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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Nauczycielom
i Wychowawcom, składam serdeczne życzenia, gratulacje i podziękowania za
trudną i odpowiedzialną pracę.
Kształcenie młodych umysłów i charakterów należy bowiem do
najtrudniejszych, ale jednocześnie najpiękniejszych i najbardziej
zaszczytnych zadań.
Życzę zatem twórczych pomysłów, skuteczności w dalszym krzewieniu
wiedzy wśród podopiecznych, dużo wytrwałości, jak najwięcej sukcesów,
a także jak najwięcej satysfakcji i radości w życiu prywatnym.
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

WRZESIEŃ 2014
ŚWIĘTO PLONÓW W GMINIE NAMYSŁÓW
14 września br. mieszkańcy Gminy Namysłów oraz zaproszeni goście spotkali się w Głuszynie
na Dożynkach Gminnych Anno Domini 2014, by podziękować za tegoroczne plony i cieszyć się z
udanych zbiorów.

Uroczystość rozpoczęto mszą świętą
dziękczynną, koncelebrowaną w kościele
parafialnym p.w. Wszystkich Świętych w Głuszynie,
skąd barwnym korowodem Starostowie dożynek w
asyście Namysłowskiej Orkiestry Dętej,
mieszkańców sołectw gminy, zaproszonych gości
oraz przedstawicieli lokalnych władz i radnych,
niosąc bochen chleba przemaszerowali na boisko
sportowe, gdzie odbyła się dalsza część święta
plonów.
Burmistrz Namysłowa Krzysztof Kuchczyński
przywitał zebranych, a następnie otrzymał z rąk
Starostów tradycyjny bochen chleba - symbol
zakończonych żniw, którym podzielił się ze
zgromadzonymi.
W tym roku funkcję Starostów dożynek pełnili
Państwo Agnieszka Armata i Michał Szymański.
Na scenie przemawiał również Starosta Powiatu
Namysłowskiego oraz Pełnomocnik Wojewody
Opolskiego ds. Dialogu Społecznego.
Część artystyczną otworzył występ dzieci z
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Głuszynie.
Na scenie nie zabrakło także zespołów
folklorystycznych, jak: „Namysłowiacy”,
„Wilkowianie” oraz „Skowronki Przeczowskie”.
Wystąpił również zespół „Tacy sami” oraz solista
Studia Piosenki – Patryk Dybka.

Tra d ycyj n ym p u n kte m u ro czysto ści
dożynkowych było rozstrzygnięcie konkursu
wieńców i arcydzieł żniwnych. Komisja doceniając
poziom wykonanych wieńców oraz wkład pracy
mieszkańców, przyznała następujące miejsca:
W kategorii Wieniec Dożynkowy:
I m. – sołectwo Ziemiełowice,
II m. – sołectwo Minkowskie,
III m. – sołectwo Rychnów.
W kategorii Arcydzieło Żniwne:
I m. – sołectwo Igłowice,
II m. – sołectwo Kowalowice,
III m. – sołectwo Bukowa Śląska.
Wyróżnienia otrzymały następujące sołectwa:
Kamienna, Pawłowice Namysłowskie,
Baldwinowice, Smarchowice Małe i Michalice.
Niedzielne popołudnie umiliła mieszkańcom
również I Namysłowska Gala DISCO POLO, w tym
występ Bydgoskiej Formacji Dance Projekt i koncert
Krisa – księcia disco polo.
Galę zakończył bajeczny pokaz sztucznych ogni oraz
zabawa taneczna trwająca do późnych godzin
nocnych.
MR
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XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ
W NAMYSŁOWIE

pracowników, którzy są siłą tego zakładu. Nowemu dyrektorowi
zależy również na budowaniu dobrych relacji z pracownikami
oraz lokalną społecznością.
Obecnie Fabryka okien i okuć VELUX w Namysłowie jest
jedną z większych inwestycji w województwie opolskim. W 2013
roku obchodziła swoje dziesięciolecie, a w 2012 roku została
poddana gruntownej modernizacji oraz znacznie rozbudowana.
Uruchomiono produkcję Nowej Generacji okien VELUX,
zwiększając przy tym zatrudnienie. Obecnie w fabryce pracuje
bowiem około 770 osób, z których większość pochodzi z
Namysłowa.
MR

11 września br. w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w
Namysłowie odbyła się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w
Namysłowie.
W obradach
gościnnie udział wziął
burmistrz Głuchołaz
Edward Szupryczyński,
k t ó r y n a r ę c e
przewodniczącego
Rady Miejskiej w
Namysłowie złożył list
gratulacyjny oraz
podziękowania dla
Burmistrza Namysłowa
za zaangażowanie i pomoc udzieloną przez Gminę Namysłów –
Gminie Głuchołazy po powodzi, która dotknęła Głuchołazy w
maju 2014 roku. Poczęstował również zgromadzonych
„krówkami” z regionalnej produkcji.
Po tym miłym akcencie powrócono do porządku obrad.
Przewodniczący komisji Rady Miejskiej w Namysłowie
przedstawili sprawozdania z odbytych posiedzeń komisji.
Burmistrz Krzysztof Kuchczyński przedstawił sprawozdanie z
działalności burmistrza w okresie między sesjami Rady Miejskiej
w Namysłowie.
Radni podjęli uchwały w sprawie: utworzenia odrębnych
obwodów głosowania na obszarze Gminy Namysłów, wyrażenia
zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Porąbka, zwolnienia z
obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu,
przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele
parafialnym p. w. Wszystkich Świętych w Głuszynie, wyrażenia
następczej zgody na sprzedaż spółdzielczego własnościowego
prawa do lokalu mieszkalnego nr 2 w Namysłowie, zmiany
uchwał w sprawach zaciągnięcia kredytu, uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej oraz uchwalenia budżetu Gminy Namysłów
na 2014 rok.
Przez aklamację przyjęte zostały informacja za I półrocze
2014 roku o przebiegu wykonania budżetu Gminy Namysłów, o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o
przebiegu wykonania planu finansowego NOK, sprawozdanie z
realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy
Namysłów w latach 2012-2013 oraz informacja z działalności
Zakładu Energetyki Cieplnej w Namysłowie za 2013 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał zebranych z
informacjami dot. spraw bieżących
Podczas sesji przyjęto również protokół z XXVII sesji Rady
Miejskiej w Namysłowie.
MR

„RÓWNI NA RYNKU PRACY”
Projekt „Równi na rynku pracy”, w ramach programu
„Gwarancje dla młodzieży” - szansą dla młodych
mieszkańców powiatu namysłowskiego.
Minęły wakacje, a wraz z nimi dobiegła końca rekrutacja do
projektu „Równi na rynku pracy”, w ramach programu „Gwarancji
dla młodzieży”. Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 1824 lata pozostającej bez zatrudnienia, której ograniczenia
materialne i środowiskowe, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe
lub ich brak, kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb
rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego utrudniają
samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na
rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy.
Głównym celem projektu jest objęcie młodych osób z grupy
NEET wsparciem obejmującym działania umożliwiające nabycie
lub podwyższenie kwalifikacji w danym zawodzie lub
przekwalifikowanie połączone ze stażem u pracodawcy z
możliwością zatrudnienia. Na terenie powiatu namysłowskiego
do dnia dzisiejszego udało się zrekrutować 30 osób,
potrzebujących wsparcia oraz zainteresowanych projektem. W
celu rekrutacji odpowiednich osób pracownicy jednostek OHP w
Namysłowie podjęli ścisłą współpracę z różnymi instytucjami
m.in.: Powiatowym Urzędem Pracy i Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Namysłowie, OPS-em w Wilkowie, OPS-em w
Wołczynie, OPS-em w Pokoju, OPS-em w Domaszowicach oraz
Domem Dziecka w Namysłowie, co w efekcie przyniosło
wymierny efekt w ilości osób zapisanych do projektu.
Następną inicjatywą pracowników PPP w Namysłowie oraz
MCK było znalezienie pracodawców, którzy podejmą się
zatrudnienia młodych uczestników w wybranych przez nich
zawodach i tym samym pozwolą zdobyć cenne doświadczenie.
Największym zainteresowaniem wśród mężczyzn cieszy się
zawód operatora koparko-ładowarki oraz magazyniera.
Natomiast wśród kobiet kurs pracownika administracyjnego oraz
opiekunki dziecięcej.
MBP Namysłów

ZMIANY KADROWE
W FABRYCE VELUX

reklama płatna

Z dniem 1 września br. stanowisko dyrektora fabryki
VELUX w Namysłowie objął Jorgen Laursen, zastępując
Artura Wołoszyna, który sprawował tę funkcję od 2008 roku.
Nowy dyrektor z pochodzenia jest
Duńczykiem. Pracuje dla firmy VELUX już
od dwudziestu dwóch lat, z czego
dziewięć w Danii, sześć w Chinach, a
ostatnich siedem w Słowacji, gdzie pełnił
funkcję dyrektora generalnego.
Głównym celem Jorgena Laursena,
jako dyrektora tak potężnej fabryki, jak
sam powiedział, jest jej stały rozwój i
utrzymanie wyników na tym samym albo
nawet wyższym poziomie. Wierząc, że
jest
to możliwe dzięki zaangażowaniu
źródło: NB Polska
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Wychodząc naprzeciw zamiłowaniom kulturalnym
mieszkańców Gminy Namysłów oraz miłym gościom w Izbie
Regionalnej w Namysłowie zorganizowane zostały dwie
wystawy:
W dniach od 13 do 21 września prezentowana była
ekspozycja „Czas odwrócony” - ukazująca sylwetki dwóch
zmarłych przedwcześnie namysłowian – Jana Płaskonia i
Tadeusza Szymkowa. Obydwaj byli absolwentami klasy
humanistycznej namysłowskiego liceum ogólnokształcącego.
Płaskoń to z wykształcenia polonista, ale przede wszystkim
reportażysta, poeta, fotograf, laureat wielu prestiżowych
konkursów literackich. Szymków – aktor filmowy i teatralny,
mistrz drugiego planu, zdobywca licznych krajowych i
zagranicznych nagród filmowych, autor prozy o cechach
autobiograficznych pt. „Skowronki umierają u moich stóp”.
Na wystawie zaprezentowane zostały fragmenty
nagrodzonych tekstów, fotosy filmowe, wspomnienia przyjaciół,
młodzieńcze wiersze obu Panów, książki, przewodniki i foldery
opracowane przez Jana Płaskonia, liczne zdjęcia z prywatnych
archiwów.
Pokazano również w syntetycznej formie najciekawsze,
najbardziej reprezentatywne dla sztuki aktorskiej Tadeusza
Szymkowa sceny z licznych filmów z jego udziałem oraz recenzje
jego dokonań artystycznych. Zamysłem pomysłodawców
ekspozycji było przybliżenie pasji, fascynacji, a także wielorakich
namiętności obu Panów, gdyż przecież obok znakomitego, tak
charakterystycznego dla nich warsztatu zawodowego, byli
również, a może przede wszystkim, pięknymi ludźmi.
Natomiast w dniach od 20 do 21 września można było
obejrzeć wystawę „Ocalone dziedzictwo”, przygotowaną z okazji
400-lecia drewnianego kościoła pw. św. Michała Archanioła w
Michalicach.
Ekspozycja prezentowała m.in. mobilia sakralne
pochodzące z wyposażenia kościoła, a także materiały graficzne
pochodzące z profesjonalnych badań kościoła, m.in. metodą
ortofotoplanu.
Na obie wystawy zainteresowani sztuką i kulturą mieszkańcy i
goście mieli wstęp wolny. Wszystkich chętnych zapraszamy do
obejrzenia obu ekspozycji, które będą prezentowane z Izbie
Regionalnej w Namysłowie również w październiku br.
NOK - Izba Regionalna w Namysłowie

WIEŚ SIĘ BAWI I RADUJE
31 sierpnia br. roku na boisku sportowym w Minkowsku
odbył się Integracyjny Festyn Rodzinny połączony z
Dożynkami Wiejskimi.
Imprezę rozpoczęto mszą św., podczas której wystawiony
został wieniec dożynkowy wykonany przez Państwa Weronikę i
Jana Dobroć oraz Panią Krystynę Krzyżewską z Minkowska. W
godzinach popołudniowych odbył się mecz piłki nożnej –
kawalerowie kontra żonaci, który sprawił wszystkim wiele
radości. W trakcie spotkania każdy mieszkaniec został
poczęstowany porcją kiełbaski, bigosu, napoju chłodzącego oraz
lodami, o co zadbały Panie Maria Szymczykowska, Zofia
Bagińska i Elżbieta Paszkiewicz.

źródło: Z.Banasiak

Po raz pierwszy również mieszkańcy wsi, pod
przewodnictwem Pań Walentyny Kolanowskiej i Joanny
Szkrawan, stosownie do imprezy dożynkowej – „na ludowo” przystroili wieś kukłami, przebierańcami itp. W uroczystościach
nie zabrakło przedstawicieli lokalnej władzy – włodarzy powiatu,
którzy doceniając wkład i zaangażowanie mieszkańców w
przygotowanie festynu złożyli na ręce sołtysa Zbigniewa
Banasiaka list gratulacyjny. Nie zabrakło również oprawy
muzycznej, o którą zadbała orkiestra oraz zabawy tanecznej do
późnych godzin wieczornych.
- Tak udany festyn nie odbyłby się, gdyby nie sponsorzy,
którym serdecznie dziękujemy, a są to Starostwo Powiatowe,
PGL LP Nadleśnictwo Namysłów, Bank Spółdzielczy, Firma
Nestlé w Namysłowie, „Browar Namysłów” oraz „Agronet” Sp. z
o.o. w Minkowsku – powiedział sołtys wsi Minkowskie Zbigniew
Banasiak.
Sołtys wsi Minkowskie

Z KRONIKI PZERiI
NR 1 I 2 W NAMYSŁOWIE
Już po raz 13 członkowie Polskiego Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów Nr 1 i Nr 2 w Namysłowie uczestniczyli
w Opolu w wojewódzkich obchodach Światowego Dnia
Inwalidów.
Spotkanie odbyło się 28 czerwca br. Liczna, 250 osobowa
grupa z Namysłowa pod przewodnictwem Krystyny Lupy i Jana
Kluski spędziła tego dnia na opolskim pikniku miło czas, który
dodatkowo urozmaiciły zespoły ludowe z całego województwa.
Gminę Namysłów reprezentowały „Skowronki” z Przeczowa i
kapela podwórkowa z Namysłowa. Zasłużeni członkowie
Związku zostali odznaczeni medalami i listami gratulacyjnymi
Marszałka Województwa Opolskiego.
Dziękujemy Panom Burmistrzowi Namysłowa, Staroście
Powiatu Namysłowskiego oraz Wójtowi Gminy Lubsza za
sfinansowanie dowozu członków naszego Związku do Opola.
Sołtys wsi Minkowskie

XXII EUROPEJSKIE DNI
DZIEDZICTWA 2014
Europejskie Dni Dziedzictwa, to zainicjowany przez
Radę Europy i Komisję Europejską największy
ogólnoeuropejski projekt społeczno - edukacyjny,
realizowany od ponad dwudziestu lat w większości krajów
naszego kontynentu.
Stąd każdego roku w czasie dwóch wrześniowych
weekendów organizatorzy starają się jak najszerszej
publiczności zapewnić możliwość bezpłatnego zwiedzania
zabytków i muzeów, parków i ogrodów, organizując m.in.
koncerty, festyny, pokazy i kiermasze, które mają zachęcić
zarówno dzieci, jak i dorosłych do głębszego poznania
materialnego i duchowego dorobku ich miejscowości, regionu i
kraju. Polska we wrześniu tego roku już po raz dwudziesty drugi
wzięła udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa, tym razem
organizowanych pod hasłem „Dziedzictwo – źródło tożsamości”.

Prezydium Polskiego Związku Emerytów Rencistów i
Inwalidów Nr 2 w Namysłowie informuje, że siedziba Związku
mieści się w budynku Starostwa Powiatowego na II piętrze, w
pok. nr 202, czynna w poniedziałki i środy w godzinach od 9.00 do
13.00. Do lokalu można wejść schodami lub wjechać windą.
Zapraszamy.
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A TO HISTORIA…

SŁOWIAŃSKIE ŚWIĘTO
W NAMYSŁOWSKIM GRODZIE

KOŚCIÓŁ W MICHALICACH
W tym roku przypada 400.
rocznica powstania kościoła
parafialnego pw. św. Michała
Archanioła w Michalicach.
Urokliwy, drewniany obiekt
stanowi swoistą perełkę sztuki
sakralnej, zlokalizowaną na
dawnym pograniczu śląskopolskim.
Obecne założenie wzniesione
zostało w 1614 roku, w stylu
barkowym, na miejscu
wcześniejszej świątyni, datowanej
być może już na XIII wiek. Z biegiem lat, w XVII i XVIII wieku
dochodziło do rozbudowy obiektu (np. wieżę dobudowano w
1730-1731 roku) oraz upiększania wnętrza malowidłami i
mobilną sztuką sakralną, które to elementy w nieomal
niezmienionym kształcie zachowały się do dziś. Kościół pw. św.
Michała Archanioła w Michalicach od wielu lat budził duże
zainteresowanie, zarówno ludności, jak i badaczy. Wiele
informacji na jego temat znalazło się w wydanym w 1939 roku
„Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Namslau”. W 1966
roku Henryk Caputa wydał pracę pt. „Kościół w Michalicach.
Zabytek polskiego budownictwa ludowego na Śląsku”. Publikacja
ukazała się w ramach Biblioteczki Towarzystwa Miłośników Ziemi
Namysłowskiej i była reedytowana w 2005 roku. Prace te opisują
polichromie kościoła w Michalicach, ograniczając się jednakże do
wymienienia przedstawień ikonograficznych. We wnętrzu
widoczne jest duże bogactwo scen o charakterze ściśle
religijnym, które stanowią zilustrowanie w formie Biblii Pauperum
wydarzeń znanych ze
Starego oraz Nowego
Testamentu. W kościele
znajdują się także
świeckie elementy
ikonograficzne, do
których można zaliczyć
m . i n .
h e r b y
Rzeczpospolitej Obojga
Narodów oraz króla
Zygmunta III Wazy. Jako
ciekawostkę można
wspomnieć, że w latach
2003-2004 została
przeprowadzona
profesjonalna inwentaryzacja zabytków kościoła parafialnego
pw. św. Michała Archanioła w Michalicach, przy użyciu
najnowocześniejszej w Polsce metody, tzw. skanowania
laserowego 3D oraz barwnego ortofotoplanu. Przypadająca w
tym roku 400. rocznica powstania kościoła jest doskonałą okazją
do przypomnienia o tym niezwykle wartościowym zabytku
drewnianej architektury sakralnej ziemi namysłowskiej.
dr Bartłomiej Stawiarski

Możliwość dojazdu do klienta

źródło: A.Oleksak

źródło: A.Oleksak

Organizatorzy (Związek Serbów Łużyckich DOMOWINA,
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo –
Wschodnich Oddział w Namysłowie oraz Namysłowski Ośrodek
Kultury) przygotowali ponadto wiele atrakcji dla najmłodszych
uczestników imprezy, w tym malowanie twarzy, ciekawe gry,
konkursy i zabawy. Dużą popularnością cieszyły się stoiska
artystyczne, przy których pisano (malowano) ikony oraz stoisko z
rękodziełami przygotowane przez członków Lokalnej Grupy
Działania „Dobra Widawa”.
Nie zabrakło także atrakcji dla smakoszy, dla których
przygotowano degustację pierogów ruskich cieszącą się dużym
powodzeniem.
MR

- porady prawne
- pisma, pozwy, apelacje,
wezwania do zapłaty
- reprezentacja przed
sądami i urzędami

Sprzedam działki budowlane w Kamiennej
Tel. 502 043 281

Namysłów, ul. Sycowska 1 oraz Idzikowice 46b/3
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Janusz Szczepański
radca prawny
tel. 660 690 813

10 sierpnia br. mieszkańcy Namysłowa i przyjezdni goście
mogli uczestniczyć w niecodziennym wydarzeniu, albowiem
Namysłów świętował 50. lat współpracy "Domowiny",
organizacji zrzeszającej Serbów Łużyckich z Gminą
Namysłów.
Rynek miejski obfitował tego dnia w wiele atrakcji.
Spotkanie rozpoczął występ namysłowskiej kapeli
podwórkowej „Bęc Wuja w Czoło”. W Izbie Regionalnej w
Namysłowie otwarta została wystawa fotografii Clemensa Škody:
„Młodzież serbołużycka na Łużycach” z Budziszyna.
Namysłowianie mogli podziwiać występy zespołów z Centrum
Kultury Galicja ze Lwowa. Koncert dała również grupa
serbołużycka SERBEAT z Budziszyna. Na zakończenie wystąpił
Patryk Dybka i Studio Piosenki z Namysłowa.

WRZESIEŃ 2014
NAMYSŁOWSKI BIEGACZ
NA MISTRZOSTWACH ŚWIATA

SUKCESY SPORTOWCÓW
Z GIMNAZJUM NR 2 W NAMYSŁOWIE

Bartłomiej Stajniak od lat reprezentujący barwy
Namysłowa w klubie LKS „Orzeł Namysłów” na okres
studiów „wypożyczony” przez AZS Politechniki Opolskiej,
zakwalifikował się na Mistrzostwa Świata w biegach
górskich, które odbyły się 14 września br. we Włoszech w
mieście Casette di Massa.

15 czerwca br. W Opolu odbył się Międzynarodowy
Drużynowy Festiwal Skoków.
Patrycja Wąchała i Kacper Sygulski, zawodnicy LUKS „Dwójka”
przy Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w
Namysłowie reprezentowali drużynę Województwa Opolskiego,
która zajęła I miejsce. W klasyfikacji indywidualnej Kacper
Sygulski wynikiem 190c m zajął II miejsce i uzyskał awans do
Mistrzostw Polski. Awans uzyskali również: Patrycja Wąchała w
skoku wzwyż i Wojciech Krymski w pchnięciu kulą.
20 czerwca br. w Opolu odbyły się Klubowe Mistrzostwa
Województwa w lekkiej atletyce.
Klub LUKS „Dwójka” przy Gimnazjum nr 2 z Oddziałami
Dwujęzycznymi w Namysłowie reprezentowało 15 zawodników.
Najlepsze wyniki w kategorii juniora młodszego uzyskali: Mikołaj
Barszcz - I miejsce w skoku w dal i Patrycja Wąchała I miejsce w
skoku wzwyż. W kategorii młodzika: Nikodem Górski – I miejsce
w rzucie oszczepem (42.99-bardzo dobry wynik) i III miejsce w
rzucie dyskiem, Maciej Gąszczak III miejsce w skoku w dal,
Natalia Kot - I miejsce w biegu na 100m i I miejsce w skoku w dal,
Oliwia Pierzchawka - II miejsce w skoku wzwyż, Sergiusz Szołdra
- I miejsce w biegu na 100 m. S. Szołdra, M. Barszcz, M.
Gąszczak, F. Pawłowski zdobyli również II miejsce w sztafecie
4x100 m.
6 września br. w Opolu odbyły się Mistrzostwa
Województwa Młodzików.
Młodzi zawodnicy LUKS „Dwójka” przy Gimnazjum nr 2 z
Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie zdobyli sześć medali:
Natalia Kot złoto w skoku w dal, Maciej Gąszczak srebro w biegu
na 300 m., Konrad Noga srebro w pchnięciu kulą, Filip Pawłowski
brąz w biegu na 300 m. p. pł., Nikodem Górski srebro w rzucie
oszczepem (42,71) i srebro w rzucie dyskiem (41.79).
1 4 w r z e ś n i a b r. w C z ę s t o c h o w i e o d b y ł y s i ę
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików.
Klub nasz reprezentowali: Natalia Kot, Oliwia Pierzchawka,
Sandra Łapszyńska, Maciej Gąszczak, Sergiusz Szołdra,
Konrad Noga, Paweł Dziedzic, Mateusz Karol. Największy
sukces odniósł Nikodem Górski, uczeń II klasy Gimnazjum nr 2 z
Oddziałami Dwujęzycznym w Namysłowie, zdobywając 2
medale: brązowy w rzucie oszczepem i brązowy w rzucie
dyskiem, osiągając bardzo dobry wynik 44.50 m.
Gimnazjum nr 2 w Namysłowie

źródło: B.Stajniak

O osiągnięciach Namysłowskiego biegacza słyszeliśmy już
wielokrotnie. Wiele razy wygrywał lub znajdował się w czołówce
największych Biegów Ulicznych w Polsce. Jego największym
osiągnięciem jest 5 miejsce w Biegnij Warszawo na 10 km, gdzie
co roku startuje ponad 10 000 biegaczy oraz zwycięstwo w
Półmaratonie Opolskim. Tym razem postanowił spróbować
swoich sił w biegach górskich na Mistrzostwach Polski w
Międzygórzu, gdzie zajął 5 miejsce i dzięki temu dostał powołanie
do Reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata w biegach
górskich. Trzeba przyznać, że jak na debiut w tak wymagającej
konkurencji nasz Namysłowianin spisał się bardzo dobrze.
- Marzeniem, każdego sportowca jest reprezentowanie
swojego kraju na arenie międzynarodowej, dlatego sam udział w
tak wielkiej imprezie, jak Mistrzostwa Świata jest dla mnie wielkim
osiągnięciem, wyżej są już tylko Igrzyska Olimpijskie. Warto
również podkreślić, że biegi długodystansowe w uprawianiu są
najpopularniejszą, indywidualną dyscypliną na naszym Globie.
Biegają ludzie na całym świecie i nie ważne, czy są to kraje
zacofane infrastrukturą, czy mające Metropolie, być może
dlatego, że nie potrzeba do tego nic nadzwyczajnego, biegać
przecież można wszędzie. Dlatego odnaleźć się w tak wielkiej
rzeszy biegających ludzi nie jest łatwe. W samych Mistrzostwach
Polski w biegach ulicznych obojętnie na jakim dystansie nie
startuje mniej niż 2000 zawodników – powiedział Bartłomiej
Stajniak.
Podczas Mistrzostw Świata Bartek brał udział w klasyfikacji
indywidualnej. Bieg rozegrany został w stylu Alpejskim na
dystansie 12km ( start – „na dole” - na 190 m n. p. m., a meta – „na
szczycie” - na 1100 m n. p. m.).
- Co prawda na Mistrzostwach Świata nie stanąłem na
podium, ale i tak jestem z siebie dumny. Może 110 miejsce na 158
zawodników niezbyt zachwyca, ale dla Europejczyka znaleźć się
w pierwszej 100 w debiucie na Mistrzostwach Świata jest wielkim
osiągnięciem. Rywalizacja z orzełkiem na piersi z najlepszymi
biegaczami globu, była jednym z moich marzeń i to liczyło się dla
mnie najbardziej – dodał Bartłomiej.
LKS „Orzeł Namysłów”

ROZKŁAD BUS NAMYSŁÓW – OPOLE
KIERUNEK: NAMYSŁÓW ► OPOLE

WAŻNY OD:
01.09.2014 r.

Ĩ Ī ĶKĬ İ Ė Í ĦH--NAMYSŁÓW
NAMYSŁÓW
PRZYSTANKI

GODZ. ODJAZDU

UL. BOH. WARSZAWY (PRZY MARKECIE „LIDL”)
UL. JANA PAWŁA II (PRZY CMENTARZU)

05.30D; 06.10D; 06.40S;
07.45L; 09.40D; 11.15L;
12.50D; 14.15D; 15.40L

KIERUNEK: OPOLE ► NAMYSŁÓW
Ĩ Ī ĶKĬ İ Ė Í ĦH
- OPOLE
PRZYSTANKI
- OPOLE

GODZ. ODJAZDU

-Przystanek MPK –ul. Kołłątaja (przy PKS)
-Przystanek MPK-ul. Oleska (przy Galerii Solaris)
-Przystanek MPK Rondo- ul Książąt Opolskich
(przy aptece „Na Rondzie”)

07.00D; 07.50D; 09.35L;
11.05D; 13.10S; 14.15L;
15.15D; 16.15D; 17.15L

Cena biletu do Opola – 8,50zł (uczniowie – 7,50 zł),
Miesięczny – 265zł (uczniowie 180 zł)

PRZEWÓZ OSÓB „GINTRANS”
PIOTR NOWAKOWSKI TEL: 607 127 740
6
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LEGENDA: D - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;
S – Kursuje w dni nauki szkolnej; L–Kursuje od pon. do soboty; nie
kursują 24.XII; 31.XII; oraz w Wielką Sobotę

WRZESIEŃ 2014
NARODOWE CZYTANIE
TRYLOGII SIENKIEWICZA

Namysłowie. Jego twórczość to przede wszystkim zbiór pisany
prozom i wierszem, felietony oraz krótkie refleksie, spostrzeżenia
i uwagi. Jego utwory zawiera almanach „Wciąż szukam pióra
Mickiewicza” z 2013 roku, a także pokonkursowy zbiór utworów
laureatów V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O
różę Karoliny” z 2013 roku – w której Mirosław Kurowski zajął I
miejsce.
Tom z utworami Mirosława Kurowskiego “Będę wciąż pytał
w Twoim imieniu”, jest już trzydziestą trzecią książką wydaną pod
znakiem KMT Wena w Namysłowie.
MR

Narodowe Czytanie w ogóle zainaugurowała dwa lata temu
wspólna lektura „Pana Tadeusza” – Adama Mickiewicza.
W zeszłym roku, podczas drugiej odsłony akcji, w całej Polsce
czytaliśmy dzieła Aleksandra Fredry. Odkrywaliśmy piękno, ale
też ciętość fredrowskiego języka, mądrość i aktualność jego
diagnoz. W bieżącym roku odbyła się trzecia edycja akcji
Narodowe Czytanie, zainicjowanej przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.
Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja
czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury,
potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia
wspólnej tożsamości.

I MIĘDZYPOKOLENIOWA SZTAFETA
TURYSTYCZNA W KAMIENNEJ
20 września br. 14 tysięcy ludzi w całej Polsce wyszło na
szlaki piesze, rowerowe, kajakowe i konne. Mieszkańcy wsi
Kamienna wraz z przyjaciółmi tego dnia także dołączyli do
Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej - ogólnopolskiej
akcji zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo
Turystyczno - Krajoznawcze pod hasłem „Turystyka łączy
pokolenia”.
Prawie 100 osób, w tym: dzieci, młodzież i seniorzy pokonali
pieszo trasę z Kamiennej do Zalewu w Michalicach. Pogoda była
wprost wymarzona, a humory dopisywały. Na mecie czekała na
wszystkich drożdżówka i uroczyste wręczenie certyfikatów
uczestnictwa. Wręczono także puchary dla najaktywniejszej
Seniorki, dla najmłodszego uczestnika i najbardziej licznej
rodzinki. Wspólnie pokazaliśmy, że turystyka jest dla wszystkich i
wspaniale łączy pokolenia na turystycznym szlaku.

źródło: Nok

Cel godny szacunku, toteż 6 września 2014 wybrane
fragmenty „Trylogii" Henryka Sienkiewicza czytali przed
namysłowską Biblioteką Publiczną: Katarzyna Paradowska,
Stanisław Piasny, Kazimierz Jakubowski oraz młodzież z Liceum
Ogólnokształcącego w Namysłowie.
Warto wiedzieć, że „Trylogia” doczekała się przekładów na
blisko 20 języków i utrwaliła pozycję Sienkiewicza w polskim
środowisku literackim. Stefan Żeromski w swych „Dziennikach”
napisał: Sam widziałem w Sandomierskiem, jak wszyscy, tacy
nawet, którzy nic nie czytują, dobijali się o Potop. Inny z kolei
historyk literatury prof. Ignacy Chrzanowski, pisząc o dużym
wpływie dzieła Sienkiewicza na społeczeństwo, przytaczał fakt
historyczny, że polski chłop dawał na mszę za duszę Podbipięty.
NOK

„BĘDĘ WCIĄŻ PYTAŁ
W TWOIM IMIENIU”

źródło: E.Wolska

„Będę wciąż pytał w Twoim imieniu” to tytuł książki
Mirosława Kurowskiego, promocja której odbyła się 19
września br. w dniu Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych
Siedlisk, w czytelni Biblioteki Publicznej w Namysłowie.
Spotkanie przygotowali pracownicy Namysłowskiego
Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej oraz członkowie Klubu
Młodych Twórców WENA w Namysłowie.
Wśród przybyłych gości znajdowali się m.in.: namysłowscy
twórcy, członkowie Weny, sponsorzy, przyjaciele, sympatycy i
członkowie rodziny Mirosława Kurowskiego.
W trakcie spotkania autor z wielkim zaangażowaniem czytał
swoje wiersze, wspierany głosami przyjaciół z KMT.
Zadbano również o ciekawą oprawę wokalno-muzyczną,
albowiem przybyłych gości zachwyciły utwory w wykonaniu
Małgorzaty Pasznickiej i Mariusza Buczka z żoną z Wołczyna
oraz duet bardów w osobach Stanisława Młynarskiego z
Głogówka i Bartosza Mikluszki z Wrocławia.
Mirosław Kurowski jest członkiem KMT WENA w

KUPIĘ GRUNTY
SZYBKA WYPŁATA GOTÓWKI
TEL: 692 471 877
7
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Do akcji sołectwo Kamienna zgłosiła Anna Chmielewska –
nauczycielka z ZSS w Namysłowie i zarazem mieszkanka
Kamiennej.
- Serdecznie dziękujemy za udział we wspólnym
wędrowaniu oraz pomoc w organizacji imprezy zastępcy
burmistrza Andrzejowi Galli, naczelnikowi Oświaty i Kultury
Fizycznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie Sławomirowi
Hinborchowi, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamiennej Irenie
Rzewuckiej, nauczycielce wychowania fizycznego w ZSR w
Namysłowie Aleksandrze Bieleń oraz prezesowi Namysłowskiej
Spółki Wodnej „Ekowod” Arturowi Masiowskiemu – powiedziała
Ewa Wolska sołtys wsi Kamienna.
ZSS w Namysłowie
Anna Chmielewska

WRZESIEŃ 2014
OZNAKUJ SWÓJ ROWER!

I OLIMPIADA SPORTOWA
SENIORÓW

Nie daj szansy
złodziejowi - oznakuj
swój rower!!! W powiecie
namysłowskim ruszyła
akcja znakowania
rowerów. Jej głównym
celem jest możliwość
identyfikacji właściciela
w przypadku odzyskania
skradzionego roweru, a
tym samym ograniczenie
zjawiska kradzieży
rowerów poprzez
nanoszenie cech
identyfikacyjnych na
rowery. Działania pn.
"Oznakuj swój rower" prowadzone są w wyznaczonych
terminach przez policjantów na terenie Komendy
Powiatowej Policji w Namysłowie oraz Posterunku Policji w
Pokoju.
Procedura znakowania polega na wygrawerowaniu
specjalnym przyrządem typu "engrawer", oznaczenia
składającego się z liter i cyfr oraz rejestracji w bazie danych Policji
– elektronicznym rejestrze przedmiotów oznakowanych.
Mikroudarowa technologia "engrawera" pozwala na wykonanie
precyzyjnego oznakowania, a ponadto powoduje zmiany w
strukturze materiału wykrywane nawet po powierzchniowym
zatarciu znaków.
Elementy podlegające oznakowaniu oraz miejsca
wykonania oznaczeń:
ź rama roweru pod kierownicą,
ź w dolnej części ramy przy ramieniu przekładni ,
ź rama pod siodełkiem.
Policjanci indywidualny numer wygrawerują w co najmniej
dwóch w/w miejscach.
Dzięki takiemu systemowi każdy oznakowany rower ma inny
numer, a ponadto można łatwo ustalić jednostkę w której został
oznakowany.
ź Policjanci przed znakowaniem roweru wypełnią kartę
ewidencyjną roweru, a po wygrawerowaniu numeru
niezwłocznie zarejestrują rower w elektronicznym rejestrze
przedmiotów oznakowanych (E-RPO).
ź Rejestracja w komputerowej bazie danych odbywa się na
podstawie: dokumentu tożsamości właściciela (tylko osoba
pełnoletnia).
ź Dzieci i młodzież tylko w obecności rodziców i opiekunów
prawnych - rower będzie ewidencjonowany na rodzica lub
opiekuna.

20 września br. na stadionie miejskim w Namysłowie, w
myśl hasła: „Lubimy ruch, bo młody w nas duch” odbyła się
I Olimpiada Sportowa Seniorów.
Organizatorami imprezy był rejon I i II Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Namysłowie, Namysłowski
Ośrodek Kultury oraz Szkolony Związek Sportowy w
Namysłowie.
Znamiennym punktem igrzysk było odpalenie
symbolicznego znicza olimpijskiego przez gościa honorowego
igrzysk - Michała Stadniczuka - olimpijczyka z Mikowic. Flagę na
maszt wyciągnął natomiast 87 letni zawodnik spartakiady –
Władysław Buczko.
W olimpiadzie wystartowało 200 zawodników. Seniorzy
rywalizowali w trzynastu dyscyplinach sportowych. I miejsce
zdobyli członkowie Rejonu I PZERiI w Namysłowie.
Przedstawiciele każdej gminy otrzymali puchar ufundowany
przez Burmistrza Namysłowa. Zdobywców pierwszych i drugich
miejsc uhonorowano pucharem ufundowanym przez Marszałka
Woj. Opolskiego. Natomiast Starosta Namysłowski przekazał
tzw. puchar przechodni, który z racji tego, iż Olimpiada Sportowa
Seniorów już na stałe zagości w harmonogramie namysłowskich
imprez – będzie co roku przekazywany kolejnym zwycięskim
drużynom.
Podczas zmaganiach fizycznych nie zabrakło również
atrakcji dla ducha, albowiem gościnnie wystąpiły zespoły szkolne
oraz folklorystyczne, jak „Namysłowiacy” i „Dąbrowianie”.
Każdy mógł obejrzeć również ciekawe, malownicze
rękodzieła emerytów Rejonu nr I w Namysłowie, na
zorganizowanej podczas igrzysk wystawie.
- Wydarzenie to przeszło nasze najśmielsze oczekiwania.
Seniorzy przekonali się, że można spędzać wolny czas aktywnie,
tym bardziej, że spotkanie to miało przede wszystkim charakter
prozdrowotny. W trakcie spartakiady odbył się również pokaz
fitness, w którym aktywnie uczestniczyli także obecni na
stadionie kibice. Na uwagę zasługuje fakt, iż 1 Olimpiada
Sportowa Seniorów w Namysłowie jest także pierwszą tego typu
olimpiadą sportową seniorów w województwie opolskim –
powiedziała Krystyna Lupa, przewodnicząca PZERiI Rejonu nr I
w Namysłowie.
MR
PODZIĘKOWANIA
Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów Rejon I i II w Namysłowie serdecznie dziękuje
Burmistrzowi Namysłowa, Wojewodzie Opolskiemu, Staroście
Namysłowskiemu, Wójtom: Świerczowa, Pokoju i Domaszowic,
pracownikom NOK i „Ekowod” Sp. z o. o., członkom Szkolnego
Związku Sportowego, Wiesławowi Górze, Dariuszowi
Dorociakowi, Zbigniewowi Ślimakowi, BS Wołczyn,
Przedsiębiorstwu Rolno – Handlowo-Usługowemu w Bukowiu
oraz wszystkim Wolontariuszom, w tym Zofii Bachrynowskiej i
Stanisławowi Zimochowi za pomoc finansową i wsparcie
podczas I Olimpiady Sportowej Seniorów w Namysłowie.

TERMINY ZNAKOWANIA ROWERÓW
w Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie
i w Posterunku Policji w Pokoju:

reklama płatna

07.10.2014 r. w godz. 09:00 do 12:00 na terenie
Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie przy ul.
Piłsudskiego 4.
ź 14.10.2014 r. w godz. 09:00 – 12:00 na terenie
Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie przy ul.
Piłsudskiego 4.
ź 21.10.2014 r. w godz. 09:00 – 12:00 na terenie
Posterunku Policji w Pokoju przy ul. Sienkiewicza 5
ź 28.10.2014 r. w godz. 09:00 – 12:00 na terenie
Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie przy ul.
Piłsudskiego 4.
ź

Wynajmę mieszkanie
o pow. użytkowej 77 m², całkowitej 92 m²
oraz halę o pow. 170 m² w budynku
wolnostojącym na działce 1100 m²,
wszystkie media oprócz gazu.

tel. 601 170 405

Inf. KPP Namysłów
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WRZESIEŃ 2014
OGŁOSZENIE

ŚDS W NAMYSŁOWIE

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że Gmina
Namysłów posiada w budynku dworca kolejowo-autobusowego
usytuowanego przy ulicy Dworcowej 7 w Namysłowie, do oddania w
najem lokale użytkowe:
1) lokal użytkowy na parterze budynku o powierzchni 51,43 m²,
przeznaczony na kącik prasowy, internet, inną działalność
gospodarczą z wyłączeniem usług gastronomicznych.
Lokal składa się z sali głównej o powierzchni 43,47 m² i zaplecza o
powierzchni 7,96 m².
2) lokal użytkowy na parterze budynku o powierzchni 22,82 m², z
przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej z
wyłączeniem usług gastronomicznych.
Wyżej wymienione lokale wyposażone są w instalacje wodnokanalizacyjną, cieplną i elektryczną. Koszty wyposażenia lokali
ponoszą najemcy, bez możliwości żądania rozliczenia. go w trakcie
najmu lub w chwili zwrotu lokalu.
Budynek dworca kolejowo-autobusowego w Namysłowie wraz z
opisanymi powyżej lokalami, są własnością Gminy Namysłów, działka
numer 1073/30, k. m. 9, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku
prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00077048/8.
Cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu za 1 m² do
przetargu wynosiła 12,90 zł (słownie: dwanaście złotych 90/100, do
której należy doliczyć obowiązujący w danym roku podatek VAT.
Ponadto najemca będzie ponosił koszty mediów oraz podatku od
nieruchomości.
Osoby zainteresowane wynajmem lokali prosimy o składanie ofert
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois nr 3,
budynek A, pokój nr 12.
Oferta powinna zawierać imię, nazwisko i adres oferenta,
oferowaną cenę. Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału
Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w
Namysłowie, tel. 774190369 i 774190375.
Zastrzega się prawo uznania, że złożone oferty nie spełniają
oczekiwań Gminy lub też przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z
oferentami. Ogłoszenie zostało zamieszczone w prasie lokalnej, na
tablicy ogłoszeń usytuowanej na terenie Namysłowa, a także w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie jest
ośrodkiem wsparcia, pobytu dziennego dla osób z
zaburzeniami psychicznymi.
Podstawowym zadaniem placówki jest podtrzymywanie i
rozwijanie u uczestników umiejętności niezbędnych do ich
samodzielnego funkcjonowania w środowisku społecznym oraz
działanie na rzecz integracji społecznej.
Placówka w zakresie swojej działalności świadczy usługi:
• treningu funkcjonowania w codziennym życiu, w tym:
- treningu higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny,
- treningu gospodarowania własnymi środkami finansowymi,
- treningu kulinarnego,
- treningu w zakresie samoobsługi (umiejętności praktycznych),
• treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania
problemów,
• treningu umiejętności spędzania czasu wolnego,
• terapii zajęciowej,
• terapii ruchowej:
- fizykoterapię,
- kinezyterapię,
• zajęć rewalidacyjnych,
• poradnictwa socjalnego i psychologicznego,
• integracji społecznej;,
• zajęć katechetycznych,
• pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i w dostępie do
niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
• niezbędnej opieki.
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, w
salach wyposażonych w odpowiedni sprzęt terapeutyczny.
Placówka jest w pełni przystosowana dla osób
niepełnosprawnych ruchowo.
Przyjęcie osoby do ŚDS następuje na podstawie decyzji
administracyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie i
aktualnego orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o
Niepełnosprawności z jednym z kodów: 01-U; 02-P;10-N.

Termin składania ofert upływa z dniem 20 października 2014 roku
Burmistrz Namysłowa
/-/ Krzysztof Kuchczyński

16 września br. Środowiskowy Dom Samopomocy w
Namysłowie już po raz dziesiąty był organizatorem Turnieju
Rekreacyjno-Sportowego. Tegoroczna edycja odbyła się na
„Orliku” przy ul. Kolejowej.
W zawodach zorganizowanych pod hasłem „Nie ma
przegranych, wszyscy jesteśmy zwycięzcami” wzięło udział 40
zawodników. Celem turnieju było sprawdzenie możliwości
uczestników w rywalizacji i współzawodnictwie, a przede
wszystkim miał on dostarczyć wiele radości i tak też się stało.
W zawodach wzięli udział uczestnicy Środowiskowego Domu
Samopomocy oraz wychowankowie Zespołu Szkół Specjalnych
im. Adama Mickiewicza w Namysłowie, a konkurencje zostały
odpowiednio dobrane do ich stopnia niepełnosprawności.
Honorowym gościem Turnieju był Zastępca Burmistrza
Namysłowa Andrzej Galla.

O BEZPIECZEŃSTWIE I TOLERANCJI
23 września w Szkole Podstawowej nr 5 w Namysłowie
uczniowie z najmłodszych klas wzięli udział w pogadance
na temat zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
46-100 Namysłów, ul. Kolejowa 1
(hala sportowa „Orzeł”)
tel./fax 77 410 35 13, e-mail: dom@sds.namyslow.eu
www.sds.namyslow.eu

Spotkanie przygotował i poprowadził Adam Lupa naczelnik
Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w
Namysłowie.
>>>
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O
z a s a d a c h
bezpieczeństwa w ruchu
drogowym z uczniami
porozmawiał Grzegorz
Horwat kierownik Ogniwa
Ruchu Drogowego z KPP w
Namysłowie, prezentując
m.in. opaski odblaskowe.
Zaciekawienie wśród
milusińskich swoją osobą
wzbudził zaproszony na
pogawędkę gość specjalny w
osobie Marka Wiśniewskiego,
poruszającego się na wózku
inwalidzkim, który opowiedział
maluchom o swojej życiowej
pasji, jaką są wyścigi
samochodowe i rajdy
rowerowe. Zaprezentował
także swój specjalny rower,
którym porusza się po jezdni,
omawiając przy tym zasady
poprawnego stroju
z w i ą z a n e g o
z
bezpieczeństwem i dobrą
widocznością na drodze. Z
wielką pasją opowiedział
dzieciom o udziale w
wyścigach i rajdach oraz
zaprezentował zdjęcia i filmy z
tego typu zawodów.
Uczniowie „na żywo”
zobaczyli jak wygląda
kombinezon, kask i
kierownica kierowcy
rajdowego. A przy tym
świetnie się bawili, zadając
gościom przeróżne ciekawe
pytania.
- Pogawędki tego typu
mają na celu przede
wszystkim zapoznać uczniów
z zasadami bezpieczeństwa w
ruchu drogowym, a przy tym
tak istotną poprawnością
zachowań podczas chociażby
pieszej, czy rowerowej drogi
do szkoły i ze szkoły do domu.
Dzięki obecności Pana Marka
c h c e m y, a b y m a l u c h y
z o b a c z y ł y,
ż e
niepełnosprawność nie
stanowi w życiu bariery, że
osoby jeżdżące na wózkach
mogą w pełni realizować
swoje pasje i spełniać
marzenia. Chcemy nauczyć
przy tym dzieci tolerancji i
a k c e p t a c j i o s ó b
niepełnosprawnych, dlatego
też podobne spotkania
będziemy realizować w
kolejnych placówkach
oświatowych – powiedział
Adam Lupa naczelnik
W y d z i a ł u S p r a w
Obywatelskich UM w
Namysłowie.
MR
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Informacja wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych
przeznaczonych do sprzedaży

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz.
518 z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14
września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207,
poz. 2108), w związku z zarządzeniem Nr 417/VI/13 Burmistrza
Namysłowa z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zbycia
nieruchomości

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) działki nr 1032/9, o pow. 0,0024 ha i nr 1032/10, o pow. 0,0024 ha, k.
m. 8, położone w Namysłowie, dla których Sąd Rejonowy w Kluczborku
Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr
OP1U/00042317/1 – przeznaczone do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości sąsiednich;
2) działkę nr 1032/11, k. m. 8, o powierzchni 0,0159 ha, położoną w
Namysłowie, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00042317/1 –
przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego na
rzecz właścicieli nieruchomości sąsiednich;
3) działkę nr 3/20, k. m. 16, o powierzchni 0,0100 ha, położoną w
Namysłowie, położoną w Namysłowie, dla której Sąd Rejonowy w
Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr OP1U/00075313/3 – przeznaczoną do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na powiększenie warunków zagospodarowanie
nieruchomości sąsiedniej.
4) działkę nr 501/255, k. m. 5, 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 drodze bezprzetargowej;
5) działkę nr 213/3, k. m. 2, o powierzchni 0,1700 ha, położoną w
miejscowości Ligota Książęca, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku
Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr
OP1U/00082403/3 – przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu;
6) działkę nr 50/5, k. m. 2, o powierzchni 0,0400 ha, położoną w
miejscowości Smarchowice Śląskie, dla której Sąd Rejonowy w
Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr OP1U/00042187/0 – przeznaczoną do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej;
7) działkę nr 1116/18, k. m. 10, o powierzchni 0,0152 ha, położoną w
Namysłowie, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00034839/7 –
przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej;
8) działkę nr 12/37, k. m. 13, o powierzchni 0,5100 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 drodze przetargu;
9) działkę nr 190/2, k. m. 1, o powierzchni 1,1896 ha, położoną w
Namysłowie, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00021766/0 –
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 (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn.
zm.), jeżeli złożą wnioski o nabycie w terminie określonym w ustawie.

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
V publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w
miejscowości Barzyna, obejmującej działkę nr 74/1 k. m. 1, obszaru
0,1412 ha, niezabudowanej, bez obciążeń i zobowiązań, dla której
Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą numer OP1U/00067368/4.
Nieruchomość położona jest w regionie wiejskim, w sąsiedztwie
zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, kształt działki jest
regularny (trapez).
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego działka oznaczona jest symbolem Mn – zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza lub
szeregowa o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4
mieszkań w budynku).
Cena wywoławcza - 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa
tysiące złotych 00/100).
Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną brutto – zawiera podatek
VAT.
Wadium wynosi 2 200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście
złotych 00/100).
Przetarg odbędzie się w dniu 30 października 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 27 października 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. 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.
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).
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.
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki z
dnia 22.07.2013 r., II z dnia 27.09.2013 r., III z dnia 17.04.2014 r. oraz
IV z dnia 31.07.2014 r. zostały rozstrzygnięte negatywnie ze względu
na brak wpłat wadium.
Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny,
informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie
(www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Namysłowie.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i
Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
tel. 77 4190 377 (w godzinach pracy Urzędu).
Burmistrz Namysłowa
/-/ Krzysztof Kuchczyński

Burmistrz Namysłowa
/-/ Krzysztof Kuchczyński
reklama płatna

SKUP AUT UŻYWANYCH
ZA GOTÓWKĘ Bierutów
dojazd do klienta gratis!

ZADZWOŃ!
tel. 531 420 972

Pielgrzymowice 14b

Wilków
Namysłów
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Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn.
zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w
sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108, z późn. zm.), w związku z
zarządzeniem Nr 492/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 października
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 (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z
późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14
września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz.
2108, z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 548/VI/14 Burmistrza
Namysłowa z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
IV publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
III publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów, położonych w
miejscowości Niwki, obejmujących działki:

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,
częściowo podpiwniczony, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z
wc, korytarza z klatką schodową, ganku.
Istnieje możliwość obejrzenia nieruchomości do dnia przetargu, po
wcześniejszym umówieniu terminu pod nr tel. 77 4190 377.

1) nr 46, k. m. 1, o powierzchni 0,1000 ha, niezabudowanej, bez
obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer OP1U/00082341/0.
Działka nieuzbrojona, o kształcie trapezu, położona w sąsiedztwie
zabudowy mieszkaniowej wiejskiej oraz terenów rolnych.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
oznaczona symbolem U – zabudowa usługowa (tereny usług
komercyjnych, handlu i gastronomii).
Cena wywoławcza - 8 142,60 zł (słownie: osiem tysięcy czterdzieści dwa
złote 60/100). Cena jest ceną brutto – zawiera podatek VAT.
Wadium wynosi 815,00 zł (słownie: osiemset piętnaście złotych
00/100)
2) nr 47, k. m. 1, o powierzchni 0,1000 ha, niezabudowanej, bez
obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer OP1U/00082341/0.
Działka nieuzbrojona, o kształcie trapezu, położona w sąsiedztwie
zabudowy mieszkaniowej wiejskiej oraz terenów rolnych.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
oznaczona symbolem U – zabudowa usługowa (tereny usług
komercyjnych, handlu i gastronomii).
Cena wywoławcza - 8 142,60 zł (słownie: osiem tysięcy czterdzieści dwa
złote 60/100). Cena jest ceną brutto – zawiera podatek VAT.
Wadium wynosi 815,00 zł (słownie: osiemset piętnaście złotych
00/100)

Cena wywoławcza – 162 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa
tysiące 00/100 złotych). Cena jest ceną brutto.
Wadium wynosi 16 200,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy dwieście
00/100 złotych)
Przetarg odbędzie się w dniu 30 października 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 30 października 2014 r. o godzinie
11:30 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B,
pokój nr 28.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu na konkretną działkę jest
wpłata wadium do dnia 27 października 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.
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w działek z
dnia 31.01.2014 r., II z dnia 17.04.2014 r. oraz III 29.07.2014 r.
rozstrzygnięto negatywnie z uwagi na brak wpłat wadium.
Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o
tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na
tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i
Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77
4190 377 (w godzinach pracy Urzędu).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium do
dnia 27 października 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.
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości z dnia 20.05.2014 r. oraz II z dnia 31.07.2014 r. zostały
rozstrzygnięte negatywnie ze względu na brak wpłat wadium.
Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny,
informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu),
w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i
Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
tel. 77 4190 377 (w godzinach pracy Urzędu).

Burmistrz Namysłowa
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WRZESIEŃ 2014
OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów

OGŁOSZENIE
Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z
późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14
września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207,
poz. 2108, z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 547/VI/14
Burmistrza Namysłowa z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zbycia
nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), w
związku art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn.
zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Namysłowie uchwały nr
XXIV/304/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów, zmienionej
uchwałą Rady Miejskiej w Namysłowie nr XXVII/359/14 z dnia 12
czerwca 2014 r. oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko projektu tej zmiany studium, a
także, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono
dane o projekcie tej zmiany studium.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej
zmiany studium.
Wnioski należy składać na piśmie na adres: Burmistrz Namysłowa,
ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów w terminie do dnia 22
października 2014 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.
Burmistrz Namysłowa
/-/ Krzysztof Kuchczyński

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
III publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż
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 po wcześniejszym
umówieniu terminu pod nr tel. 77 4190 377.

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

Cena wywoławcza – 84 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery
tysięcy 00/100 złotych). Cena jest ceną brutto – zawiera podatek VAT.
Wadium wynosi 8 400,00 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta
00/100 złotych)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), w
związku art 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn.
zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Namysłowie uchwały nr
XXVII/360/14 z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów oraz o
przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko projektu tego planu, a także, że w publicznie dostępnym
wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku
i jego ochronie zamieszczono dane o projekcie tego planu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej
zmiany planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie na adres: Burmistrz Namysłowa,
ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów w terminie do 22 października 2014 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.
Burmistrz Namysłowa
/-/ Krzysztof Kuchczyński

Przetarg odbędzie się w dniu 30 października 2014 r. o
godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr
3, budynek B, pokój nr 28.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium
do dnia 27 października 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.
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości z dnia 20.05.2014 r. oraz II z dnia 31.07.2014 r. zostały
rozstrzygnięte negatywnie ze względu na brak wpłat wadium.
Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny,
informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu),
w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i
Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
tel. 77 4190 377 (w godzinach pracy Urzędu).
Burmistrz Namysłowa
/-/ Krzysztof Kuchczyński

INFORMACJA
Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej
wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w
Namysłowie przy ul. Dubois 3 (budynek B, III piętro)
wywieszony został wykaz lokali stanowiących mienie
komunalne Gminy Namysłów przeznaczonych do najmu.
Burmistrz Namysłowa
/-/ Krzysztof Kuchczyński
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WRZESIEŃ 2014
OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Smarchowice Śląskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), w
związku art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn.
zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 pkt 1 ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z
późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Namysłowie
uchwały nr XXVII/358/14 z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów, obejmującej:
działkę nr 183/2 k. m. 1, działki nr 501/244, 501/245, 501/246, 501/247,
501/248, 507, 509/4, 509/5, 1255/7 oraz część działki 1255/8 k. m. 5,
działki nr 269/35, 269/36, 270/66, 270/67 oraz część działki 788 k. m. 6,
działki nr 510, 1029/1, 1029/6, 1032/1, 1033/1, 1034/4, 1035/3, 1037,
1038 k. m. 8, działki nr 397/5, 397/6, 431/5 k. m. 12 oraz o przystąpieniu
do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
projektu tej zmiany planu, a także, że w publicznie dostępnym wykazie
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego
ochronie zamieszczono dane o projekcie tej zmiany planu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej
zmiany planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie na adres: Burmistrz Namysłowa,
ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów w terminie do 22 października 2014 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.
Burmistrz Namysłowa
/-/ Krzysztof Kuchczyński

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), w
związku art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn.
zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 pkt 1 ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z
późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Namysłowie
uchwały nr XXV/310/14 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Smarchowice Śląskie oraz o przystąpieniu do
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
projektu tej zmiany planu, a także, że w publicznie dostępnym wykazie
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego
ochronie zamieszczono dane o projekcie tej zmiany planu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej
zmiany planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie na adres: Burmistrz Namysłowa,
ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów w terminie do 22 października 2014 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.
Burmistrz Namysłowa
/-/ Krzysztof Kuchczyński
OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Barzyna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), w
związku art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn.
zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 pkt 1 ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z
późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Namysłowie
uchwały nr XXV/309/14 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Barzyna oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu,
a także, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono
dane o projekcie tego planu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego
planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie na adres: Burmistrz Namysłowa,
ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów w terminie do dnia 22
października 2014 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.
Burmistrz Namysłowa
/-/ Krzysztof Kuchczyński

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Folwark,
Jastrzębie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), w
związku art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn.
zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 pkt 1 ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z
późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Namysłowie
uchwały nr XXV/311/14 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Folwark, Jastrzębie,
zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Namysłowie Nr XXVIII/361/14 z
dnia 12 czerwca 2014 r. oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu,
a także, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono
dane o projekcie tego planu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego
planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie na adres: Burmistrz Namysłowa,
ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów w terminie do dnia 22
października 2014 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.
Burmistrz Namysłowa
/-/ Krzysztof Kuchczyński

Wydawca: Urząd Miejski w Namysłowie,
46-100 Namysłów, ul. Dubois 3.
Redaktor naczelny: Monika Rybak;
Kontakt: Urząd Miejski w Namysłowie,
tel. 77 41-90-344, fax 77 41-00-334,
e-mail: komunikacja.spoleczna@namyslow.eu
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za
treść ogłoszeń i reklam. Zastrzegamy sobie
prawo dokonywania skrótów w materiałach
niezamówionych i zmian w ich tytułach.
Druk: Przedsiębiorstwo Poligraficzne
SOL-DRUK Sebastian Olczyk, ul. 1. Maja 12,
46-100 Namysłów, tel: 77 4105 529,
e-mail: sol-druk@tlen.pl.
Nakład: 7700 egzemplarzy.
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maluchów oraz toalety i pomieszczenia gospodarcze dla
personelu.
- Żłobek w Namysłowie jest instytucją opiekuńczo –
wychowawczą, w której mamy zabezpieczonych 60 miejsc dla
dzieci w wieku od roku do lat trzech. Całe wyposażenie żłobka
jest nowe, począwszy od mebli, pościeli, leżaków czy zabawek.
Zatrudniamy wykwalifikowane opiekunki. Każda grupa posiada
również swoją woźną. Wyżywienie odkupujemy od Przedszkola
nr 4 w Namysłowie. Zachowano także etat pielęgniarki. Mam
nadzieję, że wiosną przyszłego roku zagospodarujemy również
plac zabaw dla dzieci i będziemy mogli korzystać z patio, które
również wiosną będzie obsiane trawą. Zakupiliśmy już zabawki
ogrodowe, plastikowe zjeżdżalnie i domki, stwarzając maluchom
miejsce, w którym będą mogły bezpiecznie i miło spędzić czas
również na świeżym powietrzu. Chciałabym, aby nowy żłobek był
placówką, w której dzieci będą się czuły jak w domu. Gdzie
poczują ciepłą, miłą, rodzinną atmosferę, opiekunki będą
uśmiechnięte, a dobro dzieci jest na pierwszym miejscu i zrobię
wszystko, aby to dobro było tutaj zapewnione – powiedziała
Karolina Dobrzycka nowa dyrektor Żłobka w Namysłowie.
MR

NOWY ŻŁOBEK W NAMYSŁOWIE
Od 1 września 56 maluchów korzysta z opieki w nowej
placówce żłobkowej, która mieści się obecnie w budynku
Przedszkola nr 4 w Namysłowie.
- Do tej pory nie posiadaliśmy w Namysłowie instytucji
sprawującej opiekę nad dziećmi do lat trzech, która spełniałaby
wszelkie wymogi ustawowe. Obecnie, zgodnie z prawem, taką
opiekę może oferować żłobek. Do tej pory w naszej gminie
funkcjonowała archaiczna już forma opieki nad maluchami w
postaci Oddziału Żłobkowego Przedszkola nr 1 w Namysłowie.
Oddział ten nie spełniał jednak wymogów ustawowych, jak i
lokalowych, przewidzianych dla tak małych dzieci. Przepisy
przeciwpożarowe i sanitarne są bardzo restrykcyjne, w związku z
czym zrodziła się koncepcja, aby nowy żłobek otworzyć w jednym
z namysłowskich obiektów oświatowych, spełniającym wszystkie
wymogi. Część tego budynku zaadoptowaliśmy na żłobek dla
najmłodszych dzieci. Udało się stworzyć placówkę
odpowiadającą dokładnie zapotrzebowaniu społecznemu na ten
rodzaj usług. Przygotowana ilość miejsc pozwoliła w tym roku
rozpatrzyć pozytywnie wszystkie podania i przyjąć wszystkie
dzieci do nowego żłobka. Gminie udało się również zachować
miejsca pracy dla całego personelu, zatrudnionego poprzednio w
Oddziale Żłobkowym. Obecna placówka jest nowoczesna,
spełnia wszystkie wymogi przepisów przeciwpożarowych i
sanitarnych. Pozytywnie przeszliśmy również wszystkie odbiory i
kontrole. Państwa pociechy mogą czuć się w naszej placówce
bezpieczne - powiedział Sławomir Hinborch Naczelnik Wydziału
Oświaty i Kultury Fizycznej w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
Gmina zaangażowała duże środki na przeprowadzenie
remontów placówek oświatowych, w tym żłobka, które
pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (Priorytet 4.3
Ochrona Powietrza i Odnawialne Źródła Energii). Wysokość
dofinansowania remontu budynku Przedszkola nr 4 i Żłobka
wyniosła 430 000 zł. Całkowity koszt remontu tego obiektu
pochłonął blisko 1.500 000 złotych.
Niezależnie od tego Gmina Namysłów złożyła wniosek do
wojewody opolskiego o środki z drugiej edycji rządowego
programu „Maluch”, z którego pozyskano ponad 436 000 złotych.
Środki te pozwoliły na dofinansowanie prac remontowych
placówki oraz wyposażenie żłobka w nowe meble, sprzęty,
leżaki, pościele, zabawki itp. oraz na dofinansowanie
zatrudnienia personelu.

DZIEŃ Z MIASTEM NAMYSŁÓW
NA ANTENIE RADIA OPOLE
3 września br. na Rynku w Namysłowie gościliśmy
„ekipę” z Radia Opole, w ramach projektu realizowanego
przez radio na terenie województwa opolskiego dla
poszczególnych miast, w tym Namysłowa.

Podczas wizyty „na żywo” transmitowano program, w trakcie
którego przeprowadzono rozmowy z zaproszonymi gośćmi,
konkursy dla mieszkańców oraz konkursy antenowe. A wszystko
to w miłym, pogodnym nastroju. Zwycięzców nagrodzono
upominkami ufundowanymi przez ekipę Radia Opole oraz Urząd
Miejski w Namysłowie.
Dzięki tej audycji słuchacze mogli dowiedzieć się o walorach
turystycznych Gminy Namysłów, wielu faktach historycznych i
ciekawostkach z życia tutejszych mieszkańców oraz zapoznać
się z informacjami nt. gminnej infrastruktury. Zaproszeni goście
przybliżyli słuchaczom m.in. zrealizowane, trwające i planowane
inwestycje oraz opowiedzieli o innych przedsięwzięciach.
Rozmawiano o tym, co wyróżnia Namysłów spośród innych miast
i czym warto się pochwalić. Tak przygotowany przewodnik w
„pigułce” po Gminie Namysłów wpłynął niewątpliwie na
zwiększenie świadomości mieszkańców na temat tej pięknej
ziemi, jej zalet i promocji wśród odwiedzających Gminę
Namysłów gości.
MR

źródło: K.Dobrzycka

Wnętrze nowej placówki - to dwie piękne przestronne sale
wyposażone w odrębne toalety i pomieszczenia na leżaki i
pościele oraz jedna mniejsza sala, która posiada odrębną
jadalnię z salą, gdzie dzieci mogą się również bawić przy
stolikach. Dodatkowo w obiekcie znajdują się również szatnia dla
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11. BIEG NAMYSŁOWIAN

Wyniki pierwszej dziesiątki biegu przedstawiają się
następująco:
I - Jacek Sobas - Kędzierzyn - Koźle 32.29,
II - Karol Grabowski - Częstochowa 33.26,
III - Paweł Matner - Nysa 33.35,
IV - Mariusz Zaremba - Opole 34.18,
V - Piotr Kleczaj - Wrocław 34.42,
VI - Wiesław Pyra - Praszka 35.20,
VII - Jarosław Olszewski - Namysłów 35.24,
VIII - Łukasz Krasowski - Brzeg 35.46,
IX - Igor Tomiczek - Namysłów 35.54 ,
X - Artur Musiał - Namysłów 36.13.

fot. W.Ohlaszeny

Kategoria open kobiety:
I - Agnieszka Kuzyk - Raciszyn 37.46,
II - Anna Ryguła - Opole 43.30,
III - Aleksandra Bocheńska - Wrocław 45.06.
I Festiwal Sztafet Firmowych:
I - Ice Mat team - Ostrów Wielkopolski,
II - JW 2697 Brzeg,
III - Fenix – Opole.
Zwycięzcy (trzy pierwsze osoby w kategoriach generalnych
kobiet i mężczyzn oraz po trzy pierwsze w kategoriach
wiekowych) otrzymali puchary i nagrody rzeczowe. Natomiast
każdego zawodnika, który ukończył bieg w regulaminowym
czasie uhonorowano na mecie okolicznościowym medalem.
Dodatkowo przyznane zostały nagrody dla trzech najlepszych
zawodników i zawodniczek Gminy Namysłów: 1. Jarosław
Olszewski 2. Igor Tomiczek 3. Artur Musiał. Zawodniczki 1.
Małgorzata Suchecka, 2. Emilia Rogoza i 3. Agata Pietroszek
oraz dla najmłodszego i
najstarszego (Pan Michał
Stadniczuk) uczestnika imprezy.
Bieg Namysłowian już na
stałe zagościł w harmonogramie
namysłowskich imprez.
Organizatorzy poprzez tego typu
przedsięwzięcia pragną m.in.
upowszechniać bieganie, jako
najprostszą formę aktywności
ruchowej, propagując przy tym
zdrowy, wolny od uzależnień tryb
życia. Krzewienie kultury
fizycznej i sportu w różnych
środowiskach z pewnością
przyczyni się do większej
świadomości wśród
społeczeństwa i pozwoli
chociażby na walkę z nadwagą i
wieloma schorzeniami, gdyż jak
mówi znane wszystkim
przysłowie: „w zdrowym ciele,
zdrowy duch”.
NKB „ZRYW”

fot. A.Musiał
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31 sierpnia br. już po raz
jedenasty wystartował Bieg
Namysłowian na dystansie
10 km.
Organizatorami biegu
byli: Urząd Miejski w
Namysłowie, Namysłowski
Ośrodek Kultury oraz jako
organizator bezpośredni,
Namysłowski Klub Biegacza
"ZRYW".
W ubiegłych latach trasa
wiodła okolicami Namysłowa,
natomiast w tym roku
organizatorzy zdecydowali się
przenieść rywalizację w obręb
namysłowskiego Rynku.
Do rywalizacji przystąpiło
220 zawodników. Każdy z nich
miał do pokonania sześć
okrążeń. Limit czasu wynosił 2
godziny, co w zupełności
wystarczyło do ukończenia biegu przez każdego uczestnika.
Dodatkową atrakcją był I Festiwal Sztafet Firmowych, w
których wzięło udział 12 sztafet. Licznie zgromadzeni kibice nie
mogli narzekać na brak wrażeń, ponieważ kilkukrotnie mieli
okazję dopingować wszystkich sportowców okrążających Rynek
w Namysłowie.
Dodatkowo mogli podziwiać Zawody Wyciskania Sztangi
Leżąc w ramach IV Urodzin Klubu Activ Sport.
Kierownikiem zawodów był Stanisław Zimoch.

