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Wybory samorządowe - święto demokracji
Szanowni Państwo,
Wybory samorządowe to możliwość stanowienia o tym, co
dotyczy nas bezpośrednio. Każdy z nas ma szansę
współdecydować o tym, jak będzie wyglądać nasze miasto,
osiedle, sołectwo.
Często zapominamy, że uczestnictwo w wyborach to wielki
przywilej, który dała nam demokracja. Walczyli o nią nasi
dziadkowie i pradziadkowie. Ale demokracja to również
odpowiedzialność za losy naszego kraju, regionu, miasta.
W tegorocznych wyborach wybierzemy 21 radnych Rady
Miejskiej w Namysłowie – po raz pierwszy w jednomandatowych
okręgach wyborczych. Wybierać będziemy także burmistrza
oraz radnych powiatu i województwa.
Pamiętajmy, że ważny jest każdy oddany głos, dlatego też
zachęcam wszystkich do świadomego i przemyślanego wyboru
swoich przedstawicieli, którzy będą budować przyszłość naszej
Małej Ojczyzny.
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

Głosowanie: 7⁰⁰ - 21⁰⁰
ZAPROSZENIE
Burmistrz Namysłowa serdecznie zaprasza
mieszkańców Gminy Namysłów na uroczystości
Narodowego Święta Niepodległości
w dniu 11 listopada 2014 r.
Msza św. w intencji ojczyzny odbędzie się
w kościele św. Franciszka z Asyżu i św. Piotra
z Alkantary w Namysłowie o godzinie 10:00

Z okazji przypadającego 21 listopada Dnia Pracownika
Socjalnego, składam wszystkim pracownikom socjalnym
podziękowania za wypełnianie misji niesienia pomocy
drugiemu człowiekowi oraz wyrazy uznania za wysiłek i trud
pracy, wnoszonej w pomoc osobom potrzebującym.
Jednocześnie składam Państwu życzenia
zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński
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„DOPÓKI WALCZYSZ, JESTEŚ ZWYCIĘZCĄ”
– WYREMONTOWANA SALA
W SMOGORZOWIE ODDANA DO UŻYTKU

Koszt całego przedsięwzięcia to kwota prawie 300 tys. zł. W
ramach zadania wykonano: izolację przeciwwilgociową murów,
wzmocniono fundamenty, remont stropów i dachów wraz z
wymianą pokrycia, docieplenie ścian zewnętrznych i stropów,
wymianę instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania w sali
gimnastycznej, częściową wymianę tynków wewnętrznych,
wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz malowanie
pomieszczeń. Wykonawcą robót był Zakład Ogólnobudowlany
Henryka Grabowskiego z Bierutowa.
Inf. Dyrektor ZPO w Smogorzowie

3 października br. w Zespole Placówek Oświatowych w
Smogorzowie odbyło się uroczyste otwarcie sali
gimnastycznej, która przeszła gruntowny remont.
Trwające od
kwietnia do końca
sierpnia br. prace
remontowe,
zakończyły się
powodzeniem, a
od września
m ł o d z i e ż
gimnazjalna
może korzystać z
odnowionego,
zadbanego
obiektu.
Podczas
uroczystego
o t w a r c i a s a l i fot. K.Strugała
dyrektor ZPO w
Smogorzowie dr Tomasz Wołczański przywitał przybyłych gości,
m.in.: Burmistrza Namysłowa Krzysztofa Kuchczyńskiego,
Zastępcę Burmistrza Andrzeja Gallę, Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Namysłowie Jarosława Iwanyszczuka, naczelnika
Wydziału Oświaty i Kultury Fizycznej UM w Namysłowie
Sławomira Hinborcha, dyrektorów placówek oświatowych Gminy
Namysłów, nauczycieli i pracowników ZPO w Smogorzowie,
przedstawicieli Rady Rodziców, Ochotniczej Straży Pożarnej
oraz sołtysa Smogorzowa.

DIATERMIA DLA
NAMYSŁOWSKIEGO SZPITALA
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Namysłowskiego
Centrum Zdrowia S.A, którego Gmina Namysłów jest
akcjonariuszem, ze środków gminnych zakupiono dla
namysłowskiego szpitala najwyższej klasy urządzenie
elektrochirurgiczne, tzw. diatermię, niezbędną w wyposażeniu
każdego bloku
operacyjnego.
Zakupiony
s p r z ę t , t o
urządzenie
służące do
przeprowadzania
operacji w
chirurgii ogólnej,
u r o l o g i i ,
ginekologii,
k a r d i o - i
torakochirurgii
oraz chirurgii wisceralnej (onkologicznej i endokrynologicznej).
Wartość urządzenia wynosi 50 tys. zł.
Oficjalne przekazanie diatermii odbyło się 15 października
br. Prezentacji sprzętu dokonał Krystian Tomaszewski
przedstawiciel producenta - firmy BOWA. Następnie w asyście
pracownika bloku operacyjnego Dariusza Florczaka
przeprowadzono odbiór techniczny urządzenia. Wręczenia
sprzętu, w imieniu Gminy Namysłów, dokonali Zastępca
Burmistrza Andrzej Galla oraz Naczelnik Wydziału Oświaty i
Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie Sławomir
Hinborch.

fot. K.Strugała

Obecność wszystkich tych osób świadczy o tym, jak
ważnym wydarzeniem dla placówki było oddanie do użytku sali
gimnastycznej.
W swoim wystąpieniu dyrektor wielokrotnie podkreślał, rolę
sportu w rozwoju i wychowaniu młodzieży, a całemu spotkaniu
towarzyszyło hasło: „Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą”.
Nie obyło się bez podziękowań za wyremontowanie sali,
szczególnie dla włodarzy Gminy Namysłów.
Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze, przy
piosenkach i tańcach w wykonaniu młodzieży z ZPO w
Smogorzowie.
- Jesteśmy przekonani, że dzięki nowo otwartej sali,
będziemy mogli w pełni wykorzystać potencjał sportowy uczniów,
walczyć ze słabościami, poprzez współzawodnictwo i świętować
akademie szkolne w przyjaznych warunkach lokalowych –
powiedział dyrektor Tomasz Wołczański.

- Mamy nadzieję, że dzięki temu specjalistycznemu
urządzeniu nasi mieszkańcy - pacjenci namysłowskiego szpitala
będą mogli czuć się bardziej bezpieczni. Chirurgom życzymy, aby
nowy sprzęt nie zawodził i pomagał w trudnej misji ratowania
ludzkiego zdrowia i życia – powiedział burmistrz Krzysztof
Kuchczyński.
MR
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Z OKAZJI DNIA
EDUKACJI NARODOWEJ

Centrum Analiz Branżowych (CAB), specjalizujące się w
badaniach rynku stolarki potwierdziło silną pozycję Grupy
VELUX i spółek siostrzanych wśród producentów stolarki
okiennej w Polsce. Analitycy, po zbadaniu wielkości produkcji
polskich zakładów firm z branży za rok 2013 stwierdzili, że Grupa
VELUX jest liderem segmentu okien dachowych, a także
największym eksporterem branży stolarki w Polsce. Również
spółka siostrzana DOVISTA – należąca do tego samego holdingu
i produkująca drewniane okna pionowe, otrzymała tytuł lidera
tego segmentu rynku.
Pamiątkowy dyplom z rąk Roberta Klosa, Dyrektora
Zarządzającego CAB w imieniu spółek Grupy VELUX odebrał
Jacek Siwiński, dyrektor generalny VELUX Polska.
- „Grupa VELUX i spółki siostrzane dynamicznie rozwijają
się na rynku polskim. Ogromne inwestycje jakie ostatnio
poczyniliśmy, pozwoliły nam jeszcze wzmocnić naszą pozycję,
dlatego z przyjemnością przyjmuję to wyróżnienie w imieniu
swoim i moich kolegów, zajmujących się produkcją okien VELUX
w trzech fabrykach w Polsce” – skomentował otrzymane tytuły
Jacek Siwiński.
Grupa VELUX i spółki siostrzane osiągnęły w 2013 roku
wartość produkcji na poziomie ponad 1,3 mld zł, co stanowi 13
proc. wzrostu w stosunku do roku ubiegłego. Dzięki inwestycjom
o wartości 250 mln zł rozpoczętym w 2011 roku, Grupa VELUX
zwiększyła produkcję w Polsce, a także ostatnio zadebiutowała
na rynku z Nową Generacją okien dachowych. Grupa VELUX i
spółki siostrzane zatrudniają dziś w Polsce ponad 3100
pracowników i w zeszłym roku stworzyły łącznie 295 nowych
miejsc pracy.
Inf. VELUX Polska

Przedstawiciele lokalnych władz spotkali się 13
października br. w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w
Namysłowie z dyrektorami i nauczycielami placówek
oświatowych z terenu Gminy Namysłów z okazji
przypadającego 14 października Dnia Edukacji Narodowej.

Lokalny samorząd reprezentowali: burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński, zastępca burmistrza Andrzej Galla oraz
naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Fizycznej Urzędu
Miejskiego w Namysłowie Sławomir Hinborch. W spotkaniu
uczestniczyli dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjów oraz zespołów szkolnoprzedszkolnych wyróżnieni za szczególne osiągnięcia.
Burmistrz złożył zgromadzonym przedstawicielom oświaty
życzenia oraz przekazał nagrody i listy gratulacyjne o
następującej treści: Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę
powodzenia w realizacji misji, która przyświeca Państwu w pracy
zawodowej, gdyż nauczanie i wychowanie młodego pokolenia to
zadania bardzo ważne i trudne, wymagające rzetelnej wiedzy,
talentu i żmudnej, systematycznej pracy. Jednocześnie życzę
zdrowia, szczęścia i pomyślności w życiu osobistym.
Do życzeń dołączyli się zastępca burmistrza oraz naczelnik
Wydziału Oświaty i Kultury Fizycznej, którzy po krótce omówili
również funkcjonowanie oświaty w Gminie Namysłów, informując
przy tym o planach i zamierzeniach oświatowych na kolejne lata.
MR

LISTA ZAREJESTROWANYCH
KANDYDATÓW NA BURMISTRZA
NAMYSŁOWA
1. CEGLECKA-ZIELONKA Teresa Zuzanna,
lat 57, wykształcenie wyższe, zam. Namysłów,
zgłoszona przez KW SOLIDARNA POLSKA ZBIGNIEWA
ZIOBRO,
członek Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro.

2. GRADZIK Sławomir Piotr,
lat 46, wykształcenie wyższe, zam. Namysłów,
zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM,
członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

3. KRUSZYŃSKI Julian,

PODWÓJNY LIDER RYNKU
STOLARKI 2014

lat 57, wykształcenie wyższe, zam. Namysłów,
zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP,
członek Platformy Obywatelskiej RP.

4. KUCHCZYŃSKI Krzysztof Andrzej,

Podczas wrześniowej Gali Liderów Rynku Stolarki w
Warszawie, Centrum Analiz Branżowych uhonorowało
Grupę VELUX dwoma tytułami „Lidera Rynku Stolarki 2014”.
Jeden został przyznany za największą produkcję okien
dachowych, drugi zaś za sukcesy eksportowe.

lat 57, wykształcenie wyższe, zam. Namysłów,
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WSPÓLNOTA
OBYWATELSKA,
członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.

5. ŁYŻNIAK Urszula Helena,
lat 46, wykształcenie wyższe, zam. Namysłów,
zgłoszona przez KWPN,
nie należy do partii politycznej.

6. PUTOWSKI Włodzimierz Marian,
lat 43, wykształcenie wyższe, zam. Namysłów,
zgłoszony przez KWW „SOLIDARNI DLA NAMYSŁOWA”,
nie należy do partii politycznej.

7. STAWIARSKI Bartłomiej Eugeniusz,
lat 35, wykształcenie wyższe, zam. Namysłów,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ,
członek Prawa i Sprawiedliwości.

8. WŁODARCZYK Artur Zenon,
lat 39, wykształcenie wyższe, zam. Namysłów,
zgłoszony przez KWW PRZYJAZNY SAMORZĄD,
nie należy do partii politycznej.
fot. CAB
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męską oraz dziecięcą, PEPCO oferujące odzież damską, męską,
dziecięcą i niemowlęcą, bieliznę, a także dodatki i akcesoria,
artykuły papiernicze oraz gry i zabawki, sklep z odzieżą i
obuwiem Seastar, a także salon sieci Euro RTV AGD.
Wraz z powstaniem MYBOX Namysłów grupa Eyemaxx
Real Estate z dużym sukcesem kontynuuje rozwój parków
handlowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa Eyemaxx
Real Estate, założona przez dr Michaela Müllera w połowie lat
1990, realizuje nieruchomości komercyjne, a także projekty
mieszkaniowe na terenie Niemiec, Austrii i Europie Środkowej i
Wschodniej.
Inf. Biuro Prasowe MYBOX Namysłów

ŚRODKI NA USUWANIE AZBESTU
I WYROBÓW AZBESTOWYCH
W marcu br. Gmina Namysłów przystąpiła do
V konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z
gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów
azbestowych na terenie województwa opolskiego,
ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
Dzięki temu Gmina otrzymała dofinansowanie na w/w
przedsięwzięcia w wysokości: 36,74 % z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 35 % z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu, a 28,26 % stanowią środki własne Gminy
Namysłów.
W lipcu br. Gmina Namysłów podpisała z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Opolu
umowę dotacji na przedmiotowe zadanie.
Kwota dofinansowania przedsięwzięcia, jaką Gmina
otrzymała wynosi: ok. 22 tys. zł ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie, ponad 20 tys. zł ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
zaś ponad 16 tys. zł pochodzi ze środków własnych Gminy.
Dzięki tym dofinansowaniom i zgromadzonym środkom
własnym w okresie między lipcem, a wrześniem usunięto azbest
z ponad 35 posesji znajdujących się na terenie Gminy Namysłów.
MR

JAK GŁOSOWAĆ
Głosowanie odbywa się w lokalu
obwodowej komisji wyborczej,
osobiście w dniu 16 listopada 2014 r.,
w godz. 7:00 – 21:00 .
Przed przystąpieniem do
głosowania wyborca okazuje
obwodowej komisji wyborczej dokument umożliwiający
stwierdzenie jego tożsamości.
Następnie wyborca otrzymuje od komisji kartę do
głosowania, opatrzoną jej pieczęcią. Wyborca potwierdza
otrzymanie karty do głosowania własnym podpisem w
przeznaczonej na to rubryce spisu wyborców.
Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się
do miejsca w lokalu wyborczym zapewniającego tajność
głosowania.

BUDOWA PARKU HANDLOWEGO
„MYBOX” W NAMYSŁOWIE
Budowa Parku Handlowego MYBOX Namysłów o
powierzchni użytkowej 4 000 m 2 jest już mocno
zaawansowana.

W wyborach samorządowych wyborca otrzymuje
cztery karty do głosowania:
1) do rady gminy – karta koloru białego:
– głosować można tylko na jednego kandydata,
stawiając na karcie do głosowania znak „X” (dwie linie
przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej
strony obok nazwiska kandydata;
2) do rady powiatu – karta koloru żółtego:
– głosować można tylko na jedną listę kandydatów,
stawiając na karcie do głosowania znak „X” (dwie linie
przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej
strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy,
przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do
uzyskania mandatu;
3) do sejmiku województwa – karta koloru niebieskiego:
– głosować można tylko na jedną listę kandydatów,
stawiając na karcie do głosowania znak „X” (dwie linie
przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej
strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy,
przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do
uzyskania mandatu;
4) w wyborach burmistrza – karta koloru różowego:
– głosować można tylko na jednego kandydata,
stawiając na karcie do głosowania znak „X” (dwie linie
przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej
strony obok nazwiska kandydata.

Na placu budowy MYBOX Namysłów realizowane są prace
w y k o ń c z e n i o w e . Tr w a j ą o s t a t n i e p r a c e z w i ą z a n e z
przygotowaniem lokali dla poszczególnych najemców. Część
lokali została już odebrana przez kluczowych najemców. Na
placu przed obiektem układana jest nawierzchnia z kostki
brukowej. Ustawiony został pylon reklamowy. Otwarcie MYBOX
Namysłów odbędzie się 20 listopada 2014 r.
W strefie oddziaływania Parku Handlowego mieszka ponad
60.000 osób.
Park Handlowy MYBOX Namysłów o powierzchni użytkowej
4.000 m2 realizowany jest w samym centrum miasta, przy ulicy
Bohaterów Warszawy, w bezpośrednim sąsiedztwie marketów
Kaufland i Lidl. W obiekcie znajdzie się 15 lokali handlowych i
usługowych oraz parking z wygodnymi miejscami do parkowania
mieszczący 80 samochodów. Sklep obuwniczy CCC, salon
sportowy Martes Sport, sklep marki KiK z odzieżą damską,

Pełnomocnik wyborczy w Gminie Namysłów
Wanda Myca
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DOKĄD PO POMOC?

Dział Świadczeń Rodzinnych:
Osoby zainteresowane formą pomocy w postaci świadczeń
przyznawanych na podstawie ustawy o świadczeniach
rodzinnych i opiekuńczych, mogą zgłaszać się do Ośrodka
Pomocy Społecznej w Namysłowie, tel. 77 410-75-11 lub
77 410-75-10 w godz. 8.00 do 12.00.
ź Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych - mgr Barbara
Frysztak-Kocot
ź Inspektor ds. świadczeń rodzinnych - mgr inż. Edyta
Filarowska

Prezentujemy Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie:
ź Kierownik - mgr Anna Gałczyńska, tel. 77 410-75-05
e-mail: opsnamyslow@poczta.onet.pl
ź Z-ca Kierownika - mgr Zofia Sławenta-Birska,
tel.77 410-75-00, e-mail: z.slawentabirska@opsnamyslow.pl
Przyjmują interesantów w Namysłowie przy ulicy
Harcerskiej 1, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00.
Osoby zainteresowane formą pomocy w postaci świadczeń
przyznawanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej mogą
zgłaszać się do pracowników socjalnych ze względu na miejsce
zamieszkania w godz. 8.00 do 12.00.

Dział Dodatków Mieszkaniowych:
Osoby zainteresowane formą pomocy w postaci świadczeń
przyznawanych na podstawie ustawy o dodatku mieszkaniowym,
zryczałtowanym dodatku energetycznym mogą zgłaszać się do
Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie, tel. 77 410-75-12, w
godz. 8.00 do 12.00.
ź Inspektor ds. dodatków mieszkaniowych - mgr Adam
Chajdukiewicz
ź Pomoc administracyjna - Zofia Bagińska
OPS w Namysłowie

Rejony Pracy Socjalnej:
Pracownik Socjalny - mgr Agata Ćwiek, pok. 15,
tel. 77 410-75-07. Namysłów, ulice: Mickiewicza, Piłsudskiego
i Pocztowa. Sołectwa: Jastrzębie, Ligotka i Nowy Folwark.
ź Starszy Pracownik Socjalny - Teresa Pankowska, pok. 15,
tel. 77 410-75-07. Namysłów, ulice: Buczka, Drzewieckiego,
Fabryczna, Łączańska, Łąkowa, 1 Maja z osiedlem
„kwiatowym” i Pamięci Sybiraków. Sołectwa: Łączany,
Ziemiełowice.
ź Specjalista Pracy Socjalnej - Lidia Cieplicka, pok. 16,
tel. 77 410-75-08. Namysłów, ulice: Armii Krajowej, Brzeska,
Dworcowa, Jana Pawła II, Kolejowa, Piastowska, Rynek,
Staszica i Wróblewskiego. Sołectwa: Nowe Smarchowice,
Smarchowice Wielkie, Smarchowice Śląskie i Żaba.
ź Starszy Pracownik Socjalny - Krystyna Dzwoniarek, pok. 16,
tel. 77 410-75-08. Namysłów, ulica: Waryńskiego. Sołectwa:
Barzyna, Brzozowiec, Krasowice, Niwki, Mikowice, Przeczów
i Smarchowice Śląskie.
ź Starszy Pracownik Socjalny - Maria Nieciecka, pok. 19,
tel. 77 410-75-01. Namysłów, ulice: 3 Maja, Broniewskiego,
Nałkowskiej, Kilińskiego, Parkowa, Pułaskiego, Staromiejska,
Tuwima, Wybickiego oraz Żwirki i Wigury. Sołectwa: Michalice
i Józefków.
ź Starszy Pracownik Socjalny - Halina Turbakiewicz, pok. 19,
tel. 77 410-75-01. Namysłów, ulice: Komuny Paryskiej,
Szkolna i Bohaterów Warszawy. Sołectwo: Głuszyna,
Kowalowice, Objazda, Pawłowice Namysłowskie i
Smogorzów.
ź Pracownik Socjalny - mgr Paulina Sokołowska, pok. 20,
tel. 77 410-75-02. Namysłów, ulice: Braterska, Kopernika,
Mariańska, Bolesława Chrobrego, Moniuszki, Plac Wolności,
Sejmowa, Sikorskiego, Stawowa i Wały Jana III. Sołectwo
Smarchowice Małe.
ź Pracownik socjalny - mgr Anita Godek, pok. 20,
tel. 77 410-75-02. Namysłów, ulice: Obrońców Pokoju,
Harcerska, Kościelna i osiedle przy ul. Oławskiej. Sołectwa:
Baldwinowice, Bukowa Śląska, Igłowice, Kamienna,
Rychnów i Woskowice Małe.
ź Starszy Specjalista Pracy Socjalnej - mgr Justyna Stępień,
pok. 21, tel. 77 410-75-03. Namysłów, ulice: Dubois,
Krakowska, Reymonta (nr nieparzyste) i Wojska Polskiego.
ź Starszy Specjalista Pracy Socjalnej - mgr Katarzyna Witek,
pok. 21, tel. 77 410-75-03. Namysłów, ulice: Grunwaldzka,
Jagiellońska, Krzywa, Oławska, Oleśnicka, Reymonta (nr
parzyste), Chopina, Długosza, Dąbrowskiej, Kościuszki,
Narutowicza, Okrzei, Pastewna, Plater, Prusa, Skłodowskiej,
Słoneczna, Tęczowa, Wiejska i Żeromskiego. Sołectwa:
Minkowskie i Ligota Książęca.
ź Pracownik Socjalny - mgr Anna Gubernat-Szmitke, pok.2,
tel. 77 410-75-18. Pracownik d/s przemocy w rodzinie - teren
Gminy Namysłów.
ź

INFORMACJA DLA ROWERZYSTÓW
Rowerowy Patrol działający przy Stowarzyszeniu
Porozumienie Namysłowskie ma dobrą informację dla
wszystkich rowerzystów poruszających się po Namysłowie.
Albowiem po rocznych interwencjach w Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie i Opolu - w sprawie
oznakowania istniejącego chodnika na ul. 1 Maja (na odcinku od
posesji Nr 15 do 63) w celu dopuszczenia ruchu rowerowego, w
ciągu drogi krajowej Nr 39 w Namysłowie, otrzymaliśmy
pozytywną wiadomość od w/w instytucji, iż przychyliwszy się do
naszej prośby, nastąpią zmiany w oznakowaniu pionowym na
w/w odcinku, polegające na ustawieniu znaków C-16 z
tabliczkami „Nie dotyczy rowerzystów (w formie piktogramu)” na
chodniku po prawej stronie (w kierunku Kamiennej).
Zmiany przeprowadzone zostaną do końca br., po
opracowaniu projektu docelowej organizacji ruchu przez Rejon
GDDKiA w Opolu oraz zatwierdzeniu projektu przez tamtejszą
Dyrekcję.
Przypominamy, aby rowerzyści mieli pełną świadomość
tego, iż pieszy na chodniku ma zawsze pierwszeństwo oraz
zachowali szczególną ostrożność i rozwagę podczas jazdy.
W następnej kolejności dokonamy także wszelkich starań, aby
GDDKiA wyraziła zgodę na tego typu oznakowania na ul. Jana
Pawła II w Namysłowie (w kierunku wiaduktu).
Inf. Rowerowy Patrol

UWAGA

Janusz Szczepański
radca prawny
tel. 660 690 813
Możliwość dojazdu do klienta

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

Namysłów, ul. Sycowska 1 oraz Idzikowice 46b/3
5

reklama płatna

Komenda Powiatowa Policji w
Namysłowie zwraca się z uprzejmą prośbą,
aby osoby zainteresowane znakowaniem
roweru kontaktowały się z KPP celem
rejestracji w każdy piątek, w godz. od
10:00 do 10:30, pod nr tel. 77 403-91-43.
KPP Namysłów

PAŹDZIERNIK 2014
MŁODZIEŻ Z NAMYSŁOWSKIEGO HUFCA
NA INAUGURACJI ROKU
SZKOLENIOWEGO OHP 2014/2015
W LICHENIU

patronatu Świętego Jana Pawła II dla wszystkich związanych z
OHP. Oprawę całej mszy i pozostałych uroczystości uświetniła
Orkiestra Dęta z Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych w
Koninie.
Po zakończeniu mszy świętej, młodzież wraz z kadrą, mogła
zwiedzić Bazylikę i teren całego Sanktuarium Licheńskiego.
Wszyscy wyrazili nadzieję, że intencje zawiezione do tego
miejsca, zostaną wysłuchane i spełnione, a rok szkoleniowy
rozpoczęty w tak uroczysty sposób, będzie pomyślny dla
uczestników i kadry wychowawczej.
Inf. ŚHP w Namysłowie

25 września br. w Licheniu odbyła się Inauguracja Roku
Szkoleniowego Ochotniczych Hufców Pracy 2014/2015.
Już po raz siedemnasty młodzież OHP mogła wziąć udział w
pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej
Polski w Licheniu. W tym roku Opolską Wojewódzką Komendę
reprezentowała młodzież i kadra Środowiskowego Hufca Pracy
w Namysłowie, wraz z zastępcą komendanta wojewódzkiego
Łukaszem Szernerem oraz Bernadetą Orlikowską – specjalistą
ds. organizacji i kształcenia zawodowego OWK.

OBÓZ W BIESZCZADACH
21 lipca br. harcerze wraz z dziećmi z terenu Gminy
Namysłów wyjechali na obóz w Bieszczady.

fot. J.Turoń

Obozowicze uczestniczyli w wielu ciekawych zajęciach.
Każdy dzień był pełen uśmiechu i wielu wrażeń.
Uczestnicy obozu mogli m.in. sprawdzić swoją kondycję podczas
dnia sportu i wykazać się wiedzą na zajęciach obrotowych. Jedną
z atrakcji była wyprawa na Tarnicę. Mimo ciężkich podejść, z
uśmiechem na twarzach pokonali trasę i zdobyli szczyt.
1 sierpnia br. wraz z podobozem z Poznania harcerze
uczestniczyli w obchodach 70 rocznicy Wybuchu Powstania
Warszawskiego.
Serdecznie dziękujemy Burmistrzowi Namysłowa za
wsparcie naszego obozu.
HSI Hufca Namysłów

fot. K.Korzeń

Uroczystości rozpoczęły się od ustawienia Pocztów
Sztandarowych na Placu przy Dzwonnicy, gdzie wszystkich
zgromadzonych powitał wicekustosz licheńskiego sanktuarium
ksiądz Sławomir Homoncik, który zaprosił pielgrzymów do
udziału we mszy świętej inauguracyjnej w Bazylice Licheńskiej.
Słowa powitania do wszystkich uczestników skierował również
Wojewódzki Komendant OHP w Poznaniu Piotr Zerbe.
Błogosławieństwa młodzieży udzielił ks. Biskup Pomocniczy
Grzegorz Balcerek. Ważnym punktem uroczystości było złożenie
kwiatów przed pomnikiem Jana Pawła II, patrona Ochotniczych
Hufców Pracy.
W południe reprezentacje
województw wzięły udział w
uroczystej mszy świętej w
intencji młodzieży i kadry OHP,
odprawianej przez ks. Biskupa
Grzegorza Balcerka w asyście
Krajowego Duszpasterza
OHP ks. prałata Jarosława
Sroki oraz duszpasterzy
wojewódzkich OHP. Podczas
mszy ślubowanie złożyli
uczestnicy pierwszego
rocznika OHP, w tym również
uczestnicy z namysłowskiego
hufca. Po nabożeństwie swoje
słowa do wszystkich
przybyłych skierował
Komendant Główny OHP
M a r i a n N a j d y c h o r, k t ó r y
podkreślił zaszczyt, ale i
zobowiązanie wynikające z
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PAŹDZIERNIK 2014
ZABYTKOWE PEREŁKI ZIEMI
NAMYSŁOWSKIEJ NA FOTOGRAFII

„ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA”
W JASTRZĘBIU

Biblioteka Publiczna w Namysłowie przystąpiła do
18 października br. Rada Sołecka wraz z sołtysem wsi konkursu grantowego „Aktywna Biblioteka", w ramach
Jastrzębie zorganizowała festyn rodzinny – „święto Programu Rozwoju Bibliotek prowadzonego przez Akademię
pieczonego ziemniaka”.
Rozwoju Filantropii w Polsce. Projekt realizowany był w
partnerstwie z Uniwersytetem III Wieku, Polskim Związkiem
Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz Gimnazjum Nr 2 w
Namysłowie.
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje
Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom
publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program
Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem
Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko – Amerykańskiej
Fundacji Wolności. Konkurs Grantowy „Aktywna Biblioteka”
prowadzony jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w
ramach Programu Rozwoju Bibliotek.
Głównym celem projektu było poznanie i utrwalenie
najpiękniejszych zabytków Ziemi Namysłowskiej na fotografii. W
projekcie wzięła udział 10 osobowa grupa seniorów (Zofia
Bachrynowska, Małgorzata Czuba, Stanisław Drozd, Zofia Fik,
Zofia Jakubowska, Danuta Kozieł, Maria Łętowska, Krystyna
Radwańska, Piotr Szeliński, Henryka Szubert)oraz młodzież
gimnazjalna z terenu powiatu namysłowskiego. Seniorzy mieli
możliwość rozwijania umiejętności wykorzystywania nowych
technologii, w tym aparatów i kamer cyfrowych. Szkolili się
bowiem na warsztatach fotograficznych, prowadzonych przez
profesjonalnego fotografa. Uczestniczyli w ciekawych wykładach
o historii i zabytkach, a także zwiedzali obiekty sakralne na
W menu królował ziemniak, podany w różnych odsłonach, wycieczce objazdowej po Ziemi Namysłowskiej. Najpiękniejsze
j a k o p i e c z o n y z p r z y p r a w a m i , w p o s t a c i p l a c k ó w zabytki zostały utrwalone w kadrze. Wykonane fotografie
pokazują piękno Ziemi Namysłowskiej, która jest zasobna w tego
ziemniaczanych, baby i jako kopytka.
Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych uczestników typu zabytkowe „perełki”. Na szczególną uwagę zasługują
imprezy (ok. 30 osobowej grupy dzieci w wieku od 2 do 12 lat), drewniane zabytki sakralne, w tym najstarszy 600 - letni kościół w
Baldwinowicach oraz najpiękniejszy, bogato zdobiony w
albowiem organizatorzy przygotowali dla nich obszerny pokaz
polichromie, kościół w Michalicach, który obchodził niedawno 400
warzyw, które mogli „na żywo” zobaczyć i dotknąć. Przygotowano - lecie istnienia. W najbliższej okolicy znajdują się także
również barwną wystawę warzyw i owoców z działek przepiękne pałace, które są w dalszym ciągu zadbane i
mieszkańców Jastrzębia oraz różnych przetworów. Nie zabrakło użytkowane, należy tu wymienić w szczególności pałac w
przy tym jesiennych dyni oraz przepysznej zupy dyniowej. Przy Ziemiełowicach, Jakubowicach oraz Woskowicach Małych.
muzyce odbywały się także liczne konkurencje zręcznościowe Uczestnicy projektu dokumentowali miejsca i zabytki, aby
dla dzieci, za uczestnictwo, w których każda pociecha otrzymała przypominać, gdzie się owe znajdują, szczególnie będzie to
dotyczyło pałaców i dworków, które ulegają zniszczeniu bądź
nagrodę.
W spotkaniu rodzinnym nie zabrakło młodzieży i dorosłych zapomnieniu. Nadal bowiem zachwycają swoim pięknem pałace
mieszkańców Jastrzębia, którzy licznie uświetnili swoją znajdujące się w ruinie, które wymagają remontu, a do takich
należą m.in.: pałac w Rychnowie, Minkowsku i Biestrzykowicach.
obecnością ten dzień.
Inf. Sołtys wsi Jastrzębie Wykonane fotografie tworzą obraz historii szczególnie tej dawnej,
ożywiając miejsca zapomniane. W projekcie uczestniczyli także
wolontariusze – młodzież z
Gimnazjum Nr 2 w
Namysłowie, która
przygotowała krótki film o
zabytkach Namysłowa, a także
osoby bezpośrednio
zaangażowane w realizację,
jak fotograf, muzealnicy,
seniorzy i bibliotekarze.
Efektem końcowym projektu
było wydanie 4 rodzajów
pocztówek, zakładek oraz fotoalbumu, które przedstawiają
kościoły drewniane,
murowane, pałace i inne
zabytki Namysłowa.
Serdecznie zapraszamy do
obejrzenia wystawy
fotograficznej pt. „Zabytkowe
perełki Ziemi Namysłowskiej w
fotografii”, która prezentowana
jest w galerii Biblioteki
Publicznej w Namysłowie.
...cd str. 16
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„GALERIA KOLORU”
ZBIGNIEWA NYTKO

OGŁOSZENIE
Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z
późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14
września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz.
2108, z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 609/VI/14
Burmistrza Namysłowa z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zbycia
nieruchomości

Elementy przyrody i krajobrazu oraz starej architektury
Ziemi Namysłowskiej, to tematy stanowiące stałą część
twórczości malarskiej znanego namysłowskiego artysty malarza Zbigniewa Nytko.
Artysta od 40 lat przelewa na płótno wszystko to, co go
inspiruje i urzeka swoim pięknem, co jest mu nade wszystko
bliskie. Malarstwo stanowi bowiem Jego wielką życiową pasję.
Obrazy Zbigniewa Nytko w dużej mierze odzwierciedlają zakątki i
zabytki Namysłowa, w tym Zamek Książęcy, mury obronne, aleje
kasztanowców, czy zakole Widawy. W pracach tych dominują
ciepłe kolory brązu, czerwieni i pomarańczu. Prace Zbigniewa
Nytko były prezentowane zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
II publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w
miejscowości Krasowice, obejmującej działkę nr 474, k. m. 2, o
powierzchni 0,0800 ha, niezabudowanej, bez obciążeń i zobowiązań,
dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą numer OP1U/00082085/7.
Nieruchomość zlokalizowana na terenie wiejskim, w sąsiedztwie
zabudowy; działka o regularnym kształcie. W miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego oznaczona jako tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena wywoławcza – 16 300,00 zł.
Cena zawiera podatek VAT.
Wadium – 1 630,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 27 listopada 2014 r. o godzinie 11:30
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois 3, budynek B,
pokój nr 28.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium do
dnia 24 listopada 2014 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego
w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku
Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się
dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega
przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomości osobie, która wygra przetarg. Wadium nie podlega
zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od
zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie
zwrócone (bez odsetek).
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że
postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z
zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena nieruchomości ustalona w przetargu, powiększona o koszty
przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży,
płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy
notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.
I publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki z
dnia 19.09.2014 r. został zakończony 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).
Burmistrz Namysłowa
/-/ Krzysztof Kuchczyński

Dorobek malarski artysty prezentowany jest „Galerii
Koloru”, która mieści się w budynku Browaru Namysłów
przy ulicy Dworcowej 13.
- Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych
miłośników kultury i sztuki do zapoznania się z moją twórczością i
odwiedzenia namysłowskiej „Galerii Koloru” po wcześniejszym
ustaleniu terminu pod numerami telefonów 510 193 005 lub 516
633 250 – powiedział Zbigniew Nytko.
MR
reklama płatna

ZATRUDNIMY WIDLAKOWEGO
Z DOŚWIADCZENIEM PLUS PRAWO JAZDY KAT.C
GNIOTPOL KURZNIE TEL. 77 469 71 01

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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OGŁOSZENIE

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn.
zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.), w związku
z zarządzeniem nr 567/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 marca
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 2014 r. poz. 518,
z późn. zm.) oraz § 15 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 647/VI/14
Burmistrza Namysłowa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zbycia
nieruchomości

Burmistrz Namysłowa ogłasza
III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
I publiczny przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż

nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów, położonych w
Namysłowie w okolicach ul. Wileńskiej/Pamięci Sybiraków, k. m. 5,
obejmujących działki:

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w
Namysłowie, obejmującą działkę nr 1032/11, k. m. 8, o powierzchni
0,0159 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00042317/1.
Nieruchomość zlokalizowana jest w centrum miasta, w
sąsiedztwie zabudowy, w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego oznaczona jako teren zabudowy mieszkaniowousługowej.
Działka o nieregularnym kształcie, uniemożliwiającym
odpowiednią zabudowę, zbywana na rzecz właścicieli nieruchomości
sąsiednich oznaczonych nr 1032/5 (księga wieczysta nr
OP1U/00068242/2) i 1032/6 (księga wieczysta nr
OP1U/00068265/9).

1) nr 534/74, o powierzchni 0,0877 ha, cena wywoławcza - 37 500,00 zł,
2) nr 534/75, o powierzchni 0,0875 ha, cena wywoławcza - 37 400,00 zł,
3) nr 534/76, o powierzchni 0,0963 ha, cena wywoławcza - 41 200,00 zł,
4) nr 534/77, o powierzchni 0,0934 ha, cena wywoławcza - 40 000,00 zł.
Podane ceny są cenami netto – po przetargu do wartości zostanie
doliczony podatek VAT.
W/w działki zapisane są w księdze wieczystej nr OP1U/00051309/8,
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg
Wieczystych.
Oferowane nieruchomości położone są na obrzeżach miasta, w
pobliżu osiedla domów jednorodzinnych. Kształt działek regularny,
zwarty. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
oznaczone jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Teren częściowo uzbrojony, istnieje możliwość doprowadzenia sieci
uzbrojenia technicznego z obszarów sąsiednich.

Cena wywoławcza: 23 057,00 zł.
Cena jest wartością brutto – zawiera podatek VAT.
Wadium wynosi: 2 400,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 listopada 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 28 listopada 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 10% ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu do dnia 24
listopada 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 setek złotych.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
zwycięzcy przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się
uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego.
Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).
Cena nieruchomości ustalona w przetargu, powiększona o podatek
VAT i koszty przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne do
sprzedaży, płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia
umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.
I publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż w/w działek z dnia
18.06.2014 r. oraz II z dnia 31.07.2014 r. zostały zakończone 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).
Burmistrz Namysłowa
/-/ Krzysztof Kuchczyński

reklama płatna

KUPIĘ GRUNTY
SZYBKA WYPŁATA GOTÓWKI
TEL: 692 471 877

Sprzedam działki budowlane w Kamiennej
Tel. 502 043 281
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reklama płatna

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium
do dnia 24 listopada 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.
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.
Burmistrz Namysłowa
/-/ Krzysztof Kuchczyński
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OGŁOSZENIE

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z
późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14
września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz.
2108, z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 606/VI/14 Burmistrza
Namysłowa z dnia 23 czerwca 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 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 610/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 czerwca
2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Burmistrz Namysłowa
ogłasza
II publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
II publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w
miejscowości Smogorzów, obejmującą działkę nr 303/5, k. m. 2, o
powierzchni 0,2900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00017370/6.
Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie wiejskim, poza obszarem
zabudowy; działka o nieregularnym kształcie; w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego oznaczona jako tereny zabudowy
mieszkaniowej, zagrodowej i gospodarczej związanej z produkcją rolną.

nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów, położonych
w miejscowości Żaba, obejmujących działki:
1) nr 156/6, k. m. 1, o powierzchni 0,0800 ha, niezabudowana, bez
obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział
IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr
OP1U/00078257/3. Nieruchomość zlokalizowana na terenie wiejskim,
poza obszarem zabudowy; działka regularna, w kształcie trapezu; w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona
jako tereny rolne, grunty orne klasy IV b.
Cena wywoławcza – 3 500,00 zł.
Wadium 350,00 zł.

Cena wywoławcza – 39 000,00 zł
Cena jest wartością brutto – zawiera podatek VAT.
Wadium – 3 900,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 27 listopada 2014 r. o godzinie 10:30
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój
nr 28.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium do
dnia 24 listopada 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 ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki z dnia
19.09.2014 r. został zakończony 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.
Burmistrz Namysłowa
/-/ Krzysztof Kuchczyński

2) nr 156/7, k. m. 1, o powierzchni 0,0800 ha, niezabudowana, bez
obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział
IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr
OP1U/00078257/3. Nieruchomość zlokalizowana na terenie wiejskim,
poza obszarem zabudowy; działka regularna, w kształcie trapezu; w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona
jako tereny rolne, grunty orne klasy IV b.
Cena wywoławcza – 3 500,00 zł.
Wadium 350,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 27 listopada 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 24 listopada 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 ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki z
dnia 19.09.2014 r. został zakończony 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.

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.

Burmistrz Namysłowa
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WCZORAJ MALUCHY,
DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI

wykonania różnorodnych prac plastycznych. W grupie „Jagódki”
powstało wiele stworków z dyni, cukinii, kabaczków oraz
patisonów. Najmłodsza grupa „Muchomorki” wspólnie z
wychowawcami wykonała piękną dynię metodą wydzieranki.
Wszystkie prace przyozdobiły korytarz przedszkolny.
Dyniowe dekoracje i smakołyki pozwoliły odkryć wiele zalet tego
niedocenionego warzywa, a przede wszystkim dały okazję do
fantastycznej, wspólnej zabawy.
Przedszkole nr 4 w Namysłowie

Grupa maluszków z Przedszkola nr 3 w Namysłowie
przeżywała wyjątkową uroczystość pasowania na
przedszkolaka.

SUKCES MŁODYCH LEKKOATLETÓW
Z GIMNAZJUM NR 2
24 września br. odbyły się Powiatowe Indywidualne
Biegi Przełajowe.

Dzieci i rodzice mieli do wykonania zadania, które w liście
przesłał im Wietrzyk Psotnik. Wszyscy świetnie poradzili sobie z
każdym z nich. Następnie rodzice uroczyście złożyli
przyrzecznie, a dzieci obiecały, że będą wzorowymi
przedszkolakami i przeszły przez symboliczne drzwi przedszkola.
Pani dyrektor za pomocą zaczarowanego ołówka pasowała
każde dziecko na przedszkolaka. Na pamiątkę tego ważnego
wydarzenia dzieci dostały dyplomy. Przygotowano dla nich
również słodki poczęstunek. Uroczystość pasowania na
przedszkolaka była imprezą niezwykle udaną. W czasie
uroczystości nie zabrakło wesołych uśmiechów dzieci i łez
wzruszenia w oczach rodziców. Dzień ten z pewnością na długo
pozostanie w pamięci zarówno przedszkolaków, jak i ich
opiekunów. Kolejne pasowanie za rok.
Przedszkole nr 3 w Namysłowie

fot. M.Kaczmarek

Uczniowie z Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w
Namysłowie pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego
Mirosława Kaczmarka zajęli w biegach czołowe miejsca. W
kategorii klas pierwszych Filip Pawłowski zajął I miejsce, a Julian
Mikuśkiewicz – miejsce III, natomiast w kategorii klas trzecich
Maciej Gąszczak zajął III miejsce. Na zdjęciu medaliści z klas
pierwszych.
Gimnazjum nr 2 w Namysłowie

„ŚWIĘTO DYNI” W PRZEDSZKOLU NR 4
W dniach od 23 do 24 września br. w Przedszkolu nr 4 w
Namysłowie odbyły się Dożynki Przedszkolne pod hasłem
„Święto Dyni”, na które zaproszone zostały także dzieci z
Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie.

Wśród dzieci ubranych na pomarańczowo, można było się
poczuć, jak na dyniowej grządce, a dzieci z grupy „Stokrotki”
przebrane w stroje śląskie uświetniły dożynki tańcząc „Grozik”.
W czasie obchodów „Święta Dyni” nie zabrakło dań z dynią w roli
głównej. Na stole królowały dania, które przedszkolaki ze
starszych grup wykonały własnoręcznie lub z pomocą swoich
pań. Grupa „Motylki” serwowała dyniowy kompocik, grupa
„Stokrotki” częstowała wszystkich leczem z dyni, a daniem
popisowym grupy „Słoneczka” były placuszki z dyni. Nie zabrakło
również dyniowej zupy przygotowanej przez panią dyrektor.
Dynia to również wspaniałe warzywo inspirujące do

PRACOWITY WRZESIEŃ
W NAMYSŁOWSKIEJ 1
Wrzesień w Przedszkolu Nr 1 w Namysłowie obfitował w
wiele imprez i uroczystości.
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Jedną z nich był „Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka” pod
patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podczas wielu
wspólnych zabaw, gier i konkursów dzieci zapoznały się z
przysługującymi im prawami, zgodnymi z Konwencją Praw
Dziecka. Każde dziecko otrzymało medal „Super Przedszkolaka”
oraz słodki upominek. Przedszkolaki brały udział w ogólnopolskiej
akcji „Sprzątania Świata” - przez co wiedzą, jak ważna jest
czystość i ochrona naszego środowiska. Kolejnym wydarzeniem
było bicie Rekordu Guinnessa w kategorii: największa liczba
dzieci jednocześnie myjących zęby. Akcja odbyła się w ramach
programu Akademii Aquafresh - udało się pobić rekord wraz z
przedszkolakami z całej Polski.
Przedszkole nr 1 w Namysłowie
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Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego realizuje Program
Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić
polskim bibliotekom publicznym dostęp do
komputerów, internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w
Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy
Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

PRZEBUDOWA BIUROWCA NA UL. ŁĄCZAŃSKIEJ ZAKOŃCZONA
We wrześniu br. zakończono
przebudowę budynku
administracyjno-biurowego na
budynek mieszkalny przy ul.
Łączańskiej 11 w Namysłowie.
W ten sposób w Gminie
Namysłów przybyło 15 mieszkań (1, 2 i
3 pokojowych) o powierzchni
użytkowej od 35 do 57 m2, całkowicie
przygotowanych do użytkowania. W
każdym mieszkaniu zainstalowano
komplet urządzeń sanitarnych,
kuchenkę gazową oraz dwufunkcyjny
piec gazowy centralnego ogrzewania i
przygotowania ciepłej wody
użytkowej. Ponadto wybudowano
parking na 15 miejsc postojowych, w
tym 3 dla osób niepełnosprawnych.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 950
tys. zł. 40 % z tej kwoty - 350 tys. zł
Gmina Namysłów uzyskała z
programu finansowego wsparcia w
zakresie tworzenia lokali socjalnych,
mieszkań chronionych, noclegowni i
domów dla bezdomnych. Prace
budowlane wykonał Zakład
Budowalny Benedykt Koźbiał z Nysy.
Na początku października obiekt
przeszedł pozytywny odbiór.
MR
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Wszystkie fotografie zostały wykonane przez amatorów
fotografowania. Wykonane fotografie będą dokumentem historii
zatrzymanej w kadrze. Opracowane publikacje – pocztówki,
zakładki, foto-album będą służyły jako materiał edukacyjny
promujący zabytki Ziemi Namysłowskiej.
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