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CZERWIEC

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W JASTRZĘBIU
FINALISTĄ KONKURSU
„DRUGIE ŻYCIE ELEKTROŚMIECI”

7 czerwca br. drużyna „Eco-Flash” z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jastrzębiu wzięła udział
w Uroczystej Gali dla Laureatów Ogólnopolskiego Konkursu „Drugie życie elektrośmieci”.
Uroczystość była ukoronowaniem półrocznej pracy w ramach działań konkursowych, prowadzonych
w okresie od 10.11. 2012 r. do 30.04. 2013 r.
ciąg dalszy str. 4

CZERWIEC 2013
NAMYSŁOWSKIE FIRMY
NAGRODZONE
W 10. EDYCJI „OPOLSKIEJ
NAGRODY JAKOŚCI”

W IMIĘ WSPÓLNEJ HISTORII

25 maja br. Burmistrz
Namysłowa gościł rodzinę
nieżyjącego już Gerharda
Kista – Niemca, który w 1943r.
uratował życie Polakowi,
28 maja br. w Państwowej Szkole p r a c u j ą c e m u w ó w c z a s
Muzycznej im. Fryderyka Chopina w przymusowo w wołczyńskiej
Opolu odbyła się uroczysta gala, roszarni lnu.

podsumowująca jubileuszową, 10.
edycję „Opolskiej Nagrody Jakości”.

Jan Krawczyk – syn ocalałego 70 lat temu
Antoniego Krawczyka, o całym zdarzeniu
dowiedział się dopiero przy łożu śmierci ojca.
Pan Antonii wspomniał wówczas czasy wojny,
przymusową pracę jego i żony Zofii w
wołczyńskiej fabryce lnu oraz pamiętny dzień
1943 roku, w którym opuścił na chwilę
stanowisko pracy i próbował dotrzeć do
pozostawionego w baraku,
ośmiomiesięcznego syna. Opowiedział także,
jak został wówczas złapany przez strażnika i
dotkliwie pobity. Strażnik kazał mu klęknąć i przyłożył mu pistolet do skroni. Polakowi
życie uratował kierownik fabryki, który kazał strażnikowi odłożyć broń i odejść.
Gerhard Kist ocalił panu Antoniemu życie, a także dzięki przeniesieniu go w inne
miejsce pracy, dał możliwość sprawowania lepszej opieki nad synem.
ciąg dalszy str. 3

Nagrody O N J przyznawane są
przedsiębiorstwom, które odniosły sukces
rynkowy, cieszą się dobrą opinią wśród
klientów, pracowników, kontrahentów oraz
charakteryzują się wysoką jakością pracy.
W tym roku do grona stu nagrodzonych
do tej pory firm, dołączyło kolejnych
szesnaście. Wśród nich znalazły się firmy z
Gminy Namysłów: „Jedynak Babywelt
Namysłów”, która zdobyła trzecie
wyróżnienie oraz P P H U „Agroplon"
Małgorzata Wołczańska z Głuszyny –
szóste wyróżnienie.
Te g o w s p a n i a ł e g o o s i ą g n i ę c i a
W programie MMAster,
pogratulował podczas uroczytości osobiście
Zastępca Burmistrza Namysłowa – Andrzej emitowanym przez stację
telewizyjną TVN, mającym
Galla.
JG c h a r a k t e r k o n k u r s u d l a

NAMYSŁOWSKI „MMAster”
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sympatyków i amatorów
sportów walki, bierze udział
mieszkaniec Namysłowa –
Grzegorz Szulakowski.
Umiejętności uczestników
programu oceniają: Joanna
Jędrzejczyk - najbardziej
utytułowana Polka w sportach
walki z aktualnie walczących,
fot. TVN/Piotr Mizerski
wielokrotna Mistrzyni Polski,
Europy i Świata w Muay Thay oraz Piotr Strus - Mistrz Polski w Muay Thai i
kickboxingu. Jako
pierwszy polak zdobył
Puchar Świata w
Sanda. Jest również
wicemistrzem świata
i Europy w tej
dyscyplinie.
Z m a g a n i a
Namysłowianina
można śledzić w
każdą sobotę o godz.
17.30 na kanale TVN
Turbo.
JG
fot. TVN/Piotr Mizerski
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zagospodarowanie terenu trzech wysp,
budowy obiektu wypoczynkowo-szkoleniowego, w bliskim
sąsiedztwie zbiornika retencyjnego w Michalicach.
Głównym celem Programu jest osiągnięcie większej spójności
społecznej i gospodarczej na szczeblu krajowym, regionalnym i
lokalnym poprzez wypracowanie mechanizmów efektywnej
współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i
przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, w celu
podejmowania wspólnych decyzji dotyczących danego obszaru i
rozwiązywania istotnych dla danego terenu problemów. Zgodnie z
założeniem, że miasta i ich obszary funkcjonalne stanowią obecnie
główne źródła rozwoju w regionach, obszary te wymagają
niezbędnej interwencji w powyższym zakresie. Ponadto, celem
realizacji Programu jest budowanie mechanizmów współpracy w
zakresie wspólnego rozpoznawania i rozwiązywania problemów o
charakterze wykraczającym poza granice jednej gminy. Gmina
realizuje swoje działania w dziedzinie planowania społecznogospodarczego i przestrzennego na swoim terenie. Z uwagi na to,
że problemy społeczne i ekonomiczne co do zasady przekraczają
granice jednej jednostki samorządu terytorialnego, dla ich
rozwiązywania celowa jest współpraca jednostek samorządu
terytorialnego, organizacji pozarządowych lub obywateli z danego
obszaru funkcjonalnego.
JG

ciąg dalszy ze str. 2
Przed śmiercią pan Antoni poprosił syna, by odszukał rodzinę
Kistów i jego imieniu podziękował im za ocalenie. Jan Krawczyk
dołożył wszelkich starań, by spełnić ostatnią wolę ojca. Szukał
pomocy w różnych instytucjach aż w końcu zwrócił się do NTO z
prośbą o nagłośnienie historii. Wówczas sprawą zainteresował się
Burmistrz Wołczyna oraz wołczyński historyk – Jerzy Kuras, który
to sporządził listą osób o nazwisku Kist, zamieszkałych na
określonym terenie Niemiec. Szczęśliwy zbieg okoliczności, a
może opatrzność sprawiły, że po wybraniu pierwszego numeru
telefonu udało się skontaktować z synem Gerharda Kista –
Clausem – Peterem.
Mimo ogromnego zaskoczenia, po kilku przeprowadzonych
rozmowach Claus – Peter Kist, zgodził się przyjechać do domu
państwa Krawczyków. Rodzina Kistów, tj. córka, syn i synowa
Gerharda skorzystali także z zaproszenia Burmistrza Namysłowa i
25 maja br. mieli okazję zobaczyć najbardziej urokliwe miejsca
Namysłowa, m.in. Ratusz, Muzeum Techniki Młynarskiej, Izbę
Regionalną, dworzec kolejowo – autobusowy, Kościół pw. Św.
Franciszka i Św. Piotra z Alkantary oraz podziwiać widok miasta ze
szczytu Bramy Krakowskiej. Nie ukrywali zachwycenia wyglądem
miasta.
Rodzinna historia nabrała międzynarodowego wymiaru. Stała
się także przykładem tego, że mimo tragicznych przeżyć Polaków i
Niemców, po latach, potrafimy nawiązać dialog.
JG




Wyrazy współczucia Pani
Barbarze Marcinkowskiej,
z powodu śmierci męża,
składają pracownicy Urzędu
Miejskiego w Namysłowie oraz
Radni Rady Miejskiej.

GMINA NAMYSŁÓW ZŁOŻYŁA
PROJEKT NA DOFINANSOWANIE

reklama płatna

Gmina Namysłów łącznie z 8 innymi gminami: Gminą Wilków,
Świerczów, Domaszowice, Pokój, Murów, Popielów, Dobrzeń
Wielki, Łubniany oraz Starostwem Powiatowym w Namysłowie
przystąpiła do konkursu w ramach Programu „Rozwój miast
poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu
terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z
przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” w ramach
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego 2009 – 2014.
W ramach złożonego projektu pn. „Rozwój miasta Namysłowa
i jego Partnerów na obszarze funkcjonalnym - Stobrawska Strefa
Rehabilitacji i Rekreacji - poprzez budowę i wzmocnienie
mechanizmów kooperacji międzysamorządowej i
ponadsektorowej" planuje się opracowanie 4 strategii
(1 zintegrowanej i 3 sektorowych), pod nazwami:
1. Zintegrowana Strategia Rozwoju miasta Namysłowa i jego
Partnerów (obszaru funkcjonalnego - Stobrawska Strefa
Rehabilitacji i Rekreacji) na lata 2015-20302.
2. Sektorowa Strategia Lokalnego Rynku Pracy i Jakości Kapitału
Ludzkiego miasta Namysłowa i jego Partnerów (obszaru
funkcjonalnego - Stobrawska Strefa Rehabilitacji i Rekreacji)
na lata 2015 – 2020,
3. Sektorowa Strategia Rozwoju Przedsiębiorczości miasta
Namysłowa i jego Partnerów (obszaru funkcjonalnego
Stobrawska Strefa Rehabilitacji i Rekreacji) na lata 2015-2020,
4. Sektorowa Strategia Komunikacji Społecznej miasta
Namysłowa i jego Partnerów (obszaru funkcjonalnego Stobrawska Strefa Rehabilitacji i Rekreacji).
W ramach projektu wykonana zostanie również dokumentacja
projektowa zagospodarowania terenów wokół rzeki Widawy - w
zakresie:
 budowy ścieżek pieszych i rowerowych,
 wykonania oświetlenia w obrębie ścieżek pieszych i
rowerowych oraz dróg dojazdowych,
 wykonania parkingów przy drogach dojazdowych,
 budowy mostu do ruchu pieszego przez rzekę,
 budowy amfiteatru typu otwartego,
 wzmocnienia brzegów rzeki,
 małej architektury w obrębie terenu budowy ciągów pieszo jezdnych i ścieżek rowerowych,
 przystani wodnej dla kajaków i rowerów wodnych,

AUTO - HANDEL
PIELGRZYMOWICE

SKUP AUT UŻYWANYCH
ZA GOTÓWKĘ
Namysłów

ZADZWOŃ!
tel. 531 420 972
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Wilków
Pielgrzymowice 14b
Bierutów

reklama płatna

fot. KPP Namysłów

dojazd do klienta gratis!
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SEZON MOTOCYKLOWY
ROZPOCZĘTY!
II rozpoczęcie sezonu motocyklowego odbyło się 4 maja
br. na namysłowskich błoniach.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. na rynku w Rychtalu,
odprawioną przez proboszcza tamtejszej parafii - ks. Mariusza
Białobłockiego i zaproszonego księdza kanonika - Sławomira
Nowaka, proboszcza parafii w Skalmierzycach (obaj księża są
motocyklistami). Do Mszy Św. przygrywał działający przy Parafii w
Rychtalu młodzieżowy zespół „Origo”.
Po Mszy Św. nastąpił paradny przejazd motocyklistów w
eskorcie Policji z rychtalskiego rynku przez Głuszynę, Smogorzów,
Kowalowice i Objazdę na namysłowskie błonie. Tam o godz.16.00
program imprezy przedstawił prowadzący Mateusz Kania, a ze
sceny przywitali motocyklistów gospodarze miasta w zlotowych
koszulkach: Burmistrz Namysłowa - Krzysztof Kuchczyński oraz
Zastępca Burmistrza Namysłowa - Andrzej Galla.

7 czerwca br. drużyna „Eco -Flash” z Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego w Jastrzębiu wzięła udział w Uroczystej
Gali dla Laureatów Ogólnopolskiego Konkursu „Drugie
życie elektrośmieci”. Uroczystość była ukoronowaniem
półrocznej pracy w ramach działań konkursowych,
prowadzonych w okresie: 10.11. 2012 r. – 30.04. 2013 r.
W tym czasie członkowie drużyny „Eco - Flash” bardzo dokładne
poznali problematykę dotyczącą zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Odwiedzili punkt zbiórki ZSEE
„Sylwo – Recykling” w Namysłowie (nawiązując udaną
współpracę na cały czas trwania konkursu – był to lokalny
odbiorca elektrośmieci), sklep RTV AGD „MixElektronics” w
Namysłowie, a także Wydział Gospodarki Komunalnej i
Inwestycji Urzędu Miejskiego w Namysłowie, dzięki czemu
poznali i ocenili system zbiórki ZSEE w Gminie Namysłów.
Członkowie drużyny konkursowej przeprowadzili także debatę
dla mieszkańców Jastrzębia z udziałem przedstawicieli Gminy
Namysłów pn. „Daj elektrośmieciom drugie życie”, stworzyli grę
planszową „Dzieci kontra elektrośmieci” oraz nagrali i
wypromowali film o tematyce dotyczącej elektrośmieci pt.
„Sweet dreams”, który w ogólnej klasyfikacji zajął drugie miejsce.
Drużyna „Eco -Flash” dziękuje wszystkim, którzy głosowali
na ich film – jesteśmy malutką szkółką i bez waszej pomocy nie
byłoby to możliwe – podsumowują uczestnicy akcji.
Drużyna „Eco – Flash” przeprowadziła także akcję
edukacyjną, w ramach której uczniowie ZSP w Jastrzębiu
odwiedzali mieszkańców wsi i wręczali im gazetki i ulotki
edukacyjne, dotyczące elektrośmieci. Informowali o problemie
ZSEE także pomagając klientom w pakowaniu zakupów w
sklepie „Kaufland” w Namysłowie. Wiadomości na temat
elektrośmieci przekazywali także poprzez lokalne media, na
łamach „NTO” i na stronach internetowych: www.namyslow.24.,
www.zspjastrzebie.szkolnastrona.pl.
20 kwietnia br. odbył się Festyn Ekologiczny połączony z
Wielką Zbiórką ZSEE i baterii „Miej w domu mniej złomu – daj
elektrośmieciom drugie życie”, podczas którego SZP w
Jastrzębiu zebrał ponad 13 ton elektrośmieci i 193 kg zużytych
baterii. Impreza została objęta patronatem medialnym Telewizji
Opole.
Wysiłki młodych ekologów zostały bardzo wysoko ocenione
przez komisję konkursową, która przyznała im TRZECIE
MIEJSCE w kategorii szkół podstawowych. Dzięki temu
drużyna „Eco – Flash” zdobyła cenne nagrody dla szkoły, a sami
członkowie grupy zostali nagrodzeni odtwarzaczami MP4. Po
zakończeniu gali finałowej, która odbyła się w Sali Londyn na
Stadionie Narodowym, cała drużyna miała okazję zwiedzenia
Stadionu Narodowego z przewodnikiem.
Drużyna konkursowa „Eco – Flash” wraz z opiekunem
składa serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy
przyczynili się do ich sukcesu: rodzicom, dyrekcji,
nauczycielom, sponsorom, firmie „Sylwo –Recykling”, a
przede wszystkim władzom lokalnym, dzięki którym mogli
być obecni na Uroczystym Finale w Warszawie.
Szczególne podziękowania kierują także do pana
Sylwestra Nowakowskiego - lokalnego operatora zbiórki
elektrośmieci i pozostałych pracowników firmy "SYLWO RECYKLING" z siedzibą w Namysłowie, za profesjonalny
odbiór ZSEE, okazaną pomoc i wielkie zaangażowanie w
działania konkursowe.

Oprawę muzyczną imprezy zapewniły zespoły: „Centrala 57”,
„The New Shadows”, „Alive”, „The Rumble”, „Poltroll”, „Loss of
Gray” i „Tanzanite”.
Znakomitym uzupełnieniem koncertów były konkursy i
licytacja przedmiotów przekazanych przez namysłowskie firmy.

KUPIĘ GRUNTY
SZYBKA WYPŁATA GOTÓWKI
TEL: 692 471 877

JG wg inf. Drużyny konkursowej „Eco – Flash”
wraz opiekunem z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Jastrzębiu.
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Prezes oraz członkowie Namysłowskiego Stowarzyszenia
Motocyklistów bardzo dziękują wszystkim osobom prywatnym, a
także reprezentującym firmy i instytucje, które pomogły w
organizacji II Rozpoczęcia Sezonu Motocyklowego w Namysłowie.
KaJ

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH,
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH ORAZ KOMUNALNYCH W 2013 r.

wytnij i zachowaj

Obszar

Namysłów zabudowa jednorodzinna:
Władysława Stanisława Reymonta, Grunwaldzka,
Orzechowa, Świerkowa, Klonowa, Dębowa,
Brzozowa, Sosnowa , Podleśna, Lipowa,
Podmiejska, Oławska, Krzywa, Marii
Skłodowskiej-Curie, Mikołaja Reja, Jarosława
Iwaszkiewicza, Tadeusza Kościuszki, Wincentego
Witosa, Marii Dąbrowskiej, Mariana Falskiego,
Jana Długosza, Emili Plater, Gabriela
Narutowicza, Stefana Żeromskiego, Ogrodowa,
Bolesława Prusa, Tęczowa, Słoneczna, Stefana
Okrzei, Wiejska, Pastewna, Mikołaja Kopernika,
Jana Brzechwy, Stefana Moniuszki, Fryderyka
Chopina, Kolejowa, Jana Pawła II, Brzeska,
Józefa Ignacego Kraszewskiego, Kasztanowa,
Modrzewiowa, Wierzbowa.
Namysłów zabudowa jednorodzinna:
Mariańska, Stawowa, Mariana Buczka, Stefana
Drzewieckiego, Łączańska, Adama Mickiewicza,
Józefa Piłsudskiego, 1 Maja, Fabryczna,
Spokojna, Pamięci Sybiraków, Wileńska, Orląt
Lwowskich, Kombatantów, Cicha, Wrzosowa,
Polna, Tulipanowa, Makowa, Kwiatowa, Na
skarpie, Konwalii, Kalinowa, Jaśminowa, Różana,
Słonecznikowa, Akacjowa, Malinowa, Łąkowa,
Wesoła, Radosna, Nad Widawą, Zielona,
Kresowa, Lwowska, Partyzantów, Wschodnia.
Namysłów zabudowa jednorodzinna:
Władysława Sikorskiego, Oleśnicka, Sycowska,
Braterska, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Czesława
Miłosza, Piotra Skargi, Stanisława Lema,
Staromiejska, Marii Konopnickiej, Gabrieli
Zapolskiej, Ignacego Krasickiego, Juliusza
Słowackiego, Juliana Tuwima, Gustawa Morcinka,
Cypriana Kamila Norwida, Melchiora
Wańkowicza, Janusza Korczaka, Jana
Kochanowskiego, Elizy Orzeszkowej, Witolda
Gombrowicza, Kornela Makuszyńskiego, Zoﬁi
Nałkowskiej, Jana Kasprowicza, Adama Asnyka,
Kazimierza Pułaskiego, Jana Kilińskiego, Żwirki i
Wigury, Władysława Broniewskiego, Henryka
Sienkiewicza, Parkowa, Jarosława Dąbrowskiego,
Józefa Wybickiego, Aleksandra Fredry, Boczna,
Bolesława Leśmiana, Jana Andrzeja Morsztyna,
Jana Lechonia, Juliana Przybosia, Leopolda
Staffa, Plac Powstańców Śląskich, Stanisława
Witkiewicza, Zbigniewa Herberta.
Namysłów: zabudowa wielorodzinna:
1 Maja, 3 Maja, Armii Krajowej, Boh. Warszawy,
Bolesława Chrobrego, Dworcowa, Harcerska,
Jagiellońska, Komuny Paryskiej, Kościelna,
Krakowska, Ludwika Waryńskiego, Łączańska,
Obr. Pokoju, Piastowska, Plac Wolności,
Pocztowa, Podwale, Rynek, Sejmowa, Stanisława
Dubois, Stanisława Staszica, Szkolna, Walerego
Wróblewskiego, Wały Jana III, Władysława
Stanisława Reymonta, Wojska Polskiego.

Terminy wywozu odpadów
wielkogabarytowych,
elektrycznych
i elektronicznych
w 2013 r.

Termin wywozu odpadów
komunalnych
(zmieszanych) 2013 r.

Termin wywozu
odpadów
segregowanych
w 2013 r.

12-15 lipca,
11-14 października

5, 12, 19 i 26 lipca,
2, 9, 16, 23 i 30 sierpnia,
6, 13, 20 i 27 września,
4, 11, 18 i 25
października,
4, 8, 15, 22 i 29
listopada,
6, 13, 20 i 27 grudnia

5 i 19 lipca,
2 i 16 sierpnia,
6 i 20 września,
4 i 18 października,
4 i 15 listopada,
6 i 20 grudnia

26-29 lipca,
25-28 października

2, 9, 16, 23 i 30 lipca,
6, 13, 20 i 27 sierpnia,
3, 10, 17 i 24 września,
1, 8, 15, 22 i 29
października,
5, 12, 19 i 26 listopada,
3, 10, 17, 24 i 31 grudnia

1 i 15 lipca,
5 i 19 sierpnia,
2 i 16 września,
7 i 21 października,
4 i 18 listopada,
2 i 16 grudnia

19-22 lipca,
18-21 października

3, 10, 17, 24 i 31 lipca,
7, 14, 21 i 28 sierpnia,
4, 11, 18 i 25 września,
2, 9, 16, 23 i 30
października,
6, 13, 20 i 27 listopada,
4, 11, 18 i 27 grudnia

3 i 17 lipca,
7 i 21 sierpnia,
4 i 18 września,
2 i 16 października,
6 i 20 listopada,
4 i 18 grudnia

26-29 lipca,
25-28 października

w każdy poniedziałek,
środę i piątek miesiąca
(poza dniami
świątecznymi)

w każdy wtorek
miesiąca

Obszar

Baldwinowice
Brzezinka
Głuszyna
Igłowice
Woskowice Małe
Brzozowiec
Ligota Książęca
Minkowskie
Smarchowice Nowe
Żaba
Barzyna
Krasowice
Ligotka
Mikowice
Niwki
Przeczów
Smarchowice Śląskie
Józefków
Kowalowice
Michalice
Objazda
Pawłowice Namysłowskie
Smarchowice Małe
Smogorzów
Bukowa Śląska
Kamienna
Rychnów
Smarchowice Wielkie
Ziemiełowice
Jastrzębie
Łączany
Nowy Folwark

25 lipca,
24 października
31 lipca,
30 października
30 lipca,
29 października
23 lipca,
22 października
24 lipca
23 października
5 września,
5 grudnia
10 września
10 grudnia
11 września
11 grudnia
17 września,
17 grudnia
12 września,
12 grudnia
4 września,
4 grudnia
22 sierpnia,
28 listopada
21 sierpnia,
20 listopada
3 września,
3 grudnia
28 sierpnia,
27 listopada
29 sierpnia,
28 listopada
27 sierpnia,
26 listopada
13 sierpnia,
12 listopada
7 sierpnia,
6 listopada
14 sierpnia,
13 listopada
8 sierpnia,
14 listopada
6 sierpnia,
5 listopada
20 sierpnia,
19 listopada
1 sierpnia,
7 listopada
18 lipca,
17 października
16 lipca,
15 października
17 lipca,
16 października
10 lipca,
9 października
11 lipca,
10 października
3 lipca,
2 października
9 lipca,
8 października
4 lipca,
3 października

Termin wywozu odpadów
komunalnych
(zmieszanych) 2013 r.

Termin wywozu
odpadów
segregowanych
w 2013 r.

1 lipca,
5 sierpnia,
2 września,
7 października,
4 listopada,
2 grudnia

15 lipca,
19 sierpnia,
16 września,
21 października,
18 listopada,
16 grudnia

9 lipca,
13 sierpnia,
10 września,
8 października,
12 listopada,
10 grudnia

4 lipca,
1 sierpnia,
5 września,
3 października,
7 listopada,
5 grudnia

18 lipca,
22 sierpnia,
19 września,
17 października,
21 listopada,
19 grudnia

5 lipca,
2 sierpnia,
6 września,
4 października,
8 listopada,
6 grudnia

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
przy ul. Grunwaldzkiej w Namysłowie
można nieodpłatnie zawozić odpady
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 17.00,
w soboty godz. 10.00 - 13.00.

wytnij i zachowaj

Terminy wywozu odpadów
wielkogabarytowych,
elektrycznych
i elektronicznych
w 2013 r.

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY KOMUNALNE ?
PAPIER
- worek/pojemnik

TWORZYWA SZTUCZNE
- worek/pojemnik

SZKŁO
- worek/pojemnik

Wrzucamy:

Wrzucamy:

Wrzucamy:

- papier,
- kartony,
- gazety,
- zeszyty,
- książ ki,
- kartony po napojach,
sokach i mleku.
Nie wrzucamy:
- aluminiowych folii
i workó w.

- zgniecione butelki PET,
- aluminiowe puszki,
- plastikowe opakowania,
- pojemniki i kubki,
np. po jogurtach,
szamponach,
- woreczki foliowe,
- reklamó wki foliowe,
- opakowania
wielomateriałowe.

- opró ż nione opakowania
szklane, np. słoiki, butelki.
Nie wrzucamy:
- luster,
- szkła zbrojonego,
- porcelany,
- ceramiki,
- zuż ytych ż aró wek
i ś wietló wek.

Nie wrzucamy:
- opakowań po olejach
silnikowych, farbach
lakierach lub ś rodkach
chemicznych,
- styropianu.

ODPADY
BIODEGRADOWALNE
- pojemnik

ODPADY ZIELONE
- worek

ODPADY ZMIESZANE
(NIESEGREGOWANE)
- pojemnik

Wrzucamy:
Wrzucamy:
- resztki ż ywnoś ci, owocó w
i warzyw,
- skorupki jaj,
- stary chleb,
- obierki z owocó w
i warzyw,
- fusy takż e z filtrem
papierowym.

wytnij i zachowaj

Nie wrzucamy:
- zepsutej ż ywnoś ci,
- mięsa, koś ci,
- resztek jedzenia w płynie,
- odchodó w zwierzęcych,
- popiołu, papierosó w
i niedopałkó w.

Wrzucamy:
- skoszoną trawę,
- liś cie,
- chwasty,
- drobne gałęzie,
- drobne odpady ogrodowe.
Nie wrzucamy:
- zepsutej ż ywnoś ci,
- mięsa, koś ci,
- odchodó w zwierzęcych,
- popiołu, papierosó w
i niedopałkó w.

- odpady, któ rych nie
moż emy zaklasyfikować
do ż adnej z grup odpadó w
zbieranych selektywnie,
np. pieluchy, waciki,
popió ł, papierosy, zepsuta
ż ywnoś ć, resztki mięsa
i koś ci.
Nie wrzucamy:
- resztek jedzenia w płynie.
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- III miejsce oraz bon o wartości 600 zł otrzymał Zespół
Placówek Oświatowych w Smogorzowie,
- wyróżnienia oraz bony o wartości 400 zł otrzymały:
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach
Wielkich,
 Szkoła Podstawowa w Kamiennej,
 Szkoła Podstawowa nr 5 w Namysłowie,
 Szkoła Podstawowa nr 4 w Namysłowie,
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie,
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej.
W tym roku przyznano
również dwie nagrody
indywidualne za najlepszy
pomysł na nazwę Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych oraz znak
graficzny (logo) Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (przy ul.
G r u n w a l d z k i e j w
Namysłowie). Komisja
konkursowa postanowiła
wyróżnić pomysł uczennicy
Szkoły Podstawowej nr 5 w
N a m y s ł o w i e - We r o n i k i
Łętowskiej (autorki logo
P S Z O K ) oraz uczennicy
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jastrzębiu - Oli
Zaburskiej (pomysłodawczyni nazwy: LAMUS) i przyznała im
nagrody indywidualne w postaci tabletów.
JG

PODSUMOWANIE KONKURSU
„NAMYSŁOWSKA WIOSNA
EKOLOGICZNA”
24 maja br. w Namysłowskim Ośrodku Kultury odbył się
finał XVIII edycji gminnego konkursu ekologicznego pn.:
„Namysłowska Wiosna Ekologiczna”. Nadrzędnym celem
konkursu było wyłonienie szkół i przedszkoli
charakteryzujących się największą aktywnością i inicjatywą w
prowadzeniu edukacji ekologicznej.
Do konkursu zgłosiło się 18 placówek oświatowych z
terenu Gminy Namysłów: 9 przedszkoli, 8 szkół podstawowych i
jedno gimnazjum.
W ramach całorocznej działalności, placówki wykazały się
ogromnym zaangażowaniem w prowadzeniu edukacji
ekologicznej. Prowadzone były zajęcia o tematyce
ekologicznej, jak również organizowane były konkursy,
olimpiady i warsztaty.
17 maja br. w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w
Namysłowie przeprowadzony został konkurs wiedzy
teoretycznej z zakresu ochrony środowiska (dot. regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów).
Uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjum wykazali się
dużą znajomością powyższych zagadnień.

NAMYSŁOWSKA ZAPAŚNICZKA
NA MISTRZOSTWACH EUROPY

Najlepszymi okazali się uczniowie ze Szkoły
Podstawowej nr 3 w Namysłowie: Mateusz Adamczyk,
Gabriela Nieśpiałowska, Jagoda Pastucha oraz uczniowie z
Zespołu Placówek Oświatowych w Smogorzowie: Michał
Stasiak, Natalia Szkudlarek, Piotr Baran.
Komisja konkursowa „Namysłowskiej wiosny
ekologicznej” przyznała następujące miejsca:
1) w kategorii „przedszkola”:
- I miejsce oraz bon o wartości 1000 zł otrzymało
Przedszkole nr 4 w Namysłowie,
- II miejsce oraz bon o wartości 800 zł otrzymał Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu,
- III miejsce oraz bon o wartości 600 zł otrzymał Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich,
- wyróżnienia oraz bony o wartości 400 zł otrzymały:
 Przedszkole Integracyjne w Namysłowie,
 Przedszkole nr 3 w Namysłowie,
 Przedszkole Nr 1 z oddziałem żłobkowym w
Namysłowie,
 Przedszkole w Bukowie Śląskiej,
 Przedszkole nr 5 w Namysłowie,
 Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie;
2) w kategorii „Szkoły podstawowe i gimnazja":
- I miejsce oraz bon o wartości 1000 zł otrzymała Szkoła
Podstawowa nr 3 w Namysłowie,
- II miejsce oraz bon o wartości 800 zł otrzymał Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu,

W dniach 17-19
maja br. w Dormagen w
Niemczech odbył się
Turniej w zapasach
Kobiet o Grand Prix
N i e m i e c .
W
dziesięcioosobowej
reprezentacji Polski
Kadetek do lat 17
wystąpiła 15 letnia
zapaśniczka LKS
„ O r z e ł ” N a m y s ł ó w,
Mistrzyni Polski
Kadetek - Alicja
Czyżowicz.
W T u r n i e j u
wystartowało 266
zawodniczek z 22
krajów. Alicja Czyżowicz
zajęła V miejsce, będąc
najmłodszą zawodniczką polskiej reprezentacji. Sukcesem
tym zapewniła sobie start w Mistrzostwach Europy Kadetek do
lat 17, które odbędą się w dniach 18-22 czerwca br. w
Czarnogórze. Teraz przed Namysłowianką zgrupowania
szkoleniowe w Świeradowie Zdroju oraz w Poznaniu,
przygotowujące do Mistrzostw Europy.
W historii namysłowskiego „Orła” Alicja jest pierwszą
zawodniczką, która wystąpi podczas imprezy sportowej tak
wysokiej rangi. Wielokrotnie na Mistrzostwach Europy czy
Świata startowali zawodnicy „Orła” Namysłów, ale w zapasach
kobiet to pierwszy taki sukces, zwłaszcza, że szkoleniem kobiet
LKS „Orzeł” Namysłów zajmuje się dopiero od kilku lat.
Inf. LKS „Orzeł” Namysłów

8

CZERWIEC 2013
d) Wyróżnienie Teresa Hoffman z Dobroszyc;
6) TWÓRCZOŚĆ LITERACKA i MUZYKA (34 autorów – 141
utworów)
a) I miejsce
Ewa Kaca z Namysłowa,
b) II miejsce egzekwo Malwina Kołodziej z Namysłowa i
Magdalena Kownacka z Namysłowa,
c) III miejsce
Ewa Janiszewska z Wrocławia,
d) Wyróżnienie Anna Mrózek z Namysłowa,
e) Wyróżnienie Urszula Stefania Korzonek ze Skoczowa.

VI EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO
KONKURSU
„ANEKS TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ”
NAMYSŁÓW 2013
P r z e g l ą d A m a t o r s k i e j Tw ó r c z o ś c i A r t y s t y c z n e j
zorganizowano w Namysłowie po raz pierwszy w 1966 roku.
Początkowo konkurs ten skierowany był do twórców z terenu
Ziemi Namysłowskiej. Brały w nim udział osoby zajmujące się
malarstwem, grafiką, fotografią, rękodziełem artystycznym, w
tym hafciarstwem, koronkarstwem, pamiątkarstwem, rzeźbą,
poezją, itp.
W miarę upływu lat cykliczne spotkania przekształciły się
w konkurs o zasięgu ogólnopolskim. Do Namysłowa
przyjeżdżać zaczęli artyści z całej Polski. Stało się to dzięki
n a w i ą z a n i u w s p ó ł p r a c y z P o l s k i m To w a r z y s t w e m
Niewidomych z siedzibą w Kielcach, Stowarzyszeniem
Twórców Kultury w Rydułtowach, Ośrodkiem Harcerskim przy
Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie,
Salonem Trzech Muz we Wrocławiu czy też Stowarzyszeniem
Ludzi Twórczych Gminy Długołęka „Wachlarz”. Prace artystów
z tych ośrodków prezentowane były również podczas
cyklicznych wystaw indywidualnych laureatów konkursu pt.
„Najlepsi z najlepszych – laureaci prezentują”.
Po raz pierwszy, w 1992 roku, przy wsparciu ówczesnego
wojewody opolskiego Ryszarda Zembaczyńskiego udało się
zorganizować I Wojewódzki Konkurs na Amatorską Twórczość
Artystyczną „A to Polska właśnie...”. Następne konkursy pod tą
nazwą nie odbyły się z powodu braku środków finansowych.
Wspierani przez lokalnych sponsorów i władze samorządowe
kontynuowaliśmy ideę konkursu, a eliminując z nazwy
przymiotnik „amatorska” - poszerzyć krąg twórców. By
zachować dotychczasową nazwę ATA – czytamy ją obecnie
jako Aneks Twórczości Artystycznej.
Do tegorocznego konkursu przystąpiło 156 autorów,
którzy zgłosili ogółem 473 prace.
Jury w składzie: Kazimierz Antoni Drapiewski, Krzysztof
Norbert Wolf, Jadwiga Kawecka, Kazimierz Jakubowski,
Aleksandra Patelska, Ryszard Radomiński, Róża Gerlach
oceniło zgłoszone prace wg następujących kategorii:
1) GRAFIKA I RYSUNEK (17 twórców – 38 prac):
a) I miejsce
Justyna Burkiewicz z Namysłowa,
b) II miejsce
Marcin Barański z Wilkowa,
c) III miejsce
Józef Rygiel z Namysłowa,
d) Wyróżnienie Maja Huk z Objazdy;
2) MALARSTWO (40 twórców – 104 prace):
a) I miejsce
Ewa Rybka z Kątów Wrocławskich,
b) II miejsce
Stanisław Rogalski z Głuchołaz,
c) III miejsce
Maria Caban z Murowa,
d) Wyróżnienie Maria Słaby z Wrocławia,
e) Wyróżnienie Maria Kunecka z Wrocławia,
f) W. specjalne Jadwiga Zając z Bystrzycy Kłodzkiej;
3) FOTOGRAFIA (11 twórców – 31 prac):
a) I miejsce
Damian Smyrda z Kluczborka,
b) II miejsce
Artur Musiał z Namysłowa,
c) III miejsce
Sylwester Kocot z Namysłowa,
d) Wyróżnienie Jarosław Szymczak z Namysłowa;
4) RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE (27 twórców – 82 prace)
a) I miejsce
Piotr Nowicki z Głuchołaz,
b) II miejsce
Kamilla Kasprzak z Oleśnicy,
c) III miejsce
Marek i Danuta Komuszyna z Oleśnicy,
d) Wyróżnienie Lidia Żytkiewicz z Oleśnicy;
5) HAFT I KORONKARSTWO (27 twórców – 77 prac)
a) I miejsce
Dorota Chmielewska z Dzierżoniowa,
b) II miejsce
Antonina Maciątek z Piławy Dolnej,
c) III miejsce
Danuta Wiszniewska z Namysłowa,

Łącznie w Konkursie przyznano 19 nagród (w tym 6 za
I miejsce, 7 za II miejsce, 6 za III miejsce) oraz 9 wyróżnień.
19 maja br. nagrody i dyplomy uczestnikom ATA 2013 oraz
działaczom i animatorom kultury wręczyli reprezentujący
Gminę Namysłów: Zastępca Burmistrza Namysłowa – Andrzej
Galla, przewodniczący Rady Miejskiej w Namysłowie Jarosław Iwanyszczuk oraz Dyrektor Namysłowskiego
Ośrodka Kultury - Adam Zając.
Artystyczną oprawę uroczystości stworzyły zespoły:
„Namysłowianie”, zespół wokalny „Filcoki”, zespół taneczny
„Crasch” oraz wykonawcy indywidualni: Zdzisław Troska –
gitara klasyczna, Małgorzata Jaźwa oraz Patryk Dybka - wokal.
Kazimierz Jakubowski

V edycja Konkursu Literackiego
„O RÓŻĘ KAROLINY”

POSZUKUJĘ INKASENTA
(liczniki elektryczne)
MILE WIDZIANY WŁASNY SAMOCHÓD

Kontakt: 691 736 444
9

reklama płatna

Namysłowski Ośrodek
Kultury zaprasza do udziału w
V edycji Konkursu „O różę
Karoliny”.
Aby wziąć udział w
konkursie należy nadesłać
niepublikowane utwory: trzy
wiersze bądź jedno
opowiadanie - autorzy są
zobowiązani do przesłania
tylko jednego zestawu wierszy
albo jednego opowiadania
nieprzekraczającego 5 stron znormalizowanych (9000 znaków
ze spacjami). Teksty, w czterech egzemplarzach (rękopisy nie
będą brane pod uwagę) mają być oznaczone tylko godłem
autora, a w dołączonej kopercie - oznaczonej tym samym
godłem - powinny znajdować się dane dotyczące autora (imię,
nazwisko, adres, telefon, email) oraz podpisana zgoda na
przetwarzanie danych osobowych, w zapisie: „Wraz z
nadesłanymi tekstami przesyłam również zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
organizacyjnych konkursu, ewentualnych działań
reklamowych i marketingowych z nim związanych oraz dla
potrzeb publikacji prasowych, w formach zwartych oraz
elektronicznych, będących jego następstwem”.
Termin nadsyłania prac: 13 września 2013 r. (decyduje
data stempla pocztowego), na adres: Biblioteka Publiczna w
Namysłowie, ul. Bohaterów Warszawy 5, 46-100 Namysłów.
Na kopercie znajdować się musi dopisek: „Konkurs Poetycki" tu podać należy także grupę wiekową.
Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie
i n t e r n e t o w e j : w w w. b i b l i o t e k a . n o k - n a m y s l o w. p l .
Dodatkowych informacji można zasięgnąć pod numerami
tel. 77 410 14 87 lub 77 410 05 66.
Inf. NOK

CZERWIEC 2013
IV miejsce - Miłosz Kita - 140 pkt.,
V miejsce - Zofia Klimek - 42 pkt.,
VI miejsce - Arkadiusz Stępień - 40 pkt.;

20 maja br. na rzece Widawie w Namysłowie rozegrany
został „V Gminny Turniej Młodzieży Szkół Podstawowych i
Gimnazjalnych w wędkarstwie spławikowym".

Do rywalizacji zgłosiło się 22 zawodników z gimnazjów i 26
reprezentantów szkół podstawowych z Gminy Namysłów oraz
jedna drużyna z Gimnazjum w Wilkowie, co w rzeczywistości
spowodowało, że zakres turnieju wyszedł poza granice Gminy
Namysłów.
Organizatorów imprezy ucieszyła duża frekwencja
z a w o d n i k ó w, g d y ż ś w i a d c z y t o o c o r a z w i ę k s z y m
zainteresowaniu wędkarstwem, zarówno jako dyscypliną
sportową jak i formą wypoczynku.
W rezultacie, po trzygodzinnej rywalizacji, uczestnicy
zawodów zdobyli następujące wyniki:
1) w klasyfikacji drużynowej:
a) w kategorii szkół podstawowych:
I miejsce - 740 pkt. - Szkoła Podstawowa nr 3 w Namysłowie.
W składzie drużyny znaleźli się: Sebastian Orzechowski,
Kurek Gracjan i Kamil Biały, a ich opiekunem był Artur
Musiał,
II miejsce - 142 pkt. - Szkoła Podstawowa nr 5 w
Namysłowie. Drużyną w składzie: Miłosz Kita, Szymon
Stachurski, Marian Gwardecki opiekowała się Dorota
Dymek,
III miejsce - 42 pkt.- Szkoła Podstawowa w Kamiennej.
Drużynę tworzyli: Jakub Binkowski, Karol Tober, Filip
Demka. Opiekę nad nimi sprawował Andrzej Mazurek,
IV miejsce - 20 pkt. - Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami
Integracyjnymi w Namysłowie, którą reprezentował Majkel
Kulesza;
b) w kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce - 1940 pkt. - Gimnazjum nr 2 w Namysłowie.
Drużyną w składzie: Arkadiusz Putowski, Michał
Dyszlewski, Filip Zając opiekował się Włodzimierz Putowski
II miejsce - 1880 pkt. - Gimnazjum w Wilkowie. W skład
drużyny weszli: Tomasz Kita, Jakub Jankowski, Jakub
Lubojański.
III miejsce - 620 pkt. - Gimnazjum nr 1 w Namysłowie,
reprezentowała drużyna w składzie: Kamil Ziółkowski,
Grzegorz Orzechowski, Kacper Sobczak. Opiekunem był
Andrzej Adamczyk;
2) w klasyfikacji indywidualnej:
a) w kategorii szkół podstawowych:
I miejsce - Sebastian Orzechowski - 740 pkt.,
II miejsce - Jakub Czuczwara - 280 pkt.,
III miejsce - Miłosz Kubicki - 220 pkt.,

b) w kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce - Arkadiusz Putowski - 1900 pkt.,
II miejsce - Jakub Lubojański - 1140 pkt.,
III miejsce - Jakub Jankowski - 740 pkt.,
IV miejsce - Marek Tabak - 660 pkt.,
V miejsce - Grzegorz Orzechowski - 620 pkt.,
VI miejsce - Marta Ołpińska - 320 pkt.

Po zakończeniu połowów, nastąpiło wręczeniu pucharów i
nagród rzeczowych ufundowanych przez Gminę Namysłów, Koło
PZW Namysłów NSM oraz Bank Pocztowy.
JG wg inf. PZW okręg w Opolu

Dyrektor, nauczyciele
przedszkola oraz dzieci z
Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w
Jastrzębiu składają
serdeczne podziękowanie
dla wszystkich, którzy
głosowali na nasze zdjęcie
pt. „Zielona Wyspa”
Kubusiowi Przyjaciele Natury
2013r.

Zatrudniam do legalnej pracy w RFN
(opieka osób starszych)
wymagana komunikatywna znajomość języka niemieckiego
oraz prawo jazdy kat. B,

tel. 0049 79 40 54 51 43
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WĘDKARSTWO WŚRÓD
NAJMŁODSZYCH

CZERWIEC 2013
A TO HISTORIA…
JAN HENZNER Z NAMYSŁOWA

W dniach 3 -7 czerwca br. w Namysłowie odbył się XII
Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom.
3 czerwca br. w Bibliotece Publicznej w Namysłowie
odbyła się inauguracja Tygodnia Czytania. „Namysłowski
Pociąg do Czytania” mógł, po rocznej przerwie, wyruszyć w
podróż, zabierając ze sobą miłośników czytania i słuchania. W
tegorocznej edycji zaszczyt otwarcia Tygodnia Czytania
przypadł Kazimierzowi Jakubowskiemu – poecie, satyrykowi,
a przede wszystkim wieloletniemu przyjacielowi Biblioteki i
entuzjaście literatury. Uczniowie klas pierwszych Szkoły
Podstawowej nr 3 w Namysłowie tego dnia mieli okazję
wysłuchania wierszy Juliana Tuwima, pt. „Lokomotywa”,
„Spóźniony słowik” czy bajki wierszowanej „W aeroplanie” w
oryginalnej interpretacji. Kazimierz Jakubowski przygotował
dzieciom także zabawę, polegającą na rozpoznaniu
nagranych wcześniej odgłosów ptaków.
4 czerwca br. uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w
Namysłowie dojechali „Namysłowskim Pociągiem do
Czytania” do Danii - ojczyzny Andersena. Uczniowie
rozpoznawali tytuły baśni na podstawie przeczytanych przez
uczennice ZSS - Wiolettę i Olę fragmentów książek. Konkurs
wygrała uczennica ZSS – Monika Lech.
5 czerwca br. pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 4
w Namysłowie zmierzyli się z przygotowanym przez
pracownice biblioteki zadaniem. Uczniowie usłyszeli
fragmenty baśni Andersena i braci Grimm, a także piosenek z
„Bajek Samograjek”, po wysłuchaniu których musieli podać
prawidłowy tytuł baśni. Pierwszoklasiści nie dali się zaskoczyć
i, jak niektórzy stwierdzili, była to dla nich „bułka z masłem”.
ciąg dalszy str. 12

reklama płatna

Każde liczące się miasto może
poszczycić się wybitnymi
obywatelami, lub osobistościami z
niego pochodzącymi czy z nim
związanymi. Namysłów takich osób
posiada wiele. Jedną z nich był Jan
Henzner – protestancki pastor, rektor
i superintendent. Informacje na jego
temat znajdują się w spisie
duchownych protestanckich
księstwa krośnieńskiego autorstwa
Zygmunta Justusa Erhardta.
Jan Henzner (Johanne Hencznero Namslaviense)
urodził się w Namysłowie w 1528 roku. Od najmłodszych lat
wykazywał duże zdolności intelektualne i łatwość
przyswajania wiedzy. Naukę kontynuował we Wrocławiu i
Brandenburgu. Na studia przeniósł się do Wittenbergii, gdzie
znajdowała się w tamtym czasie jedna z najsłynniejszych
uczelni protestanckich w Europie. Wpływ na wybór
uniwersytetu miała możliwość kontaktu z największymi
myślicielami epoki nowożytnej, takimi jak Marcin Luter czy
Filip Melanchton. Po śmierci Lutra Jan Henzner wyjechał do
Krakowa, skąd musiał jednak niebawem uciekać z powodu
panującej tam epidemii dżumy. Zdecydował się na powrót do
Wittenbergii. Wówczas to słynny myśliciel Filip Melanchton
zwrócił się nawet do miasta Namysłowa z prośbą o
stypendium dla zdolnego studenta. Niestety nie wiemy czy
namysłowscy rajcy wsparli finansowo edukację Henznera.
Jan uzyskał wielki szacunek i uznanie w środowisku
uczonych i duchownych protestanckich. Wyrazem tego było
objęcie w 1552 roku stanowiska rektora szkoły ewangelickiej
w Krośnie, z rekomendacji Walentyna Trotzendorfa. W dwa
lata później (1554 rok) objął swoją pierwszą parafię, zostając
pastorem w Olszyńcu (Wellersdorf), koło Żar. W 1559 roku
powrócił do Krosna, które było wówczas ważnym ośrodkiem
myśli i teologii ewangelickiej. Pełnił tam do 1563 roku funkcję
pastora i superintendenta. Następnie wyjechał do Milicza,
gdzie także objął opiekę nad tamtejszą parafią. Stamtąd
powrócił w rodzinne strony, do pobliskiego Bierutowa, gdzie
był pastorem od 1565 roku. Od 1569 roku mieszkał w
Sternbergu na Morawach, gdzie zmarł jako superintendent
w 1579 roku. Jan Henzner pozostawił po sobie dzieła
pisarstwa protestanckiego, m.in. Epicedion de morte
ingeniosi adolescentis Iohannis Puchneri.
dr Bartłomiej Stawiarski

„CAŁA POLSKA CZYTA
DZIECIOM 2013”
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CZERWIEC 2013
Do ”Namysłowskiego Pociągu do czytania” wsiadły
5 czerwca br. podopieczni z Przedszkola Integracyjnego w
Namysłowie. Grupa „Jagódek” wyruszyła w podróż po
polskich lasach, czyli do Nadleśnictwa w Namysłowie. Dzieci
wysłuchały wierszy Wandy Chotomskiej o ptakach leśnych i
polnych w wykonaniu nadleśniczego - Jacka Podoskiego oraz
bajki „Leśne urodzinki świnki Klementynki” w wykonaniu
Małgorzaty Lizurej – pracownika Nadleśnictwa Namysłów.
Ponadto dzieci dowiedziały się o obowiązkach leśniczych, a
przede wszystkim o tym, jak należy zachowywać się w lesie.
W podziękowaniu za serdeczną gościnę, upominki i czytanie,
przedszkolaki zaśpiewały piosenkę o… jagódkach! Pełne
wiedzy i ochoty do spacerowania po polskich lasach dzieci
opuściły Nadleśnictwo i wróciły do przedszkola.
6 czerwca br. podopieczni z Przedszkola nr 3 w
Namysłowie odwiedzili pracowników Urzędu Miejskiego w
Namysłowie. Na dzieci czekały tam same niespodzianki, w
tym czytanie bajek przez: Burmistrza Namysłowa - Krzysztofa
Kuchczyńskiego, Zastępcę Burmistrza Namysłowa Andrzeja Gallę, panią Naczelnik Wydziału Organizacyjnego –
Wandę Mycę oraz panią Skarbnik - Iwonę Wilczyńską.
Burmistrz, oprócz słodkiego poczęstunku, przygotował dla
grupy „Motylków” bajkę o zegarze z kukułką, a w nagrodę za
uważne słuchanie dzieci otrzymały książkę „Niezwykłe
historie” w prezencie dla Przedszkola z własnoręcznie
wypisaną przez Burmistrza dedykacją.

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 416/VI/13 Burmistrza
Namysłowa z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zbycia
nieruchomości
Burmistrz Namysłowa
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w
miejscowości Minkowskie, obejmującej działkę nr 18/6 k. m. 1,
obszaru 0,0700 ha, niezabudowanej, bez obciążeń i zobowiązań, dla
której Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą numer 71353.
Nieruchomość położona jest w regionie wiejskim, w sąsiedztwie
zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności, kształt działki jest
regularny (trapez).
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
wsi Minkowskie zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIII/343/01 Rady
Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op.
Nr 24 poz. 117 z 3 kwietnia 2001 r.) działka oznaczona jest symbolem
Mr – zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa i gospodarcza
związana z produkcją rolną.
Cena wywoławcza - 11 000,00 zł
(słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100)
Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną brutto – zawiera podatek
od towarów i usług (VAT).
Wadium wynosi 1 100,00 zł
(słownie: tysiąc sto złotych 00/100)
Przetarg odbędzie się w dniu 22 lipca 2013 r. o godzinie 10:00
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3,
budynek A, pokój nr 21.

Zastępca burmistrza –Andrzej Galla, najpierw
zaangażował dzieci do wspólnej gimnastyki, a później
przeczytał kilka wierszy Juliana Tuwima w tym „Lokomotywę”.
Pani Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – Wanda Myca
zachęciła przedszkolaków do wspólnego czytania wierszy
Juliana Tuwima. Dzieciom jednak książki były zbędne –
wiersze recytowały z pamięci. Michałek pięknie wyrecytował
wiersz pt. „Okulary”, a Alicja – prawdziwa tytułowa bohaterka „Zosię Samosię”.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w
wysokości 10% ceny wywoławczej płatna do dnia 18 lipca 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 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
tel. 77 4190 338 (w godzinach pracy Urzędu).

Pani Skarbnik – Iwona Wilczyńska przeczytała dzieciom
wierszyk „Dyzio Marzyciel”, a następnie dzieci zadowolone z
wycieczki wróciły do przedszkola z uśmiechami na twarzach.
Magdalena Gawlak
pracownik Biblioteki Publicznej w Namysłowie

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 418/VI/13 Burmistrza
Namysłowa z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zbycia
nieruchomości

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 382/VI/13 Burmistrza
Namysłowa z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zbycia
nieruchomości,

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
II publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż
1. działki nr 501/244 o powierzchni 0,1160 ha,
cena wywoławcza – 66 000,00 zł,
2. działki nr 501/245 o powierzchni 0,1171 ha,
cena wywoławcza – 66 100,00 zł,
3. działki nr 501/246 o powierzchni 0,1326 ha,
cena wywoławcza – 75 000,00 zł,
4. działki nr 501/247 o powierzchni 0,1152 ha,
cena wywoławcza – 65 000,00 zł,
5. działki nr 501/248 o powierzchni 0,1200 ha,
cena wywoławcza – 68 000,00 zł.

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w
miejscowości Barzyna, obejmującej działkę nr 74/1 k. m. 1, obszaru
0,1412 ha, niezabudowanej, bez obciążeń i zobowiązań, dla której
Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą numer 67368.
Nieruchomość położona jest w regionie wiejskim, w sąsiedztwie
zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, kształt działki jest
regularny (trapez).
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
wsi Ligotka zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIII/339/01 Rady Miejskiej
w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 39 poz.
253 z 17 maja 2001 r.) działka oznaczona jest symbolem Mn –
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca,
bliźniacza lub szeregowa o niskiej intensywności zabudowy
(maksymalnie do 4 mieszkań w budynku).

Podane ceny wywoławcze nieruchomości są cenami brutto –
zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
Wyżej wymienione działki są niezabudowane, bez obciążeń
hipotecznych, położone w Namysłowie, w zachodniej części miasta w
pobliżu ul. 1 Maja, w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego oznaczone symbolem B.13MU – przeznaczone
pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.
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 - 22 000,00 zł
(słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100)
Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną brutto – zawiera podatek
od towarów i usług (VAT).
Wadium wynosi 2 200,00 zł
(słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100)

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lipca 2013 r. o godzinie 12:30
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3,
budynek A, pokój nr 21.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lipca 2013 r. o godzinie 10:00
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3,
budynek A, pokój nr 21.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w
wysokości 10% ceny wywoławczej płatna do dnia 18 lipca 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.
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w działek
z dnia 17.04.2013 r. nie doszedł do skutku z uwagi na brak postąpienia
w przypadku każdej licytacji.
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 4190 338 (w godzinach pracy urzędu).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w
wysokości 10% ceny wywoławczej płatna do dnia 18 lipca 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 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
tel. 77 4190 338 (w godzinach pracy Urzędu).
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński
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13

CZERWIEC 2013
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 386/VI/13 Burmistrza
Namysłowa z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Burmistrz Namysłowa
ogłasza
II publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w
Namysłowie, obejmującej działkę nr 12/28 k. m. 13, obszaru 0,7066
ha, niezabudowanej, bez obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd
Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą nr OP1U/00042983/0.
Nieruchomość, zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, oznaczona jest symbolem
E.9UP – teren zabudowy usługowo – produkcyjnej, dopuszcza się
także hurtownie, bazy, giełdy towarowe, stacje paliw, stacje obsługi
pojazdów, budynki z wydzielonym mieszkaniem integralnie
związanym z prowadzoną działalnością o powierzchni nie większej niż
100 m2.
Dojazd do działki odbywać się będzie poprzez służebność
drogową ustanowioną na działce gminnej nr 581/3.

ZAPROSZENIE
14 lipca 2013 r. (w niedziele) odbędzie się uroczyste
odsłonięcie pomnika z tablicą pamiątkową, poświęconą Polakom
pomordowanym na Kresach Wschodnich II RP w czasie II Wojny
Światowej, na które serdecznie zapraszają:

Prezes Oddziału
TMLiKPW
Jarosław Iwanyszczuk

Cena wywoławcza - 434 600,00 zł

Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

PROGRAM UROCZYSTOŚCI
Godz. 10.00 – Masza Św. w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra
i Pawła w Namysłowie,
Godz. 11.00 – odsłonięcie pomnika przy Namysłowskim
Ośrodku Kultury.
Godz. 11.30 – występ zespołu „Tyligentne Batiary” z Bytomia w
sali widowiskowej NOK.

(słownie: czterysta trzydzieści cztery tysiące sześćset złotych 00/100)

Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną brutto – zawiera podatek
od towarów i usług (VAT).
Wadium wynosi – 43 460,00 zł
(słownie: czterdzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100)

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lipca 2013 r. o godzinie 12:00
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek A,
pokój nr 21.

WYTAŃCZYLI SOBIE SUKCES
Namysłowscy tancerze od kilku lat zdobywają sukcesy na
krajowych i międzynarodowych turniejach tanecznych. Mowa tu o
uzdolnionych, pochodzących z Namysłowskiej Ziemi, tancerzach
- Beacie Staszczyszyn, Rafale Staszczyszyn oraz Marcinie
Pęczkowskim. Wszyscy troje występują obecnie reprezentując
formację „Salsa Fuerte” z Opola, jednak swoje pierwsze
taneczne kroki stawiali na parkiecie Namysłowskiego Ośrodka
Kultury pod okiem instruktora Kazimierza Kani.
Wszystko zaczęło się od kursu tańca towarzyskiego – wyjaśnia
Rafał Staszczyszyn. Później nie było już odwrotu. Z każdym
kolejnym krokiem taniec fascynował mnie coraz bardziej. W
chwili obecnej nie wyobrażam sobie już tygodnia bez treningu –
dodaje Rafał.
Zgodnie twierdzą, że taniec uzależnia. – Jest to jednak
zdecydowanie pozytywne uzależnienie – tłumaczy Beata
Staszczyszyn. Tańcząc nasz organizm wytwarza endorfiny –
hormony szczęścia, dzięki czemu nawet po ciężkim dniu
męczącej pracy można zafundować sobie odrobinę radości i
naładować „rozładowane akumulatory” – dodaje.
Ostatnie sukcesy, jakimi mogą się pochwalić to udział w
Krajowych Mistrzostwach w Tańcach Par, które odbyły się w
Zagnańsku pod Kielcami. Srebrnymi medalami i tytułami
wicemistrzów Polski w kategorii „Salsa shines duety” mogą
pochwalić się Marcin Pęczkowski i Rafał Staszczyszyn.
Formacja „Salsa Fuerte” zdobyła również sukcesy w kategoriach
grupowych – srebrny medal w kategorii Rueda de casino oraz III
miejsce w kategorii Special couple dance z choreografią „Maska”.
Ranga turnieju była wysoka, ponieważ organizatorem była
Międzynarodowa Organizacja Tańca (IDO), a zawody były
jednocześnie eliminacją do Mistrzostw Europy i Świata. Planujemy udział w „Carribean Dance Sport Festival”, który
odbędzie się w październiku we Włoszech – mówi Marcin
Pęczkowski. Już teraz zaczynamy przygotowania do zawodów,

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w
wysokości 10% ceny wywoławczej płatna do dnia 18 lipca 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 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.
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w działki
z dnia 29.05.2013 r. nie doszedł do skutku z uwagi na nie zgłoszenie
się zainteresowanych uczestników do licytacji.
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 338 (w godzinach pracy Urzędu).
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński
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CZERWIEC 2013
CZY ZNASZ SWOJĄ GMINĘ?
Zapraszamy do
wzięcia udziału w kolejnej
edycji konkursu,
polegającego na
odgadnięciu oraz podaniu
prawidłowej nazwy i
miejsca położenia obiektu,
którego fragment
p r z e d s t a w i a
zamieszczone obok
zdjęcie. Zwycięzca
zostanie wyłoniony w
drodze losowania i
otrzyma nagrodę.
Odpowiedzi można
zgłaszać do dnia
05.07.2013 r. telefonicznie
na nr tel. 77 419 03 44 lub
przesyłać na adres e-mail: komunikacja.spoleczna@namyslow.eu.
ponieważ udział na międzynarodowej
scenie tanecznej wymaga wielu godzin
treningów – podsumowuje.
Namysłowscy tancerze mówią, że
pomimo ciągłych wyjazdów i wielu godzin
spędzonych na sali treningowej nie
zapominają o swoich rodzinnych stronach
i chętnie tu wracają. Chętnie swoje
umiejętności taneczne prezentują
mieszkańcom Namysłowa. - Nie
zapominamy o tym, że nasza przygoda z
tańcem zaczęła się właśnie w
Namysłowie. Jesteśmy z tego dumni i
wdzięczni za „zarażenie” nas tą pasją,
dlatego przy każdej okazji głośno mówimy
o naszym mieście – podsumowuje Rafał.
Inf. Łukasz Fiebich

II ZAWODY PŁYWACKIE
Tegoroczny „Dzień dziecka” nie mógł
obejść się bez imprezy sportowej dla
najmłodszych, która odbyła się w Centrum
Tu r y s t y k i i R e k r e a c j i ” D e l f i n ” w
Namysłowie już po raz drugi.
Organizatorami zawodów byli: Gmina
Namysłów, Klub Pływacki "Delfin" w
Namysłowie oraz Szkoła Pływania „MS –
SWIM SCHOOL Maciej Szewczyk” w
Namysłowie.
W zawodach wzięło udział 45 osób,
co świadczy o rosnącym z roku na rok
zainteresowaniu Namysłowian sportami

fot. Marta Fior

wodnymi. Zawodnicy wystartowali w 5
kategoriach wiekowych. Wszyscy mieli do
przepłynięcia odcinek o dł. 25 m. Na
zakończenie zawodów każdy z
uczestników wziął udział w sztafecie i
przepłynął dodatkowo 25m. Rekord
tegorocznej sztafety to 1175m!
Pierwsze miejsca w zawodach zdobyli:
1) w kategorii „Juniorów” w stylu
dowolnym - Maja Dąbkiewicz
osiągając czas - 53,00 sek.,
2) w kategorii I ( 6 -7 lat) w stylu
grzbietowym:
a) wśród dziewcząt - Magdalena
Szydłowska (27,20 sek.),
b) wśród chłopców - Bartosz Cepa
(33,11 sek.),
3) w kategorii II (7-9 lat):
styl grzbietowy:
a) spośród dziewcząt - Oliwia Porada
(26,36 sek.),
b) wśród chłopców - Wiktor
Korzeniowski (20,66 sek.),
styl dowolny:
a) dziewczęta: Oliwia Porada
(24,14 sek.),
b) chłopcy: Wiktor Korzeniowski
(19,90 sek.),
4) w kategorii III (10-12 lat)
styl grzbietowy:
a) wśród chłopców - Jakub Kowalczyk
(20,55 sek.),

b) wśród dziewczyn - Weronika
Urbaniak (24,20 sek.),
styl dowolny:
a) wśród chłopców - Kacper Bieleń
(18,23 sek.),
b) wśród dziewcząt - Nikola
Włodarczyk (22,08 sek.),
styl klasyczny:
a) dziewczęta - Maja Jurkowianiec
(23,94 sek.),
b) chłopcy - Jakub Kowalczyk
(20:83 sek.),
5) w kategorii IV (powyżej 12 lat) - Julia
Frączek była bezkonkurencyjna.
Dystans 25m stylem grzbietowym
pokonała w 18,93 sek., a stylem
dowolnym - w 17,15 sek.
Każdy z zawodników otrzymał nagrodę
rzeczową, pamiątkowy identyfikator,
dyplom oraz gadżety od sponsorów.
Podczas imprezy odbył się także pokaz
resuscytacji krążeniowo
-oddechowej, prezentowany przez
członków Środowiskowej Drużyny WOPR
Województwa Opolskiego w Namysłowie.
Koordynatorzy serdecznie dziękują
wszystkim, którzy wspomogli organizację
zawodów.
Szczegółowe wyniki zawodów
dostępne są na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Namysłowie
www.namyslow.eu.
JG

fot. Edyta Gacek

fot. Marta Fior
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