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NIEPODLEGŁOŚCI

„Niepodległość nie była cudem czy też szczęśliwym zbiegiem
okoliczności. Była ona wynikiem zarówno bohaterstwa i czynu
zbrojnego nieustających w walce o Niepodległą Polskę Polaków, jak
i efektem mądrości polityków i dyplomatów. Ale przede wszystkim
mogła zaistnieć dzięki woli i determinacji Narodu, dzięki
umiejętności przeniesienia przez lata niewoli naszej narodowej
tożsamości, odmienności, dumy z tego, że jesteśmy Polakami” – to
słowa, którymi Burmistrz Namysłowa Krzysztof Kuchczyński
podkreślił ważność Święta Niepodległości podczas uroczystości,
która odbyła się 11 listopada br.
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ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI
Tego dnia spod Ratusza w Namysłowie,
w asyście Namysłowskiej Orkiestry Dętej,
wyruszył pochód pocztów sztandarowych,
delegacji szkół, organizacji kombatanckich oraz
przedstawicieli Gminy Namysłów, w tym m.in.
Burmistrza Namysłowa Krzysztofa
Kuchczyńskiego, Zastępcy Burmistrza
Namysłowa Andrzeja Galli, Radnych Rady
Miejskiej, przedstawicieli Starostwa
Powiatowego w Namysłowie oraz mieszkańców
gminy w kierunku Kościoła p.w. Św. Apostołów

Piotra i Pawła, gdzie odbyła się uroczysta Msza
Św. w intencji Ojczyzny. Kolejnym punktem
uroczystości było składanie kwiatów pod tablicą
poświęconą Państwu Podziemnemu i Armii

Część oficjalna rozpoczęła się od wprowadzenia
pocztów sztandarowych i odśpiewania hymnu
narodowego, po których wygłoszono
okolicznościowe przemówienia. - Dziś żyjemy w
wolnej Polsce, w zjednoczonej Europie. Każdy z nas
może swobodnie wyrażać swoje poglądy. Mamy
możliwość decydowania o sobie – o tym gdzie i jak
chcemy żyć. Nasz kraj się rozwija – mimo
przejściowych kryzysów, których przecież nie można
uniknąć. Wiemy, że nikomu nie wolno niczego
narzucać, warto jednak docierać do świadomości
ludzi i przypominać o tradycji i autorytetach.
Niezwykle ważne jest też wychowanie młodzieży w
duchu patriotyzmu. Przy każdej okazji powinniśmy
podkreślać dumę z tego, że jesteśmy Polakami. Do
tego nas zobowiązuje nasza przeszłość naznaczona
krwią i ofiarami przodków – powiedział Burmistrz

satysfakcji z rozwoju naszego państwa,
mądrego korzystania z daru wolności,
przytaczając jednocześnie słowa Jana
Pawła II skierowane do Polaków w
liście z okazji 25. rocznicy pierwszej
pielgrzymki do Ojczyzny: „Potrzeba
nieustannej odnowy umysłów
i serc, aby przepełniała je miłość
i sprawiedliwość, uczciwość i
ofiarność, szacunek dla innych i troska
o dobro wspólne, szczególnie o to
dobro, jakim jest wolna Ojczyzna”.
Patriotycznym akcentem był świetnie
przygotowany występ artystyczny
uczniów Gimnazjum nr 1 w
Namysłowie. Uroczystości z okazji 94.
rocznicy odzyskania przez Polskę
Niepodległości tradycyjnie zakończyły się
przy wojskowej grochówce.

Patriotyczne nastroje w okolicach
11. listopada zapanowały także
w namysłowskich placówkach
oświatowych, których sale i korytarze
przybrały w tym okresie odświętny
wygląd. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr
4 z Odziałami Integracyjnymi
w Namysłowie złożyli wiązanki kwiatów
pod obeliskiem – DĘBEM PAMIĘCI – ku
czci kpt. Mariana Rozdolskiego oraz
zapalili znicze na grobie nieznanego
żołnierza na namysłowskim cmentarzu,
a w Szkole Podstawowej w Kamiennej
odbyła się Uroczysta Akademia z tej okazji.
JG

Krajowej, która znajduje się na wschodniej
ścianie Ratusza, a także przy obelisku Pamięci
Kombatantów i osób Represjonowanych Ziemi
Namysłowskiej przy ulicy Pocztowej. Uczestnicy
uroczystości przemaszerowali następnie ulicami
miasta do Namysłowskiego Ośrodka Kultury.

Namysłowa Krzysztof Kuchczyński. Słowa
wdzięczności skierował następnie do
Kombatantów - świadków historii, do tych którzy
mieli swój udział w tym wielkim
zbiorowymzrywie, wiodącym
do wolności. Obecnym na uroczystości życzył
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foto SP. nr 4 w Namysłowie
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Ogłoszonego w Nr 7 (55)/2012
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w zabawie.
Zamieszczone w poprzednim numerze gazety zdjęcie
przedstawiało fragment budynku młyna, gdzie znajduje
się maszynownia.
Poprawnej odpowiedzi udzieliły tylko dwie osoby:
pani Halina Komar i pan Zenon Zalwert
Serdecznie Gratulujemy !
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przebudowę sieci telekomunikacyjnej. Szacowany koszt
inwestycji to kwota ok. 12 mln zł. Wykonawcą prac jest
Przedsiębiorstwo Drogowe „TRAKT” sp. jawna z Kluczborka.
Przed rozpoczęciem robót Gmina Namysłów, na podstawie
wcześniejszych ustaleń z Generalną Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad, wykonała na omawianym odcinku
drogi budowę sieci kanalizacyjnej i sanitarnej,
przeznaczając na to przedsięwzięcie kwotę ponad 3 mln. zł.
Choć wciąż trwające roboty drogowe wprowadziły niemałe
zamieszanie i chaos na namysłowskich drogach, to podjęte
inwestycje skutkować będą niewątpliwie polepszeniem sytuacji
w ruchu drogowym w naszym mieście, w tym zapewnią wyższy
poziom bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy.
Za utrudnienia związane z pracami przepraszam, zarówno
Mieszkańców naszej gminy, jak i pozostałych użytkowników
drogi. Mam nadzieję, że znaczna poprawa bezpieczeństwa, jak
również wiele udogodnień wprowadzonych na
przebudowanych odcinkach drogi zrekompensuje Państwu
tymczasowe utrudnienia spowodowane wykonywaniem prac
W odpowiedzi na apel Mieszkańców Gminy Namysłów o drogowych.
Krzysztof Kuchczyński
poprawę złego stanu drogi krajowej nr 39 przebiegającej
Burmistrz Namysłowa
przez teren naszej gminy oraz wiążącego się z tym
bezpieczeństwa jej uczestników, jako Burmistrz
XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ
Namysłowa, podjąłem starania w kierunku rozpoczęcia jej
W NAMYSŁOWIE
przebudowy. Dzięki dużej wyrozumiałości i przychylności
Dyrektora Bolesława Pustelnika zadanie to zostało ujęte w 25 października br. w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w
planie i efektem są prowadzone od kwietnia br. roboty Namysłowie odbyła się XVI sesja Rady Miejskiej.
drogowe na odcinkach: Nowe Smarchowice – W czasie obrad burmistrz Krzysztof Kuchczyński
Smarchowice Wielkie i Namysłów - Kamienna. Inwestorem
p r z e d s t a w i ł
przedsięwzięcia jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
i n f o r m a c j ę z
Autostrad Oddział w Opolu, która to nadzoruje i finansuje
działalności w okresie
całość prac. Gmina Namysłów także przyczyniła się do
między sesjami, tj. od
polepszenia warunków na drodze. Największym
7 września do 25
wyzwaniem dla Gminy było sfinansowanie wykonania
października br. oraz
kanalizacji na odcinku Nowe Smarchowice – Smarchowice
sprawozdanie z
Wielkie.
realizacji uchwał
Roboty prowadzone na odcinku drogi z Namysłowa do
Rady. Prezes Zarządu
Kamiennej obejmują budowę nowej konstrukcji jezdni, remont
Zakładu Administracji
nawierzchni jezdni na Rondzie im. gen. S. Grota – Roweckiego
Nieruchomości
w Namysłowie, a także: budowę ciągu pieszo – rowerowego,
„ZAN” w Namysłowie
budowę nowych lub remont istniejących chodników, – M i c h a ł I l n i c k i p r z e d s t a w i ł i n f o r m a c j ę
przebudowę skrzyżowań,budowę wysp spowalniających, z działalności spółki w 2011 roku.
zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia Na sesji podjęto uchwały w sprawie:
ulicznego, przełożenie i zabezpieczenie istniejących sieci 1) ustalenia podziału Gminy Namysłów na okręgi wyborcze, ich
energetycznych i telekomunikacyjnych, wymianę oznakowania granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym
pionowego i poziomego, w tym wykonanie przejść dla pieszych okręgu,
wraz z azylami. W miejscu dotychczas istniejącego 2) wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
skrzyżowania dróg krajowych nr 39 i nr 42 w Kamiennej zostało się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników
wybudowane rondo. Wyłonionym w drodze przetargu bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
wykonawcą prac jest firma HEILIT+WOERNER BUDOWLANA 3) nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów”,
Sp. z o.o. z Wrocławia. Szacunkowy koszt inwestycji 4) przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu
Osiedla Nr V w Namysłowie,
to ok. 12 mln zł.
Gmina Namysłów, przyłączając się do realizacji tego 5) skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
zadania, sfinansuje powstanie dodatkowego tunelu dla w Namysłowie,
pieszych i rowerzystów pod wiaduktem kolejowym 6) zmiany uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych
znajdującym się nad drogą. Szacowany koszt gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych
dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania
przedsięwzięcia to ok. 650 tys. zł.
planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych,
Projekt robót prowadzonych na odcinku drogi Nowe
dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania,
Smarchowice – Smarchowice Wielkie zakłada: wzmocnienie 7) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
i poszerzenie istniejącej konstrukcji jezdni, przebudowę zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi, a także miasta Namysłów,
budowę chodników i zatok autobusowych, ciągu pieszo – 8) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
rowerowego, rowów drogowych, budowę i przebudowę finansowej,
p r z e p u s t ó w d r o g o w y c h , s i e c i w o d o c i ą g o w e j , 9) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012
elektroenergetycznej, budowę oświetlenia ulicznego oraz rok.
JG
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SZLACHETNA PACZKA

PODZIĘKOWANIA

Już po raz piąty w Namysłowie ruszyła akcja
"Szlachetna Paczka". Ten ogólnopolski projekt co roku łączy
tysiące osób - wolontariuszy, darczyńców oraz potrzebujące
pomocy rodziny.
W tym roku głównym celem „Szlachetnej Paczki” jest zaangażowanie
7200 wolontariuszy i 150 000 darczyńców we współtworzenie mądrej
pomocy dla 11 900 rodzin w Polsce. Na czym polega ta mądra
pomoc? Miedzy innymi na tysiącach spotkań wolontariuszy
z rodzinami, na rozmowach i diagnozie ich sytuacji, a następnie
włączeniu do projektu tych rodziny, co do których istnieje największe
prawdopodobieństwo, że udzielona pomoc zaowocuje i stanie się
inspiracją do zmian. Działania podejmowane są tak, aby pomoc
odpowiadała na konkretne potrzeby, nie uzależniała, ale dawała siłę
do działania i przezwyciężenia ciężkiej sytuacji. „Paczka” to nie tylko
pomoc materialna, to przede wszystkim impuls do działania.
Wolontariusze dążą do stworzenia warunków do prawidłowego
rozwoju człowieka i wydobywania z ludzi tego,
co w nich najpiękniejsze. Przyświeca im idea, że każdy ma szansę na
zmianę.
W Namysłowie odbył się już nabór na wolontariuszy - są wśród nich
głównie uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych i Liceum
Ogólnokształcącego. 6 października br. odbyło się(ośmiogodzinne!)
szkolenie wolontariuszy przeprowadzone przez Młodszego Trenera
Wewnętrznego, uczennicę IV klasy TE - Agnieszkę Podejmę.
Kolejnym etapem jest przeprowadzenie przez wolontariuszy
wywiadów z rodzinami. Na podstawie uzyskanych informacji została
stworzona baza rodzin, które zakwalifikowały się do objęcia pomocą.
Ich wykaz dostępny jest na stronie internetowej
www.szlachetnapaczka.pl. Darczyńcy sami mogą wybrać rodzinę,
której przeznaczą „paczkę”. Jaka forma pomocy obowiązuje? Na
pewno nie pieniężna. Rodzinom można przekazywać, np. odzież,
artykuły spożywcze, biurowe, przybory szkolne, itp. (zgodnie z
potrzebami przedstawionymi w opisach znajdujących się na stronie
internetowej).
Podczas ubiegłorocznej akcji, dzięki zaangażowaniu mieszkańców
Namysłowa, pomoc została udzielona 26. rodzinom.
Finał akcji odbędzie się w dn. 8 - 9 grudnia br. Magazyn
Szlachetnej Paczki znajduje się w Zespole Szkół Mechanicznych
w Namysłowie przy ulicy Pułaskiego 10. Czynny w godzinach
10.00 - 18.00.
Lider Szlachetnej Paczki

Serdecznie dziękuję dyr. Domu Pomocy Społecznej
„Promyk” w Kamiennej - Renacie Żywinie, za przekazanie do Izby
Regionalnej zabytkowej skrzyni ludowej oraz kufra.
Zwracam się jednocześnie z prośbą do mieszkańców naszej Gminy
o przekazywanie do Izby Regionalnej pamiątek związanych
z przeszłością regionu. Nie chodzi tylko o przedmioty zabytkowe,
ale także o fotografie, spisane wspomnienia i inne tego typu materiały.
Posiadamy możliwość zdigitalizowania materiałów, więc nie ma
potrzeby ich fizycznego przekazywania, jedynie udostępnienie
do opracowania. Prosimy także o kontakt osoby, które chciałyby się
podzielić swoimi wspomnieniami. Zorganizujemy spotkanie
i nagramy rozmowy. W Izbie Regionalnej będzie możliwość
odsłuchania zgromadzonych wspomnień.
W powyższych sprawach proszę kontaktować się
z muzealnikami z Namysłowskiego Ośrodka Kultury – Jadwigą
Kawecką i Bartłomiejem Stawiarskim, tel. 77 4100566.
Krzysztof Kuchczyński
Burmistrz Namysłowa

NOWOŚCI PRAWNE
1. KONIEC OBOWIĄZKU MELDUNKOWEGO DOPIERO w 2016 r.
Obowiązek meldunkowy będzie obowiązywał jeszcze przez trzy lata.
Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności
i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw. Przedłożona przez
ministra spraw wewnętrznych nowela zakłada, że obowiązek
meldunkowy przestanie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.
Obowiązek meldunkowy już od dłuższego czasu uważany jest za relikt
przeszłości. Jeszcze do niedawna w kontekście wprowadzenia zmian
mówiło się o dacie 1 stycznia 2014 r. Zgodnie jednak z zaakceptowanym
przez rząd projektem ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności
i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw na zniesienie
obowiązku meldunkowego będziemy musieli poczekać jeszcze trzy lata.
Przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych projekt nowelizacji
przewiduje przesunięcie terminu wejścia w życie dwóch ustaw:
- ustawy o dowodach osobistych - na 1 stycznia 2015 r.,
- ustawy o ewidencji ludności – na 1 stycznia 2015.
Nowelizacja ustawy o ewidencji ludności zakłada całkowite zniesienie
obowiązku meldunkowego od 1 stycznia 2016 r.
Jednak części udogodnień wynikających z omawianych zmian zostanie
wprowadzona już w przyszłym roku. Od 1 stycznia 2013 r. nastąpi, m.in.:
1) likwidacja obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów.
Właściciele, dozorcy, administratorzy nieruchomości oraz zakładów
pracy nie będą już mieli także obowiązku weryfikowania wypełniania
wymogu meldunkowego przez mieszkańców i pracowników. Zwiększy
się też czas przeznaczony na zameldowanie z 4 do 30 dni,
2) towarzyszące zameldowaniu formalności będą uproszczone.
Zameldowanie w nowym miejscu będzie oznaczało automatycznie
wymeldowanie w miejscu poprzednim,
3) zmniejszy się katalog danych, które obecnie wymagane są przez
urzędy przy zameldowaniu. Nie będziemy musieli już zgłaszać
informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania
wojskowego dokumentu osobistego,
4) wszystkie związane z obowiązkiem meldunkowym czynności będzie
mógł załatwić w naszym imieniu pełnomocnik.

A.O.

KONFERENCJA NAUKOWA
Uprzejmie informujemy, że z okazji 700. rocznicy powstania
Księstwa Namysłowskiego Namysłowski Ośrodek Kultury, przy
współpracy Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego
oraz Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii, oddziału
Polskiego Towarzystwa Historycznego zamierza zorganizować
w dniach 17-18 października 2013 r., w Namysłowie, konferencję
naukową:

Nie będzie rewolucji w dowodach osobistych
Przedłożona przez ministra spraw wewnętrznych nowelizacja ma także
duży wpływ na przyszły kształt dowodów osobistych. Zrezygnowano
z wizji wprowadzenia w najbliższym czasie tzw. elektronicznego dowodu
osobistego. Wszystkie artykuły definiujące elektroniczną warstwę
dowodu osobistego zostaną usunięte z ustawy o dowodach osobistych.
Przesunięcie terminu wdrożenia dowodu elektronicznego jest
uzasadniane pracami Komisji Europejskiej nad utworzeniem - do końca
2015 r. - jednolitego rynku cyfrowego. W jego efekcie mogą zostać
wdrożone nowe instrumenty uwierzytelniające - niewykluczone jest,
że będą one tańsze, prostsze i efektywniejsze niż elektroniczny dowód.

Namysłów i Ziemia Namysłowska
w dziejach Śląska i Polski. W 700. rocznicę utworzenia
księstwa namysłowskiego
Prosimy o możliwie szybkie (do 31 stycznia 2013 r.) nadsyłanie (na
ręce Sekretarza Komitetu Organizacyjnego dr. Bartłomieja
Stawiarskiego, e-mail: bstawiarski@interia.pl) wstępnych propozycji
tytułów referatów (do 20 min.) i komunikatów (do 10 min.). W okresie
późniejszym, będzie możliwość korygowania tematów referatów.
Przewidujemy publikację tomu pokonferencyjnego z pełnymi,
ostatecznymi tekstami wygłoszonych referatów, opatrzonych
obszernymi streszczeniami w języku niemieckim.
W programie konferencji przewidujemy zwiedzanie Namysłowa oraz
warsztaty archeologii eksperymentalnej dla dzieci i młodzieży.

2. W 2013 r. WYNAGRODZENIE MINIMALNE WYNIESIE 1600 zł
Od 1 stycznia 2013 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie
do 1600 zł (z obecnego 1500 zł). Tak wynika z ogłoszonego 17 września
2012 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2012 r.
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r.
(Dz. U. poz. 1026).

Dyrektor
Namysłowskiego Ośrodka Kultury
Adam Zając

JG
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terenu województwa opolskiego i spoza Opolszczyzny.
Eliminacje do festiwalu odbyły się 27 października br. w Olszance.
Wzięło w nich udział 77. wykonawców w różnych kategoriach:
chórów, małych zespołów chóralnych do 15 osób, zespołów
wokalno-instrumentalnych, zespołów chóralnych z

STARODRUK „COMMENTARIA…”
SEBASTIANA BARRADIUSA
ZE ZBIORÓW IZBY REGIONALNEJ
W NAMYSŁOWIE
W poprzednim numerze
„Gazety” zaprezentowano Biblię Marcina
Lutra z 1729 r. W zbiorach Towarzystwa
Miłośników Ziemi Namysłowskiej (dawne
Muzeum Regionalne), które zostały
przekazane Izbie Regionalnej
w Namysłowie, znajduje się więcej
cennych starodruków. Niektórych
egzemplarzy nie powstydziłyby się
najbardziej znane biblioteki europejskie.
Jednym z nich jest trzeci tom
Commentariorum in Concordiam et
Historiam Quatuor Evangelistrarum
Sebastiana Barradiusa.
Jako kryterium pozwalające zaklasyfikować dzieło do
kategorii starodruku (starego druku) przyjmuje się datę wydania.
Już Karol Estreicher, „ojciec bibliografii polskiej”, określił, że jako
starodruki należy klasyfikować książki wydane pomiędzy 1501
a 1800 r. Takie kryteria powszechnie przyjmuje się także
współcześnie. Moguncki egzemplarz komentarza do Ewangelii
Barradiusa został wydany po 1609 r. Jest to więc niezwykle cenne
dzieło, które będzie eksponowane w Izbie Regionalnej
w Namysłowie. Nie ma drugiego muzeum na Opolszczyźnie, które
mogłoby się poszczycić posiadaniem podobnego starodruku.
Sebastian Barradius (Sebastião Barradas) urodził się w 1542
lub 1543 r. w Lizbonie, zmarł 14 kwietnia 1615 r. w Koimbrze.
Wstąpił do zakonu Jezuitów, z powodu ogromnego zaangażowania
religijnego nazywano go „apostołem Portugalii”. Jako profesor
filozofii i teologii oraz ceniony egzegeta pracował w Eworze
i Koimbrze. Jego dziełem życia były właśnie czterotomowe
Commentaria in Concordiam et Historiam Evangelicam.
Dzieło Barradiusa wydano po raz pierwszy w 1599 r. Jest to bardzo
sprawnie napisany komentarz ewangeliczny, z licznymi
wtrąceniami moralizatorskimi. Był chętnie wykorzystywany
w codziennej pracy przez kaznodziejów przy przygotowywaniu
kazań, stąd był wielokrotnie wznawiany, tylko pomiędzy rokiem
1601 a 1617 wydano 14 edycji, natomiast do 1742 r. ukazało się
aż 34 reprinty.
W z a s o b i e To w a r z y s t w a M i ł o ś n i k ó w Z i e m i
Namysłowskiej, znajdował się trzeci tom dzieła Barradiusa
Commentariorum in Concordiam et Historiam Quatuor
Evangelistrarum, obecnie przekazany do zbiorów Izby
Regionalnej. Jest to wydanie mogunckie (po 1609 r.), nakładem
drukarni Balthasara Lipsiusa, sumptem Hermanna Mylliusa
Birckmanna. Dzieło spisane zostało na czerpanym papierze po
łacinie, oprawione w skórę i drewno, z grzbietem 6-polowym ze
zwięzami i szyldem tytułowym oraz tłoczonym ornamentem.

akompaniamentem, zespołów wokalnych i solistów. Każdy
wykonawca miał możliwość zaprezentowania dwóch utworów.
Zespół „GAMA” prowadzony przez Kazimierza Fiałę zaśpiewał
następujące pieśni: „Biały Krzyż” i „Pierwsza kadrowa”, którymi
wywalczył sobie pamiątkowy dyplom i puchar, ale co ważniejsze –
udział w finale laureatów, w którym 2 tygodnie później zajął I
miejsce!
Zwycięski zespół „Gama” wystąpił w składzie: Laura
Wróblewska, Błażej Jankowski, Sylwia Kocot, Agata Spór, Magda
Szachuń, Julia Latusek, Justyna Frysztak, oraz Wiktor Troczka.
Gościnnie wystąpili: grająca na gitarze klasycznej Katarzyna Fiała
(1 LO) oraz Andrzej Pączek (3 klasa Gimnazjum Nr. 2) grający na
bongosach.
inf. Sp 4 Namysłów

ŚWIATOWY DZIEŃ ZWIERZĄT
Światowy Dzień Zwierząt obchodzony jest corocznie
4 października w dniu wspominania w kościołach
rzymskokatolickich postaci Św. Franciszka z Asyżu - miłośnika
przyrody oraz patrona zwierząt i ekologii. Dzień Zwierząt został
ustanowiony w 1931 r. na konferencji ekologicznej we Francji
i rozpoczyna Światowy Tydzień Zwierząt trwający
do 10 października. Obchody tego święta mają na celu zmianę

„TOBIE POLSKO”
10 listopada br. w Kościele Parafialnym w Pogorzeli
zespół „GAMA” ze Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami
Integracyjnymi w Namysłowie wywalczył I miejsce w XVII
Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Patriotycznej „TOBIE
POLSKO”.
Celem Festiwalu była popularyzacja pieśni o Ojczyźnie,
zachowania ludzi w stosunku do zwierząt.
pieśni legionowych i walk o niepodległość. Ma on charakter
W działania na rzecz bezdomnych zwierząt zaangażowały
konkursu otwartego, w którym uczestniczyć mogą amatorskie się Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Namysłów, tj. Szkoła
zespoły chóralne, wokalne, instrumentalno-wokalne i soliści z Podstawowa nr 3 i nr 5 w Namysłowie oraz Szkoła Podstawowa w
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Kamiennej. W tych placówkach
odbyły się spotkania
z Komendantem Straży
Miejskiej w Namysłowie Arkadiuszem Oleksakiem, który
zapoznał uczniów z
najważniejszymi przepisami
i zasadami dotyczącymi
właściwego postępowania ze
zwierzętami. Przypomniał
także, jak ważna jest codzienna
pomoc zwierzętom. Podkreślił, że nie wolno patrzeć bezczynnie
na złe traktowanie czworonogów, a wszelkie przejawy okrucieństwa
natychmiast należy zgłaszać do odpowiednich władz! W spotkaniu
w Szkole Podstawowej nr 3 w Namysłowie uczestniczył także
weterynarz - Roman Miłczew, który przypomniał, jak niezwykle ważne
dla bezpieczeństwa naszych pupilów są regularne wizyty
w przychodni weterynaryjnej, badania i profilaktyka.
Spotkania te były podsumowaniem działań na rzecz
bezdomnych zwierząt, które trwały przez cały miniony rok szkolny.
Uczniowie chętnie włączyli się do akcji. Zbierali najpotrzebniejsze dla
bezdomnych zwierząt rzeczy - koce czy karmę. Najbardziej
zasłużonym wręczone zostały nagrody i dyplomy.
6 bezdomnych psów z terenu Gminy Namysłów obecnie
objęte są opieką pracowników Weterynarii przy ul. 1. Maja w
Namysłowie. Osoby, które wyrażają chęć przygarnięcia jednego z
tych zwierząt lub gotowe są udzielić pomocy w inny sposób proszone
są o zgłoszenie się do Straży Miejskiej w Namysłowie – informuje
Komendant Arkadiusz Oleksak.
JG

LEKCJE W URZĘDZIE MIEJSKIM
W NAMYSŁOWIE
Widać nie tylko w klasach mogą odbywać się zajęcia lekcyjne.
Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły
Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie
wraz z nauczycielami w ramach zajęć szkolnych odwiedzili
Urząd Miejski w Namysłowie.
Grupami młodzieży zajęła się pani Naczelnik Wydziału
Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie – Wanda
Myca, która przekazała uczniom podstawową wiedzę z zakresu
administracji, samorządu terytorialnego, struktury Urzędu, czy
zakresu spraw załatwianych w Urzędzie Miejskim. Spotkania mają
na celu poszerzenie wiedzy młodzieży z zakresu zadań Gminy,
a także poznanie z pracą Urzędu Miejskiego, pokazanie gdzie
znajdują się poszczególne komórki organizacyjne Urzędu i jakie
sprawy można w nich załatwić.

INFORMACJA
Od 1 grudnia br. w ośmiu namysłowskich sklepach oznaczonych
poniższym symbolem można nieodpłatnie nabyć zestawy WC PIES
służące do sprzątania po swoich pupilach.
Komendant Straży Miejskiej
Arkadiusz Oleksak

JG

WYWIAD Z NAMYSŁOWIANKĄ
KAROLINĄ MYSIOREK

WC
PIES

JG: Od czego się zaczęła Pani przygoda
z muzyką?
KM: Po prostu, jakimś naturalnym
b i e g i e m r z e c z y, j a k t o b y w a
w muzykalnych rodzinach. Moje życie już
od najmłodszych lat wypełnione było
muzyką. Mama i Babcia grały na
pianinie, Tato na gitarze, a Dziadek na
akordeonie. W przedszkolu
uczęszczałam na zajęcia
umuzykalniania, a na rytmikę do szkoły
muzycznej, z którą związana byłam
jeszcze przez 7 lat. Uczęszczałam do
klasy, gdzie uczono gry na fortepianie.
Chodziłam na zajęcia z instrumentu,
lekcje teoretyczne oraz na chór.
Równolegle śpiewałam w zespołach
szkolnych – najpierw w szkole
podstawowej, a później w gimnazjum. Po ukończeniu szkoły
muzycznej mój związek z muzyką ograniczył się raczej do domowego
muzykowania – śpiewania i grania na pianinie w wolnych chwilach,
dla relaksu. I właściwie myślałam, że tak już zostanie, tym bardziej, że
zdecydowałam się podjąć studia na kierunku matematycznym.
Jednak już na pierwszym semestrze dotarło do mnie, że nie są to
studia dla mnie. Stąd późniejszy wybór wymarzonego kierunku muzykologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Dało mi to możliwość
poznania wielu aspektów związanych z historią i teorią muzyki. Wciąż
jednak brakowało mi kontaktu z „żywą” muzyką, praktyki muzycznej.
Dlatego pod koniec trzeciego roku studiów, za namową jednego z
moich wykładowców, a zarazem dyrygenta chóru Uniwersytetu
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Wrocławskiego „Gaudium”, wstąpiłam do tego zespołu. W ten
sposób zaczęło się moje muzykowanie na „większą skalę”, chór stał
się moją wielką pasją, a z czasem udało mi się także dołączyć do
grona chórzystów współpracujących z Piotrem Rubikiem.
JG: Czym obecnie się Pani zajmuje?
KM: Najczęściej współpracuję z Wrocławskim Chórem Akademickim,
który bierze udział tylko w projektach Piotra Rubika oraz występuje
w składzie kameralnym na różnych uroczystościach akademickich
i nie tylko. Natomiast w miarę możliwości czasowych staram się
jeździć także na próby i koncerty chóru „Gaudium”. Czasami
śpiewam z zaprzyjaźnionym z nim chórem Uniwersytetu
Przyrodniczego, którego dyrygentem jest także Alan Urbanek. Na co
dzień, jak na razie odbywam staż w Przedszkolu nr 1 z Oddziałami
Żłobkowymi, jako pomoc nauczyciela. Szukam jednocześnie pracy w
zawodzie muzykologa, a w weekendy uczę się we wrocławskiej
szkole policealnej „Żak” na kierunku architektury krajobrazu.
JG: Można więc powiedzieć, że Pani pasją jest przede wszystkim
śpiew chóralny?
KM: Tak. Jest on moją największą pasją, ale próbuję swoich sił
również w śpiewie solowym, np. wystąpiłam na pikniku
zorganizowanym przez Hufiec Pracy w Namysłowie w ramach
projektu „Zdrowo – sportowo – międzynarodowo”, czy podczas akcji
Dawcy Szpiku na deskach Namysłowskiego Ośrodka Kultury. Oprócz
tego wciąż gram na fortepianie, a od jakiegoś czasu uczę się chwytów
gitarowych. Interesuję się także muzykoterapią i architekturą
krajobrazu. Poza tym uwielbiam taniec, poezję i książki (nie tylko te o
muzyce).
JG: Jakie są Pani największe osiągnięcia?
KM: Wszystkie występy, czy z chórem, czy jako solistka uważam za
swoje osiągnięcia, gdyż za każdym razem przynosi mi to ogromną
satysfakcję. Jeśli jednak mam wymienić jakieś ważniejsze sukcesy,
to z pewnością należą do nich: zdobycie wraz z chórem Gaudium II
nagrody na Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Chóralnym
w Ohrid w Macedonii, występy w ramach Festiwalu Muzyki Sakralnej
w Mariampolu na Litwie, a także udział w większych chóralnych
koncertach, podczas których mogłam wystąpić z takimi znanymi
osobami polskiej sceny muzycznej, jak: Zbigniew Wodecki, Grzegorz
Turnau, Hanna Banaszak, Beata Rybotycka, Elżbieta Towarnicka,
Marek Bałata, Janusz Szrom, czy Zbigniew Małkowicz. Wreszcie
moim wielkim osiągnięciem było wyróżnienie mnie przez dyrygenta
Alana Urbanka i zaproszenie do udziału w projektach Piotra Rubika,
dzięki którym mogłam uczestniczyć w wielu koncertach, zarówno
w Polsce, jak za granicą wykonując chóralne partie oratorium „Tu es
Petrus”, Cantatobiografii Jana Pawla II „Santo Subito”, czy
występując w programie „The Best Of”. Koncerty te umożliwiły mi
współpracę z samym Piotrem Rubikiem, jak i jego solistami: Zosią
Nowakowską, Martą Moszczyńską, Ewą Prus, Michałem Gaszem,
Grzegorzem Wilkiem i Michałem Bogdanowiczem oraz narratorem
Kubą Wieczorkiem.
JG: Jak współpracuje się Pani z Piotrem Rubikiem?
KM: Już podczas pierwszego koncertu z Jego zespołem, a było
to w Bratysławie w lutym 2011 roku, odczułam bardzo pozytywną
energię od całego zespołu. Zarówno Piotr Rubik, jak i soliści okazali
się profesjonalistami w swojej dziedzinie, a zarazem otwartymi,
życzliwymi, pełnymi pasji i poczucia humoru ludźmi. Ostatnio miałam
przyjemność wziąć udział w koncercie „Santo Subito” w Strzegomiu,
który odbył się we wrześniu tego roku. Zostałam także zaproszona
do udziału w najnowszym projekcie Piotra pt. „Opisanie Świata” i już
23 listopada na koncercie w Kosicach na Słowacji będę mogła
spróbować swoich sił w najbardziej rozrywkowym repertuarze tego
kompozytora, spotkać już mi znanych, a także poznać nowych
muzyków współpracujących z Nim w tym przedsięwzięciu. Przede
wszystkim jednak pozwoli mi to znowu poczuć się spełnioną
na scenie.
JG

„RÓŻE KAROLINY 2012”
„Napisać wiersz, który rozedrze czytelnika
jak się rozdarła kotara w świątyni jerozolimskiej.
Ułożyć takie strofy, które by wywabiły
z nory jego człowieczeństwo
i pozostawiwszy je bezbronnie w oczach ludzkich
odziały je w wiarę i nadzieję,
czy choćby miłość.
Choć raz stworzyć taki wiersz.
Daj Boże”
Agnieszka Lubos

25 października br. w Namysłowskim Ośrodku Kultury odbyło
się uroczyste podsumowanie IV edycji ogólnopolskiego
konkursu literackiego „O różę Karoliny”.
Organizatorami konkursu byli: Namysłowski Ośrodek Kultury
(w tym Biblioteka Publiczna w Namysłowie) oraz Klub Młodych
Twórców „WENA” - byli podopieczni
Karoliny Turkiewicz
– Suchanowskiej, poetki i pisarki przez wiele lat związanej

z Namysłowem, zmarłej 5 lat temu. Konkurs "O różę Karoliny" jest
wspomnieniem wieloletniej opiekunki koła literackiego.
Swoje utwory przysłało 88. twórców (226 utworów – wierszy
i opowiadań) z całego kraju, w tym 21 autorów w kategorii poniżej 18.
lat. Komisja konkursowa w składzie: Lesław Jan Urbanek
(przewodniczący) oraz Agnieszka Biegańska i Kazimierz
Jakubowski, przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:
1. W kategorii: WIERSZE (dorośli):
I miejsce – „Orwella” – Agnieszka Lubos z Bielska-Białej,
III miejsce – „Medea” – Edyta Wysocka z Miastka,
4 Wyróżnienia ex aequo – „Aleksander Aleksandryjski
Aleksandrowicz” (Piotr Stankiewicz z Pruszkowa), „Cisza” (Wiesław
Maliszewski z miejscowości Sadowne), „Dzień Dobry” (Marek Czuku
z Łodzi), „Jarzębina57” (Grażyna Jankowska z Namysłowa).
2. W kategorii: PROZA (dorośli):
II miejsce – „Andrzejch1970” – Andrzej Chodacki z Parczewa,
III miejsce – „Cynamonowa Marionetka” – Anna Piowczyk
z Namysłowa.
3. W kategorii WIERSZE (dzieci i młodzież):
II miejsce – „Poeta Cynamonowy” – Andrzej Jagiełłowicz z Warszawy,
III miejsce – „Chłopak z Różą” – Paweł Jasiek z Ogrodzieńca.
4. W kategorii: PROZA (dzieci i młodzież):
Wyróżnienie – „Viola d'amore” – Kinga Witczak z Łodzi.
Łącznie przyznano jedno pierwsze miejsce, dwa miejsca drugie,
trzy miejsca trzecie oraz pięć wyróżnień. Nagrody Laureaci otrzymali
z rąk Zastępcy Burmistrza Namysłowa Andrzeja Galli.
Podczas uroczystości zaprezentowany został almanach, zawierający
między innymi nagrodzone w IV edycji konkursu utwory. Oprawę
słowno-muzyczną, pod bacznym okiem ich opiekunki – Małgorzaty
Górniak, przygotowali uczniowie Gimnazjum Nr 2
w Namysłowie oraz studio Piosenki NOK pod kierownictwem
Ryszarda Radomińskiego. Nad całością imprezy czuwała
kierowniczka Biblioteki - Teresa Hruby, zaś prezentacji laureatów i
wykonawców dokonał Sylwester Zabielny.
inf. NOK
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INFORMACJA KOMENDANTA STRAŻY MIEJSKIEJ
W NAMYSŁOWIE
W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, przypominam
Mieszkańcom Gminy Namysłów o obowiązku niezwłocznego
sprzątania chodników położonych wzdłuż nieruchomości z piasku,
błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń. Wymienione
czynności należy wykonywać w sposób niezakłócający ruchu
pieszych i pojazdów. Uprzątnięty piasek, błoto, śnieg, lód należy
złożyć na skraju chodnika tak, by mogły je sprzątnąć służby
utrzymujące w stanie czystości jezdnię.
Jeżeli podczas kontroli stwierdzone zostaną uchybienia
w stosowaniu się do ww. obowiązku, Strażnicy Straży Miejskiej
uprawnieni są do nałożenia mandatu karnego. Każda z tych osób
musi liczyć się także z odpowiedzialnością cywilną z tytułu
powstałych wypadków na nieodśnieżonych chodnikach.
Komendant Straży Miejskiej
Arkadiusz Oleksak

BAJKI PO ANGIELSKU
Za nami pierwszy jesienny moduł warsztatów czytelniczych
„BAJKI PO ANGIELSKU”. W spotkaniu inauguracyjnym, które
miało miejsce 24 października br. w Bibliotece Publicznej
w Namysłowie wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3
oraz wychowankowie Przedszkola nr 1 w Namysłowie.
Warsztaty prowadzone były w oparciu o współczesną
adaptację bajki „Czerwony Kapturek”. Dzieci najpierw zapoznawały
się z angielskim słownictwem poprzez różne interaktywne gry
i zabawy, tańce, zajęcia plastyczne, a następnie wspólnie z lektorem
Centrum Helen Doron - Anną Targos, odczytały bajkę. - Mamy
nadzieję, że nasze zajęcia w pełni potwierdzają słowa poetki Wisławy
Szymborskiej: „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką
sobie ludzkość wymyśliła”!- dodaje Anna Targos. „Bajki po angielsku”
to projekt realizowany w ramach kampanii społecznej „Cała Polska
czyta dzieciom”, który łączy ze sobą ideę głośnego czytania z nauką
języka obcego. Spotkania przeznaczone są dla zorganizowanych
grup dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Następne zajęcia odbędą w dniach: 12.12.2012 r., 27.02.2013 r.,
17.04.2013 r., 22.05.2013 r. Są jeszcze wolne miejsca
na następujące terminy: 27.02.2013 r., godz. 11:15 – 12:00;
17.04.2013 r., godz. 12:45 – 13:30; 22.05.2013 r., godz. 10:00 –
10:45, 12:45 – 13:30. Organizatorzy serdecznie zapraszają
zainteresowane przedszkola i szkoły podstawowe. Zgłoszenia
przyjmuje się w Bibliotece Publicznej w Namysłowie w Oddziale
JG
Dziecięco – Młodzieżowym.
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OGŁOSZENIE
Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 13
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207,
poz. 2108), w związku z zarządzeniami Nr 325/VI/12, Nr 326/VI/12 oraz Nr 327/VI/12
Burmistrza Namysłowa z dnia 3 października 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości,
Burmistrz Namysłowa
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż
1) działki numer 55/3 k. m. 1 o powierzchni 0,1800 ha, położonej w miejscowości
Kamienna, bez obciążeń i zobowiązań, niezabudowanej, dla której Sąd Rejonowy w
Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer
OP1U/00082223/7.Na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego teren działki
oznaczony jest symbolem Mn – przeznaczenie podstawowe – istniejąca i projektowana
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa o
niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku) oraz
symbolem Mr – przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa i
gospodarcza związana z produkcją rolną.
Cena wywoławcza - 25 866,00 zł
(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć 00/100 zł)
Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną netto. Ustalona cena z przetargu zostanie
powiększona o podatek VAT.
Wadium wynosi – 2 586,60 zł
(słownie: dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć 60/100 zł)
2) działki numer 18 k. m. 1 o powierzchni 0,3600 ha położonej wmiejscowości Jastrzębie,
bez obciążeń i zobowiązań, niezabudowanej, KW brak.
Na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego teren działki oznaczony jest
symbolem Rp – przeznaczenie podstawowe – tereny użytków rolnych – uprawy polowe
(grunty orne), ponadto część działki znajduje się w granicy ochrony zabytkowego układu
ruralistycznego.
Cena wywoławcza - 15 000,00 zł
(słownie: piętnaście tysięcy 00/100 zł)
Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną brutto (ustalona cena z przetargu nie
zostanie powiększona o podatek VAT).
Wadium wynosi 1 500,00 zł
(słownie: jeden tysiąc pięćset 00/100 zł)
3) działki numer 19/2 k. m. 1 o powierzchni 0,4400 ha położonej w miejscowości
Jastrzębie, niezabudowanej, bez obciążeń i zobowiązań, KW brak. Na rysunku planu
zagospodarowania przestrzennego teren działki oznaczony jest symbolem Rp –
przeznaczenie podstawowe – tereny użytków rolnych – uprawy polowe (grunty orne),
ponadto część działki znajduje się w granicy ochrony zabytkowego układu
ruralistycznego.
Cena wywoławcza - 17 000,00 zł
(słownie: siedemnaście tysięcy 00/100 zł)
Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną brutto (ustalona cena z przetargu nie
zostanie powiększona o podatek VAT).
Wadium wynosi 1 700,00 zł
(słownie: jeden tysiąc siedemset 00/100 zł)
4) działki numer 197/2 k. m. 1, obszaru 0,2500 ha położonej w miejscowości Brzozowiec,
niezabudowanej, bez obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku IV
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer OP1U/00082327/6. Na
rysunku planu zagospodarowania przestrzennego teren działki oznaczony jest
symbolem Mn – przeznaczenie podstawowe – istniejąca i projektowana zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa o niskiej
intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku), ponadto działka
znajduje się w granicy obszaru chronionego krajobrazu.
Cena wywoławcza - 28 525,00 zł
(słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć 00/100 zł)
Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną netto. Ustalona cena z przetargu zostanie
powiększona o podatek VAT.
Wadium wynosi 2 852,50 zł
(słownie: dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa 50/100 zł)
Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2012 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w
Namysłowie, ul. Dubois nr 3, pokój nr 21.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości
10% ceny wywoławczej płatna do dnia 14 grudnia 2012 r. przelewem na rachunek
Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku
Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu
wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez
uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem
przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że
postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę
do pełnych dziesiątek złotych.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która
wygra przetarg. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który
przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie
zwrócone (bez odsetek).
Cena nieruchomości ustalona w przetargu powiększona o podatek VAT (ustalona cena z
przetargu zostanie powiększona o podatek VAT tylko w przypadku sprzedaży działki
numer 55/3 położonej w Kamiennej oraz działki numer 197/2 położonej w miejscowości
Brzozowiec, w przypadku sprzedaży działek położonych w miejscowości Jastrzębie do
ceny uzyskanej w przetargu nie będzie doliczany podatek VAT) oraz koszty
przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży, płatne będą
jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę
własność nieruchomości.
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 Namysłowa

OGŁOSZENIE
Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn.
zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w
sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2108), w związku z
zarządzeniem Nr 266/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 maja 2012 r. w
sprawie zbycia nieruchomości,
Burmistrz Namysłowa
ogłasza
III publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż
1. działki nr 534/76 obszaru 0,0963 ha, cena wywoławcza - 40 590,00 zł,
2. działki nr 534/74 obszaru 0,0877 ha, cena wywoławcza - 36 966,00 zł,
3. działki nr 534/73 obszaru 0,0871 ha, cena wywoławcza - 36 713,00 zł,
4. działki nr 534/75 obszaru 0,0875 ha, cena wywoławcza - 36 881,00 zł,
5. działki nr 534/65 obszaru 0,0873 ha, cena wywoławcza - 36 797,00 zł,
6. działki nr 534/60 obszaru 0,0871 ha, cena wywoławcza - 36 713,00 zł,
7. działki nr 534/77 obszaru 0,0934 ha, cena wywoławcza - 39 368,00 zł,
8. działki nr 236/23 obszaru 0,1036 ha, cena wywoławcza - 30 572,00 zł.
Wyżej wymienione działki są niezabudowane, bez obciążeń i
zobowiązań, przeznaczone pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe,
położone w Namysłowie w pobliżu
ul. 1 Maja (za wyjątkiem działki numer 236/23, która położona jest w pobliżu
ulicy Oławskiej). Na działce numer 534/65 zlokalizowana jest sieć wodnokanalizacyjna.
Cena wywoławcza nieruchomości stanowi cenę netto. Ustalona cena z
przetargu zostanie powiększona o podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2012 r. o godzinie 13:00
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3,
budynek A, pokój nr 21.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w
wysokości 10% ceny wywoławczej płatna do dnia 14 grudnia 2012 r.
przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001
0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie.
Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek
bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika
przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem
przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że
postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z
zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie,
która wygra przetarg. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się
uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym
osobom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek). Dokonując wpłaty
wadium w tytule wpłaty należy wskazać numer działki, na którą wpłacane jest
wadium.
Cena nieruchomości ustalona w przetargu powiększona o podatek VAT oraz
koszty przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży,
płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej
przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.
Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o
tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w działek, który
odbył się w dniu 7 sierpnia 2012 r. nie doszedł do skutku z uwagi na brak
postąpienia.
II publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż w/w działek, który odbył się
w dniu 15 października 2012 r. nie doszedł do skutku z uwago na brak wpłaty
wadium.
Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Namysłowie, tel.77- 41- 90- 338
(w godzinach pracy urzędu).
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

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) wywieszone zostały wykazy nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży obejmujące działki położone w Namysłowie,
k. m. 5 oznaczone geodezyjnie numerami: 501/242 o pow. 0,1160 ha,
501/243 o pow. 0,1171 ha, 501/244 o pow. 0,1326 ha, 501/245 o pow. 0,1152
ha, 501/246 o pow. 0,1200 ha, 501/247 o pow. 0,0887 ha, dla których Sąd
Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą numer OP1U/00042317/1.
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 28 grudnia 2012 r.
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

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
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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„BEZPIECZNA DROGA DO
PRZEDSZKOLA”
9 i 16 października br. w Przedszkolu nr 3 w Namysłowie
odbyły się spotkania z pracownikiem Komendy
Powiatowej Policji w Namysłowie - Katarzyną Ulbrych. Ich
celem było poinformowanie przedszkolaków jak wygląda
bezpieczna droga do przedszkola.

Maluśkiewicza oraz Waldemara Leszczyńskiego (trenerów
drużyny dziewcząt) na zawodach pokazali najwyższą klasę.
Drużyna dziewcząt zdobyła srebrny medal, drużyna chłopców
- złoty, wygrywając z wicemistrzami powiatu namysłowskiego
– Szkołą Podstawową nr 3 w Namysłowie.
Drużynę dziewcząt tworzyły : Oliwia Pierzchawka, Agata
Płaza, Sylwia Wiśniewska, Zuzanna Harasimczuk,
Magdalena Szachuń, Paulina Ciunek, Aleksandra Wagner,
Justyna Frysztak, Weronika Michalak, Dajana Sobuś.
Złota drużyna chłopców to: Jakub Makuch, Jakub Wierzbicki,
Mateusz Karol, Filip Pawłowski, Nikodem Górski, Gracjan
Duchnik, Jakub Adamczyk, Patryk Kacprzak, Kamil
Kowalczyk, Julian Mikuśkiewicz.
JG

WARSZTATY PLASTYCZNE Z RENATĄ
ZAGAJCZYK - KOCIEMSKĄ

Pani aspirant zapoznała dzieci z zasadami
bezpiecznego poruszania się po drodze. Uświadomiła
jak duże znaczenie ma jeżdżenie w fotelikach z zapiętymi
pasami oraz noszenie odblaskowych przedmiotów. Po tak
bogatym w wiedzę spotkaniu mamy nadzieje, że każdy
przedszkolak będzie stosował się do zasad prawidłowego
uczestnictwa w ruchu drogowym.
Nauczyciel Przedszkola nr 3 Barbara Dróżdż-Krzysztof

PODWÓJNE WYRÓŻNIENIE
19 października br. podczas Wojewódzkich Sztafetowych
Biegów Przełajowych w Starym Oleśnie uczniowie Szkoły
Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
w Namysłowie dwukrotnie stanęli na podium.
W zawodach wzięło udział 850. zawodników –
uczniów z całego województwa opolskiego. Każda drużyna
składała się z 8. zawodników, którzy mieli do przebiegnięcia
dystans 800 metrów. W każdej kategorii wystartowało około
14. zespołów. Młodzi lekkoatleci ze SP nr 4 z Oddziałami
Integracyjnymi w Namysłowie, trenowani przez nauczycieli:
Janusza Czaplę (trenera drużyny chłopców) i Zygmunta

fot. Sp 4 Namysłów

8 listopada br. w Oddziale Dziecięco – Młodzieżowym
Biblioteki Publicznej w Namysłowie odbyły się warsztaty
plastyczne prowadzone przez Renatę Zagajczyk –
Kociemską – pochodzącą z Namysłowa artystkę, autorkę
wielu prac florystycznych.
Swoje dzieła Kociemska tworzy m.in. metodą decoupage, a
więc techniki polegającej na przyklejaniu na odpowiednio
spreparowaną powierzchnię wzoru wyciętego z papieru lub
papierowej serwetki. Znana jest również ze swojej twórczości
poetyckiej. Wydała kilkanaście tomików poezji, a także dwie
książki „Moje obrazki” – podręcznik wyjaśniający tajniki
tworzenia obrazów florystycznych oraz „Przeszłość jest bramą
w przyszłość …” – pamiętnik napisany wraz z Agnieszką
Biegańską (członkinią Klubu Młodych Twórców WENA,
działającego przy Bibliotece Publicznej w Namysłowie). Dzieła
Renaty Zagajczyk – Kociemskiej prezentowane znalazły się
na kilkunastu wystawach w całej Polsce. Niejednokrotnie
spotkały się z wysoka oceną znawców sztuki

JG

SPOTKANIE Z ANNĄ ONICHIMOWSKĄ
23 października br.
w Bibliotece Publicznej
w Namysłowie odbyło się
spotkanie autorskie
z poetką, dramatopisarką,
autorką książek dla dzieci,
młodzieży i dorosłych oraz
scenariuszy radiowych,
telewizyjnych i filmowych
- Anną Onichimowską.
Było to kolejne spotkanie
zorganizowane w ramach
Dyskusyjnego Klubu Książki.
Uczestniczyli w nim uczniowie
Gimnazjum nr 1 oraz Gimnazjum
nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Namysłowie. Nie zabrakło także
członków młodzieżowego DKK.
Anna Onichimowska opowiedziała historię swojej twórczości, nie
zabrakło humoru i wspomnień owianych nutką tajemnicy. W
namysłowskiej bibliotece dostępne są m.in. takie książki pisarki,
jak „Hera, moja miłość”, „Dziesięć stron świata”, czy najnowsza „Koniec gry”. Są to pozycje warte przeczytania choćby dlatego, że
poruszają problematykę współczesnej młodzieży. Najmłodszym
polecamy książki pt. „Aleksander”, „Krzysztofa Pączka droga do
sławy”, „Zasypianki”, a dorosłemu odbiorcy - „Trzecie oko”, lub „
Agnieszka Biegańska
Pomiędzy”.
pracownik Biblioteki Publicznej w Namysłowie
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NAMYSŁOWSKIE OSIĄGNIĘCIA W BIEGACH I NIE TYLKO …
Wydaje się, że sezon biegowy zmierza powoli ku końcowi,
a tak na dobrą sprawę trwa on przez cały rok, bez względu
na pogodę i porę roku. Nie mniej, większość sportowców
ma już za sobą swoje najważniejsze „starty”. Tak też jest w
przypadku namysłowskich biegaczy, którzy obecny
sezon mogą zaliczyć do najlepszych w ostatnich latach.
Namysłowianie wielokrotnie zajmowali czołowe
miejsca podczas organizowanych biegów ulicznych. Na
uwagę zasługuje m.in. udział naszych maratończyków w 30.
Jubileuszowym Maratonie Wrocławskim, w którym świetnie
zaprezentował się Jarosław Olszewski z NKB ZRYW
NAMYSŁÓW pokonując dystans 42.195 km w czasie 2:51:40
oraz Artur Musiał z NKB ZRYW NAMYSŁÓW (nauczyciel
Szkoły Podstawowej nr 3 w Namysłowie) z czasem 2:53:44 ten wynik pozwolił zająć mu III miejsce w klasyfikacji
Mistrzostw Polski Nauczycieli w maratonie. Ale to nie wszyscy
reprezentanci naszego miasta, którzy wzięli udział w tym
wydarzeniu. Tego dnia w zawodach wystartowało kilkunastu
Namysłowian, m.in. Dariusz Skrok, Bartosz Giża, Adam Lupa,
Łukasz Janczura, Krzysztof Szlufik, Bartłomiej Ochędzan,
Piotr Miś, Joanna Olszewska (zajęła 11 miejsce w kat.
nauczycielek), czy Jerzy Fitoł. Podczas wrocławskiego
maratonu, jak się później okazało, oceniono nie tylko

prestiżowym Maratonie Warszawskim, który po raz pierwszy
odbył się na Stadionie Narodowym, a każdy z uczestników
biegu otrzymał tytuł „Bohatera Narodowego”.
Nie można zapomnieć także o Bartku Stajniaku - od lat
reprezentującym barwy Namysłowa w klubie LKS „Orzeł
Namysłów”, na okres studiów „wypożyczony” przez AZS
Politechnika Opolska.
W tym sezonie Sportowiec zanotował wysokie
pozycje w międzynarodowych biegach ulicznych, zajął
czołowe miejsca w najbardziej prestiżowych biegach w
Polsce. W październikowym biegu „Biegnij Warszawo”, gdzie
wystartowało ok 11 tys. biegaczy, zajął 6. lokatę (2. miejsce
w kategorii M20), ustanawiając rekord naszego miasta
w biegach na 10 km wynikiem 31,51. W II Półmaratonie
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uczestniczących w nim biegaczy. Ogłoszono także konkurs
pn. „Maraton w kadrze” na najlepsze zdjęcie ze sportowej
imprezy. Wzięło w nim udział 36 osób, które nadesłały 126
zdjęć. Zwycięzcą konkursu został Namysłowianin - Grzegorz
Kardaś.
Dwa tygodnie późnej Namysłowianie, tj. Bogusław
Ustrzycki (w kat. M 55 uzyskał czas 3:29:10!), Józef Marko,
Adam Lupa i Mariusz Boduch, wystartowali w równie

„Pracodawca – Organizator Pracy
Bezpiecznej”
16 listopada br. Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu nagrodził
opolskich pracodawców, społecznych inspektorów pracy oraz
uczniów kształcących się w Centrach Kształcenia Praktycznego,
którzy pozytywnie wyróżnili się pod względem przestrzegania
przepisów prawa pracy oraz zasad bhp.
W Konkursie PIP „Pracodawca – Organizator Pracy
Bezpiecznej”, którego celem jest promocja przedsiębiorców
wyróżniających się pod względem dbałości o bezpieczne warunki
pracy pierwsze miejsce w kategorii zakładów zatrudniających
powyżej 250 pracowników zajął Wojciech Paruzel, Dyrektor
Operacyjny, Diehl Controls Polska
Sp. z o. o. w Namysłowie.
Pełna lista laureatów znajduje się na stronie internetowej OIP
w Opolu: www.opole.oip.pl
JG

Samsunga w Szamotułach, gdzie wystartowało blisko tysiąca
biegaczy, zajął 2. miejsce w swojej kategorii. Zapowiada się,
że 21. letni młody Namysłowianin jeszcze nie raz pozytywnie
nas zaskoczy.
- Czołowe pozycje w biegach międzynarodowych
pozwoliły mi w jakimś stopniu poczuć się zawodnikiem
reprezentującym Polskę. Na razie nie odegrałem znaczącej
roli, ale jako jeden z najmłodszych biegaczy w tym gronie daje
mi to nadzieję, że kiedyś będę mógł wznieść ręce na znak
triumfu nad reprezentantami innej narodowości.
Z niecierpliwością czekam na przyszły sezon, ponieważ
zamierzam spróbować swoich sił za granicą, gdzie będę mógł
rywalizować w krajach o innych tradycjach biegowych powiedział Bartek.
Reasumując, namysłowski sport idzie wielkimi
krokami do przodu, coraz więcej mieszkańców uczestniczy
w imprezach biegowych zdobywając coraz lepsze wyniki. JG

