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Dni przyjaźni
polsko–węgierskiej w Egerze, str.2
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy, wszystkim
Mieszkańcom Gminy Namysłów składam
najserdeczniejsze życzenia zdrowia
oraz wszelkiej pomyślności, odpoczynku
w rodzinnym gronie oraz samych ciepłych
i pełnych radości chwil.
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

KWIECIEŃ 2014
„DNI PRZYJAŹNI
POLSKO – WĘGIERSKIEJ”
W EGERZE
Tegoroczne „Dni Przyjaźni PolskoWęgierskiej” obchodzono w dniach 22-23
m a r c a b r. w E g e r z e n a W ę g r z e c h . W
uroczystościach wzięli udział prezydenci:
Węgier - János Áder i Polski - Bronisław
Komorowski. Gminę Namysłów
reprezentowali: Burmistrz Namysłowa –
Krzysztof Kuchczyński, Zastępca Burmistrza
Namysłowa – Andrzej Galla oraz Dyrektor
Namysłowskiego Ośrodka Kultury – Adam
Zając.
Obchody święta „Przyjaźni PolskoWęgierskiej” organizowane są od 8 lat na
przemian raz w Polsce, raz na Węgrzech.
Każdego roku w uroczystościach biorą udział
samorządowcy z obu krajów, którzy współpracują
ze sobą na zasadzie umów partnerskich. Gmina
Namysłów od 2003 roku, tj. od podpisania umowy
o współpracy partnerskiej z Gminą Kisköre na
Węgrzech, prowadzi bliską współpracę z naszymi
węgierskimi przyjaciółmi.
Prezydent Bronisław Komorowski podkreślił,
że wciąż aktualne jest powiedzenie "Polak, Węgier
- dwa bratanki, i do bitki, i do szklanki", choć każde
pokolenie tłumaczy to przysłowie na swój sposób i
dopasowuje do realiów, w których przyszło im żyć.
W ubiegłym roku spotkanie z okazji „Dni
Przyjaźni Polsko – Węgierskiej” odbyło się w
Tarnowie, a w roku 2015 uroczystości planowane
są w Katowicach.
JG

„POLAK, WĘGIER, DWA BRATANKI ...”
Państwowe obchody Dnia Przyjaźni Polsko - Węgierskiej w całym
kraju odbywały się 23 marca br. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w
Namysłowie o wzajemnych związkach oraz historii naszych narodów
mieli okazję porozmawiać nieco później, tj. 25 marca br., ale z równie
gorącym sercem.
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Głównym organizatorem tegorocznych uroczystości szkolnych byli
nauczyciele świetlicy Szkoły Podstawowej nr 3 w Namysłowie wraz ze
swymi podopiecznymi. Z tej okazji w stołówce serwowano gulasz - potrawę
kojarzoną z krajem naszych bratanków, a delegacja z namysłowskiej
„Trójki” złożyła okolicznościową wiązankę pod popiersiem Stefana
Batorego w Namysłowie, który zdaniem Dyrektora szkoły, był jednym z
trzech, najwybitniejszych władców Polski.
JG

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
14 marca br. w Szkole Podstawowej nr 4 w
Namysłowie odbył się gminny etap XXXVII edycji
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom”.
W turnieju wzięło udział 21 uczniów ze szkół
podstawowych i 16 gimnazjalistów z Gminy Namysłów.
Troje uczestników w poszczególnych kategoriach
wiekowych, którzy uzyskali najwyższy wynik,
zakwalifikowało się do eliminacji na szczeblu
powiatowym.
Spośród uczniów szkół podstawowych są nimi:
1) Jakub Kowalczyk z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Ligocie Książęcej,
2) Paula Szczepaniak – Szkoła Podstawowa Nr 4 z
Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie,
3) Aleksandra Zaremba – Szkoła Podstawowa Nr 5
w Namysłowie.

... cd. str. 3

Z okazji Dnia Strażaka całej „Braci Strażackiej” składam wyrazy
uznania za rzetelne wykonywanie ciężkiej i odpowiedzialnej służby
na rzecz naszego lokalnego społeczeństwa, za bezinteresowną
pomoc drugiemu człowiekowi oraz za poświęcenie i odwagę.
Życzę jednocześnie dużo zdrowia, sił i wytrwałości, aby
wykonywane obowiązki przynosiły Wam wiele satysfakcji i były
inspiracją do dalszych działań w myśl strażackiej dewizy „Bogu
na chwałę, ludziom na pożytek”.
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński
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Rodzin” będzie okazją do przypomnienia nam jak ważna jest
równowaga między życiem zawodowym a rodzinnym, co
oznacza partnerstwo w wychowaniu dzieci, co to znaczy być
dobą matką i dobrym ojcem. Niech to będzie okazja do
podkreślenia, jak ważne są dobre relacje między rodzicami i
dziećmi, między młodszym a starszym pokoleniem. Wychowanie
dzieci można przecież łączyć z rozwojem i realizacją
zainteresowań rodziców. Rodzina to nie tylko obowiązki, ale
także życiowa szansa spełnienia własnych marzeń i realizowania
planów. Wzajemne wsparcie, dzielenie trosk i zobowiązań tworzy
poczucie bezpieczeństwa i pozwala żyć pełnią życia.
Życzę wszystkim mieszkańcom w Gminie Namysłów ciepła
rodzinnego, spełnienia marzeń i dużo spokoju.
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

W II grupie wiekowej, tj. uczniów szkół gimnazjalnych, wejście do
etapu powiatowego wywalczyli:
1) Łukasz Żygadło z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Ligocie Książęcej,
2) Michał Wasiak – Gimnazjum nr 1 w Namysłowie,
3) Maciej Świerczyński – Gimnazjum nr 1 w Namysłowie.
- Bardzo cieszy mnie rosnący z roku na rok poziom wiedzy
uczestników turnieju. Niektórzy z uczniów test, na którego
rozwiązanie przeznaczono 45 min, ukończyli po 3 minutach! –
informuje dumnie Komendant Zarządu Gminnego OSP Gminy
Namysłów oraz przewodniczący Gminnej Komisji Konkursowej
– Tomasz Przysiężny.
27 marca br. w gabinecie Burmistrza Namysłowa laureatom
konkursu statuetki oraz słodkie upominki wręczyli Zastępca
Burmistrza Namysłowa – Andrzej Galla, Prezes Zarządu
Gminnego OSP Gminy Namysłów - Sławomir Hinborch oraz
Komendant Zarządu Gminnego OSP Gminy Namysłów Tomasz Przysiężny.
JG

RADNI UCHWALILI

„EKOWOD” BUDUJE KANALIZACJĘ
W MIEJSCOWOŚCI OBJAZDA
Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Objazda
w ramach projektu „Rozwiązanie problemów gospodarki
ściekowej w powiecie namysłowskim”, dofinansowanego ze
środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Roboty budowlane prowadzi Zakład Instalacji Sanitarnych
c.o. i Gaz Didyk Andrzej, z siedzibą w Zielęcicach. Zakres
zadania obejmuje wykonanie rurociągów grawitacyjnych PVC
200 mm (tzw. rurociągów głównych) oraz rurociągów
grawitacyjnych PVC 160 mm na odcinku od rurociągu głównego
do pierwszej studzienki na posesji. Planowany termin
zakończenia tego zakresu to 30.04.2014 r.
Zakres rzeczowy obejmujący wykonanie rurociągów
grawitacyjnych PVC 160 mm na odcinku od pierwszej studzienki
na posesji do budynku, realizowany będzie przez Spółkę
„EKOWOD” w ramach podpisanych umów na wykonanie
podłączeń kanalizacyjnych. Zakres ten jest zakresem
pozaprojektowym, nie objętym dofinansowaniem z Unii
Europejskiej i będzie wykonywany w miesiącach maj-wrzesień
2014 r.
Wartość robót budowlanych kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Objazda, bez kosztów operacyjnych, wynosi ok.
0,9 mln zł.
„Wszystkich zainteresowanych wybudowaniem
podłączenia kanalizacyjnego, którzy nie mają jeszcze podpisanej
umowy zapraszamy do siedziby Spółki „EKOWOD” przy ul.
Mariańskiej 2 w Namysłowie, od poniedziałku do piątku w godz.
7.30-14.30. Koszt wybudowania podłączenia wynosi 2.000,00 zł
brutto”.
Roman Kania „Ekowod” Sp. z o.o.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ RODZIN
1 5 m a j a b r. o b c h o d z i m y
„Międzynarodowy Dzień Rodzin”,
ustanowiony przez Organizację
Narodów Zjednoczonych. W tym roku
przypada 20. rocznica ustanowienia
tego święta.
Rodzina to dla większości
Polaków wielka wartość. Dzięki
więzom rodzinnym łatwiej pokonujemy
przeciwności losu, w rodzinie
znajdujemy oparcie, ciepło i
zrozumienie. Z tego, że jesteśmy razem, czerpiemy optymizm i
nadzieję. I chociaż bycie rodzicem zmienia nasze życie i wiąże
się z wyzwaniami i wyrzeczeniami, to dzieci są ogromną radością
i źródłem życiowej satysfakcji. Dlatego niech ten dzień będzie dla
nas czasem wspólnej radości. Niech „Międzynarodowy Dzień
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27 marca br. w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w
Namysłowie odbyła się XXV sesja Rady Miejskiej w
Namysłowie, podczas której podjęto uchwały w sprawie:
1) uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy
Namysłów,
2) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Barzyna,
3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Smarchowice
Śląskie,
4) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Folwark,
Jastrzębie,
5) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji
Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych
Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD"
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na
lata 2014-2016,
6) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Namysłów w 2014 roku,
7) funduszu sołeckiego na 2015 rok,
8) utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie Żłobek w
Namysłowie,
9) ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku w
Namysłowie oraz maksymalnej wysokości opłaty za
wyżywienie,
10) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi
oraz dziennymi opiekunami,
11) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Namysłowie na 2014 rok,
12) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo Gospodarczej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2014 rok,
13) zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury
Rady Miejskiej w Namysłowie na 2014 rok,
14) zatwierdzenia planu pracy Komisji Porządku Publicznego i
Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie na
2014 rok,
15) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rady Miejskiej w Namysłowie na 2014 rok,
16) nadania nazw ulicom,
17) zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w
drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia
wysokości wynagrodzenia,
18) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu
na budowę chodnika przy drodze powiatowej
w Smogorzowie,
19) utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze
Gminy Namysłów,
20) dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy
Namysłów do stanu faktycznego,
21) nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów”,
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„CZASEM” – MALARSTWO
MARKA KOSAKIEWICZA

22) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia
„Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Namysłów na lata 2012-2032”,
23) skargi na działanie dyrektora Namysłowskiego Ośrodka
Kultury,
24) przekazania skargi według właściwości,
25) przekazania skargi według właściwości,
26) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w
formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku
lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywieniowych dla osób objętych wieloletnim
programem wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
na lata 2014-2020,
27) zmiany uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków
poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej,
28) uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania na lata 2014-2020,
29) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej,
30) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na 2014 rok.
JG

28 marca br. w Izbie Regionalnej w Namysłowie odbył
się wernisaż wystawy „Czasem II” – malarstwo Marka
Kosakiewicza.

Marek Kosakiewicz jest urodzonym w Kępnie mieszkańcem
Namysłowa, autorem obrazów sztalugowych i rysunków. Jego
prace zasłynęły podczas kilkunastu wystaw. Studia ukończył w
Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. Swoją
wystawę opisał słowami:
„Czasem dodawać, czasem mnożyć, czasem redukować,
Czasem przedmioty, czasem śmieci,
Czasem namalować plamę – czasem na bieli,
Czasem rozgrzewać zamrożone znaki,
Czasem kreować formy,
Czasem pytać, często pytać,
Czasem zgubić, czasem
Czasem nasłuchiwać okiem,
Czasem zostawić ślady CZASEM
Czasem słowo czasem zastąpić ZAWSZE”.
Podczas wernisażu prace malarza obejrzało ok. 100 osób,
związanych z malarstwem, kulturą i sztuką, z Opolszczyzny, a
także Dolnego Śląska.
Wystawę Marka Kosakiewicza oglądać można do końca
maja br. w godzinach otwarcia Izby Regionalnej przy ul. Szkolnej
2 w Namysłowie, tj. od wtorku do soboty w godzinach od 9.00 do
17.00 oraz w niedziele w godzinach od 11.00 do 16.00.
JG

MAJÓWKA
EUROPEJSKA
Z okazji X rocznicy wstąpienia
Polski do Unii Europejskiej
1. maja - Święto Pracy - Izba Regionalna przy ul. Szkolnej 2:



godz. 12.00 - Otwarcie wystawy VII Wojewódzkiego
Konkursu Aneks Twórczości Artystycznej ATA ’2014,
Rynek godz. 16.00 - Koncerty zespołów Namysłowskiego
Ośrodka Kultury: „Namysłowskiej Orkiestry Dętej",
Namysłowskiej Kapeli Podwórkowej „Bęc wuja w czoło”,
zespołu „Namysłowiacy”.

2. maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – Rynek:










godz. 11.00 - Otwarcie wystawy „10 lat Gminy Namysłów
w Unii Europejskiej”,
godz. 11.15 - Konkurs plastyczny na temat osiągnięć
Gminy Namysłów w okresie 10 lat obecności w UE,
godz. 12.00 - Uroczyste wciągnięcie flagi na maszt przy
Ratuszu w asyście Fanfarzystów Szkoły Muzycznej,
godz. 12.30 - Występ Zespołów ze Szkoły Muzycznej I
stopnia w Namysłowie,
godz. 13.30 - Występy artystyczne zespołów szkół i
przedszkoli oraz NOK,
godz. 15.00 - Parada Namysłowskiego Stowarzyszenia
Motocyklistów,
godz. 15.30 - Gry, konkursy, zabawy dla dzieci,
godz. 16.30 - Konkurs historyczny dla mieszkańców
Namysłowa,
godz. 17.00 - Koncert zespołu „The New Shadows”.

WYSTAWA PRAC MALARSKICH
IZABELLI DRĄG
1 kwietnia br. w namysłowskiej Izbie Regionalnej przy ul.
Szkolnej w Namysłowie odbyła się I. wystawa prac
malarskich Namysłowianki – Izabelli Drąg.

3. maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja - Uroczystości
związane z 223. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3. Maja:



godz. 10.00 - Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele
p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Namysłowie
godz. 11.00 - Uroczysta akademia w Sali widowiskowej
NOK.
inf. NOK

Malarka tworzy od 1975 roku. Wystawę, składającą się z ok.
50 prac, można oglądać do 24 kwietnia br.
JG
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SPOTKANIE AUTORSKIE
Z BARBARĄ KOSMOWSKĄ

2) Oliwię Grzesik z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Idzikowicach - II miejsce,
3) Julię Chmielewską z Przedszkola w Bukowie Śląskiej
III miejsce.

19 marca br. Bibliotekę
Publiczną w Namysłowie, już po
raz trzeci, zaszczyciła swoją
obecnością Barbara Kosmowska autorka książek dla dzieci,
młodzieży oraz dorosłego
czytelnika.
Pisarka zadebiutowała
powieścią „Głodna kotka”, a kolejne
jej utwory to m.in.: „Teren prywatny”,
„Prowincja”, „Gobelin”, „Buba”, „Buba
– sezon ogórkowy”, „W górę rzeki”,
„Niebieski autobus”, „Myślinki”,
„Puszka”. Jest laureatką wielu nagród
i wyróżnień, m.in.: utworem „Buba” w
źródło: Biblioteka Publiczna 2002 r. zdobyła nagrodę główną w
ogólnopolskim konkursie na powieść
dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Uwierz w siłę wyobraźni”, za
książkę „Pozłacana rybka” artystka otrzymała nagrodę literacką
„Książka Roku 2007” przyznawaną przez Polską Sekcję IBBY oraz
została nagrodzona w Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren,
zorganizowanym przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta
dzieciom” pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. W spotkaniu z pisarką brali udział uczniowie ze

źródło: Biblioteka Publiczna

Specjalne wyróżnienie otrzymała Zuzanna Bernacka z
Publicznego Przedszkola w Pokoju. Wszyscy uczestnicy otrzymali
nagrody ufundowane przez sponsorów: fabrykę „NESTLE” w
Namysłowie, Urząd Miejski w Namysłowie, Starostwo Powiatowe w
Namysłowie, Namysłowski Ośrodek Kultury, Bibliotekę Publiczną w
Namysłowie.
Wszystkim dzieciom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu
sukcesów.
Agnieszka Klimas
Biblioteka Publiczna w Namysłowie

SUKCES NAMYSŁOWSKICH
ZESPOŁÓW WOKALNYCH
2 kwietnia br. w Opolu odbyły się Wojewódzkie Konfrontacje
Muzyczne. Namysłów reprezentowały 3 zespoły wokalne, które
zdobyły czołowe miejsca.

źródło: Biblioteka Publiczna

Szkoły Podstawowej nr 3 w Namysłowie oraz z Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Jastrzębiu. Barbara Kosmowska w niezwykły
sposób opowiedziała o swojej twórczości, inspiracjach oraz o
bohaterach swoich książek. Na zakończenie nie mogło się obyć
bez autografów oraz pamiątkowych zdjęć. Uczestnicy wychodzili
ze spotkania bardzo zadowoleni. Pozostaje zatem powiedzieć: Do
zobaczenia!
Agnieszka Klimas
Biblioteka Publiczna w Namysłowie

III POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI
Recytacja wierszy Doroty Gellner
Konkurs dla przedszkolaków
21 marca br. w Bibliotece Publicznej w Namysłowie odbył
się III Powiatowy Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków.
Konkurs miał na celu m.in.: odkrywanie i rozwijanie młodych
talentów, promocję literatury dziecięcej oraz czytelnictwa,
popularyzację twórczości Doroty Gellner, której wiersze recytowały
dzieci. W konkursie wzięli udział podopieczni przedszkoli z terenu
całego powiatu namysłowskiego. Łącznie uczestniczyło w nim
czternaścioro dzieci. Recytacje oceniło jury w składzie: Kazimierz
Jakubowski – przewodniczący, Maria Karaban i Grażyna
Burkiewicz. Piękne, kolorowe stroje, doskonałe przygotowanie i
bezbłędna recytacja wpłynęły na wysoki poziom tego konkursu, co
zdecydowanie utrudniło wybór zwycięzców. Po trudnych obradach
wyłoniono trzech laureatów:
1) Blankę Klimaszewską z Przedszkola nr 4 w Namysłowie,
która zajęła I miejsce,

Zespół „Dominata” z Gimnazjum nr 1, pod kierunkiem
Marcina Mysiorka, za wykonanie piosenek: "Rękawiczki” i "Niech
mówią, że to nie jest miłość", zdobył 2 miejsce, a soliście
zespołu - Patrykowi Dybce jury przyznało wyróżnienie
specjalne za ciekawą barwę głosu i interesującą interpretację.
3. miejsce zdobył zespół z Gimnazjum nr 2 – „Fermata”
(którego opiekunem muzycznym jest również Marcin Mysiorek)
za wykonanie piosenek: "Remedium " i "Cykady na cykadach".
Najwyższą lokatę zdobył zespół ze Szkoły Podstawowej nr 4
– „Gama”, pod kierunkiem Kazimierza Fiały, za wykonanie
piosenek: "Wakacje" i "Niech tylko ogień gra". Zespół zdobył już
po raz ósmy z rzędu 1 miejsce. Wszystkie zespoły otrzymały
pamiątkowe dyplomy i statuetki, a „Gama” – ponadto nagrodę
specjalną - czterogodzinną sesję nagraniową w Radiu Opole.
Inf. K. Fiała
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INFORMACJE Z GIMNAZJUM NR 2
W NAMYSŁOWIE

wysokie - XI miejsce). W październiku 2013 r. w Powiatowych
Sztafetowych Biegach Przełajowych zajęliśmy I miejsce, a na
Mistrzostwach Województwa bardzo wysokie - IV miejsce.
Nasze gimnazjum reprezentowała drużyna w składzie: Zuzanna
Kaczmarek, Ewelina Ciunek, Magda Szachun, Oliwia
Pierzchawka, Natalia Kot, Agata Płaza, Aleksandra Laskowska,
Martyna Wołczańska, Anna Wiśniewska. Wszystkim naszym
uczniom gratulujemy uzyskania wysokich wyników.

1. Trzeci etap „BUNJO” w Gimnazjum nr 2 w Namysłowie
Społeczność Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Namysłowie wzięła udział w trzecim etapie projektu pod nazwą
„Badanie uczenia się i nauczania języków obcych w gimnazjum
(BUNJO)”. Projekt ten przeprowadzany jest przez Instytut
Badań Edukacyjnych w Warszawie i współfinansowany przez
Unię Europejską. Realizowany jest w 120 gimnazjach w całej
Polsce i uczestniczy w nim ponad 6 tys. uczniów.
Głównym celem tego badania jest obserwacja zmiany
umiejętności posługiwania się językiem angielskim przez
uczniów gimnazjów oraz określenie czynników, które sprzyjają
nabywaniu umiejętności językowych. Gimnazjum nr 2 w
Namysłowie wzięło udział w dwóch poprzednich etapach tego
badania i z powodzeniem realizuje je w roku bieżącym. Do
tegorocznego badania zakwalifikowani zostali uczniowie klas
trzecich, którzy brali udział w badaniu w latach 2011/2012 oraz
2012/2013.
Podczas badania uczniowie musieli wykazać się
umiejętnością rozumienia tekstów słuchanych, czytanych oraz
znajomością funkcji językowych. Do trzeciej części testu
wybrano pięciu uczniów, których zadaniem było napisanie
krótkiego tekstu w języku angielskim.

4. Weronika Rogalska w finale XVII edycji konkursu "Austria
- kraj i mieszkańcy”
Weronika Rogalska uczennica Gimnazjum Nr 2 z
Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie znalazła się w finale
XVII edycji konkursu "Austria - kraj i mieszkańcy", który odbył się
w dniu 11 marca br. w prawie 50 szkołach województwa
opolskiego i śląskiego.
Weronika Rogalska pokonała 750 innych, uczniów i
zakwalifikowała się do finału konkursu „Austria - kraj i
mieszkańcy”.
5. Złoci lekkoatleci z G2 w Namysłowie

2. Sukcesy uczniów Gimnazjum nr 2 z Oddziałami
D w u j ę z y c z n y m i w N a m y s ł o w i e w Wo j e w ó d z k i c h
Konkursach Przedmiotowych
26 marca br. pięcioro uczniów Gimnazjum nr 2 z Oddziałami
Dwujęzycznymi w Namysłowie uczestniczyło w Wojewódzkim
Konkursie Chemicznym zorganizowanym przez opolskie
Kuratorium Oświaty. Do rywalizacji przystąpiło 55 gimnazjalistów
z województwa opolskiego.
Nasi uczniowie uzyskali następujące wyniki:
1. Agnieszka Orlikowska
- 88% (35/40 punktów),
2. Paulina Wójcik
- 88 % (35 punktów),
3. Kamil Walczak
- 80 % (32 punkty),
4. Dorota Matkowska
- 75 % (30 punktów),
5. Martyna Wołczyńska
- 68 % (27 punktów).
Uzyskanie w konkursie 34 punktów (tj. 85 % punktów
możliwych do zdobycia) gwarantuje uczestnikowi zdobycie tytułu
laureata ww. konkursu. W związku z powyższym, Agnieszka
Orlikowska i Paulina Wójcik uzyskały tytuły laureatek
Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjów
województwa opolskiego w roku szkolnym 2013/2014. Dobrze
zaprezentowała się również Kaja Dworczak, która 14 marca br.
uczestniczyła w Wojewódzkim Konkursie Historycznym i
ukończyła go wynikiem 79% punktów.

reklama płatna

3. Działalność LUKS „DWÓJKA”
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” działający przy
Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie
powstał w 2005 roku, jako Klub LUKS „Orzeł”. Nazwę tę później
zmieniono na LUKS „Dwójka”.
Zajmujemy się naborem i szkoleniem młodzieży
gimnazjalnej w lekkoatletyce. Każdego roku zdobywamy
znaczące osiągnięcia we współzawodnictwie dzieci i młodzieży
na Mistrzostwach Makroregionu Młodzików. We wrześniu 2013
roku braliśmy udział w dwóch, poważnych imprezach sportowych
w Opolu. Pierwsza z nich to Mistrzostwa Województwa
Młodzików, podczas których nasi sportowcy zdobyli znaczące
osiągnięcia, np. Mikołaj Barszcz zajął I miejsce w skoku w dal i III
miejsce w biegu na 100m, Kacper Sygulski – I miejsce w skoku
wzwyż, Oliwia Pierzchawka – II miejsce w skoku wzwyż. Druga w
wymienionych imprez sportowych to Międzywojewódzkie
Mistrzostwa Młodzików. W tym konkursie Kacper Sygulski zdobył
II miejsce w skoku wzwyż (uzyskując kwalifikację do Mistrzostw
Polski Młodzików), Mikołaj Barszcz zajął III miejsce w skoku w dal
(uzyskał kwalifikację do Mistrzostw Polski Młodzików, gdzie zajął

28 marca br. w Dobrzeniu Wielkim odbył się III Wojewódzki
Festiwal Skoków i Rzutów. Drużyna Gimnazjum nr 2 z
Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie w składzie: Natalia
Kot, Oliwia Pierzchawka, Konrad Nadolski, Kacper Sygulski,
Kacper Barszcz, Janusz Koszałka zajęła I miejsce. W klasyfikacji
indywidualnej mistrzem festiwalu został Kacper Sygulski
zdobywając wynik - 187 cm.
Inf. Gimnazjum nr 2 z Oddziałami
Dwujęzycznymi w Namysłowie
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UCZNIOWIE Z NAMYSŁOWA
MAJĄ TALENT DO WYGRYWANIA!

XX JUBILEUSZOWY
SZKOLNY FESTIWAL PIOSENKI

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
tryumfuje w ogólnopolskim konkursie

29 marca br. w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami
Integracyjnymi w Namysłowie odbył się XX Jubileuszowy
Szkolny Festiwal Piosenki.

18 marca br. sklep „Tesco” w Opolu zmienił się w
niecodzienną salę lekcyjną. To uczniowie ze Szkoły Podstawowej
nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi odebrali cenne nagrody i
świętowali wraz z nauczycielami i klientami swój sukces w
konkursie „Tesco” dla Szkół – „Talent do niemarnowania”. Zespół
„Pożarci Sp. z o.o.” z pokonując prawie 600 zespołów z całej
Polski, decyzją jurorów zdobył wyróżnienie w ogólnopolskim
konkursie.
Sąsiedzi, rodzice, władze lokalne, klienci sklepów –
uczniom z Namysłowa udało się zaangażować tak wiele osób do
walki z marnowaniem żywności. I to właśnie doceniło jury 11.
edycji konkursu „Tesco” dla Szkół. Decyzją jurorów i internautów
w konkursie zwyciężyło 26 zespołów z całej Polski, które
otrzymały nowoczesny sprzęt multimedialny. Jednak poziom
nadesłanych prac był tak wysoki, że fundator konkursu, na
podstawie rekomendacji Jury, zdecydował się dodatkowo
wyróżnić kolejne 16 zespołów. W tym zaszczytnym gronie znalazł
się zespół „Pożarci Sp. z o.o.” ze Szkoły Podstawowej nr 4 z
Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie. Ale nie tylko wygrana
jest ważna.
- Temat niemarnowania został bardzo mocno przybliżony
dzieciom, a przez to też całym rodzinom i całemu naszemu
społeczeństwu - przyznał Marek Borowski, Prezes Federacji
Polskich Banków Żywności i juror konkursu. 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.
W tym roku, przy merytorycznym wsparciu Federacji
Polskich Banków Żywności, konkurs „Tesco” dla Szkół - „Talent
do niemarnowania” edukował ponad 6 tysięcy uczestniczących w
konkursie dzieci w tematyce niemarnowania żywności.
Uczniowie zachęceni cennymi nagrodami nakręcili 587 filmików,
które w zabawny, pouczający a czasem śpiewający sposób
zachęcały do niemarnowania jedzenia. Dzięki konkursowi także
internauci, którzy oddali w sumie ponad 1,5 miliona głosów na
filmy uczestników, dowiedzieli się o problemie marnowania
żywności i sposobach na zapobieganie temu zjawisku. Efekty tej
największej lekcji niemarnowania w Polsce można obejrzeć na
stronie www.tescodlaszkol.pl

źródło: SP nr 4

Impreza przebiegła w 2 częściach. W pierwszej,
organizatorzy w formie multimedialnej zaprezentowali krótką
historię festiwalu. Wystąpili także absolwenci szkoły, wykonawcy
z minionych 19 lat. Wśród nich znaleźli się: Monika Biczysko,
Agata Czapla, Natalia Szaraniec, Anna Wojciechowska i
Katarzyna Fiała. W części drugiej uroczystości, wystąpiło ponad
70 młodych artystów z klas I-VI. Jury w składzie: Róża Gerlach,
Marta Grzesiak-Topeczko, Piotr Majewski, Marcin Mysiorek i
Grzegorz Mazepka, po wysłuchaniu wszystkich wykonawców,
wręczyło każdemu uczestnikowi festiwalu pamiątkowy dyplom i
nagrody rzeczowe. Na festiwalu gościnnie wystąpiły zespoły z
namysłowskich gimnazjów: „Fermata” i „Dominanta” a także
zespół wokalny „Gama”, który tradycyjnie uczył wszystkich
obecnych piosenki festiwalowej. Na festiwalu zgromadziła się
bardzo liczna publiczność. Byli także zaproszeni goście:
przewodnicząca Rady Rodziców przy SP nr 4 - Katarzyna
Dyszlewska i Zastępca Burmistrza Namysłowa Andrzej Galla.
Głównym organizatorem i pomysłodawcą festiwalu od 20 lat jest
Kazimierz Fiała a współorganizatorami: Tomasz Śniadecki,
Eugeniusz Miś, Joanna Skorupska.
JG

ul. Reymonta 72 (INKA)
46-100 Namysłów
tel. 77 445 86 31
www.laboratoriumnamyslow.pl

U nas zrobisz bezpłatnie badania od przychodni lekarskich:
„Zdrowie”,”Spec-Medica”,”Pro-familia”,”A.M.-MED”
„Przychodnie-Medyk”, lek.med. Ewa Wojtala-Łabędzka.
Wykonujemy testy alergologiczne bezinwazyjne z krwi
-jednorazowo badamy nawet 50 alergenów
!
(wziewnych i pokarmowych).
Ć
W kwietniu i maju cena promocyjna
OŚ
W
140 zł za panel 20 alergenów.
NO
Przy większej ilości badań dodatkowy rabat.

ZAPRASZAMY
Czynne:
Pon., Śr., Pt. 7.15 – 16.00
Wt., Czw. 7.15 – 17.00
Sob. 8.00 – 12.00
7
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Zespół „Pożarci Sp. z o.o.” świętował swoje zwycięstwo na
gali w towarzystwie nauczycieli, rodziców, Dyrektora Opolskiego
Banku Żywności Jana Burniaka, Rzecznika Opolskiego
Kuratorium Oświaty Teodozji Świderskiej, zaproszonych gości, w
tym przedstawicieli lokalnych władz oraz ponad 200 uczniów –
uczestników konkursu. Gala była pełna gier i zabaw związanych
z tematyką konkursu – niemarnowaniem żywności, w których
dzieci, wykorzystując swoje zdolności i wiedzę, walczyły o
dodatkowe upominki. Oczywiście punktem kulminacyjnym było
wręczenie nagród. Kolejna edycja konkursu „Tesco” dla Szkół,
pełna równie dobrej zabawy i atrakcyjnych nagród, rusza już
jesienią!
inf. prasowa „Tesco dla szkół”

KWIECIEŃ 2014
3)

„Muchomorki” z Przedszkola Nr 1 z Oddziałem
Żłobkowym w Namysłowie, w składzie: Oliwia Zielińska,
Zuzanna Malicka, Maja Świerczyńska, piosenką
"Laleczka z saskiej porcelany" wywalczyli III miejsce.
Wyróżnienie otrzymał „Ufoludkowy Zespół” z Przedszkola w
Bukowie Śląskiej w składzie: Hania Chmielewska i Julia
Chmielewska piosenką pt. „Ufoludki”.
Wszyscy mali artyści otrzymali dyplomy uczestnictwa, a
zwycięzcy festiwalu dyplomy, gratulacje oraz atrakcyjne nagrody
ufundowane przez Nadleśnictwo Namysłów. Dziękujemy
wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie Festiwalu
Piosenki Dziecięcej w Przedszkolu Integracyjnym w
Namysłowie.

„ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE”
27 marca br. w Przedszkolu Integracyjnym w
Namysłowie po raz pierwszy został zorganizowany Festiwal
Piosenki Dziecięcej pod hasłem "Śpiewać każdy może".
Udział w Festiwalu wzięły przedszkolaki z Gminy Namysłów
w wieku od 5 do 6 lat.
Celem festiwalu było zachęcenie do wspólnej zabawy
podczas śpiewania, stworzenie dzieciom uzdolnionym
muzycznie okazji do zaprezentowania swoich talentów,
integracja przedszkolaków z różnych placówek przedszkolnych,
promowanie przedszkola oraz rozbudzenie uczucia radości i
wspólnej zabawy.
Publiczność mogła podziwiać niesamowite talenty dzieci z
sześciu przedszkoli Gminy Namysłów, którzy zostali wyłonieni w
I etapie konkursu w poszczególnych placówkach. W Festiwalu
uczestniczyło 3 solistów i 5 zespołów, którzy zaprezentowali
swoje umiejętności wokalne i artystyczne śpiewając
przygotowane piosenki. Wykonawcy konkurowali w dwóch
kategoriach: solista i zespół.
Dzieci oceniane były przez jury w składzie: Anna Walczak wicedyrektor Przedszkola Integracyjnego i nauczyciel zajęć
umuzykalniających, Grzegorz Mazepka - nauczyciel muzyki w
Szkole Podstawowej Nr 5 w Namysłowie oraz Kazimierz Fiała nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami
Integracyjnymi w Namysłowie.
Gościem specjalnym Festiwalu był zespół „GAMA” ze
Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w
Namysłowie, który uświetnił Festiwal prezentując swoje
największe przeboje.

Festiwal okazał się wielkim sukcesem. Dzieci miały szansę
zaprezentować swoje umiejętności wokalne szerokiej
publiczności, a przy okazji świetnie się bawiły. Dzięki takiemu
konkursowi maluchy już od najmłodszych lat rozwijają
wrażliwość muzyczną i nabierają pewności siebie, co na pewno
zaowocuje w przyszłości. Wszystkim uczestnikom festiwalu
dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy na kolejną edycję
festiwalu w przyszłym roku.
Lidia Szołdra
Przedszkole Integracyjne w Namysłowie

PODOPIECZNI Z PRZEDSZKOLA
INTEGRACYJNEGO W NAMYSŁOWIE
UROCZYŚCIE WITAJĄ WIOSNĘ
Wiosna jest najbardziej radosną z pór roku, gdyż
wszystko budzi się do życia. Dlatego 21 marca br.
społeczność Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie
kolorowym korowodem wyruszyła pożegnać zimę i
przywitać wiosnę.
...cd. str.11

Mamy zaszczyt ogłosić listę nagrodzonych artystów:
W kategorii „Solista”:
1) Ala Lejczak z Przedszkola w Bukowie Śląskiej piosenką pt. "Poważna sprawa", wywalczyła I miejsce,
2) Hania Komar z Przedszkola Integracyjnego
w Namysłowie – utworem "Marcowe żaby"uzyskała
II miejsce.
Wyróżnienie otrzymał Mateusz Chmielowski z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich, który
zaprezentował swoje umiejętności wokalne w piosence pt.
"Wiosna w ogrodzie".
 W kategorii „Zespół”:
1) „Czarodziejskie Żabki” z Przedszkola Nr 5
w Namysłowie w składzie: Maksymilian Marcinkiewicz,
Zuzanna Kozan, Monika Mazur (zaprezentowali
piosenkę pt. "Była sobie żabka mała") i zespół „Motylki”
z Przedszkola Nr 3 w Namysłowie w składzie: Ania
Sebzda, Emilia Kubicka, Maja Kocot (piosenka pt.
„Babcia i Dziadek idą na spacer") zajęli ex aequo I miejsce,
2) „Ogóreczki" z Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie,
w składzie: Oliwia Czarnecka, Karol Ligas, zaśpiewali
piosenkę pt. "Ogórek wąsaty", uzyskując II miejsce,
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Zauważyliśmy młode roślinki oraz
pojawiające się zielone listki i kwiaty.
Słoneczna pogoda i dobre humory nam
dopisywały, a barwne rekwizyty na
długo przegoniły złą zimę. Przechodnie
serdecznie się do nas uśmiechali,
razem cieszyliśmy się wiosennym
słońcem. Obcując z budzącą się do
życia przyrodą wesoło śpiewaliśmy
piosenkę:

reklama płatna

„Tam daleko gdzie wysoka sosna,
maszeruje drogą mała wiosna.
Ma spódniczkę mini, sznurowane
butki
i jeden warkoczyk krótki.
Maszeruje wiosna, a ptaki wokoło,
lecą i świergocą głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna, w ręku trzyma
kwiat,
gdy go w górę wznosi, zielenieje
świat!...”.
Anna Szymszon
Nauczyciel Przedszkola
Integracyjnego w Namysłowie

W dniu 27 marca br. w Środowiskowym Hufcu Pracy w
Namysłowie na warsztatach szkoleniowo- produkcyjnych
odbył się w nowej, innowacyjnej formule konkurs
zawodoznawczy.

Mechanicznych w Namysłowie, jako przewodnicząca, Bernadeta
Orlikowska - specjalista ds. kształcenia zawodowego oraz Ewa
Zajączkowska - specjalista ds. kształcenia i wychowania z OWK
OHP. W czasie przyrządzania potraw komisja bacznym okiem
przypatrywała się pracy. Zwracała uwagę m.in. na estetykę oraz
jakość i ilość wykonywanych posiłków, zorganizowanie i
przygotowanie stanowiska, sprawność organizacyjną i
współpracę z partnerem w toku realizacji wykonywanego
zadania. Ważne było również znajomość i umiejętność
zastosowania przepisów BHP. Młodzi kucharze zaprezentowali
wysoki i bardzo wyrównany poziom umiejętności, stąd komisja
konkursowa miała niemały problem z wyłonieniem zwycięzcy.
Ostatecznie I miejsce zajął zespół z ŚHP w Opolu w składzie:
Aleksandra Bereźnicka i Błażej Kociuba. II miejsce zajęli nasi
goście z CKiW w Oleśnicy: Natalia Kaźmierczak i Kamil
Kowalczyk, a na III miejscu uplasowali się gospodarze uczestnicy ŚHP w Namysłowie: Sylwia Cianciara i Łukasz Bułat.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom biorącym udział w
konkursie, życząc dalszych sukcesów zawodowych.
Malwina Jabłońska
ŚHP w Namysłowie

KUPIĘ GRUNTY
SZYBKA WYPŁATA GOTÓWKI
TEL: 692 471 877
Konkurs przeznaczony był dla młodzieży Ochotniczych
Hufców Pracy, uczestników kończących przygotowanie
zawodowe w formie przyuczenia do wykonywania pracy w
zawodzie kucharz. Nowa forma konkursu polegała m.in. na tym,
iż uczestnicy biorący w nim udział przyrządzali dania i desery
według własnych przepisów. Głównym celem konkursu było
stworzenie uczestnikom możliwości sprawdzenia poziomu
przygotowania zawodowego do zbliżających się wewnętrznych
egzaminów sprawdzających. W konkursie wzięły udział
dwuosobowe drużyny z ŚHP w Namysłowie, Opolu, Dąbrówce Dolnej, Kędzierzynie - Koźlu oraz Ośrodka Szkolenia i
Wychowania w Oleśnie. Do udziału w konkursie zostali
zaproszeni również uczestnicy z Centrum Kształcenia i
Wychowania w Oleśnicy. Nad przebiegiem konkursu czuwała
komisja konkursowa w składzie: Elżbieta Rzewuska – nauczyciel
teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół

reklama płatna

ŚHP W NAMYSŁOWIE
GOSPODARZEM KONKURSU
„MISTRZ KUCHNI NA OPOLSZCZYŹNIE 2014”

dojazd do klienta gratis!

ZADZWOŃ!
tel. 531 420 972
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SKUP AUT UŻYWANYCH
ZA GOTÓWKĘ Bierutów

KWIECIEŃ 2014
Leonida Andriejewa pt: „Miłość bliźniego”. Jest to dla nas duży
sukces, który dał nam jeszcze więcej motywacji do działania,
wiary w to, że warto „bawić się w Teatr”, rozwijając swoje
zdolności i fascynacje.
Opiekunowie Szkolnego Kola Teatralnego
Małgorzata Górniak oraz Sebastian Konieczny

XI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI
TEATRALNEJ
„Teatr to magiczne miejsce nie tylko dla dzieci, ale i dla
dorosłych. Siedząc w wygodnych fotelach, wsłuchujemy się
w słowa dochodzące ze sceny, podziwiamy harmonię
świateł, scenografię, wyśmienitą grę aktorów. Po
zakończeniu spektaklu jeszcze przez długi czas zostajemy
pod wrażeniem tego, co usłyszeliśmy i widzieliśmy. Magia ta
trwa przez dwa i pół tysiące lat – od narodzin teatru
greckiego i ciągle chcemy w niej uczestniczyć bądź ją
tworzyć”. Teatr jest formą wypowiedzi, która wyzwala w
człowieku to, co najlepsze, a młodzi ludzie potrafią wspaniale
odnajdywać się na trudnej scenie teatralnej i przedstawiać
niezwykłe historie; pokazywać, uczyć, płakać…

A TO HISTORIA…
PAPIEŻ JAN PAWEŁ II A NAMYSŁÓW
Wielu mieszkańców Namysłowa
pamięta pewien dzień sprzed 36 lat. 16
października 1978 roku, o godz. 18.44
w Wa t y k a n i e z u s t k a r d y n a ł a
protodiakona Pericle Feliciego padły
tradycyjne słowa: „Habemus Papam!”.
Nikt jednak nie spodziewał się ich
dalszej części: „Zwiastuję wam radość
wielką, mamy papieża, w osobie
n a j d o s t o j n i e j s z e g o i
najczcigodniejszego Pana, Karola,
kardynała świętego Kościoła
rzymskiego, Wojtyły, który przybrał
sobie imię Jan Paweł II”. Tak oto, nie
tylko dla mieszkańców Namysłowa, ale i wszystkich Polaków,
rozpoczął się najbardziej niesamowity pontyfikat w historii
Kościoła. Pontyfikat, który „odnowił oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Na
dzień 27 kwietnia tego roku obecny papież Franciszek wyznaczył
datę kanonizacji Jana Pawła II, wspólnie z Janem XXIII.
Z pewnością Jan Paweł II nie odbył oficjalnego spotkania z
wiernymi w samym Namysłowie. Czy oznacza to, że nie spotykał
się z mieszkańcami Namysłowa i nie wiedział gdzie on leży? Nic
podobnego, papież potrafił zaskoczyć wszystkich.
Spotkania i rozmowy z Janem Pawłem II od lat wspomina
mieszkający w Namysłowie Pan Henryk Odelski. Jako działacz
ruchu młodzieżowego, i współpracownik jednego z wrocławskich
biur turystycznych, kilkakrotnie bywał w Watykanie. Za każdym
razem spotykał się z papieżem, najczęściej w Auli Pawła VI.
Zdarzało się także Panu Odelskiemu, wraz z pielgrzymami,
śpiewać Anioł Pański w Ogrodach Watykańskich wspólnie z
papieżem.
W pamięci Pana Henryka utkwiło szczególnie jedno ze spotkań z
Janem Pawłem II w Castel-Gandolfo, letniej rezydencji
papieskiej nad jeziorem Como. Wczesnym rankiem 1 września
1989 roku papież przywitał tam Namysłowską Pielgrzymkę
słowami: „Skąd jest grupa?” Ksiądz Henryk Górecki
odpowiedział: „Z Namysłowa”. Jan Paweł II zapytał: „A gdzie leży
ten Namysłów?” Wówczas do dialogu włączył się Pan Henryk
Odelski: „Gdybyśmy przyjechali z Podhala, czy Beskidu, to
Ojciec by wiedział”. „Spokojnie synku” – odparł papież, po czym
przykładając dwa palce do skroni zamyślił się na krótką chwilę.
Ojciec Święty odezwał się następnie: „A właśnie, że papież wie!
Namysłów leży na pograniczu województw wrocławskiego,
kaliskiego i opolskiego. Przejeżdżałem tamtędy z Wrocławia do
Częstochowy”.
W samym Namysłowie, w kościele pw. Świętych Apostołów
Piotra i Pawła, widoczne są oznaki pamięci i kultu, jakim cieszy
się, niebawem już święty, Jan Paweł II w naszym mieście.
dr Bartłomiej Stawiarski

21 marca br., tj. w dniu kiedy w starożytnej Grecji trwały
obchody święta „Wielkie Dionizje” ku czci boga Dionizosa, święta
związanego z narodzinami teatru, uczniowie Szkolnego Koła
Teatralnego – „Teatr Zmyślonego Aktora” z Gimnazjum nr 2 z
Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie, już po raz drugi,
wzięli udział w XI Przeglądzie Twórczości Teatralnej pod hasłem
„Dionizjada”. Impreza odbyła się w Ośrodku Kultury w Byczynie
i miała na celu konfrontację dorobku artystycznego dziecięcych i
młodzieżowych zespołów teatralnych, popularyzację
zespołowych form teatralnych i ich walorów artystycznych, a
także wymianę doświadczeń w zakresie pracy z młodzieżowymi
zespołami artystycznymi. Młodzi aktorzy: Julia Kosikowska,
Anna Boch, Katarzyna Bajgier, Karolina Wierzchołowska,
Paulina Bobrowska, Natalia Jagiełła, Kamil Walczak, Kacper
Gońda, Dawid Dziuba, Jacek Furmański, Paweł Gazdecki,
Maciej Gąszczak, Kamil Matłosz, zdobyli I miejsce w kategorii
szkół gimnazjalnych, wystawiając sztukę, będącą adaptacją
fragmentów jednoaktówki z 1908 roku, rosyjskiego dramaturga

SIATKA OGRODZENIOWA, PANELE OGRODZENIOWE, SŁUPKI, AKCESORIA
KOMPLETNY MONTAŻ OGRODZEŃ SIATKOWYCH, PANELOWYCH I INNYCH
56-420 BIERUTÓW, UL. KOŚCIUSZKI 13
www.wrotniak.pl
tel. 71 315 64 77
e-mail: biuro@wrotniak.pl
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OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 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 548/VI/14
Burmistrza Namysłowa z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zbycia
nieruchomości

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 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 547/VI/14
Burmistrza Namysłowa z dnia 14 lutego 2014 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

nieruchomość stanowiącą własność Gminy Namysłów, położoną w
Namysłowie, obejmującą zabudowaną działkę nr 263/2, k. m. 6, o
powierzchni 0,0420 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku
Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr
OP1U/00006112/0.
Nieruchomość położona w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej i
usługowej, w zachodniej części miasta – przy ul. Oławskiej, w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona
jako teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, w pełni uzbrojona.
Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,
parterowym z poddaszem użytkowym, i budynkiem gospodarczym,
zagospodarowana dodatkowo altaną ogrodową, drzewami i
krzewami ozdobnymi i owocowymi.
Budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 86,30 m2,
składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, korytarza z klatką
schodową, ganku.
Możliwość obejrzenia nieruchomości w dniu 12 maja 2014 r. w
godzinach 1000 – 1200.

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w
miejscowości Krasowice, obejmującą lokal, położony w budynku na
działce nr 96/1, k. m. 1, o powierzchni 0,2516 ha, dla której Sąd
Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą nr OP1U/00066813/2, wraz z udziałem w gruncie
wynoszącym 595/1000 części.
Nieruchomość położona w regionie wiejskim, w otoczeniu
zabudowy mieszkaniowej.
Lokal o powierzchni użytkowej 129,27 m2, znajdujący się na
parterze budynku, składający się z 4 pokoi, kuchni, spiżarki, łazienki,
wc, z przynależną piwnicą o powierzchni 18,60 m2 oraz 2
pomieszczeniami w budynku gospodarczym o powierzchni 63,60 m2 i
71,70 m2,. Działka oznaczona w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego jako teren zabudowy
mieszkaniowej, usługowej oraz mieszkaniowej, zagrodowej i
gospodarczej związanej z produkcją rolną.
Istnieje możliwość obejrzenia nieruchomości w dniach 12 – 13 maja
2014 r. po wcześniejszym umówieniu terminu pod nr tel. 77 4190 369
lub 377.

Cena wywoławcza – 180 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt
tysięcy 00/100 złotych) brutto.

Cena wywoławcza – 84 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery
tysięcy 00/100 złotych). Cena jest ceną brutto – zawiera podatek
VAT.

Wadium wynosi 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy 00/100
złotych)

Wadium wynosi 8 400,00 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta 00/100
złotych)

Przetarg odbędzie się w dniu 20 maja 2014 r. o godzinie 10:00
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek
B, pokój nr 28.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 maja 2014 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 maja 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 oraz koszty
przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży,
płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy
notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.
Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny,
informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie
(www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Namysłowie.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i
Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
tel. 77 419 03 77 (w godzinach pracy Urzędu).
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium
do dnia 16 maja 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 oraz koszty
przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży,
płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy
notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.
Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny,
informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu),
w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i
Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
tel. 77 4190 377 (w godzinach pracy Urzędu).
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński
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OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 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

Na podstawie art.38 ust.1,2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2010r. Nr 102, poz.651, z
późn.zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207,
poz. 2108), w związku z zarządzeniem Nr 558/VI/14 Burmistrza
Namysłowa z dnia 6 marca 2014r. w sprawie najmu lokali

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na
oddanie w najem lokalu użytkowego, usytuowanego
w Namysłowie przy ul. Dworcowej

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na
oddanie w najem niżej wymienionych lokali użytkowych,
usytuowanych w budynku dworca kolejowo-autobusowego
w Namysłowie ul. Dworcowa 7:

Ww. lokal jest wolny od obciążeń, przeznaczony jest na prowadzenie
działalności gospodarczej. Wyposażony jest w instalację wodnokanalizacyjną 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 KW
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 12 maja 2014 roku w godz. 15.00 –
16.00, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem 77/419-0373.
Przetarg odbędzie się w dniu 30 maja 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 26 maja 2014 roku 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 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, 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 (w godzinach pracy Urzędu).
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

1) lokal użytkowy na parterze budynku o powierzchni 51,43 m.²,
przeznaczony na kącik prasowy, internet. Lokal składa się
z sali głównej o pow. 43,47 m² i zaplecza o pow.7,96 m.²;
2) lokal użytkowy na parterze o powierzchni 22,82m²,
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej
z wyłączeniem usług gastronomicznych.
W/w lokale wolne są od obciążeń, wyposażone w instalację wodnokanalizacyjną, cieplną i elektryczną .
Koszty wyposażenia lokali zgodnie z ich przeznaczeniem ponoszą
najemcy, bez możliwości żądania rozliczenia go w trakcie najmu lub
w chwili zwrotu lokalu. Budynek dworca kolejowo-autobusowego w
Namysłowie, w którym znajdują się opisane powyżej lokale, jest
własnością Gminy Namysłów, dla której Sąd Rejonowy w
Kluczborku prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00077048/8.
Dla lokali wymienionych pod poz. 1 i 2 cena wywoławcza netto
miesięcznej stawki czynszu za 1m² wynosi 12,90 zł (słownie:
dwanaście złotych 90/100 ), do której należy doliczyć
obowiązujący w danym roku podatek VAT.
Postąpienie w licytacji nie może wynosić mniej niż 1% ceny
wywoławczej netto za 1m², z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych . Najemca wyłoniony w przetargu zobowiązany
będzie ponadto do ponoszenia kosztów zużycia mediów oraz
podatku od nieruchomości.
Umowa będzie zawarta na czas nieokreślony.
Lokale można oglądać w dniu 28 i 29 kwietnia 2014 r.
w godz. 10.00 – 12.00.
Przetarg odbędzie się w dniu 9 maja 2014 r. o godzinie 10.00
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B,
pokój nr 28.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium
w wysokości 100,00 zł w odniesieniu do lokali z poz. 1 i 2,
najpóźniej do godz. 14.00 w dniu 6 maja 2014 r. 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 w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
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 tablicy ogłoszeń usytuowanej na terenie
Namysłowa, a także na stronach internetowych Urzędu Miejskiego
w Namysłowie.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Namysłowie,
tel. 77 41-90- 375 (w godzinach pracy Urzędu).
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński
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KWIECIEŃ 2014
XIV EDYCJA TURNIEJU
„Z PODWÓRKA NA STADION
O PUCHAR TYMBARKU”
Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” to
największe rozgrywki dla dzieci i młodzieży w wieku
szkolnym w Europie. Wysoki poziom konkursu wpływa na
rosnącą z roku na rok frekwencję.

Koronowie reprezentowała trzyosobowa drużyna. Nasi
zapaśnicy spisali się bardzo dobrze i wszyscy wrócili ze
medalami i kwalifikacjami do finałów OOM. Najlepiej spisał się
Robert Zubyk, który zdobył w kat. wagowej 63 kg srebrny medal,
przegrywając w finale z zawodnikiem Stali Rzeszów - Łukaszem
Grzybowskim. Robert, prowadząc „na punkty”, popełnił błąd
techniczny, który kosztował go przegraną przed czasem. Kolejne
medale, tym razem brązowe, zdobyli: Wiktor Lejczak w kat.
wagowej 58 kg oraz Paweł Malicki w kat. wagowej 63. LKS
„Orzeł” Namysłów w klasyfikacji drużynowej zajął wysokie 5.
miejsce. Trenerami zawodników są Krzysztof Pawlak oraz
Marcin Marcinkiewicz.
Inf. LKS „Orzeł” Namysłów

fot. Artur Musiał

W tym roku, po raz pierwszy, zawodnicy turnieju
wystartowali w dwóch kategoriach wiekowych: uczniów do lat
10 (U-10) oraz uczniów do lat 12 (U-12). Do tegorocznej, XIV
edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”
zgłoszono ponad 200 tysięcy uczniów z całego kraju. Do
rozgrywek na szczeblu powiatowym licznie włączyły się drużyny
z placówek oświatowych z terenu powiatu namysłowskiego, w
tym z Gminy Namysłów (w kategorii U-10):

Zespół Szkolono – Przedszkolny w Jastrzębiu,
 Szkoła Podstawowa w Kamiennej,
 Szkoła Podstawowa nr 3 w Namysłowie,
 Zespół Szkolono – Przedszkolny w Ligocie Książęcej.
Awans do Finału Wojewódzkiego wywalczyli uczniowie Szkoły
Podstawowej Nr 3 w Namysłowie, wygrywając z następującymi
przeciwnikami: UKS Bąkowice wynikiem 9:0, ZSP Ligota
Książęca - 8:0, SP Dąbrowa Namysłowska - 3:2.
W kategorii U-12 udział w Finale Wojewódzkim zapewnili
sobie uczniowie Szkoły Podstawowej w Idzikowicach,
wygrywając wynikiem 3:1 z UKS Bąkowice.
Koordynatorem rozgrywek z ramienia Opolskiego Związku
Piłki Nożnej był Bogdan Kowalczyk oraz Piotr Głowacki.
Rozgrywki odbywały się na boiskach Szkoły Podstawowej
nr 3 i nr 4 w Namysłowie.
Inf. Artur Musiał

KRYSTIAN BRZOZOWSKI – BRĄZOWYM
MEDALISTĄ MISTRZOSTW EUROPY

Krystian Brzozowski reprezentujące LKS „Orzeł” Namysłów
jest brązowym medalistą mistrzostw Europy w zapasach stylu
wolnym, które rozegrały się w fińskiej Vancie.
W walce o brązowy medal w kategorii do 74 kg zwyciężył,
pomimo remisu (4:4) z zawodnikiem z Białorusi. Krystian miejsce
na podium zdobył dzięki lepszej strukturze punktów - wykonał
dwie akcje po dwa punkty, natomiast jego rywal jedną za dwa i
dwukrotnie punktował po jeden.
To drugi brązowy medal Krystiana Brzozowskiego w
Mistrzostwach Europy. Swój pierwszy „brąz” w Mistrzostwach
Europy, zawodnik namysłowskiego „Orła” zdobył w 2006 roku w
Moskwie.
Inf. LKS „Orzeł” Namysłów

SUKCESY NAMYSŁOWSKICH
ZAPAŚNIKÓW
W dniach 14-16 marca br. w Koronowie rozegrany został
Puchar Polski Kadetów w zapasach w stylu wolnym. Zawody te,
zgodnie z Regulaminem Imprez PZZ, stanowiły pierwszy tor
eliminacji do finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Dolnośląskie 2014, do których awans uzyskiwało ośmiu
pierwszych zawodników z każdej kategorii wagowej.
W zawodach wystartowało 203 najlepszych, polskich
zawodników z 50 polskich klubów. LKS „Orzeł” Namysłów w
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KWIECIEŃ 2014
TRZECIE MIEJSCE MARCINA KOZŁOWSKIEGO PODCZAS VIII MEMORIAŁU
JANUSZA KULIGA I MARIANA BUBLEWICZA W WIELICZCE

upamiętnienia dwóch wielkich
kierowców.
– To był wspaniały weekend.
Dziękuję organizatorom za perfekcyjne
przygotowanie imprezy. Mnóstwo
pozytywnej energii dostarczyli kibice, a w
szczególności ich pozdrowienia i bardzo
pozytywna reakcja na naszego
„Coswortha”. Udało się przejechać całą
trasę bez większych błędów i „wskoczyć”
na podium. Nie mogło być lepiej. Teraz
skupiam się na przygotowaniu do sezonu
w wyścigach górskich, które są dla mnie
priorytetem. Jeśli budżet i czas pozwoli,
chciałbym wziąć udział w kolejnym
rajdzie wraz z moim niezawodnym
pilotem – Michałem Jucewiczem, który
miał spory udział w
w y n i k u ,
osiągniętym w
Wieliczce –
powiedział Marcin
Kozłowski.
– Jestem

dumny, że mogłem wziąć udział w tak
prestiżowej imprezie, jadąc w tak
kultowym aucie. Marian Bublewicz i
Janusz Kulig zapoczątkowali rozwój
motorsportu w naszym kraju. To dzięki
ich umiejętnościom zaczęliśmy rozwijać
zainteresowanie rajdami i wyścigami.
Największe wrażenie zrobił na mnie
nocny prolog rozegrany w wąskich
uliczkach rynku Wieliczki.
Niewiarygodna liczba kibiców, trasa
rozświetlana blaskiem fleszy aparatów
stworzyła świetny klimat. Chciałbym
wrócić tam za rok! – wyznaje Michał
Jucewicz.
JG wg inf. M. Jucewicz
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reklama płatna

W dniach 22-23 marca
b r. w s a m y m c e n t r u m
Wieliczki odbyła się ósma
edycja Memoriału Janusza
Kuliga oraz Mariana
Bublewicza. Impreza miała
na celu uczczenie pamięci
dwóch, wybitnych
kierowców rajdowych,
dzięki którym Polska
zasłynęła w sportach
samochodowych.
W tegorocznej edycji
swój udział zadeklarowali
wszyscy czołowi zawodnicy
naszego kraju, startujący w
rajdach samochodowych, jak
i wyścigach. Historie karier
Janusza Kuliga i Mariana
Bublewicza posiadają wiele
p o d o b i e ń s t w. O b a j b y l i
wielokrotnymi mistrzami
Polski i wicemistrzami Europy
oraz startowali w zespole
„Marlboro Ford Rally Team”.
Janusz Kulig w latach 1998 –
2001 jeździł Fordem
Escortem WRC oraz
Focusem WRC, natomiast
Marian Bublewicz w latach 1991 – 1992 Fordem Sierrą Cosworth.
W tegorocznej odsłonie Memoriału
nie mogło zabraknąć Namysłowianina Marcina Kozłowskiego, który wywalczył
złoto w wyścigach górskich w sezonie
2013, debiutując w nowej, zbudowanej
przez swój zespół „rajdówce” - Fordzie
Sierra Cosworth, której charakteryzacja
zbliżona jest do „Sierry”, którą startował
Marian Bublewicz. Przebudowa
samochodu Marcina Kozłowskiego
zajęła 3 lata ciężkiej pracy, ale efekty są
z a c h w y c a j ą c e . D w u l i t r o w y,
turbodoładowany silnik dysponuje mocą
300 koni mechanicznych,
przekazywanych na tylne koła. Wysokie
parametry samochodu w połączeniu z
umiejętnościami Namysłowianina
skutkowały zdobyciem 3. miejsca w
tegorocznym Memoriale J. Kuliga i M.
B u b l e w i c z a . To k o l e j n y s u k c e s
Namysłowianina i doskonały sposób

