Nr 2 (59)/2013 Magazyn samorządowy

MARZEC

W tym numerze:
WYDARZENIA
 Wsparcie dla przedsiębiorców
w Gminie Namysłów,
 Dofinansowanie na
wyposażenie Izby Regionalnej,
 Plany inwestycyjne ZWiUK
„EKOWOD” w Namysłowie,
 „Złoty Kłos 2012”,
 „Prymus” ZSM,
 Każdy wiek ma swoje chwile,
OBCHODZONE ŚWIĘTA
 ”Dzień Kobiet”,
 Stół Wielkanocny,
A TO HISTORIA...
 Dzieła św. Augustyna w
zasobie Izby Regionalnej
w Namysłowie,
INFORMACJE
 Bezpłatna pomoc
psychologiczna,
 Chleb powszedni,
 Uwaga remonty,
EDUKACJA
 Owoce w szkole,
 Nabór do przedszkoli,
 Biblioteka wspiera akcję „Nie
bądź jeleń weź, paragon”,
KULTURALNIE
 „Wena” i jej przyjaciele,
 Walentynki „Weny” w
Namysłowskim Ośrodku Kultury,
SPORT
 Turniej piłki halowej drużyn z
Jednostek Ochotniczej Straży
Pożarnej Gminy Namysłów,
 Mamy mistrza Polski,
 Złoto Alicji Czyżowicz,
OGŁOSZENIA
 Bonifikata na zakup mieszkań
w „ZAN” Sp. z o.o.,
 Przetargi

MARZEC 2013
„CZY ZNASZ SWOJĄ GMINĘ?”
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którego fragment
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zamieszczone obok
zdjęcie.
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Wydawca: Urząd Miejski w Namysłowie,
46-100 Namysłów, ul. Dubois 3.
Redaktor naczelny: Jolanta Grabowska;
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: 7500 egzemplarzy.

2

MARZEC 2013
WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
W GMINIE NAMYSŁÓW

wysokości 6 336 000 zł rocznie. Pozwoli to na wsparcie
średnio 22 przedsiębiorców miesięcznie. W latach 20142020, Unia Gospodarcza ma szansę pozyskania środków na
zabezpieczenie działalności Lokalnego Funduszu
Pożyczkowego "Samorządowa Polska" Namysłów sp. z o.o.
łącznie na poziomie 30-35 mln zł. Lokalny Fundusz
Pożyczkowy "Samorządowa Polska" Namysłów sp. z o.o. z
siedzibą w Namysłowie będzie Uczestnikiem Programu
"Samorządowa Polska", powiązanym umową franczyzy z
Centrum Operacyjnym "Samorządowa Polska" S.A., które
pełni rolę ogólnopolskiego koordynatora i jest instytucją
zarządzającą, a także ponoszącą odpowiedzialność za efekty
ekonomiczne Lokalnego Funduszu Pożyczkowego
"Samorządowa Polska" Namysłów sp. z o.o. z siedzibą w
Namysłowie. Jako lokalna instytucja finansowa, LFP
prowadzić będzie działalność związaną z ozyskiwaniem
środków finansowych, pochodzących z Unii Europejskiej, z
przeznaczeniem na udzielanie pożyczek dla MSP. Pożyczki
te będą dystrybuowane przez Biuro PożyczkowoInwestycyjne, a więc wyłonionego w drodze konkursu
przedsiębiorcę, który odpowiedzialny będzie za włączanie
MSP do Programu oraz za stały kontakt z przedsiębiorcami z
danego terenu.
W ramach mechanizmu zabezpieczającego realizację
Programu "Samorządowa Polska", Unia Gospodarcza
powołała Krajowy Fundusz Poręczeniowy "Samorządowa
Polska" sp. z o.o. Jest to ogólnopolska instytucja finansowa,
której celem jest reasekurowanie działalności lokalnych
funduszy pożyczkowych oraz ubezpieczanie ich aktywów i
poręczanie kredytów udzielanych przez system bankowy na
rzecz MSP na zakup towarów, usług i technologii, w ramach
systemu zakupów grupowych Programu "Samorządowa
Polska".
Udziałowcem Krajowego Funduszu Poręczeniowego
"Samorządowa Polska" sp. z o.o. będzie również Gmina
Namysłów. Zaangażowanie kapitałowe Gminy w ww. spółkę
przewidziane jest na poziomie 50 000 zł.
inf. www.samorzadowa-polska.eu

W dniu 21 grudnia 2012 roku Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński i Prezes dr Jacek Janiszewski,
reprezentujący Unię Gospodarczą Samorządowych
Funduszy Pożyczkowych „Samorządowa Polska” S.A.,
podpisali Porozumienie w sprawie przystąpienia Gminy
Namysłów do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego
„Samorządowa Polska” Namysłów sp. z o.o. w
Namysłowie oraz Krajowego Funduszu Poręczeniowego
„Samorządowa Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Celem Lokalnego Funduszu Pożyczkowego
"Samorządowa Polska" Namysłów sp. z o.o. z siedzibą w
Namysłowie (LFP) jest wspieranie rozwoju mikro, małych i
średnich przedsiębiorców zarejestrowanych w Gminie
Namysłów poprzez umożliwienie im pozyskania środków
finansowych, w drodze udzielanych pożyczek na cele
związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności
gospodarczej, a także wspieranie wszelkich przedsięwzięć i
inicjatyw służących rozwojowi przedsiębiorczości. Pożyczki
udzielane będą także na działania związane z ekonomią
społeczną, realizowaną przez organizacje pozarządowe, tj.
zaspakajanie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie
pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców,
działających na rynku lokalnym oraz działalność na rzecz
minimalizacji występującego w Gminie bezrobocia. Spółka
będzie udzielała pożyczek do wysokości 25 000 EUR mikro,
małym i średnim przedsiębiorcom zarejestrowanym na
terenie Gminy Namysłów. Oferowane pożyczki będą
konkurencyjne w porównaniu do ofert banków i innych
komercyjnych instytucji finansowych w zakresie warunków,
na jakich będą udzielane, to jest m.in. w zakresie
oprocentowania, procedur ich uruchomienia i spłaty oraz
wymaganych zabezpieczeń. Zgodnie z przyjętym planem,
Lokalny Fundusz Pożyczkowy "Samorządowa Polska"
Namysłów sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie będzie udzielał
na rzecz małych i średnich przedsiębiorców średnio 264
pożyczki rocznie (średnio 22 pożyczki miesięcznie), o
przewidywanej, przeciętnej wartości 24 000 zł, co spowoduje,
iż zakładana wielkość udzielonych przez LFP pożyczek w
skali roku wyniesie 6 336 000 zł. Oznacza to, że przy
finansowym zaangażowaniu gminy w tworzenie LFP poprzez
nabycie udziałów za kwotę 4 000 zł, Lokalny Fundusz
Pożyczkowy "Samorządowa Polska" Namysłów sp. z o.o.
udostępni na rzecz MSP z tego terenu środki pomocowe w

DOFINANSOWANIE NA
WYPOSAŻENIE IZBY REGIONALNEJ
Gmina Namysłów uzyskała dofinansowanie w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 (PROW) na realizację dwóch projektów, których
celem było uzyskanie funduszy na wyposażenie Izby
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pradziejami regionu. Są to zabytki wielkiej klasy, szeroko
znane i opisywane w archeologicznej literaturze europejskiej i
światowej, jako przykład dziedzictwa kulturowego obecnych
Ziem Polskich. Realizacja przedsięwzięcia uzasadniona jest
brakiem dostępności zabytków archeologicznych dla turystów
odwiedzających Namysłów, oryginały są przechowywane we
Wrocławiu. Będzie to promocja unikatowych i wartościowych
zasobów dziedzictwa kulturowo-archeologicznego,
składającego się na potencjał turystyczny Powiatu
Namysłowskiego. Repliki dwóch zespołów skarbów
brązowych (znalezionych w Woskowicach i w Miejscu) oraz
dwóch pojedynczych, cennych zapinek (typu węgierskiego z
Pawłowic oraz typu Kowalowice) są to eksponaty, których nie
ma możliwości pozyskania w oryginale lub w depozyt
m u z e a l n y, s t ą d j e d y n ą s z a n s ą z a p r e z e n t o w a n i a
zwiedzającym najcenniejszych zabytków archeologicznych z
terenu Powiatu Namysłowskiego jest wykonanie i
udostępnienie do zwiedzania replik. Całkowity koszt realizacji
przedsięwzięcia to ok. 40 tys. zł, z czego dofinansowanie
wynosi 25 tys. zł.
Dofinansowanie uzyskane z drugiego projektu
przeznaczone będzie na zakup mebli do biblioteki i
czytelni, które powstaną w Izbie Regionalnej.
Gromadzone i udostępniane tam będą księgozbiory oraz
zbiory specjalne. Planuje się zakup m.in. regałów
bibliotecznych, szafek katalogowych, stanowiska
komputerowego bibliotekarza i stanowisk czytelniczych
użytkowników, lamp biurkowych a także kserokopiarki,
komputera itp. Zbiory biblioteczne i specjalne Izby
Regionalnej stanowią publikacje naukowe, popularnonaukowe i popularyzatorskie, rękopisy, starodruki, mapy,
plany, i inne materiały ikonograficzne, przekazane Izbie
Regionalnej przez Towarzystwo Miłośników Ziemi
Namysłowskiej. W rezultacie, postanie w pełni profesjonalnie
wyposażona i przystosowana do wykorzystania przez jej
użytkowników pracownia specjalistyczna, gromadzącą zbiory
dotyczące dziedzictwa kulturowego, turystyki, historii, kultury,
historii sztuki, architektury i innych aspektów związanych z
przeszłością i teraźniejszością Ziemi Namysłowskiej. Ziemia
Namysłowska w swej historii obejmowała także tereny poza
zasięgiem obecnego województwa opolskiego, np. Rychtal i
okolice. Użytkownik uzyska możliwość odszukania w jednym
miejscu, w pracowni bibliotecznej i czytelni Izby Regionalnej,
praktycznie wszystkich możliwych materiałów dotyczących
regionu, bez konieczności odszukiwania rozproszonych w
różnych instytucjach informacji i materiałów. Całkowity koszt
przedsięwzięcia to ok. 57 tys. zł. Dofinansowanie wyniosło 25
tys. zł.
Inf. NOK

Pierwszy projekt, złożony przez Lokalną Grupę Działania
„Stobrawski Zielony Szlak”, objął wykonanie replik
zabytków archeologicznych (zespołów skarbów brązowych
oraz dwóch zapinek) odkrytych na terenie powiatu
namysłowskiego. W ramach przedsięwzięcia planuje się
także zakup gablot wystawowych, umożliwiających
ekspozycję replik. Pierwszy skarb brązowy pochodzi z
Woskowic Małych, został odkryty jesienią 1896 r. podczas
prac rolnych. Skarb pochodzi z okresu halsztackiego D (lata
550-400 p.n.e.). Składa się z 3 brązowych cist (cylindrycznych
naczyń poprzecznie żebrowanych), z dwoma ruchomymi
kabłąkami, 3 naszyjników (o średnicach od 24,3 do 27,5 cm),
wykonanych z brązowej blachy o bogato zdobionych
końcach, 46 płaskich, kolistych tarczek, 2 brązowych
łańcuchów o długości 102 i 103 cm, 2 wędzideł brązowych,
dwuczłonowych o długości 18 cm. Zarówno cisty, wędzidła,
jak i łańcuchy były importowane przez ludność kultury
łużyckiej z Italii.
fot. Muzeum Śląska Opolskiego

Zabytki przechowywane są obecnie w Muzeum
Archeologicznym, Oddziale Muzeum Miejskiego Wrocławia.
Drugi skarb brązowy pochodzi z Miejsca w Gminie Świerczów.
Skarb został odkryty w 1900 r. podczas orki. Ocenia się, ze
pochodzi z lat 1000-900 p.n.e. W jego skład wchodzi 10
siekierek z tulejką, o długości 12-13,5 cm, bogato
ornamentowana bransoleta spiralna i 4 ornamentowane
bransolety wykonane z pręta o kolistym lub trójkątnym
przekroju. Siekierki z tulejką i uszkiem były używane na
terenie Śląska, Wielkopolski, Węgier i Słowacji. Zabytki są
przechowywane w zbiorach Muzeum Archeologicznego,
Oddziału Muzeum Miejskiego Wrocławia. Obecnie są
prezentowane na stałej wystawie archeologicznej w Muzeum
Śląska Opolskiego w Opolu. Dodatkowo, przedsięwzięcie
obejmowało będzie wykonanie repliki zapinki z brązu typu
węgierskiego z Pawłowic Namysłowskich. Zapinka należała
do skarbu przedmiotów brązowych znalezionego w 1927 r.
podczas prac polowych. W skład skarbu, poza opisywaną
zapinką, wchodziło 6 naramienników z tarczkami oraz 4
bransolety spiralne. Zabytek o długości 16,3 cm, wykonany z
drutu, z kabłąkiem, datowany jest na lata 1100-1000 p.n.e.
Zapinki tego typu należą do zabytków rzadko spotykanych w
kulturze łużyckiej, uważane są za import z terenu Węgier.
Analogiczne egzemplarze odkryto w Świerczowie oraz w
Miejscu. Zabytek przechowywany jest w Muzeum
Archeologicznym, Oddziale Muzeum Miejskiego Wrocławia.
Ostatnim zadaniem w ramach operacji będzie wykonanie
repliki zapinki typu Kowalowice, o kuszowatej konstrukcji
sprężyny, z wygiętą nóżką. W rezultacie, otrzymamy w pełni
profesjonalnie wykonane repliki zabytków archeologicznych,
niczym nie różniące się od oryginałów. Będą one stanowiły
ważny element ekspozycji dotyczącej Ziemi Namysłowskiej,
prezentowanej w Izbie Regionalnej w Namysłowie.
Zwiedzający uzyskają możliwość zobaczenia w Izbie
zabytków na co dzień niedostępnych, a ściśle związanych z

PLANY INWESTYCYJNE „EKOWODU”
W 2013 ROKU
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Patrząc na wykaz planowanych inwestycji i remontów
Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD”
Sp. z o.o. na 2013, wyciągnąć można wniosek, że spółce
zapowiada się pracowity rok. O omówienie
zaplanowanych przedsięwzięć poproszono Prezesa
„Ekowodu” – Artura Masiowskiego.
J.G.: Jakie zadania inwestycyjne planuje spółka zrealizować
w 2013 roku?
A.M.: Nasze plany inwestycyjne, zgodnie z Wieloletnim
Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i
Kanalizacyjnych, realizowane będą w ciągu trzech,
najbliższych lat. Największym wyzwaniem stojącym przed
Spółką „EKOWOD” w 2013 roku i latach następnych jest
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realizacja projektu pn. „Rozwiązanie problemów gospodarki
ściekowej w powiecie namysłowskim”. Po kilku latach starań
udało się doprowadzić do podpisania umowy o
dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko przyznającego dotację
wynoszącą 13 264 048,45 zł, tj. 53% wartości zadania. Całość
zadań realizowanych w ramach projektu oraz zadań z nim
związanych wyniesie ponad 30 mln zł. Podpisana umowa
pozwoli na realizację największego w historii powiatu
namysłowskiego zadania inwestycyjnego w sferze
komunalnej.
J.G.: Co to oznacza dla
mieszkańców?
A.M.: Wybudowanie
kanalizacji sanitarnej w 9
miejscowościach. W kilku
miejscowościach już
wcześniej udało się tego
dokonać, tj. w Rychnowie,
Ziemiełowicach, Łączanach,
Jastrzębiu. W trakcie budowy
jest kanalizacja sanitarna w
Smarchowicach Wielkich, a
w latach 2013-2014
przedsięwzięcie to podjęte
zostanie w Objeździe,
K o w a l o w i c a c h ,
J a k u b o w i c a c h i
Idzikowicach. Około 3 tys.
mieszkańców zyska
możliwość podłączenia do
sieci kanalizacyjnej. W
ramach projektu zostanie
również rozbudowana i
zmodernizowana oczyszczalnia ścieków. Nakłady na
oczyszczalnię ścieków wyniosą ponad 7,5 mln zł. Bez
uzyskania dofinansowania, nie bylibyśmy w stanie wykonać
tych zadań.
Kolejnym ważnym zadaniem będzie zakończenie
przebudowy węzła kanalizacyjnego przy ul. Sycowskiej i ul.
Oleśnickiej w Namysłowie. Planujemy bezpośrednie
połączenie strefy przemysłowej Namysłowa i gmin
ościennych, tj. Wilkowa i Domaszowic, z oczyszczalnią
ścieków (dzięki temu ścieki z ww. terenów nie będą
prowadzone przez miasto). Całkowity koszt zadania to ponad
1,5 mln zł. W 2013 roku zaplanowaliśmy zakończenie
ostatniego etapu tego przedsięwzięcia, tj. przeprowadzenia
kanalizacji przez tory kolejowe – koszt to ok. 200 tys. zł.
Dodatkowo zaplanowaliśmy modernizację sieci
wodociągowo – kanalizacyjnej w centrum miasta. Wymiana
przyłączy i instalacji to koszt około 300 tys. zł.
Rozpoczęliśmy przebudowę rowu odwadniającego pomiędzy
ulicami Mariańską i Oławską. Przebudowany odcinek
wyeliminuje lokalne podtopienia w przypadku deszczy
nawalnych i wiosennych roztopów, szczególnie uciążliwych
dla działkowców. Realizacja zadania pochłonie około 400 tys.
zł.
J.G.: A co z inwestycjami związanymi z modernizacją sieci
wodociągowej?
A.M.: W dalszym ciągu planujemy modernizację i rozbudowę
sieci wodociągowej. Wykonaliśmy połączenie systemów
wodociągowych wszystkich 5 gmin w jeden, ”duży”,
połączony system. Dzięki temu rozwiązaniu, w przypadku
awarii, jesteśmy w stanie doprowadzić wodę z innej gminy. W
tym roku planujemy w Namysłowie ostatni etap połączenia
dwóch stacji uzdatniania wody, tj. zakładu przy ul. Braterskiej i
ul. Jana Pawła II. Koszt inwestycji wyniesie około 150 tys. zł.

Po zakończeniu zadania będziemy mogli pracować
niezależnie na każdej stacji i dostarczać wodę w przypadkach
awarii.
J.G.: Na kiedy zaplanowane jest zakończenie inwestycji?
A.M.: Zadania, na które uzyskaliśmy dofinansowanie, muszą
być zakończone do końca 2015 roku. Harmonogram jest
ściśle określony. Kilkunastomilionowe, planowane wydatki
wiążą się z utrudnieniami, gdyż będą realizowane w terenach
zurbanizowanych. Prosimy naszych mieszkańców o
wyrozumiałość, gdyż cel który wspólnie osiągniemy pozwoli
na zachowanie czystego środowiska nie tylko dla nas, ale dla
przyszłych pokoleń.
J.G.: W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
też szykują się zmiany?
A.M.. W związku ze zmianami ustawowymi, przygotowujemy
się do realizacji zadań. W grudniu 2012 r. zaopatrzyliśmy się w
nowoczesną śmieciarkę, a o innych zmianach będę
informował w późniejszym czasie.

UWAGA REMONTY !
Zarząd Zakładu
Wodociągów i Usług
Komunalnych "EKOWOD"
Spółka z o.o. w Namysłowie
informuje, iż z powodu
przebudowy rowu
odwadniającego, przejście
od ul. Mariańskiej w
Namysłowie do torów
kolejowych, będzie
zamknięte na czas remontu.
Za utrudnienia przepraszamy.
Prezes ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie
Artur Masiowski

BEZPŁATNA POMOC
PSYCHOLOGICZNA
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W budynku Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Namysłowie przy ul.
Harcerskiej 1, w każdy piątek
w godz. 8:00 - 10:00,
mieszkańcy Gminy
Namysłów mogą korzystać z
bezpłatnych konsultacji
społecznych, prowadzonych
przez panią psycholog mgr
Jolantę Czarnecką-Kukę.
Konsultacje mają na celu
udzielenie pomocy i wsparcia osobom, znajdującym się w
trudnej sytuacji życiowej. Zakres problemów, z którymi mogą
zgłaszać się zainteresowani, jest bardzo obszerny. Pomoc
psychologiczna kierowana jest do osób, które z różnych
powodów, nie potrafią poradzić sobie
z otaczającą rzeczywistością, a także do osób
wyjeżdżających za granicę kraju i ich rodzin, które na skutek
emigracji, swojej czy też bliskiej osoby, przeżywają kryzys w
sferze osobistej, rodzinnej oraz społecznej.
Celem konsultacji jest szczegółowa analiza bieżącej sytuacji,
zdefiniowanie problemu oraz zaplanowanie skutecznej formy
pomocy.
JG
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KAŻDY WIEK MA SWOJE CHWILE...

A TO HISTORIA…
DZIEŁA ŚW. AUGUSTYNA W ZASOBIE
IZBY REGIONALNEJ W NAMYSŁOWIE

5 m a r c a b r. w ś w i e t l i c y d w o r c a k o l e j o w o autobusowego w Namysłowie odbyło się spotkanie, na
które organizatorzy – Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Oddział Rejonowy II w Namysłowie zaprosili
mieszkańców Gminy Namysłów po 80. roku życia.
Co ciekawe, na liście mieszkańców gminy w tym
sędziwym znalazło się aż 859 osób!

Św. Augustyn z Hippony urodził
się 13 listopada 354 r. w Tagaście,
małym miasteczku rzymskiej Afryki. W
374 r. założył szkołę retoryczną,
a później sam został nauczycielem
r e t o r y k i . P r z y s t ą p i ł d o s e k t y,
wyznawców manicheizmu. Atmosfera
tam panująca i głoszone idee sprawiły,
że zaczął tworzyć swoje pierwsze
dzieła filozoficzne. W 387 r. przyjął
wraz ze swoim synem chrzest,
ostatecznie przekonały go do tego
wydarzenia „nocy mediolańskiej”.
Augustyn usłyszał głos dziecięcy, zwracający się do niego
słowami: „tolle lege” („bierz, czytaj”). Właśnie ta sytuacja
sprawiła, że sięgnął po Biblię, a to, co przeczytał, wywarło na
niego tak duży wpływ, że nie miał już wątpliwości, co do
prawdziwości wiary chrześcijańskiej. Gdy zmarła jego matka
(a niebawem również syn), założył pierwszy w Afryce klasztor.
W 391 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Hippony
– Waleriusza, po jego śmierci Augustyn sam objął to
stanowisko. W wyniku okupacji wandalskiej zmarł 28 sierpnia
430 r.
W zasobie Izby Regionalnej w Namysłowie znajduje się 3
i 4 tom „Dzieł św. Augustyna” (Operum Divi Aurelii Augustini
Hipponensis Episcopi), w formie jednej księgi. Jest to bardzo
ciekawe wydanie bazylejskie z 1541-1544 roku, wydrukowane
w oficynie Jana Frobena, założonej przez najsłynniejszego
kronikarza namysłowskiego. Oficyna Frobena słynęła z
druków literatury klasycznej i wydań patrystycznych, do
których możemy zaliczyć „namysłowskie” księgi „Dzieł św.
Augustyna”. Księga spisana została na czerpanym papierze,
po łacinie, oprawiona w skórę i drewno, z ośmioma
metalowymi okuciami rogów i dwoma metalowymi zapięciami
(uszkodzone). Grzbiet księgi sześciopolowy ze zwięzami.
Kolejnym dziełem św. Augustyna w zasobie Izby
Regionalnej jest „Duch a litera” (De spiritu et litera). Jest to
traktat, który Augustyn napisał w odpowiedzi Marcellinusowi.
Księga została wydana w Norymberdze w 1524 roku, w
drukarni Jana Petreiusa, tego samego drukarza, który w 1540
roku ofiarował się wydrukować dzieła Mikołaja Kopernika.
Księga spisana została na czerpanym papierze, po łacinie,
okładka musiała ulec zniszczeniu, ponieważ obecnie księga
jest oprawiona we współczesną okładkę.
dr Bartłomiej Stawiarski

Spotkanie otworzył Prezes Zarządu Stowarzyszenia – Jan
Klusko, witając przybyłych na spotkanie: Burmistrza
Namysłowa – Krzysztofa Kuchczyńskiego, Zastępcę
Burmistrza Namysłowa – Andrzeja Gallę, Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Namysłowie – Jarosława Iwanyszczuka oraz
wszystkich, tak licznych Gości. Burmistrz Krzysztof
Kuchczyński pogratulował obecnym tak pięknego wieku oraz
życzył zdrowia i sił na dalsze lata życia. Do wspólnego
śpiewania zachęcili następnie wykonawcy z zespołu
„Przeczowskie Skowronki”, po którym wszyscy zasiedli do
poczęstunku.
JG

reklama płatna

ZŁOTO ALICJI CZYŻOWICZ
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2 marca br. w Rudniku k/Raciborza odbyły się
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski kadetek w zapasach
kobiet do lat 17. Pierwsze miejsce w kategorii wagowej 43
kg wywalczyła 15-letnia zawodniczka LKS „Orzeł”
Namysłów - Alicja Czyżowicz.
Alicja była jedyną reprezentantką
województwa opolskiego podczas
wspominanej imprezy sportowej. Ta
młoda zapaśniczka - Mistrzyni Polski
Młodziczek w 2012 r.,
zaprezentowała się wyśmienicie i
zdecydowanie wygrała ze starszymi
rywalkami, w tym z V zawodniczką
Mistrzostw Europy w 2012 r. i złotą
medalistką O O M w 2012 r. Dominiką Szynkowską z Suplesu
Kraśnik, którą pokonała w ½ finału
uzyskując wynik 12:1. W finale Allicja
zmierzyła się z zawodniczką
najlepszego klubu w Polsce w
zapasach kobiet - Cementu Gryf
Chełm Alicją Piersą zdobywając swój pierwszy tytuł w grupie
kadetek do lat 17. Zwycięstwo namysłowskiej zawodniczki
przybliżyło Ją do startu w Mistrzostwach Europy i Świata w
2013 r. w reprezentacji Polski. Trenerami zawodniczek są
Marcin Marcinkiewicz i Krzysztof Pawlak szkoleniowcy LKS
„Orzeł” Namysłów.
Inf. Krzysztof Pawlak
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DZIEŃ KOBIET

2) Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać
z pracownicą umowy o pracę w okresie ciąży, a także w
okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy (chyba że
zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy
bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę
zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na
rozwiązanie umowy) oprócz przypadku, kiedy pracownica
zatrudniona jest na okres próbny, nie przekraczający
jednego miesiąca). Wypowiedzenie ani rozwiązanie nie
jest możliwe także w okresie od dnia złożenia przez
pracownicę wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego
do dnia zakończenia tego urlopu.
3) Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za
wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu
macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia
upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest
obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę
zakładową organizacją związkową termin rozwiązania
umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym
okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują
świadczenia określone w odrębnych przepisach. Okres
pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu
zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia
pracownicze.
4) Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas
wykonania określonej pracy albo na okres próbny
przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu
po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu d o
dnia porodu (nie dotyczy to przypadku, kiedy umowa o
pracę na czas określony zawarta jest w celu zastępstwa
pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności
w pracy).
5) Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach
nadliczbowych ani w porze nocnej. Pracownicy w ciąży nie
wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce
pracy ani zatrudniać w systemie przerywanego czasu
pracy.
6) Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia
przez nie 4. roku życia nie wolno bez jego zgody
zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w
przerywanym systemie czasu pracy, jak również
delegować poza stałe miejsce pracy.
7) Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:
· 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy
jednym porodzie,
· 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy
jednym porodzie,
· 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy
jednym porodzie,
· 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy
jednym porodzie,
· 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej
dzieci przy jednym porodzie.
8) Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo
do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej
jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Do
sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się
poprzednie okresy zatrudnienia.
9) Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch
półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy.
Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo d o
dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na
karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane
łącznie.
JG

„Przyszedł człowiek, świat bierze doskonalszą postać,
Ale jeszcze to dzieło nie mogło tak zostać.
I gdy czegoś wszechmocnej robocie braknęło,
Bóg stworzył kobietę i ukończył to dzieło.”
Cyprian Godlewski
Międzynarodowy Dzień Kobiet od lat obchodzony jest
bardzo uroczyście. Początki Święta Kobiet sięgają
starożytnego Rzymu. Już wtedy, w pierwszym tygodniu
marca, obchodzono tzw. Matronalia, a więc święto związane
z macierzyństwem i płodnością. Na początku XX w. Święto
Kobiet zaczęto obchodzić w USA. Datę ustalono na 20.
lutego, na pamiątkę strajku w fabryce bawełny w Nowym
Jorku, podczas którego pracownice walczyły o wysokość
wynagrodzenia na równi z mężczyznami. W krajach
europejskich, początkowo obchodzono ten dzień 19. marca
na pamiątkę dnia, w którym król Prus złożył kobietom
niespełnioną obietnicę przyznania praw wyborczych. 8 marca
wybrano nie tylko dla upamiętnienia strajków kobiet w
Petersburgu w 1913 i 1918 roku, ale także, by uczcić rocznicę
dnia, w którym angielskim sufrażystkom udało się w końcu
przedstawić sprawę praw wyborczych dla kobiet w brytyjskim
parlamencie. W 1977 roku ONZ proklamowała
Międzynarodowy Dzień Kobiet, a kwestię wyboru daty
pozostawiła państwom członkowskim. W Polsce o tych
pięknych tradycjach szybko zapomniano. Zakładano, że
kobieta w PRL-u nie ma o co walczyć, a goździk, rajstopy,
kostka mydła lub paczka kawy powinny ją całkowicie
uszczęśliwić. Oddawała to zresztą sytuacja ówczesnych
Polek wystających w gigantycznych kolejkach po artykuły
pierwszej potrzeby. W 1993 roku premier Hanna Suchocka
zlikwidowała centralne obchody Międzynarodowego Dnia
Kobiet i od tej pory zaczęła się dyskusja: świętować czy nie?
Za obchodami święta głosuje większość pań, uwielbiają je
p r z e d s z k o l a k i , k t ó r e o b d a r o w u j ą s w o j e m a m y,
przedszkolanki, ciocie i koleżanki laurkami. Obchodzą je
także te, najbardziej wyemancypowane z pań, które uważają,
że walka rozpoczęta przez ich prababki jeszcze się nie
zakończyła.
Panie, choć ich praw wyborczych nikt już nie kwestionuje,
wciąż stanowią mniejszość w życiu politycznym. Większa
obecność kobiet w życiu publicznym, byłaby z pożytkiem dla
jego jakości. Pracowitość kobiet, ich zdolności negocjacyjne,
empatia z pewnością przyniosłyby wiele pożytków naszemu
krajowi.
Mężczyźni – partnerzy życiowi – powinni zdobyć się na
odrobinę refleksji. Współczesny mężczyzna powinien
uważać partnerstwo i równy podział obowiązków za rzecz
naturalną. Jako ojcowie, mężczyźni są tak samo
odpowiedzialni za wychowanie dzieci, jak ich matki i nie
powinni się od tego uchylać.
Polityka Unii Europejskiej prawa mężczyzn i kobiet traktuje na
równi. Uważa to za jedno ze swoich strategicznych zadań w
praktyce przestrzegania praw człowieka. Zasada równości
płci obejmuje nie tylko równość wobec prawa w kwestiach
pracy i płacy, ale także równy dostęp do urlopów
macierzyńskich i wychowawczych.
Pracodawcy muszą pamiętać, że kobiety mają
zagwarantowane prawo do płacy na równi z mężczyznami,
równe prawo do awansu i szkoleń. Nierzadko to na ich
właśnie barkach spoczywa troska o byt całej rodziny.
PAMIĘTAJMY, ŻE:
1) Kobiet nie wolno zatrudniać przy pracach szczególnie
uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.
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CHLEB POWSZEDNI

Zaczyn połączyć z zakwasem, dodać resztę składników.
Wyrabiać ok. 5-6 minut do uzyskania dość luźnego ciasta
formującego się w kulę. Odstawić do wyrośnięcia na ok 1,5
godziny. Ciasto wyrzucić na blat i podzielić na 4 części,
uformować w bochenki i odstawić jeszcze raz do wyrośnięcia
na ok. 2 godziny (do podwojenia objętości). Piekarnik
rozgrzać do temperatury ok 2300C. Piec w zależności od
wielkości bochenków od 35 do 40 minut do zbrązowienia.
Takie chlebki nadają się do podawania w nich płynnych dań,
np. żurku wielkanocnego. Gotowy chleb trzeba jednak w
odpowiedni sposób przygotować. Odkroić z góry czapeczkę,
wydrążyć, miąższ a wnętrze chleba wysmarować masłem.
Całość włożyć do gorącego piekarnika i zapiekać przez ok. 10
minut. Wydrążony miąższ należy koniecznie
zagospodarować, a mianowicie rozłożyć na blasze i wstawić
do wygasającego piekarnika po pieczeniu chleba i dobrze
obsuszyć przez 1-2 godziny. Temperatura nie może być
wyższa niż 60-700C. Wysuszony miąższ zmiksować w
blenderze i używać jak bułkę tartą. Ten i inne przepisy
dostępne na str. www.chleb.info.pl
JG

PRAWDY o chlebie:
1) Pełnoziarnisty jest bardzo zdrowy. Zawiera witaminy, B1,
B2, B6, E oraz kwas foliowy, jest bogaty w składniki
odżywcze i błonnik, a pieczony na zakwasie
(zawierającym szczepy bakterii mlekowych dobrze
wpływających na układ pokarmowy człowieka) poprawia
perystaltykę jelit, oczyszcza organizm z toksyn i związków
rakotwórczych. Kwas mlekowy w ciemnym, żytnim
pieczywie poprawia przyswajanie żelaza i wapnia, działa
leczniczo w przewlekłych chorobach żołądka, jelita
grubego, wątroby, nerek i trzustki.
2) Pełnoziarnisty, szybciej daje uczucie sytości, dlatego mniej
go zjesz. Chleb z oczyszczonej mąki pszennej nie ma nic
wartościowego poza węglowodanami napędzającymi
apetyt – dlatego białego pieczywa można jeść
nieskończenie duże ilości.
3) Zrobiony z mąki żytniej jest zdrowszy od pszennego.
4) Pieczywo na zakwasie wcale nie musi być drogie.
MITY o pieczywie:
1) Typu fast food jest zdrowe. Do ich przygotowania
wykorzystuje się mąkę pszenną, suche drożdże i całe
mnóstwo chemii: spulchniacze, wybielacze, sztuczne
kwasy, konserwanty oraz karmel i barwniki (do uzyskania
ciemnego koloru).
2) Pieczywo chrupkie ma niewiele kalorii – nie można jeść go
dużo, bo zawiera kalorii więcej niż 100 g chleba.
3) Chleb tuczy – dobry chleb długo się żuje i trawi, zaspokaja
więc głód na długi czas, dlatego nie sięgamy po niego
często.
4) Istnieje „chleb pasteryzowany” – nie wiadomo, co to
znaczy – pasteryzuje się przecież mleko, a nie chleb.

„ZŁOTY KŁOS 2012”
14 lutego br. w Opolskim Ośrodku Doradztwa
Rolniczego w Łosiowie odbyło się uroczyste
podsumowanie konkursu „Złoty Kłos 2012”. Wyróżnienie
w konkursie przypadło Janowi Gudzowskiemu ze
Smogorzowa.

Podczas zakupów pamiętaj, że:
1) Chleb pieczony z mąki żytniej, jasnej lub razowej, jest
zwarty, ciężki i lekko mokry w środku.
2) Pieczywo pszenne jest lekkie i „nadmuchane”.
3) W krajach Unii Europejskiej piekarze mają obowiązek
podawać na opakowaniu jedynie jego nazwę, rodzaj i datę
produkcji, nie muszą natomiast ujawniać składu. Jeżeli
jednak na bochenku znajdzie się lista ze składnikami, z
których zrobiony jest chleb, należy przeczytać ją uważnie. I m
wyższy numer przy oznaczeniu mąki, tym będzie jest
ona bogata w błonnik, witaminy i minerały.
4) Najlepiej, jak chleb zawiera w swym składzie jedynie
mąkę, wodę, zakwas i sól bez szkodliwych zakwaszaczy
(E322, E330) czy ulepszaczy (E471, E300).
5) Wiele chlebów „na miodzie” zawiera sztuczny miód, a więc
sam cukier.
Chleb na zakwasie można
upiec samemu w domu.
Wystarcza tylko mąka,
woda i sól.
Przepis na chlebek
wielkanocny (proporcje
na 4 małe bochenki)
Zaczyn: 300g mąki, 10g
drożdży świeżych, 300g
wody letniej (drożdże
rozkruszyć, wymieszać z
letnia woda, dodać mąką i
wymieszać. Odstawić na 2
godziny).
Ciasto chlebowe: cały zaczyn jw., 500g mąki pszennej typ
550, 100g maki żytniej, 200g zakwasu, 20g soli, 150g wody.
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Ideą konkursu, który na terenie województwa opolskiego
odbył się po raz osiemnasty, jest propagowanie nowych
technologii produkcji roślin zbożowych i osiąganie wysokich
plonów o odpowiedniej jakości oraz zwrócenie uwagi na
problemy krajowego rynku zbóż.
W ubiegłorocznej edycji “Złotego Kłosa” komisja
konkursowa postanowiła, że w roku 2012 będzie oceniana
tylko jedna kategoria zbóż - kukurydza. Ze względu na złe
przezimowanie oraz liczne wymarznięcia zrezygnowano z
realizacji konkursu w kategorii pszenicy konsumpcyjnej. W
kategorii kukurydza oceniana była wysokość plonu
przeliczeniowego z 1 ha.
Do konkursu zgłosiło się 25 producentów kukurydzy.
Wyróżniono jednego producenta z Gminy Namysłów - Jana
Gudzowskiego ze Smogorzowa. Pierwsze miejsce
przyznano firmie „Pagro” Sp. z o.o. z Pągowa.
GRATULACJE !
inf. www.oodr.pl.
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Szanowni Rodzice dzieci
w wieku przedszkolnym

Po feriach zimowych uczniowie placówek oświatowych
Gminy Namysłów wrócili do swoich szkół i do programu
Agencji Rynku Rolnego w Opolu „Owoce w szkole”, który
wdrożony został do większości szkół podstawowych
i zespołów szkolno-przedszkolnych w gminie.
Dostawy owoców i warzyw są organizowane przez
zatwierdzonych dostawców. W II semestrze roku szkolnego
2012/2013 owoce i warzywa będą spożywali uczniowie klas I –
III. Przez okres 10 wybranych tygodni semestru każde dziecko
uczestniczące w programie otrzyma po 23 porcje owoców
i warzyw, tj. przez 3 tygodnie - po 3 porcje owocowo-warzywne w
tygodniu oraz przez 7 tygodni - po 2 porcje owocowo-warzywne w
tygodniu.
W ramach programu „Owoce w szkole” dostarczane są:
1. świeże owoce: jabłka, gruszki, truskawki,
2. świeże warzywa: marchew, rzodkiewki, papryka słodka,
3. soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne.
Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje
jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu
owocowego i jednego produktu warzywnego.
W ramach programu „Owoce w szkole” dzieci nie tylko
otrzymują bezpłatnie porcje owoców i warzyw, ale również
uczestniczą w działaniach edukacyjnych informujących
o zdrowych nawykach żywieniowych oraz zaletach spożywania
owoców i warzyw.
Dotychczasowa, ogólna ocena realizacji programu „Owoce w
szkole” jest pozytywna. – Lista spożywanych przez uczniów
owoców i warzyw jest bardzo urozmaicona, a dostarczane owoce
i warzywa - świeże i dobrej jakości. Rodzice potwierdzają, że
akcja „Owoce w szkole” przyczyniła się do istotnego wzrostu
spożycia owoców i warzyw przez dzieci, a poprzez odpowiednie
zajęcia edukacyjne, do zwiększenia ich wiedzy na temat zasad
zdrowego odżywiania – poinformował Dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 3 w Namysłowie – Janusz Długokęcki.
Przystąpienie szkół do programu skutkuje korzystną zmianą
zachowań nie tylko wśród dzieci, ale także rodziców. Akcja
„Owoce w szkole” wpłynęła na zwiększenie świadomości
społeczeństwa o zdrowym odżywianiu i jego znaczeniu dla
prawidłowego rozwoju dzieci.
JG

Wzorem lat ubiegłych, w marcu b.r. przedszkola
funkcjonujące na terenie Gminy Namysłów dokonują
zapisów dzieci na przyszły rok szkolny. Do przedszkola
mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w
wyjątkowych przypadkach dyrektor przedszkola może
przyjąć dziecko 2,5-letnie. W przypadku odroczenia
realizacji obowiązku szkolnego, do przedszkola może
uczęszczać dziecko do ukończenia 10 roku życia.
Przypominamy, że wszystkie dzieci pięcioletnie (rok ur.
2008) zobowiązane są do realizacji obowiązkowego
rocznego przygotowania przedszkolnego.
Uprzejmie informujemy, że dzieci 6-letnie mogą, jeśli taka
będzie wola ich Rodziców, uczęszczać do szkoły
podstawowej jako uczniowie klasy I lub ponownie realizować
roczne przygotowanie przedszkolne. W szkołach
podstawowych Nr 3 i Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w
Namysłowie, w specjalnie przygotowanych
pomieszczeniach, planuje się uruchomienie klas I, do
których uczęszczałyby tylko dzieci 6-letnie. Bardzo prosimy
Rodziców dzieci 6-letnich o dokładne zapoznanie się z ofertą
szkół podstawowych przed podjęciem ostatecznej decyzji o
wyborze drogi edukacyjnej dla swego dziecka.
Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest "Karta
zgłoszenia dziecka do przedszkola", którą można pobrać i
złożyć wypełnioną, u dyrektora wybranego przedszkola
w okresie od 1 marca 2013 r. do 29 marca 2013 r.
Przy przyjęciu do przedszkoli pierwszeństwo mają dzieci
z a m i e s z k a ł e n a t e r e n i e G m i n y N a m y s ł ó w, a w
szczególności:
1) dzieci sześcioletnie realizujące roczne obowiązkowe
przygotowanie przedszkolne,
2) dzieci pięcioletnie realizujące roczne obowiązkowe
przygotowanie przedszkolne,
3) dzieci rodziców, wobec których orzeczono znaczny lub
umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź
całkowitą niezdolność do pracy,
4) dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,
5) dzieci z rodzin zastępczych,
6) dzieci rodziców pracujących zawodowo lub studiujących
w systemie dziennym,
7) dzieci z rodzin wielodzietnych,
8) dzieci uczęszczające do przedszkola w poprzednich
latach,
9) dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola.
Wyniki rekrutacji dzieci do poszczególnych przedszkoli
zostaną ogłoszone dnia 15 kwietnia 2013 r.
Dzieci nie przyjęte do przedszkola, na wniosek rodziców
(prawnych opiekunów) wpisywane mogą być na listę
rezerwową. W chwili zwolnienia się miejsca w przedszkolu,
dzieci będą przyjmowane z zastosowaniem wyżej
wymienionych kryteriów.
Rodzice (prawni opiekunowie), których dzieci zostały
przyjęte do przedszkola na rok szkolny 2013/2014, do dnia
30 czerwca 2013 r. podpisują umowę o świadczenie usług
przedszkola.
Szczegółowych informacji na powyższy temat udzielają
dyrektorzy poszczególnych placówek, bądź p. Grażyna
Burkiewicz - Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej, tel.
77 419-03-26.
Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej
Urzędu Miejskiego w Namysłowie
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MARZEC 2013
PAMIĘĆ NIEWZRUSZONA,
NIEPRZEMIJAJĄCA…

charakteru dzięki serdecznym, żołnierskim życzeniom
złożonym z okazji 90-tych urodzin panu Edwardowi Kacale Prezesowi Zarządu Powiatowego ZKRP i BWP.

„Naród, który nie zna swej historii skazany jest na jej
powtórne przeżycie. Naród, który traci pamięć, traci
sumienie.” Wydaje się jednak, że pamięć, rozchodzi się jak
kręgi na wodzie, jawi się coraz słabsza, niknąca, ale niekiedy
powraca z potężną siłą. A czasem trwa niewzruszona,
niemijająca.
W Zespole Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września
1939 Roku w Namysłowie od 4 lat, corocznie organizuje się
uroczystość, będącą wyrazem pielęgnowania pamięci o
żołnierzach września. Poprzez organizację przedsięwzięcia
realizuje się tym samym inicjatywę wychowawczą o
charakterze patriotycznym związaną z patronem szkoły.
Jego ideą jest prezentowanie sylwetek tych, którzy po 1945 r.
osiedlili się na Ziemi Namysłowskiej, a wcześniej walczyli o
suwerenność Polski w Kampanii Wrześniowej.
Dzięki współpracy uczniów, nauczycieli oraz rodzin byłych
ż o ł n i e r z y, o d w r z e ś n i a 2 0 11 r o k u , u h o n o r o w a n o
pamiątkowymi tablicami 16. mieszkańców powiatu
namysłowskiego. Wszystkie nazwiska i zdjęcia z kolejnych
edycji programu zamieszczone są na stronie internetowej
Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie.

Opolska Kurator Oświaty - Halina Bilik, dziękując za
kolejne zaproszenie do szkoły, złożyła gratulacje
wyróżnionym uczniom oraz wyraziła uznanie dla grona
pedagogicznego za oryginalną lekcję patriotyzmu.
Na zakończenie Wicewojewoda Opolski, ze wzruszeniem
wspominając ojca i stryja - żołnierzy września, nawiązał do
programu artystycznego i podkreślił, że każdy z nas ma dziś
to szczęście, że nie musi walczyć niczym Spartanie w obronie
wolności ojczyzny, której obecnie można się przysłużyć
zdobywaniem wiedzy i dobrą pracą.
Po pierwszej części uroczystości, gości zaproszono na
żołnierską grochówkę i słodki poczęstunek, przygotowane
przez klasy gastronomiczne Z S M pod kierunkiem
nauczycielek - Elżbiety Rzewuskiej i Edyty Skiby.
Wiesława Jastrowicz i Dariusz Karbowiak

Zaproszenie do udziału w tworzeniu
bazy terenów inwestycyjnych Gminy Namysłów
Na tegorocznej uroczystości, która odbyła się w auli ZSM
w dniu 20 lutego br., zgromadziło się, jak co roku, wielu
ważnych gości. Spotkania te odbywają się w duchu łączenia
dwóch pozytywistycznych wartości - kultu wiedzy i kultu
przeszłości, których efektem jest wyróżnianie „Prymusów”
ZSM i przyjmowanie rodzin byłych żołnierzy w poczet
Przyjaciół Szkoły.
Ważnym elementem uroczystości było wyróżnienie przez
wicewojewodę opolskiego - Antoniego Jastrzębskiego
Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej
m i e s z k a ń c ó w O p o l s z c z y z n y, z a s ł u ż o n y c h d l a
upowszechniania idei miejsc walk i męczeństwa Narodu
Polskiego oraz utrwalania historycznej pamięci. W gronie
odznaczonych zalazło się trzech nauczycieli naszej szkoły:
Wiesława Jastrowicz, Dariusz Karbowiak i Bożena
Szwed.
Pułkownik Stefan Szelka - członek Zarządu Głównego
oraz Prezes Wojewódzkiego Zarządu Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów Politycznych w swoim przemówieniu
podkreślił, że przyjęta przez szkołę formuła czczenia pamięci
o drugiej wojnie światowej jest ewenementem w skali kraju.
Po przemówieniu, w uznaniu zasług na rzecz ruchu
kombatanckiego,
pułkownik wyróżnił dyplomem m.in.
Starostwo Powiatowe w Namysłowie oraz wicedyrektor ZSM
Renatę Koziarską. Wystąpienie to nabrało sentymentalnego

W celu poszerzenia bazy nieruchomości dostępnych dla
potencjalnych inwestorów, ogłaszamy nabór prywatnych ofert
sprzedaży nieruchomości, celem umieszczenia ich w ofercie
inwestycyjnej gminy.
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani zbyciem nieruchomości:
 przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego na cele: usługowe, produkcyjne, bądź
mieszkaniowe,
 stanowiących działkę lub kompleks działek przylegających
bezpośrednio do drogi publicznej,
 o powierzchni co najmniej 1 ha,
zapraszamy do kontaktu i współpracy z Urzędem Miejskim
w Namysłowie.
Oferty spełniające kryteria, będące atrakcyjnymi lokalizacjami
inwestycyjnymi, zostaną włączone do bazy ofert inwestycyjnych
gminy i będą promowane na oficjalnej stronie internetowej gminy.
Kontakt:
Urząd Miejski w Namysłowie, Wydział Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów,
tel. 77 4190 337, 77 4190 338, 77 4190 335.
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński
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MARZEC 2013
„WENA”, JEJ PRZYJACIELE,
SYMPATYCY – I PROMOCJA
8 lutego br. w Namysłowskim Ośrodku Kultury odbyła
się uroczystość promująca dwie kolejne książkowe
edycje spod znaku KMT Wena, pt: „Córka niepokornego
czasu” (Małgorzaty Gaś) i „Ile w mym świecie prawdy”
(Kazimierza Jakubowskiego).

StÓŁ WIELKANOCNY
W Niedzielę Palmową, tj. 24 marca br. o godz. 12.00 w
Izbie Regionalnej w Namysłowie odbędzie się
rozstrzygnięcie XXV edycji konkursu organizowanego
przez Namysłowski Ośrodek Kultury pn. „Stół
Wielkanocny”.

W konkursie oceniane będą pisanki, kraszanki, kroszonki,
dostarczone w ilości co najmniej 5 sztuk, do 16 marca 2013
roku do Izby Regionalnej przy ul. Szkolnej 2 w Namysłowie.
Celem konkursu jest ukazanie obrzędowości związanej z
okresem Świąt Wielkanocnych, kultywowanych przez
mieszkańców naszego regionu. Do czasu rozstrzygnięcia
konkursu prace eksponowane będą w salach Izby Regionalnej.
Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe oraz dyplomy
dla laureatów konkursu. Pozostali uczestnicy otrzymają
dyplomy uczestnictwa w konkursie.
Inf. NOK

INFORMACJA
Od dnia 16 kwietnia br. będzie istniała możliwość
wynajęcia pomieszczenia w budynku dworca
kolejowo - autobusowego przy ul. Dworcowej 7
w Namysłowie, o powierzchni 26,19 m2, znajdującego
się na piętrze budynku.
Wszelkich informacji udziela się pod numerem
tel. 77 419 03 37.
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

KUPIĘ GRUNTY
SZYBKA WYPŁATA GOTÓWKI
TEL: 692 471 877

Muzycznie i wokalnie dedykujących osób było więcej:
Małgorzata Jaźwa, z istniejącego przy Namysłowskim
Ośrodku Kultury Studia Piosenki (prowadzonego przez
Ryszarda Radomińskiego) oraz Sandra Pankiewicz i Ula
Szuster (obie z KMT Wena). Promocyjną imprezę w pełni
uznać należy za udaną. - Dobrze, że są na Ziemi tacy ludzie,
takie wieczory, takie oazy, w których można zaczerpnąć tego,
co nieuchwytne w zagonionej codzienności, gdzie można
zatrzymać się, posłuchać bez pośpiechu i hałasu wierszy,
muzyki, zaśpiewać o tym co ważne. Ale ważna jest też Wasza
twórczość, to co słyszycie w sobie i przelewacie na papier –
powiedziała Małgorzata Pasznicka (współpracująca z Weną
pieśniarka z Wołczyna).
Kazimierz Jakubowski
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reklama płatna

Na spotkaniu zgromadzili się licznie mieszkańcy Namysłowa,
w tym: przedstawiciele władz, znani namysłowscy twórcy,
sympatycy i przyjaciele „Weny”. Swoimi balladami
uroczystość uświetnili Małgorzata Pasznicka i Mariusz
Buczek z Wołczyna, Stanisław Młynarski z Głogówka i Bartek
Mikluszka z Wrocławia.

MARZEC 2013
WALENTYNKI „WENY”
W NAMYSŁOWSKIM OŚRODKU KULTURY
Poetyckie Walentynki są celebrowane w Namysłowskim
Ośrodku Kultury przez Klub Młodych Twórców „Wena” od
wielu lat. W tym roku uroczystość odbyła się dokładnie w dniu
Świętego Walentego (14 lutego), ale w nieco zmienionej
formie. Nie było walentynkowych wróżb i ze wszech stron
wygłaszanych wierszy. Tym razem dominowały utwory
muzyczno-wokalne wykonywane przez młodych artystów z
Wrocławia - Hannę Sosnowską (wokal) i Marcina
Kowalskiego (gitara) – oboje dysponującymi świetnymi
możliwościami wykonawczymi, znakomitym obyciem ze
sceną i repertuarem zawierającym kameralne utwory
traktujące o miłości, jak na walentynki przystało.

OGŁOSZENIE
Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102,
poz. 651 z późn. zm.) 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. z 2004 r. nr 207, poz. 2108), w związku z
zarządzeniem Nr 266/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 maja
2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości,
Burmistrz Namysłowa
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż
1. działki nr 501/244 obszaru 0,1160 ha,
cena wywoławcza - 66 000,00 zł,
2. działki nr 501/245 obszaru 0,1171 ha,
cena wywoławcza - 66 100,00 zł,
3. działki nr 501/246 obszaru 0,1326 ha,
cena wywoławcza - 75 000,00 zł,
4. działki nr 501/247 obszaru 0,1152 ha,
cena wywoławcza - 65 000,00 zł,
5. działki nr 501/248 obszaru 0,1200 ha,
cena wywoławcza - 68 000,00 zł.
Wyżej wymienione działki są niezabudowane, bez obciążeń
hipotecznych, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowousługową, położone w Namysłowie w pobliżu
ul. 1 Maja. Na działkach numer 501/246, 501/247 i 501/248 znajduje
się zabytek archeologiczny nr 28 wpisany do rejestru zabytków
województwa opolskiego nr A-61-66.
Cena wywoławcza nieruchomości stanowi cenę brutto.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2013 r. o godzinie
10:00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3,
budynek A, pokój nr 9 C (mała sala narad).

Swoje wiersze recytowali: poetka Bożena Ciupa-Krewska i
poeta przybyły z Warszawy – Robert Baranowski. Oboje
zaprezentowali nie tylko znakomite wiersze ale także duże
umiejętności recytatorskie.

Dość szczelnie wypełniona sala przyjęła prezentowane
utwory z dużą sympatią obdarzając wykonawców częstymi
brawami. Widać, z handlowego święta można zrobić święto
wzruszeń i prawdziwego ciepła.
Inf. Kazimierz Jakubowski
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Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w
gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej płatna do dnia 12
kwietnia 2013 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 Urzędu Miejskiego w Namysłowie,
tel.77- 41- 90- 338 (w godzinach pracy urzędu).
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński
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OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102,
poz. 651, z późn. zm.) oraz §13 rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207,
poz. 2108), w związku z zarządzeniem Nr 389/VI/13 Burmistrza
Namysłowa z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie dzierżawy gruntów
przeznaczonych na cele rolne i działalność gospodarczą oraz najmu
lokalu użytkowego

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102,
poz. 651, z późn. zm.) oraz §13 rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207,
poz. 2108), w związku z zarządzeniem Nr 389/VI/13 Burmistrza
Namysłowa z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie dzierżawy gruntów
przeznaczonych na cele rolne i działalność gospodarczą oraz najmu
lokalu użytkowego

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na
dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolne, usytuowane
w miejscowości Bukowa Śląska składające się z działek nr:
1. 212/2 k.m. 1 o powierzchni 0,6200 ha (R IIIa)
2. 290/7 k.m. 1 o powierzchni 0,8500 ha (R IIIb-0,8000 ha,
R Iva-0,0500 ha)
3. 295/5 k.m. 1 o powierzchni 0,1400 ha (ŁIV)
4. 294/7 k.m. 1 o powierzchni 0,1362 ha (LsIV).
Ww. działki są wolne od obciążeń, przeznaczone na prowadzenie
działalności rolnej. Działki stanowią mienie komunalne Gminy
Namysłów, dla których jest prowadzona księga wieczysta Kw numer
OP1U/00082102/3.

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na
oddanie w najem lokalu użytkowego w Namysłowie
przyul. Dubois 23
Lokal o powierzchni 280 m2, położony na parterze budynku, wolny od
obciążeń, przeznaczony jest na prowadzenie działalności
gospodarczej. Wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną i
elektryczną. Posiada dostęp do toalety.
Koszt wyposażenia lokalu zgodnie z ich przeznaczeniem ponosi
najemca, bez możliwości żądania rozliczenia go w trakcie najmu lub
w chwili zwrotu lokalu. Lokal stanowi mienie komunalne Gminy
Namysłów i posadowiony jest na działce numer 1017/1, dla której
Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą Kw numer
OP1U/00042317/1.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi dla
działki nr:
1. 212/2 k.m. 1 – 1,7dt pszenicy
2. 290/7 k.m. 1 – 1,9dt pszenicy
3. 295/5 k.m. 1 – 14,00 zł
4. 294/7 k.m. 1 – 13,62 zł.

Cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu za 1m²
wynosi 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100 ), do której należy
doliczyć podatek VAT.
Postąpienie w licytacji nie może wynosić mniej niż 1% ceny
wywoławczej netto za 1m². Najemca wyłoniony w przetargu
zobowiązany będzie ponadto do ponoszenia kosztów zużycia
mediów oraz podatku od nieruchomości.
Umowa będzie zawarta na czas nieokreślony.
Lokal będzie można oglądać w dniu 20 marca 2013 roku w godz.
11.00 – 14.00.

Postąpienie w licytacji nie może wynosić mniej niż 1% ceny
wywoławczej. Wysokość czynszu dzierżawy osiągnięta w przetargu
będzie stanowiła roczną należność za dzierżawiony grunt. Czynsz
określony w decytonach pszenicy będzie wyliczony na podstawie
średniej krajowej ceny skupu pszenicy w półroczu roku
kalendarzowego poprzedzającym termin płatności czynszu.
Umowa będzie zawarta na czas nieokreślony.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2013 roku o godzinie
10.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Namysłowie,
ul. Dubois 3, pokój nr 21.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2013 roku o godzinie
12.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Namysłowie,
ul. Dubois 3, pokój nr 21.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium dla
działki numer:
1. 212/2 k.m. 1 w wysokości 50,00 zł
2. 290/7 k.m. 1 w wysokości 50,00 zł
3. 295/5 k.m. 1 w wysokości 10,00 zł
4. 294/7 k.m. 1 w wysokości 10,00 zł
najpóźniej w dniu 8 kwietnia 2013 roku do godziny 14.00 na
rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890
0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego,
osobie która wygra przetarg. W przypadku uchylenia się przez tę
osobę od podpisania umowy dzierżawy – wadium ulega przepadkowi
na rzecz wydzierżawiającego. Pozostałym osobom wadium zostanie
zwrócone na wskazany rachunek bankowy.
Czynsz dzierżawny płatny jest raz w roku w terminie do 15. września.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z podaniem
uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie zostanie zamieszczone w
prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń usytuowanych na terenie
Namysłowa, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu).
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Namysłowie,
tel. 77/419-03-35.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w
wysokości 100 zł najpóźniej w dniu 8 kwietnia 2013 roku do godziny
14.00 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78
8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w
Namysłowie.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu najmu, osobie
która wygra przetarg. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od
podpisania umowy najmu – wadium ulega przepadkowi na rzecz
wynajmującego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone na
wskazany rachunek bankowy.
Najemcy będą zobowiązani do uiszczania opłat z tytułu najmu lokalu
z góry do 10. dnia każdego miesiąca.
Stawki czynszu będą ulegały corocznie zmianie, w zależności od
prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i
usług konsumpcyjnych.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z podaniem
uzasadnionej przyczyny.
Ogłoszenie zostanie zamieszczone w prasie lokalnej, na tablicach
ogłoszeń usytuowanych na terenie Namysłowa, a także w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie
(www.bip.namyslow.eu).
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Namysłowie,
tel. 77/419-03-35.

Namysłów, dnia 26 lutego 2013 roku

Namysłów, dnia 26 lutego 2013 roku
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński
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!!! PROMOCJE !!!
SKLEP MEBLOWY ELDIX
Namysłów, ul 1 Maja 7 (obok weterynarii)

MEBLE BOG-FRAN - MEBLE FORTE
(gazetka dostępna w sklepie)

reklama płatna

ZAPRASZAMY

ogłoszenie płatne

DUŻO PROMOCJI DO 8 KWIETNIA
DUŻA OFERTA MEBLI SOSNOWYCH
WERSALKA OD 430 zŁ

ROCZNE ROZLICZENIE PIT
tanio i profesjonalnie
tel. 608 - 104 - 322

reklama płatna

UWAGA OKAZJA !
Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o.
w Namysłowie informuje, że tylko do końca czerwca 2013 r.
możecie Państwo wykupić najmowane lokale mieszkalne na
własność z 60 % bonifikatą! Po tym sezonie ulga wynosić
będzie 50%.
Chętnych do wykupu zapraszamy do siedziby Spółki
przy ul. Dubois 5, pokój Nr 8 w godz. 7.00 – 10.00 lub
14.00 – 15.00 celem uzyskania niezbędnych informacji.
Serdecznie zapraszamy!
Prezes
Michał Ilnicki
Telefony alarmowe:
Pogotowie Ratunkowe, tel.: 999 lub 77-40-44-675 lub 77-41-69-009
Straż Pożarna, tel.: 998
Policja, tel.: 997 lub 112 (z tel. komórkowego)
Pogotowie Gazowe, tel.: 992
Pogotowie Energetyczne, tel.: 991
Pogotowie Wod. - Kan., tel.: 77-41-00-962
Pogotowie Ciepłownicze, tel.: 77-41-01-201 lub 77-41-00-550
Straż Miejska, tel.: 500 145 770 lub 512 332 009

URZĄD SKARBOWY
INFORMUJE
Wejdź na stronę internetową
www.znaszychpodatkow.pl
i dowiedz się
Co dla nas z naszych podatków?

Telefony zaufania:
Niebieska Linia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
tel.: 22-66-87-000
Ogólnopolski Telefon dla Osób z Problemem Narkotykowym,
tel.: 801-199-990

14

MARZEC 2013
X TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ DRUŻYN Z JEDNOSTEK
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GMINIE NAMYSŁÓW
Miejsce pierwsze wywalczyli strażacy ze Smarchowic
Śląskich, wygrywając z finałowym przeciwnikiem 2:0. – Historia
lubi się powtarzać, 10 lat temu w finale spotkały się te same
drużyny i też zwyciężyła drużyna ze Smarchowic Śląskich –
dodaje pomysłodawca i czuwający nad organizacją imprezy –
Adam Lupa.
W turnieju tytuł króla strzelców „wykopał” sobie Damian
Raszewski z Brzozowca, który strzelił 9 goli, natomiast
najlepszym zawodnikiem okazał się bramkarz „Browaru
Namysłów” – Krzysztof Kownacki.
Celem turnieju było rozpowszechnianie aktywności fizycznej,
choć wydaje się, że naszym strażakom nie potrzeba dodatkowej
motywacji. Zarówno w sytuacjach zagrażających życiu, jak i na
boisku dają z siebie wszystko.
JG

16 lutego br. o godz. 10.00 w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Ligocie Książęcej rozpoczął się
jubileuszowy X Turniej Piłki Halowej Drużyn z Jednostek
Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Namysłów o puchar
Burmistrza Namysłowa.

W turnieju wzięło udział 8 drużyn z następujących OSP:
1) Smogorzów, która zajęła 8 miejsce,
2) Kowalowice – 7 miejsce,
3) „Browar Namysłów” – 6 miejsce,
4) Brzozowiec – 5 miejsce,
5) Głuszyna – 4 miejsce,
5) Mikowice –3 miejsce,
6) Ligota Książęca –2 miejsce,
7) Smarchowice Śląskie – miejsce 1.

MAMY MISTRZA POLSKI
Serdarema Boke z Turcji. Był to rewanż za jedyną porażkę, jakiej
doznał w sezonie 2012/2013 w niemieckiej, 1.Bundeslidze.
Choć zapaśnik „Orła” startował z zawodach z kontuzją kolana,
zdobył medal, jako jeden z dwóch zapaśników stylu wolnego,
który dał mu możliwość uczestnictwa w Mistrzostwach Europy
Seniorów, które odbędą się od 17 do 23 marca w Tbilisi w Gruzji.
Teraz Radosław Marcinkiewicz leczy kontuzję oraz przygotowuje
się do zgrupowań w COS w Wałczu i Spale oraz do startu w MES.
Trenerami zapaśnika w klubie są Krzysztof Pawlak oraz Marcin
Marcinkiewicz.
W zawodach startowali zawodnicy z 20 krajów, w tym
8 osobowa reprezentacja Polski. Medal Namysłowianina był
jednym z dwóch polskiej grupy.
Inf. LKS „Orzeł” Namysłów

W dniach 25 - 26 stycznia br. w Międzyzdrojach odbyły się
zawody w zapasach w stylu wolnym - I Puchar Polski
Seniorów i Seniorek. Zawody były jednocześnie pierwszą
kwalifikacją do Mistrzostw Europy Seniorów, które odbędą
się w marcu w Gruzji.
W zapaśniczych zmaganiach
wystartowało 116 zawodników i
zawodniczek z klubów z całego
kraju. Namysłowianie
najbardziej zainteresowani byli
rywalizacją w kategorii
wagowej 84 kg, w której brał
udział jedyny reprezentant
klubu LKS „Orzeł” Namysłów,
świetnie spisujący się w
Bundeslidze - Radosław Marcinkiewicz. W finale spotkał się z
Maciejem Balawanderem. Obaj zapaśnicy spotkali sie już w
Bundeslidze, gdzie zwyciężył Namysłowianin. Podobnie było w
Międzyzdrojach, gdzie zawodnik „Orła” Namysłów bez kłopotów,
w dwóch rundach pokonał swojego rywala zdobywając złoty
medal.
17 lutego br. podczas ostatniego dnia międzynarodowego
turnieju FILA zapaśniczego Dan Kolov, który rozgrywany był w
Bułgarskim Płowdiw, Radosław Marcinkiewicz potwierdził dobrą
formę, zdobywając brązowy medal w kategorii wagowej 84 kg.
W pierwszej walce Namysłowianin wygrał z Niemcem Konstantinem Volkiem, a w drugiej został pokonany przez
Korkmazowa Namikowa z Turcji, który awansował do finału.
Zapaśnik „Orła” Namysłów otrzymał przez to możliwość walki w
repasażach. W pierwszej rundzie repasażowej Polak wygrał z
Nedelcho Nedelchevem z Bułgarii. Brązowy medal zawodnik
klubu Orzeł Namysłów wywalczył przez położenie na łopatki
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Biblioteka wspiera akcję „Nie bądź jeleń, weź paragon”

reklama płatna

7 lutego br. Biblioteka Publiczna w Namysłowie zorganizowała zimowisko dla uczniów klas I-IV Szkoły Podstawowej nr 4 z
Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie. Zabawa połączona była z ogólnopolską akcją „Nie bądź jeleń, weź paragon”. Pani
Liliana Hinborch z Urzędu Skarbowego w Namysłowie opowiadała uczniom o korzyściach płynących z płacenia podatków oraz
o tym, dlaczego warto zachować paragon. Każdy uczeń otrzymał pocztówkę z logo kampanii autorstwa Andrzeja Mleczki.
Po krótkim wykładzie, na dzieci czekało mnóstwa atrakcyjnych
zabaw i konkursów, m.in. taniec z balonem, zimowe pantomimy,
zagadki, łamańce językowe oraz malowanie zimowego pejzażu pastą
do zębów. Po zabawach przyszedł czas na poczęstunek i
„obowiązkowe” zdjęcie z bałwanem.
Inf. Biblioteka Publiczna w Namysłowie

