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INFORMACJA
O SPOSOBIE GŁOSOWANIA
ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU
W PONOWNYM GŁOSOWANIU
NA BURMISTRZA

Pierwsza tura wyborów Burmistrza Namysłowa
odbyła się 16 listopada 2014 r.
Do wyborów w ponownym głosowaniu dopuszczeni
zostali dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą
liczbę głosów.
W dniu 30 listopada 2014 r. w godz. 7.00 – 21.00
zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na
dwóch kandydatów na Burmistrza Namysłowa, tj.:

KARTA DO GŁOSOWANIA 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

1. KRUSZYŃSKI Julian,
zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP;
2. KUCHCZYŃSKI Krzysztof Andrzej,
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WSPÓLNOTA
OBYWATELSKA.

Przyczyną nieważności głosu
jest:
• oddanie głosu na dwóch
kandydatów
• niepostawienie znaku „x”
w żadnej kratce

Głosowanie zostanie przeprowadzone w tych
samych lokalach wyborczych, co w dniu 16 listopada br.
Informacja o sposobie głosowania

NIEWAŻNE SĄ KARTY DO GŁOSOWANIA INNE NIŻ
URZĘDOWO USTALONE LUB NIEOPATRZONE PIECZĘCIĄ
OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Urzędnik Wyborczy
Wanda Myca

XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ
W NAMYSŁOWIE

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Dnia 16 listopada br. odbyły się wybory do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów i
burmistrzów.

6 października br. w dużej sali narad Urzędu
Miejskiego w Namysłowie odbyła się XXIX sesja Rady
Miejskiej w Namysłowie. Była to ostatnia sesja przed
wyborami samorządowymi, podczas której obradowali
radni Rady Miejskiej w Namysłowie z kadencji 2010-2014.
Skład Rady Miejskiej w kadencji 2010-2014 przedstawiał
się następująco: Jarosław Iwanyszczuk - Przewodniczący
Rady Miejskiej, Jan Mieczysław Dróżdż i Dariusz Marek Głąb Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Jadwiga Bartosińska,
Leokadia Czarny, Władysław Andrzej Dzwoniarek, Tadeusz
Jaroszewski, Zbigniew Stefan Juzak, Irena Klucowicz,
Wojciech Stanisław Kowalczyk, Jan Mirosław Kozyra,
Mirosław Ryszard Lewandowski, Urszula Helena Łyżniak,
Kazimierz Paczkowski, Jacek Leszek Płaczek, Sławomir
Grzegorz Spór, Maria Teodorczyk, Urszula Jolanta TraczBorgul, Tadeusz Sylwester Węglarz, Jolanta Alina Wilczyńska
oraz Artur Zenon Włodarczyk.

W Gminie Namysłów do Rady Miejskiej w
Namysłowie wybrano następujących radnych:
Okręg 1 – Leokadia Czarny – KW Przyjazny Samorząd
Okręg 2 – Stanisława Wilczak – KW Platforma
Obywatelska RP
Okręg 3 – Sylwester Zabielny – KWW Przyjazny Samorząd
Okręg 4 – Lucyna Medyk – KW Platforma Obywatelska RP
Okręg 5 – Lech Konopka – KW „Wspólnota Obywatelska”
Okręg 6 – Urszula Łyżniak – KW Porozumienie
Namysłowskie
Okręg 7 – Marek Sroga – KW Prawo i Sprawiedliwość
Okręg 8 – Krzysztof Dzidowski – KW Platforma
Obywatelska RP
Okręg 9 – Edward Marek – KW Prawo i Sprawiedliwość
Okręg 10 – Kazimierz Drapiewski – KW Platforma
Obywatelska RP
Okręg 11 – Konrad Gęsiarz – KW Prawo i Sprawiedliwość
fot. K.Strugała
Okręg 12 – Krzysztof Grzyb – KWW Przyjazny Samorząd
Okręg 13 – Jakub Włodarczyk – KWW Niezależny Jakub
Włodarczyk
Okręg 14 – Ewa Wolska – KW Polskie Stronnictwo Ludowe
Okręg 15 – Tomasz Wiciak – KW „Wspólnota Obywatelska”
Okręg 16 – Tomasz Łuczak – KW Polskie Stronnictwo
Ludowe
Okręg 17 – Maria Teodorczyk – KW Platforma
Obywatelska RP
Okręg 18 – Danuta Łukasiak – KW „Wspólnota
Obywatelska”
Okręg 19 – Tadeusz Węglarz – KW Polskie Stronnictwo
Ludowe
Okręg 20 – Wojciech Kowalczyk – KW Polskie Stronnictwo
Ludowe
Okręg 21 – Maciej Nawrot – KWW „Solidarni dla
Namysłowa”
Urzędnik Wyborczy
Wanda Myca

Przewodniczący komisji Rady Miejskiej w Namysłowie
przedstawili sprawozdania z odbytych posiedzeń komisji.
>>>
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Do Rady Powiatu Namysłowskiego zostali wybrani:

INWESTYCJE W GMINIE NAMYSŁÓW

1. Sławomir Gradzik – KKW SLD Lewica Razem
2. Julian Kruszyński KW Platforma Obywatelska RP
3. Wojciech Próchnicki – KW Prawo i Sprawiedliwość
4. Bartłomiej Stawiarski – KW Prawo i Sprawiedliwość
5. Artur Włodarczyk – KWW Przyjazny Samorząd
6. Piotr Lechowicz – KW Wspólnota Obywatelska
7. Michał Ilnicki – KW Polskie Stronnictwo Ludowe
8. Roman Półrolniczak – KWW Przyjazny Samorząd
9. Mariusz Jabłoński – KW Wspólnota Obywatelska
10. Krzysztof Szyndlarewicz – KW Platforma Obywatelska
11. Stanisław Wojtasik – KW Polskie Stronnictwo Ludowe
12. Artur Masiowski – KW Polskie Stronnictwo Ludowe
13. Zenon Kotarski – KKW SLD Lewica Razem
14. Cezary Zając – KW Platforma Obywatelska RP
15. Barbara Zając – KW Polskie Stronnictwo Ludowe
16. Roman Letki – KWW Przyjazny Samorząd
17. Krzysztof Żołnowski – KW Polskie Stronnictwo Ludowe

Budowa kanalizacji sanitarnej w Ligotce
W listopadzie br. rozpoczęła się budowa kanalizacji
sanitarnej w Ligotce. Generalnym wykonawcą zadania jest
Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z
o.o. z siedzibą w Oleśnicy. Całkowita wartość zadania wynosi
ponad 2,5 mln zł. Projekt dofinansowany jest z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach
działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej”. Budowa infrastruktury ściekowej pozwoli uzyskać
jakość ścieków oczyszczonych zgodnie z przepisami prawa
krajowego oraz unijnego. Dzięki inwestycji ulegną poprawie
warunki sanitarne i zmniejszy się ryzyko zachorowań, a także
poprawi się komfort życia mieszkańców. Ponadto inwestycja
pozytywnie wpłynie na poprawę warunków prowadzenia
działalności gospodarczej. Planowana data zakończenia robót
budowlanych i oddania kanalizacji do użytkowania to czerwiec
2015 r.

Urzędnik Wyborczy
Wanda Myca

Modernizacja cmentarza komunalnego przy ul. Jana Pawła II
w Namysłowie
W listopadzie zakończyła się modernizacja cmentarza
komunalnego przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie. Prace
obejmowały wyłożenie alejek kostką betonową w kolorze
grafitowym, wykonanie placu przed kaplicą z płyt granitowych
oraz kostki granitowej, montaż stylizowanego oświetlenia w
technologii LED oraz modernizację istniejących punktów
czerpania wody wraz z rozbudową sieci tych punktów o cztery
dodatkowe miejsca. Wykonawcą wszystkich prac był Zakład
Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o.
Wartości inwestycji to 400 tys. złotych.

...cd
Burmistrz Krzysztof Kuchczyński przedstawił sprawozdanie z
działalności burmistrza w okresie między sesjami Rady Miejskiej
w Namysłowie.
Radni podjęli uchwały w sprawie: określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od
nieruchomości, określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych, ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, skargi na
działalność Burmistrza Namysłowa, zmiany uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Namysłów, zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów,
zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Namysłów, oceny aktualności Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
obowiązujących na terenie gminy Namysłów, uchwalenia
Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2015 rok, zmiany uchwały w sprawie
zaciągnięcia kredytu, zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej, zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
Przez aklamację przyjęte zostały informacje: z działalności
Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. oraz
Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.
o. w Namysłowie za 2013 rok, o stanie realizacji zadań
oświatowych w Gminie Namysłów – rok szkolny 2013/2014, o
podmiotach, w których wykonywana jest kara ograniczenia
wolności oraz praca społecznie użyteczna oraz informacja z
analizy oświadczeń majątkowych.
Dodatkowo Prezes Spółki „EKOWOD” w Namysłowie Artur
Masiowski złożył relację z działalności Spółki (prezentacja
multimedialna).
Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał zebranych z
informacjami dot. spraw bieżących
Podczas sesji przyjęto również protokół z XXVIII sesji Rady
Miejskiej w Namysłowie.
MR

Budowa oświetlenia drogowego w Pawłowicach
Namysłowskich
2 października 2014 r. Gmina Namysłów podpisała umowę z
firmą INSTAL-POL Stefan Porada z Namysłowa, na realizację
inwestycji obejmujące montaż oświetlenia drogowego w
Pawłowicach Namysłowskich. Koszt inwestycji to blisko 120 tys.
złotych. Przewidywany termin zakończenia prac to grudzień
2014 r.
Budowa drogi w Rychnowie
Dobiegła końca budowa drogi w Rychnowie. W ramach
inwestycji wybudowano blisko 680 m2 chodnika, przebudowano i
poszerzono jezdnię, wykonano skrzyżowania i zjazdy.
Wykonawcą robót była firma Słowik II Łukasz Słowik. Wartość
inwestycji to blisko 420 tys. złotych.
Nowe inwestycje w kanalizację sanitarną
3 listopada 2014 r. Spółce „EKOWOD” w Namysłowie
przyznano dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, na realizację zakresu dodatkowego w
ramach projektu „Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej
w powiecie namysłowskim”. Dodatkowy zakres rzeczowy
projektu obejmuje następujące zadania:
1) remont istniejącego (starego) osadnika wtórnego na
oczyszczalni ścieków w Namysłowie;
2) dostawę, montaż oraz rozruch drugiej prasy do odwadniania
osadów na oczyszczalni ścieków w Namysłowie;
3) renowacja istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul.
Grunwaldzkiej-Oławskiej w Namysłowie – zadanie obejmuje
renowację wyeksploatowanego kanału przy zastosowaniu
rękawa termoutwardzalnego wykonanego z włókniny
poliestrowej i nasączonego żywicami poliestrowymi, na odcinku
ok. 1410 m.;
>>>
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4) wymiana istniejącego kolektora sanitarnego w ul.
Reymonta-Kraszewskiego w Namysłowie – zadanie obejmuje
zwiększenie przepustowości kanału poprzez zwiększenie jego
średnicy z 300 na 500 mm na odcinku ok. 880 m.;
5) przebudowa istniejącego kolektora ogólnospławnego w ul.
Wojska Polskiego w Namysłowie – zadanie obejmuje
rozdzielenie sieci ogólnospławnej na osobny kanał sanitarny o
długości ok. 140 m i osobny kanał deszczowy o długości
ok. 155 m.;
6) dostawa samochodu do ciśnieniowego mycia kanalizacji.

wypracowania propozycji i rozwiązań mających na celu wzrost
bezpieczeństwa na drogach gminnych, a także ograniczenia
wypadków drogowych. W trakcie dyskusji uczestniczący w
debacie podzielili się z policjantami swoimi sugestiami, opiniami
na temat możliwości rozwiązań problemów komunikacyjnych i
stanu infrastruktury drogowej, mającej wpływ na bezpieczeństwo
mieszkańców. Wszystkie zgłaszane podczas spotkania uwagi,
zostaną przeanalizowane przez policjantów, aby jak
najskuteczniej pomóc mieszkańcom Gminy Namysłów.
Inf. KPP w Namysłowie

Wartość powyższych zadań została wyceniona na kwotę netto
8.918.314 zł, a wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności
– do kwoty 4.897.046 zł.
KK

PRZEBUDOWA UL. FABRYCZNEJ
W NAMYSŁOWIE

„BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU
PUBLICZNYM
I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA”

Gmina Namysłów złożyła wniosek do Opolskiego
Urzędu Wojewódzkiego, w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II – Bezpieczeństwo
Dostępność – Rozwój, dotyczący budowy drogi na ulicy
Fabrycznej w Namysłowie wraz z chodnikami, kanalizacją
deszczową i oświetleniem.
Długość przedmiotowej drogi to 495 m. Szacunkowa
wartość to 1,8 mln zł. Obecnie projekt znajduje się na wstępnej
liście rankingowej wniosków przewidzianych do dofinansowania i
uplasował się na 10 miejscu (na 49). Przedmiotowy projekt
przewiduje rozebranie całej nawierzchni z płyt betonowych i
wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o jednej szerokości 6,0
m. Zakłada również wykonanie obustronnego chodnika, o
zmiennej szerokości na całej długości drogi gminnej.
Nawierzchnię chodników i zjazdów będzie stanowiła kostka
betonowa. Na całej drodze zostanie wykonana również
kanalizacja deszczowa, do której zostaną podłączone kratki
ściekowe, zadaniem których będzie odwodnienie całej jezdni i
chodników. Cała ulica zostanie również oświetlona poprzez
montaż oświetlenia ulicznego ze stanowiskami słupowymi i
oprawami oświetlenia.
– Realizacja przedmiotowej drogi we wschodniej części
Namysłowa stanowić będzie ważny element udrożniający ruch
samochodów, pomiędzy drogą powiatową DP 1117 O, a drogą
krajową DK 39. Przedmiotowy projekt wpłynie również na
odciążenie dróg powiatowych i gminnych. Budowa drogi ul.
Fabrycznej wynika z kompleksowości działań prowadzonych
przez Gminę Namysłów, mających na celu zwiększenie
przepustowości oraz podniesienie bezpieczeństwa dróg
gminnych w obrębie miasta. Dostosowanie wspomnianej drogi do
zwiększonego ruchu jaki będzie się odbywał ww. ulicami pozwoli
zapewnić bezpieczeństwo na ulicach przyległych oraz
zasadniczo wpłynie na odciążenie ruchu komunikacyjnego w tej
części miasta – poinformował Krzysztof Kwietniewski, inspektor
ds. sporządzania wniosków o współfinansowanie projektów w
Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
MR

24 października br. w dużej sali narad Urzędu Miejskiego
w Namysłowie odbyła się debata społeczna na temat
„Bezpieczeństwa w miejscu publicznym i w miejscu
zamieszkania”.

reklama płatna

Policjanci, mieszkańcy oraz przedstawiciele różnych
instytucji rozmawiali o bezpieczeństwie seniorów, nieletnich oraz
przemocy w rodzinie. Zaproszeni goście i mieszkańcy mieli
okazję do wyrażenia własnych opinii, co do bezpieczeństwa na
drogach, a także wypracowania rozwiązań, które mogłyby mieć
wpływ na jego poprawę. Organizatorami spotkania byli:
Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie mł. insp. Zbigniew
Dychus oraz Burmistrz Namysłowa Krzysztof Kuchczyński. W
spotkaniu uczestniczyła kadra kierownicza Komendy Powiatowej
Policji w Namysłowie, Komendant Straży Miejskiej, zaproszeni
goście oraz mieszkańcy Gminy Namysłów. Po oficjalnym
rozpoczęciu debaty Kierownik Ogniwa Ruchu Drogowego KPP w
Namysłowie przedstawił analizę bezpieczeństwa w ruchu
drogowym oraz omówił działania, jakie podejmuje namysłowska
policja w zakresie eliminowania kierujących, stwarzających
zagrożenie w ruchu drogowym. Przedstawione zostały także
policyjne działania profilaktyczne ukierunkowane na
bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Przedstawiciel ds.
drogownictwa Urzędu Miejskiego w Namysłowie zreferował
działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym
oraz przebudowy infrastruktury przeprowadzone na drogach
gminnych. Wśród prelegentów był również Komendant Straży
Miejskiej, który omówił problematykę dotyczącą parkowania na
terenie miasta. Namysłowscy policjanci rozmawiali także o
bezpieczeństwie seniorów, postępowaniach podejmowanych
wobec nieletnich, a także o tym gdzie i jaką pomoc mogą
otrzymać osoby dotknięte przemocą. Uczestnicy debaty
wielokrotnie podkreślali, że nie można być obojętnym na ludzką
krzywdę. W przypadku gdy jesteśmy jej świadkami, nasza reakcja
może uratować czyjeś życie lub zdrowie. Wszyscy uczestnicy
spotkania mieli okazję wypowiedzenia się, wyrażenia opinii oraz
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„FIOLETOWA WSTĄŻKA”
W GMINIE NAMYSŁÓW

pojazdów po kolizji uniemożliwiają nam ich usuniecie,
zabezpieczamy je poprzez włączenie świateł awaryjnych oraz
wystawienie trójkąta ostrzegawczego: na autostradzie 100 m za
pojazdem, poza obszarem zabudowanym 30-50 m, na obszarze
zabudowanym trójkąt ostrzegawczy należy umieścić za
pojazdem lub na nim na wysokości nie większej niż 1 m. W
sytuacji, gdy jesteśmy uczestnikami zdarzenia drogowego, w
którym są osoby zabite bądź ranne, pozostawiamy pojazdy w
pierwotnym miejscu wraz z elementami, które stanowią
pozostałość po zaistniałym zdarzeniu drogowym i
zabezpieczamy zgodnie z powyższymi wskazówkami.
Udzielamy pomocy ofiarom zdarzenia i czekamy na przyjazd
służb ratunkowych.
Inf. KPP w Namysłowie

Wychodząc naprzeciw zagrożeniu
zdrowia mieszkanek, od 2010 r. Gmina
Namysłów realizuje Gminny Program
Profilaktyki Zdrowotnej „Fioletowa
wstążka”.
Program zakłada szczepienia ochronne
przeciwko wirusowi HPV, odpowiedzialnemu
za powstawanie raka szyjki macicy. Wirus ten
przenoszony jest drogą płciową, a na największe ryzyko
zakażenia się nim, narażone są młode kobiety.
W myśl założeń Programu, jego uczestniczkami w kolejnych
latach realizacji, są uczennice drugich klas z Gimnazjów Nr 1 i Nr
2 w Namysłowie, Gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Ligocie Książęcej oraz z Gimnazjum w Zespole Placówek
Oświatowych w Smogorzowie.
Szczepienia są dobrowolne, zawsze za zgodą rodziców, zaś
podanie szczepionki poprzedzone jest akcją informacyjną.
- Aktualnie przystępujemy do szczepienia kolejnego rocznika
młodych kobiet, tj. 112 dziewcząt zakwalifikowanych do
Programu po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu Konkursu ofert na
wybór realizatora Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej
„Fioletowa wstążka”, w wyniku którego do realizacji zadania
wyłoniona została Grupowa Praktyka Lekarska Pro-Familia
Spółka z o.o. z siedzibą w Namysłowie, przy ul. Pocztowej 7.
Przychodnia rozpoczęła działania zmierzające do podania
dziewczętom trzech dawek szczepionki – druga po dwóch, a
trzecia po sześciu miesiącach od podania pierwszej dawki.
Termin realizacji tego zadania ustalono do dnia 30 czerwca
2015 r. – powiedziała Grażyna Burkiewicz, inspektor w wydziale
Oświaty i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie.
W Gminie Namysłów szczepienia przeciw wirusowi HPV
cieszą się dużym zainteresowaniem. Wskaźnik wszczepialności,
czyli stosunek liczby uczennic zaszczepionych do liczby
uczennic zakwalifikowanych do Programu, corocznie wynosi
prawie 90%. Od momentu rozpoczęcia realizacji Programu, do
chwili obecnej zaszczepione zostały 463 dziewczęta, a wydatki
poniesione na ten cel to kwota 260 tys. zł. Program „Fioletowa
wstążka”, w całości finansowany z budżetu Gminy Namysłów,
będzie realizowany corocznie, do czasu włączenia szczepień
przeciwko wirusowi HPV do kalendarza szczepień
finansowanych z budżetu państwa lub innych źródeł.
MR

SPOTKANIE NAMYSŁOWSKIEGO
STOWARZYSZENIA DIABETYKÓW
W ramach realizacji programu prewencyjnego
„Bezpieczny Senior” policjantka z namysłowskiej komendy
przeprowadziła spotkanie z seniorami, członkami
Namysłowskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Głównym celem spotkania było uświadamianie,
zapobieganie i przekazanie wiedzy na temat zagrożeń, jakie
mogą spotkać osoby starsze w codziennym życiu. Program
profilaktyczny „Bezpieczny senior” już od dłuższego czasu cieszy
się dużą popularnością wśród seniorów z powiatu
namysłowskiego. Spotkania policjantów w gronie seniorów to,
również dobry moment, żeby wspólnie przypomnieć sobie
wszelkiego rodzaju zagrożenia, którym można zapobiec stosując
się do kilku praktycznych porad. 19 listopada br. na zaproszenie
Stowarzyszenia Namysłowskich Diabetyków odbyły się zajęcia
profilaktyczne z policjantką z Komendy Powiatowej Policji w
Namysłowie. Celem spotkania z seniorami jakie odbyło się w
dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie było
przekazanie seniorom informacji o zagrożeniach, na jakie mogą
być narażeni oraz sposobów ich unikania. Jednym z omawianych
zagrożeń były wyłudzenia pieniędzy przez osoby podające się
przez telefon za członka rodziny osoby starszej, np. za wnuczka
lub siostrzeńca, pracownika opieki społecznej oraz oszustwa
przy sprzedaży bezpośredniej przez domokrążców. W ramach
dyskusji przedstawione zostały także zagadnienia obejmujące
profilaktykę „Senior w ruchu drogowym”, w trakcie którego
policjantka zapoznała uczestników spotkania z aktualnymi
przepisami obowiązującymi w ruchu drogowym. Poruszono
także kwestie bezpiecznego zachowania na drodze i
podejmowania czynności w sytuacji wystąpienia problemów
zdrowotnych. Funkcjonariuszka policji zapoznała także
zebranych ze sposobami zapobiegania i reagowania w
przypadku wystąpienia zagrożeń, zarówno na drodze, jak i w
domu oraz z możliwością wykorzystania środków prawnych w
przypadku, gdy zostaną pokrzywdzeni w wyniku przestępstwa
lub wykroczenia.
Inf. KPP Namysłów

CO ZROBIĆ W RAZIE WYPADKU
LUB KOLIZJI DROGOWEJ?
Okres jesienno-zimowy charakteryzuje się nagłymi
zmianami warunków atmosferycznych, które mają istotny
wpływ na bezpieczeństwo. Często dochodzi na drogach do
różnych zdarzeń, których powstanie uzależnione jest od
wielu czynników, w tym również warunków
atmosferycznych. Koniecznym wydaje się przypomnienie
użytkownikom dróg o zasadach zachowania się w
przypadku uczestniczenia w kolizji lub wypadku drogowym.
Gdy doszło do zdarzenia drogowego o charakterze kolizji
drogowej, tzn. nie ma w tym zdarzeniu osób rannych bądź
zabitych, wówczas jeżeli jest to możliwe, bezzwłocznie usuwamy
pojazdy z miejsca wypadku i oczekujemy na przyjazd pomocy
drogowej bądź Policji. W sytuacji możliwości usunięcia pojazdu,
a nie wykonania tego obowiązku, możemy się narazić na
odpowiedzialność (i mandat karny w wysokości 150 złotych) za
wykroczenie z art. 90 kodeksu wykroczeń, w związku z art. 44 ust.
1 pkt. 3 prawa o ruchu drogowym. Należy tu pamiętać, iż
pozostawienie pojazdów na drodze może stanowić poważne
zagrożenie dla innych kierowców i spowodować zaistnienie
innych zdarzeń drogowych. W przypadku kiedy uszkodzenia
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własną inicjatywą zorganizował Wakacyjne Targi Pracy. Podczas
tych targów osoby przybyłe miały możliwość osobistego kontaktu
z pracodawcami oferującymi zatrudnienie krótkoterminowe i nie
tylko.
Podsumowując działania obu tych jednostek, tj.
Młodzieżowego Centrum Kariery oraz Punktu Pośrednictwa
Pracy, należy zauważyć, iż wychodzą one naprzeciw
oczekiwaniom rynku pracy, co w efekcie przyczynia się do
zwiększenia zatrudnienia osób młodych, jak już wspomniano
nierzadko nie posiadających doświadczenia zawodowego i
niezbędnych kwalifikacji.
Inf. MBP w Namysłowie

D y n a m i c z n y, z m i e n n y, o t w a r t y, e l a s t y c z n y,
międzynarodowy – oto kilka trafnych określeń
współczesnego rynku pracy dotyczących raczej
pracownika, niż pracodawcy.
Podstawową konsekwencją tego typu charakterystyk jest
fakt, że współczesne kariery nie są zmiennymi niezależnymi,
które otrzymujemy raz na zawsze. Wprost przeciwnie. Należy
pamiętać o tym, iż w coraz większym stopniu nasza kariera
zależy od zdolności przystosowania się do zmieniającego się
rynku pracy oraz gotowości do podejmowania pracy w nowych
branżach, co wiąże się nierzadko z przekwalifikowaniem lub
podniesieniem kwalifikacji zawodowych.
Ogromnego znaczenia nabiera świadomość kompetencji
zawodowych i związanej z nimi konkurencyjności na rynku pracy.
Grono młodych osób z terenu powiatu namysłowskiego
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnego rynku pracy
trafia do Młodzieżowego Centrum Kariery (byłego Ośrodka
Szkolenia Zawodowego) z chęcią przekwalifikowania się, czy też
podniesienia swoich kompetencji, po czym są odsyłane do
Punktu Pośrednictwa Pracy, który stara się dostosować
odpowiednią ofertę pracy.
Specjalista ds. rozwoju zawodowego dokonuje analizy
zapotrzebowania szkoleniowego na lokalnym rynku pracy w
porozumieniu z pośrednikiem pracy. Wynikiem dokonania tych
analiz na przełomie 2012-2014 roku były zorganizowane
następujące kursy zawodowe: spawacz metodą MAG i TIG,
operator wózka jezdniowego z napędem silnikowym,
nowoczesny magazynier, opiekunka dziecięca, elektryk z
uprawnieniami E i D do 1kV, montażysta rusztowań budowlanomontażowych metalowych, szkolenie zawodowe z zakresu
instalacji urządzeń fotowoltaicznych i przedsiębiorczości,
barman-kelner.
Wynikiem współpracy specjalisty ds. rozwoju zawodowego
z pośrednikiem pracy było zatrudnienie 101 osób, w tym 18 kobiet
na terenie powiatu namysłowskiego.
Działając na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży specjalista
ds. rozwoju zawodowego z Młodzieżowego Centrum Kariery
realizuje wsparcie w ramach systemu kompleksowego i
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób bezrobotnych
organizując różne kursy zawodowe, po uprzednim dokonaniu
analizy lokalnego rynku pracy. Kursy te są kursami bezpłatnymi
dla osób niepracujących i nieuczących się, w wieku 18 – 25 lat.
Na szkolenia mogą zgłaszać się bezpośrednio osoby
zainteresowane, jak i osoby
oddelegowane przez
p r a c o d a w c ó w, k t ó r z y
wychodzą z inicjatywą
podniesienia kwalifikacji lub
przekwalifikowania przyszłych
lub obecnych pracowników.
Istotnym jest, iż Punkt
Pośrednictwa Pracy (była filia
Młodzieżowego Biura Pracy)
w ramach swojej działalności
zarejestrował w bieżącym
roku ponad 600 osób oraz
zorganizował 36 giełd pracy.
Ponadto, wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom
osób indywidualnych, szkół
wyższych oraz pracodawców,
zorganizował wraz z
Powiatowym Urzędem Pracy
Targi Edukacji i Pracy, które
cieszyły się dużym
zainteresowaniem i
powodzeniem, a wychodząc z

JESIENNE WARUNKI – DBAJMY
O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO
Jesień to niebezpieczny czas dla wszystkich
użytkowników dróg. Policyjne statystyki wskazują, że
najwięcej wypadków zdarza się właśnie o tej porze roku.
Zmiana aury wymusza zmianę techniki prowadzenia pojazdu
- niestety wielu kierowców o tym zapomina.
Intensywne opady deszczu, mgła, wcześnie zapadający
zmrok ograniczają widoczność na drodze. Mokra i śliska jezdnia
też nie sprzyjają kierującym. Dodatkowym utrudnieniem są
często leżące na jezdni liście - w takich warunkach droga
hamowania może niebezpiecznie się wydłużyć. Poranne
przymrozki powodują, że szyby i lusterka pojazdów może pokryć
warstwa szronu i lodu - niestety wiele osób w trakcie porannego
pośpiechu zapomina albo nie ma czasu nawet na ich przetarcie.
Apelujemy, by w ten jesienny okres kierowcy zmienili technikę
jazdy. Przekraczanie dopuszczalnej prędkości oraz
niezachowanie bezpiecznego odstępu od poprzedzającego
pojazdu to jedne z najczęstszych przyczyn wypadków jesienią.
Jeżeli jest mgła lub intensywne opady deszczu oraz duże
natężenie ruchu na drodze - należy zwolnić do prędkości
pozwalającej kierowcy kontrolować sytuację na drodze.
Pamiętajmy – prędkość dopuszczalna nie zawsze oznacza
prędkość BEZPIECZNĄ! Należy również pamiętać o właściwym i
zgodnym z przepisami używaniu świateł przeciwmgłowych i
świateł do jazdy dziennej (art. 51 ustawy „Prawo o ruchu
drogowym”). Szczególnie zagrożoną grupą uczestników ruchu
drogowego w okresie jesienno-zimowym są piesi i kierujący
jednośladami. Ciemne ubrania, kaptury i parasole utrudniają oraz
ograniczają widoczność. Należy również pamiętać, że od 31
sierpnia każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze
poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony
w sposób widoczny dla kierujących.
>>>
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Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepiane do
ubrania, opaski, kamizelki oraz smycze. Ważne jest ich
umieszczenie: odblaski zaleca się umieszczać na wysokości
kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców - wówczas
25 października br. oficjalnie zakończyliśmy sezon
będziemy mieli pewność, że są dobrze widoczne dla innych
rowerowy.
uczestników ruchu drogowego. Co prawda przepisy ruchu
drogowego nie nakładają obowiązku używania kamizelek
odblaskowych na pieszych, rowerzystów i motocyklistów, ale
pamiętajmy o tym, że w dużym stopniu poprawiają one
widoczność. Dają kierowcom cenny czas na podjęcie prawidłowej
reakcji - często ratującej zdrowie i życie. Dodatkowym
utrudnieniem jesienią (nie tylko dla kierowców) jest często gorsze
samopoczucie. Zły nastrój może wpływać na szybkość reakcji i
koncentrację, o czym warto również pamiętać wsiadając za
kierownicę pojazdu i poruszając się po drogach.
Inf. KPP w Namysłowie

POMOC DLA OSÓB BEZDOMNYCH
Pojawiły się pierwsze przymrozki, a wraz z nimi działania
namysłowskich policjantów podejmowane wobec osób
bezdomnych. Policjanci sprawdzają miejsca, w których
mogą przebywać osoby potrzebujące pomocy oraz
pomagają wszystkim tym, którzy na skutek niskich
temperatur narażeni są na utratę zdrowia, a nawet życia.
Okres jesienno-zimowy to czas, w którym namysłowscy
policjanci szczególną uwagę kierują w stronę osób samotnych,
schorowanych, ubogich, a przede wszystkim bezdomnych.
Podczas codziennej służby funkcjonariusze sprawdzają miejsca,
w których mogą przebywać osoby bezdomne (dworce, parki,
opuszczone budynki, ogródki działkowe). Zwracają także uwagę
na osoby, których zachowanie może świadczyć, że znajdują się
pod działaniem alkoholu. Takie osoby są szczególnie narażone
na wychłodzenie organizmu i zamarznięcie.
Apelujemy do wszystkich mieszkańców Powiatu
Namysłowskiego, o zwrócenie uwagi na osoby leżące, siedzące
na ławce, sąsiadów, bliskich, którzy z powodu trudnej sytuacji
życiowo- bytowej mogą być narażone na wychłodzenie.
Jeśli widzisz, że ktoś potrzebuje pomocy, zadzwoń na
policyjny numer alarmowy 997, 112 lub zgłoś to osobiście w
najbliższej jednostce Policji. Jeden telefon może uratować
ludzkie życie! O wsparcie dla takiej osoby możemy również
zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej.
Inf. KPP w Namysłowie

Uroczyste spotkanie rowerzystów odbyło się przy pysznym
obiedzie, którego sponsorami byli radni Porozumienia
Namysłowskiego. W tym roku rozdzieliliśmy się na dwa zespoły, w
tym każda grupa dostosowała do swoich możliwości tempo jazdy
oraz ilość przejechanych kilometrów. Jesteśmy szczęśliwi, że
nasze trasy odbyły się bez żadnego „upadku”. Z roku na rok
pokonujemy również coraz więcej kilometrów, dla porównania w
2008 roku – 702 km, a w roku bieżącym – 1378 km, pomimo tego,
iż co rok jesteśmy starsi. Wyjazdów mieliśmy 39, w tym średnia
km grupy pierwszej to – 35 km, a grupy drugiej - 22 km.
Dziękujemy za wszystkie zaproszenia, zawsze chętnie w nich
uczestniczyliśmy. Naszym zadaniem, jako członków
Rowerowego Patrolu - nie jest pouczanie i nakazywanie jazdy na
rowerach, ale promowanie zdrowia oraz aktywności poprzez
udział w tego typu wyjazdach. Zbiórki rowerzystów odbywały się
zawsze na Rynku w Namysłowie w niedziele i święta.
Październikowe spotkanie zakończyliśmy „egzaminem”
dotyczącym znajomości przepisów ruchu drogowego,
przygotowanym przez jednego z rowerzystów. Dziękujemy
wszystkim rowerzystom za aktywną formę spędzania wolnego
czasu, spotkamy się w trzecią niedzielę marca 2015 roku na
rozpoczęciu nowego sezonu. Pozdrawiamy wszystkich
rowerzystów!
Rowerowy Patrol

„Z SERCEM DO ZWIERZĄT”
ZMIANA ORGANIZACJI
RUCHU W RYNKU

Pod takim hasłem 6 października br. w Szkole
Podstawowej nr 5 w Namysłowie odbyło się spotkanie
edukacyjne, którego głównym celem było wskazanie prawa
zwierząt do poszanowania, opieki i ochrony.
W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciel namysłowskiej
policji Katarzyna Ulbrych, lekarz weterynarii Łukasz Ocharski,
komendant Straży Miejskiej Krzysztof Jankowiak oraz
przedstawiciel Koła Łowieckiego - Zbigniew Juzak. Do tego
przedsięwzięcia uczniowie klas IV-VI przygotowywali się, tworząc
gazetki ścienne dotyczące praw zwierząt, cech dobrego opiekuna
oraz zasad hodowli chomików. Ponadto wszyscy uczyli się
piosenek „Każdy ma jakiegoś bzika" i „Do serca przytul psa”.
Spotkanie prowadzili uczniowie klasy VI. Dzieci, słowem i
piosenką podkreślały, że posiadanie zwierzęcia w domu to
olbrzymia radość, ale i obowiązek. Szczególną uwagę zwróciły na
to, że zwierzęta to istoty żywe, że potrafią czuć i cierpieć, że nie
mówią ludzkim głosem i dlatego nie mogą się skarżyć, bronić, ani
walczyć o swoje prawa. Uczniowie przypomnieli, że każdemu
zwierzęciu, niezależnie od gatunku, rasy czy przeznaczenia, jakie
wyznaczył mu człowiek, należy się zapewnienie
>>>

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców
Namysłowa oraz osobom prowadzącym działalność
gospodarczą, Urząd Miejski planuje się wprowadzić
następujące zmiany dotyczące parkingów:
1) bezpłatny postój w całej strefie parkowania do 30 min.
2) zamknięcie Rynku dla ruchu kołowego w godzinach od
godziny 18:00 do 06:00.
KK

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ W NAMYSŁOWIE
37 m2, II piętro, 1 duży pokój, duży balkon, centralne ogrzewanie,
słoneczne, niskie koszty utrzymania, blisko rynku
TELEFON: 609 801 011
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jak najlepszych warunków, a przede wszystkim przestrzeni, aby
zwierzę mogło się swobodnie poruszać, zapewnienia mu
wyżywienia, stałego dostępu do wody oraz miejsca do życia,
które umożliwi mu swobodny rozwój oraz spędzanie czasu.
Wypowiedzi uczniów w sprawie humanitarnego traktowania
zwierząt uzupełnili zaproszeni goście. Komendant Straży
Miejskiej mówił o obowiązkach właścicieli czworonogów. Zwrócił
uwagę, aby psy wyprowadzać na smyczy oraz przypomniał
dzieciom zasady zachowania się w przypadku ataku ze strony
zwierzęcia. Funkcjonariuszka policji podała wiele przykładów
niewłaściwego traktowania zwierząt, podkreśliła przy tym, że są
one karalne. Ponadto wskazała, gdzie szukać pomocy w
przypadku problemów spowodowanych przez
nieodpowiedzialnych opiekunów zwierząt. Człowiek decydujący
się na posiadanie jakiegokolwiek zwierzęcia powinien również
zapewnić mu odpowiednią opiekę weterynaryjną - tak mówił
lekarz weterynarii. Zwierzę, tak jak i człowiek – podkreślał, może
zachorować, potrzebuje też profilaktyki, jak chociażby
szczepienia. Nikt nie pozbywa się dziecka dlatego, że jest chore.
Również zwierzęta nie są rzeczami, które można wyrzucić jeśli
przestają funkcjonować jak należy. Odpowiedzialność polega
właśnie na tym, aby w takich momentach okazać się godnym
opiekunem i zapewnić im fachową opiekę. Przedstawiciel Koła
Łowieckiego przybliżył dzieciom istotę łowiectwa. Powiedział, że
praca myśliwych to opieka nad zwierzętami wolnożyjącymi, która
polega między innymi na dokarmianiu zwierzyny w okresach
jesienno - zimowych, na sadzeniu drzewek na łowisku, selekcji
zwierzyny, jak również na reintrodukcji zwierzyny np. bażanta.
Myślistwo to nie krwawe łowy - podkreślił myśliwy, lecz selekcja
zwierzyny, polegająca na eliminacji chorych i słabych sztuk, które
nie rokują zdrowej populacji w danym środowisku. Pozostawienie
chorych jednostek może bowiem powodować nieodwracalne
skutki w populacjach. Na koniec wszyscy goście obejrzeli
wystawę prac konkursowych: „Mój pupil jest wyjątkowy i
niepowtarzalny”. Był to również dzień, w którym dzieci mogły
pochwalić się swoimi pupilami. W szkole zagościły rybki, chomiki,
króliczki, papugi i pieski. Cała społeczność szkolna mogła
podziwiać przyniesione zwierzęta, a ich opiekunowie prześcigali
się w pochwałach na ich temat.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w
Namysłowie, z Wydziału Prewencji zajmujący się
profilaktyką nieletnich spotkali się z dziećmi i młodzieżą w
namysłowskim Domu Dziecka.

Zasady bezpiecznego zachowania się w sytuacjach
zagrożenia, odpowiedzialność prawna nieletnich za czyny
karalne oraz przejawy demoralizacji, to główne tematy omawiane
w trakcie spotkania. Wizyta mundurowych miała między innymi
na celu zwrócenie uwagi na zagrożenia występujące wśród
nieletnich, a także na zachowania niezgodne z prawem. Podczas
prelekcji funkcjonariusze w formie dyskusji z uczestnikami
spotkania wskazali także na odpowiedzialność karną, jaką
ponoszą osoby nieletnie za popełnienie czynów zabronionych.
Wyjaśniając różnicę między pojęciem „nieletni”, a „małoletni” oraz
definicję czynu karalnego i demoralizacji, omówili
odpowiedzialność nieletnich za czyny karalne, będące
przestępstwem lub wykroczeniem. W odpowiedzi na padające ze
strony uczestniczącej w spotkaniu młodzieży mundurowi omówili
także sankcje sądu rodzinnego, jako władnego w badaniu i
orzekaniu spraw dotyczących nieletnich.
Inf. KPP w Namysłowie

REALIZACJA PROGRAMU
„ŚNIADANIE DAJE MOC”
Śniadanie stanowi najważniejszy posiłek w ciągu dnia.
Jest ono niezwykle istotne, ponieważ organizm ucznia
potrzebuje rano znacznie więcej energii do działania.
Nauka jest dla dziecka dużym wysiłkiem, a umysłowe
zmagania potęgują zapotrzebowanie na energię, które i tak jest
dość duże w przypadku wciąż rozwijającego się młodego
organizmu. Spożywanie drugiego śniadania warunkuje, nie tylko
dostarczenie składników pokarmowych, ale także uczy
prawidłowych nawyków żywieniowych. Codzienne śniadanie
pomaga dzieciom dobrze zacząć dzień i daje równy start w
szkolne obowiązki. Dlatego też Szkoła Podstawowa im. Wojska
Polskiego w Kamiennej przystąpiła już po raz czwarty do
Programu „Śniadanie Daje Moc”, którego głównym celem jest
zwiększanie świadomości uczniów nt. zdrowego odżywiania i roli
śniadania w ich diecie.
7 listopada br. w klasach I-III zorganizowano warsztaty
kulinarne, dając w ten sposób możliwość uczniom wspólnego
przygotowania i skonsumowania najważniejszego posiłku.
W
tym dniu, w udekorowanych salach lekcyjnych uczniowie, pod
kierunkiem wychowawców i rodziców robili kolorowe kanapki,

Warto pamiętać, że stosunek do zwierząt jest miarą
człowieczeństwa! Należy uczyć dzieci obserwować,
rozumieć potrzeby zwierząt oraz odpowiedzialności za ich
los i byt!
Inf. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Namysłowie
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muzyce, gry i zabawy sportowe.
Po południu apetyt dopisał zarówno dzieciom, jak i dorosłym.
Wszyscy bardzo chętnie udali się na boisko szkolne, gdzie mogli
zjeść pyszne, pachnące ogniskiem ziemniaki oraz pieczone
kiełbaski.
Wspólnym radościom nie było końca. Na kolejne takie
spotkanie zapraszamy za rok!
Inf. ZSP w Smarchowicach Wielkich

sałatki i owocowe szaszłyki. W klasie pojawiły się także „wyspy”:
kanapkowa, owocowa i deserowa. I jak tu nie spróbować tych
smakowitości?! Samodzielne przygotowanie posiłku oraz
estetyczny wygląd zastawionego stołu sprawiły, że uczniowie
bardzo chętnie zjedli wspólnie drugie śniadanie. Warsztaty stały
się również okazją do poznania ciekawostek na temat żywienia
oraz zasad higieny przygotowania i spożywania posiłków.

,,DO NASZEJ JEDYNKI
WPADŁA JESIEŃ”
3 października br. w Przedszkolu nr 1 w Namysłowie
odbyło się ,,Święto pieczonego ziemniaka”, które stało się
już tradycją placówki.

Gościem specjalnym spotkania był ratownik medyczny, który
przybliżył uczniom w formie prezentacji, walory zdrowotne
śniadania. Uczniowie aktywnie pogłębiali wiedzę, zadawali
pytania i wspólnie rozwiewali wątpliwości dotyczące 12 zasad
zdrowego odżywiania.
Inf. SP w Kamiennej

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA W ZSP
W SMARCHOWICACH WIELKICH

Dzieci uczestniczyły w licznych „ziemniaczanych”
konkursach. Nie zabrakło również wesołych zabaw przy muzyce.
Największą atrakcją była jednak degustacja pieczonych w
ognisku ziemniaków. Wszystkie dzieci z przyjemnością
korzystały ze słonecznej pogody i zajadały się smakołykami.
Wspólnie spędzony czas przyniósł wszystkim wiele radości i
dostarczył pozytywnych wrażeń, a każda z grup otrzymała
dyplom z okazji obchodzonego święta.
W październiku, w
poszczególnych grupach
wiekowych odbyło się
również uroczyste
„ P a s o w a n i e n a
przedszkolaka”.
Uroczystość ta w
dużym stopniu stanowi
zakończenie procesu
adaptacyjnego dzieci do
warunków i zasad
panujących w przedszkolu.
Podczas pasowania
przedszkolaki swoim
zachowaniem potwierdziły,
że dobrze czują się w przedszkolu. Zaprezentowały przed
zaproszonymi rodzicami piosenki, wiersze i tańce, których
nauczyły się do tej pory. Kolorowe stroje grupowe podkreśliły
doniosłość wydarzenia. W dalszej części uroczystości dzieci
złożyły uroczyste ślubowanie, a dyrektor placówki z pomocą
zaczarowanego lizaka dokonała uroczystego pasowania. Tym
sposobem pozyskaliśmy pełnoprawnych przedszkolaków. Na
pamiątkę tej ważnej chwili każde dziecko otrzymało dyplom oraz
słodkości.
>>>

W październiku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Smarchowicach Wielkich odbyła się uroczystość
„Pasowania na ucznia i na przedszkolaka”, połączona z
obchodami „Święta pieczonego ziemniaka”.

Była to wspaniała okazja, aby zaprosić do wspólnej zabawy
całe rodziny, a słoneczna pogoda pozwoliła na to, aby dzień ten
spędzić na świeżym powietrzu. Wspaniale zaprezentowały się
przedszkolaki oraz uczniowie klasy pierwszej. Dzieci śpiewały
piosenki, mówiły wierszyki, tańczyły, wykonywały specjalnie
przygotowane dla nich zadania. A wszystko po to, aby stać się w
końcu pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnoprzedszkolnej. Przybyli goście oraz nauczyciele i starsi uczniowie
byli bardzo dumni z najmłodszych, kiedy Ci zostali pasowani na
ucznia i przedszkolaka.
W tym dniu na dzieci czekały liczne atrakcje, m.in.:
malowanie twarzy, zabawy z chustą animacyjną, tańce przy
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„PASOWANIE NA ŻŁOBKOWICZA”

10 listopada br. przedszkolaki obchodziły „Światowy
Dzień Jeża”.
W namysłowskim Żłobku odbyła się pierwsza, ważna
Z tej okazji w przedszkolu ogłoszony został konkurs
plastyczny pt. ,,Jeż”, którego celem jest rozwijanie zdolności uroczystość – „Pasowanie na Żłobkowicza”.
plastycznych, pobudzanie wyobraźni oraz prezentacja talentów
dzieci. Do konkursu wewnątrz przedszkolnego zgłoszono prawie
70 prac, które dzieci wykonały wraz z rodzicami. Wszystkie prace
umieszczone zostały na wystawie przedszkolnej i cieszą się
dużym zainteresowaniem. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło
10 listopada, a nagrodzone prace zostały wysłane na konkurs
ogólnopolski o tym samym tytule, do jednego z warszawskich
przedszkoli.
Inf. Przedszkole nr 1 w Namysłowie

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
W SP IM. WOJSKA POLSKIEGO
W KAMIENNEJ
11 listopada br. obchodziliśmy 96. rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości. Dla upamiętnienia tych
wydarzeń uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wojska
Polskiego w Kamiennej przygotowali uroczystą akademię.
Młodzi artyści zaprezentowali montaż słowno-muzyczny,
nawiązujący do jednych z najważniejszych wydarzeń w dziejach
państwa polskiego. Ten niecodzienny spektakl, przeplatany
wierszami i pieśniami o tematyce patriotycznej, przybliżył
zebranym burzliwe dzieje naszej ojczyzny. Dzięki tej krótkiej lekcji
historii cała społeczność szkolna mogła poczuć atmosferę
tamtych wydarzeń i zrozumieć, jak wiele zawdzięczamy tym,
którzy walczyli o wolną Polskę.
Gość specjalny
starszy szeregowy
Damian Staszczyszyn z
X Brygady Logistycznej
w Opolu przybliżył
uczniom pracę żołnierzy
w s z e r e g a c h
współczesnych sił
zbrojnych naszego
kraju. Podczas
spotkania opowiedział o
misjach w Iraku i
Afganistanie, w których
c z t e r o k r o t n i e
uczestniczył w
charakterze kierowcysanitariusza. Za swoją
pracę został oznaczony
dwoma medalami:
Gwiazdą Iraku i
Afganistanu. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, jak wygląda
codzienne życie i praca żołnierzy na misjach oraz uświadomić
sobie, jak ważna i ciężka jest to służba. Wspomnienia
zaproszonego gościa wywarły na uczniach niezapomniane
wrażenia, a samo spotkanie było wspaniałą lekcją historii.
Inf. SP w Kamiennej
reklama płatna

W związku z zaistniałą sytuacją,
chciałabym przeprosić Pana Mariusza Ch.
właściciela lombardu przy ul. W. Polskiego
za fałszywe oskarżenia skierowane
w jego osobę.

Dzieci z wszystkich grup zaprezentowały krótką część
artystyczną, po której nastąpiło uroczyste pasowanie przez
dyrektor placówki. Po części „oficjalnej” wszystkich zaproszono
do wspólnej zabawy, tańców i świętowania. Na zakończenie
uroczystości dzieciom wręczono pamiątkowe dyplomy i słodycze.
Uśmiech na twarzach towarzyszył wszystkim przez cały dzień,
dzieci rozpierała duma, więc „Pasowanie na Żłobkowicza”
uznajemy za udane.
Inf. Żłobek w Namysłowie

„PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA”
17 października br. w Przedszkolu w Bukowie Śląskiej
odbyło się „Pasowanie na przedszkolaka”.

Dzieci odświętnie ubrane wyszły na scenę, aby
zaprezentować swoim najbliższym program, który przygotowały z
pomocą nauczycielek. Przedszkolaki z wielkim zapałem
recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Na koniec dyrektor
placówki wielkim ołówkiem, pasowała dzieci na „prawdziwe”
przedszkolaki. Młodsze oficjalnie przystąpiły do grupy
„SMERFÓW”, a starsze do grupy „TYGRYSÓW”. Występy
zostały nagrodzone gromkimi brawami.
Inf. Przedszkole w Bukowie Śląskiej

Firma „KRZYŚ-POL” zatrudni osobę na stanowisko

MENADŻERA SPRZEDAŻY
Miejsce pracy: Goszcz, mile widziane doświadczenie
tel. 71 399 94 62
kom. 603 670 212

ZATRUDNIMY KONSTRUKTORA
mile widziana znajomość programu SOLIDWORKS
wymagana znajomość języków
GNIOTPOL KURZNIE TEL. 77 469 71 01

Z poważaniem Kamila Antkowiak
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ZARYS DZIAŁALNOŚCI NAMYSŁOWSKIEGO
OŚRODKA KULTURY W OKRESIE 3 KWARTAŁÓW
2014 ROKU I PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ
DO KOŃCA ROKU KALENDARZOWEGO

Obejmuje on działania Namysłowskiego Ośrodka Kultury
oraz Izby Regionalnej, których prace uzupełniały się wzajemnie,
szczególnie w okresie remontu. Trwał on w okresie od maja do
połowy września - ok. 4,5 miesiąca i choć większość imprez
organizowano w tym czasie w plenerze, to pewne ich rodzaje
organizowano w pozostałych jednostkach NOK (wystawy
plastyczne, prezentacja prac ATA itp.) oraz przy świetlicach
wiejskich.
Pozostałe jednostki, tj. Biblioteka Publiczna i świetlica
środowiskowa na dworcu kolejowo - autobusowym pracowały
zgodnie z założonym planem działań, przejmując również
niektóre z działań NOK (sale prób, turniej szachowy, wynajmy
itd.).
A oto szczegóły:
1. Udostępnianie Sali widowiskowej, pomieszczeń i sprzętu
nagłośnieniowego dla namysłowskich placówek oświatowych,
zakładów pracy, organizacji społecznych, partii politycznych w
celu odbycia prób i do organizacji spotkań, imprez - m. in. święto
patrona szkoły, otrzęsiny dla uczniów klas pierwszych, pomoc w
organizacji imprez integrujących z osobami niepełnosprawnymi –
PCPR, Mikołajki - planowane dla Nestle, Mniejszości
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Niemieckiej, Targi Edukacji i Pracy - OHP, PUP itd. (42 imprezy –
2845 osób ).
2. Współorganizacja imprez o charakterze ponadlokalnym ATA 2014, „Kolędujmy razem” -wojewódzki przegląd zespołów
kolędniczych ZSS i ogólnopolskim - WOŚP (3 imprezy – 850
osób).
3. Jasełka i bale karnawałowe namysłowskich przedszkoli i
szkół (5 imprez – 1300 osób).
4. Fascynujący świat nauki i technologii - realizacja projektu
Urzędu Marszałkowskiego cykl spotkań i warsztaty edukacji
filmowej (4 seanse – 320 osób).
5. Koncerty estradowe - m.in. Jerzy Połomski, Ryszard
Rynkowski, Karnawałowa Strauss Gala, Mozzartriada – opera (4
koncerty – 510 osób).
6. Spektakle teatralne: bajki, lektury szkolne, profilaktyka
uzależnień dla dzieci i młodzieży (9 spektakli – 1960 osób).
7. Seanse filmowe dla dzieci i młodzieży namysłowskich szkół
w ramach cyklu „Nowe horyzonty edukacji filmowej” - raz w
miesiącu (20 seansów – 860 osób).
8. Kino Orange - raz na 2 miesiące (14 projekcji filmowych –
900 osób).
9. Spotkania prezentujące i propagujące twórczość poetycką
dzieci i młodzieży, m. in. szkolne konkursy poezji, Klubu Młodych
Twórców WENA (10 spotkań – 790 osób).
10. Współpraca ze środowiskiem emerytów - organizacja
imprez, m.in.: 80 +, Opłatek Kresowiaków, Olimpiada Sportowa
Seniorów, wykłady dla Uniwersytetu III Wieku, powołanie koła
animacji w celu tworzenia i wspierania artystycznych zespołów w
środowisku seniorów (7 imprez - 655 osób).
11. A k c j a L a t o – c y k l f e s t y n ó w ś r o d o w i s k o w y c h
organizowanych w poszczególnych sołectwach Gminy
Namysłów wspólnie z Radami Sołeckimi i Parafialnymi (12
festynów – ok. 1200 osób).
12. Próby i artystyczne występy zespołów, muzycznych,
instrumentalnych i wokalnych na imprezach lokalnych, a także
poza nimi - Dni Namysłowa, Opolskie Szmaragdy, Wojewódzki
Dzień Seniora - Łosiów, Dożynki Gminne, Dziadowa Kłoda dożynki gminne itd. (184 wizyty – ok. 2200 osób).
13. P r a c a k ó ł z a i n t e r e s o w a ń w c z a s i e r e m o n t u w
pomieszczeniach zastępczych basenu „Delfin”, sala
gimnastyczna Gimnazjum Nr 1 w Namysłowie - fitness, break
dance, klub miłośników gitary, studio piosenki (9 spotkań – 164
osoby).
14. W Izbie Regionalnej: organizacja wystaw twórców
amatorów i profesjonalistów, konkursów regionalnych,
historycznych, rocznicowych, lekcje muzealne, wycieczki po
miejskich zabytkach (10
wystaw – 480 osób).
15.
W okresie nie
objętym remontem
prowadzono płatny wynajem
pomieszczeń NOK - sala
widowiskowa, sala klubowa,
kameralna i hol, dla podmiotów
nie związanych stricte z
działalnością kulturalną (12
wynajmów – 370 osób).
16.
Organizacja imprez
plenerowych organizowanych
wspólnie z zespołami miast
partnerskich - Słowiańskie
Święto w Namysłowskim
Grodzie - zespoły taneczne i
wokaliści z Ukrainy, zespół
Serebeat z Serbołużyc (ok. 300
osób).
Inf. NOK
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PREZENTACJE MAŁYCH
FORM SCENICZNYCH

OGŁOSZENIE
Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że
Gmina Namysłów posiada w budynku dworca kolejowoautobusowego usytuowanego przy ulicy Dworcowej 7 w
Namysłowie, do oddania w najem lokal użytkowy na parterze
budynku o powierzchni 22,82 m², z przeznaczeniem na
prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem usług
gastronomicznych.
Wyżej wymieniony lokal wyposażony jest w instalacje wodnokanalizacyjną, cieplną i elektryczną. Koszty wyposażenia lokalu
ponoszą najemcy, bez możliwości żądania rozliczenia go w
trakcie najmu lub w chwili zwrotu lokalu.
Budynek dworca kolejowo-autobusowego w Namysłowie wraz z
opisanym powyżej lokalem jest 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 lokalu 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.

18 listopada br. w Bibliotece Publicznej w Namysłowie
odbył się przegląd małych form scenicznych, zatytułowany „Jesienny koncert”, który opowiadał o pięknej, barwnej
jesieni.

W przeglądzie uczestniczyły: dzieci z Przedszkola
Integracyjnego, młodzież z Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza,
podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy oraz
Warsztat Terapii Zajęciowej w Namysłowie.
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni gromkimi brawami,
książkami oraz słodyczami.
Inf. Biblioteka Publiczna w Namysłowie

SPOTKANIE Z WIESŁAWEM DRABIKIEM
Autor ponad 150 bajeczek dla dzieci ukazujących się od
1995 r. w wydawnictwach Skrzat, Siedmioróg, Debit, Wilga i
Pascal gościł 14 listopada br. w Bibliotece Publicznej w
Namysłowie.

Termin składania ofert upływa z dniem 15 grudnia 2014
roku.
Burmistrz Namysłowa
/-/ Krzysztof Kuchczyński

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW
NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAŻY
Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Dubois
nr 3 (budynek B, III piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący działki położone w
Namysłowie (karta mapy 5), w rejonie ulic: Pamięci Sybiraków,
Spokojna, Wileńska, o numerach: 522/2, 522/3, 522/4, 522/5, 522/6,
522/7, 522/8, 522/9, 522/10, 522/11 oraz 522/12, dla których Sąd
Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą nr OP1U/00061205/2.
W/w działki zlokalizowane są w otoczeniu osiedla domów
jednorodzinnych we wschodniej części miasta. W miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są jako teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Po okresie 6 tygodni od dnia opublikowania wykazu, zostanie
ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w
nieruchomości.
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom
wymienionym w art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn.
zm.), jeżeli złożą wnioski o nabycie w terminie określonym w
ustawie.
Burmistrz Namysłowa
/-/ Krzysztof Kuchczyński

Są to pełne humoru wierszowane bajeczki, chętnie czytane
i oglądane przez najmłodszych, ale i rodzice czytający je swoim
pociechom zbytnio się nie nudzą. A może to zasługa wspaniałych
ilustracji Marka Szala, Andrzeja Kłapyty, Doroty Szoblik, Elżbiety
Śmietanki-Combik, Pawła Kołodziejskiego i Carlosa Busquetsa?
Najbardziej znane książeczki to: „Bajka o Smoku i Kraku i o tym
jak powstał Kraków”, „Awantura na podwórku”, „Łakomczucha”,
„Kocie łakocie”, Mała Mysz skacze czyli myszomania”. Niektóre
bajeczki były prezentowane w programie telewizyjnym pt.
„Książki z górnej półki”, a kilka z nich pokazano na
Międzynarodowych Targach Książki w Bolonii w 2003 roku.
Dużym powodzeniem wśród dzieci cieszy się seria: „Zostań
Mistrzem” opisująca drogę do medali naszych najlepszych
sportowców (ukrywających się pod postaciami sympatycznych
zwierzątek).
Inf. Bibliotek Publiczna w Namysłowie
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Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 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 652/VI/14 Burmistrza Namysłowa
z dnia 23 września 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 548/VI/14
Burmistrza Namysłowa z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zbycia
nieruchomości

Burmistrz Namysłowa ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Burmistrz Namysłowa o g ł a s z a
IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w
Namysłowie, obejmującej działkę nr 12/37, k. m. 13, o powierzchni
0,5100 ha, niezabudowanej, bez obciążeń i zobowiązań, dla której
Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą nr OP1U/00042983/0.
Nieruchomość inwestycyjna położona w południowo-wschodniej
części miasta. Działka nieuzbrojona, w kształcie trójkąta,
zlokalizowana na terenie oznaczonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego jako strefa zabudowy usługowoprodukcyjnej, rozumianej jako budynki przemysłowe, budynki
biurowe i konferencyjne, budynki handlu, gastronomii, bocznice
kolejowe, wraz z obiektami i urządzeniami budowlanymi związanymi z
tą zabudową. Dostęp do drogi publicznej zapewniony poprzez
służebność na działkach gminnych oznaczonych nr 12/38 i 581/3.

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w
Namysłowie przy ul. Oławskiej 11, obejmującej 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.

Cena wywoławcza – 198 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt
osiem tysięcy 00/100 złotych).
Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną brutto – zawiera podatek
VAT.
Wadium – 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych).

Cena wywoławcza – 162 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa
tysiące 00/100 złotych). Cena jest ceną brutto.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia 2014 r. o godzinie 11:00 w
Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B,
pokój nr 28.

Wadium wynosi 16 200,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy dwieście
00/100 złotych).
Przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia 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 do
dnia 11 grudnia 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 koszty
przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży,
płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy
notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.
Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny,
informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu),
w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i
Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
tel. 77 4190 377 (w godzinach pracy Urzędu).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium do
dnia 11 grudnia 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., II z dnia 31.07.2014 r. oraz III z
dnia 30.10.14 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

KUPIĘ GRUNTY
SZYBKA WYPŁATA GOTÓWKI
TEL: 692 471 877
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I MIĘDZYNARODOWY MEMORIAŁ
IM. WITKA PROCIAKA ORAZ
PATRYKA ŻYMAŃCZYKA

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), w związku z zarządzeniem nr 653/VI/14 Burmistrza
Namysłowa z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zbycia
nieruchomości

Od 14 do 15 listopada br. w sali I LO w Namysłowie odbył
się I Międzynarodowy Memoriał imienia Witka Prociaka oraz
Patryka Żymańczyka w zapasach stylu wolnym.
Zawody miały na celu upamiętnienie i uhonorowanie
tragicznie zmarłych w wyniku wypadku samochodowego 9
grudnia 2013 r. w drodze na pokaz zapaśniczy dla młodzieży
szkolnej zawodników miejscowego Orła. Witek (rocznik 94), to
reprezentant Polski na wielu imprezach sportowych, w tym
Mistrzostwach Świata, Mistrz i medalista Mistrzostw Polski,
członek kadry Narodowej, ogromnie utalentowany i
perspektywiczny zawodnik. Witek był wielką nadzieją
Namysłowa na medale Mistrzostw Europy, Świata oraz Igrzysk
Olimpijskich. Patryk (rocznik 95) z racji mniejszego stażu
treningowego nie miał jeszcze tak wysokich wyników
sportowych, ale był bardzo ambitny i zaangażowany i gdyby nie
czas, którego mu zabrakło, na pewno osiągnąłby niejeden
sukces. Realizował się jako sportowiec i sędzia okręgowy. Obaj
chłopcy to wspaniali młodzi ludzie i sportowcy.
Impreza miała mocną obsadę, startowało wielu
kadrowiczów i medalistów Mistrzostw Polski, M/n Mistrzostw
Polski, Pucharu Polski w jedenastu kategoriach wagowych. Na
starcie zawodów stanęło 110 zawodników z 19 klubów z trzech
krajów (Ukraina, Niemcy, Polska). Ukrainę reprezentował klub
Champion ze Zbaraża, Niemcy klub VfL Neckargartach RINGEN
- w tym klubie w lidze niemieckiej dwa sezony występował Witek
Prociak. Z Polskich klubów do rywalizacji przystąpiły kluby: LKS
Mazowsze Teresin, UKS Grunwald Plewiska, Wisła Świecie, Gryf
Wojnowo, LKS Ceramik Krotoszyn, MOSM Tychy, Wiatr Wołów,
ZKS Górażdże, WKS Śląsk Milicz, LKS Dąb Brzeźnica, KS
Budowlani Łódz, ZKS Slavia Ruda Śląska, UKS Bizon Milicz,
UKS SMS Łódz, ZKS Stal Rzeszów, Feniks Stargard Szczeciński
oraz gospodarze LKS Orzeł Namysłów. Sędzią głównym
podczas zmagań młodych sportowców był Dariusz Stępień z
Namysłowa.
Memoriał miał godną oprawę i odbywał się we wspaniałej
atmosferze. Zmagania sportowców oglądała bardzo duża liczba
kibiców i zaproszonych gości (w tym: rodzice i rodzeństwo,
rodziny, sympatie, przyjaciele Witka i Patryka). Zawody
zaszczycił swoją obecnością Prezes PZZ Grzegorz
Pieronkiewicz, V- ce Prezes PZZ Maciej Zakowicz, członek
Zarządu PZZ i Prezes OZZ Michał Jaworski oraz władze miasta,
powiatu Namysłów i dyrektor Zespołu Szkól Rolniczych w
Namysłowie Jacek Pietroszek – szkoły, do której uczęszczali
zawodnicy. W przerwie zawodów delegacje klubów i
zaproszonych gości udały się na cmentarz w celu złożenie
wiązanek kwiatów i zapalenia zniczy. Podczas uroczystego
otwarcia uczestnicy I Memoriału uczcili minutą ciszy pamięć obu
chłopców, a V - ce Prezes PZZ Maciej Zakowicz na ręce rodziców
przekazał pośmiertnie Złote Gwiazdy PZZ z Diamentami,
najwyższe odznaczenie Polskiego Związku Zapaśniczego. W
kategoriach memoriałowych tj. do 63 kg (kat. Witka) i do 69 kg
(kat. Patryka) medalistów nagradzali rodzice zawodników. >>>

Burmistrz Namysłowa ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w
Namysłowie, obejmującej działkę nr 190/2, k. m. 1, o powierzchni
1,1865 ha, niezabudowanej, bez obciążeń i zobowiązań, dla której
Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą nr OP1U/00021766/0.
Nieruchomość położona w peryferyjnej części miasta, w
bezpośrednim sąsiedztwie osiedla domów jednorodzinnych i
zabudowy szeregowej (okolice ul. Wierzbowej).
Działka w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego oznaczona, jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej (do czterech mieszkań w budynku). Możliwość
doprowadzenia sieci uzbrojenia technicznego z terenów przyległych.
Cena wywoławcza – 511 000,00 zł (słownie: pięćset jedenaście
tysięcy złotych 00/100).
Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną brutto – zawiera
podatek VAT.
Wadium – 52 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych
00/100).
Przetarg odbędzie się w dniu 16 stycznia 2015 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 do
dnia 12 stycznia 2015 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego
w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku
Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się
dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega
przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. O
wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że
postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z
zaokrągleniem w górę do pełnych setek złotych.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomości zwycięzcy przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi
w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia
aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone
(bez odsetek).
Cena nieruchomości ustalona w przetargu powiększona o koszty
przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży,
płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy
notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.
Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny,
informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie
(www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Namysłowie.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i
Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
tel. 77 4190 377 (w godzinach pracy Urzędu).
Burmistrz Namysłowa
/-/ Krzysztof Kuchczyński
reklama płatna
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SOL-DRUK Sebastian Olczyk, ul. 1. Maja 12,

Sprzedam działki budowlane w Kamiennej
Tel. 502 043 281
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Od strony sportowej zawody zdominowali zawodnicy z Orła
Namysłów, którzy zajęli I miejsce w pkt. drużynowej z sześcioma
pierwszymi miejscami oraz goście ze Zbaraża, którzy zajęli II
miejsce drużynowo. Trzecie miejsce w pkt. klubowej zdobył LKS
Ceramik Krotoszyn. Najlepszym zawodnikiem imprezy został
uznany zwycięzca kat. wag. do 35 kg Andriy Tkach ze Zbaraża.
Oto złoci medaliści i miejsca zawodników z Namysłowa:
29 kg:
1. Lejczak Julian (2003) - LKS Orzeł Namysłów;
2. Wiśniewski Nehemiasz (2003) - LKS Orzeł Namysłów;
32 kg:
1. Sołtys Bartosz (2003) - WKS Śląsk Milicz;
3. Bender Wiktor (2005) - LKS Orzeł Namysłów;
3. Bratosiewicz Patryk (2005) - LKS Orzeł Namysłów;
5. Niezgoda Kamil (2003) - LKS Orzeł Namysłów;
5. Stanek Marcin (2003) - LKS Orzeł Namysłów;
35 kg:
1. Tkach Andriy (2003) - Zbaraż (Ukraina);
3. Stępień Jan (2002) - LKS Orzeł Namysłów;
5. Krupiński Krystian (2003) - LKS Orzeł Namysłów;
38 kg:
1. Pavlyshyn Oleh (2002) - Zbaraż (Ukraina);
5. Stępień Sebastian (2002) - LKS Orzeł Namysłów;
7. Kulon Kacper (2004) - LKS Orzeł Namysłów;
42 kg:
1. Budyka Daniel (2001) - ZKS Stal Rzeszów;
5. Buczkowski Mateusz (2002) - LKS Orzeł Namysłów;
47 kg:
1. Makuch Jakub (2000) - LKS Orzeł Namysłów;
15. Kamiński Jakub (2003) - LKS Orzeł Namysłów;
54 kg:
1. Makuch Szymon (1997) - LKS Orzeł Namysłów;
58 kg:
1. Lejczak Wiktor (1998) - LKS Orzeł Namysłów;
3. Sobolewski Dawid (2001) – LKS Orzeł Namysłów;
63 kg - KATEGORIA MEMORIAŁOWA WITKA:
1. Zubyk Robert (1997) - LKS Orzeł Namysłów;
7. Materac Bartosz (1998) - LKS Orzeł Namysłów;
8. Lejczak Max (2003) - LKS Orzeł Namysłów;
11. Wandycz Jakub (2002) - LKS Orzeł Namysłów;
69 kg - KATEGORIA MEMORIAŁOWA PATRYKA:
1. Malicki Paweł (1998) - LKS Orzeł Namysłów;
8. Gumiela Dawid (1999) - LKS Orzeł Namysłów;
12. Skórski Mateusz (1997) - LKS Orzeł Namysłów;
76 kg:
1. Bąk Sebastian (1997) - Wisła Świecie;
3. Malicki Mateusz (1997) - LKS Orzeł Namysłów;
12. Komarnicki Karol (2003) - LKS Orzeł Namysłów;
KLASYFIKACJA KLUBOWA (sześć najlepszych klubów):
1. LKS Orzeł Namysłów;
2. Zbaraż Ukraina;
3. LKS Ceramik Krotoszyn;
4. WKS Śląsk Milicz;
5. ZKS Stal Rzeszów;
6. ZKS Slavia Ruda Śląska.
Inf. LKS Orzeł w Namysłowie

96. ROCZNICA ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada br. w Namysłowie, jak co roku, świętowano
uroczyście 96. Rocznicę Odzyskania przez Polskę
Niepodległości.

Obchody rozpoczęto mszą św. odprawioną w intencji
Ojczyzny w kościele p.w. św. Franciszka z Asyżu i św. Piotra z
Alkantary w Namysłowie.
Następnie ulicami miasta, w asyście funkcjonariuszy Policji
oraz Namysłowskiej Orkiestry Dętej, przemaszerowały liczne
poczty sztandarowe, delegacje placówek oświatowych,
organizacji kombatanckich i najważniejszych instytucji w mieście.

W pochodzie uczestniczyli m.in.: włodarze Gminy
Namysłów, naczelnicy i pracownicy poszczególnych Wydziałów
Urzędu Miejskiego w Namysłowie, Radni Rady Miejskiej w
Namysłowie, a także przedstawiciele Starostwa Powiatowego w
Namysłowie, Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie oraz licznie
zgromadzeni mieszkańcy gminy.
>>>
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LISTOPAD 2014
Pod tablicą poświęconą Państwu Podziemnemu i Armii
Krajowej, znajdującej się na wschodniej ścianie Ratusza oraz
pod Obeliskiem przy ulicy Pocztowej, na której znajduje się
tablica poświęcona Pamięci Kombatantów i Osób
Represjonowanych Ziemi Namysłowskiej, złożono kwiaty i
zapalono znicze, czcząc pamięć poległych.
Dalsza część uroczystości odbyła się w Namysłowskim
Ośrodku Kultury, gdzie wygłoszono okolicznościowe
przemówienia. Tam też z wielkim zaciekawieniem obejrzano
program artystyczny, przygotowany przez uczniów z Gimnazjum
nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie.
MR

6 listopada br. 22 pary z Gminy Namysłów obchodziły
jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.
Doceniając rolę i trwałość małżeństwa Prezydent RP
Bronisław Komorowski przyznaje jubilatom Medale za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Odznaczenia te i dyplomy w
imieniu prezydenta wręczyli zastępca burmistrza Namysłowa
Andrzej Galla oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w
Namysłowie Roman Horodecki. Uroczystość złotych godów
odbyła się w restauracji „Limba” w Namysłowie.
Wśród dostojnych Jubilatów byli Państwo: Romualda i
Stanisław Adamczykowie z Namysłowa, Teresa i Edward
Bębenkowie z Namysłowa, Maria i Józef Bodowie z Namysłowa,
Krystyna i Czesław Frysztakowie z Namysłowa, Józefa i
Wincenty Gackowie z Mikowic, Władysława i Stefan Gełejowie z
Namysłowa, Irena i Stanisław Kocotowie z Namysłowa, Krystyna
i Teodor Kowalczykowie z Namysłowa, Gertruda i Kazimierz
Litwinowie z Namysłowa, Stanisława i Mieczysław Madejowie z
Namysłowa, Krystyna i Bogdan Maszlankowie z Namysłowa,
Maria i Michał Migdałowie z Igłowic, Wiktoria i Stanisław
Morzeńscy z Kowalowic, Janina i Tadeusz Nowakowiczowie z
Namysłowa, Lucyna i Wojciech Ołpińscy z Namysłowa,
Kazimiera i Bronisław Pęcherscy z Namysłowa, Maria i Bronisław
Sajdakowie z Jastrzębia Śląskiego, Leokadia i Józef
Standzonowie z Namysłowa, Olga i Leon Święsowie z
Kowalowic, Romana i Wiesław Turoniowie z Kowalowic,
Bogumiła i Bolesław Włodarczykowie z Namysłowa oraz Halina i
Jarosław Żółtanieccy z Namysłowa.
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reklama płatna

50 LAT RAZEM

Do życzeń dla Jubilatów dołączono kwiaty i słodki
poczęstunek. Chwile wzruszeń i wspomnień pobudzały dźwięki
dobrze znanego wszystkim nowożeńcom marsza weselnego
Mendelssohna. Dostojnym Jubilatom gratulujemy tak
wspaniałego stażu małżeńskiego, życzymy dużo zdrowia,
radości z każdego wspólnie przeżytego dnia, pogody ducha oraz
kolejnych udanych rocznic.
MR

