
dokument potwierdzający jego naturalne predyspozycje i siłę biomagnetyczną. Posiada
Certyfikaty Klasy Międzynarodowej.
Świadectwem niezwykłej mocy są relacje ludzi, którym pomógł.
Stanisław W. z Poznania stwierdzono u mnie nowotwór płuc, rokowania lekarzy były
bardzo złe, nie dawali mi długiego życia, w tej dramatycznej sytuacji zwróciłem się do
Pana Romana, po kilku wizytach ku zaskoczeniu wszystkich choroba zaczęła ustępować ,
dziś jestem całkowicie uzdrowiony, nie wiem jak mam za to dziękować.
W skutek wypadku przed wielu laty- miałam wtedy wstrząs mózgu- nieustannie
bolała mnie głowa. Bóle z wiekiem były coraz bardziej dokuczliwe, czasami mdlałam z
ich powodu. Mój los odmienił się całkowicie gdy skorzystałam z pomocy
bioenergoterapeuty Pana Mączki. Już po jednej z pierwszych wizyt wszystkie bóle
zaczęły ustępować. Dziś mogę normalnie funkcjonować i żyć bez bólu-Beata G. z
Zamościa.
Roman Mączka wyczuwa nieprawidłowości w organizmie za jednym dotknięciem
dłoni. Wystarczy, że przyłoży je na ciele chorego by poczuć gdzie powinien odblokować
przepływ energii, który pomoże zwalczyć chorobę. Nawet najdrobniejsze zaburzenia
pracy organizmu nie pozostają nie zauważone. Jest skuteczny w leczeniu schorzeń nerek
pęcherza moczowego i prostaty . Pomaga na dolegliwości kobiece, nerwice, bóle głowy,
astmę oskrzelową, zaburzenia krążenia i pracy układu oddechowego. Leczy choroby
oczu, uszu, nosa i gardła, kołatania serca, skoki ciśnienia. Dzięki energii Romana
Mączka znikają guzy, torbiele, mięśniaki oraz kamienie nerkowe i żółciowe.

22. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
1 2 s t y c z n i a b r. o d g o d z . 8 . 0 0 n a m y s ł o w s c y
wolontariusze, zaopatrzeni w identyfikatory i puszki WOŚP,
zbierali pieniądze na zakup specjalistycznego sprzętu dla
medycyny dziecięcej i godnej opieki medycznej seniorów w
całej Polsce.
Do wspólnego kwestowania zapraszali Namysłowian
funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji i Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie, podczas
akcji MEGAFON, która rozpoczęła się o godz. 10.00. Od godziny
14.00 na placu przed Namysłowskim Ośrodkiem Kultury trwały
pokazy namysłowskich strażaków, np. gaszenie pożaru. Każdy
mógł poczuć się strażakiem podczas przejażdżki samochodem
pożarniczym na sygnale czy oglądając panoramę miasta z
drabiny pożarniczej. O godz. 16.00 w kościele p.w. św. Franciszka
i św. Piotra z Alkantary w Namysłowie przepiękny koncert kolęd
dali uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w
Namysłowie. O godz. 16.00 odbyła się „Letnia zadyma w środku
zimy”, a więc przemarsz korowodu WOŚP spod namysłowskiego
Ratusza do Namysłowskiego Ośrodka Kultury, gdzie odbyła się
dalsza część imprezy. Na czele korowodu jechał radiowóz
policyjny, za nim namysłowscy motocykliści, wozy pożarnicze
namysłowskiej straży pożarnej, za którymi maszerowała
Namysłowska Orkiestra Dęta oraz wolontariusze. W NOK do
wspólnego grania z WOŚP przyłączyli się: zespół „Płomień”,
„Kapela Bęc Wuja w Czoło”, Studio Piosenki NOK, „Ingenium”,
„Alive”, „Dubster”, „Gama” oraz „Fundamenty Stylu”. Około godz.
18.30 odbyła się sprzedaż darów przekazanych przez fundację
WOŚP i darczyńców namysłowskiej drużyny WOŚP. O godz.
20.00 zbieranie pieniędzy zakończono tzw. „Światełkiem do
Nieba”, tj. pokazem sztucznych ogni.
Ostatecznie namysłowskiemu zespołowi WOŚP udało się
zebrać ok. 25 tys. zł. Nad prawidłowym biegiem przedsięwzięcia
czuwali pracownicy NOK, w tym szef namysłowskiego sztabu
WOŚP – Mateusz Kania, a nad bezpieczeństwem
funkcjonariusze KPP i KP PSP w Namysłowie.
JG

Najbliższe terminy przyjęć:
reklama płatna

Namysłowski Ośrodek Kultury,
Pl. Powstańców Śląskich 2
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11 i 25 marca 2014 r.

reklama płatna

Zapisy i informacje tylko telefonicznie pod
numerami: (77) 464 78 23 oraz 605 080 061
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SKUP AUT UŻYWANYCH
ZA GOTÓWKĘ Bierutów

STYCZEŃ-LUTY 2014
e-deklaracje

„NIE NARKOTYKOM” W GIMNAZJUM
NR 1 W NAMYSŁOWIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w
Namysłowie informuje o możliwość
skorzystania z prostej, wygodnej, a
przede wszystkim taniej metody
przesyłania zeznań rocznych za 2013r.
o wzorze: PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT36L, PIT-38, PIT-39
drogą elektroniczną – poprzez portal: www.e-deklaracje.gov.pl
System e-deklaracje jest bezpieczny i całkowicie darmowy,
a zeznanie złożone elektronicznie zostanie przesłane
bezpośrednio do urzędu skarbowego.
Korzyści wynikające ze złożenia deklaracji w formie
elektronicznej to: oszczędność czasu, niższe koszty złożenia
deklaracji, łatwość wypełnienia, gwarancja poprawności
składanej deklaracji, ochrona środowiska, bezpieczeństwo
przesyłanych danych, otrzymanie potwierdzenia złożenia
deklaracji.
Aby przesłać zeznanie w tej formie należy:
1. Wejść na stronę www.e-deklaracje.gov.pl i z zakładki Do
pobrania należy pobrać i zainstalować aplikację e-Deklaracje
Desktop lub wtyczkę ( plug-in).
2. Wypełnić odpowiedni formularz w aplikacji e-Deklaracje
Desktop lub pobrać formularz ze strony
www.e-deklaracje.gov.pl, zakładka – Formularze, a następnie
wypełnić ten formularz.
3. Podpisać zaznanie wpisując następujące dane autoryzujące:
imię i nazwisko, datę urodzenia, Pesel/NIP oraz kwotę
przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2012r.
4. Wysłać wypełniony i podpisany dokument.
5. Pobrać i zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).
Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej przyspiesza
obsługę e-PIT, co wiąże się z możliwością szybszego otrzymania
zwrotu zadeklarowanej nadpłaty.

2 grudnia 2013 r. w Gimnazjum nr 1 w Namysłowie, w
ramach realizacji szkolnego programu „Nie narkotykom”, w
klasach II i III zorganizowano zajęcia dotyczące profilaktyki
uzależnień, prowadzone przez Asystenta ds. Nieletnich
Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie - Waldemar
Stolarza.

Po zajęciach uczniowie klas drugich spotkali się w auli
szkolnej z pracownikami Izby Celnej we Wrocławiu i gościem
specjalnym, psem Benkiem. Ten młody labrador, cechujący się
doskonałym węchem, wytrzymałością, opanowaniem, dał popis
swoich umiejętności w zakresie wykrywania substancji
odurzających. Uczniowie byli pod wrażeniem szybkiego i trafnego
wykrycia substancji narkotycznej podłożonej przez opiekuna psa
dla celów demonstracyjnych.
Po zajęciach pokazowych, przy pracowniku Izby Celnej,
Asystencie ds. Nieletnich KPP w Namysłowie i Dyrektorce Szkoły
psa oprowadzono po szkole. Został przyjęty przez uczniów
przyjaźnie, choć nie bez odrobiny zdenerwowania. Co
najważniejsze, nie odnalazł w ich plecakach niedozwolonych
substancji odurzających.
Opiekun Benka pogratulował uczniom postawy słowami trzymajcie się jak najdalej od narkotyków, żyjcie bezpiecznie,
zdrowo i mądrze! Tak trzymać!
Słowa podziękowania za ciekawa wizytę w naszej szkole
kierujemy do naszych gości z Izby Celnej we Wrocławiu:
Arkadiusza Barędziaka – Rzecznika Prasowego Izby Celnej,
Jerzego Moszyńskiego – opiekuna Benka, a także do Waldemara
Stolarza – Asystenta ds. Nieletnich Komendy Powiatowej Policji w
Namysłowie.
Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Namysłowie
Beata Leszczyńska

Ponadto informujemy, że w dniu 10 marca 2014 roku w
godzinach od 9.00 do 14.00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
uruchomione zostanie specjalne stanowisko komputerowe
umożliwiające wysłanie zeznania przez Internet. Z pomocą
pracownika Urzędu Skarbowego, możliwe będzie złożenie
zeznania w formie elektronicznej. Rozliczenia będą prowadzone
przez system e-Deklaracje, a podatnicy otrzymają urzędowe
potwierdzenia złożenia PIT-ów.
Osoby, które będą chciały skorzystać z tej formy przesłania
zeznań rocznych powinny przygotować:
1) dowód osobisty,
2) kwotę przychodu z zeznania 2012 r.,
3) informacje od płatników (m.in. zakładów pracy) o uzyskanych
dochodach w 2013 r.,
4) dokumenty potwierdzające odliczenia (jeżeli chcą skorzystać
z ulg podatkowych).
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do skorzystania z
najszybszej, najtańszej i najbezpieczniejszej, czyli elektronicznej
formy złożenia deklaracji (lub jej korekty). Taki sposób pozwala
wyeliminować z każdego formularza podatkowego wiele
ewentualnych braków i pomyłek.
JG

INFORMACJA PATROLU ROWEROWEGO

Wszystkim, którzy uczestniczyli
w ceremonii pogrzebowej i odprowadzili
na miejsce wiecznego spoczynku
śp. Antoniego Szydłowskiego składa
Rodzina

ogłoszenie płatne

Podziękowanie
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Informujemy, że nasze uwagi dotyczące powyższego tematu
wysłaliśmy do Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz do Urzędu
Marszałkowskiego w Opolu. Otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze
sugestie, z których wynika, że wzięto pod uwagę nasze
spostrzeżenia i sukcesywnie będą one realizowane przez te
instytucje w ciągu roku. Mamy nadzieję, że nasze starania w
zakresie bezpiecznego poruszania się jednośladów po drogach
naszego powiatu przyniosą pożądany efekt. Poruszyliśmy w
piśmie do GDDKiA w Warszawie również problem ścieżki
rowerowej z Namysłowa do Smarchowic Wielkich. W odpowiedzi
poinformowano nas, że na 787 zadań w kraju opracowanych przez
GDDKiA w Programie Budowy Ciągów Pieszo - Rowerowych
jesteśmy na 309 miejscu. Nie pozostaje nic innego tylko czekać,
ale co roku będziemy się przypominać.
W odpowiedzi na sugestie osób zainteresowanych udziałem
w wyjazdach rowerowych, Rowerowy Patrol informuje, że od
nowego sezonu wiosennego tworzymy drugą grupę rowerową,
której uczestnikami będą osoby zainteresowane wolniejszym
tempem jazdy oraz krótszymi trasami.
Podajemy telefon kontaktowy osoby odpowiedzialnej za
opiekę na grupą: 668 363 552.
Rowerowy Patrol przy Stowarzyszeniu
Porozumienie Namysłowskie

STYCZEŃ-LUTY 2014
„VELUX" UHONOROWANY

samym wspólnie w największej lekcji o niemarnowaniu żywności
w Polsce.
Na konkurs zgłoszono aż 587 filmów, w których uczniowie
zaprezentowali swoje liczne talenty – aktorskie, muzyczne,
lingwistyczne, plastyczne i nie tylko. Pokazali także, że potrafią
zjednać sobie sympatię lokalnej społeczności i internautów, którzy
głosowali na ich prace. Świadczy o tym ponad 1,6 miliona
oddanych głosów!
– Wszystkie filmy miały ogromny potencjał. – mówi Maciej
Sobieszczański, scenarzysta, reżyser i wykładowca w szkole
filmowej Wajda School oraz juror konkursu. – Mnóstwo filmów
miało bardzo wysoki poziom, miało pomysły, co jest rzadkością
nawet w profesjonalnym kinie. Prace konkursowe łączyły także
skutecznie artystyczną przyjemność z pożyteczną nauką zasad
niemarnowania żywności. – Wszystkie filmiki świadczyły o tym, że
temat niemarnowania został bardzo mocno przybliżony dzieciom,
a przez to też całym rodzinom i całemu naszemu społeczeństwu.
– podkreśla Marek Borowski, Prezes Federacji Polskich Banków
Żywności. – Mamy jeszcze w tym zakresie bardzo dużo do
zrobienia, ale właśnie takie konkursy, które organizuje Tesco,
pokazują, że możemy zmieniać świat i to jest właśnie to, co jest
piękne i co warto robić.
Ze względu na bardzo wysoki poziom prac konkursowych,
fundator konkursu, Tesco Polska, zdecydował się przyznać
dodatkowe wyróżnienia zespołom, które nie zmieściły się na
podium, a wykazały się szczególnymi talentami. Wyróżnienie to
otrzymał zespół „Pożarci Sp. z o.o.” ze Szkoły Podstawowej
nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie. Ich
wyróżnioną pracę można obejrzeć na stronie:
http://www.tescodlaszkol.pl/60388.
Inf. Biuro prasowe programu Tesco dla Szkół

Fabryka VELUX w
Namysłowie została
nagrodzona Platynowym
Laurem Umiejętności i
Kompetencji w kategorii
„Nauka i Innowacyjność”.
J u r y
d o c e n i ł o
zaangażowanie firmy na
rzecz wprowadzania
nowoczesnych produktów
oraz innowacyjnych metod
zarządzania.
Uroczysta gala, podczas
której wręczono wyróżnienia laureatom z regionu opolskiego,
odbyła się 10 stycznia br. w Filharmonii Opolskiej. Platynowe,
złote i srebrne laury powędrowały do wybitnych osób,
zasłużonych firm i instytucji z dziedzin: gospodarki, nauki, kultury,
polityki oraz służby zdrowia. Kryształowy Laur otrzymała m.in.
Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbieta
Bieńkowska. Nagrodę z ramienia VELUX odebrał dyrektor
fabryki okien w Namysłowie Artur Wołoszyn, który w swoim
wystąpieniu, w imieniu wszystkich laureatów, zwrócił uwagę na
znaczenie trzech wartości – pasji, współpracy i szacunku do
ludzi, wiary w ich kompetencje i umiejętności, jako czynników
wpływających na osiągane sukcesy. Podkreślił również, że
„autorami sukcesu fabryki VELUX w Namysłowie są jej
pracownicy” i to im dedykował tę nagrodę. „Traktujemy ją jako
kolejne wyzwanie w dążeniu do doskonałości. Stanowi ona dla
nas dodatkowy zastrzyk energii do kontynuacji rozpoczętego
dzieła” – dodał dyrektor.
Fabryka VELUX w Namysłowie nie po raz pierwszy
otrzymuje to prestiżowe wyróżnienie – w ubiegłym roku
nagrodzono ją Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji w
kategorii „Załoga – wspólny sukces”. Firma już wcześniej była
nagradzana za nowoczesne rozwiązania w produkcji i
z a r z ą d z a n i u . W p a ź d z i e r n i k u 2 0 1 3 r. p o d c z a s
Międzynarodowego Kongresu GEMBA KAIZEN, fabryka
V E L U X w Namysłowie otrzymała tytuł „wiodącego
przedsiębiorstwa we wdrażaniu procesów ciągłego
doskonalenia”.
Inf. prasowa Velux Polska

JASEŁKA W PRZEDSZKOLU
INTEGRACYJNYM W NAMYSŁOWIE

„TALENT DO NIEMARNOWANIA”
Szkoła Podstawowa nr 4
w Namysłowie została
w y r ó ż n i o n a
w
ogólnopolskim konkursie
Tesco dla Szkół – „Talent do
niemarnowania”.
Konkurencja była ogromna –
z samego województwa
opolskiego o nagrody walczyło ponad 130 uczniów z 15
placówek edukacyjnych. Łącznie zgłoszono aż 587 filmów,
które pokazały niezwykłe talenty młodzieży z polskich szkół.
11. edycja programu Tesco dla Szkół jak zwykle
koncentrowała się na ważnym społecznym problemie,
przybliżając go najmłodszym poprzez filmową zabawę. Konkurs
Tesco dla Szkół – „Talent do niemarnowania” był pierwszym w
kraju tak dużym programem edukacyjnym poświęconym w całości
kwestii marnowania żywności. Co roku do kosza trafia aż 1/3 całej
światowej produkcji żywności, a sami Polacy marnują rocznie aż 9
milionów ton jedzenia.
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie nakręcić 2-minutowy
film, namawiający do niemarnowania jedzenia. Dzięki temu mieli
okazję przyjrzeć się z bliska zjawisku i przedstawić swoją własną
receptę na ten niezwykle istotny problem. – Ponieważ temat jest
t r u d n y, z a p r o s i l i ś m y u c z n i ó w s z k ó ł p o d s t a w o w y c h i
gimnazjalnych do tego, żeby nam podpowiedzieli, jak wszyscy
możemy marnować mniej żywności, a najlepiej, jak jej nie
marnować wcale. – mówi Justyna Janawa z Tesco Polska, jurorka
konkursu. Ponad 6 000 uczniów stworzyło 587 konkursowych
filmów, które obejrzało ponad 88 000 osób, uczestnicząc tym
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1 9 g r u d n i a 2 0 1 3 r. w
Przedszkolu Integracyjnym w
Namysłowie odbyło się
uroczyste Spotkanie Wigilijne.
Swoją obecnością zaszczycili
nas: Zastępca Burmistrza
N a m y s ł o w a
- Andrzej Galla, Naczelnik
Wydziału Oświaty i Kultury
Fizycznej Urzędu Miejskiego w
Namysłowie - Sławomir
Hinborch, ksiądz Tomasz Zagała
z kościoła p.w. św. Apostołów
Piotra i Pawła w Namysłowie,
emerytowani pracownicy
naszego przedszkola oraz
absolwenci placówki ze swoimi
wychowawczyniami ze Szkoły
Podstawowej nr 5 w
Namysłowie i ze Szkoły Podstawowej nr 4 z oddziałami
integracyjnymi w Namysłowie.
Burmistrz Namysłowa - Krzysztof Kuchczyński przekazał
naszym milusińskim książkę z osobistą dedykacją, za co bardzo
dziękujemy.
Dzieci z grupy V „Urwisy” i grupy VI „Krasnale”, pod opieką
swoich przedszkolanek, odegrały wydarzenia wprost z
betlejemskiej szopki. Trzej Mędrcy ze Wschodu, pastuszkowie,
zwierzątka, aniołki, a nawet diabełki oddali hołd narodzonemu
Jezuskowi. Trudno było rozpoznać naszych małych aktorów, tak
profesjonalnie wcielili się w swoje role. Jesteśmy z Nich bardzo
dumni.
Po przedstawieniu podzieliliśmy się opłatkiem składając
sobie najlepsze życzenia.
Świąteczna atmosfera udzieliła się wszystkim, a dźwięk
kolęd szerokim echem rozbrzmiewał po całym naszym
przedszkolu. Hej kolęda, kolęda!
Anna Szymszon
Nauczyciel Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie

STYCZEŃ-LUTY 2014
JASEŁKA W PRZEDSZKOLU
W BUKOWIE ŚLĄSKIEJ

BOŻONARODZENIOWE PRZEDSTAWIENIE
PRZEDSZKOLAKÓW
NAMYSŁOWSKIEJ „JEDYNKI”
Okres Bożego Narodzenia to szczególny i magiczy czas,
pełen radości, refleksji, serdecznych spotkań. 20 grudnia 2013 r.
w Namysłowskim Ośrodku Kultury odbyło się bożonarodzeniowe
przedstawienie pt. „Grudniowe kartki z kalendarza”, w którym
udział wzięli nie tylko podopieczni Przedszkola nr 1 z oddziałem
żłobkowym w Namysłowie, ale również: Karolina Kaluza,
Małgosia Grajdek, Pani Grażyna Przybył, Agnieszka
Kienderowicz i pracownicy placówki, którym bardzo serdecznie
dziękujemy za udział.

19 grudnia 2013 r. w Przedszkolu w Bukowie Śląskiej odbyły
się Jasełka z udziałem podopiecznych przedszkola, którzy dla
swoich rodzin wcielili się w role: św. Marii, Jezuska, św. Józefa, a
także pasterzy, zwierząt, „obłoczka”, „śnieżynki”, „bałwanka”,
„pani bałwankowej”, „pani zimy” czy Aniołów, którzy ogłaszali
wesołą nowinę całemu światu. Przedszkolaki śpiewały
najpiękniejsze, polskie kolędy i pastorałki, które wcześniej
zaprezentowały podczas Przeglądu Kolęd w Przedszkolu.
Goście chętnie przyłączyli się do kolędowania. Dzieci złożyły
rodzicom życzenia i wręczyły własnoręcznie wykonane,
świąteczne kartki. Dyrektor przedszkola - Maria Rudnicka
podziękowała dzieciom, rodzicom i nauczycielom za wspaniałe
przedstawienie i wprowadzenie w radosny, bożonarodzeniowy
nastrój.
Inf. Justyna Gorczyńska
Przedszkole w Bukowie Śląskiej

Było nam bardzo miło, że mieszkańcy Namysłowa, rodziny
naszych wychowanków i zaproszeni goście tak licznie przybyli na
spektakl. Dzieci tańcem, wierszem i piosenką wprowadziły nas
wszystkich w miły, świąteczny nastrój.
Irena Pereczkowska
nauczycielka Przedszkola nr 1 w Namysłowie

MIKOŁAJ Z „DELFINEM”

„DZIECI – DZIECIOM” - JASEŁKA W
PRZEDSZKOLU NR 3 W NAMYSŁOWIE

8 grudnia 2013 r. w Centrum Rekreacji i Turystyki
„Delfin” w Namysłowie odbyły się „Mikołajki z Delfinem”.

fot. A.Musiał

W dniach 15 i 16 stycznia br. dzieci 5-6 letnie z grupy
„Wiewiórek” z Przedszkola Nr 3 w Namysłowie przygotowały i
zaprezentowały Jasełka dla kolegów i koleżanek
uczęszczających do naszego przedszkola oraz dla dzieci z
zaprzyjaźnionego Przedszkola Nr 1 z Oddziałem Żłobkowym.
Podczas przedstawienia przedszkolaki mogły podziwiać
zdolności teatralne małych artystów. Całość dopełniały piękne
stroje i wspaniała dekoracja oraz oprawa muzyczna. Widzowie
byli pod wrażeniem przedstawienia jasełkowego i długo
nagradzali aktorów brawami.
Nauczycielki z Przedszkola Nr 3 w Namysłowie
Justyna Streczeń, Barbara Szyporta.
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Tego dnia wszystkie dzieci wraz z opiekunami, którzy w
godzinach od 9.00-12.00 przyszły na basen nie musiały płacić za
bilet wstępu na pływalnię. Ponadto na dzieci czekał Święty
Mikołaj, w którego postać przeobraził się Kierownik
namysłowskiego Centrum Rekreacji i Turystyki „Delfin” – Bogdan
Kowalski oraz instruktorzy, którzy prowadzili w tych godzinach
gry i zabawy: Małgorzata Szołdra, Katarzyna Baran, Roman
Baran oraz Maciej Szewczyk. W ciągu trzech godzin z atrakcji na
pływalni skorzystało ok. 150 osób.
Organizatorem imprezy było Centrum Rekreacji i Turystyki
„Delfin” w Namysłowie. Duży udział w realizacji przedsięwzięcia
miał Adam Lupa – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Urzędu Miejskiego w Namysłowie. Nagrody ufundowane zostały
przez Gminę Namysłów. Działania Św. Mikołaja wspierali
Zastępca Burmistrza Namysłowa - Andrzej Galla oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej w Namysłowie - Jarosław
Iwanyszczuk.
JG

STYCZEŃ-LUTY 2014
NIE ZOSTAWIAJ DOKUMENTÓW
„W ZASTAW”

Informacja wywieszeniu wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży

W Polsce liczne są przypadki pozostawiania dowodu
osobistego „w zastaw”. W dzisiejszych czasach możemy
dokonać wielu czynności "na sam dowód". Takie sytuacje
występują np. w akademikach czy wypożyczalniach sprzętu
sportowego.
Zarówno pozostawienie dokumentów u osoby trzeciej jak i
utrata dokumentów na skutek kradzieży, może mieć bardzo
poważne konsekwencje. Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1974
roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. 2006 Nr
139, poz. 993, z późn. zm.) dowodu osobistego nie wolno
zatrzymywać, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie. Kto
zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty podlega
karze ograniczenia wolności albo grzywny. Przedsiębiorcy nie
mogą żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu
osobistego „w zastaw”. Takie działanie jest bezprawne i wiąże się z
dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w
dowodzie przez nieuczciwych przedsiębiorców. Może dojść także
do sytuacji, w której ktoś zawrze w naszym imieniu umowę, co
będzie się wiązało z przykrymi konsekwencjami.
Jeżeli natomiast utracimy dowód osobisty, np. w wyniku
kradzieży, co może mieć w konsekwencji takie same skutki jak
pozostawienie dowodu „w zastaw”, niezwłocznie powinniśmy udać
się do najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej. Organ
ten zobowiązany jest wydać zaświadczenie, że dokument został
utracony. Zaświadczenie takie jest ważne do czasu wydania
nowego dokumentu. Organ, w którym zgłosimy utratę dowodu
osobistego, zawiadomi ponadto organ, który wydał utracony
dokument, w celu jego unieważnienia, co następuje z dniem
zawiadomienia o utracie dowodu osobistego. W przypadku utraty
dowodu osobistego warto też zgłosić tę okoliczność w banku. W
takim przypadku nasz utracony dokument zostanie
zarejestrowany w Systemie Dokumentów Zastrzeżonych, a tym
samym nikt, w żadnym banku nie będzie mógł wykorzystać tego
dokumentu np. do zaciągnięcia pożyczki czy założenia rachunku
bankowego. W ten sam sposób możemy zgłosić nie tylko utratę
dowodu osobistego, ale także prawa jazdy lub paszportu.
JG

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Dubois nr
3 (budynek B, III piętro) zostały wywieszone wykazy nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży, obejmujące:
1) działkę nr 250/13, k. m. 2, o powierzchni 0,0024 ha, położoną w
Namysłowie, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00064978/2, przeznaczoną do sprzedaży w formie bezprzetargowej na cele budowy
urządzeń infrastruktury technicznej;
2) lokal w miejscowości Krasowice, o powierzchni 129,27 m2 wraz z
przynależnymi pomieszczeniami, zlokalizowany na działce nr 96/1, k.
m. o pow. 0,2516 ha, wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 595/1000
części, księga wieczysta nr OP1U/00066813/2 – przeznaczony do
sprzedaży w drodze przetargu;
3) działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym i budynkiem
gospodarczym o nr 263/2, k. m. 6, o powierzchni 0,0420 ha, położoną
w Namysłowie, ul .Oławska, księga wieczysta nr OP1U/00006112/0 –
przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu.
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom
wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z
późn. zm.), jeżeli złożą wnioski o nabycie w terminie określonym w
ustawie, tj. do dnia 31 marca 2014 r.
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

B&D Sp. z o.o. zajmująca się produkcją mebli ogrodowych
poszukuje osoby na stanowisko
MISTRZ ZMIANOWY
Wymagania:




wykształcenie minimum średnie techniczne,
ponad trzyletnie doświadczenie w kierowaniu grupą
pracowników w firmie produkcyjnej w branży drzewnej,
znajomość procesów technologicznych i jakościowych

Oferujemy:

ŻŁOBEK W PRZEDSZKOLU NR 4
W NAMYSŁOWIE




stabilne zatrudnienie w firmie z ugruntowaną pozycją w branży
umowę o pracę

B&D Sp. z o.o., Stradomia Wierzchnia 76, 56-500 Syców
email: biuro@bdburchex.com.pl
tel. 62 785 82 12, kom.: 603 373 505

reklama płatna

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie cv ze
zdjęciem oraz listu motywacyjnego z zaznaczeniem stanowiska
pracy w tytule wiadomości na adres:

Od września br. rodzice dzieci w wieku żłobkowym będą
zaprowadzać swoje pociechy do budynku dzisiejszego
Przedszkola nr 4 w Namysłowie, w którym powstanie żłobek.
- Zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat
trzech, oddziały żłobkowe przy przedszkolach nie mogą już
funkcjonować. Zaszła więc potrzeba stworzenia osobnego żłobka
- informuje Andrzej Galla – Zastępca Burmistrza Namysłowa.
Przystosowanie budynku Przedszkola nr 1 w Namysłowie na
żłobek nie jest możliwe ze względów architektonicznych, stąd
podjęta została decyzja o utworzeniu żłobka w budynku
Przedszkolu nr 4 w Namysłowie, gdzie do końca sierpnia br.
zakończone mają zostać prace remontowe związane z
termomodernizacją obiektu.
W żłobku pracować będą te same osoby, które obecnie
zatrudnione są w oddziałach żłobkowych. - We wrześniu do szkół
pójdzie przynajmniej połowa sześciolatków, urodzonych w 2008
roku. Dzięki temu w Przedszkolu nr 4 w Namysłowie będziemy
mieli miejsce na żłobek. Nie przewidujemy likwidacji którejkolwiek
z placówek – zapewnia Zastępca Burmistrza Namysłowa.
JG

Łącząc się w cierpieniu pragnę złożyć wyrazy szczerego żalu i
głębokiego współczucia rodzinie oraz współpracownikom Pana
Tadeusza Bagińskiego.
Będzie nam brakowało Jego obecności wśród społeczności
namysłowskiej, dla której działał z wielkim oddaniem.
Z wyrazami szacunku
Łukasz Tusk Poseł na Sejm RP
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ogłoszenie płatne

Łukasz Tusk Poseł na Sejm RP

STYCZEŃ-LUTY 2014
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102,
poz. 651, z późn. zm.) oraz §13 rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.), w związku z
zarządzeniem Nr 514/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 14
listopada 2013 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego
Burmistrz Namysłowa
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na
oddanie w najem lokalu użytkowego, usytuowanego w
Namysłowie przy ul. Dworcowej 11.
Ww. lokal jest wolny od obciążeń, przeznaczony jest na
prowadzenie działalności gospodarczej. Wyposażony jest w
instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Koszt wyposażenia
lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem ponosi najemca. Lokal
stanowi mienie komunalne Gminy Namysłów i posadowiony jest na
działce numer 1073/29 k.m. 9, dla której Sąd Rejonowy w
Kluczborku prowadzi księgę wieczystą K W numer
OP1U/00084677/8.
Cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu za 1m²
wynosi 9,46 zł (słownie: dziewięć złotych 46/100 ), do której
należy doliczyć podatek VAT.
Postąpienie w licytacji nie może wynosić mniej niż 1% ceny
wywoławczej netto za 1m², z zaokrągleniem do 0,10 zł. Najemca
wyłoniony w przetargu zobowiązany będzie ponadto do ponoszenia
kosztów zużycia mediów oraz podatku od nieruchomości.
Umowa będzie zawarta na czas nieokreślony.
Lokal będzie można oglądać w dniu 21 lutego 2014 roku w godz.
14.30 – 15.30.
Przetarg odbędzie się w dniu 7 marca 2014 roku o godzinie
10.00 w budynku „B” Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul.
Dubois 3, pokój nr 28.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w
wysokości 100 zł najpóźniej w dniu 3 marca 2014 roku do godziny
14.00 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr
78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w
Namysłowie.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu najmu, osobie
która wygra przetarg. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od
podpisania umowy najmu – wadium ulega przepadkowi na rzecz
wynajmującego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone
na wskazany rachunek bankowy.
Najemcy będą zobowiązani do uiszczania opłat z tytułu najmu
lokalu z góry do 10-go dnia każdego miesiąca.
Stawki czynszu będą ulegały corocznie zmianie, w zależności od
prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z podaniem
uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie zostanie zamieszczone w
prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń usytuowanych na terenie
Namysłowa, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu).
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Namysłowie,
tel. 77 419 03 73.

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

Gabinet Prywatny
lek. med. Beata Berger
specjalista chorób wewnętrznych
porady, konsultacje i leczenie
Przyjęcia we wtorki w godz. 13.00- 15.00
w Przychodni „Medyk”
przy ul. Sikorskiego 6, 46-100 Namysłów
rejestracja pod numerem tel. 77 410 03 92.

reklama płatna

Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński
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Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012
r., poz. 647 z późn. zm.), oraz uchwały Rady Miejskiej w
Namysłowie Nr XIV/176/12 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów,
zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Namysłowie Nr
XVI/196/12 z dnia 25 października 2012 r. oraz uchwałą Rady
Miejskiej w Namysłowie Nr XVIII/222/12 z dnia 28 grudnia 2012
r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Namysłów wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko.
Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 3 marca 2014 r.
do 31 marca 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, w pokoju nr 38B, w godz.:
poniedziałek od 9:00 do 15:30, wtorek – piątek od 9:00 do
14:30.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany
planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14
marca 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul.
Stanisława Dubois 3, w Dużej Sali Narad, o godz. 10:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu
miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Namysłowa,
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul.
Stanisława Dubois 3, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18
kwietnia 2014 r. Ponadto uwagi mogą być wnoszone za
pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres
mpzp@namyslow.eu, zgodnie z art. 18 ust.3 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3,
4, 5 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1235), w związku z postępowaniem w sprawie
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko wyżej wymienionej zmianie planu miejscowego, w
miejscu i czasie wyłożenia projektu zmiany planu miejscowego
do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną
dokumentacją sprawy tj. projektem zmiany planu miejscowego,
uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w
prognozie oddziaływania na środowisko, prognozą
oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi opiniami.
Uwagi i wnioski w postępowaniu należy składać na piśmie do
Burmistrza Namysłowa, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w
Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, z podaniem imienia i
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 kwietnia 2014 r.
Ponadto uwagi i wnioski mogą być wnoszone ustnie do
protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej
na adres mpzp@namyslow.eu, bez konieczności opatrywania
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

STYCZEŃ-LUTY 2014
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - TEREN MIEJSKI
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STYCZEŃ-LUTY 2014
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - TEREN WIEJSKI
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STYCZEŃ-LUTY 2014
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102,
poz. 651, z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108, z późn. zm.), w związku z
zarządzeniem Nr 511/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 14
listopada 2013 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 2010 r. nr 102,
poz. 651, z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108, z późn. zm.), w związku z
zarządzeniem Nr 512/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 14
listopada 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej
w miejscowości Brzozowiec, obejmującej działkę nr 62, k. m. 2,
o powierzchni 0,8000 ha, niezabudowanej, bez obciążeń i
zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer
OP1U/00082327/6.
Nieruchomość położona jest poza terenem zabudowanym, w
otoczeniu gruntów rolnych; stanowi działkę rolną oznaczona w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren
użytków rolnych; średnia przydatność rolnicza – grunty orne IVa,
IVb i V klasy bonitacyjnej.

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej
w miejscowości Łączany, obejmującej działkę nr 162, k. m. 2,
o powierzchni 0,5000 ha, niezabudowanej, bez obciążeń i
zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer
OP1U/00058018/0.
Nieruchomość położona jest poza obszarem zabudowanym, w
otoczeniu gruntów rolnych; stanowi działkę rolną oznaczoną w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren
użytków rolnych; użytki o dobrej przydatności rolniczej – łąki III
klasy bonitacyjnej.

Cena wywoławcza - 13 040,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy
czterdzieści złotych 00/100)
Cena nieruchomości jest ceną brutto.

Cena wywoławcza
13 350,00 zł (słownie: trzynaście
tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100)
Cena nieruchomości jest ceną brutto.

Wadium – 1 400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych
00/100).

Wadium – 1 400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych
00/100).

Przetarg odbędzie się w dniu 21 marca 2014 r. o godzinie 10:00
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois 3, budynek B,
pokój nr 28.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 marca 2014 r. o godzinie 10:30
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois 3, budynek B,
pokój nr 28.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata
wadium w wysokości 1 400,00 zł do dnia 17 marca 2014 r.
przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78
8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w
Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu
wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód
wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega
przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomości osobie, która wygra przetarg. Wadium nie podlega
zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od
zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie
zwrócone (bez odsetek).
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym,
że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena nieruchomości ustalona w przetargu, 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).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w
wysokości 1 400,00 zł do dnia 17 marca 2014 r. przelewem na
rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000
1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień
wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek
bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez
uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej
przed otwarciem przetargu.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomości osobie, która wygra przetarg. Wadium nie podlega
zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od
zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie
zwrócone (bez odsetek).
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym,
że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena nieruchomości ustalona w przetargu, 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
Krzysztof Kuchczyński

Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

13

STYCZEŃ-LUTY 2014
Mateuszowi II przysięgę zachowania pokoju, w imieniu stanów
księstwa wrocławskiego. Po śmierci Joachima w 1611 r. dobra w
Woskowicach Małych przejęła rodzina von Frankenberg z
Proślic.
Henryk von Näfe w 1657 r. wymieniony został jako pan Objazdy i
Karczowa. W tym samym okresie Achatius von Näfe był w
posiadaniu dóbr rycerskich, m.in. zamku, w Rudnicy, koło
Ząbkowic Śląskich. Na początku XVIII w. Joachim Aleksander
von Näfe und Obischau był deputowanym stanów księstwa
wrocławskiego i właścicielem m.in. Kowalowic, Skałąg, Ligoty
Polskiej i Wierzbicy Górnej (zakupiona w 1734 r. przez Joachima
Wacława od Zygmunta Sylwiusza von Salisch). Do tego rodu
należały również Stobrawa (gmina Popielów), Hlavnice (powiat
opawski) i Lipowa (powiat strzeliński). Podpułkownik von Näfe
dowodził przed 1805 r. 3 batalionem strzelców w pułku von
Treuenfela we Wrocławiu. Jego syn był majorem 29 pułku
piechoty i Kawalerem Żelaznego Krzyża. Brat podpułkownika
von Näfe był natomiast majorem w pułku von Renouarda zu
Halle.
Bartłomiej Stawiarski

IZBA REGIONALNA W NAMYSŁOWIE
ZAPRASZA
Obecnie Izba Regionalna w Namysłowie dysponuje
szerokim zbiorem bibliotecznym, w tym zbiorami specjalnymi, tj.
starodrukami w języku polskim, jak i niemieckim, rękopisami,
mapami, a także książkami naukowymi i popularnonaukowymi
poświęconymi historii Namysłowskiej Ziemi. Do Izby Regionalnej
trafiają także niektóre książki z Biblioteki Publicznej w
Namysłowie. Ze wszystkich materiałów można korzystać na
miejscu, tj. w Izbie Regionalnej. Zainteresowanym udostępniane
są wszelkie niezbędne urządzenia do korzystania i utrwalania
treści materiałów naukowych, tj.: komputery, skaner, drukarka,
kopiarka. Pomocy i informacji udzielają pracownicy
Namysłowskiego Ośrodka Kultury: Jadwiga Kawecka i Bartłomiej
Stawiarski.
Ze zbiorów można korzystać w godzinach pracy Izby
Regionalnej w Namysłowie, tj. od wtorku do soboty w godz. 9.00 17.00, a w niedziele: 11.00 - 16. 00.
Poniżej prezentujemy Państwu opis tarczy herbowej
Joachima von Näfe z 1660 r., którą od niedawna można oglądać
w Izbie Regionalnej w Namysłowie.
JG

PODZIĘKOWANIA

RENOWACJA TARCZY HERBOWEJ
Z 1660 ROKU

W dniu 26 stycznia
2014 roku odbyła się
rekonstrukcja wydarzeń z
okresu II wojny światowej
jakim było "Przełamanie Linii
Bartholda-Namysów 1945".
Wierne odtworzenie tych
ważnych dla naszego
regionu wydarzeń nie byłoby
możliwe bez finansowego
wsparcia wielu życzliwych
donatorów, którzy mimo
kryzysu widzą sens w takich
działaniach. Pragniemy
wszystkim podziękować za
wsparcie i przychylność.
Pragniemy przypomnieć, że
nie można zapominać o
minionej przeszłości i tych,
którzy walczyli wówczas o to byśmy my mogli stanowić przyszłość.
Taka rekonstrukcja to jedyny sposób by ocalić od zapomnienia, co
niniejszym czynimy w imieniu swoim i naszych wszystkich
sponsorów oraz osób nam życzliwych.

Pod koniec 2013 r.
zakończyła się renowacja
zabytkowej, drewnianej,
pośmiertnej tarczy
herbowej Joachima von
Näfe 1660 r., którą obecnie
oglądać możemy w Izbie
R e g i o n a l n e j w
Namysłowie.
Przed wojną herb
znajdował się w kościele
k a t o l i c k i m
w
Kowalowicach. Zachowała
się fotografia sprzed 1945
r. , w y k o n a n a p r z e z
Marianne Kirchner, na
której utrwalono
kompletną tarczę
herbową. Po wojnie
z a b y t e k z o s t a ł
uszkodzony, prawdopodobnie celowo ktoś odłupał rzeźbioną
głowę wieńczącą herb. Tarcza została także pomalowana,
kolorystyka nie nawiązywała jednak do historycznych barw rodu
von Näfe. Podjęto renowację ze względu na zły stan drewna oraz
potrzebę usunięcia wtórnej kolorystyki. Profesjonalnej renowacji
dokonali namysłowianie Ryszard Mann i Janusz Załustowicz.
Warto podkreślić, że została zrekonstruowana także głowa
wieńcząca herb. Rekonstrukcji dokonał niedawno zmarły artystarzeźbiarz pan Stefan Dobrzański. Było to jego ostatnie dzieło.
Rodzina von Näfe należała do grona śląskich rodów szlacheckich
z linii oleśnickiej. Gniazdo rodowe von Näfe znajdowało się w
Objeździe. Według najstarszych wzmianek źródłowych ród ten
pisał się „z Objazdy”.
W 1426 r. Hilarius von Näfe und Obischau wymieniony został
jako właściciel Kowalowic. Dobra należały następnie do jego
syna Mikołaja, wnuka Hilariusa (1496 r.) i prawnuka Hieronima
(1511 r.). Dobra w Kowalowicach były w posiadaniu rodziny von
Näfe aż do XVIII wieku, kiedy to ostatnim właścicielem był
Joachim Wacław. Następnie posiadłość przejęły rody von Salisch
(1783 rok) i von Siegroth (ca. 1795 r.).
Joachim von Näfe und Obischau osiadł w 1586 roku na
dobrach w Woskowicach Małych. Przedstawiciele rodu von Näfe,
wraz z innymi poselstwami, złożyli 19 września 1611 r. królowi

SPONSORZY: Urząd Miejski w Namysłowie, Starostwo Powiatowe
w Namysłowie, Dworek Różany, 7RS WEB STUDIO Roman
Szołdra, Ekowod Namysłów, Bank Spółdzielczy Namysłów,
Piekarnia Józef Wójcik Wilków, Dom Pogrzebowy STYKS
Namysłów, Lakiernictwo Pojazdów Jacek Stadniczuk, Niwrol Jacek
Pasztetnik Niwki, Władysław Dziedzic, Rzeźnictwo-Wędliniarstwo
MARYNIAK, Agromund Sp. z o.o., Osadkowski S.A., SZG Rolnik,
ZEC Namysłów, Mieczysław Kleban, Wytwórnia Pasz Wilków,
TOMPOL Przeczów Tomasz Konysz, PAGRO Pągów, Agroplon
Głuszyna, RSP Lubska, Trans-Wod Sylwester Głąb, Koło Łowieckie
„Łoś”, Radny Rady Miejskiej w Namysłowie Wojciech Kowalczyk,
Kawoń Hurtownia Piwa i Napojów, Ekolog-Service Sp z o.o.
Namysłów, ARS Haft Komputerowy Anna Roll-Stafij, Agencja
Ubezpieczeniowa PZU Renata Kolerska-Tatiana Kmieciak,
Agroturystyka Rychnów-Studzińscy, Firma Słowik, Green Office
Solution Sp. z.o.o., Kacper s.c., Grześbud Grzegorz Tasiński,
Matuszek Krzysztof, Lech Armata, Jarosław Olszewski Skład mat.
bud. „Olbud”
Zabezpieczenie techniczne: NOK Namysłów, OSP Smarchowice
Śląskie, OSP Ziemiełowice, Ekowod Namysłów, ZHP Namysłów,
Straż Miejska w Namysłowie, Dyrektor I LO w Namysłowie, Roman
Surdyk, Bartłomiej Stawiarski.
Kwiecień Tadeusz
Prezes GRH OKA
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STYCZEŃ-LUTY 2014
EWELINA CIUNEK NAJLEPSZYM
SPORTOWCEM - UCZNIEM
OPOLSZCZYZNY

Burmistrza Namysłowa - Andrzej Galla oraz Przewodniczący Rady
Miejskiej w Namysłowie - Jarosław Iwanyszczuk.

17 stycznia br. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w
Grodkowie odbył się XXIX Plebiscyt na 10 Najlepszych UczniówSportowców Województwa Opolskiego Szkół Podstawowych i
Gimnazjalnych za rok 2013. Wśród gimnazjalistów pierwsze
miejsce zdobyła uczennica Gimnazjum nr 2 w Namysłowie Ewelina Ciunek.

Komisja postanowiła przyznać ponadto dyplom –
podziękowanie Teresie Nykiel za pomoc w organizacji konkursu
oraz uczestnictwo we wszystkich jego edycjach.
JG

GIMNAZJUM NR 1 WSPIERA
„SZLACHETNĄ PACZKĘ”

źródło: LKS „Orzeł” Namysłów

29. edycja plebiscytu organizowanego corocznie przez Szkołę
Podstawową nr 3 w Grodkowie odbyła się w oprawie nawiązującej
do igrzysk w Soczi. W tym roku zwycięzcami plebiscytu zostali
zawodnicy sportów walki.
Ewelina Ciunek, uczennica Gimnazjum nr 2 w Namysłowie, to
mistrzyni Polski młodziczek w zapasach w stylu wolnym i
uczestniczka kadry narodowej kadetek. Trenerami zapaśniczki są:
Krzysztof Pawlak i Marcin Marcinkiewicz.
JG

„Szlachetna Paczka” - ta wspaniała, ogólnopolska akcja ma już
trzynaście lat. Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Namysłowie włączyli się
do niej po raz drugi. Dzięki wspaniałej postawie uczniów udało się
zebrać artykuły żywnościowe, chemiczne, odzież, którymi zostały
obdarowane dwie rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji losowej.
Zorganizowany w szkole kiermasz kartek świątecznych i prac
uczniów, m. in. origami, pozwolił dodatkowo zgromadzić fundusze
na zakup sprzętu AGD dla potrzebujących rodzin. Rodzice uczniów
okazali się niezwykle hojni. Najdroższa praca origami została
sprzedana za 100,00 zł.

„GODY I ZAPUSTY" – to już 25 lat!

reklama płatna

12 stycznia br. o godz.
12.00 w Izbie Regionalnej w
Namysłowie odbyło się
podsumowanie XXV edycji
"Godów i Zapustów" –
konkursu organizowanego
przez Namysłowski Ośrodek
Kultury, w którym oceniane są
szopki wykonane przez
najmłodszych.
Komisja w składzie:
Jadwiga Kawecka, Bartłomiej
Stawiarski oraz Kazimierz
Drapiewski, I miejsce przyznała
mieszkańcowi Bukowia Pawłowi Wójcikowi. Pozostali
uczestnicy konkursu dostali wyróżnienia. Dyplomy oraz nagrody
książkowe wszystkim uczestnikom konkursu wręczyli: Zastępca
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Słowa podziękowania należą się nie tylko uczniom i rodzicom,
ale także nauczycielom Gimnazjum nr 1 w Namysłowie, a przede
wszystkim koordynatorom akcji: Joannie Olszewskiej i Annie
Koncur za ogromny wkład pracy i zaangażowanie.
Dyrektor Gimnazjum nr 1
im. Szarych Szeregów w Namysłowie

STYCZEŃ-LUTY 2014
PRZEŁAMANIE LINII BARTHOLDA – Namysłów 1945
26 stycznia br. na boisku I. Liceum
Ogólnokształcącego w Namysłowie
odbyła się inscenizacja batalistyczna
„Przełamane linii Bartholda – Namysłów
1945”.
Była to dynamiczna inscenizacja z
udziałem grup rekonstrukcji historycznych z
Dolnego i Górnego Śląska, przedstawiająca
wydarzenia na froncie wschodnim w 1945
roku, kiedy to oddziały Armii Czerwonej
wkroczyły na teren ziemi namysłowskiej. 19
stycznia 1945 roku żołnierze 3 Gwardyjskiej
Armii Pancernej przekroczyli północnowschodnie granice powiatu namysłowskiego
w okolicach Włoch. Doszło do bitwy pomiędzy
radziecką 3 Armią Pancernej Gwardii
dowodzoną przez generała Pawła Rybałkę, a
niemiecką 269. Infanterie-Division (wspieraną
przez 4 bataliony Volkssturmu), na której
czele stał gen. lejtn. Hans Wagner.
W m a r c u 2 0 11 r . G R H „ O K A ”
zorganizowała na przedpolach Smarchowic
Śląskich inscenizację bitwy, którą 22 stycznia
1945 r.pod Smarchowicami Śląskimi stoczyli
Rosjanie z wycofującymi się z Namysłowa
wojskami niemieckimi. Doszło tam do
największej na terenie powiatu
n a m y s ł o w s k i e g o b i t w y. W t y m r o k u
rekonstruktorzy wcieli się w role bohaterów
bitwy, która 22 stycznia 1945 roku odbyła się w
Namysłowie.
Kobiety, dzieci i starsi mężczyźni, na
rowerach, wozach, pieszo, z dobytkiem, który
zdążyli zabrać z opuszczonych domostw,
uciekają w kierunku pierwszej linii obrony
niemieckiej. Zatrzymuje ich patrol
żandarmerii, który kontroluje uciekinierów,
sprawdza ich dokumenty, walizki i tobołki.
Jeden z mężczyzn zaczyna szarpać się z
żandarmem, odpycha go, zaczyna uciekać,
po czym zostaje zastrzelony. Tą sceną
rozpoczęło się niedzielne widowisko.
Rekonstruktorzy doskonale upodobnili się do
postaci z tamtego okresu, prezentując ubiór i
sprzęt, zgodne z realiami 1945 roku. Był
najazd radzieckiego zwiadu konnego, ostrzały
z broni ręcznej, maszynowej oraz z działka
przeciwpancernego. Zobaczyć można było
wojskowe samochody ciężarowe, motocykle i
inne opancerzone pojazdy, czołgających i
chowających się w bunkrach żołnierzy, a
także walki wręcz – te wszystkie atrakcje
zapewnili widzom organizatorzy widowiska Grupa Rekonstrukcji Historycznej „OKA” z
Namysłowa. - Umundurowanie i sprzęt
wojskowy pozyskujemy z wielu źródeł, tj.
szyjemy je u zaprzyjaźnionej krawcowej na
wzór oryginalnych mundurów, pozyskujemy je
również na giełdach staroci oraz od
kolekcjonerów, w naszych zbiorach trafiają się

fot. Roman Szołdara

także oryginalne części umundurowania –
informuje Tadeusz Kwiecień – prezes Grupy
Rekonstrukcji Historycznej „O K A” z
Namysłowa. Organizatorom widowiska
zależało, by inscenizacja odbyła się w tym
samym miejscu i terminie co bitwa z 1945
roku. Realia II wojny światowej zostały
fantastycznie zachowane, nawet pogoda była
zbliżona – w styczniu 1945 roku temperatura

fot. Roman Szołdara
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wynosiła ok. - 20˚C. Organizacja
przedsięwzięcia zajęła organizatorom niecałe
2 miesiące. - Główną przyczyną wybrania
rekonstrukcji "Przełamanie Linii BartholdaNamysłów 1945" była chęć przedstawienia
lokalnej społeczności historii naszego
regionu. Dostęp do szczegółów historii
Namysłowa i okolic jest ograniczony, w
związku z tym chcieliśmy przedstawić
konkrety, które nie są wszystkim dobrze
znane. Linia Bartholda miała stanowić
pierwszą linię obrony Festung Breslau
(Twierdzy Wrocław), tworząc zewnętrzny
pierścień umocnień. Składała się ona z
systemu rowów przeciwpancernych, pól
minowych oraz betonowych zapór. Na
naszym rekonstrukcyjnym polu znalazły się
trzy oryginalne betonowe zapory
przeciwczołgowe, stanowiące dawniej pas
umocnień w okolicy Namysłowa. Chcąc
jeszcze bardziej urealnić wydarzenia z 22
stycznia 1945 roku zorganizowaliśmy
rekonstrukcję właśnie w styczniu, aby dobrze
przedstawić widzom, w szczególności
młodemu pokoleniu, warunki atmosferyczne
w jakich odbywała się bitwa – podkreślił
Tadeusz Kwiecień.
JG

