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SAMOCHODY
POŻARNICZE
PRZEKAZANE!
fot. E.Krowiarz

(str. 6)

fot. J.Wróblewska

Głuszyna, dn. 15.09.2013 r.

Ziemiełowice, dn. 29.09.2013 r.

Z okazji Święta Edukacji Narodowej, wszystkim Nauczycielom życzę
zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy, pogody ducha, a także
dużo sił i wytrwałości w zmaganiu się z trudem nauczania oraz
wychowywania dzieci i młodzieży. Niech kształtowanie osobowości
młodych osób będzie dla Państwa wyzwaniem, ale także osobistym
sukcesem.
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński
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DOŻYNKI GMINNE ANNO DOMINI 2013

Dożynki wpisały się w polską
tradycję narodową, jako jedno z
największych świąt dziękczynnych.
Obchody tego święta podkreślają
przywiązanie do zawodu, szacunek dla
przyrody oraz wolę kultywowania
tradycji narodowych. Ten polski
zwyczaj pielęgnowany jest również w
gminie Namysłów. Tegoroczne Dożynki
mieszkańcy gminy świętowali 8
września br. w Krasowicach.
Starostami tegorocznych dożynek
byli: Kamila Głąb oraz Tomasz Wiciak.
Kamila Głąb – studentka trzeciego
roku pedagogiki wczesno-przedszkolnej
na Uniwersytecie Opolskim. Wraz z
mężem mieszka w Namysłowie. Od 9 lat
wspólnie prowadzą gospodarstwo rolne o
powierzchni 122 ha. Pani Kamila jest
mamą dwóch synków – Marka i Pawła.
Rodzice pani Kamili również byli rolnikami,
więc z pracą na roli jest związana od
dziecięcych lat. Państwo Głąbowie
zajmują się produkcją roślinną, głównie
uprawą zbóż i rzepaku oraz ziemniaków.
Pani Kamila Głąb pracuje również w
Urzędzie Statystycznym w Opolu.
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Tomasz Wiciak – ma 25 lat, mieszka
w Kowalowicach, gdzie prowadzi
gospodarstwo rolne o powierzchni 42 ha.
P a n To m a s z j e s t a b s o l w e n t e m
Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu, gdzie ukończył ekonomię
gospodarki żywnościowej. Zajmuje się
produkcją roślinną, tj. uprawą rzepaku,
zbóż i buraków cukrowych, jest także
nauczycielem w Zespole Szkół Rolniczych
w Namysłowie. Społecznie pełni funkcję
członka Rady Sołeckiej w Kowalowicach.
Obchody dożynkowe rozpoczęły się
przejściem korowodu dożynkowego na
plac, gdzie odbyła się dalsza część
uroczystości. Korowód prowadzony był
przez Namysłowską Orkiestra Dętą, za
którą maszerowali członkowie zespołów
artystycznych, reprezentanci Gminy
Namysłów: Burmistrz Namysłowa Krzysztof Kuchczyński, Zastępca
Burmistrza Namysłowa – Andrzej Galla,
Przewodniczący Rady Miejskiej - Jarosław
Iwanyszczuk, Radni Rady Miejskiej,
prezesi spółek gminnych, reprezentanci
Starostwa Powiatowego w Namysłowie
oraz Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
przedstawiciele sołectw Gminy Namysłów,
zarządów namysłowskich osiedli oraz inni
mieszkańcy gminy. Starostowie Dożynek
kolorowo przystrojoną bryczką wieźli
tradycyjny bochen chleba.
O godzinie 13.00 rozpoczęła się Msza
św. polowa. Podczas dziękczynnej
ceremonii poświęcono bochen chleba oraz
wieńce i arcydzieła żniwne. Po Mszy św.
Burmistrz Namysłowa Krzysztof
Kuchczyński wygłosił uroczyste
przemówienie, po którym nastąpiło
przejęcie z rąk Starostów tradycyjnego
bochna chleba. – Składam Wam drodzy
rolnicy wyrazy szacunku i podziękowania
za całoroczny trud. Życzę jednocześnie,
aby najbliższy rok przyniósł Wam wiele
radości oraz satysfakcji z wykonywanej
pracy. Niech nasza ziemia przynosi obfite
plony, zdrowie niech nam wszystkim
dopisuje i wszelka pomyślność niech nas
nie opuszcza – powiedział Burmistrz, po
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czym przystąpił do ceremonii dzielenia się
chlebem ze zgromadzonymi.
Część artystyczną otworzył występ
zespołu „Ślązak” ze Szkoły Podstawowej
nr 4 w Namysłowie. Na scenie zobaczyć
można było również takie zespoły jak:
„Namysłowiacy”, „Głuszynianki”,
„Radzowiczanie”, „Skowronki
Przeczowskie”, „Wilkowianie” oraz
Kresowiacy”.
Tradycyjnym punktem uroczystości
dożynkowych było rozstrzygnięcie
konkursu wieńców i arcydzieł żniwnych.

Zwycięski wieniec Sołectwa Krasowice

ciąg dalszy na str. 3
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dano”. Pisarstwo Fredy weszło do współczesnego języka
potocznego. Czasem nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że
mówimy „Fredrą”, np. „Wolnoć, Tomku w swoim domku”, „Jak ty
komu, tak on Tobie”, „Jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla daj
mi luby”.

ciąg dalszy ze str. 2
Komisja w składzie: Jadwiga Kawecka, Jarosław Iwanyszczuk
oraz Andrzej Brzozowski, doceniając poziom wykonanych
wieńców oraz wkład pracy, przyznała następujące miejsca:
1. W kategorii Wieniec Dożynkowy:
I m. – sołectwo Krasowice,
II m. – sołectwo Minkowskie,
III m. – sołectwo Ziemiełowice.

źródło: Biblioteka Publiczna w Namysłowie

2. W kategorii Arcydzieło Żniwne:
I m. – sołectwo Bukowa Śląska,
II m. – sołectwo Rychnów,
III m. – sołectwo Kowalowice.
3. Wyróżnienia otrzymały:
1) sołectwa: Baldwinowice, Kamienna, Rychnów, Mikowice,
Ligotka i Igłowice,
2) Koło Gospodyń Wiejskich w Krasowicach,
3) Przedszkole nr 4 w Namysłowie.
Kolejnym punktem niedzielnej imprezy była Parada
Namysłowskiego Stowarzyszenia Motocyklistów, występy
Zespołów Tańca Nowoczesnego „Crash” i „Mini Crash”, pokaz
tańca break dance w wykonaniu formacji „Fundamenty Stylu”.
W godz. 17.00 – 18.00 swoje umiejętności taneczne i wokalne
prezentowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w
Namysłowie. Wystąpiły 4 zespoły: „Biedronki”, „Mini Biedronki”,
„Fanki”, „Mini Fanki”, a w tańcu towarzyskim mogliśmy zobaczyć
Macieja Szozdę z klasy VC, który zatańczył z uczennicą szkoły w
Idzikowicach – Kingą Szotą. Ponadto uczennice klasy III A Wiktoria Balcerzak i Ola Skalmerska zaprezentowały swoje
umiejętności wokalne w utworach: ”Puszek Okruszek” oraz „W
stronę słońca”.
O godz. 21.00 odbył się pokaz sztucznych ogni. Gwiazdą
wieczoru był zespół „Imperium”, a wieczorną zabawę taneczną
poprowadził zespół „Kanon”.
JG
PODZIĘKOWANIE

6 września br. w Bibliotece Publicznej w Namysłowie, w
ramach „Narodowego Czytania”, odbyło się wspólne czytanie
utworów Fredry, prezentacja jego komedii, pięknej polszczyzny i
ponadczasowego dowcipu. Młodzież z Liceum
Ogólnokształcącego w Namysłowie pod opieką Grażyny
Samulewicz, z podziałem na role czytała „Śluby panieńskie”.
Wspólne czytanie, było nie tylko poznawaniem twórczości
Fredry, ale przede wszystkim, doskonałą zabawa.
- Wspólne czytanie pereł polskiej literatury daje ogromną
radość. Jest nie tylko wspaniałą przygodą intelektualną, ale
sposobem na radosne spędzenie wolnego czasu. Literatura,
kultura, historia w piękny sposób łączy tradycję z przyszłością,
zbliża pokolenia, stając się okazją do rozmowy i spędzania razem
czasu przez dzieci, rodziców, dziadków. Narodowe czytanie to
promocja polskiej kultury i literatury, zachęca do lektury książek,
wzmacnia poczucie wspólnoty narodowej i zbliża pokolenia –
podkreśla Teresa Hruby – kierownik Biblioteki Publicznej
w Namysłowie.

Serdecznie dziękuję Mieszkańcom Krasowic oraz
wszystkim osobom zaangażowanym w organizację
tegorocznych Dożynek za trud włożony w przygotowanie
uroczystości.
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

źródło: Biblioteka Publiczna w Namysłowie

NARODOWE CZYTANIE
W NAMYSŁOWIE
„Narodowe Czytanie” to zainicjowana w 2012 roku przez
Prezydenta Bronisława Komorowskiego ogólnopolska
akcja publicznego czytania największych polskich dzieł
literackich. Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby
podkreślić jego powszechny charakter. Podstawowym
celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa,
zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz
wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.
W ramach tegorocznego „Narodowego Czytania”
przypomniane zostały utwory Aleksandra Fredry –
najwybitniejszego, polskiego komediopisarza, poety, autora
pamiętników. Komedie Fredy, takie jak: „Zemsta”, „Śluby
Panieńskie”, czy „Pan Jowialski”, wciąż cieszą się dużym
zainteresowaniem.
Aleksander Fredro ukazuje polskie społeczeństwo takim, jakim
ono było – z jego zaletami i wadami, bez idealizowania,
upiększeń czy zakłamań. Pisarz przestawił w swych dziełach
szereg postaci oraz sytuacji, z których od dziesięcioleci
czerpiemy wiedzę o Polsce i Polakach. Szczególnie popularne są
bajki: „Paweł i Gaweł”, „Małpa w kąpieli”, „Osiołkowi w żłoby
fot. KPP Namysłów

W „Narodowym czytaniu” wzięli także udział uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 3 w Namysłowie. 10 września br. z
twórczością Aleksandra Fredry uczniów zapoznawali
nauczyciele szkoły, czytając im m.in. „Małpę w kąpieli”, „Pawła i
Gawła” czy fragmenty „Zemsty”. – Pomimo upływu czasu,
twórczość Aleksandra Fredry jest wciąż nader aktualna, porusza
bowiem ponadczasowe problemy, obnaża nasze wady i przywary
i z dużą dozą rubasznego humoru portretuje nas samych - mówi o
całej akcji Janusz Długokęcki – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr
3 w Namysłowie.
JG
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ZAWODY WĘDKARSKIE
O PUCHAR BURMISTRZA NAMYSŁOWA

X. BIEG NAMYSŁOWIAN
1 września br. odbył się X. jubileuszowy Bieg
Namysłowian. Zawodnicy wystartowali o godz. 13.00 z
namysłowskich błoni. Dziesięciokilometrowa trasa
prowadziła przez ulicę Staromiejską w stronę Józefkowa,
a następnie wzdłuż tamy na zalewie w Michalicach w
stronę Kamiennej na metę na Stadion Miejski przy ul.
Pułaskiego w Namysłowie.
Organizatorami zawodów byli: Gmina Namysłów,
Namysłowski Ośrodek Kultury oraz, jako organizator
bezpośredni - Namysłowski Klub Biegacza „ZRYW”.
W biegu wzięło udział 266 zawodników z całego kraju.
Większość stanowili Namysłowianie, ale wśród biegaczy
znaleźli się także mieszkańcy Wrocławia, Brzegu, Opola,
Oławy oraz wielu innych miast Polski.

8 września br. na Zalewie w Michalicach odbyły się
organizowane przez Koło PZW NSM Otwarte Towarzyskie
Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Namysłowa.

źródło: www.pzw.org.pl

Do rywalizacji stanęło 18 zawodników, śród nich jedna pani Beata Borodziewicz oraz pięciu juniorów.
Wędkarze zajęli następujące miejsca w poszczególnych
kategoriach:
Kategoria Seniorzy:
1) I miejsce zajął Tomasz Mołdawiak z Oławy,
2) II miejsce – Andrzej Wałkiewicz z Oławy,
3) III miejsce – Bogdan Wałkiewicz z Oławy;
Kategoria Juniorzy:
1) I miejsce zajął - Arkadiusz Putowski, reprezentujący
Koło PZW Namysłów NSM,
2) II miejsce - Wojciech Orlikowski – Koło PZW Namysłów
„Gobio”,
3) III miejsce – Piotr Trocha z Koła PZW Namysłów „Gobio”.
I miejsce w kategorii "Kobiet" zajęła Beata Borodziewicz z Koła PZW
NSM .
Puchar Burmistrza Namysłowa - Krzysztofa Kuchczyńskiego
oraz nagrody ufundowane przez Gminę Namysłów wręczyli
zwycięzcom: Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Fizycznej Urzędu
Miejskiego w Namysłowie - Sławomir Hinborch, Prezes Koła PZW
NSM - Stanisław Piasny oraz Sędzia Główny zawodów - Jerzy
Stężała.
Gratulujemy wszystkim zawodnikom osiągniętych wyników !
Zarząd Koła PZW Namysłów NSM

Na przebiegnięcie dziesięciokilometrowego odcinka
sportowcy mieli 2 godziny. Pierwszy metę przekroczył
Namysłowianin - Bartłomiej Stajniak, reprezentujący „Azs
Ku Politechnika Opolska”, uzyskując czas 33 min. i 10 sek.
Drugi był Grzegorz Gronostaj z Wrocławia (czas: 33 min. i 45
sek.), a trzecie miejsce zajął Dariusz Laksa z Bytomia (czas:
34 min. i 26 sek.). Wśród uczestniczących w biegu
Namysłowian świetne wyniki uzyskali także: Jarosław
Olszewski (4. miejsce, czas: 35 min. i 10 sek.), Artur Musiał
(7. miejsce, czas: 35 min. i 47 sek.), Piotr Florczak (8 miejsce,
czas: 36 min. i 02 sek.), Igor Tomiczek (9 miejsce, czas: 36
min. i 24 sek.).
Serdecznie gratulujemy zwycięzcy oraz wszystkim
biegaczom, którzy zdecydowali się na udział w zawodach.
JG

RADNI UCHWALILI

KUPIĘ GRUNTY
SZYBKA WYPŁATA GOTÓWKI
TEL: 692 471 877

reklama płatna

Wyrazy współczucia pani
Danucie Nasiadek, z powodu
śmierci męża, składają
pracownicy Urzędu Miejskiego
w Namysłowie.
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XXII Sesja Rady Miejskiej w Namysłowie odbyła się
9 września br. o godz. 12:00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w
Namysłowie. W związku z wygaśnięciem mandatu Ryszarda
Wołczańskiego, do grona Radnych Rady Miejskiej w Namysłowie
dołączył Kazimierz Paczkowski - kandydat z tej samej listy
wyborczej, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę
głosów, a nie utracił prawa wybieralności.
Na sesji podjęto także uchwały w sprawie:
1) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie
utworzenia "Obszaru funkcjonalnego Kluczbork.
Kluczbork - Namysłów - Olesno",
2) utworzenia jednoosobowej spółki gminnej z ograniczoną
odpowiedzialnością,
3) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu
dofinansowania ze środków budżetu Gminy Namysłów
zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy
Namysłów przy udziale funduszy uzyskanych z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Opolu,
4) zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w
drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia
wysokości wynagrodzenia,
5) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego Programu
Finansowego,
6) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na 2013 r.
JG
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REMONTY KOŚCIOŁÓW
W RYCHNOWIE I BUKOWIE
ŚLĄSKIEJ ZAKOŃCZONE

remontu. Na szczególną
uwagę i uznanie zasługuje
zaangażowanie,
determinacja i wiara
mieszkańców Bukowy
Śląskiej i Igłowic, które
doprowadziły do
dzisiejszego efektu. Gdyby
nie praca tych ludzi,
aktywne uczestnictwo w
festynach, kolędach i
z b i ó r k a c h
n i e
osiągnęlibyśmy tak wiele.
Całość prac związanych z
remontem nadzorował i
koordynował Ksiądz
kościół w Bukowie Śl.
Proboszcz Marian Wolski
oraz Rada Parafialna przy
Kościele w Bukowie Śląskiej. Prace remontowe zakończono
31 sierpnia br. Wartość robót budowlanych wyniosła ponad
200 tys. zł.
Tegoroczny remont to jeden z etapów, zaplanowanych już w
poprzednich latach prac modernizacyjnych Kościoła w Bukowie
Śląskiej. W 2004 roku, dzięki zaangażowaniu ówczesnej pani
Sołtys Jadwigi Chełmińskiej, Rady Sołeckiej, Rady Parafialnej
oraz Księdza Proboszcza Bronisława Bieleckiego, pomocy
mieszkańców Bukowy Śląskiej i Igłowic, a także dotacji z Gminy
Namysłów udało się odremontować wierzę Kościoła oraz
odnowić ogrodzenie.
JG

12 lipca br. zakończono remont kościoła filialnego pw. św.
Jana Chrzciciela w Rychnowie. Roboty Budowlane polegały na
konserwacji pokrycia dachu kościoła. Prace remontowe
wykonała firma FHU „MARBUD” Józef Margosiak. Koszt
inwestycji to ponad 30 tys. zł.
- Fundusze na remont
kościoła w Rychnowie
pozyskaliśmy z dotacji
Gminy Namysłów, tj. 10 tys.
z ł o r a z s k ł a d e k
mieszkańców Rychnowa –
20 tys. zł. Każda rodzina
przekazała 500 zł - to nie
mała kwota, a jednak
mieszkańcy potrafili się
zmobilizować, za co należą
im się wyrazy uznania.
Duże zaangażowanie w
realizacje przedsięwzięcia
wykazał ponadto Ksiądz
Proboszcz – Janusz
Szetelnicki, a także Rada
Parafialna, Rada Sołecka
o r a z i n n i m i e s z k a ń c y kościół w Rychnowie (fot. M.Szyporta)
Sołectwa - informuje Sołtys
Rychnowa - Władysław Dzwoniarek.
Prace budowlane w Kościele pod wezwaniem św. Jakuba
Starszego w Bukowie Śląskiej rozpoczęły się na początku
sierpnia br. Swym zakresem objęły pokrycie dachu, zbicie tynków
zewnętrznych, zamontowanie rynien, obróbki blacharskie oraz
wykonanie instalacji odgromowej.

BUDOWA CIĄGU
PIESZO – ROWEROWEGO
NAMYSŁÓW – KAMIENNA
Od połowy sierpnia br. trwa budowa ciągu pieszo –
rowerowego, tj. przejścia pod torami kolejowymi,
znajdującymi się nad drogą krajową 39 Namysłów –
Kamienna.

kościół w Bukowe Śl.

- Nieśmiało o remoncie dachu zaczęliśmy mówić w 2011
roku, gdy na pilną potrzebę remontu zwrócił uwagę nasz Ksiądz
Proboszcz Marian Wolski. Zdawaliśmy sobie wszyscy sprawę z
tego, że jest to duża inwestycja, ale z drugiej strony wiedzieliśmy,
że jest to dla nas priorytet - informuje Anna Oleksy - Sołtys
Bukowy Śląskiej. Pieniądze na remont kościoła próbowano
zdobyć z różnych źródeł: ze środków unijnych, dotacji oraz
dobrowolnych składek mieszkańców wsi Bukowa Śl. i Igłowic.
- Festyn zorganizowany wspólnie przez mieszkańców
Bukowy Śląskiej i Igłowic w 2011 roku dał nadzieję, że może
jednak, małymi krokami, uda się osiągnąć wyznaczony cel.
Kolejne działania zbliżały nas coraz bardziej do rozpoczęcia

Celem prowadzonych robót budowlanych jest stworzenie
bezpiecznego przejścia dla pieszych i rowerzystów wzdłuż trasy
Namysłów - Kamienna, a także poprawa płynności ruchu
drogowego na tym odcinku drogi.
Wykonawcą robót jest FUH Maciej Dobosz z Krzepic.
Wartość inwestycji to ok. 590 tys. zł. Zakończenie prac
planuje się w połowie grudnia br.
JG
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KOLEJNY SUKCES
NAMYSŁOWSKICH POLICJANTÓW

SAMOCHODY POŻARNICZE
PRZEKAZANE!

Policjanci opolskiego garnizonu kolejny raz zmierzyli się
w wojewódzkich eliminacjach do Ogólnopolskich Zawodów
Policjantów Prewencji - Turnieju Par Patrolowych "Patrol
Roku 2013". Wśród wyróżnionych policjantów z
województwa opolskiego na podium stanęli także policjanci z
Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie, zajmując drugie
miejsce.
27 sierpnia 2013 r. Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
zorganizowała wojewódzkie eliminacje do Ogólnopolskich
Zawodów Policjantów Prewencji - Turnieju Par Patrolowych
„Patrol Roku 2013”. Zawody były formą doskonalenia kwalifikacji,
a także sprawdzianem umiejętności zawodowych
przeprowadzonym w warunkach zbliżonych do prawdziwych
sytuacji, z jakimi spotykają się policjanci w trakcie codziennej
służby. Komisja konkursowa oceniła m.in. umiejętność strzelania,
obezwładniania, udzielania pierwszej pomocy, brała pod uwagę
także wynik uzyskany podczas pokonywania policyjnego toru
przeszkód. Policjanci musieli wykazać się także w konkursie
wiedzy teoretycznej.
Wśród wyróżnionych policjantów znaleźli się namysłowscy

Gmina Namysłów zakupiła 3 wozy strażackie na rzecz
jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Głuszyna,
Ziemiełowice oraz Smarchowice Śląskie za łączną kwotę
165 tys. zł.

fot. E.Krowiarz

Jednostce OSP Głuszyna ufundowany został samochód
specjalistyczno – pożarniczy typu średniego o wartości 85 tys. zł.
Przekazanie wozu odbyło się w dn. 15 września br. Uroczystość
rozpoczęła się o godz. 11.15 mszą św. w Kościele Parafialnym
pw. Wszystkich Świętych w Głuszynie. Następnie zgromadzeni
przemaszerowali pod remizę strażacką w Głuszynie, gdzie
odbyło się poświęcenie samochodu oraz jego uroczyste
przekazanie z rąk Burmistrza Namysłowa – Krzysztofa
Kuchczyńskiego. Uroczystość prowadził Prezes jednostki OSP
Głuszyna – Michał Ilnicki.
Na rzecz jednostki OSP w Ziemiełowicach przekazano
samochód specjalistyczno - pożarniczy typu lekkiego o wartości
35 tys. zł. Uroczyste przekazanie wozu strażackiego odbyło się
29 września br. w Ziemiełowicach. Uroczystość poprowadził
Prezes jednostki OSP Ziemiełowice – Kazimierz Klisowski.
W uroczystościach ponadto udział wzięli: Zastępca
Burmistrza Namysłowa – Andrzej Galla, Prezes Zarządu Miejsko
– Gminnego OSP Gminy Namysłów – Sławomir Hinborch,
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w
Namysłowie – Krzysztof Gacek, a także naczelnicy jednostek
OSP Głuszyna i Ziemiełowice – odpowiednio: Kazimierz
Fedunik oraz Jan Głogowski.
Na rzecz jednostki OPS Smarchowice Śląskie zakupiony
został samochód specjalistyczno - pożarniczy typu lekkiego o
wartości 45 tys. zł. Uroczyste przekazanie wozu strażackiego
odbyło się w dniu 12 października br.
JG
reklama płatna

funkcjonariusze.: st. post. Dawid Czyrski oraz post.
Przemysław Szapował, którzy wywalczyli drugie miejsce. Do
zwycięzców – patrolu z Samodzielnego Pododdziału Policji z
Opola zabrakło naszym policjantom 1 punktu! Namysłowscy
policjanci, zajmując drugie miejsce, zakwalifikowali się do finału
Ogólnopolskich Zawodów
"Patrol Roku 2013”, który odbył
się w Słupsku w dniu
27.09.2013 r., zajmując w nim
28 miejsce.
To już kolejne wyróżnienie
namysłowskich policjantów w
konkursach wojewódzkich.
Trzy miesiące temu w VII
edycji konkursu na
najlepszego Dyżurnego
Opolszczyzny zwyciężyła
nadkom. Marzena Sypko.
Wyróżnienia namysłowskich
policjantów są potwierdzeniem
nie tylko ich zaangażowania w
wykonywanie codziennych
obowiązków służbowych, ale
świadczą także o ich
fachowości i wysokich
kwalifikacjach zawodowych.
Inf. KPP w Namysłowie
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„PIERWSZY DZWONEK”
USŁYSZAŁO OK. 3200 UCZNIÓW
W GMINIE NAMYSŁÓW

PRZEBUDOWA DRÓG NA OSIEDLU
1. MAJA W NAMYSŁOWIE
W ramach wieloletniego programu pod nazwą
"Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II
Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" Gminna Namysłów
złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Budowa dróg
osiedlowych ulic: Fabrycznej, Wileńskiej, Orląt Lwowskich,
Kombatantów, Lwowskiej oraz Wschodniej wraz z
chodnikami, oświetleniem i kanalizacją deszczową w
Namysłowie”.

WYWIAD Z NACZELNIKIEM OŚWIATY I KULTURY
FIZYCZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W NAMYSŁOWIE - SŁAWOMIREM HINBORCHEM
JG: We wrześniu uczniowie ruszyli do szkół, co może Pan
powiedzieć o stanie oświaty w gminie Namysłów w roku
szkolnym 2013/2014?
S H: Oświata w Gminie Namysłów to bardzo duże
„przedsiębiorstwo”. Do szkół i przedszkoli uczęszcza w tym roku
prawie 3200 osób. W 17 placówkach oświatowych zatrudniamy
380 nauczycieli oraz 190 pracowników administracyjnych i
obsługowych. Roczny budżet przeznaczony na realizację zadań
oświatowych przekracza kwotę 30 mln zł.
JG: W jaki sposób Gmina Namysłów dba o gminną oświatę?
SH: Na początku naszej rozmowy użyłem może niezbyt trafnego
określenia placówek oświatowych jako przedsiębiorstwa.
Zapewniam jednak, że to nie ekonomia jest dla nas ważna, liczą
się przede wszystkim dzieci. Od lat specyfiką naszej gminy jest
troska o najmłodszych. Dzieci uczą się w stale odnawianych i
dobrze wyposażonych szkołach. Gmina Namysłów nie
zlikwidowała żadnej ze szkolnych stołówek, dzieci otrzymują
darmowe karnety na basen, każdego roku dla naszych uczniów
organizujemy wyjazdy kolonijne, a prymusów nagradzamy
stypendiami.

Zadaniem objęte mają zostać drogi na osiedlu przy
ul. 1. Maja w Namysłowie. Jest to osiedle o przeważającej
zabudowie jednorodzinnej, gdzie obecnie wszystkie drogi
posiadają nawierzchnię gruntową. Drogi te nie posiadają także
żadnego odwodnienia, co skutkuje powstawaniem licznych
zastoisk wodnych. Również część odcinków pozostaje podmokła
przez dłuższy czas, co powoduje ich nieprzejezdność. Przy
drogach tych brak jest także jakichkolwiek utwardzonych
zjazdów do posesji i utwardzonego miejsca przeznaczonego dla
ruchu pieszych. Realizacja zadania pn. „Budowa dróg
osiedlowych ulic: Fabrycznej, Wileńskiej, Orląt Lwowskich,
Kombatantów, Lwowskiej oraz Wschodniej wraz z chodnikami,
oświetleniem i kanalizacją deszczową w Namysłowie” ma na celu
zapewnienie prawidłowej komunikacji na osiedlu przy ul. 1. Maja
poprzez budowę nowych dróg o nawierzchni z kostki betonowej,
jak również o nawierzchni bitumicznej. Projekt zakłada również
wykonanie chodników przy wszystkich odcinkach dróg. Chodniki
wykonane zostaną z kostki betonowej.
Po wykonaniu badań geologicznych okazało się, że na
części dróg, dla prawidłowego odwodnienia, należy wykonać
jednostronny lub dwustronny drenaż francuski, w pozostałej
części wykonana zostanie kanalizacja deszczowa, do której
zostaną podłączone kratki ściekowe, których zadaniem będzie
odwodnienie całej jezdni i chodników. Zadanie przewiduje także
montaż oświetlenia.
W kwestii poprawy bezpieczeństwa przedmiotowy projekt
zakłada również wykonanie przejść dla pieszych metodą
oznakowania grubowarstwowego. Na głównych przejściach dla
pieszych, łączących osiedle z drogą prowadzącą do Szkoły
Podstawowej nr 3 oraz do centrum miasta zamontowane zostaną
znaki aktywne wykorzystujące jako źródło światła diody LED,
które zasilane będą za pomocą systemu baterii słonecznych. Na
poprawę bezpieczeństwa wpłynie także zamontowanie
czytelnego oznakowania pionowego II generacji.
KK/JG

JG: Ostatnio słyszy się dużo o zwolnieniach nauczycieli. Czy w
gminie Namysłów można zauważyć takie zjawisko?
SH: Zwolnienia występujące w tej grupie zawodowej to istotny
problem związany z postępującym niżem demograficznym.
Z informacji medialnych wynika, że pracę w Polsce tym roku
straciło 7 tys. nauczycieli. Bardzo wielu pedagogów pracuje
jedynie na część etatu. W Gminie Namysłów także dostrzegamy
skutki zmian demograficznych. Mniejszy nabór uczniów
występuje w tej chwili w gimnazjach. Zgodnie z wolą Burmistrza
Namysłowa, staramy się jednak ratować miejsca pracy dla
naszych nauczycieli i nie dopuścić do zwalniania nauczycieli na
większą skalę. Gmina Namysłów jest także jednym z nielicznych
w Polsce samorządów, który nie zlikwidował w ostatnim czasie
żadnej ze swoich placówek oświatowych, choć ich sieć jest
bardzo rozbudowana. Szczególnie ważne jest to dla
mieszkańców obszarów wiejskich naszej gminy.
JG: Z jakimi konsekwencjami reformy przedszkolnej muszą się
liczyć rodzice przedszkolaków?
SH: Dla mieszkańców gminy Namysłów w tej kwestii nic
praktycznie się nie zmienia poza odczuwalną zmianą w portfelu.
Od września br. rodzice płacą już tylko „ustawową” złotówkę za
godzinę zajęć wykraczającą poza obowiązkowe 5 godzin
darmowej edukacji. Dzieci w dalszym ciągu mogą korzystać z
opłacanych przez gminę dodatkowych zajęć z rytmiki. Rodzice,
jak co roku, mogą zapisać swoje pociechy na zajęcia dodatkowe
z języka angielskiego lub tańca prowadzone na terenie
przedszkola przez zewnętrzne podmioty. Dodam jeszcze, że ten
rok jest ostatnim rokiem szkolnym, kiedy to rodzice mogli
samodzielnie decydować o wysłaniu swego 6 – letniego dziecka
do szkoły. Zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy o systemie
oświaty, w przyszłym roku szkolnym 6 - latki urodzone w
pierwszym półroczu 2008 r. będą miały obowiązek rozpoczęcia
nauki szkolnej. O wysłaniu do pierwszej klasy dzieci urodzonych
w drugim półroczu roku 2008 nadal decydować będą rodzice.

MIEJSCE NA TWOJĄ
REKLAMĘ
Z A DZ WO Ń
7 741 9 03 4 4
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NAMYSŁOWIANIE NA XXXI
MARATONIE WROCŁAWSKIM

WSZYSCY ZOSTALI ZWYCIĘZCAMI
Sport jest piękny sam w sobie, gdyż w sposób
szczególny ujawnia niezwykłości tkwiące w człowieku,
dlatego 17 września br. Środowiskowy Dom Samopomocy w
Namysłowie wystąpił w roli gospodarza IX Turnieju
Rekreacyjno-Sportowego. W zawodach wzięło udział 40
uczestników. Do rywalizacji zostali zaproszeni również
uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych im. Adama
Mickiewicza w Namysłowie.
Turniej miał na celu sprawdzenie możliwości uczestników
we współzawodnictwie, propagowanie aktywnych form
wypoczynku i sportu, a przede wszystkim dostarczenie dobrej
zabawy.
Uczestnicy wzięli udział w odpowiednio dobranych do ich
możliwości konkurencjach, tj. rzuty karne na bramkę o
wymiarach 1 m x 1 m, podbijanie piłeczki ping-pongowej na czas,
zbijanie kręgli, rzuty woreczkiem do celu itp.
Zawodnicy pokazali ogromną siłę woli, odwagę i
determinację. W myśl naszego hasła „Nie ma przegranych,
wszyscy jesteśmy zwycięzcami” – wszyscy uczestnicy zostali
nagrodzeni upominkami, a poszczególne placówki pucharami.
20 czerwca br. na namysłowskim „Orliku” przy ulicy
Kolejowej odbył się Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Burmistrza Namysłowa, którego byliśmy pomysłodawcą oraz
organizatorem. Dzięki współpracy i zaangażowaniu całej kadry
Środowiskowego Domu Samopomocy turniej przebiegał bardzo
sprawnie.
W Turnieju wzięły udział środowiskowe domy samopomocy
z terenu województwa opolskiego, tj.: z Kędzierzyna-Koźla, Nysy,
Prudnika, Opola, Nowych Gołuszowic i Namysłowa.
Turniej rozegrano w systemie pucharowym. W wyniku
zaciętej rywalizacji zwyciężyła reprezentacja Środowiskowego
Domu Samopomocy z Nysy, drugie miejsce przypadło ekipie z
Nowych Gołuszowic, a trzecie miejsce na podium zajęła nasza
drużyna.

15 września br. we Wrocławiu odbył się 31. Maraton
Wrocławski. Na stracie stanęło ponad 3600 osób, w tym 15
Namysłowian.
O godz. 9.00 na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu
zgromadzili się zawodnicy nie tylko z Polski, ale także z
zagranicy. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych –
deszczu i niskiej temperatury, większości zawodnikom udało się
zakończyć bieg. – Trasa okazała się nie lada wyzwaniem,
bowiem niedługo po starcie zaczęło padać. Uporczywy deszcz
spowodował, iż było dosyć zimno i zawodnicy przemokli, więc
pokonanie dystansu sprawiało duże trudności – informuje Artur
Musiał – zawodnik NKB ZRYW NAMYSŁÓW. Dystans 42.195
km pierwszy pokonał Phalex Katembu z Kenii uzyskując czas:
2:18:53.

źródło: A.Musiał

Najlepsze czasy wśród Namysłowian osiągnęli:
1. 33 miejsce - Jarosław Olszewski – czas 2:50:56 (VI miejsce
w ramach Mistrzostw Polski Solidarności), zawodnik NKB
ZRYW NAMYSŁÓW,
2. 40 miejsce - Artur Musiał – czas: 2:53:21, osiągając swój
życiowy rekord, (III m. w kat. do 40l. w ramach Mistrzostw
Polski Nauczycieli w Maratonie), reprezentujący NKB ZRYW
NAMYSŁÓW.
Gratulacje należą się także innym namysłowskim biegaczom,
tj. Pawłowi Piekarczykowi (3:17:26), Dariuszowi Skrokowi
(3:22:44), Adamowie Lupie (3:23:19), Zbigniewowi Walczakowi
(3:25:18), Piotrowi Misiowi (3:45:51), Michałowi Szpakowi
(3:45:51), Łukaszowi Janczurze (3:53:16), Aleksandrowi
Rzeczkowskiemu (3:55:35), Maciejowi Czajkowskiemu
(3:58:20), Jerzemu Fitołowi (4:06:47), Rafałowi Romaniukowi
(4:32:25), Mateuszowi Masiowskiemu (4:14:29), Tomaszowi
Dempniakowi (5:26:11).
JG wg inf. Artura Musiała

Turniej zakończył się wręczeniem przez Zastępcę
Burmistrza Namysłowa - Andrzeja Gallę i Kierownika ŚDS w
Namysłowie - Ewę Koszela pucharów i dyplomów dla drużyn oraz
medali dla wszystkich uczestników.
Tego typu spotkania dają wszystkim uczestnikom możliwość
integracji społecznej, pobudzają sportowego ducha walki i
sportowej rywalizacji, a także dostarczają dobrej zabawy.
PODZIĘKOWANIE
Za pomoc w realizacji Wojewódzkiego Turnieju dziękujemy:
Dyrektorowi Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami dwujęzycznymi
w Namysłowie, Dyrektorowi Przedszkola Nr 4, Dyrektorowi
Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami integracyjnymi
im. Władysława Stanisława Reymonta, Dyrektorowi I Liceum
Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza,
Prezesowi Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych
„EKOWOD” Sp. z o.o. oraz Panu Pawłowi Herianowi.
ŚDS w Namysłowie

SPROSTOWANIE
w związku z pojawieniem się błędu w nazwisku autora zdjęć do
artykułu „Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej”, opublikowanego w
numerze 6/2013 „Gazety Namysłowskiej”, informujemy, że zdjęcia te
wykonał pan Andrzej Rekść.
Za pomyłkę przepraszamy.
JG
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ZWYCIĘSKA WALKA
GRZEGORZA SZULAKOWSKIEGO

reprezentować będzie warszawski klub „Warszawa Team MMA”
w kategorii wagowej 70 kg. W walce zmierzy sie z zawodnikiem
,Lutadores Wrocław” - Łukaszem Kuligiem. - Znam swojego
rywala nie boje się go ale też nie lekceważę czekam na tą walkę i
mocno sie do niej przygotowuje - informuje Grzegorz. Wygraną
Grzegorz zapewni sobie start w finale Profesjonalnej Ligi MMA,
która odbędzie się 28 grudnia br. w Warszawie, co stanowi dla
Namysłowianina ważny etap w Jego karierze sportowej.
- Udział w programie „MMAster”, w którym zająłem piąte
miejsce (przegrywając sparing ze zwycięzcą programu) na
pewno otworzył przede mną nowe możliwości. Oprócz tego, że
stałem się rozpoznawany w świecie sportu, można powiedzieć,
że po programie „ruszyłem do przodu”. Udział w programie na
pewno dodał mi wiary we własne możliwości - informuje
sportowiec - jeśli kolejna edycja będzie przygotowana pod
kategorię wagową 73 kilogramy na pewno wezmę w niej udział i
dokończę sprawę - dodaje. Miniona edycja „MMAstera”
realizowana była dla sportowców walczących w kategorii
wagowej 80kg.
Grzegorz Szulakowski mieszane sztuki walki uprawia od
dzieciństwa. Trenuje nawet po dwa razy dziennie. - Bez ciężkiej
pracy nie ma sukcesów! - podkreśla. Grzegorz prowadzi także
klub sportowy "MMA SoloTeam". Obecnie do klubu uczęszcza
ok. 25 osób i wciąż przybywają nowi chętni. Sportowiec planuje
także zorganizować zajęcia z samoobronny dla kobiet.
Treningi odbywają sie w „wieży ciśnień” przy ul. Łączańskiej
w Namysłowie w dniach: poniedziałki, środy i piątki o godz. 19.00
i soboty o godz. 14.00.
JG

14 września br. w pruszkowskiej hali Znicz odbyła się
Gala Profesjonalnej Ligi MMA 20 Extra. W jednej z siedmiu
zawodowych walk tego wieczoru wystąpił Namysłowianin Grzegorz Szulakowski, który wygrał w 1 rundzie
spektakularną walkę z Marcinem Ochtabińskim z „Okniński
Team”.

WIELKI START HARCERSKI
14 września br. o godzinie 15.30 na placu pod
namysłowskim ratuszem zebrali się zuchy, starsi harcerze
oraz wędrownicy z namysłowskiego hufca, by wziąć udział w
Wielkim Starcie Harcerskim.
Uczestnicy udali się następnie do parku przy Zespole Szkół
Rolniczych w Namysłowie, gdzie odbyła się gra, której tematem
była „Akcja pod Arsenałem”. Harcerze podzieleni na dwa patrole
mieli za zadanie „odbić” więźniów z rąk Niemców, a później ich
opatrzyć i przyprowadzić do bazy. Pomimo niezbyt sprzyjającej
pogody zawodnicy świetnie się bawili. Wielki Start harcerski
zakończył się przy wspólnym ognisku.
Wszystkich, którzy chcieliby poczuć smak harcerskiej
przygody zapraszamy na zbiórki:
1. Zuchowe - w każdy piątek o godz. 16.00 przy ul. Reymonta 75;
2. Harcerskie:
a) 21 DH Świstaki – w soboty o godz. 15.00 ul. Reymonta 71,
b) 16 DH The Motywacja – w soboty o godz. 16.30
ul. Reymonta 75;
3. Starszoharcerskie i wędrownicze – piątki o godz. 15.00 ul.
Reymonta 69 (na zmianę co dwa tygodnie).
Przyjdź, zobacz, poczuj! Może to właśnie na Ciebie czekamy!
P.T. - ZHP Namysłów

źródło: G.Szulakowski

reklama płatna

Namysłowianin w kategorii wagowej 77 kg pokazał
doskonałe przygotowanie do walki. Swojego przeciwnika
pokonał w 1 rundzie, już w trzeciej minucie walki (przez duszenie
zza pleców).
Teraz Namysłowianin przygotowuje się do największej,
amatorskiej imprezy sportowej w Polsce - zawodów
Amatorskiego Pucharu KSW w kategorii wagowej 73kg, która
odbędzie się 19 października br. na Warszawskim Bemowie.
Priorytetem dla Namysłowianina jest jednak start w zawodowej
gali MMA, która odbędzie się 16 listopada br. na Stadionie
Olimpijskim we Wrocławiu. Tego dnia w stolicy Dolnego Śląska
odbędzie się Gala Sportów Walki "Fight Exclusive Night"impreza sportowa promowana przez Damiana Janikowskiego.
Będzie to mecz między zawodnikami z Wrocławia i Warszawy,
którzy powalczą w pięciu pojedynkach różnych kategorii
wagowych w formule M M A. Grzegorz Szulakowski
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A TO HISTORIA…
MIKOŁAJ GOCZAŁEK Z NAMYSŁOWA (XV/XVI WIEK)

Najsłynniejszym kronikarzem
i pisarzem związanym z
Namysłowem był Jan Froben. Żył
on na przełomie XV i XVI wieku,
pisarzem miejskim w Namysłowie
(notarius civitatis) był w latach
1495-1503. Jan był autorem
tutejszej kroniki miejskiej,
nazywanej Annales
Namslavienses. Największą
sławę przyniosła mu jednak
działalność wydawnicza, prowadzona w Oficynie
Frobena w Bazylei.
Nie był on jednak jedynym pisarzem w tamtym
czasie, którego można wiązać z Namysłowem. Mniej
znaną postacią, co nie znaczy, że mniej ciekawą, był
Mikołaj Goczałek z Namysłowa. Znano go także pod
nazwiskami Mikołaj Goczalik, Gotschalek czy
Gotszalk, piszący się de Namislavia. Był on synem
Franciszka z Namysłowa. W latach 1476-1502 pełnił w
Poznaniu funkcje pisarza rady miejskiej i notariusza
publicznego. W latach 1478-1480 był prepozytem
szpitala Świętego Ducha pod Poznaniem, określano go
terminem curatus. Poza działalnością pisarską
zajmował się także kupiectwem, posiadając
obywatelstwo miejskie w Poznaniu (concivis
Poznaniensis). Był także bakałarzem i plebanem.
Mikołaj Goczałek z Namysłowa założył i prowadził w
Poznaniu kilka ważnych ksiąg miejskich,
przechowywanych obecnie w Archiwum Państwowym
w Poznaniu, w zbiorze Akta miasta Poznania. Jedną z
nich jest Liber maleficorum – księga złoczyńców sądu
kryminalnego w Poznaniu, założona przez Mikołaja w
1502 roku. Pierwsze wpisy w księdze wyszły spod ręki
Goczałka, następnie jej prowadzenie przejął kolejny
pisarz miejski – Mikołaja Ruczla z Kościana. Materiały
te stanowią akta poznańskiej ławy sądowej. Wcześniej,
w 1493 roku, pisarz z Namysłowa założył także księgę
przychodów i wydatków poznańskiej gminy miejskiej,
prowadzonych w latach 1493-1503 przez szafarzy
miejskich (urzędników zarządzających skarbem
miejskim). Również ta księga kontynuowana była przez
Mikołaja Ruczla.
dr Bartłomiej Stawiarski

NOWA SPÓŁKA GMINNA
9 września br. Rada Miejska w Namysłowie podjęła
uchwałę w sprawie utworzenia jednoosobowej gminnej
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Utworzenie spółki związane jest z realizacją projektu pn.
„LED PACK Lighting Modernisation Project in South Poland”
(Projekt Modernizacyjny oświetlenia LED dla Południowej
Polski), do którego Gmina Namysłów przystąpiła.
Celem Projektu jest modernizacja zewnętrznego i
wewnętrznego oświetlenia użyteczności publicznej w miastach i
gminach Polski Południowej, tj. w województwach: dolnośląskim,
opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim i lubelskim.
Projekt obejmuje nie tylko wymianę jakościową źródeł

światła, ale także nowy poziom modernizacji oświetlenia na LED,
tj. źródło światła, w którym moduły sterownicze umożliwiają
zdalne zarządzanie operacyjne, programowalny zdalny
monitoring oraz eksploatację (utrzymanie z minimalizacją
kosztów). Projekt współfinansowany jest przez Europejski Bank
Inwestycyjny.
W celu realizacji przedsięwzięcia, Gmina Namysłów, jako
Lider Projektu, utworzyła jednoosobową spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością. Zadaniem spółki będzie złożenie do
Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) „ELENA Technical
Assistance for Project Preparation” (zwaną dalej ELENA TA)
wniosku o finansowanie powyższego Projektu. Utworzona
spółka będzie odpowiedzialna za pośrednictwo w przekazywaniu
środków finansowych z ELENA TA do określonych podmiotów
publicznych, przystępujących do Projektu. Działalność spółki (w
tym jej Zarządu i zespołu pracowniczego) będzie finansowana ze
środków finansowych ELENA TA. Następnie spółka zostanie
rozwiązana, bądź zawiąże strukturę partnerstwa publicznoprywatnego, w ramach której przeprowadzi postępowanie dla
wyłonienia partnera prywatnego dla realizacji Projektu. Wybrany
w ten sposób partner prywatny realizujący Projekt podpisze
odrębne umowy, oddzielnie z każdą gminą przystępującą do
Projektu. Utworzenie proponowanej spółki jest obligatoryjnym
warunkiem wskazanym przez EBI. Kapitał założycielski spółki
wynosić będzie 5 tys. zł.
JG

„NIE OD RAZU POLSKĘ ZBUDOWANO”
7 września br. o godz. 17.00 w Namysłowskiej Izbie
Regionalnej miał miejsce wernisaż wystawy „Nie od razu
wolną Polskę zbudowano: Działalność opozycyjna w
Namysłowie w latach 1981-1989”, inaugurujący obchody
Europejskich Dni Dziedzictwa w Namysłowie.

W Namysłowie w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa
2013 obyła się wystawa, którą można było oglądać w Izbie
Regionalnej w dniach od 7 – 15 września br. Podczas wernisażu,
który odbył się 7 września br., wspomnieniami dotyczącymi
działalności opozycyjnej w Namysłowie podzielili się m.in.:
Andrzej Tomczyk – Namysłowianin, z którego zbiorów powstała
wystawa, Kornel Morawiecki – założyciel i przewodniczący
„Solidarności Walczącej” z siedzibą we Wrocławiu oraz Lech
Stefan – Namysłowianin, który od 1963 roku mieszka we
Wrocławiu, działacz solidarnościowy. Licznie zgromadzonych
przywitał historyk, pracownik Namysłowskiego Ośrodka Kultury –
Bartłomiej Stawiarski.
JG
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NOWY KOMENDANT
STRAŻY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

PRZEDSZKOLAKI SPRZĄTAJĄ ŚWIAT
Tradycyjnie, jak każdego roku, wychowankowie
Przedszkola Nr 5 w Namysłowie z wielkim zapałem włączyli
się do akcji pn. „Sprzątanie Świata”, organizowanej i
koordynowanej przez Fundację „Nasza Ziemia” i Fundację
„Sprzątanie Świata – Polska”, która po raz 19. odbywała się
w naszym kraju.

W związku z
rezygnacją Arkadiusza
Oleksaka z pełnienia
funkcji Komendanta
Straży Miejskiej w
Namysłowie, w wyniku
rozstrzygniętego
konkursu, stanowisko
to z dniem1. października br. objął Krzysztof
Jankowiak.
Obecny Komendant
Straży Miejskiej w
Namysłowie ma na
swoim koncie 15-sto letni
staż pracy jako dowódca
samodzielnego pododdziału oraz 12-sto letnie pełnienie służby
na stanowisku Kierownika Obsługi Technicznej oraz Szefa
Służby uzbrojenia w jednostkach wojskowych. Jest również
instruktorem wychowania fizycznego. Na swoim koncie ma
ukończone kursy m.in. kierownika ds. bezpieczeństwa,
pracownika ochrony fizycznej osób i mienia. Dodatkowo
prowadzi zajęcia dla agencji ochrony z zakresu taktyki i techniki
interwencji, a także szkolenia w zakresie samoobrony i
interwencji dla młodzieży. Od 2003 r. prowadzi także
Stowarzyszenie Sportu i Japońskich Sztuk Walki „Bushi”.
JG

Wiek przedszkolny to okres wzmożonej aktywności
poznawczej i emocjonalnej. Dlatego już najmłodszym dzieciom
należy pokazywać piękno otaczającego świata, by wykształcić w
nich potrzebę dbania o przyrodę.
20 września br. wszystkie przedszkolaki wysłuchały
informacji na temat Międzynarodowego Dnia Sprzątania Świata i
jego znaczenia dla Ziemi i człowieka. Dzieci dowiedziały się, że
należy dbać o przyrodę, chronić ją, by móc korzystać z jej
walorów. Jeśli świat będzie czysty – zdrowa będzie żywność,
powietrze i woda.
Po przekazaniu wychowankom najistotniejszych
wiadomości dotyczących konieczności dbania o środowisko
naturalne, każda grupa wraz ze swoimi opiekunkami,
zaopatrzona w foliowe rękawiczki i worki na śmieci, wyruszyła
sprzątać teren przedszkola i jego najbliższą okolicę. Maluszki
posprzątały ogród przedszkolny, a starsze dzieci udały się poza
teren placówki.
Ogromne zdziwienie przedszkolaków wzbudziła duża ilość
nieczystości na trawnikach oraz to, że ludzie nie wrzucają śmieci
po prostu do kosza. Wszystkie dzieci w atmosferze wielkiego
emocjonalnego zaangażowania segregowały śmieci do
odpowiednich kontenerów. Dzięki tego typu akcjom
wychowankowie rozumieją potrzebę ochrony środowiska oraz
zachowania porządku w miejscu, gdzie przebywają. Każdy
przedszkolak z Przedszkola Nr 5 wie i pamięta, że Ziemia jest
naszym wspólnym domem i powinniśmy o nią dbać wszyscy!
Tamara Zimoch-Wajs – Przedszkole nr 5 w Namysłowie

AUTO - HANDEL
PIELGRZYMOWICE

SKUP AUT UŻYWANYCH
ZA GOTÓWKĘ
Namysłów

ZADZWOŃ!
tel. 531 420 972

Wilków
Pielgrzymowice 14b
Bierutów

reklama płatna

dojazd do klienta gratis!
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ZAWODY PŁYWACKIE W NAMYSŁOWIE

14 września br. w namysłowskim
Centrum Turystyki i Rekreacji „DELFIN”
odbyły się zawody w pływackie dzieci i
m ł o d z i e ż y. I m p r e z a s p o r t o w a
zorganizowana została przez
Środowiskową Drużynę Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
w Namysłowie, a pomocy finansowej
udzieliła Gmina Namysłów.
Nad bezpieczeństwem uczestników
zawodów czuwało 7 ratowników. W
zabawie wzięło udział 39 zawodników w
trzech grupach wiekowych: 7-8 lat, 9-10 lat i
powyżej 11 lat.
Zawodnicy uzyskali następujące miejsca w
poszczególnych kategoriach:
KATEGORIA WIEKOWA 7-8 LAT
DZIWECZĘTA STYL DOWOLNY:
1) I miejsce: Maja Kowalczyk,
2) II miejsce: Karolina Maszkowska,
3) III miejsce: Kamila Bartoszewicz;
DZIEWCZĘTA STYL GRZBIETOWY:
1) I miejsce: Magdalena Szydłowska,
2) II miejsce: Karolina Maszkowska,
3) III miejsce: Barbara Zadroga;
DZIEWCZĘTA STYL KLASYCZNY:
1) I miejsce: Maja Kowalczyk,
2) II miejsce: Barbara Zadroga;
CHŁOPCY STYL DOWOLNY:
1) I miejsce: Igor Błażków,
2) II miejsce: Sergiusz Wiecha,
3) III miejsce: Patryk Saganowski;
CHŁOPCY STYL GRZBIETOWY:
1) I miejsce: Patryk Saganowski,
2) II miejsce: Igor Błażków,
3) III miejsce: Sergiusz Wiecha;

2) II miejsce: Szymon Gacek,
3) III miejsce: Jakub Jastrzębski;
CHLOPCY STYL GRZBIETOWY
1) I miejsce: Michał Skarżyński,
2) II miejsce: Szymon Gacek,
3) III miejsce: Maciej Szemraj;
KATEGORIA WIELKOWA 11 +
DZIEWCZĘTA STYL KLASYCZNY
1) I miejsce: Aleksandra Skowronek,
2) II miejsce: Maja Jurkowianiec,
3) III miejsce: Agata Maszkowska;
DZIEWCZĘTA STYL DOWOLNY
1) I miejsce: Aleksandra Skowronek,
2) II miejsce: Julia Hałupka,
3) III miejsce: Tamara Bak;
DZIEWCZĘTA STYL GRZBIETOWY
1) I miejsce: Maja Jurkowianiec,
2) II miejsce: Agata Maszkowska;
CHŁOPCY STYL DOWOLNY
1) I miejsce: Jakub Brzeźniak,

KATEGORIA WIEKOWA 9-10 LAT
DZIEWCZĘTA STYL DOWOLNY
1) I miejsce: Karolina Słomińska,
2) II miejsce: Oliwia Porada;
DZIEWCZĘTA STYL GRZBIETOWY
1) I miejsce: Karolina Słomińska,
2) II miejsce: Oliwia Porada;
CHŁOPCY STYL DOWOLNY
1) I miejsce: Michał Skarżyński,
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2) II miejsce: Kacper Bieleń,
3) III miejsce: Wiktor Korzeniowski;
CHŁOPCY STYL KLASYCZNY
1) I miejsce: Jakub Kowalczyk,
2) II miejsce: Kacper Bieleń,
3) III miejsce: Jakob Adamczyk;
CHŁOPCY STYL GRZBIETOWY
1) I miejsce: Jakub Kowalczyk,
2) II miejsce: Wiktor Korzeniowski,
3) III miejsce: Jakub Brzeźniak.
Serdeczne podziękowania kieruję do
pana Michała Ilnickiego – Prezesa spółki
„ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie oraz pana
Adama Lupy – Naczelnika Wydziału Spraw
Obywatelskich Urzędu Miejskiego w
Namysłowie za pomoc w organizacji
zawodów.
Bartosz Daruk
Kierownik Środowiskowej Drużyny WOPR
w Namysłowie
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Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży
Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości,
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
przy ul. Dubois nr 3 (budynek B, III piętro) zostały wywieszone
wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia,
obejmujące:
1) działki nr 46 i 47, k. m. 1, położone w miejscowości Niwki,
o powierzchni 0,1000 ha każda, księga wieczysta
nr OP1U/00082341/0, w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego oznaczone jako teren
zabudowy usługowej, przeznaczone do zbycia w formie
przetargu ustnego nieograniczonego,
2) działkę nr 25/4, k. m. 1, położoną w miejscowości
Jastrzębie, o powierzchni 0,2372 ha, księga wieczysta
nr 51096, w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego
oznaczoną jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, przeznaczoną do zbycia w
formie przetargu ustnego nieograniczonego,
3) działkę nr 159/2, k. m. 1, położoną w miejscowości Żaba,
o powierzchni 1,0200 ha, księga wieczysta
nr OP1U/00078257/3, w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego oznaczoną jako teren
zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i gospodarczej
związanej z produkcja rolną, zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz w części teren użytków rolnych,
przeznaczoną do zbycia w formie przetargu ustnego
nieograniczonego,
4) działkę nr 716/6, k. m. 2, położoną w miejscowości
Głuszyna, o powierzchni 0,5383 ha, księga wieczysta
nr OP1U/00080641/9, bez dostępu do drogi publicznej,
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
oznaczoną jako teren użytków rolnych – trwałe użytki
zielone, przeznaczoną do zbycia w formie przetargu
ograniczonego na rzecz właścicieli nieruchomości
sąsiednich,
5) działkę nr 7/1, k. m. 16, położona w Namysłowie,
o powierzchni 0,0160 ha, księga wieczysta
nr OP1U/00042315/7, w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego oznaczona jako droga
dojazdowa, przeznaczona do zbycia w formie
bezprzetargowej na poprawę warunków
zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej,
6) lokal nr 1 o powierzchni 112,80 m2 położony w Krasowicach
(byłe przedszkole) wraz z przynależnymi 2 piwnicami oraz
pomieszczeniami gospodarczymi, zlokalizowany na
działce nr 96/1, k. m. 1, wraz z udziałem w gruncie w
582/1000 części, przeznaczony do zbycia w formie
przetargu ustnego nieograniczonego.
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje
osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), jeżeli złożą wnioski
o nabycie w terminie określonym w ustawie, tj. do dnia 22
listopada 2013 r.
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński
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OGŁOSZENIE
Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 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 z późn.
zm.), w związku z zarządzeniem Nr 268/VI/12 Burmistrza Namysłowa z
dnia 16 maja 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Burmistrz Namysłowa
ogłasza
V publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w
miejscowości Ligotka, obejmującej działkę nr 110/2 k. m. 1, o
powierzchni 0,3900 ha, niezabudowanej, bez obciążeń i zobowiązań,
dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą numer OP1U/00044607/5. Nieruchomość
położona jest w regionie wiejskim, w sąsiedztwie zabudowy
mieszkaniowej niskiej intensywności, rozłóg działki jest nieregularny.
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 –
przeznaczenie podstawowe – istniejąca i projektowana zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa o
niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w
budynku).
Cena wywoławcza - 51 714,00 zł.
(słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czternaście
00/100 zł)
Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną netto. Ustalona cena z
przetargu zostanie powiększona o podatek VAT.
Wadium wynosi 5 171,40 zł
(słownie: pięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden 40/100 zł)
Przetarg odbędzie się w dniu 8 listopada 2013 r.
o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój nr 28
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w
wysokości 10% ceny wywoławczej płatna do dnia 4 listopada
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 podatek
VAT oraz koszty przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne do
sprzedaży, płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia
umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.
Na sprzedaż działki ogłoszono cztery przetargi na dzień: 10.08.2012
r., 15.10.2012 r., 22.02.2013 r. i 28.06.2013 r. Pierwszy przetarg nie
doszedł do skutku z uwagi na brak postąpienia, pozostałe trzy nie odbyły
się z uwagi na brak wpłat wadium.
Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny,
informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu),
w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i
Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel.
77 4190 377.
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński
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MARCIN KOZŁOWSKI MISTRZEM POLSKI – JUŻ PO RAZ CZWARTY!
W dniach 20 - 22 września br. w
Korczynie odbył się 10. Wyścig Górski
„Prządki 2013”. Wziął w nim udział
Namysłowianin – Marcin Kozłowski
zdobywając już czwarty w swojej
karierze złoty puchar mistrza Polski w
wyścigach górskich w kategorii aut
historycznych.
Na starcie w Korczynie stanęło do
r y w a l i z a c j i 6 3 k i e r o w c ó w. M a r c i n
Kozłowski, po dwuletniej przerwie w
zawodach, wystartował fordem sierra
cosworth i zdobył najwyższą lokatę w
kategorii aut historycznych. W ogólnej
klasyfikacji, w 13. rundzie wyścigu, która
odbyła się w sobotę zajął 9 miejsce, a w
14., niedzielnej rundzie – miejsce 13.
Na swoim koncie Namysłowianin ma
także inne tytuły:
1) I. wicemistrza Polski w klasyfikacji
generalnej samochodów
historycznych oraz I Wicemistrza
Polski w klasyfikacji HS-2000,
zdobyty w 2007 r.,
2) Mistrza Polski w klasyfikacji generalnej
samochodów historycznych oraz
Mistrza Polski w klasyfikacji HS-2000
w 2008 r. i 2009 r.,
3) Mistrza Polski w klasyfikacji generalnej

samochodów historycznych grupy
HS/J, oraz Mistrza Polski w grupie
HS/J-2000 w roku 2010.
Marcin Kozłowski sportami
motoryzacyjnymi interesuje się od
dziecka. Swoje zainteresowanie
„odziedziczył” po ojcu, który kiedyś
startował w rajdach samochodowych jako
pilot. Jego życie zawodowe również
związane jest z motoryzacją - prowadzi
warsztat samochodowy. W wyścigach
samochodowych startuje od 1999 roku.
Najpierw w tych na mniejszą skalę, w
których mogli uczestniczyć wszyscy,
którzy mieli prawo jazdy i własny
samochód, później, po wstąpieniu
Automobilklubu w Opolu, zaczęły się
udziały w profesjonalnych,
samochodowych wyścigach górskich.
Na pytanie: „Dlaczego startuje Pan w
kategorii aut historycznych?” pan Marcin
odpowiedział: „Te auta mają swoją duszę”.
- Kiedy zaczynałem starty w wyścigach,
klasa aut historycznych dopiero się
tworzyła - informuje sportowiec. W tej
kategorii mogą rywalizować kierowcy aut
starszych niż dziesięcioletnie. By móc
jeszcze wykorzystać takie samochody,
stworzono właśnie klasę aut

historycznych. Ford sierra cosworth,
którym pan Marcin wystartował w 10.
Wyścigu Górskim „Prządki 2013” to
replika, zbudowana przez pana Marcina i
jego współpracowników od podstaw. Z
kupionej wcześniej „sierry” zostało tylko
nadwozie, a reszta przystosowana została
t y p o w o
d o
s p o r t ó w
motoryzacyjnych. Kolorystyka
samochodu to nie przypadek. Nawiązuje
do koloru auta śp. Mariana Bublewicza –
słynnego, polskiego kierowcy
wyścigowego i rajdowego, który
niewątpliwie jest dla Marcina
Kozłowskiego autorytetem. - Marian
Bublewicz jest wzorem do naśladowania
nie tylko jako kierowca, ale także jako
człowiek - informuje M. Kozłowski.
Namysłowianin po raz pierwszy
wystąpił w zawodach samochodem
tylnonapędowym, co wymagało od
kierowcy dodatkowego przygotowania.
- Trzeba się przyzwyczaić do prowadzenia
takiego auta. Chociaż ja uczyłem się
jeździć autem tylnonapędowym – był to
„maluch” – najlepsze auto do nauki jazdy,
bo nie wybacza błędów - informuje pan
Marcin. Na pytanie: „Czy dąży Pan do
zdobycia jakiegoś wymarzonego tytułu?”

RAK SZYJKI MACICY
– LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ

KOLARSKIE LA MANS
-24 GODZINY NA ROWERZE

Uchwałą Rady Miejskiej w Namysłowie z dn. 9 lipca 2010
r. Gmina Namysłów przystąpiła do Program Profilaktyki
Zdrowotnej „Fioletowa wstążka”, zakładającego
wprowadzenie ochronnych szczepień przeciwko
wirusowi HPV.
HPV to wirus brodawczaka ludzkiego, który jest czynnikiem
sprawczym raka szyjki macicy, który w skali całego świata jest
drugą co do częstości przyczyną zgonów kobiet z powodu chorób
nowotworowych. Jedną z metod profilaktyki raka szyjki macicy
są powszechne szczepienia przeciwko wirusowi HPV. W Polsce
szczepienia te jeszcze nie są jeszcze powszechne, ale wiele
gmin, wychodząc naprzeciw zagrożeniu zdrowia swoich
mieszkanek, realizuje już program bezpłatnych szczepień.
Wśród nich jest również Gmina Namysłów, która pierwsze
szczepienia wprowadziła w roku szkolnym 2011/2012. Program
„Fioletowa wstążka”, w całości finansowany z budżetu Gminy
Namysłów, jest realizowany corocznie, do czasu włączenia
szczepień przeciwko wirusowi HPV do kalendarza szczepień
finansowanych z budżetu państwa.
Zgodnie z założeniami Programu, jego uczestniczkami są
uczennice drugich klas gimnazjów z terenu Gminy Namysłów, tj. z
Gimnazjów Nr 1 i Nr 2 w Namysłowie, Gimnazjum w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Ligocie Książęcej oraz z Gimnazjum
w Zespole Placówek Oświatowych w Smogorzowie. Dotychczas
ze szczepień w ramach Programu skorzystały 232 gimnazjalistki
(116 w roku szkolnym 2011/2012 i 116 w roku szkolnym
2012/2013). W tym roku dla dziewcząt zakwalifikowanych do
uczestnictwa w Programie przeprowadzona zostanie akcja
informacyjna, a dla rodziców gimnazjalistek - spotkanie z
opolskim ginekologiem. Dziewczęta, których rodzice wyrażą
zgodę na szczepienie, zostaną poddane serii trzech szczepień
czterowalentną szczepionką.
Aktualnie ogłoszony został konkurs ofert na realizatora
Programu „Fioletowa wstążka”. Po jego rozstrzygnięciu,
pierwsza dawka szczepionek podana zostanie na początku
listopada, druga – do końca grudnia, a trzecia – do końca maja
przyszłego roku.
JG

Łukasz Rubik i Roman Zychowicz reprezentowali
Namysłowską Grupę Rowerową w
dwudziestoczterogodzinnym maratonie kolarskim
„Mazovia 24h”, który odbył się w dniach 3-4 sierpnia br.
w podwarszawskiej miejscowości Krubin.
Obaj zawodnicy rywalizowali w kategorii Solo (jazda
indywidualna). Podczas zmagań pokonali identyczną ilość
okrążeń (18) piętnastokilometrowej trasy, co dało im ex
aequo 5. miejsce w kategorii M2 i sumę 270 km
przejechanych przez każdego zawodnika.
Maraton ten, w przeciwieństwie do tradycyjnych
maratonów, charakteryzuje się tym, że nie dystans, a czas
jest wartością stałą. Rolą zawodnika jest przejechanie w
czasie jednej doby jak najwięcej pełnych okrążeń o długości
15 km jedno.
Namysłowscy zawodnicy przygotowywali się do tego
wyścigu przez cały rok. Efektem całorocznej pracy jest
stuprocentowe spełnienie założeń co do planowanych
wyników. Zawodnicy zajęli lokaty odpowiednio o 5 i 4 punkty
wyższe niż w ubiegłorocznej „Mazovii 24h”.
12 sierpnia br. obaj Panowie wystartowali w
prestiżowym „Uphill Race Śnieżka” zajmując odpowiednio
52. (Łukasz Rubik) i 93. (Roman Zychowicz) miejsce. W
porównaniu do wyników z 2012 roku, czas wjazdu na
Śnieżkę poprawili o kilka minut, co skutkowało poprawą
wyniku o 10 miejsc. Biorąc pod uwagę tak nieduży odstęp
czasowy (7 dni) pomiędzy tymi dwoma maratonami,
uzyskany wynik jest dla zawodników naprawdę dużym
osiągnięciem. Organizmy sportowców jeszcze nie zdążyły
się zregenerować, a zostały poddane kolejnej ciężkiej
próbie.
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pan Marcin odpowiada: „Starty
w wyścigach traktuję raczej jak
przygodę, a nie jako cel w
życiu”.
Nazwisko „Kozłowski” na
pewno wpisze się w historię
sportów samochodowych. Już
szykuje się następca pana
Marcina – Jego syn Witek, który
mimo, że ma dopiero 6 lat
wykazuje duże zainteresowanie
motoryzacją i uskutecznia je
bardzo intensywnie, na razie na
gokartach. Na gokartach jeździ
także córka sportowca –
Madzia, ale pan Kozłowski
podkreśla, że na razie to po
prostu dobra zabawa.
Serdeczne gratulacje
sportowiec przyjął z rąk
Burmistrza Namysłowa –
źródło: M.Kozłowski
Krzysztofa Kuchczyńskiego
oraz Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Namysłowie – Jarosława Iwanyszczuka podczas wizyty w Urzędzie Miejskim w Namysłowie w dniu 2 października br.
JG

reklama płatna

„Uphill Race Śnieżka” jest wyjątkową imprezą sportową z
tego względu, że jest to wyścig „tylko w górę”. Zawodnicy
wystartowali w Dolnym Karpaczu i jechali niebieskim szlakiem na
szczyt Śnieżki, która jest najwyższą (1602m n.p.m.) górą w
Polsce, na którą można wjechać rowerem. W tym roku w wyścigu
wystartowało ok. 400 osób, a więc o ok. 50 więcej niż 2012 r.
JG

Łukasz Rubik podczas podjazdu na Śnieżkę (źródło: www.strefasportu.pl)
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