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LIST OTWARTY DO STAROSTY NAMYSŁOWSKIEGO
Panie Starosto,

Gmina Namysłów od wielu lat wspierała namysłowski
szpital i nadal chce to robić. Czyniła to przed przekształceniem, w formie zwolnień podatkowych oraz pomocy
materialnej, np. 300 tys. zł na zakup aparatury medycznej.
Po przekształceniu wniosła wkład pieniężny w wysokości 300 tys. zł, udzieliła dotacji na modernizację szpitala
w wysokości 500 tys. zł i na budowę bloku operacyjnego
w wysokości 300 tys. zł. Ponadto spółki gminne wykonały
nieodpłatnie na rzecz szpitala wiele prac remontowych.
Gmina Namysłów z 47% akcjonariatem, będąc współwłaścicielem szpitala, ma prawo mieć wpływ na jego
funkcjonowanie.
Od ponad roku zarządzając szpitalem prezes Piotr
Rogalski całkowicie ignoruje drugiego co do wielkości
akcjonariusza – Gminę Namysłów.
Działania prezesa P. Rogalskiego, przy wsparciu Zarządu Powiatu Namysłowskiego, stawiają gminę w charakterze biernego obserwatora wydarzeń i decyzji służących zaspakajaniu
prywatnych ambicji jej uczestników i przynoszących szkodę dla szpitala. Kosztochłonne decyzje prezesa szpitala nie były i nie są konsultowane z akcjonariuszami, z wyjątkiem Starostwa.
Ich skutki są już widoczne, narażają szpital na utratę płynności finansowej. W obliczu zagrożenia funkcjonowania namysłowskiego szpitala prezes P. Rogalski przypomniał sobie o istnieniu
gminnych akcjonariuszy.
cd. na str. 2

ANDRZEJ GALLA NOWYM
WICEBURMISTRZEM

OŚRODEK SZKOLENIA
ZAWODOWEGO OTWARTY

Z dniem 9 stycznia 2012 r. Burmistrz Namysłowa Krzysztof Kuchczyński powołał
Andrzeja Gallę na stanowisko wiceburmistrza Namysłowa.
cd. na str. 2

30 stycznia br. odbyło się oficjalne otwarcie
Ośrodka Szkolenia Zawodowego oraz świetlicy
osiedlowej, które mieszczą się w budynku dworca kolejowo – autobusowego w Namysłowie.
cd. na str. 2
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cd. ze str. 1
Panie Starosto, gdzie są środki przekazane powiatowi po likwidacji SP ZOZ? Zadeklarował Pan w ubiegłym roku, że pieniądze te
wrócą do szpitala (ponad milion złotych). Czy wywiąże się Pan z tej deklaracji? Jest to kwota, która pozwoliłaby na spokojne funkcjonowanie szpitala w bieżącym roku. Arogancka i roszczeniowa postawa wobec mniejszościowych akcjonariuszy nie sprzyja rozwiązywaniu
problemów finansowych szpitala. Wprost przeciwnie – niesie zagrożenie zniszczenia dotychczasowych osiągnięć z lat 2006-2010, kiedy
to około 11 mln, ze środków zewnętrznych i własnych, zainwestowano w szpital. Dzięki tym inwestycjom szpital dysponuje nowoczesnym sprzętem medycznym i zmodernizowanym systemem centralnego ogrzewania. Modernizacji uległa część pomieszczeń oraz
otoczenie szpitala.
Panie Starosto, mam wrażenie, że nasze wspólne dobro społeczne, służące mieszkańcom nie tylko Gminy Namysłów, finansowane
z naszych składek i podatków, jest niewłaściwie zarządzane, bez racjonalnego i ekonomicznego planu i niesie poważne zagrożenia, co
do dalszego funkcjonowanie szpitala.
Stąd zadaję publicznie pytanie: jaką mamy gwarancję, że pomoc finansowa, której miałaby udzielić Gmina Namysłów będzie właściwie wykorzystana? Gmina, zarówno jako akcjonariusz, jak i udzielający pomocy, ma prawo decydowania o funkcjonowaniu szpitala,
wpływania na podejmowane przedsięwzięcia, prawo do bieżącej informacji o wszelkich działaniach zarządu i do otwartej współpracy
mającej na celu rozwój szpitala.
Widząc zagrożenie dla właściwego funkcjonowania ochrony zdrowia i niweczenie dużego wysiłku inwestycyjnego, apeluję do Pana
o podjęcie działań, przy współpracy z gminami naszego powiatu, przywracających spokój o nasze wspólne bezpieczeństwo zdrowotne.
Oczekując na wnikliwą i odpowiedzialną analizę sytuacji namysłowskiego szpitala, liczę na podanie do publicznej wiadomości rzetelnego komunikatu o kondycji naszego szpitala.
Burmistrz Namysłowa
Namysłów, dnia 14 lutego 2012 r.
Krzysztof Kuchczyński
cd. ze str. 1
Nowy wiceburmistrz będzie się zajmował przede wszystkim oświatą i sprawami obywatelskimi, a także
będzie sprawował nadzór nad Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Środowiskowym Domem Samopomocy.
Andrzej Galla ma 46 lat, dwoje dzieci, od 10 lat mieszka w Namysłowie. Z wykształcenia jest nauczycielem
matematyki i informatyki. W latach 1996 - 2011 pracował w Namysłowskim Centrum Zdrowia (szpital) gdzie
m.in. pełnił funkcję wicedyrektora, a później prezesa spółki.
Zastępca Burmistrza przyjmuje interesantów w każdy czwartek, w godzinach od 12:00 do 14:00.
cd. ze str. 1
W uroczystości udział wzięli m.in: Burmistrz Namysłowa Krzysztof Kuchczyński, Zastępca burmistrza Andrzej Galla, wicewojewoda Antoni Jastrzębski, Komendant Główny OHP Jerzy Mormul, Komendant Wojewódzki Józefa Ziemnik, starosta namysłowski
Julian Kruszyński oraz wójtowie gmin ościennych.
Ośrodek Szkolenia Zawodowego powstał w efekcie realizacji ogólnopolskiego projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz w wyniku współpracy Opolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy i Urzędu Miejskiego
w Namysłowie.
- Celem działalności Ośrodka jest tworzenie dla młodych osób,
a w szczególności bezrobotnej młodzieży, poszukującej pracy, absolwentów oraz uczestników Ochotniczych Hufców Pracy możliwości zdobycia,
podnoszenia, doskonalenia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych.
Ośrodek będzie organizować kursy dla zewnętrznych zleceniodawców
instytucjonalnych, organów samorządu terytorialnego i innych podmiotów powierzających im organizację szkolenia pracowników oraz dla osób
zgłaszających się indywidualnie, nie będących uczestnikami OHP – poinformowała Celina Szymik, kierownik Regionalnego OSZ w Opolu.
Ośrodek Szkolenia Zawodowego serdecznie zaprasza do korzystania
z oferty ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 – 15:45.
MK

Od 2012 roku „Gazeta Namysłowska” dostępna jest
również w wersji elektronicznej na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego: www.namyslow.eu
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ULICA DUBOIS REMONTOWANA
W styczniu br. rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Odtworzenie historycznych nawierzchni centrum Namysłowa – remont ulicy Piastowskiej i Stanisława Dubois” będącego częścią
zadania „Wzmocnienie atrakcyjności Namysłowa poprzez rewitalizację obiektów i ulic w historycznym centrum”.
Remont ulic będzie podzielony na etapy, po to, aby zmniejszyć
niedogodności dla korzystających z ulicy. Aktualnie trwa I etap
prac na ulicy Dubois, które obejmują rozbiórkę istniejących nawierzchni, następnie zostanie wykonana nowa podbudowa i ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej oraz remont istniejących chodników na odcinku od ulicy Bolesława Chrobrego do Komuny
Paryskiej. W czasie robót w/w odcinek ulic będzie zamknięty dla
ruchu samochodowego. W kolejnych etapach będą zamykane kolejne odcinki ulic, tj. : Komuny Paryskiej – Wojska Polskiego;
Wojska Polskiego – Harcerska; Harcerska – Plac Wolności.
W związku z rozpoczętymi robotami drogowymi Burmistrz
Namysłowa zwraca się do Mieszkańców o wyrozumiałość i stosowanie się do obowiązującej podczas prac remontowych organizacji
ruchu.

zdrowia, sił i wytrwałości na dalsze lata życia oraz miłości i szacunku najbliższych.
Pani Konstancja urodziła się 6 stycznia 1912 r. w Grabiczu,
dawny ZSRR. Do Mikowic przeniosła się z całą rodziną w roku
1939, ma 5-cioro dzieci i doczekała się już trzech pokoleń rodu
Barczuków. Pani Konstancja bardzo ceni sobie zdrowy tryb życia
i codzienne spacery.

MK

MK

PODSUMOWANIE WOŚP

FERIE ZIMOWE W BIBLIOTECE

- Można śmiało powiedzieć, że zagraliśmy z pompą. Na ulicach
naszego miasta kwestowało ponad 100 wolontariuszy. W tym roku
po raz pierwszy „graliśmy” wspólnie ze Świerczowem, Wilkowem,
Pokojem i Domaszowicami. Zebraliśmy ponad 25 tys. złotych –
podsumował Mateusz Kania, szef sztabu WOŚP w Namysłowie.
W trakcie XX finału odbył się przemarsz korowodu Wielkiej
Orkiestry ulicami miasta do sali w NOK, gdzie odbywały się występy artystyczne w wykonaniu zespołów namysłowskich szkół
i Domu Kultury, tj.: Namysłowska Orkiestra Dęta, GAMA, Studio
Piosenki oraz OVERHEAD.
- W czasie 20. Finału nie doszło do żadnych nieprzyjemnych
incydentów. Nad wszystkim czuwały służby mundurowe. W NOK
dla wolontariuszy zorganizowano ciepłe napoje i wojskową grochówkę. W tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować
wszystkim wolontariuszom, którzy włączyli się w kwestę na rzecz
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – dodał Mateusz Kania.
O 20.00 wszyscy zebrani w NOK podziwiali pokaz fajerwerków „Światełko do nieba”, a następnie odbył się koncert zespołów
SIDE EFFECT oraz BAKSHISH.

Biblioteka Publiczna w Namysłowie gościła w oddziale dziecięco – młodzieżowym dzieci z zimowiska przy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie. Zajęcia
odbyły się 17 i 24 stycznia.
Uczestnicy mieli okazję bardziej się poznać, dowiedzieć się o swoich ulubionych zajęciach oraz marzeniach. Później zapoznały się z książką Roksany Jędrzejewskiej – Wróbel „O słodkiej Królewnie i pięknym
Księciu”, a ich zadaniem było ułożenie w prawidłowej kolejności otrzymanych wcześniej, pojedynczych, kserowanych stron z tej książki. Niełatwe to było zadanie, ale dzieci poradziły sobie z nim doskonale. Następnie w grupach pisały listy o babci i dziadku oraz list walentynkowy.
Nie były to jednak takie zwykłe listy, ponieważ aby je napisać, należało
w tym celu wycinać wyrazy, bądź litery z gazet. Zabawy było przy tym
co nie miara, ale efekty końcowe były zaskakujące.
Dzieci wykonały również serca z przygotowanych wcześniej
szablonów. Na koniec wszyscy bawili się wspólnie przy piosenkach integracyjnych.
Dziękujemy za wspólnie spędzony czas.
MK- inf. Biblioteka

MK

STULATKA W GMINIE

reklama płatna

6 stycznia 2012 roku mieszkanka Mikowic Pani Konstancja
Barczuk obchodziła swoje 100 urodziny.
W dniu 9 stycznia br. Jubilatkę odwiedzili: Burmistrz Namysłowa Krzysztof Kuchczyński, przedstawiciele KRUS z Opola
oraz przewodnicząca Związku Emerytów w Namysłowie Krystyna
Lupa, którzy z okazji wyjątkowego święta wręczyli Solenizantce
kwiaty, prezenty i listy gratulacyjne. Następnie wykonano pamiątkowe zdjęcie Pani Konstancji wraz z gośćmi, którzy przybyli na
uroczystość. Burmistrz Namysłowa złożył Dostojnej Jubilatce wyrazy uznania i najwyższego szacunku. Życzył wszelkiego dobra,
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AKCJA ZIMOWEGO
DOKARMIANIA PTAKÓW

LEKKA ATLETYKA - NKB ZRYW
13.JAREK OLSZEWSKI
14. ARTUR MUSIAŁ
LEKKA ATLETYKA - LKS ORZEŁ NAMYSŁÓW
15.OLGA GULBIŃSKA
16. SZYMON DOROŻYNSKI
17.BARTŁOMIEJ STAJNIAK

Tradycyjnie, co roku, podczas zimy, Straż Miejska w Namysłowie przeprowadza akcję dokarmiania dziko żyjących ptaków
w Gminie Namysłów, w tym m.in.: kaczek i łabędzi.
Po raz kolejny do akcji włączyli się uczniowie ze Szkół Podstawowych nr 3, 4 i 5 w Namysłowie, którzy przez ostatni miesiąc
gromadzili różnego rodzaju ziarna po to, aby pomóc przetrwać
skrzydlatym stworzeniom niesprzyjającą zimową aurę. W dniach
8 – 9 lutego br. dzieci z namysłowskich podstawówek wraz z nauczycielami i w obecności strażników miejskich dokarmiali ptaki
nad Widawą w pobliżu CTiR „Delfin” oraz nad stawem koło „Parku pod Grzybkiem”.
- Podczas dokarmiania ptaków dzieci uświadamiają sobie, że
bez ich pomocy wiele ptaków mogłoby nie przeżyć trudnych, zimowych warunków. Jest to również doskonała okazja do kształtowania u dzieci poczucia odpowiedzialności, obowiązkowości oraz
wrażliwości na losy zwierząt. Dziękuję bardzo firmie AGROPLON
pana Ryszarda Wołczańskiego za nieodpłatne przekazanie zboża –
podsumował Arkadiusz Oleksak, komendant Straży Miejskiej.
Akcja dokarmiania ptaków trwać będzie przez całą zimę, co
dzieciaki solidnie obiecują.

Głosować można poprzez internetową sondę, która znajduję się na stronie http://sonda.hanzo.pl/sondy,143972,CU1C.
html , a także wysyłając SMS pod numer 880 697 537 (Koszt według operatora). W treści należy wpisać numer, który znajduje sie
przy nazwisku (np. jeżeli chcesz zagłosować na Patryka Dworczyka to wysyłasz SMS o treści 11, a jeśli na Tomasza Kozana to SMS
o treści 6).
Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej Urzędu Miejskiego, na której przedstawione są sylwetki nominowanych
sportowców.
W CIĄGU DNIA MOŻNA ODDAĆ 3 GŁOSY
Głosowanie kończy się o północy z 29 lutego na 1 marca 2012 r.
MK

A TO HISTORIA…

OBÓZ NAZISTOWSKIEGO „PROGRAMU WYSYŁKI DZIECI NA
WIEŚ” W ŁĄCZANACH (CZĘŚĆ 1)

I PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO
SPORTOWCA
- Rok 2011 był bardzo udany pod względem sportowym dla naszej
Gminy. Dlatego po raz pierwszy w historii postanowiliśmy zorganizować plebiscyt na Najlepszego Sportowca Namysłowa minionego roku - informują Artur Musiał i Szymon Dorożyński,
inicjatorzy przedsięwzięcia.
Najlepszy Sportowiec Namysłowa 2011 roku wybrany zostanie spośród 17 nominowanych osób. Zachęcamy do głosowania na
Najlepszego Sportowca Namysłowa 2011 r.

Po rozpoczęciu II wojny światowej
wprowadzono w życie nazistowski
program wysyłki dzieci z bombardowanych miast na wieś (Kinderlandverschickung, KLV). W rzeczywistości
była to akcja ewakuacyjna, jednakże
narodowosocjalistyczna propaganda
musiała ją określić w odpowiedni dla
niej sposób i sformalizować. Organizację przedsięwzięcia Hitler powierzył
kierownictwu młodzieżówki „Reichsjugend”. Akcja objęła uczniów w wieku 10-14 lat, z miast bezpośrednio zagrożonych bombardowaniami alianckimi.
Na miejsca obozów wybierano bezpieczne obszary (np. na
Śląsku czy Pomorzu), gdzie zajmowano hotele, pensjonaty lub
dworki. Na obóz KLV przeznaczono także pałac w Łączanach.
Rezydencję ufundowała w 1853-1854 r. rodzina Pfoertner von der
Hoelle, w stylu angielskiego późnego gotyku, tzw. Tudorów. Zimą
1941 r. do pałacu w Łączanach przywieziono ok. 100 chłopców
z nadreńskiej Kolonii, w wieku od 10 do 13 lat. Po podróży trwającej dwa dni, w Namysłowie przywitał uczniów obfity śnieg i bardzo niskie temperatury. Dzieci następnie, z wszystkimi bagażami,
pomaszerowały do „Zamku Wodnego” w Łączanach (Wasserburg
Lankau), jak go same nazywały. Już w kilka dni później mogły
zapoznać się z nowymi dla nich regułami obozowymi, które były
zgodne z duchem pruskiego drylu. Pobudka była o siódmej, następnie kwadrans musztry na zewnątrz, pomimo panującego mrozu, kąpiel i zbiórka na apel – tak wyglądały poranki w obozie KLV

Oto kandydaci:
SIATKÓWKA - KSN NAMYSŁOWIANKA
1.STEFAN KOSTECKI
2. ŁUKASZ MIKITÓW
3. FILIP PORĘBSKI
PIŁKA NOŻNA - NKS START NAMYSŁÓW
4.PATRYK PABINIAK
5. ŁUKASZ SZPAK
6. TOMASZ KOZAN
KOLARSWTO GÓRSKIE - NGR RACE
7. KRZYSZTOF CHRUST
8. ROMAN ZYCHOWICZ
9. DAWID MAJEWSKI
ZAPASY - LKS ORZEŁ NAMYSŁÓW
10.WITOLD PROCIAK
11. PATRYK DWORCZYK
12. EWELINA CIUNEK
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Łączany. Higienę osobistą, utrzymanie włosów i czystość ubrań
rygorystycznie kontrolowano. Priorytetem była nazistowska edukacja polityczna i szkolenie wojskowe, co było ważniejsze nawet
od standardowego programu nauczania. Nad wszystkim czuwało
dwóch nauczycieli, mieszkających w Łączanach wraz z rodzinami,
oraz młody przywódca Hitlerjugend (HJ-Führer). Żywność dostarczali do pałacu mieszkańcy wsi, szczególną popularnością cieszyły
się miejscowe bułki, dwukrotnie większe, niż te, które uczniowie
znali z rodzinnej Kolonii.W kolejnym numerze „Gazety” opiszę
ciekawą historię, która doprowadziła do przewiezienia kolońskich
uczniów do rezydencji arystokratycznej rodziny von Richthofen
w Piotrówku (Petersdorf), niedaleko Jordanowa Śląskiego.
								
dr Bartłomiej Stawiarski

SPROSTOWANIE

reklama płatna

W artykule „Namysłowska karta z historii Zrzeszenia „Wolność
i Niezawisłość” opublikowanym w „Gazecie Namysłowskiej” (nr
9 (48), 2011, s. 6-7) w treści podano nazwisko Stanisława Świerczewskiego. Po ukazaniu się tekstu Autor otrzymał informację
o pomyłce, opisany bohater nazywa się w rzeczywistości Stanisław
Świczewski, i nadal mieszka na terenie Namysłowa.
Za pomyłkę serdecznie przepraszam, wynika ona jednak nie
z działań Autora, lecz nieprawidłowego zapisu nazwiska Pana Stanisława (jako Świerczewski) w materiałach archiwalnych i literaturze historycznej (archiwalia przechowywane w Wydziale Ewidencji i Archiwum Delegatury Urzędu Ochrony Państwa w Opolu oraz
artykuł Tomasza Balbusa, Aresztowanie działaczy WiN na Śląsku
Opolskim (1946-1952) w świetle materiałów Urzędu Ochrony
Państwa, [w:] Wrocławskie Studia z Historii Najnowszej, t. 7, red.
W. Wrzesiński, Wrocław 1999, s. 127).
15 stycznia br. jubileusz 15 – lecia obchodziło Namysłowskie
Za informację bardzo dziękuję i wyrażam jednocześnie nadzieStowarzyszenie Diabetyków, które funkcjonuje na terenie
ję, że dzięki „odnalezieniu” bohatera artykułu nadarza się niepoGminy Namysłów od 1997 roku.
wtarzalna okazja odkrycia kolejnej karty z historii Namysłowa.
Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pw.
								
Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Namysłowie, która zostadr Bartłomiej Stawiarski
ła odprawiona w intencji członków Stowarzyszenia Diabetyków,
a następnie odbyła się część oficjalna, podczas której zostały wręczone listy gratulacyjne dla członków Stowarzyszenia.
W obchodach świętowania jubileuszu uczestniczył zastępca
burmistrza Namysłowa Andrzej Galla, który przekazał na ręce
prezesa Stowarzyszenia Krzysztofa Horodyńskiego upominek
Namysłowski Ośrodek Kultury wszedł w posiadanie prywat- i list gratulacyjny z życzeniami, a także podziękował działaczom
nego albumu zdjęć dotyczących obozu „Programu Wysyłki Dzieci za wsparcie i pomoc ludziom potrzebującym. Dyrektor biura NSD
na Wieś” (niem. KLV), który odbywał się na zamku w Łączanach Janina Rudawska pokrótce przedstawiła historię powstania Stowaw 1940 r. W skład kolekcji wchodzi 26 czarno-białych fotografii rzyszenia, a także opowiedziała o jego 15-letniej działalności.
oraz pocztówka zaadresowana do miasta Marburg nad rzeką Lahn,
która nie została jednak wysłana (nie posiada znaczka i stempla).
MK
Większość materiałów przedstawia sceny z życia codziennego
młodzieży uczestniczącej w obozie. Dla miłośników militariów
rarytasem będzie niewątpliwie unikatowe zdjęcie niemieckiego samochodu pancernego model SdKfz 222. Kolekcja jest unikatowa,
w związku ze zniszczeniem klisz, są to jedyne egzemplarze fotografii. Sprowadzone zostały do Namysłowa z Monachium i wejdą
w skład zasobu powstającego właśnie muzeum. Więcej na temat 13 stycznia br. w Grodkowie odbyło się podsumowanie XXVII
obozu KLV w Łączanach można przeczytać w rubryce „A to histo- Plebiscytu na 10 najlepszych sportowców województwa opolria” w tym i kolejnym numerze „Gazety”.
skiego.
								 Wśród 10 najlepszych w kategorii szkół podstawowych znaleźdr Bartłomiej Stawiarski li się uczniowie namysłowskiej czwórki:

NAMYSŁOWSCY DIABETYCY
DZIAŁAJĄ JUŻ 15 LAT

NOK WSZEDŁ W POSIADANIE
CENNYCH FOTOGRAFII ŁĄCZAN

NAJLEPSI SPORTOWCY
WOJEWÓDZTWA
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ZIMA ATAKUJE BEZDOMNYCH NIE BĄDŹ OBOJĘTNY

II m-ce: Szymon Szczygieł – wicemistrz Polski w czwórboju
LA, mistrz woj. opolskiego w czwórboju LA mistrz woj. opolskiego w skoku w dal, w sztafecie 4x100m, w biegach przełajowych,
wicemistrz na 100 m i brązowy medalista w piłce siatkowej.

Siarczysty mróz i brak ciepłego kąta to często śmiertelne zagrożenie dla osób bezdomnych. Pamiętajmy, że nasza reakcja
może uratować komuś życie.

IX m-ce: Ewelina Ciunek – wicemistrzyni woj. opolskiego
w trójboju LA, medalistka mistrzostw Polski w zapasach.
MK

Zwracajmy uwagę na osoby bezdomne – zgłaszajmy odpowiednim służbom miejsca ich przebywania. Klatki schodowe,
domki letniskowe czy piwnice, nie są odpowiednimi na przeczekanie zimy. Pamiętajmy, że szczególnej pomocy wymagają osoby
będące pod wpływem alkoholu – człowiek nietrzeźwy zdecydowanie szybciej traci ciepło.
Szczególnej uwagi wymagają od nas także osoby starsze i samotne – bardzo niska temperatura, śliskie chodniki, czy sypiący
z nieba śnieg, mogą okazać się dla nich barierą nie do pokonania.
Warto upewnić się, czy nie potrzebują oni pomocy w codziennych
czynnościach takich jak chociażby zakupy. O trudnej sytuacji sąsiada, czy znajomego możemy również powiadomić Ośrodek Pomocy Społecznej.
Policja i Straż Miejska, jak co roku, w sposób szczególny
kontrolują miejsca, w których przebywają bezdomni. Informują
ich o możliwości skorzystania z pomocy specjalnych ośrodków,
które wszystkim potrzebującym oferują nocleg i ciepły posiłek.
Pamiętajmy, że osoby leżące na przystankach, czy ławkach
w parku, zwłaszcza będące pod wpływem alkoholu, również potrzebują naszej uwagi i pomocy. Wystarczy jeden telefon, a zaalarmowane służby przybędą na miejsce.
Policja i Straż Miejska czekają na współpracę ze strony
mieszkańców.

SPOTKANIE OPŁATKOWE
Spotkania opłatkowe to już tradycja noworoczna namysłowskiego oddziału Polskiego Związku Niewidomych. W tym roku spotkanie miało miejsce w restauracji „Inka” w dniu 24 stycznia.
Spotkaniu przewodniczyła Krystyna Pacholik, prezes Związku.

MK

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: zastępca Burmistrza Namysłowa Andrzej Galla, dyrektor Zarządu Okręgu Polskiego Związku Niewidomych w Opolu Henryk Papuga, wiceprezes
Okręgu Andrzej Kużdżał, wójtowie gmin: Wilków, Świerczów,
Domaszowice.
Prezes Związku Krystyna Pacholik przedstawiła pokrótce informacje o działalności koła w 2011 roku i podziękowała przybyłym
gościom za okazywaną pomoc i wsparcie, na które zawsze może liczyć. Zastępca burmistrza Andrzej Galla dziękując za zaproszenie
złożył życzenia noworoczne, życząc dużo zdrowia, pomyślności oraz
siły w pokonywaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności.
Jak na spotkanie opłatkowe przystało wszyscy uczestnicy
podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia. Życzono sobie
przede wszystkim zdrowia, bo jak wszyscy zgodnie przyznali,
zdrowie to rzecz najcenniejsza. Po części oficjalnej odbył się poczęstunek oraz zabawa taneczna.

DO UŻYTKOWNIKÓW
WIECZYSTYCH GRUNTÓW
Urząd Miejski w Namysłowie Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami przypomina użytkownikom wieczystym
gruntów, stanowiących własność Gminy Namysłów, o obowiązku
uiszczenia opłat rocznych z tego tytułu w roku 2012.
Opłaty w ustalonej wysokości należy uiścić w terminie do 31
marca 2012 roku na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie,
w Banku Spółdzielczym w Wołczynie, Oddział w Namysłowie nr
93 8876 0009 0050 7860 2000 0001.
Wykazy należnych opłat znajdują się w Wydziale Finansowym tut. Urzędu, budynek A, parter, pokój nr 8.
Od opłat wniesionych po terminie liczone będą odsetki za
zwłokę w wysokości ustawowej.

„Prezes Związku serdecznie dziękuje Urszuli Łyżniak,Janowi
Dróżdżowi i Jackowi Spórowi za pomoc w organizacji spotkania.

UWAGA

MK

reklama płatna

Urząd Miejski w Namysłowie, Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami informuje, że zobowiązania finansowe
dotyczące czynszu dzierżawnego, naliczonego z tytułu użytkowania gruntów stanowiących własność Gminy Namysłów od
2012 roku będą płatne raz w roku, w terminie do dnia 15 września każdego roku.
6

styczeń–luty 2012

Gazeta Namysłowska

INFORMACJA

ul. Dubois 3 (budynek B, II piętro, pok. nr 16), w czasie trwania
postępowania, w godzinach pracy Urzędu.

Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o.
w Namysłowie informuje, że posiada do wynajmu lokal użytkowy położony na II piętrze budynku Ratusza Miejskiego.
Lokal o powierzchni 56,65 m2, składa się z dwóch pomieszczeń, wspólnego korytarza, pomieszczenia socjalnego
oraz wc.
Bliższych informacji udziela pracownik ZAN Sp. z o.o.
Pan Krzysztof Stanuch tel. 77-41-07-275, w godz. 7.00 - 8.00
lub 14.00 -15.00.

Burmistrz
Krzysztof Kuchczyński

OGŁOSZENIE
Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że
Gmina Namysłów posiada w budynku dworca kolejowo - autobusowego w Namysłowie ul. Dworcowa 7, do oddania w najem
lokale użytkowe:
1) lokal na parterze budynku o powierzchni 51,43 m², przeznaczony na kącik prasowy, internet. Lokal składa się z sali głównej o powierzchni 43,47 m² i zaplecza o powierzchni 7,96 m².
2) lokal na piętrze o powierzchni 60,49 m² składający się
z 3 pomieszczeń o powierzchni 12,79 m², 26,39 m² i 21,31 m²
z przeznaczeniem na biura. Każde pomieszczenie może być
użytkowane oddzielnie, ponieważ posiada osobne drzwi na korytarz. Do lokalu zostanie doliczona powierzchnia toalet.
W/w lokale wyposażone są w instalacje wodno-kanalizacyjną,
cieplną i elektryczną. Koszty wyposażenia lokali ponoszą najemcy, bez możliwości żądania rozliczenia go w trakcie najmu lub
w chwili zwrotu lokalu.
Najemca lokalu na parterze (pod poz. 1) będzie zobowiązany
do wykonania na własny koszt remontu. Koszty wykonania remontu zostały określone w kosztorysie i wynoszą 14 224,00 zł brutto.
Po wykonaniu remontu oraz przedstawieniu faktur do tej wysokości koszty zostaną zaliczone na poczet czynszu.
Cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu za 1 m² do
przetargu wynosiła 12,90 zł (słownie: dwanaście złotych 90/100).
Do ceny należy doliczyć 23% podatek VAT. Ponadto najemca będzie ponosił koszty mediów oraz podatek od nieruchomości.
Osoby zainteresowane wynajmem lokali prosimy o składanie
ofert w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3, budynek A, pokój nr 12.
Oferta powinna zawierać imię, nazwisko i adres oferenta, oferowaną cenę. Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Namysłowie, tel. 77-41-90-333.
Zastrzega się prawo uznania, że złożone oferty nie spełniają
oczekiwań Gminy lub też przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami. Ogłoszenie zostało zamieszczone w prasie
lokalnej, na tablicy ogłoszeń usytuowanej na terenie Namysłowa,
a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Namysłowie.

Prezes Zarządu
/-/Michał Ilnicki

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3
października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr
199, poz. 1227, z późn. zm.) Burmistrz Namysłowa zawiadamia,
że w dniu 11.01.2012 r. wpłynął zmieniony wniosek firmy Strzelecki Energia Sp. z o. o., Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.:
„Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego
i ropy naftowej w obszarze „Oleśnica” – zmiana koncesji nr
37/2011/p
Największa część terenu, na której ma być realizowane przedsięwzięcie, znajduje się na obszarze gminy Namysłów. Obszar
terytorialny, na którym prowadzone będą roboty związane z realizacją przedsięwzięcia obejmuje również następujące gminy:
1) w województwie dolnośląskim:
a) powiat oleśnicki: Bierutów, Dziadowa Kłoda, Oleśnica,
miasto Oleśnica, Syców,
b) powiat oławski: Jelcz – Laskowice;
2) w województwie opolskim:
a) powiat kluczborski: Wołczyn,
b) powiat namysłowski: Domaszowice, Świerczów, Wilków;
3) w województwie wielkopolskim - powiat kępiński: Baranów, Bralin, Perzów, Rychtal, Trzcinica.
W związku z powyższym, informuję strony postępowania
o możliwości zapoznania się z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów
i materiałów.
Uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej
można składać w terminie 21 dni od dnia doręczenia oraz
ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Miejskiego, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, przy ul.
Dubois 3 (budynek B, II piętro, pok. nr 16) w godzinach pracy
Urzędu lub e-mail: ochrona.srodowiska@namyslow.eu.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Namysłowa przed wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją
zgromadzoną w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu
Miejskiego, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, przy

Termin składania ofert upływa z dniem 29 luty 2012 r.
Burmistrz
/-/Krzysztof Kuchczyński

OGŁOSZENIE
Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102,
poz. 651 z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowa7
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dzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.
nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), w związku z zarządzeniami Nr 199/
VI/11 oraz Nr 200/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 grudnia
2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości,

Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.
eu), w „Gazecie Namysłowskiej” i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77-41-90-338 (w godzinach pracy Urzędu).

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

Burmistrz
/-/Krzysztof Kuchczyński

1) działki numer 235 k. m. 1, o powierzchni 0,1300 ha położonej
w miejscowości Kamienna, bez obciążeń i zobowiązań, niezabudowanej, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr OP1U/00082223/7.
Na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego teren
działki oznaczony jest symbolem Rp – przeznaczenie podstawowe
– tereny użytków rolnych – uprawy polowe (grunty orne).
Cena wywoławcza - 2 900,00 zł
Cena wywoławcza nieruchomości stanowi cenę brutto.

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.
651 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 14 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargu oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.
Nr 207, poz. 2108).
Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o.
ul. Dubois 5, 46-100 Namysłów
ogłasza

2) działki numer 208/1 k. m. 2, o powierzchni 0,2800 ha położonej w miejscowości Ligota Książęca, niezabudowanej, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą KW nr OP1U/00084168/7. Na rysunku
planu zagospodarowania przestrzennego teren działki oznaczony
jest symbolem Rp - przeznaczenie podstawowe – tereny użytków
rolnych – uprawy polowe (grunty orne), ponadto działka znajduje
się w granicy obszaru chronionego krajobrazu.
Na działce numer 208/1 ustanowiona jest nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność drogi koniecznej na rzecz każdoczesnych właścicieli sąsiedniej działki oznaczonej numerem
208/2 (KW OP1U/00084169/4), a polegającej na prawie przejazdu
i przechodu przez część tej działki (tj. 208/1) obciążonej od strony
południowo-zachodniej, pasem szerokości około 3 metrów prowadzącym do drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 481 (KW
OP1U/00082402/6).
Cena wywoławcza - 6 300,00 zł
Cena wywoławcza nieruchomości stanowi cenę brutto.

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie
w najem garażu położonego przy ul. 1 Maja 26 w Namysłowie
o powierzchni użytkowej 15,66 m2.
Lokal wolny jest od obciążeń. Koszt remontu i adaptacji lokalu
zgodnie z jego przeznaczeniem ponosi najemca, bez możliwości
żądania rozliczenia go w trakcie najmu lub w chwili zwrotu garażu.
Cena wywoławcza stawki czynszowej netto wynosi 4,00 zł/m2.
Wysokość postąpienia – 0,50 zł
Do wylicytowanej stawki zostanie doliczony 23% podatek
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 7 marca 2012 r. o godz. 10.00
w siedzibie Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN”
Sp. z o.o. ul. Dubois 5 w Namysłowie, pokój nr 1A.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium
w wysokości 100,00 zł (słownie złotych: sto 00/100) najpóźniej
do dnia 6 marca 2012 r. na rachunek bankowy „ZAN” Sp. z o.o.
w Namysłowie nr 34 8890 0001 0026 8279 2000 0002 w Banku
Spółdzielczym w Namysłowie (decyduje data wpływu na rachunek bankowy „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie).

Przetarg odbędzie się w dniu 20 marca 2012 r. o godzinie 10:00
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois 3,
pokój nr 21.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium
w wysokości 10% ceny wywoławczej płatna do dnia 14 marca
2012 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 55 8876 0009 0050 7860 2000 0006 w Banku Spółdzielczym w Wołczynie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień
wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego.
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 do sprzedaży płatne są 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.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania się oferenta, który wygrał przetarg, od podpisania umowy najmu. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone na wskazany rachunek
bankowy.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na tablicy
ogłoszeń usytuowanej w Zakładzie Administracji Nieruchomości
„ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie i Urzędu Miejskiego w Namysłowie.
Bliższych informacji udziela pracownik „ZAN” Sp. z o.o.
Krzysztof Stanuch tel. 77-41-07-275 w godz. 7.00 - 8.00 lub 14.00
-15.00.
Prezes Zarząd
/-/ Michał Ilnicki
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Burmistrz Namysłowa
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul.
Dubois nr 3 (budynek A, I piętro, obok pokoju nr 22) zostały wywieszone wykazy dla niżej wymienionych nieruchomości przeznaczonych do zbycia:
1) przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość gruntową, położoną w Namysłowie k. m. 6, o łącznej powierzchni 1,3387 ha, składającą się z działek o numerach:
- 269/14 o pow. 0,6108 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
KW OP1U/00042317/1,
- 269/34 o pow. 0,5350 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
KW OP1U/00042317/1,
- 267/3 o pow. 0,0979 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW
OP1U/00034616/8,
- 267/4 o pow. 0,0950 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW
OP1U/00034616/8.
Na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego teren ten
oznaczony jest symbolem E.1MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, rozumianej jako budynek mieszkalny wielorodzinny, zawierający więcej niż 2 mieszkania lub zespół takich
budynków, wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i garażami
wydzielonymi w budynkach mieszkalnych oraz urządzeniami towarzyszącymi;

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w miejscowości Żaba, obejmującej działkę nr 159/2 k. m. 1,
obszaru 1,0200 ha, niezabudowanej, bez obciążeń i zobowiązań,
dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr OP1U/00078257/3. Nieruchomość położona jest w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej wiejskiej i gruntów rolnych.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Minkowskie, Żaba Duża 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 następującymi symbolami:
- Mr – przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa,
zagrodowa i gospodarcza związana z produkcją rolną,
- Mn – przeznaczenie podstawowe – istniejąca i projektowana
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza
lub szeregowa o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do
4 mieszkań w budynku),
- Rp – przeznaczenie podstawowe – tereny użytków rolnych –
uprawy polowe (grunty orne).
Cena wywoławcza - 85 626,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. o godzinie 10:00
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois 3,
pokój nr 21.

2) przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową, obejmującą działki o numerach: 25/1,
25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 24/5 k. m. 16, położone w Namysłowie, dla
których Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW OP1U/00083390/5.
Działki położone są w strefie peryferyjnej miasta, w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, w zasięgu
oddziaływania napowietrznej linii energetycznej. Teren bez możliwości zabudowy.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem E.8ZP – teren zieleni urządzonej.
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 21 marca 2012 r.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium
w wysokości 10% ceny wywoławczej płatna do dnia 26 marca
2012 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 55 8876 0009 0050 7860 2000 0006 w Banku Spółdzielczym w Wołczynie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień
wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego.
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 wywoławcza nieruchomości jest ceną brutto.
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. 77-41-90-338 (w godzinach pracy Urzędu).

Burmistrz
/-/Krzysztof Kuchczyński

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 180/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości,

Burmistrz
/-/Krzysztof Kuchczyński
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Telefony alarmowe:
Pogotowie Ratunkowe, tel.: 999 lub 77-40-44-675 lub 77-41-69-009
Straż Pożarna, tel.: 998
Policja, tel.: 997 lub 112 (z tel. komórkowego)
Pogotowie Gazowe, tel.: 992
Pogotowie Energetyczne, tel.: 991
Pogotowie Wod. - Kan., tel.: 77-41-00-962
Pogotowie Ciepłownicze, tel.: 77-41-01-201 lub 77-41-00-550
Straż Miejska, tel.: 500 145 770 lub 512 332 009

reklama płatna

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

„Gazeta Namysłowska”:
Redaktor naczelny - Monika Kamińska; Wydawca - Urząd Miejski w Namysłowie, 46-100 Namysłów, ul. Dubois 3.
Kontakt: Urząd Miejski w Namysłowie, tel. (77) 41-90-344, fax (77) 41-00-334, e-mail: gazeta@namyslow.eu.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, reklam i korespondencji. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania
skrótów w materiałach niezamówionych i zmian w ich tytułach. Druk: Zakład Poligrafii i Reklamy Druk–Kolor–Offset Marek
Borecki & Wanda Borecka, 46–203 Kluczbork, ul. Kołłątaja 9, tel. (77) 41-71-560, e-mail: dko@adres.pl.
Nakład: 7300 sztuk.
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ZABAWA CHOINKOWA
W ZIEMIEŁOWICACH

Bal to wspaniała okazja do zabaw dla dzieci, którym wcielenie się w bajkowe postacie księżniczek, wróżek, piratów, rycerzy i innych, sprawia ogromną
radość. Podekscytowane przedszkolaki w barwnych i pomysłowych strojach
świetnie się bawiły w takt rytmicznej muzyki wraz z wolontariuszkami z namysłowskiego Liceum Ogólnokształcącego.
Wspólne zabawy oraz konkursy to nie jedyne atrakcje tej imprezy. Głównym punktem programu był pokaz magicznych sztuczek. W przerwie balu dzieci otrzymały słodki poczęstunek. Zwieńczeniem balu była wspólna fotografia
w karnawałowych przebraniach.

14 stycznia br. w świetlicy wiejskiej w Ziemiełowicach odbyła się zabawa choinkowa dla dzieci. Zabawa ta miała odbyć się w grudniu z okazji
Mikołajek, ale z powodu remontu kościoła filialnego w Ziemiełowicach,
rzeczy z kościoła przechowywano w świetlicy wiejskiej i trzeba było
przełożyć ją na styczeń, po zakończeniu remontu.

Anna Ptak

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU
W „CZWÓRCE”
16 grudnia 2011 r. zakończyła się realizacja projektu pn.: „Wirtualna
Społeczność Szkolna Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie”, wartego prawie 43 tys. złotych, który został
sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Na spotkanie przybyli beneficjenci programu, czyli rodzice,
nauczyciele i uczniowie,
a także Przewodniczący
Rady Miejskiej Jarosław Iwanyszczuk oraz
Naczelnik
Wydziału
Kultury i Oświaty Urzędu Miejskiego Sławomir Hinborch. Założenia
programu oraz jego cele
i przebieg przedstawił
koordynator programu
Tomasz Śniadecki.
Na gali zostały
również rozdane nagrody za najlepszy blog uczniowski oraz upominki i zaświadczenia dla uczestników programu. Przy poczęstunku w tzw.
„realu” trwały rozmowy o wirtualnej społeczności naszej szkoły. Całe
spotkanie wspaniale ubarwił zespół Gama, przygotowany przez Kazimierza Fiałę. Wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji programu
bardzo serdecznie dziękuje zespół zarządzający projektem w składzie:
Tomasz Śniadecki – koordynator, Iwona Fiała - specjalista ds. monitoringu i ewaluacji, Katarzyna Kołodziejczyk – specjalista ds. rozliczeń
oraz Monika Kozub – redaktor/moderator i Eugeniusz Miś – administrator serwisu.

Dzieci przybyły bardzo licznie wraz ze swoimi rodzicami i opiekunami. Wszyscy z niecierpliwością oczekiwali przybycia Świętego Mikołaja.
Po uroczystym otwarciu imprezy i przywitaniu przez Sołtys Ewę Mleczko zastępcy Burmistrza Namysłowa Andrzeja Galli, Jacka Płaczka, radnego gminnego oraz dzieci i ich opiekunów, do drzwi zapukał Mikołaj. Dla
wszystkich dzieci miał paczki z prezentami. Nie pominął nikogo, nawet
spóźnialskim coś zostawił. Dzieci otrzymały także życzenia noworoczne
i cukierki od zastępcy burmistrza Andrzeja Galli i Jacka Płaczka. Po pamiątkowej, wspólnej fotografii przyszedł czas na zabawę taneczną z Mikołajem.
Tradycyjnym punktem zabawy była loteria fantowa z zawsze pełnymi losami. W konkursie piosenki dzieci mogły wykazać się znajomością kolęd
i wierszyków, za co otrzymały dodatkowe łakocie.
Serdeczne dziękujemy uczestnikom zabawy za mile spędzony czas!
Joanna Wróblewska

BAL KARNAWAŁOWY
Tegoroczny bal karnawałowy dla przedszkolaków z Przedszkola nr 3 odbył się w Namysłowskim Ośrodku Kultury. Pracownicy przedszkola oraz
NOK dołożyli wszelkich starań, by wystrój „Sali balowej” wprowadził
dzieci w radosny nastrój oraz zachęcił do zabawy.
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Ewa Kieryk

Proszę wszystkich o pomoc dla Ewy.

Ewa w marcu tego roku ukończy 16 lat.
W styczniu 2012 roku miała straszny
wypadek - w drodze do szkoły (pod
kołami ruszającego pociągu towarowego)
straciła jedną nogę, a później, po wielkiej
medycznej walce przegrała również
zacięty bój o drugą.
To dość niesamowite, że Ewa jako osoba
poszkodowana w takim wypadku nie
odniosła żadnych obrażeń ciała powyżej
ud i w tej części jest zupełnie zdrowa
i sprawna.
Ewa straciła obie nogi powyżej kolan.
W celu wsparcia finansowego podajemy bezpośredni numer konta:
Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia 50-420 Wrocław
nr konta 45 1240 1994 1111 0000 2495 6839
z dopiskiem: Darowizna na cele ochrony zdrowia „Kieryczka”
DO ROZLICZENIA ROCZNEGO PIT PODAJEMY :
NR KRS 0000050135
ORAZ W RUBRYCE (cel szczegółowy 1%) WPISAĆ: KIERYCZKA
>>> Proszę was o pomoc, w takiej sytuacji każdy PIT się liczy...! <<<
Więcej informacji na stronie: www.ewa.oca.pl www.pomozmyewie.pl

