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PAŹDZIERNIK

INWESTYCJE GMINY NAMYSŁÓW C.D.
12 października br. odbył się oficjalny odbiór prac remontowych
prowadzonych w dawnym młynie przy ul. Piastowskiej w Namysłowie.

Narodowe Święto
Niepodległości

str.4

Złote gody mieszkańców
Gminy Namysłów

Celem rewitalizacji było przywrócenie pierwotnej funkcji obiektu.
Trywialnie mówiąc, będzie można tam zobaczyć jak powstaje mąka. Zachowane
zostały oryginalne narzędzia młynarskie, które w ubiegłym roku zostały poddane
renowacji. Wszystkie narzędzia młynarskie będą czynne i „zdolne” do produkcji
mąki. Jest to jeden z nielicznych zabytków techniki, który udało się uchronić od
zniszczenia – informuje Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Urzędu Miejskiego w Namysłowie Tadeusz Bagiński.
dok. na str. 2
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INWESTYCJE GMINY NAMYSŁÓW C.D.
Obiekt, jak podaje Kronika Namysłowa, pochodzi z XIV wieku. Pierwotnie młyn znajdował się w obrębie murów miasta.
Wraz z rozwojem Namysłowa, postanowiono przenieść go poza system obronny. Stąd w 1418 roku przeniesiono młyn miejski
w miejsce, gdzie obecnie się znajduje, a które w średniowieczu nazwane było „wyspą młyńską”. Był to młyn z czterema kołami
wodnymi, który pracował na potrzeby miasta. Produkowano w nim mąkę namysłowską, która wykorzystywana była przez
mieszkańców miasta i okolicy. Część dochodów uzyskanych z mielenia mąki przeznaczona była na remonty i utrzymanie zamku
miejskiego.
Dziś młyn jest młynem elektrycznym, składa się z dwóch części. W pierwszej, tzw. dydaktycznej, znajdują się sale do
zajęć lekcyjnych czy warsztatów tematycznych. W drugiej części – gospodarczej, zobaczyć można oryginalne narzędzia
młynarskie. Odrestaurowany młyn spełniać będzie rolę centrum edukacyjnego i kulturalnego, gdzie mieszkańcy Gminy oraz
turyści będą mogli poznawać sposoby pieczenia chleba, gdzie odbywać się będą, tzw. wariacje młynarskie i kulinarne czy występy
artystyczne. Wspólnie z powstającą przy ul. Szkolnej Izbą Regionalną, młyn będzie ośrodkiem kultywowania tradycji Ziemi
Namysłowskiej.
Wartość projektu, którego przedmiotem była rewitalizacja obiektu to kwota ok. 900 000 zł. Wykonawcą robót była firma
Janina Biłyk Usługi Remontowo-Budowlane Budowa Dróg i Mostów z Namysłowa.

Mielniki podwójne

Odsiewacze

Wnętrze na drugim piętrze
JG

KONKURS: „CZY ZNASZ SWOJĄ GMINĘ?
Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji
konkursu, polegającego na odgadnięciu oraz
podaniu prawidłowej nazwy obiektu, którego
fragment przedstawia zamieszczone zdjęcie.
Propozycje odpowiedzi można przesyłać na adres
e –mail: komunikacja.spoleczna@namyslow.eu
lub zgłaszać telefonicznie pod nr 77 419 03 44 do
dnia 12.11.2012 r.
Zwycięzca zostanie wyłoniony
w drodze losowania.
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ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Ogłoszonego w Nr 6(54)/2012
Dziękujemy wszystkim, którzy tak licznie
wzięli udział w naszej zabawie.
Zamieszczone w poprzednim numerze
gazety zdjęcie przedstawiało fragment
Kapliczki św. Antoniego znajdującej
w Kowalowicach. Gratulujemy wszystkim,
którzy udzielili prawidłowej odpowiedzi.
Informujemy jednocześnie, iż zwycięzcą
konkursu „Czy znasz swoją Gminę?”
został Patryk Gabor z Rychtala – uczeń
ZSR w Namysłowie
Serdecznie gratulujemy!

październik

ROZMOWA Z PREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI
„EKOWOD” SP. Z O.O. ARTUREM
MASIOWSKIM
J.G. Dwanaście lat istnienia spółki – to dość długa historia
A.M. Tak. Dwa lata temu obchodziliśmy 10 – lecie spółki i 100 - lecie
istnienia wodociągów w Namysłowie. Pierwsze wodociągi w mieście
budowane były na przełomie 1910/1911 roku. Zakład „EKOWOD” powstał
w 2000 r. z połączenia dwóch innych spółek: „Wodociągów Namysłowskich”
i „Ekosortu”. Ta pierwsza zajmowała się dostarczaniem wody i odbiorem
ścieków, a „Ekosort” gospodarką komunalną i zbieraniem odpadów.
J.G. Jakie zmiany przyniósł ten czas? Jakimi osiągnięciami mogą się
Państwo pochwalić?
A.M. W sferze organizacyjnej niewątpliwie najważniejszym osiągnięciem
było rozszerzenie zakresu działalności spółki w 2008 r. na obszar czterech
kolejnych gmin. Przejęliśmy dostarczanie wody w gminach: Domaszowice,
Wilków, Świerczów oraz Pokój. Staliśmy się dużym przedsiębiorstwem.
W sferze technicznej zaś dużą rolę w działalności spółki odegrała
modernizacja całego systemu wodociągów oraz stacji uzdatniania wody. Z 12. nieefektywnych stacji uzdatniania wody pozostało
6 - nowych lub całkowicie zmodernizowanych. Połączenie osobnych systemów wodociągowych w jeden umożliwia zamienne
dostarczanie wody w przypadku awarii. Oczywiście koszty produkcji wody również dzięki tym działaniom zostały
zoptymalizowane. Posiadamy 40 % rezerwę zasobów wody w stosunku do aktualnego zapotrzebowania. Nakłady poniesione na
modernizację systemów dostarczania wody wyniosły ponad 8 milionów złotych. Kolejne zadanie, które realizujemy to
skanalizowanie namysłowskiej aglomeracji i uporządkowanie gospodarki ściekowej. Planujemy wybudowanie kanalizacji
sanitarnej w 9. miejscowościach oraz modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków. Projekt, w ramach którego mamy zamiar
uzyskać pieniądze na ten cel, szacowany jest na ponad 26 milionów złotych. W ramach realizacji pierwszego etapu projektu
wybudowaliśmy kanalizację w Rychnowie, Łączanach, Ziemiełowicach i Jastrzębiu, podłączając do kanalizacji 1647
mieszkańców. Wartość zakończonych prac to blisko 8 mln zł. W fazie budowy znajdują się Smarchowice Wielkie, gdzie planuje
się zakończenie prac w grudniu 2012 r. Równocześnie rozpoczęliśmy modernizację oczyszczalni ścieków. Podpisaliśmy umowę
na budowę osadnika wtórnego oraz dostawę kraty i sita. W ubiegłym roku zakupiliśmy nowoczesną prasę do odwadniania
osadów. W trakcie budowy jest natomiast płyta do składowania osadów. Koszt realizacji tych zadań to ponad 5 milionów złotych.
Zmodernizowana oczyszczalnia zagwarantuje możliwość odbioru i oczyszczenia ścieków z obszaru pięciu gmin. Cały czas
modernizujemy park maszynowy oraz wymieniamy stare urządzenia na nowoczesne i energooszczędne, np. wymiana silników
dmuchaw, wymiana pomp. Nowoczesny park maszyn oraz wykwalifikowani pracownicy umożliwiają realizację większości
inwestycji i usług we własnym zakresie. Naszym klientom zapewniamy kompleksową usługę - od projektu do przyłączenia do
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.
J.G. Działalność „Ekowodu” to jednak nie tylko usługi dostarczania wody i odbiór ścieków?
A.M. Dokładnie. Zajmujemy się również zbiórką i zagospodarowaniem odpadów, utrzymaniem czystości i zieleni w mieście,
zarządzamy zbiornikiem w Michalicach, zajmujemy się także budową chodników i dróg.
J.G. W zbiórce odpadów czeka nas rewolucja?
A.M. Tak, wprowadzono zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dotychczas od mieszkańca odpady
odbierała firma, z którą miał zawartą umowę. Od połowy lipca 2013 r. za system zbiórki i zagospodarowania odpadami
odpowiadać będzie gmina. Wszyscy mieszkańcy w zamian za odbiór odpadów będą płacić tzw. „podatek śmieciowy”. Według
mnie jest to dużo lepsze i bardziej sprawiedliwe rozwiązanie. Do tej pory około 20 % mieszkańców nie miało podpisanych umów
o odbiór śmieci, w nowym systemie opłatę uiścić będzie musiał każdy. W takim układzie nikt nie będzie zainteresowany
wyrzucaniem śmieci do lasów, rowów czy parków. Dodatkowo segregacja odpadów stanie się obowiązkowa. Czeka nas
wszystkich w tym zakresie wzmożona edukacja. Mam nadzieje, że za kilka lat znikną „dzikie wysypiska” i zaśmiecone lasy.
J.G. Spółka w swojej działalności wprowadza rozwiązania proekologiczne?
A.M. Staramy się działać efektywnie i ekologicznie. Nasza działalność w przeciągu ostatnich kilku lat została dostrzeżona.
Otrzymaliśmy kilka wyróżnień i nagród. Spośród najważniejszych należy wymienić „Gazelę Biznesu”, którą otrzymaliśmy
w kategorii najdynamiczniej rozwijających się firm. Szczególnym wyróżnieniem było otrzymanie w 2011 r. certyfikatu i statuetki
za skuteczną i efektywną realizację programu „W Trosce o Środowisko” przyznanych przez WFOŚiGW
w Opolu. Nie mniej znaczy dla nas tytuł Honorowego Darczyńcy Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia we Wrocławiu, który stanowi
wyraz tego, że nie pozostajemy obojętni na potrzeby innych ludzi. Na otrzymane wyróżnienia pracował cały sztab ludzi.
Uzyskanie tych nagród nie byłoby możliwe bez zaangażowania i wysiłku pracowników. Pracujemy siedem dni w tygodniu,
24 godziny na dobę i 356 dni w roku. Za wkładany trud chciałbym wszystkim pracownikom serdecznie podziękować.
INFORMACJA
W siedzibie Stowarzyszenia Porozumienie Namysłowskie, tj. w Ratuszu,
pok. nr 21, w każdy czwartek w godz. od 18.00 do 19.30 dyżuruje prawnik
udzielający bezpłatnych porad prawnych, natomiast w każdą środę w godz.
od 17.00 do 19.00, odbywają się dyżury radnych z Porozumienia
Namysłowskiego. Zapraszamy mieszkańców Gminy Namysłów.
Prezes Zarządu

Od 2012 roku „Gazeta Namysłowska”
dostępna jest również w
wersji elektronicznej na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego: www.namyslow.eu
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11 listopada ustanowiono świętem państwowym po
raz pierwszy w 1937 roku. Samo święto, jak i cały naród,
przechodziło jednak od tego roku bardzo trudne chwile.
W latach okupacji hitlerowskiej było zakazane, a następnie
zepchnięte w niebyt podczas rządów komunistycznych.
Dopiero w roku 1989 Sejm, znów wolnej Rzeczypospolitej,
przywrócił należyty blask Narodowemu Świętu
Niepodległości, które stało się jednym z najważniejszym świąt
państwowych.
Dziś 11 listopada jest dniem wolnym od pracy,
uroczyście obchodzonym nie tylko w samej Polsce, ale
również za jej granicami. Najbardziej jednak wzruszające są
obchody warszawskie - wieńce na Grobie Nieznanego
Żołnierza, uroczysta zmiana warty honorowej i defilada
pododdziałów wojska, salut armatni, wreszcie pamięć i hołd
dla tych, dzięki którym możemy żyć w wolnym kraju.
W naszym mieście corocznie obchodzimy ten dzień
rozpoczynając go przemarszem pocztów sztandarowych,
któremu towarzyszą melodie patriotycznych pieśni
w wykonaniu Namysłowskiej Orkiestry Dętej. Obchodom tym
towarzyszy od zawsze uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny
i okolicznościowe wystąpienia przedstawicieli władz
samorządowych oraz kombatantów.
Uroczystości rocznicowe odbywają się również
w namysłowskich placówkach oświatowych, których sale
i korytarze przybierają w tym okresie odświętny, białoczerwony wygląd. Problematyka patriotyczna znajduje swój
dodatkowy wyraz w zajęciach z dziećmi i młodzieżą.

NARODOWE ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada br. przypadnie 94. rocznica odzyskania przez
Polskę niepodległości.
W XVIII w. silna niegdyś Polska zaczęła się chylić ku
upadkowi, który swój tragiczny finał znalazł w postaci trzech
rozbiorów, a ostatni z nich (1795r.) zapoczątkował okres
trwającej 123 lata niewoli. Dodatkowo, gdy sam upadek
Rzeczypospolitej przypadł w epoce kształtowania się
nowoczesnych narodów Europy, nam właśnie zabrakło
wówczas tak ważnego w tej materii czynnika, państwowości…
Wreszcie, w listopadzie roku 1918, stało się coś, czego
jeszcze kilka miesięcy wcześniej nie przewidywał nikt
w Europie. Wojnę światową przegrali wszyscy zaborcy i żaden
z nich nie mógł skutecznie przeszkodzić odradzającej się
Polsce! A potem… potem sprawy toczyły się już błyskawicznie.
10 listopada do Warszawy powrócił z internowania
w Magdeburgu Józef Piłsudski, któremu nazajutrz władzę nad
wojskiem przekazała (utworzona jeszcze przez Niemców)
Rada Regencyjna, by w kilka dni później oddać mu pełnię
władzy, jako Naczelnikowi Państwa. Po latach niewoli
powstawała Druga Rzeczpospolita.
Poniżej dwa dekrety opublikowane w "Dzienniku Praw
Państwa Polskiego" nr 17 z 1918 roku pod pozycjami 38 i 39.
1918 listopad 11, Warszawa - Dekret Rady Regencyjnej do
narodu polskiego o przekazaniu władzy wojskowej
Józefowi Piłsudskiemu

„ŚMIECIOWA REWOLUCJA”

Wobec grożącego niebezpieczeństwa zewnętrznego i
wewnętrznego, dla ujednostajnienia wszelkich zarządzeń
wojskowych i utrzymania porządku w kraju, Rada Regencyjna
przekazuje władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk
polskich, jej podległych, Brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu.
Po utworzeniu Rządu Narodowego, w którego ręce Rada
Regencyjna, zgodnie ze swymi poprzednimi oświadczeniami,
zwierzchnią władzę państwową złoży, Brygadier Józef
Piłsudski władzę wojskową, będącą częścią zwierzchniej
władzy państwowej, temuż Rządowi Narodowemu
zobowiązuje się złożyć, co stwierdza podpisaniem tej odezwy.
Dan w Warszawie, dnia 11 listopada 1918 roku.
A. Kakowski
J. Ostrowski
Z. Lubomirski
J. Piłsudski
1918 listopad, Warszawa - Pismo Rady Regencyjnej do
Naczelnego Dowódcy Wojsk Polskich Józefa
Piłsudskiego składającego w jego ręce władzę
państwową

Żyjemy na coraz wyższym poziomie, szukamy szybkich
i nowoczesnych rozwiązań, mamy większe potrzeby, coraz
więcej więc kupujemy, produkujemy - świat biegnie
do przodu pozostawiając za sobą śmieci. Choć w ilości
produkowanych odpadów w statystykach nie odbiegamy od
naszych sąsiadów zza zachodniej czy południowej granicy,
to jednak nasz sposób na ich usuwanie znacznie różnił się
do tej pory od europejskich rozwiązań.
Stąd też ustawa o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), która weszła w życie
1 stycznia br. Od tego czasu gminy rozpoczęły przygotowania do
zmian, które najpóźniej do połowy lipca 2013 roku musza zostać
wdrążone w życie. Po tym terminie za odbiór i właściwe,
ekologicznie i bezpieczne zagospodarowanie wszystkich
odpadów komunalnych będą odpowiadać gminy. Firmy, która
będą odbierać odpady od mieszkańców wyłonione zostaną w
drodze przetargu. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy
uiszczać będą jedną podstawową stawkę, dzięki czemu nikomu
nie powinno „opłacać się” wyrzucanie śmieci do lasu.
Co to oznacza dla przeciętnego Kowalskiego?
Po pierwsze, nie będzie musiał na własna rękę szukać
przedsiębiorstw zajmujących się odbiorem jego śmieci.
To zadanie leżeć będzie w gestii gminy. Co więcej, gmina będzie
również musiała sprawować nadzór nad dalszym losem
odpadów. Po drugie, koniec ze zmartwieniami co zrobić ze starym
sprzętem, meblami, przeterminowanymi lekami albo zużytymi
bateriami – gmina będzie organizować i wskazywać
mieszkańcom punkty odbioru takich odpadów. Po trzecie,
mieszkańcy nie będą musieli na własną rękę szukać
najatrakcyjniejszej oferty wywozu śmieci. Wszystkich
obowiązywać będzie jedna, wyznaczona w drodze uchwały
stawka.
Gminy zaś zyskają nowe kompetencje i narzędzia
do działania, a także dysponując opłatami za odpady
od mieszkańców, będą miały kapitał do nowych inwestycji.
Wprowadzone zmiany mają na celu polepszenie obecnej

Do Naczelnego Dowódcy Wojsk Polskich Józefa
Piłsudskiego. Stan przejściowy podziału zwierzchniej władzy
państwowej, ustanowiony odezwą z dnia 11 listopada 1918
roku, nie może trwać bez szkody dla powstającego Państwa
Polskiego. Władza ta powinna być jednolita. Wobec tego,
kierując się dobrem Ojczyzny, postanawiamy Radę
Regencyjną rozwiązać, a od tej chwili obowiązki nasze i
odpowiedzialność względem narodu polskiego w Twoje ręce,
Panie Naczelny Dowódco, składamy do przekazania Rządowi
Narodowemu.
Dan w Warszawie, dnia 14 listopada 1918 roku.
A. Kakowski
Z.Lubomirski
J.Ostrowski

dok na str. 5
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osobistego w przypadku pojawienia się wątpliwości, czy osoba
dokonująca zakupu jest pełnoletnia. To jednak dorośli w wielu
przypadkach są odpowiedzialni za to, że nieletni wchodzą
w posiadanie alkoholu. Sprzedawcy muszą pamiętać żeby zawsze
prosić o dowód osobę o młodym wyglądzie, świadkowie zaś
sprzedaży alkoholu niepełnoletniemu powinni zawsze reagować.
Sprzedaż alkoholu małoletnim jest przestępstwem
zagrożonym sankcjami karnymi.
Obowiązujące w Polsce przepisy prawa zakazują
sprzedaży napojów alkoholowych osobom, które nie ukończyły 18
roku życia. Łamanie tego zakazu jest przestępstwem.
Popełniającemu je sprzedawcy, a także właścicielowi sklepu, grozi
kara grzywny, a także odebranie zezwolenia na sprzedaż lub
podawanie alkoholu.
Jednocześnie „Ustawa o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” daje sprzedawcom narzędzia
skutecznej kontroli prób zakupu alkoholu przez niepełnoletnich.
Artykuł 15 ust. 2 tej ustawy stwierdza jednoznacznie: w przypadku
wątpliwości co do pełnoletniości nabywcy sprzedający lub
podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania
okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy.
Skuteczne sposoby jak rozmawiać z dziećmi na temat
alkoholu oraz jak uniknąć sprzedaży alkoholu osobom
niepełnoletnim dostępne są na stronie internetowej
www.pozorymyla.pl.
www.pozorymyla.pl

gospodarki odpadami komunalnymi. Pozostaje mieć nadzieje,
że dzięki nim znikną nielegalne wysypiska, społeczeństwo
zacznie przywiązywać większą uwagę do segregacji śmieci.
Zniknie także powód, żeby śmieci pozbywać się przez spalanie
w domowych piecach – co mimo, że jest niezgodne z prawem,
nadal stanowi niebezpieczny dla zdrowia ludzi problem w wielu
miejscach kraju. Wprowadzone zmiany nie mają natomiast
wpływu na przepisy dotyczące usuwania azbestu, w związku
z czym nie ma potrzeby wstrzymania realizacji programów
usuwania azbestu.

POZORY MYLĄ, DOWÓD NIE
Gmina Namysłów przyłączyła się do ogólnopolskiej kampanii
edukacyjnej pod hasłem „Pozory mylą, dowód nie”
realizowanej przez Komendę Główną Policji i Związek
Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce – Browary
Polskie. Celem akcji jest ograniczenie sprzedaży alkoholu
osobom niepełnoletnim oraz przeciwdziałanie spożyciu
alkoholu w tej grupie wiekowej.
Policyjne statystyki mówią same za siebie. W ramach
działań profilaktycznych w 2011 roku policjanci służby
prewencyjnej w całej Polsce odnotowali 15 285 małoletnich
znajdujących się pod wpływem alkoholu. Byli oni także częstymi
sprawcami czynów karalnych popełnianych pod wpływem alkoholu
- w ubiegłym roku odnotowano łącznie 2 395 takich. Jednym
z przyczyn tego zjawiska jest fakt, że świadomość społeczna
dotycząca negatywnych skutków spożywania alkoholu przez dzieci
i młodzież jest wciąż za mała.
Najważniejsze, co można zrobić, by uchronić dzieci przed
zgubnymi skutkami sięgania po alkohol w tak młodym wieku,
to stworzyć odpowiedni model wychowania w rodzinie. Badanie
wykazało, iż przed potencjalnym uzależnieniem od alkoholu,
najlepiej chroni dziecko model tzw. „wymagającej miłości”, kiedy
to rodzice spodziewają się, iż dziecko będzie przestrzegać norm
i reguł ustanowionych w rodzinie i egzekwują to. Jednak
w ustanawianie tych standardów angażują same dzieci
na zasadzie negocjacji i poszanowania ich autonomii oraz dolności
do podejmowania decyzji. Są wymagający, ale wspierają dzieci
ciepłem i zaangażowaniem. Są asertywni, ale nie agresywni.
Najbardziej zaś sprzyjającym temu niebezpieczeństwu jest model
„niezaangażowany”, w którym rodzice nie ustanawiają reguł
postępowania i zachowania dzieci, nie egzekwują
odpowiedzialności, nie są z dziećmi związani emocjonalnie.
W skrajnych przypadkach bywają nieprzewidywalni, brutalni,
zaniedbujący i lekceważący swoje dzieci. Dziecko wychowywane
w tym pierwszym modelu jest 3-krotnie mniej narażone
na uzależnienie niż dziecko posiadające rodziców
„niezaangażowanych”. Rodzice i model wychowania w rodzinie
mają decydujący wpływ na to, czy nieletni sięgają po alkohol.
Nie zwykle ważne jest zatem zbudowanie bliskiej relacji
z dzieckiem, opartej na zaufaniu oraz otwartej i dwukierunkowej
komunikacji. Warto rozmawiać z dzieckiem regularnie o jego
zainteresowaniach, szkole, kolegach. Zbudowana w ten sposób
bliskość z pewnością ułatwi rozmowy na poważniejsze tematy .
Bardzo ważne jest aby uświadamiać młode osoby, jak
negatywny wpływ ma alkohol na organizm ludzki. Spowolnione
działanie kory mózgowej, widzenie może stać się zamazane,
można też niewyraźnie mówić, gorzej słyszeć oraz mieć kłopoty
z węchem i smakiem, bardzo szybko można zacząć zachowywać
się w sposób niekontrolowany i nieobliczalny, może spowodować
zaburzenia ruchomości ciała, trudności w zapamiętywaniu,
a uszkodzenie hipokampu (części mózgu odpowiedzialnego
za pamięć) powoduje trudności w nauce oraz utrzymaniu stanu
posiadanej wiedzy. Picie alkoholu przez dłuższy czas może
spowodować nieodwracalne uszkodzenie układu nerwowego.
Picie dużych ilości alkoholu w krótkim czasie może spowodować
zahamowanie działania rdzenia przedłużonego. Może to nawet
doprowadzić do śpiączki.
Alkohol jest niestety wciąż dość łatwo dostępny dla osób
niepełnoletnich. Wciąż zbyt rzadkie jest żądanie okazania dowodu

„NIE CHCEMY BYĆ GORSI”
W roku szkolnym 2012/2013 Gmina Namysłów przystąpiła
do realizacji projektu systemowego pt. „Nie chcemy być gorsi”
w ramach: Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach, Działania 9.1 -Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 -Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – Programy
indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
szkół podstawowych. Projekt realizowany jest w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Do projektu przystąpiło 514. uczniów z siedmiu szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Namysłów, tj.:Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Prusa
w Namysłowie; Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Wł. S. Reymonta w Namysłowie; Szkoła Podstawowa Nr 5 im. bł.
Jana Pawła II w Namysłowie; Szkoła Podstawowa im. Wojska
Polskiego w Kamiennej; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie;
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu; Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Ligocie Książęcej.
W ramach projektu przewiduje się realizację dwóch zadań:
1) doposażenie bazy dydaktycznej szkół - co umożliwi placówkom
objętym dofinansowaniem możliwość zindywidualizowanej pracy
nauczyciela z uczniem wg jego zdiagnozowanych potrzeb,
2) zajęcia dodatkowe organizowane w szkołach objętych
dofinansowaniem, w tym: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi
trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem
dysleksji; zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
umiejętności matematycznych; zajęcia logopedyczne dla dzieci
z zaburzeniami mowy; gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami
postawy (w tym zajęcia na krytej pływalni); specjalistyczne zajęcia
terapeutyczne - muzykoterapia dla dzieci niepełnosprawnych;zajęcia
rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych
ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematycznoprzyrodniczych; zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych zajęcia taneczne oraz sportowe.
Okres realizacji projektu: od 03.09.2012 r. do 28.06.2013 r.
Wartość projektu to ponad 300 tys. zł, z czego 85 % stanowią środki
europejskie, a 15 % dotacja celowa z budżetu krajowego.
RK

„Nie chcemy być gorsi”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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KRESY NASZE KRESY…

„CZAS NA ZDROWIE

„Runą w łunach, spłoną w pożarach
Krzyże Kościołów, krzyże ofiarne
I w bezpowrotnym zgubi się szlaku
Z Lechickiej ziemi Orzeł Polaków …”
Czesław Miłosz

9 października br. uczniowie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Jastrzębiu podczas uroczystego
podsumowania konkursu „Czas na zdrowie” w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odebrali nagrodę
za zajęcie I miejsca w kategorii szkół podstawowych.
Konkurs „Czas na zdrowie” trwał od lutego do czerwca
br. Jego organizatorem była fundacja BOŚ (Banku Ochrony
Środowiska). Patroni
k o n k u r s u t o :
Ministerstwo Zdrowia,
Ministerstwo Sportu
i Turystyki, Ministerstwo
Edukacji Narodowej,
Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz
Agencja Rynku Rolnego.
Uczestnicy konkursu
z
Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego
w Jastrzębiu włożyli
sporo wysiłku, żeby wyprzedzić 170 innych szkół podstawowych
z całego kraju. W pierwszym etapie Konkursu, tzw. „rozgrzewce”,
stworzony został zespół, wymyślono dla niego nazwę „AktyVitki”
oraz logo. Zadaniem zespołu było promowanie zdrowego stylu
życia.
Drugim etapem konkursu była organizacja festynu, który
odbył się 5 czerwca br., pn. „Festyn Zdrowia”. Festyn połączono
z obchodami „Dnia bez Przemocy” odbywający się w tym roku pod
hasłem „Kibicujemy Fair Play”. Festyn rozpoczął się
od przypomnienia zasad fair play i utworzenia „kręgu przyjaźni”,
a następnie odbył się pokaz cyklu sześciu filmów promujących
zdrowy styl życia: „Jaskiniowiec w mojej skórze”, „Zmora jojo”,
„Gorzka prawda o cukrze”, „Jestem panem swojego losu”, „Sztuka
kamuflażu”, „Sport na zdrowie”. Projekcję filmów poprzedziły
wystąpienia gości – Michała Stadniczuka – 82 - letniego
maratończyka, mistrza Europy w biegach w swojej kategorii
wiekowej, Krystiana Brzozowskiego – zapaśnika w stylu wolnym,
medalisty mistrzostw Europy i dwukrotnego olimpijczyka, dr Anny
Macnar, która przygotowała dla uczniów konkurs o zdrowym stylu
życia oraz upominki dla wszystkich uczniów i przedszkolaków.
Oprócz pokazu filmów uczestnicy festynu, w tym Andrzej Galla Zastępca Burmistrza Namysłowa, Sławomir Hinborch – Naczelnik
Wydziału Oświaty i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego
w Namysłowie, Danuta Łukasiak – Sołtys Jastrzębia, Małgorzata
Grodecka – Sołtys Miodar, Joanna Moskal – Komendant Hufca
ŚHP Namysłów, rodzice uczniów oraz mieszkańcy wsi, mieli
możliwość degustacji zdrowych, ekologicznych potraw.
Dużą atrakcją była obecność państwa Henzel z gospodarstwa
agroturystycznego „Rancho w Dolinie Odry” z miejscowości Cisek.
Pani Krystyna Henzel zaprezentowała zdrowe przetwory, np. miód
z mlecza, sok ze świerku, dżem z kwiatu bzu i jabłek, dżem z pigwy,
pigwę z migdałami i wiele innych. Przygotowała także
poczęstunek mający na celu promocję tradycyjnej potrawy
opolskiej – ścierki (deser mleczny). Pan Henzel zapewnił
uczestnikom możliwość skorzystania z konnej przejażdżki.
Zdrowy styl życia to przede wszystkim aktywność fizyczna,
dlatego podczas tegorocznego festynu nie mogło zabraknąć
rozgrywek sportowych. Odbyły się biegi na długich dystansach,
przeciąganie liny, mecze piłki nożnej oraz piłki siatkowej (była to
rozgrywka pomiędzy nauczycielami i rodzicami). Ciekawym
elementem był pokaz przygotowany przez pana Krzysztofa
Jankowiaka ze Szkoły Tradycyjnych Sztuk Walk „BU JUTSU KAI
TAKEUCHI RYU”. „AktyVitki” zaprezentowały się w tańcu „Waka,
waka”, następnie uczestnicy festynu wspólnie z nimi zatańczyli
„Asereje” oraz „Makarenę”. Podczas Festynu odbyły się również
warsztaty pieczenia chleba przygotowane przez pedagog szkoły
oraz warsztaty kulinarne „Kuchcikowo”, przeprowadzone przez

27 września br. w dużej sali narad Urzędu Miejskiego
w Namysłowie odbyło się zebranie Towarzystwa Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich Oddział
w Namysłowie. Wśród uczestników obecny był Zastępca
Burmistrza Andrzeja Galla, Komendant Straży Miejskiej
w Namysłowie Arkadiusz Oleksak, a spotkaniu przewodniczył
Prezes Oddziału Jarosław Iwanyszczuk. Zebranie uświetnił
występ zespołu „Skowronki Przeczowskie”. W ich repertuarze
znalazły się pieśni nawiązujące do czasów wojny, które
odśpiewane przy akompaniamencie akordeonu, stworzyły
niepowtarzalny nastój. W przerwach między śpiewaniem
recytowano wiersze, a wszystko po to, upamiętnić tragiczne
wydarzenia II wojny światowej i oddać hołd przodkom.

- Cele działalności Towarzystwa to przede wszystkim
głoszenie prawdy historycznej o terenach potocznie zwanych
Kresami, podkreślanie ich związku z Polską na przestrzeni
minionych lat, a także wkładu, jaki wnieśli Polacy w rozwój
i świetność tamtych ziem. Nie można i nie godzi się zapominać
tragedii, jaką przeżyli nasi dziadkowie w okresie II wojny
światowej i po jej zakończeniu, z rąk ukraińskich nacjonalistów
w czasie mordów dokonywanych na Wołyniu, Podolu, na
terenach Małopolski Wschodniej, czy tragizmu, jaki przeżywali
ludzie wypędzeni z rodzinnych stron – dodaje Jarosław
Iwanyszczuk. Namysłowski Oddział TMLiKPW istnieje już od
dwóch lat. Skupia w swym składzie 98. członków, zyskując tym
samym miano jednego z największych w Polsce.

JG
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szkolną kucharkę, zakończone konkursem na najpiękniej
udekorowaną kanapkę. Dzięki obecności pielęgniarki - pani
Lucyny Łazarskiej, każdy uczestnik mógł dokonać pomiaru
ciśnienia krwi oraz obliczyć swój wskaźnik BMI.
Oceniając efekt działań w konkursie, jury brało pod
uwagę sposób prezentacji zespołu, trafność nazwy i jej
uzasadnienie, logo, wartość merytoryczną i artystyczną
przygotowanej prezentacji multimedialnej na temat zdrowego
stylu życia i roli aktywności ruchowej, a także sposób, w jaki
zaplanowano i promowano festyn. Wysiłki uczestników konkursu
z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jastrzębiu zostały
docenione przez Komisję Konkursową, która przyznała im za tę
część konkursu pierwsze miejsce w Polsce w kategorii szkół
podstawowych. Dzięki temu wyprzedzili 170 innych placówek
biorących udział w konkursie. W II etapie konkursu – zajęli
czwarte miejsce w Polsce. W podsumowaniu wzięli udział, m. in.
organizatorzy konkursu: Koordynator projektu: Aleksandra Koper,
prezes Fundacji Banku Ochrony Środowiska Andrzej Pietrucha,
przedstawiciele Instytucji będących patronami projektu
i fundatorami nagród: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji
Narodowej - Tadeusz Sławecki, prezes Organic Farma Zdrowia,
przedstawiciel Agencji Rynku Rolnego.

młodzież wystawę fotograficzną z warsztatów polskolitewskich. Uczestnicy opracowali także folder w postaci
„Vademecum zdrowego człowieka”. 27 września br. odbyło
się uroczyste spotkanie podsumowujące realizację projektu,
które odbyło się w restauracji „Polonia”. Zaproszono na nie
przedstawicieli Gminy Namysłów oraz osoby, które pomogły
przy realizacji warsztatów. Obecni byli, m.in. Zastępca
Burmistrza Andrzej Galla, Komendant OWK OHP - Józefa
Ziemnik, Pedagog Wojewódzka OHP - Ewa Zajączkowska,
Kierownik Zespołu ds. Wdrażania Programów Europejskich i
Współpracy Międzynarodowej - Małgorzata ŁuczkaStrumińska, pracownicy Namysłowskiego Ośrodka Kultury, a
także Karolina Mysiorek, która swym występem wokalnym
uświetniła zorganizowany w ramach omawianego projektu
festyn. Na wstępie głos zabrał Zastępca Burmistrza Andrzej
Galla, a następnie Komendant OWK OHP Józefa Ziemnik,
którzy pogratulowali młodzieży i życzyli im dalszych
sukcesów oraz zapału do realizacji kolejnych przedsięwzięć.
„Pozytywni i Aktywni” podsumowali realizację projektu
prezentując efekty swoich działań i udowodniając jak wiele
korzyści przyniósł im udział w warsztatach poprzez
przygotowaną wspólnie z opiekunami prezentację
multimedialną. Po części oficjalnej uczestnicy projektu mieli
okazję porozmawiać i podzielić się wrażeniami
z zaproszonymi gośćmi.

Nauczycielka
Beata Szkutnik - Orlikowska

„ ZDROWO-SPORTOWO
- MIĘDZYNARODOWO”
PODSUMOWANIE
W Środowiskowym Hufcu Pracy w Namysłowie dobiegł
końca projekt „Zdrowo-Sportowo- Międzynarodowo”.
W pierwszym etapie, trwającym od 1 – 30 czerwca
2012 r., grupa nieformalna „Pozytywni i Aktywni”
przygotowała wszystkie niezbędne materiały
do przeprowadzenia warsztatów tematycznych, stworzyła
prezentacje multimedialne, umówiła spotkania
z instruktorami, trenerami różnych dyscyplin sportowych.
W drugim etapie (2 - 15.07.2012 r.), wspólnie z naszymi
przyjaciółmi z Litwy, aktywnie uczestniczyliśmy
w warsztatach polsko-litewskich, promujących ideę
zdrowego życia oraz ruchu na świeżym powietrzu. Spotkania

Udział w projekcie był dla uczestników niezwykłym
doświadczeniem, dzięki któremu młodzież mogła rozwijać
zainteresowania i pasje, ale też inne bezcenne umiejętności i
kompetencje potrzebne do ich aktywnego rozwoju, integracji
społecznej oraz aktywności obywatelskiej.
Małgorzata Suchecka
Wychowawca w ŚHP w Namysłowie

UNIWERSYTET DZIECIĘCY UNIKIDS
W NAMYSŁOWIE
Gmina Namysłów objęła patronat nad Uniwersytetem
Dziecięcym UNIKIDS, który podjął się edukacji
namysłowskich dzieci już po raz trzeci.
W bieżącym roku akademickim organizatorzy
przygotowali kolejną porcję ciekawych wykładów i warsztatów.
W I semestrze pogłębiana będzie wiedza z takich dziedzin nauki,
jak:
1) botanika – spotkanie „oko w oko” z roślinami mięsożernymi,
2) geografia – wykład dotyczący Antarktyki i znalezienie
odpowiedzi na pytanie „Ile pingwinów może zjeść niedźwiedź
polarny?”,
3) farmacja – przekazanie wiedzy na temat leków, które tworzone

z dietetykiem, instruktoraami i trenerami różnorodnych zajęć,
udział w zajęciach sportowych, wyprawach i dyskusjach
pozwoliły nam zdobyć nieocenioną wiedzę i umiejętności.
Ostatni etap ewaluacyjny trwał do 30.09.2012 r. Był to czas
na sprawozdanie z działań oraz usystematyzowanie zdobytej
wiedzy i doświadczeń.
W holu Urzędu Miejskiego w Namysłowie od 24
września br. można było zobaczyć przygotowaną przez
7
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dnia mieli okazję wykazać się umiejętnościami w zawodzie.
Młodzi ogrodnicy zaczęli od sprzątania parku przy Stadionie
Miejskim, a w następnych dniach czekało ich sadzenie roślin na
terenie miasta.
Pobyt drugiej grupy, którą namysłowski ŚHP gościł od 27
września br., finansowany był ze środków PNWM – Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Była to grupa 10. osób, którzy
podczas warsztatów uczyli się zawodów kucharza i ślusarza.
Zdolności kulinarne nabywali podczas przygotowywania posiłków
w kuchni namysłowskiego Hufca Pracy. Ślusarze natomiast
odbywali praktykę w ZSM w Namysłowie.
Oprócz obowiązków, na niemieckich gości czekało także
całe mnóstwo atrakcji, tj. zajęcia sportowe, gry przy ognisku,
wycieczka do Wrocławia, ale także poznanie polskiej kultury czy
zasmakowanie regionalnej kuchni. Obie grupy przebywały w
Namysłowie do 6 października br.

są w aptekach oraz wcielenie się w rolę farmaceuty,
4) meteorologia – znalezienie własnej stacji meteo,
5) fizyka i technika – poznawanie przebojowej listy wynalazków,
6) entomologia – odkrywanie świata owadów.
Uroczysta inauguracja III roku akademickiego odbyła się
20 października br. w Namysłowskim Ośrodku Kultury. Honorowy
Tytuł Przyjaciela Uniwersytetu Dziecięcego nadany został m.in.
Burmistrzowi Namysłowa Krzysztofowi Kuchczyńskiemu.
Serdeczne gratulacje dzieciom, opiekunom i organizatorom
UNIKIDS złożył Z-ca Burmistrza Andrzej Galla.
Studentem UNIKIDS może zostać każde dziecko w wieku
od 6 do 12 lat. Zajęcia prowadzone są nie tylko w formie wykładów,
ale także warsztatów, na których przedstawiane są doświadczenia
i eksperymenty. Dzieci mają możliwość, np. nauczenia się budowy
ludzkiego ciała, zobaczenia miejsc, o których istnieniu wcześniej
nie wiedziały. Po wpłaceniu czesnego dzieci otrzymały swój
pierwszy w życiu indeks!
Z całą pewnością żadne inne studia nie pozwalają
rozwijać swoich umiejętności w tak wielu dziedzinach nauki
jednocześnie. Według szacunków z tego typu edukacji korzysta
dziś ok. 200 tys. dzieci na całym świecie. W Polsce uniwersytety
dziecięce działają w większych miastach. Namysłów to jeden z
pierwszych mniejszych ośrodków, który odważył podjąć takie
wyzwanie. Wszelkie niezbędne informacje można znaleźć na
stronie internetowej www.unikids.pl.
JG

JG

ZAPAŚNICY „ORŁA” NAMYSŁÓW
ZNÓW NA SZCZYCIE
6 października br. w Osielsku odbyły się Mistrzostwa Polski
Seniorów w zapasach w stylu wolnym. Wzięło w ich udział 78.
zawodników z 27. klubów, wśród nich nie zabrakło
przedstawicieli namysłowskiego LKS "Orzeł", tj. Krystiana
Brzozowskiego, Radosława Marcinkiewicza, Patryka Dworczyka
oraz Arkadiusza Böhm.

WARSZTATY POLSKO – NIEMIECKIE
W NAMYSŁOWSKIM ŚHP
27-osobowa grupa niemieckiej młodzieży przyjechała
do namysłowskiego ŚHP, by zdobywać doświadczenie
i wiedzę w zawodzie ogrodnika, malarza, kucharza i ślusarza.
Zorganizowane w namysłowskim ŚHP warsztaty
polegały na praktycznym przyuczeniu młodzieży do konkretnych
zawodów. Celem akcji było nie tylko nabycie nowych umiejętności
i doświadczenia zawodowego przez młodzież, ale także
zaznajomienie ich z rynkiem pracy, pokazanie tajników
poszczególnych zawodów i umożliwienie młodzieży zmierzenia
się z obowiązkami związanymi z ich wykonywaniem. Dało to
podopiecznym ŚHP możliwość odkrycia własnych zainteresowań
oraz zorientowania się, które z wykonywanych zawodów
sprawiają im przyjemność, a których z całą pewnością nie
chcieliby wykonywać w przyszłości.

Namysłowianie wywalczyli trzy medale: dwa złote i jeden
brązowy. W klasyfikacji drużynowej LKS „Orzeł” Namysłów zajął
4 miejsce z dorobkiem 123 pkt. W historii polskich zapasów zapisał
się Krystian Brzozowski, który w kategorii wagowej 74 kg sięgnął po
swoje 13. złoto. Takiego osiągnięcia nie dokonał żaden z polskich
zapaśników. W finale pokonał Tomasza Rogisza z WKS Grunwald
Poznań. W tej samej kategorii Arkadiusz Böhm zajął miejsce 7.
Drugi złoty medal dla LKS „Orzeł” Namysłów zdobył
Radosław Marcinkiewicz w kategorii wagowej 84 kg. W finale
zmierzył się z Patrykiem Dublinowskim z AKS Białogard, którego
pokonał uzyskując wynik 3:0.
Brązowy medal wywalczył Patryk Dworczyk w kategorii
wagowej 60 kg.
Krystian Brzozowski, brązowy medalista Mistrzostw Europy,
dwukrotny olimpijczyk (w Atenach zajął 4 miejsce), który przez 12 lat
reprezentował Górnik Łęczna, we wrześniu wrócił do LKS „Orzeł”
w spektakularnym stylu. - Moja przygoda z zapasami trwa już od 20
lat. Jako dziecko byłem podwórkowym urwisem i tak jak 80%
namysłowskich młodych chłopców trafiłem do „Orła”. Od tego czasu
codziennie bywałem na treningach. Teraz mogę powiedzieć, że się
opłacało. Realizuję pasję, robię to co kocham. Trenujemy po dwie
godziny dziennie przez 6 dni w tygodniu, ale w okresie przed
zawodami treningi są bardziej intensywne. W tej dyscyplinie
sportowej można wyuczyć się walczyć technicznie, można
wyćwiczyć siłę, ale tu przede wszystkim liczą się odpowiednie
predyspozycje, wytrwałość i odporność psychiczna – dodał Krystian
Brzozowski.
JG

Na wymienione 27 osób składały się dwie grupy.
Pierwsza, 17-osobowa, której
uczestnicy przyjechali
z niemieckich miejscowości Sinzig i Windeck zawitała
do Namysłowa już 26 września br. Ich przyjazd zorganizowany
został w ramach programu IDA - Integration durch Austausch,
co w języku polskim oznacza „integracja poprzez wymianę”.
Grupa skupiła w swoich szeregach osoby, które przyuczały się
do zawodów malarza i ogrodnika. Przyszli malarze już drugiego
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W ramach projektu, organizowane są zajęcia
z gimnastyki rehabilitacyjno-ogólnousprawniającej. Wykonywane
przez uczestniczki zajęć ćwiczenia pozwalają na zachowanie
sprawności fizycznej w każdym wieku, utrzymywanie
prawidłowego zakresu ruchu, wydolności organizmu,
utrzymywanie optymalnej siły mięśniowej. Ćwiczenia bardzo
pozytywnie wpływają na układ oddechowy, ruchowy oraz
krążenia, co jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
organizmu. Jak podkreśla prowadząca zajęcia – bardzo ważne
jest, aby ćwiczenia te były wykonywane w pozycjach
bezpiecznych, tj. siedzącej i leżącej. W ten sposób bowiem
zmniejszamy ryzyko wystąpienia kontuzji.
Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich
zainteresowanych do uczestnictwa w gimnastyce. Zajęcia
odbywają się w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1
w Namysłowie (znajdującej się obok NOK), w każdy wtorek
i czwartek w godz. 18.00 – 19.00.

WERNISAŻ WYSTAWY PLASTYCZNEJ
„(…) czuję się taka dorosła,
wiem co sprawia radość, a czym dusza się smuci (…)”
D. Siemaszko

4 października br. w Namysłowskim Ośrodku Kultury odbył
się wernisaż wystawy plastycznej Danuty Siemaszko.
O godz. 16.00 zebrało się grono wielbicieli dzieł pani
Danuty oraz osoby, które po raz pierwszy miały okazję zobaczyć
obrazy malarki. Gminę Namysłów reprezentował Zastępca
Burmistrza Andrzej Galla.

J. Dróżdż

INFORMACJA
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
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu,
obejmujące następujące działki:
1) numer 55/3 położoną w Kamiennej, k. m. 1 o powierzchni 0,1800 ha,
dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą OP1U/00082223/7;
2) numer 18 o powierzchni 0,3600 ha i numer 19/2 o powierzchni 0,4400
ha, obie położone w Jastrzębiu, k. m. 1;
3) numer 197/2 położoną w Brzozowcu, k. m. 1 o powierzchni 0,2500 ha,
dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą OP1U/00082327/6.
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom
wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
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 14 listopada 2012 r.

Danuta Stecka, bo tak brzmi Jej prawdziwe nazwisko,
urodziła się w Grodźcu koło Konina. Miłość do sztuki odziedziczyła
po przodkach, którzy, jak odkryła malarka, byli malarzami,
rzeźbiarzami, złotnikami, florystami, zajmowali się także
ornamentyką. Danuta Stecka jest absolwentką Zespołu Szkół
Rzemiosł Artystycznych w Cieplicach. Pierwszy obraz spod
pędzla malarki wyszedł w 1983 roku, jednak codzienne życie
rodzinne zmusiło Ją do zawieszenia swej twórczości malarskiej
na 23 lata. Prze długi czas pracowała w teatrze, rzeźbiła
ornamenty do Zamku Królewskiego w Warszawie, pracowała przy
scenografii Festiwalu Piosenki Radzieckiej – ale to i tak tylko
niewielki fragment z Jej artystycznego życia. We Wrocławiu
zamieszkała w roku 1999. W tym mieście, przez uczestnictwo
w kursie florystycznym, zaczęła się interesować roślinnością.
Toteż tematem Jej prac początkowo stały się właśnie rośliny.
Tworzyła obrazy roślin, w które wprowadzała płaskorzeźby,
wykonywane techniką teatralną. Dzięki jednemu z takich dzieł
zajęła pierwsze miejsce w Konkursie Amatorskiej Twórczości
Artystycznej ATA w Namysłowie. W 2006 roku, podczas wystawy
w USA, gdzie prezentowała prace florystyczne i obrazy, usłyszała
od znanego w tamtych kręgach znawcy sztuki słowa „Ty tylko
maluj, maluj i niczym innym nie zaprzątaj sobie głowy”. Od tego
czasu, pod pseudonimem artystycznym Danuta Siemaszko,
swoją uwagę skupiła głównie na malarstwie. Odeszła od florystyki i
zaczęła tworzyć obrazy odzwierciedlające swoje wewnętrzne
przeżycia, przedstawiające świat z kobiecego punktu widzenia.
Można powiedzieć, że wystawa z 4 października przedstawiała
przelane na płótno 2 lata z życia malarki (ostatni z obrazów
powstał w 2008 r.)
Z Namysłowskim Ośrodkiem Kultury Danuta Siemaszko
związana jest od kilkunastu lat - każdego roku bierze udział
w Konkursie ATA.

Burmistrz
Krzysztof Kuchczyński

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH
Idąc za znanym, staropolskim przysłowiem, Gmina
Namysłów wsparła projekt pn. „W zdrowym ciele zdrowy
duch”, który polega na propagowaniu i aktywizacji zdrowego
trybu życia.

9

październik

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
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 - Jolanta Grabowska; 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: komunikacja.spoleczna@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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DNI KULTURY JAPOŃSKIEJ
W NAMYSŁOWIE
Od 5 do 7 października br. w Namysłowskim Ośrodku Kultury
trwały Dni Kultury Japońskiej.
Pomysłodawcą imprezy był Soke Krzysztof Jankowiak,
Prezes Stowarzyszenia Sportu i Japońskich Sztuk Walki „BUSHI”
z Namysłowa, który od 1994 r. organizuje imprezy związane
z kulturą japońską. Od 2005 r. odbywają się one pod nazwą
„Dni Kultury Japońskiej”, mają na celu przybliżenie kultury
Narodu Japońskiego i pokazanie jego doskonałości w wielu
dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, w sporcie,
sztuce i kulturze.
Piątkowy Dzień Kultury Japońskiej zapoczątkował
wykład dr. Juliusza Piwowarskiego Rektora Wyższej Szkoły
Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „APEIRON”
z Krakowa, połączony z prezentacją multimedialną. Tematem
wykładu była "Japońska Kultura Bezpieczeństwa - Tradycja
i Nowoczesność".
Program przygotowany na 6 października br. obejmował
kilkuminutowe pokazy sztuk walki - Ju Jutsu (posługiwanie się
własnym ciałem w obronie), Kyu Jutsu (tradycyjne bojowe

Takeuchi Ryu". Zaraz po niej zespoły origami „ruszyły do boju”.
W tym dniu powstało ponad 1000 figurek papierowych. W całej
imprezie zużyto około 3500 szt. kartek papieru do origami
o wymiarach 14X14cm. Odbył się także Pokaz Nin Jutsu - walki
bronią. Pokaz wyjaśniał, w jaki sposób ninja odbierał miecz
samurajowi czy unikał atakującej go broni. Na specjalne życzenie
publiczności wykonano trzy pokazy Kyu Jutsu - strzelania z łuku
japońskiego Yumi. Każdy pokaz przedstawiał inne ustawienie
bojowe i inne zadania do wykonania przez łuczników. Wykładem
pt. „Historia znanego samuraja Musashi Miyamoto” zakończono
trzydniową przygodę z japońską kulturą.
JG wg. Inf.
K. Jankowiaka

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

łucznictwo japońskie - uczestnicy mieli możliwość strzelenia
z łuku Yumi), Ken Jutsu (posługiwanie się mieczem japońskim),
Tai Jutsu (tak jak ju jutsu), pokazy sztuk walki bez broni i z bronią.
Pomiędzy pokazami sztuk walki odbywały się prezentacje
orgiami. W tym dniu wykonano 1900 dekoracji origami, które
przedstawiały skorpiony, słonie, żurawie, smoki, czapeczki
samuraja, ptaki, ryby, żółwie, pająki, kwiaty, pudełka, koszyczki
i wiele innych. Prace uczących się orgiami nadzorował Sensei
Zbigniew Karalus z Poznania. To on narzucał tempo
i różnorodność składania poszczególnych figur. W tym czasie
miała miejsce otwarta wystawa malarska przedstawiająca
japońskie zamki, miecze Samurajów oraz codzienne życie szkoły
Bu Jutsu Kai Takeuchi Ryu. Na wystawie znajdowały się też
materiały dydaktyczne dotyczące Japonii, np. położenia państwa,
jego klimatu, administracji, polityki, historii, religii, edukacji, sztuki.
Można było także zobaczyć japońskie kimono, herbaty, poznać
sztukę kaligrafii, itp. O godz. 13.00 odbył się wykład na temat "Nin
jutsu. Mity i fakty", a po nim następny, pn. "Droga walki. Sekrety
samurajów - bushi". Ciekawym elementem była także
prezentacja ceremonii herbacianej Chado, po której wszyscy
obecni mogli uczestniczyć w ceremonii i spróbować smaku
herbaty matcha. Kolejnym etapem był kurs z kaligrafii japońskiej
i przedstawienie pisma japońskiego, które zakończyły się
konkursem rozpoznawania znaków japońskich kanji.
Podsumowaniem drugiego Dnia Kultury Japońskiej była
prezentacja multimedialna.
7 października br. rozpoczął się również od prezentacji
multimedialnej, tym razem pn. "Z życia Szkoły Bu Jutsu Kai

3 października br. w Przedszkolu nr 3 w Namysłowie odbyła
się uroczystość pasowania na przedszkolaka.
W wydarzeniu tym brali udział rodzice, wychowankowie
oraz pracownicy placówki. Po oficjalnym rozpoczęciu
i przywitaniu gości rozpoczęła się część artystyczna w wykonaniu
samych podopiecznych. Dzieci śpiewały piosenki i recytowały
wierszyki.
W programie znalazły się także różnego rodzaju zabawy
i taniec. Po części artystycznej dzieci uroczyście złożyły
obietnicę, że będą: dzielnymi przedszkolakami, zgodnie bawić się
w przedszkolu, słuchać opiekunów i pomagać kolegom. Dyrektor
przedszkola dokonała następnie uroczystego pasowania
na przedszkolaka. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia
wszystkie dzieci otrzymały opaski z symbolem grupy, do której
należą oraz słodki upominek. Po uroczystości odbyła się wspólna
zabawa wszystkich zgromadzonych, która została uwieczniona
na zdjęciach.
Uroczystość ta była oficjalnym zakończeniem
i ewaluacją programu adaptacyjnego, który odbył się
w Przedszkolu nr 3 pod hasłem „ Z uśmiechem do przedszkola”.
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Nauczyciel Przedszkola nr 3 - Sylwia Stolarczyk

ZŁOTE GODY MIESZKAŃCÓW GMINY NAMYSŁÓW

JG

3 października br. w restauracji „Limba” w Namysłowie osiemnaście par małżeńskich z Gminy Namysłów odebrało
z rąk Zastępcy Burmistrza Andrzeja Galli odznaczenia z okazji 50. rocznicy ślubu.
Tak, jak 50 lat temu, kiedy krokiem Marsza Weselnego wstąpili na wspólną drogę życia, tak tego dnia uroczystość
rozpoczęła się od wysłuchania właśnie tej melodii. Przybyłych Gości przywitał Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
w Namysłowie Roman Horodecki, a następnie życzenia wszelkiej pomyślności złożył Zastępca Burmistrza Andrzej Galla.
Po odnowieniu przysięgi małżeńskiej wzniesiono tradycyjny toast, a następnie parom małżeńskim wręczone zostały
medale Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie.
W uroczystości złotych godów uczestniczyli:
Katarzyna i Jan Błażków, Irena i Bohdan Cieślikowie, Janina i Józef Czarnasiakowie, Janina i Korneliusz Krydowie, Zofia
i Józef Krzesajowie, Danuta i Eugeniusz Makowscy, Bogusława i Krzysztof Malinowscy, Marianna i Eugeniusz Małkowie, Maria
i Józef Misiowie, Władysława i Stanisław Pisulowie, Bronisława i Józef Pospiszylowie, Honorata i Józef Prociakowie, Leonia
i Józef Stasiakowie.
Nieobecni Jubilaci to:
Józefa i Bronisław Dorociakowie, Zofia i Stanisław Gilowie, Zofia i Ryszard Kalinowscy, Janina i Bolesław Krzysztofowie,
Stefania i Marian Małkowie, Zofia i Bolesław Wojszczyszynowie.
JG

WOJEWÓDZKI FINAŁ W III TURNIEJU
ORLIKA O PUCHAR PREMIERA
DONALDA TUSKA
5 października br. młodzi piłkarze z Szkoły
Podstawowej Nr 3 w Namysłowie wzięli udział w finale
wojewódzkim III edycji, cieszącego się dużym
zainteresowaniem, turnieju piłki nożnej, którego
organizatorem jest Ministerstwo Sportu
i Turystyki oraz Szkolny Związek Sportowy.
W tym roku do rozgrywek stanęło 16 tys. drużyn z
całego kraju. Uczestnicy w drodze eliminacji rozgrywali
zawody najpierw na szczeblu gminnym, a później
wojewódzkim.Chłopcy w kategorii „rocznik 2001-2002”,
reprezentujący SP 3 w Namysłowie, wygrali
zdecydowanie rozgrywki w półfinale wojewódzkim, w którym
zajęli pierwsze miejsce, wygrywając z drużyną PSP Dalachów 4:3
w rzutach karnych. Dało im to awans do wspomnianego finału
wojewódzkiego. W finale wojewódzkim w Oleśnie uczestniczyło 8
drużyn, w dwóch grupach, grając systemem " każdy z każdym ".
Młodzi piłkarze z namysłowskiej „Trójki” zajęli tam 3 miejsce w
grupie! Finał ogólnopolski odbył się w Warszawie w dniach od 10

– 13 października br. Niestety pojechały na niego tylko najlepsze
drużyny z województwa.
Celem nadrzędnym imprezy było promowanie wśród
dzieci i młodzieży sportowej aktywności i zasad rywalizacji fair
play, aktywizacja lokalnych społeczności oraz zachęta
do organizowania różnych działań sportowych na obiektach
wybudowanych w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012”.
JG wg inf.
A. Musiała

