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Tegoroczna, namysłowska majówka będzie miała wyjątkową i bogatą
oprawę. Rozpocznie się już z końcem kwietnia koncertami na Wyspie, a
zakończy ją festiwal filmowy i spotkania z gwiazdami polskiego
aktorstwa w Namysłowskim Ośrodku Kultury.
str. 2

Z okazji Święta patrona Strażaków Św. Floriana, wszystkim Strażakom
składamy serdeczne podziękowania za wykazywanie pełnej gotowości i
zdecydowanej postawy w wypełnianiu trudnej służby, chroniącej życie,
zdrowie i mienie ludzkie.
Łącząc wyrazy uznania życzymy bezpiecznych powrotów z akcji
ratowniczych, satysfakcji z pełnionej służby oraz wszelkiej pomyślności w
życiu rodzinnym.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Sylwester Zabielny

Burmistrz Namysłowa
Julian Kruszyński
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Majówka w Namysłowie – będzie się działo!

T

egoroczna, namysłowska majówka będzie miała
wyjątkową i bogatą oprawę. Rozpocznie się już z
końcem kwietnia koncertami na Wyspie, a zakończy
ją festiwal filmowy i spotkania z gwiazdami polskiego
aktorstwa w Namysłowskim Ośrodku Kultury.
> 30 kwietnia <
Od godziny 18.00 namysłowska Wyspa będzie należała do
legend polskiego (i namysłowskiego) rocka. Gwiazdą dnia
będzie legendarna grupa Kryzys, z charyzmatycznym Robertem
Brylewskim na czele. Jest to jeden z pierwszych polskich zespół
punkrockowych działający w latach 1979-1981 oraz w roku
2006. Zespół reaktywował się w 2008 roku i działa do dzisiaj. W
swoim dorobku Kryzys ma utworu punk rockowe, post
punkowe, utwory mocno zbliżone do nowej fali oraz reggae.
Grupa Kryzys w latach swojej świetności była supportowana
przez zespoły takie jak Mannam czy Perfekt. Jej muzyka była
puszczana w radiu i trafiała na pierwsze miejsca list przebojów.
Członkowie formacji stali się inspiracją dla wielu artystów,
jednocześnie ciągle rozwijając kolejne projekty, poczynając od
powstającej na bazie Kryzysu Brygady Kryzys, przez Armię,
Izrael, Falarka, aż po 52um. Cała Goŕ a Barwinków należy do
najważniejszych wykonawcow
́ polskiej sceny ska/reggae.
Znakiem rozpoznawczym CGB jest wysunięta na pierwszy plan,
rozbudowana sekcja dęta i chwytliwe melodie. W 2014 roku
Cała Góra Barwinków wzięła udział w 4 edycji programu ‚X
Factor' w TVN, odpadając na zaledwie dwa odcinki przed
finałem.
Prawdziwą gratką będzie powrót na scenę święcącej
niegdyś znaczące sukcesy namysłowskiej grupy THC-X. Zespół
THC-X powstał w 1995 roku na gruzach punkowej formacji
MARGINESS. Muzyka zespołu to mieszanka muzyki ska/reggae i
melodyjnego punka. W 1996 roku zespół nagrywa swój
pierwszy materiał "Koszały opały czyli festiwal motyli", a w nim
m.in. utwór "Namysłowska". Dzięki wydanej kasecie i dużemu
zainteresowaniu, zespół zaczyna grać coraz więcej koncertów
w całej Polsce m.in. Turbopunk Festival '97, Wakonda Festiwalu
'97 i '98 oraz "Nocy Reggae" w Rzeszowie. W 1998 THC-X
kwalifikuje się do pierwszej piątki Szczecińskiego Festiwalu
Rokendrola. Jeszcze w tym samym roku gra serię koncertów z
poznańska Pidżamą Porno. Grywa z takimi zespołami jak:
Skaferlatine z Francji, Under The Gun z Anglii, a także z Polskimi:
Bakszysz, Daab, z Robertem Brylewskim i wieloma innymi
wykonawcami. W maju 2000 ukazuje się drugi materiał zespołu
"Wakonda". Płyta ta muzycznie jest nieco bardziej czadowa,
szybsza i bardziej dynamiczna od poprzedniej. Więcej tutaj
brzmień spod znaku wesołego imprezowego ska i czadowego
melodyjnego punk rocka a la Pidżama Porno. Latem 2002
zespół otrzymuje szansę zaprezentowania się na Przystanku
Woodstock, szansę wykorzystuje i bardzo dobrze prezentuje się
na dużej scenie w Żarach. Na podsumowanie 2002 roku THC-X
zostaje uznany jako najlepszy polski zespół ska w plebiscycie
zorganizowanym przez independent.pl. Wstęp na koncerty na
Wyspie będzie bezpłatny.
> 1 maja <
Tego dnia odbędzie się druga edycja Namysłowskiego Rajdu
Samochodowego KJS. Oficjalny start rajdu będzie miał miejsce
na namysłowskim rynku o godzinie 9.30. Próby sportowe będą
zlokalizowane na ulicy Dworcowej w okolicach zalewu w

Michalicach oraz na terenie gminy Świerczów w miejscowości
Dąbrowa. W dniu rajdu przewidziane są dla mieszkańców
dodatkowe atrakcje m.in. miasteczko ruchu drogowego dla
najmłodszych, symulator zderzeniowy oraz doskonalenie nauki
jazdy.
Również pierwszego dnia maja odbędzie się inauguracja
sezonu rowerowego przez "Rowerowy Patrol" z udziałem władz
miejskich pod hasłem "Święto Roweru" - początek o 15.00 na
namysłowskim Rynku. Na godzinę 17.00 przenosimy się na
Wyspę, gdzie na miłośników muzyki disco polo będzie czekała
gratka - zespół Playboys. O godz. 19.00 program kabaretowy
przedstawi znany polski aktor Andrzej Grabowski.
> 2 maja <
O godzinie 12.00 na Rynku odbędą się oficjalne obchody Dnia
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W programie: uroczyste
podniesienie flagi, okolicznościowe przemówienia oraz
wiązanka pieśni patriotycznych.
> 3 maja <
Tego dnia, oprócz oficjalnych obchodów Święta Narodowego
Trzeciego Maja zainaugurowanych mszą świętą w kościele p.w.
św. Apostołów Piotra i Pawła o godz. 10.00, odbędzie się
benefis Józefa Piniora połączony z uroczystym wręczeniem
tytułu „Honorowego Obywatela Namysłowa” oraz debatą z
zaproszonymi gośćmi. Józef Pinior to polski polityk i nauczyciel
akademicki, działacz opozycji w PRL, od 2004 do 2009 poseł do
Parlamentu Europejskiego, senator VIII kadencji. W 1980
organizował, m.in. wraz z Władysławem Frasyniukiem,
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struktury "Solidarności" na Dolnym Śląsku. Był członkiem zarządu
regionu NSZZ „S” i jej rzecznikiem finansowym. Tuż przed
wprowadzeniem stanu wojennego podjął z konta związku 80 mln
zł, dzięki czemu nie zostały one zajęte przez władze
komunistyczne. Fundusze te zostały zdeponowane u metropolity
wrocławskiego Henryka Gulbinowicza i w następnych latach
posłużyły do organizacji podziemnych struktur "Solidarności". Na
podstawie tych wydarzeń w 2011 roku nakręcono film pt. "80
milionów" w reżyserii Waldemara Krzystka. Do 1988 kilkakrotnie
więziony, w tym za złożenie kwiatów pod wrocławską zajezdnią
MPK w rocznicę sierpnia 1980 (1984) i za próbę wywołania strajku
w zakładach Dolmel. W 1984 i 1988 był pod opieką Amnesty
International jako więzień sumienia. W pierwszej połowie lat '80tych na parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Namysłowie
organizowano spotkania Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej
NSZZ "Solidarność" z abp. Henrykiem Gulbinowiczem. Józef Pinior
brał udział w tych rozmowach z ramienia opozycji PRL. Ważnym
wydarzeniem w historii parafii było zawarcie w Namysłowie ślubu
ukrywającego się opozycjonisty z Marią Chojnacką 19 marca 1983
roku.
> 13 - 14 maja <
Tegoroczna namysłowska majówka potrwa aż do połowy maja.
Wtedy to odbędą się Namysłowskie Spotkania Filmowe „Bliżej
Gwiazd”. W ciągu dwóch dni festiwalu będziemy mieli możliwość
spotkania najznakomitszych polskich aktorów: Joannę
Szczepkowską, Jana Nowickiego, Roberta Gonerę, Roberta
Więckiewicza i Zbigniewa Zamachowskiego. Ich wizycie
towarzyszyć będą projekcje filmów, w których zagrali, koncerty i
wiele niespodzianek. Będzie się działo!
SS

Przesłuchali i wybrali

R

obert Gonera, znakomity aktor, znany m.in. z ról w
filmach „Samowolka” F. Falka i „Dług” K. Krauzego, a
ostatnio występujący w serialu „Bodo” w reż. M.
Kwiecińskiego, wraz ze Stanisławem Dzierniejką,
dyrektorem Festiwalu Aktorstwa Filmowego im. Tadeusza
Szymkowa oraz Festiwalu Reżyserii Filmowej, przeprowadzili 19
marca w NOK nabór do warsztatów aktorskich, które odbędą się
w Namysłowie 13 i 14 maja br.
W trakcie 3,5-godzinnego castingu jurorzy przesłuchali 34
adeptów sztuki teatralnej. Po zajęciach majowych najzdolniejsza
„piątka” zostanie zakwalifikowana do finałowego etapu
warsztatów, które odbędą się w październiku, we Wrocławiu, w
ramach 5. Festiwalu Aktorstwa Filmowego im. Tadeusza
Szymkowa. Najlepszy uczestnik zostanie nagrodzony podczas gali
zamykającej festiwal. Ma też szansę na zagranie w jednym z
polskich seriali filmowych. Gratulujemy i trzymamy kciuki!
Inf. NOK

Wykaz osób zakwalifikowanych do udziału w warsztatach
aktorskich, które odbędą się 13-14 maja 2016 r. w ramach
Namysłowskich Spotkań Filmowych „Bliżej Gwiazd”:
1.
Adrianna Łań - Namysłów
2.
Aleksander Szachnowski - Namysłów
3.
Krystyna Pochyła - Namysłów
4.
Danuta Odoj - Namysłów
5.
Mirosława Zimoch - Namysłów
6.
Urszula Janik - Namysłów
7.
Maria Bień-Perek - Namysłów
8.
Kazimiera Kozieł - Namysłów
9.
Katarzyna Wojnicka - Kamienna

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Kacper Gońda - Namysłów
Michał Wołczański - Namysłów
Iga Mikuśkiewicz - Namysłów
Rafał Sitko - Opole
Nela Lejczak - Namysłów
Mariola Żurek - Smardy
Patryk Krzak - Namysłów
Klaudia Gębska - Namysłów
Katarzyna Szeliga - Namysłów
Suzana Zadka - Kamienna
Justyna Frysztak - Namysłów
Adrian Huber - Lubliniec
Viktoria Kanclerz - Dąbrowa
Maja Wojsa - Dobrodzień
Do zobaczenia w maju!
Stanisław Dzierniejko
Robert Gonera
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„Elektrownie wiatrowe
są naszą szansą”
- rozmowa z burmistrzem
Julianem Kruszyńskim

Czy gminie Namysłów, jej mieszkańcom , potrzebne są fermy
wiatrakowe?
Burmistrz Julian Kruszyński – To szansa dla całej gminy,
zwłaszcza dla naszych wsi. Właściciele pól, na których staną
wiatraki otrzymają opłaty dzierżawne. Z budową wiatraków łączy
się także budowa sieci dróg dojazdowych, które jednocześnie będą
służyć jako drogi transportu rolnego. To jednak nie wszystko,
bowiem taka inwestycja wymaga utworzenia miejsc pracy.
Największe korzyści z powstania farm wiatrowych będą odnosić
wszyscy mieszkańcy przyległych sołectw. Zadeklarowaliśmy, że 10
procent wpływów do gminy z podatków od wiatraków zostanie
skierowane na wieś, w obszarze administracyjnym której te
wiatraki występują. Załóżmy, że gmina Namysłów dostanie 100
tysięcy od każdego wiatraka, bo tak wskazują obliczenia, i tych
wiatraków będzie tak jak np. w Rychnowie 9. Dzięki temu wieś
Rychnów dostanie na własne potrzeby poza wszelkimi innymi
wpływami, jak np. fundusz sołecki, 10 proc. tej sumy, czyli
dodatkowe 90 tys. zł rocznie na potrzeby takie, jakie wieś
wygeneruje wg uznania rady sołeckiej i mieszkańców. To są
p i e n i ą d ze n i e b a n a l n e . D z i ę k i n i m m o ż n a p l a n o w a ć
przedsięwzięcia strategicznie w tych sołectwach, systematycznie
przez co najmniej 25 lat. Za te pieniądze można na wsiach zrobić
właściwie wszystko, od świetlic, remontów kościołów, dróg
dojazdu, oświetlenia, chodników, boisk sportowych itp., co tylko
mieszkańcy uzgodnią. Oczywiście to nie zwalnia gminy z jej zadań,
które będziemy tak jak do tej pory wykonywać w miarę potrzeb.
Jako gmina potrzebujemy tych środków jak tlenu. Zwłaszcza, że
wiatraki to inwestycja ekologicznie czysta. Nie zatruwają
powietrza, gleby czy wody. Nie są także uciążliwe dla mieszkańców,
pod warunkiem, że są zachowane określone wymogi, takie jak np.

parametry dotyczące hałasu. Inwestorzy, z którymi prowadzimy
rozmowy gwarantują nam najwyższy europejski standard, jeśli
chodzi o nowe technologie w produkcji tych turbin. Nie jest to
także uciążliwość krajobrazowa. Jest to wręcz znak czasu. To
wkroczenie postępu i nowoczesności na tereny naszych wsi.
Zależy nam na tym, żeby elektrownie nie generowały
bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt, żeby nie
stanowiły zagrożenia dla przyrody. Owszem jest to nowy element
w krajobrazie, na temat którego możemy dyskutować, bo może się
to podobać lub nie. Byłem wraz ze współpracownikami na wielu
farmach wiatrowych. Z perspektywy gospodarstw, które znajdują
się w odległości 500 m od wiatraka, nie są odczuwalne żadne
niedogodności. Co do hałasu, to można sobie z tym poradzić. Są
regulacje prawne i odpowiednie technologie, które powodują, że
śmigło, które się kręci, generuje mniejszy hałas. Ustawia się je pod
odpowiednim kątem, spowalnia się je tak, że przy dużej sile wiatru
hałas nie przekracza dopuszczalnych norm.
Gdzie planowane są lokalizacje ferm wiatrowych? Na jakim
etapie są te projekty?
- Po wielu badaniach wskazano lokalizacje w Rychnowie,
Bukowie Śląskiej, w Smarchowicach Śląskich i Wielkich. Obecnie z
konserwatorem zabytków negocjujemy możliwą liczbę
planowanych elektrowni pod Głuszyną. Łącznie na terenie gminy
planowanych pierwotnie było ok. 40 elektrowni wiatrowych. To
wciąż się zmienia, gdyż każda z tych inwestycji poprzedzona jest
szeregiem konsultacji społecznych, badaniami rzeczoznawców,
uzgodnieniami z organami zajmującymi się ochroną środowiska,
także z ekologami, ornitologami itd. Również z konserwatorem
zabytków, który ocenia jaki wpływ na rodzimy krajobraz będzie
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miało przedsięwzięcie. Od planów do realizacji prowadzi
naprawdę długa droga, a my jej - ze względu na dobro
mieszkańców - nie mamy zamiaru skracać.
Sprawa wywołuje sporo kontrowersji wśród mieszkańców.
- Konsultujemy temat wiatraków z mieszkańcami
zainteresowanych wsi na bieżąco. Niczego nie ukrywamy.
Pokazujemy, gdzie te elektrownie wiatrowe są planowane.
Inwestor przyjeżdża z ekspertami. W spotkaniach biorą udział
planiści, akustycy, lekarze, biofizycy, którzy np. mówią o wpływie
dźwięków czy wibracji na zdrowie ludzi i zwierząt. Odbyliśmy także
wizytę studyjną wraz radnymi na funkcjonujących farmach
wiatrowych. Rozmawialiśmy z tamtejszymi włodarzami, ale
również z ludźmi, którzy żyją w sąsiedztwie tych farm i prowadzą
tam np. z powodzeniem gospodarstwa agroturystyczne.
Musimy zrozumieć, że jest to dla naszej społeczności
niebywała szansa. Wiele gmin jej nie dostaje, bo nie ma terenów
wiatronośnych. Jednak nie mamy zamiaru łapać się jej za wszelką
cenę. Przykładem jest Głuszyna, gdzie zrezygnowaliśmy z budowy
części elektrowni, z powodu tego, że w pobliżu gniazduje orzeł
bielik i kania ruda. W miejscach, gdzie te gniazda zaobserwowano,
zakładając wielokilometrowy krąg bezpieczeństwa, usunięto część
planowanych elektrowni wiatrowych. Tam, gdzie jest bardzo duży
o p ó r s p o ł e c z ny, ta k że n e g o c j u j e my u m i e j s co w i e n i e
poszczególnych wiatraków.
Musimy także pamiętać, że jest to bardzo bezpieczna
inwestycja dla gminy, ponieważ ryzyko jej powodzenia ponosi
inwestor. To jednak oznacza, że cierpliwość inwestora ma również
swoje granice. W tej chwili inwestorzy zabiegają o to, żebyśmy jak
najszybciej uchwalili plany zagospodarowania przestrzennego,

ponieważ od uchwalenia planu zagospodarowania
przestrzennego, do momentu uzyskania pozwolenia na budowę,
upływa dla inwestora co najmniej 9 miesięcy, a często i rok. Do
powstania pierwszego efektu w postaci zakręcenia śmigłem
upływa kolejne 9 miesięcy. To blisko 2 lata. Tak naprawdę my
przygotowujemy te inwestycje dla przyszłego zarządu gminy, na
przyszła kadencję. To jest długoletnie, perspektywiczne myślenie,
a nie byle by teraz, byleby dzisiaj. podziwiam cierpliwość części
inwestorów, którzy już przygotowują się do inwestycji na naszym
terenie od czterech lat. Czekają ich jeszcze dwa. Gdybym to ja
inwestował swoje prywatne pieniądze, to bym się zastanowił, bo
rzeczywistość gospodarcza się zmienia chociażby w postaci
przygotowywanej ustawy.
Mowa o ustawie, przygotowywanej przez większość
parlamentarną, która ustala znaczne ograniczenia budowy farm
wiatrowych. Czy to w jakiś sposób może zagrozić planom
inwestycyjnym w naszej gminie?
- Oczywiście, że może zagrozić. Mogę tylko wyrazić
nadzieję, że parlamentarzyści - nie dzieląc ich na rządzących i
opozycyjnych - wykażą się dużą wyobraźnią gospodarczą. Polska
zobowiązała się do produkcji określonej ilości energii odnawialnej,
w stosunku do produkcji dwutlenku węgla. Farmy wiatrowe to jest
przedsięwzięcie, które nakręca koniunkturę gospodarczą dla
inwestorów, dla banków polskich, dla gmin. Dla całej gospodarki
naszego państwa. Dla nas są szansą na podniesienie standardu
cywilizacyjnego i jakości życia w naszych wsiach. Wielu
mieszkańców to rozumie i wspiera nas w naszych dążeniach.
MR, SS

Budżet Obywatelski – od maja głosujemy

D

o połowy kwietnia, za pośrednictwem zarządów
osiedli, można składać propozycje projektów, które
będą mogły być realizowane w ramach tegorocznego
Budżetu Obywatelskiego.
Zarządy Osiedli na specjalnych formularzach przekażą propozycje
do urzędu miejskiego. Następnie wnioski przejdą weryfikację np.
czy są formalnie zgodne z prawem lub czy kosztorysy są realne.
Pod koniec miesiąca kompletna lista projektów zostanie podana
do publicznej wiadomości. Głosować będziemy mogli przez cały
miesiąc maj, internetowo lub poprzez wrzucenie głosu do urny w
Urzędzie Miejskim.
Zeszłoroczny projekt, który wygrał w głosowaniu: „Tereny zielone
dla pokoleń” jest realizowany na Osiedlu nr 3.
SS

2016

GłosowaniemieszkańcówNamysłowa
01-31maja

Więcejinformacjina:

www.glosowanie.namyslow.eu

Głosujemy na siłownię Nestlé w Namysłowie

F

irma Nestle ogłosiła konkurs w ramach Inicjatywy
„Nestlé porusza Polskę”, w którym Gmina
Namysłów ma szanse powalczyć o nowoczesną
siłownię miejską, która miałaby być zlokalizowana
na terenie zielonym przy ul. Stawowej (za Towaroteką).
Aby wygrać konkurs należy zdobyć jak największą
ilość głosów. Głosować można od 5 kwietnia do końca
czerwca 2016 roku, oddając jeden głos dziennie za
pośrednictwem strony internetowej Nestlé. Na podstawie
ilości głosów wyłonione zostanie 16 gmin – po jednej z
każdego województwa, którym ufundowane zostaną
odpowiednie sprzęty sportowe.
AK
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Od maja głosujemy na podwórko NIVEA w Namysłowie

J

uż po raz trzeci Gmina Namysłów przystąpiła do konkursu
w ramach akcji „Podwórko NIVEA” dzięki któremu ma
szansę wzbogacić się o niepowtarzalne rodzinne miejsce
zabaw, które w przypadku wygranej ulokowane zostanie
przy ulicy Kolejowej.
Wygrana zależeć będzie od zaangażowanie mieszkańców
podczas głosowania internetowego, ponieważ o przyznaniu
nagrody decydować będzie zebranie jak największej ilości głosów.
Głosy oddawać można raz dziennie już od 5 maja do końca czerwca
bieżącego roku za pomocą strony internetowej:
www.nivea.pl/podworko2016. Wszelkie szczegóły dotyczące akcji
będą zamieszczane na stronie internetowej: www.namyslow.eu
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Obowiązek ewidencji obiektów hotelarskich i innych obiektów,
w których świadczone są usługi hotelarskie
Podstawa prawna:
ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r.(Dz.
U. z 2014 r. poz. 196 j.t.),
ź rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia
2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w
których świadczone są usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22,
poz. 169 z późn. zm.).
Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych przez niżej
wymienione określenia należy rozumieć:
ź usługi turystyczne - usługi przewodnickie, usługi hotelarskie
oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub
odwiedzającym;
ź usługi hotelarskie - krótkotrwałe, ogólnie dostępne
wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a
ta k że m i e j s c n a u staw i e n i e n a m i o tó w l u b p r zyc ze p
samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym
związanych;
ź turysta - osobę, która podróżuje do innej miejscowości poza
swoim stałym miejscem pobytu na okres nieprzekraczający 12
miesięcy, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w
odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej
przez jedną noc;
ź przedsiębiorca - przedsiębiorcę i przedsiębiorcę zagranicznego
w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.).
Ustawa określa, iż usługi hotelarskie mogą być świadczone w:
ź obiektach hotelarskich (tj. posiadających nazwę własną typu:
ź

hotel, motel, pensjonat, kemping, dom wycieczkowy, schronisko
młodzieżowe, schronisko, pole biwakowe) – obiekty te mogą być
prowadzone wyłącznie przez przedsiębiorców, a zaszeregowania
ich do poszczególnych rodzajów dokonuje, kategorię nadaje oraz
prowadzi ewidencję Marszałek Województwa właściwy ze
względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego (z
wyłączeniem pola biwakowego),
ź innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie
(np. pokoje do wynajęcia, pokoje noclegowe, kwatery do
wynajęcia, noclegi, willa, domek letniskowy, agroturystyka itp.)
– obiekty te mogą być prowadzone przez przedsiębiorców i
rolników, a ewidencję ich prowadzi Burmistrz właściwy ze
względu na miejsce położenia innego obiektu hotelarskiego (w
tym także zaszeregowanie i ewidencja pól biwakowych).
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z:
ź art. 40 ustawy o usługach turystycznych Burmistrz ma prawo
kontrolować, w zakresie swojej właściwości miejscowej,
przestrzeganie wymagań, w stosunku do wszystkich obiektów
hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi
hotelarskie,
ź art. 60 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1094 z późn. zm.) świadczenie usług hotelarskich w
obiekcie niezgłoszonym do właściwej ewidencji podlega karze.
Renata Król
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
UM w Namysłowie

PIT za 2015 rok

J

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie uprzejmie
informuje, że trwa akcja składania zeznań podatkowych
PIT za 2015 rok.
Podobnie jak w latach poprzednich, również w 2016 roku
U r z ą d S ka r b ow y w N a mys ł ow i e p rowa d z i ka m p a n i ę
informacyjno - edukacyjną Szybki PIT.
Celem kampanii jest uświadomienie podatnikom korzyści
płynących z możliwości elektronicznego składania deklaracji
podatkowych oraz popularyzacja składania deklaracji
p o d at ko w yc h t ą d ro g ą za p o ś re d n i c t we m st ro ny :
www.finanse.mf.gov.gov.pl.
Aby ułatwić Państwu kontakt z urzędem i zapoznanie się z
zadaniami i specyfiką pracy urzędu oraz umożliwić złożenie zeznań
i innych dokumentów w dzień wolny od pracy i po godzinach pracy

- wyznaczono następujący
czas pracy w Urzędzie
Skarbowym w Namysłowie:
ź Dzień Otwarty - 16
kwietnia 2016 r., w
godz.: 9:00-13:00.
ź Wydłużone godziny
pracy urzędu w dniach
28 i 29 kwietnia oraz 2
maja 2016 r. - do godz.
18:00.
Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Namysłowie
Dorota Brodzińska-Duda
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Świadczenie wychowawcze – „Rodzina 500+”

O

d kwietnia 2016 r. można składać wnioski na
świadczenie wychowawcze w programie RODZINA
500+ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie
przy ul. Harcerskiej 1, w Dziale Świadczeń Rodzinnych i
Dodatków Mieszkaniowych.

wniosek wpłynie 2 lipca, pieniądze będą wypłacane od 1 lipca w
lipcu, tak że nie będzie wyrównania. Po upływie tego okresu
przejściowego, czas na wydanie decyzji będzie wynosił jeden
miesiąc – poinformowała Edyta Filarowska, inspektor ds.
świadczeń rodzinnych.
Rodziny z terenu Gminy Namysłów nie wnoszące o
ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze
dziecko będą mogli składać wnioski w świetlicach wiejskich
(według załączonego harmonogramu).
Miejscowość
Smarchowice Śląskie, Niwki,
Barzyna

Brzozowiec

Program „Rodzina 500 plus”, to nieopodatkowane
świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na każde drugie i
kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny mniej
zamożne otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko.
ź 500 zł miesięcznie na dziecko otrzymają rodzice, opiekunowie
prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.
ź Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko
18 roku życia.
ź Na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymają
niezależnie od dochodu.
ź Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie
po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę
w rodzinie lub 1200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane
dziecko niepełnosprawne.
Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu
rodziny, przy ustalenia dochodu, jeżeli zamieszkuje z rodzicami i
utrzymuje się ze wspólnych dochodów. Ustawa o pomocy państwa
w wychowaniu dzieci definiuje „pierwsze dziecko” jako jedyne lub
najstarsze dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia.
- Gmina Namysłów jest bardzo dobrze przygotowana do
wypłaty środków z programu „Rodzina 500+”. Petenci są
przyjmowani w Ośrodku Pomocy Społecznej. Oprócz tego
wychodzimy z inicjatywą do mieszkańców naszych sołectw, gdzie
pracownicy OPS będą przyjmowali wnioski od mieszkańców na
drugie i każde kolejne dziecko, wg załączonego poniżej
harmonogramu. Wypłata środków nie nastąpi niestety od 2
kwietnia, ponieważ jest to niemożliwe. Każdy wniosek musi być
bowiem odpowiednio przeanalizowany i zweryfikowany, ale
postaramy się to zrobić w jak najkrótszym terminie –
poinformował wiceburmistrz Artur Włodarczyk.
W przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy,
począwszy od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. włącznie, prawo
do świadczenia wychowawczego ustala się od wejścia w życie
ustawy - czyli od 01.04.2016 r.
Na ustalenie i wypłatę świadczeń Ośrodki mają w
pierwszym okresie 3 miesiące, a nie miesiąc od dnia złożenia
wniosku, dlatego wniosek można złożyć w dowolnym terminie,
niekoniecznie już w kwietniu.
Osoby, które złożą wnioski po 1 lipca 2016 r. nabędą prawo
do świadczenia wychowawczego od miesiąca złożenia wniosku.
- Obecnie od daty złożenia wniosku, mamy 3 miesiące na
wydanie decyzji i wypłacenie świadczeń. Jeżeli wniosek wpłynie do
nas 1 lipca, możemy się cofnąć z wyrównaniem do 1 kwietnia, a
pieniądze muszą być wypłacone wówczas w lipcu. Natomiast jeżeli

Krasowice

Głuszyna, Brzezinka

Przeczów

Jastrzębie, Nowy Folwark

Woskowice Małe

Baldwinowice, Igłowice, Bukowa
Śląska
Kamienna, Rychnów

Objazda, Kowalowice , Nowy
Dwór, Michalice, Józefków
Smogorzów, Pawłowice

Ligota Książęca

Minkowskie
Ziemiełowice, Łączany
Smarchowice Wielkie,
Smarchowice Nowe,
Krzemieniec, Żaba
Mikowice

Dzień przyjmowania wniosku
Świetlica wiejska w Smarchowicach
Śląskich
18.04.2016 godz. 10:00-17:00
19.04.2016 godz. 8:00-14:00
Świetlica wiejska w Brzozowcu
28.04.2016 godz. 10:00-17:00
29.04.2016 godz. 8:00-14:00
Świetlica wiejska w Krasowicach
09.05.2016 godz. 10:00-17:00
10.05.2016 godz. 8:00-14:00
Świetlica wiejska w Głuszynie
20.04.2016 godz. 10:00-17:00
21.04.2016 godz. 8:00-14:00
Świetlica wiejska w Przeczowie
10.05.2016 godz. 10:00-17:00
11.05.2016 godz. 8:00-14:00
Świetlica wiejska w Jastrzębiu
26.04.2016 godz. 10:00-17:00
27.04.2016 godz. 8:00-14:00
Świetlica wiejska w Woskowicach
Małych
18.04.2016 godz. 10:00-17:00
19.04.2016 godz. 8:00-14:00
Świetlica wiejska w Bukowie Śląskiej
09.05.2016 godz. 10:00-17:00
10.05.2016 godz. 8:00-14:00
Świetlica wiejska w Kamiennej
14.04.2016 godz. 10:00-17:00
15.04.2016 godz. 8:00-14:00
Świetlica wiejska w Kowalowicach
20.04.2016 godz. 10:00-17:00
21.04.2016 godz. 8:00-14:00
Świetlica wiejska w Smogorzowie
28.04.2016 godz. 10:00-17:00
29.04.2016 godz. 8:00-14:00
Świetlica wiejska w Ligocie Książęcej
18.04.2016 godz. 10:00-17:00
19.04.2016 godz. 8:00-14:00
Świetlica wiejska w Minkowskiem
28.04.2016 godz. 10:00-17:00
Świetlica wiejska w Łączanach
14.04.2016 godz. 10:00-17:00
Świetlica wiejska w Smarchowicach
Nowych
20.04.2016 godz. 10:00-17:00
21.04.2016 godz. 8:00-14:00
Świetlica wiejska w Mikowicach
28.04.2016 godz. 10:00-17:00
29.04.2016 godz. 8:00-14:00

Pozostałych mieszkańców zapraszamy do siedziby OPS w
Namysłowie przy ul. Harcerskiej 1.
Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.opole.uw.gov.pl, w
zakładce - Rodzina 500 plus.
OPS Namysłów
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Światowy Dzień Zdrowia
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Namysłowie informuje, iż 7 kwietnia 2016 r.
obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia, który
przebiegał pod hasłem - Pokonaj Cukrzycę!
Wraz z rosnącym rozpowszechnieniem cukrzycy,
coraz ważniejsze staje się posiadanie wiedzy o tym,
jak można zminimalizować ryzyko wystąpienia
choroby, a także o sposobach jej wykrywania i
leczenia.
Informacje ogólne: Niemal 350 milionów osób
na całym świecie cierpi na cukrzycę –chorobę
przewlekłą, do której dochodzi, gdy organizm nie
wytwarza wystarczającej ilości insuliny lub nie jest w
stanie skutecznie wykorzystywać własnej insuliny w
procesie metabolizmu cukrów pochodzących ze spożywanej
żywności. Insulina to hormon regulujący poziom cukru we krwi,
będącego źródłem energii potrzebnej nam do życia. Jeżeli glukoza
nie może przeniknąć do komórek organizmu i pozostaje w
krwiobiegu, jej stężenie może wzrastać do szkodliwego poziomu.
W 2012 roku cukrzyca była bezpośrednią przyczyną około 1,5 mln
zgonów na świecie, z których 80% miało miejsce w państwach o
niskich i średnich dochodach. Według prognoz WHO, do 2030 roku
cukrzyca stanie się jedną z siedmiu najczęściej występujących
przyczyn zgonów.
Rozróżniamy dwa główne typy choroby.

Osoby cierpiące na cukrzycę typu 1 na ogół w ogóle nie
wytwarzają własnej insuliny i dlatego, aby przeżyć, muszą
przyjmować insulinę w formie iniekcji.
Chorzy na cukrzycę typu 2, którzy stanowią około 90% wszystkich
przypadków zachorowań, najczęściej wytwarzają
własną insulinę, ale w niewystarczającej ilości lub ich
o r ga n i z m n i e j e s t w s t a n i e j e j w ł a ś c i w i e
wykorzystywać. Osoby chore na cukrzycę typu 2 na
ogół mają nadwagę i prowadzą siedzący tryb życia.
Długotrwale utrzymujący się we krwi wysoki poziom
g l u ko z y p o w o d u j e u s z ko d ze n i e n a r z ą d ó w
wewnętrznych i może być przyczyną zawału serca,
udaru mózgu, niewydolności nerek, impotencji oraz
zakażeń prowadzących do amputacji kończyn. Przy
zastosowaniu właściwego leczenia, wpływ cukrzycy na życie
chorego można zminimalizować. Nawet osoby cierpiące na
cukrzycę typu 1 mogą cieszyć się długim życiem w zdrowiu.
Informacje związane z tą tematyką można zaleźć na stronie
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO):
h t t p : / / w w w.w h o . i n t / c a m p a i g n s / w o r l d - h e a l t h day/2016/event/en/ oraz na stronie Biura WHO w Polsce:
http://www.who.un.org.pl/aktualnosci.php?news=163&wid=1
2&wai=&year=&back=/
PPIS w Namysłowie

Z okazji Dnia Sołtysa
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marca br., w przypadający tego dnia Dzień Sołtysa,
Burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński spotkał się z
sołtysami z gminy Namysłów w restauracji „Inka” w
Namysłowie.
Przekazując życzenia dla wszystkich sołtysów, w
podzięce za ich trud i wysiłek w sprawowaniu tej zaszczytnej
funkcji oraz za zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności,
burmistrz wręczył bukiet kwiatów Danucie Łukasiak, sołtys wsi
Jastrzębie, a jednocześnie przewodniczącej funkcjonującego od
ponad roku konwentu sołtysów.
Przy wspólnym obiedzie, w pogodnej atmosferze, nie
zabrakło luźnych rozmów, podziękowań, ale i wielu pytań
dotyczących nurtujących sołtysów spraw, na które burmistrz
udzielił odpowiedzi.
W spotkaniu uczestniczyli także zastępca burmistrza Artur
Włodarczyk, przewodniczący Rady Miejskiej w Namysłowie
Sylwester Zabielny, sekretarz gminy Adam Lupa, skarbnik gminy
Iwona Wilczyńska oraz naczelnik Wydziału Rolnictwa
i Nieruchomości Bogusława Ciupa.

Szkolenie informacyjno-edukacyjne

22

22 marca br. pracownicy Polskiego Związku
Niewidomych Okręgu Opolskiego zorganizowali w
dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
szkolenie informacyjno - edukacyjne, dotyczące
funkcjonowania osób niewidomych i słabo widzących.
Szkolenie skierowane było do samorządowców,
urzędników, pracodawców, architektów, nauczycieli,
budowlańców i innych osób, mających w jakikolwiek sposób
wpływ na aranżacje przestrzeni publicznej. Szkolenie było
podzielone na trzy moduły. Najpierw omówiono specyfikę
funkcjonowania osób z poważną dysfunkcją wzroku, ich
specyficzne potrzeby oraz możliwości. Następnie przedstawiono
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modelowe rozwiązania w kwestii adaptacji małej i dużej
(publicznej) przestrzeni. Ostatni moduł szkolenia poświęcono
specyfice pracy osób niewidomych i słabo widzących na
komputerze oraz zastosowaniu sprzętu tyfloinformatycznego w
adaptacji stanowiska pracy (prezentacja modelowych rozwiązań).
Głównym celem szkolenia była integracja osób z deficytami
wzrokowymi ze społeczeństwem poprzez promocję dobrych
praktyk, rozwiązań i uwrażliwienie uczestników spotkania na
specyficzne potrzeby osób niewidomych i słabo widzących.
Zarząd Polskiego Związku Niewidomych Okręgu

Opolskiego składa serdeczne podziękowania Panu Burmistrzowi
Namysłowa Julianowi Kruszyńskiemu oraz Panu Sekretarzowi
Gminy Adamowi Lupie, za pomoc oraz życzliwość w czasie
organizowania szkolenia. Dziękujemy również wszystkim
uczestnikom szkolenia za ich obecność.
Krystyna Pacholik
Prezes Zarządu Okręgu Opolskiego PZN
Włodzimierz Ożga
Dyrektor Okręgu Opolskiego PZN

ZAMKI I PAŁACE GMINY NAMYSŁÓW, CZĘŚĆ I
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tanowiący obecnie własność
Browaru Namysłów zamek jest
niedostępny dla zwiedzających.
Budowla jest ukryta przed okiem
turysty także dlatego, że przylega do
budynków, w których znajdują się biura
browaru, a podziwiać go można jedynie z
pewnej odległości. Starsi namysłowianie
pamiętają zapewne, że jeszcze w latach
70. zeszłego wieku obok zamku wiodła
główna droga w kierunku Wrocławia (nie
istniała jeszcze wówczas północna
obwodnica centrum miasta, czyli ul.
Sikorskiego).
W świetle najnowszych badań
archeologicznych należy sądzić, że
murowana rezydencja władającego
miastem księcia istniała już zapewne w
roku 1313, kiedy w następstwie rozpadu
monarchii Henryka III Głogowskiego
powstało niezależne księstwo ze stolicą
w N a my s ł o w i e . W t a k i m z a m k u
zamieszkał Konrad I, znany z
dokumentów źródłowych jako autor
transakcji z namysłowskimi franciszkanami. Przebudowę obiektu
chroniącego dostępu do miasta od zachodu zainicjował cesarz
Karol IV Luksemburski, władający Namysłowem od 1348 r. Od tego
czasu na zamku mieszkał królewsko-cesarski (cesarze z dynastii
Luksemburgów byli jednocześnie władcami Czech, podobnie było
w przypadku Habsburgów) namiestnik, zwany starostą lub
kapitanem. XIV-wieczny zamek to jego dzisiejsza część północna.
Rozbudowa zamku nastąpiła po 1533 r., gdy jego
właścicielem została wrocławska rada miejska. Z tego okresu
pochodzi zachodnie skrzydło budowli oraz budynek bramny,
położony we wschodniej części kompleksu. Wejściem głównym do
zamku był wówczas widoczny z dziedzińca ryzalit, na którego
piętrze mieściła się książęca kaplica. W l. 1703-1810 właścicielem
warowni był Zakon Krzyżacki, który otrzymał go od cesarza
Leopolda I Habsburga wraz z lennem zamkowym, czyli sześcioma
wsiami w pobliżu Namysłowa. Z czasów ich władania zamkiem
pochodzi skrzydło południowe, dobudowane w XVIII w. Po
sekularyzacji majątków klasztornych jaka nastąpiła w Królestwie
Prus w roku 1810 zamek stał się własnością starostwa, a następnie
trafiał w ręce prywatnych właścicieli.
Jednym z nich był Hugo von Garnier, właściciel
Biestrzykowic. Jego staraniami w 1861 r. udało się wyremontować
zamkową kaplicę. Kolejnym posiadaczem zamku stał się właściciel
browaru, Albrecht Haselbach (1851-1932). Zakupił on budowlę w
roku 1895 na stałe wiążąc ją z posiadanym przez siebie browarem,
którego tradycje stara się kontynuować istniejąca do dziś firma.

Zamek w Namysłowie

fot. Roman Szołdra, turystyka-namyslow.pl

Haselbach usunął z okolic fortecy wiele starych budowli, a same
wnętrza poddał gruntownym modernizacjom. Ostatnie większe
prace remontowe zostały wykonane wewnątrz budowli w l. 193738. Właścicielem zamku był już wówczas syn Albrechta, Albrecht
August Haselbach (1892-1979). Północne skrzydło zamku
przeznaczono wówczas na mieszkania dla pracowników browaru,
którą to funkcję zachowało ono aż po początki XXI w. Inwestycje
dokonane w latach 30. XX w. zakończyła przebudowa piwnic.
Tuż przed wybuchem II wojny światowej właściciel zamku
zaczął umieszczać w nim przedmioty świadczące o przeszłości
miasta i okolic, urządzając w środku muzeum regionalne. Zimą
1944/45 r. opuszczający Namysłów Niemcy zabrali ze sobą wiele z
tych wartościowych eksponatów. Kolekcja Haselbacha trafiła do
Bawarii, a on sam na zawsze opuścił Śląsk. W latach 1946-49 na
zamku funkcjonowała Składnica Muzealna Ministerstwa Kultury i
Sztuki, której kierowniczkami były Halina Giecewicz (1912-1998)
oraz Natalia Horodyska (1886-1970). Jak wiemy funkcję muzealną
pełnił zamek jeszcze stosunkowo niedawno, ostatecznie
zgromadzone w nim pamiątki opuściły warownię po ponownym
przejęciu zamku przez browar, co nastąpiło na przełomie XX i XXI
stulecia.
Warto wspomnieć, że renesansowa studnia, którą możemy
podziwiać na dziedzińcu zamkowym została sprowadzona do
Namysłowa z parku krajobrazowego w Bukowcu (pow.
jeleniogórski).
Mateusz Magda
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Nowe zasady parkowania w Namysłowie
4 maja br., decyzją namysłowskich radnych, wejdą w życie
nowe zasady korzystania ze stref płatnego parkowania w
Namysłowie. Kierowców czeka wiele zmian.
Najistotniejszą zmianą będzie to, że dotychczas
funkcjonująca strefa płatnego parkowania będzie podzielona na
dwie strefy – A i B. Strefa A obejmie namysłowski Rynek. Strefę B
będą tworzyć ulice: 3 Maja, Bohaterów Warszawy, Bolesława
Chrobrego, Harcerska, Komuny Paryskiej, Krakowska, Ludwika
Waryńskiego, Obrońców Pokoju, Piastowska, Plac Wolności,
Pocztowa, Stanisława Dubois, Stanisława Staszica, Szkolna,
Walerego Wróblewskiego, Wały Jana III i Wojska Polskiego.
Podział na dwie strefy, będzie też rozróżniał opłaty za parkowanie.
W strefie A pierwsza godzina będzie kosztować 3 zł. Jednak
udogodnieniem w tym przypadku będzie możliwość uiszczenia
opłaty tylko za pierwsze piętnaście minut postoju – 20 groszy.
Druga godzina będzie kosztować 3,60 zł, trzecia 4,30, a czwarta i
każda kolejna 3 zł. Wyższe stawki za długotrwałe parkowanie w

ścisłym centrum miasta mają, w opinii pomysłodawcy, wymusić
większą rotację parkujących aut wokół ratusza i naprzeciwko starej
księgarni.
Dużo niższe opłaty będą obowiązywać w strefie B. Tam za
pierwszą godzinę zapłacimy 1 zł i podobnie jak w strefie A, a
pierwsze 15 min 20 groszy. Druga godzina parkowania w strefie B
będzie kosztować 1,20 zł, trzecia 1,40 zł, a czwarta i każda kolejna
ponownie 1 zł. Opłata uiszczona w strefie A, będzie obowiązywała
również w strefie B. Jednak bilet zakupiony w strefie B, nie będzie
skuteczny w strefie A. Płacić będzie można gotówką, kartą
płatniczą lub za pomocą specjalnej aplikacji w telefonie. Brak
opłacenia postoju będzie skutkował karą pieniężną w wysokości
30 zł, a jeśli zdecydujemy się ją zapłacić po siedmiu dniach od
wystawienia wezwania to w wysokości 50 zł.
Abonament na parkowanie będzie można wykupić tylko w
strefie B, a jego wysokość będzie wynosiła: 20 zł za miesiąc dla
mieszkańców strefy i 40zł za miesiąc dla mieszkańców spoza strefy.
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Strefą płatnego parkowania w Namysłowie zarządzać
będzie Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o.
(w bud. strefy, wejście od tyłu), ul. Dubois 5, tel. 77 4 107 265
oraz tel. kom. 608 381 173.
SS

Stawki opłaty za postój pojazdów
obowiązujące od 4 maja 2016 r.
1 godzina
2 godzina 3 godzina
15 minut 45 minut

Strafa A

3,00 zł
0,20 zł

Strefa B

3,60 zł

4,30 zł

3,00 zł

1,20 zł

1,40 zł

1,00 zł

2,80 zł

1,00 zł
0,20 zł

4 godzina
i kolejne

0,80 zł

Większa rotacja i bardziej dostępne
miejsca parkingowe – rozmowa
z wiceburmistrzem Rafałem Nowowiejskim
4 maja br. zaczną obowiązywać długo
zapowiadane zmiany dotyczące stref
płatnego parkowania w Namysłowie. Czym
są podyktowane?
Rafał Nowowiejski, Zastępca Burmistrza
Namysłowa - Zależy na tym, żeby zapewnić
możliwość parkowania zarówno
mieszkańcom Rynku, mieszkańcom całej
strefy parkowania, przedsiębiorcom
prowadzącym tam biznesy, dostawcom oraz
przyjezdnym. Jak w ynika z naszych
obserwacji przez ostatnie kilka miesięcy, kiedy strefa nie
funkcjonowała, problem parkowania w centrum miasta był dość duży.
Dlatego kierowaliśmy się tym, by jednocześnie zabezpieczyć możliwie
optymalną ilość miejsc do parkowania, jak i zwiększyć rotację
samochodów.
Jakich zmian może oczekiwać kierowca korzystający ze strefy
płatnego parkowania w Namysłowie? Jakie udogodnienia
wprowadzono?
- Wprowadzamy dwie strefy parkowania na strefy: A i B. Strefa A to
ścisły Rynek, parkingi zlokalizowane wokół Ratusza, oraz parkingi
naprzeciwko dawnej księgarni. Strefa A wymaga największej ochrony,
więc tam wprowadzamy wyższe opłaty. Wcześniej za godzinę
parkowania płaciliśmy złotówkę, a od teraz za godzinę w sumie
zapłacimy 3 zł. Nowością i udogodnieniem będzie możliwość
wykupienia biletu na krótszy czas korzystania z parkingu, tj. pierwsze
15 minut będzie kosztowało tylko 20 groszy, a następne 45 min 2,80 zł.
Strefa B, to pozostałe, poza Rynkiem, ulice w ramach obowiązywania z
poprzedniej strefy i tutaj opłata jest niższa, bo 1 zł za pierwszą godzinę.
Z tego za pierwsze 15 min zapłacimy 20 groszy, a za kolejne 45 min 80
groszy.
Tego typu rozwiązanie spowoduje zwiększenie rotacji parkowania w
ścisłym centrum miasta. Dzięki temu będziemy mieli możliwość
załatwienia najpilniejszych i prostych spraw w obrębie Rynku - w
sklepach, w bankach, w biurach. Jeśli będziemy potrzebować więcej
czasu, to zastanowimy się, czy nie wybrać miejsca w strefie B lub na
którymś z parkingów bezpłatnych. Tu należy podkreślić, że dotychczas
płatny parking przy Urzędzie Miejskim dla klientów urzędu będzie
parkingiem bezpłatnym. W przyszłości będziemy chcieli go
powiększyć.
Wprowadzimy również abonament na parkowanie w strefie: dla
mieszkańców z Rynku 20 zł za miesiąc, a dla wszystkich pozostałych 40
zł za miesiąc. To nie jest wysoka cena w porównaniu z innymi
miastami. To co ważne, na pewno abonament nie obowiązuje w
strefie A, bo to jest ta najbardziej chroniona część strefy.
Z pewnością udogodnieniem będzie również możliwość zapłaty za
bilet - oprócz gotówką - za pomocą karty płatniczej lub poprzez
aplikację w telefonie komórkowym. W tym ostatnim przypadku
będzie istniała możliwość zapłaty za rzeczywisty czas parkowania.
A skąd pomysł, aby strefą płatnego parkowania zarządzała
spółka gminna - Zakład Administracji Nieruchomości?
- Do tej zajmowała się tym firma zewnętrzna i ponad 52 proc.
wpływów z tytułu opłat parkingowych wpływało do jej kasy. Zależało
nam na tym, żeby ten pieniądz został w Namysłowie. Będzie wpływał
na konto spółki, której stuprocentowym udziałowcem jest gmina
Namysłów. W ten sposób podwyższamy jej wartość, potencjał oraz
możliwości rozwoju. Pieniądze te będą inwestowane w mienie
komunalne, którym spółka zarządza, więc tym samym wrócą do
mieszkańców.
SS, MR
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Sukcesy „Dwójki” w konkursach przedmiotowych

W

Gimnazjum Nr 2 w Namysłowie zapewniamy pełny
rozwój intelektualny uczniów i kształcenie na
wysokim poziomie.
Działania edukacyjne wspieramy szeroką gamą
prężnie działających kół przedmiotowych, zaś pasje uczniowskie i
uzdolnienia artystyczne młodzieży rozwijamy w kołach
zainteresowań. Efektem naszej wspólnej – nauczycielskiej i
uczniowskiej pracy - są sukcesy w konkursach przedmiotowych,
których tegoroczna edycja właśnie się zakończyła. Mamy powody
do zadowolenia, gdyż wyniki naszych uczniów są imponujące.
A oto one:
Wojewódzki Konkurs Polonistyczny:
- Jagoda Pastucha, kl. II d – I miejsce, laureatka etapu
wojewódzkiego,
- Natalia Środoń, kl. III e – II miejsce, Zuzanna Kania, kl. II d – V
miejsce.
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego:
- Zuzanna Kania, kl. II d – I miejsce, finalistka etapu wojewódzkiego,
- Marta Janiszewska, kl. II d, II miejsce, finalistka etapu
wojewódzkiego,
- Karolina Humeniuk, kl. III e oraz Olga Kwiecień, kl. II c, zajęły ex
aequo V miejsce.
Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego:
- Zuzanna Kania, kl. II d, I miejsce,
- Jagoda Długosz, kl. III e, II miejsce,
- Marta Janiszewska, kl. II d, IV miejsce.
Wojewódzki Konkurs Historyczny:
- Mateusz Adamczyk, III e, II miejsce, laureat konkursu
wojewódzkiego,
- Anna Iżycka, kl. II b, I miejsce, finalistka etapu wojewódzkiego,
- Jagoda Pastucha, kl. II d, III miejsce,

- Zuzanna Kania, kl. II d, IV miejsce.
Wojewódzki Konkurs Matematyczny:
- Zuzanna Kania, kl. II d, I miejsce, finalistka etapu wojewódzkiego,
- Maria Wanat, kl. III a, III miejsce,
- Wiktoria Gadomska, III a, IV miejsce,
- Adrianna Kowalska, II c, V miejsce.
Wojewódzki Konkurs Fizyczny:
- Nikodem Górski, III e, I miejsce,
- Mateusz Simlat, III e, Weronika Korzeniowska, III d, III miejsce ex
aequo,
- Maria Wanat, III a, IV miejsce,
- Dominik Masztalerz, III b, Patrycja Walczak III d, V miejsce ex
aequo.
Wojewódzki Konkurs Biologiczny:
- Paula Szczepaniak, II d, I miejsce,
- Zuzanna Kania, II d, II miejsce,
- Nikodem Górski, III e, V miejsce.
Wojewódzki Konkurs Geograficzny:
- Zuzanna Kania, II d, I miejsce, laureatka konkursu wojewódzkiego,
- Marta Janiszewska, II d, III miejsce,
- Jagoda Pastucha, II d, V miejsce.
Wojewódzki Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
eliminacje rejonowe:
- Jan Ciepły klasa II c – kwalifikacja do etapu wojewódzkiego,
- Adrianna Kowalska klasa II c – kwalifikacja do etapu
wojewódzkiego.
Powyższe zestawienie prezentuje pozycje naszych uczniów
do piątego miejsca w etapie gminnym, choć wielu uczestników
zmieściło się w pierwszej dziesiątce.
Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Namysłowie

„Senior w formie”
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stycznia br. w sali konferencyjnej Starostwa
Powiatowego w Namysłowie Pani Magdalena
Klimaszewska wygłosiła wykład pt. „Senior w
formie - punkt widzenia osteopaty”. Wykład
zorganizował Uniwersytet III Wieku, konkretnie Krystyna
Radwańska, która jest także aktywną Radną Namysłowskiej
Rady Seniorów.
W wykładzie przedstawiono możliwości terapii
osteopatycznej oraz fizjoterapii dla osób w wieku 60+, sposoby
radzenia sobie z bólem, zalecane formy aktywności itp. W
spotkaniu uczestniczyło ok. 60 słuchaczy.
Kim jest osteopata? Na czym polega osteopatia?
Osteopatia, to system opieki zdrowotnej, który do diagnozowania i
leczenia wykorzystuje zdolności manualne. Zarówno diagnostyka i
terapia opiera się głównie na działaniu manualnym. Celem jest
znalezienie pierwotnej przyczyny schorzeń, czy zaburzeń w
organizmie oraz ukierunkowanie postępowania terapeutycznego
na ten „słaby punkt”- wierząc, że ciało jest w stanie samo się
zregenerować i doskonale wie, jak te procesy mają przebiegać.
Osteopata ma natomiast za zadanie uruchomić procesy
naprawcze organizmu w taki sposób, aby całe ciało zaczęło
funkcjonować fizjologicznie i powróciło do zdrowia.
W jaki sposób odbywa się terapia osteopatyczna i jaki jest
jej cel?
Terapia osteopatyczna może złudnie przypominać zabieg
fizjoterapeutyczny. Poprzez dokładny wywiad oraz badanie
manualne określamy problem, który może wywoływać obecne

symptomy pacjenta. Opierając się na wiedzy z zakresu medycyny
akademickiej oraz dokładnej znajomości fizjologii i anatomii ,
możemy „odszyfrować” wzorzec patologiczny, w którym organizm
funkcjonuje i poddać go określonej formie terapii.
Kto może skorzystać z pomocy osteopaty?
Przede wszystkim osoby borykające się z sytuacjami bólowymi,
zarówno ostrymi, jak i chronicznymi, problemami funkcjonalnymi
niemal wszystkich układów ciała - układu pokarmowego,
nerwowego, krążeniowo - oddechowego, urologicznego itd. Z
pomocy osteopaty mogą korzystać osoby praktycznie w każdym
wieku, od niemowląt po seniorów.
Czy terapia tego typu zastępuje inne formy leczenia?
Osteopatia nie jest alternatywą dla medycyny, jest raczej
medycyną alternatywną. Może być zarówno formą postępowania
samą w sobie, jak również wspomaganiem leczenia. Problemy
pacjenta postrzegane przez osteopatę można zobrazować poprzez
analogię do góry lodowej. To, co stanowi obecne symptomy - jest
widocznym szczytem owej góry, natomiast wszystko, co mogło je
wywołać bądź doprowadzić do obecnego stanu, zazwyczaj kryje
się pod powierzchnią. Celem jest więc dotarcie do pierwotnej
przyczyny zaburzenia, która z pozoru może nie mieć związku z
obecnymi dolegliwościami. Medycyna klasyczna niestety często
stosuje postępowanie, które skupia się tylko i wyłącznie na
pewnej, określonej i problematycznej części ciała, nie zwracając
uwagi na resztę składowych naszego organizmu. To tak jakby
człowiek zbudowany został z niezależnych od siebie struktur i
systemów. A jest wręcz przeciwnie - ciało stanowią bowiem
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połączone ze sobą elementy, które nieustannie współpracują i
poddawane są wzajemnym interakcjom.
Uczestniczyła Pani w spotkaniu przygotowanym
specjalnie dla naszych namysłowskich Seniorów, jakiej tematyki
dotyczyło?
Do tej pory był to jeden wykład, który przede wszystkim miał na
celu uświadomienie naszym Seniorom, jakie schorzenia i choroby
występują najczęściej w tej grupie wiekowej, opisanie możliwych
form terapii, bezpiecznych form aktywności fizycznej, która w tym
wieku może okazać się lekiem na całe zło i uświadomienie, że
błędne jest dotychczasowe przekonanie, że w tym wieku ból i
ograniczenie funkcjonowania jest czymś naturalnym. Otóż nie.
Wiadomo że naturalne są zmiany degeneracyjne, na które nie do
końca mamy wpływ, ale możemy w pewnym stopniu zapanować
nad bólem im towarzyszącym, uniemożliwiającym normalne
funkcjonowanie. Chciałam, aby uczestnicy zrozumieli, że wzięcie
zdrowia w swoje ręce jest bardziej skuteczne i pomocne, niż np.
niekontrolowane łykanie leków przeciwbólowych.
Czy odbędą się kolejne tego typu spotkania?

Mam nadzieję, że tak. Tym bardziej, że pojawiły się pytania o
kolejne wykłady m.in., w temacie wpływu stresu na nasze zdrowie.
Jeśli poprzez takie działania możemy obudzić świadomość
pacjentów oraz przekonać, że lepiej wziąć odpowiedzialność za
własne zdrowie, a nie zrzucać ją na lekarzy, to wydaje mi się, że
warto próbować.
Czyli metoda ta, trochę niekonwencjonalna, przyjęła się
wśród naszych Seniorów?
Chyba tak. Miałam wrażenie, że początkowo podchodzono do
tematyki wykładu nieco sceptycznie, co wynikało raczej z
nieznajomości tej formy terapii. Jednak w trakcie wykładu,
przedstawiając podstawowe zasady tego podejścia oraz
możliwości pomocy wydawało się, że przekonało to naszych
Seniorów. Celem spotkania było jednak uświadomienie
uczestników, aby nie dali się wciągnąć w błędne koło swoich
dolegliwości, by nie pozostawali bierni wobec swojego zdrowia i
podjęli odpowiedzialną walkę o lepsze fizyczne i psychiczne
samopoczucie.
MR/AO

„SENIOR 80 +”
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m a r c a b r. b u r m i s t r z
Namysłowa Julian
Kruszyński uczestniczył w
u ro c zyst y m s p o t ka n i u
Seniorów - „Senior 80 +”.
Spotkanie miało miejsce w
Namysłowskim Ośrodku Kultury, a
uczestniczyli w niej licznie
zgromadzeni Seniorzy, którzy
ukończyli 80-ty rok życia.
Organizatorem był Zarząd Rejonu I
Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów z siedzibą w
Namysłowie, pod przewodnictwem
Krystyny Lupy.
Wśród zaproszonych gości
byli również Starosta Namysłowski
Andrzej Michta, wójt Gminy
Świerczów Andrzej Gosławski oraz
przedstawiciel Wójta Gminy Domaszowice Bożena Białkowska.
Spędzony wspólnie czas umiliły występy zespołów „Biedronki” i
„Fanki” ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Namysłowie, przygotowane
przez Danutę Miś oraz zespołu „Namysłowiacy ”, pod
kierownictwem Janiny Dominik i opieką Ryszarda Radomińskiego.
- Dziękuję wszystkim wymienionym gościom za obecność i
wspólne przeżywanie tej jakże ważnej dla naszych Seniorów
uroczystości, pomoc, wsparcie i ciepłe słowa. Serdecznie dziękuję
sponsorom, którzy wsparli nasze spotkanie - Firmom
„AGROMUND” Sp. z o.o. – Państwa Zofii Krzyżanowskiej –

Podeszwa i Edmunda Podeszwa, „Metalprodukt” Sp. z o.o. – Pana
Władysława Dziedzica, Bankowi Spółdzielczemu w Wołczynie,
właścicielowi Apteki „Mniszek” w Namysłowie – Panu Wiesławowi
Górze, Namysłowskiemu Ośrodkowi Kultury oraz wszystkim
artystom, którzy uświetnili nam tą wspaniałą uroczystość –
powiedziała przewodnicząca Krystyna Lupa.
Uroczystości tego typu, to wspaniała okazja do spotkań
Seniorów w tak licznej grupie, wspólnych rozmów w miłym gronie,
przy kawie, herbacie i „dobrym ciastku”, zapominając choć na
chwilę o wszelkich smutkach, troskach i dolegliwościach.
MR

Pokaz wędkarstwa rzutowego w SP nr 3

4

W dniach od 23.02 do 10.03.2016 r. w Szkole Podstawowej
nr 3 w Namysłowie, podczas lekcji wychowania fizycznego
klas II-IV przeprowadzono pokaz wędkarstwa rzutowego.
W zajęciach uczestniczyło około 150 dzieci. Pokaz
prowadził prezes koła Stanisław Łowczykowski. Dziękujemy
d y r e kc j i i g r o n u p e d a g o g i c z n e m u z a u m o ż l i w i e n i e
przeprowadzenia pokazu, jednocześnie liczymy na pozyskanie
młodzieży do uprawiania tej dyscypliny wędkarstwa.
SŁ
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Dzień Kobiet w Smarchowicach Wielkich
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marca br. w sali Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Smarchowicach Wielkich odbyło się spotkanie z
okazji Dnia Kobiet. Na zaproszenie Sołtysa
odpowiedziała liczna grupa Pań z naszej
miejscowości.
Spotkanie rozpoczęło się od złożenia życzeń Kobietom
przez Sołtysa oraz wręczenia Paniom symbolicznego prezentu w
postaci róży i czekolady.
Po życzeniach Panie rozpoczęły wspólne świętowanie. Z sali
dobiegały głośne rozmowy i śmiechy. O dobry nastrój naszych Pań
zadbała grupa muzyków, która przygrywała w rytm polskich
przebojów, a mieszkanki Smarchowic głośno śpiewały.
Spotkanie okazało się bardzo udane. Przebiegało w
przemiłej atmosferze. Było doskonalą okazją, aby Panie mogły ze
sobą porozmawiać, czy pożartować. W spotkaniu wzięły udział
Panie w rożnym wieku, co jest dowodem na to, że można
integrować się bez względu na datę urodzenia.
Jednakże bardzo ważnym punktem spotkania był pomysł
założenia Wiejskiego Koła Gospodyń. Zgromadzone Panie wyraziły

swoją aprobatę dla tego pomysłu, gdyż jak same stwierdziły - takie
koło pozwoli im spotykać się częściej i jeszcze częściej organizować
takie sympatyczne imprezy.
Wszystkim Paniom serdecznie dziękujemy za obecność na
spotkaniu i jeszcze raz życzymy pogody ducha i radości przez cały
rok!
Agnieszka Paczkowska

Rekrutacja na praktyki letnie w Nestlé w Namysłowie już otwarta

J

ak co roku w marcu firma Nestlé rozpoczęła rekrutację na
praktyki letnie. W fabryce lodów w Namysłowie
poszukiwani są studenci i absolwenci, którzy chcieliby się
przekonać jak wygląda praca w Dziale Zapewnienia
Jakości. Trzymiesięczne praktyki są w pełni płatne, a po ich
zakończeniu najlepsi uczestnicy mają szansę na propozycję stałej
pracy.
Szansę na praktyki mają studenci IV i V roku lub absolwenci
do dwóch lat po obronie kierunków związanych z technologią
żywności, biotechnologią, mikrobiologią. Praktyki letnie w Nestlé
trwają od 1 lipca do 30 września. Aplikacje na stronie internetowej
firmy można składać do 15 kwietnia 2016 roku. Pełna oferta
praktyk znajduje się na www.nestle.pl.
Już od 17 lat Nestlé przez 3 letnie miesiące szkoli
kilkudziesięciu młodych ludzi w całym kraju. Ten zorganizowany,
rozwijany od lat program praktyk, polega na powierzeniu każdemu
p ra k t y ka nto w i i n d y w i d u a l n e go p ro j e k t u n a b i eż ą co
monitorowanego i modyfikowanego przez opiekuna praktyk, z
którym praktykant przez cały czas będzie w stałym kontakcie. Na
koniec praktyk uczestnicy prezentują swój projekt przed członkami
zarządu, managementem i dyrektorami działów. Najlepszym z nich

Nestlé zaproponuje stałą pracę. Rok temu w Kargowej na stałe
zatrudniono po praktykach letnich 4 osoby.
Wsparcie ludzi młodych we wchodzeniu na rynek pracy to
jeden z globalnych priorytetów Nestlé. W ramach Inicjatywy Na
Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych – Nestlé needs YOUth firma
zadeklarowała stworzenie do końca 2016 roku w całej Europie aż
10 000 miejsc pracy dla osób do 30. roku życia oraz kolejnych 10
000 miejsc staży i praktyk. W Polsce program objął już ponad 1000
osób.
– Dzięki praktykom młodzi ludzie mogą sprawdzić, jak może
wyglądać ich przyszła praca oraz porównać swoje wyobrażenie o
pracy zawodowej z rzeczywistością. To również bardzo dobry
moment, żeby zdobyć cenne doświadczenie i wzbogacić CV. Z roku
na rok rozwijamy nasz program praktyk i co roku wprowadzany
pewne zmiany w procesie rekrutacji, tak aby jeszcze skuteczniej
docierać do młodych talentów. Dodatkowo w tym roku
zaproponujemy kilka nowych atrakcji dla naszych praktykantów w
postaci inspirujących spotkań i szkoleń – powiedziała Katarzyna
Grzegory, Starszy Specjalista w Dziale Rekrutacji Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A

„…inspirowane Twardowskim”
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marca br. w Namysłowskim Ośrodku Kultury
odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie gminnego
ko n ku rs u a r t yst yc z n e go „ … i n s p i ro wa n e
Twardowskim” pod patronatem Burmistrza

Namysłowa.
Ideą spotkania była przypadająca w styczniu 2016 r. 10.
rocznica śmierci ks. Jana Twardowskiego - którego poezja wciąż
nas inspiruje, a dzięki spotkaniu mogliśmy na nowo odkryć tego
wielkiego Poetę - jego życie i twórczość. Wśród obecnych gości byli
m.in.: burmistrz Julian Kruszyński, wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Namysłowie Lucyna Medyk, przewodniczący
Namysłowskiej Rady Seniorów Kazimierz Kos wraz z zastępczynią
Zofią Bachrynowską, prezes Stowarzyszenia Pamięci Armii
Krajowej w Namysłowie Andrzej Tomczyk, dyrektor Gimnazjum Nr
2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie Artur Matkowski
oraz kierownik Biblioteki Publicznej w Namysłowie Teresa Hruby.
Na sali była obecna młodzież namysłowskich gimnazjów,

szkół średnich, a także Zespołu Szkół Specjalnych im. A.
Mickiewicza w Namysłowie wraz z nauczycielami. Liczną grupę
stanowili członkowie Namysłowskiego Stowarzyszenia
Diabetyków oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W spotkaniu
wzięli również udział członkowie Klubu Młodych Twórców „Wena”
oraz wielu mieszkańców Namysłowa.
Burmistrz Julian Kruszyński zaprezentował wiersz ks. J.
Twardowskiego pt. „Rachunek dla dorosłego” i wręczył specjalne
podziękowanie Pani Małgorzacie Górniak oraz jej uczniom z
Gimnazjum Nr 2 za twórczą współpracę i uświetnienie
Namysłowskiego Salonu Literackiego, poświęconego życiu i
twórczości ks. Jana Twardowskiego. Publiczność zachwycił także
spektakl uczniów Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w
Namysłowie pt. „Odejść na zawsze, by stale być blisko…” - ks. Jan
Twardowski w oczach młodych, wyreżyserowany przez
Małgorzatę Górniak oraz minirecital Patryka Dybki. Wiersze
Twardowskiego interpretowali również na scenie: Janina

Rudawska, Krystyna Pochyła, Ewa Kaca, Agnieszka Klimas i
Sylwester Zabielny.
Na konkurs wpłynęły prace artystyczne uczniów z Zespołu
Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku w
Namysłowie oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława
Iwaszkiewicza w Namysłowie.
Jury konkursu w składzie: Sylwester Zabielny Przewodniczący Rady Miejskiej w Namysłowie, Janina Rudawska Prezes Namysłowskiego Stowarzyszenia Diabetyków i Anna
Chmielewska - nauczycielka w Zespole Szkół Specjalnych im. A.
Mickiewicza w Namysłowie przyznało następujące nagrody:
W kategorii poezja I miejsce - Katarzyna Czuczwara (za
wiersz „Zbrojna… Miłość”) - Zespół Szkół Mechanicznych (opiekun:
Violetta Korytko). W kategorii praca plastyczna I miejsce Katarzyna Zielonka - ZSM (opiekun: Ewelina Syrowiczka), II miejsce
(ex aequo): Paulina Ciurys - ZSM (opiekun: E. Syrowiczka) i
Katarzyna Czuczwara - ZSM (opiekun: V. Korytko), natomiast III
miejsce (ex aequo): Bartosz Wolski - I LO (opiekun: Grażyna
Samulewicz) i Dominik Fabian - ZSM (opiekun: Dariusz Rybak).
Nagrodzone prace można obejrzeć w holu NOK.
Dyplomy i upominki za udział w konkursie plastycznym
otrzymali: Michał Dybka z I LO oraz Sandra Zadeberna i Miłosz
Dutkiewicz z ZSM w Namysłowie.
Fundatorami nagród w konkursie byli: Wydawnictwo

fot. Ewelina Syrowiczka
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Na zdjęciu (od lewej): Dominik Fabian (uczestnik konkursu, klasa 1 TM – ZSM w
Namysłowie), Violetta Korytko (opiekun, nauczyciel ZSM w Namysłowie), Dariusz
Rybak (opiekun, nauczyciel ZSM w Namysłowie), Miłosz Dutkiewicz (uczestnik
konkursu, klasa 2 TH/Z – ZSM w Namysłowie), Katarzyna Zielonka (uczestniczka
konkursu, klasa 3 TE/Z – ZSM w Namysłowie) oraz Katarzyna Czuczwara
(uczestniczka konkursu, klasa 1 TH/Z – ZSM w Namysłowie).

Świętego Wojciecha z Poznania oraz Urząd Miejski w Namysłowie i
Namysłowski Ośrodek Kultury.
Dziękujemy uczniom za udział w konkursie, a opiekunom za
wsparcie swoich wychowanków.
NOK

Tydzień z Internetem 2016

B

iblioteka Publiczna zaprosiła mieszkańców Namysłowa
do udziału w ogólnoeuropejskiej kampanii Tydzień z
Internetem 2016. Motywem przewodnim tegorocznej,
już szóstej edycji akcji, było świadome korzystanie z
Internetu i bezpieczne zakupy w sieci. 17 marca br. odbyło się
spotkanie „Bezpieczny e-konsument”, a przez cały tydzień (od 14
do 20 marca) można było sprawdzić swoją wiedzę o prawach
konsumenckich na stronie akcji http://tydzienzinternetem.pl/ i
na Facebooku.
Spotkanie „Bezpieczny e-konsument” zorganizowane przez
Bibliotekę Publiczną w Namysłowie było skierowane do osób
dorosłych, które chcą bezpiecznie robić zakupy w Internecie.
Uczestnicy wzięli udział w quizie, dzięki któremu dowiedzieli się
między innymi, jak tworzyć odpowiednie hasła do komputerów,
czy poczty elektronicznej, jak bezpiecznie płacić za zakupy w sieci,
jakie prawa przysługują kupującym w Internecie, których danych
nie powinniśmy podawać sprzedawcy, jak sprawdzać
wiarygodność sklepów internetowych.
W spotkaniu wzięła udział Rzecznik Praw Konsumenta

Katarzyna Paradowska, która przedstawiła prawa, jakie mają
konsumenci, problemy na jakie napotykają i jak je rozwiązywać.
Obecna na spotkaniu st. asp. Katarzyna Ulbrych rozmawiała nie
tylko na tematy dotyczące zagrożeń towarzyszących korzystaniu z
nowych technologii. Wskazała także sposoby na przeciwdziałanie
popularnym przestępstwom i oszustwom w sieci. Na spotkaniu był
obecny informatyk Jarosław Tuła, który przeprowadził quiz.
Tydzień z Internetem to doroczna, ogólnoeuropejska
kampania, której celem jest zachęcenie jak największej liczby osób
do poznania możliwości, jakie daje Internet. Co roku włącza się w
nią kilkadziesiąt krajów. W Polsce, w ciągu pięciu edycji, w
kampanii wzięło udział już 1200 instytucji i ponad 48000 osób.
Koordynatorem akcji jest organizacja pozarządowa TelecentreEurope, w Polsce koordynuje ją Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego we współpracy z wieloma partnerami.
Patronem honorowym Tygodnia z Internetem 2016 jest
Ministerstwo Cyfryzacji.
Biblioteka Publiczna w Namysłowie

V Powiatowy Konkurs Recytatorski „Wiersze Wiesława Drabika”
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marca br. w Bibliotece Publicznej w Namysłowie
przedszkolaki zaprezentowały swoje umiejętności
recytatorskie przedstawiając wiersze Wiesława
Drabika – autora ponad 200 humorystycznych
bajeczek i wierszyków dla dzieci.
Wiesław Drabik było także honorowym gościem podczas
tegorocznego konkursu, na który zgłosiło się 16 placówek z całego
powiatu: Przedszkole Integracyjne w Namysłowie, Przedszkole nr
1, 3, 4 i 5 w Namysłowie, Przedszkole w Bukowie Śląskiej, Ligocie
Książęcej, Wilkowie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Głuszynie,
Jastrzębiu, Idzikowicach oraz Smarchowicach Wielkich, Publiczne
Przedszkole w Pokoju, Świerczowie, Domaszowicach i Bukowiu.
Występy oceniało jury w składzie: Grażyna Burkiewicz,
Maria Karaban oraz Małgorzata Góniak. Komisja miała trudne
zadanie, gdyż uczestnicy konkursu byli doskonale przygotowani
pod względem merytorycznym. Wszyscy mieli także piękne,
barwne stroje. Jednak po długich naradach udało się wyłonić

laureatów:
I miejsce – Lena Woźniak z Przedszkola nr 4 w Namysłowie,
II miejsce – Milena Pacek z Publicznego Przedszkola w Pokoju,
II miejsce - Amelia Górska z Publicznego Przedszkola w
Świerczowie,
ź III miejsce – Julia Fedunik z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Głuszynie,
ź III miejsce - Urszula Tusk z Przedszkola w Bukowie Śląskiej.
Dodatkowo Wiesław Drabik wyróżnił i nagrodził swoimi
książeczkami wybrane przez siebie dzieci.
Laureaci konkursu oraz pozostali uczestnicy otrzymali
pamiątkowe dyplomy, nagrody książkowe oraz inne upominki.
Zapraszamy już teraz do udziału w następnej edycji konkursu
recytatorskiego.
Biblioteka Publiczna w Namysłowie
ź
ź
ź
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ogłoszenie płatne

USŁUGI INSTALACYJNE
KACZMAREK SEBASTIAN

TEL. 697-171-129
e-mail: sebastiankaczmarek81@interia.pl
ogłoszenie płatne

KUPIĘ GRUNTY
SZYBKA WYPŁATA GOTÓWKI
TEL: 692 471 877

ogłoszenie płatne

SIATKA OGRODZENIOWA,
PANELE, MONTAŻ OGRODZEŃ
BIERUTÓW

TEL. 713 156 477

www.wrotniak.pl

ZAPRASZAMY

Praca na produkcji – Namysłów
Praca w systemie zmianowym
Szczegółowe informacje pod nr tel. 725-259-122

Gorzelnia Lubczyna
prowadzi skup pszenicy paszowej.
Tel. 627683628

Janusz Szczepański
radca prawny
tel. 660 690 813

- porady prawne
- pisma, pozwy, apelacje,
wezwania do zapłaty
- reprezentacja przed
sądami i urzędami

Namysłów, ul. Sycowska 1 oraz Idzikowice 46b/3

ogłoszenie płatne

azeta
namysłowska

Wydawca: Urząd Miejski w Namysłowie,
ul. Stanisława Dubois 3,
46-100 Namysłów.
Redaktor naczelny: Sławomir Stramski;
Kontakt: Urząd Miejski w Namysłowie,
tel. 774190361, fax 774100334,
e-mail:
komunikacja.spoleczna@namyslow.eu
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności
za treść ogłoszeń i reklam. Zastrzegamy
sobie prawo dokonywania skrótów w
materiałach niezamówionych
i zmian w ich tytułach.
Druk: Przedsiębiorstwo Poligraficzne
SOL-DRUK Sebastian Olczyk, ul. 1. Maja
12, 46-100 Namysłów,
tel: 77 4105 529, e-mail: soldruk@tlen.pl.
Nakład: 10000 egzemplarzy.

ogłoszenie płatne

USŁUGI KOPARKO–ŁADOWARKĄ,
MINIKOPARKĄ

W kwietniu i maju promocja
- pomiary składu ciała tylko 10 zł

ogłoszenie płatne

1. Instalacje grzewcze, wodne, kanalizacyjne,
gazowe, solarne.
2. Kotłownie gazowe, olejowe, na paliwa stałe.
3. Pompy ciepła.
4. Przeglądy inspekcyjne kamerą rurociągów,
kominów itp.
5. Mechaniczne udrażnianie rurociągów
kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
6. Montaż przydomowych oczyszczalni
ścieków, szamb, zbiorników na wodę
deszczową itp.

ogłoszenie płatne ogłoszenie płatne

OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE:
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„Sąd nad książką”

W

Szkole Podstawowej nr 5 w Namysłowie, w ramach
realizacji projektu „Książki naszych marzeń”,
uczniowie klasy IV przygotowali inscenizację
„Książka przed sądem”.
Dzieci przedstawiły niecodzienną scenę z sali sądowej,
gdzie na ławie oskarżonych zasiadła książka. Wystąpili też: sędzia,
prokurator, obrońca i świadkowie stron. Całość spektaklu była
dynamiczna i pełna rzeczowej argumentacji, zarówno ze strony
oskarżyciela, jak i obrońcy. Prokurator wnosił, by książkę przenieść
do muzeum, gdyż w dobie komputeryzacji jest rzeczą zbędną i
bardzo czasochłonną. Obrońca natomiast zwracał uwagę na
ponadczasowe wartości książki takie, jak: kształtowanie
wyobraźni, uczenie empatii, rozwijanie myślenia i słownictwa oraz
tworzenie kultury narodu. W obronie ksiązki stanęli również
uczniowie powołani w charakterze świadków. W swoich
wypowiedziach podkreślali, że spotkania z ksiązką są
niezapomnianymi chwilami. Dla nich książki to nie tylko źródło
informacji o otaczającym świecie, ale również forma relaksu i
sposobu spędzania wolnego czasu. O zaletach książki mówili
bardzo wiele. W swoich wypowiedziach podkreślali, że czytanie
pozwala im na przeżywanie przygód i dalekich podróży bez
wychodzenia z domu. Ponadto książka wywala emocje, pomaga w

odpowiedzi na wiele trudnych pytań, pozwala zrozumieć siebie i
innych.
Obrońcy książki jednogłośnie stwierdzili, że świat bez
książki będzie światem pustym i ubogim. Tak więc nie wyobrażają
sobie życia bez czytania!
Po rozważeniu wypowiedzi stron Sędzia ogłosił następujący
wyrok:
ź Książka jest bardzo ważnym elementem naszego życia!
ź Książka może współistnieć z innymi środkami przekazu,
wspierając je i uzupełniając!
ź Z czytania nie wolno zrezygnować!
Podkreślił przy tym, że wyrok jest prawomocny i nie
podlega apelacji. Świadkiem tego szkolnego wydarzenia, a
zarazem gościem honorowym była kierownik Biblioteki Publicznej
w Namysłowie – Teresa Hruby, która podsumowała rozważania
dzieci w sprawie czytania książek słowami Ambrożego
Grabowskiego:
- „Książka - to mistrz, co darmo nauki udziela, kto ją lubi doradcę ma i przyjaciela, który z nim smutki dzieli, pomaga
radości, chwilę nudów odpędza, osładza cierpkości."
SP nr 5 w Namysłowie

OGŁOSZENIE

INFORMACJA

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518, 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 2014
r., poz. 1490).
Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie
ogłasza
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na
oddanie w najem lokalu użytkowego, usytuowanego w budynku Ratusza
Miejskiego w Namysłowie o pow. użytkowej 226,45 m2.

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Dubois 3 (budynek B, III piętro)
wywieszony został wykaz gruntów, stanowiących mienie komunalne Gminy
Namysłów przeznaczonych do dzierżawy lub najmu.
Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński

Ww. lokal jest wolny od obciążeń, przeznaczony jest na prowadzenie działalności
gastronomicznej. Wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną,
centralne ogrzewanie. Koszt wyposażenia lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem
ponosi najemca. Lokal stanowi mienie komunalne Gminy Namysłów i posadowiony
jest na działce numer 952 k.m. 7, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi
księgę wieczystą KW numer OP1U/00021659/7 i administrowany jest przez Zakład
Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie.

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Dubois nr 3 (budynek B, III piętro) został
wywieszony wykaz nieruchomości, obejmujący działkę nr 567/20, k. m. 6, o
powierzchni 0,0504 ha, położoną w Namysłowie, księga wieczysta nr
OP1U/00029630/4, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na
rzecz dzierżawcy nieruchomości.
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w
art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.
U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.), jeżeli złożą wnioski o nabycie w terminie
określonym w ustawie.
Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński

Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu za najem lokalu wynosi
2.264,50 zł (słownie: dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery 50/100 ) brutto.
Postąpienie w licytacji nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej brutto z
zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Najemca wyłoniony w
przetargu zobowiązany będzie ponadto do ponoszenia kosztów zużycia mediów
oraz podatku od nieruchomości.
Umowa będzie zawarta na czas nieokreślony.
Lokal będzie można oglądać po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem
77 4107 275 w godz. 7:00 -10:00 lub 14:00 – 15:00.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2016 roku o godzinie 10:00 siedzibie
„ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie ul. Dubois 5, pokój nr 1.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 600,00
zł najpóźniej do dnia 7 maja 2016 r. na rachunek bankowy „ZAN” Sp. z o.o. w
Namysłowie nr 34 8890 0001 0026 8279 2000 0002 w Banku Spółdzielczym w
Namysłowie.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu najmu, osobie która wygra
przetarg. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od podpisania umowy najmu wadium ulega przepadkowi na rzecz wynajmującego. Pozostałym osobom wadium
zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy w terminie 3 dni od daty
rozstrzygnięcia przetargu.
Najemcy będą zobowiązani do uiszczania opłat z tytułu najmu lokalu z góry do
25-go dnia każdego miesiąca.
Stawki czynszowe będą korygowane z dniem 01 stycznia każdego roku o
wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie trzech kwartałów
roku poprzedniego ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z podaniem uzasadnionej
przyczyny. Ogłoszenie zostanie zamieszczone w prasie lokalnej, na tablicach
ogłoszeń usytuowanych w „ZAN” Sp. z o.o. w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, a
także na stronie internetowej „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie (www.zannamysłow.pl) oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w
Namysłowie (www.bip.namyslow.eu).
Bliższych informacji udzielają pracownicy „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie tel. 77
4107 275 w godz. 7:00 -10:00 lub 14:00 – 15:00.
Prokurent
/-/ Jolanta Chojna-Ćwikła

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnej przeznaczonej
do sprzedaży

OGŁOSZENIE
Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o. w Namysłowie oferuje
umieszczenie nadruków reklamowych na biletach parkingowych w Namysłowie.
Na zgłoszenia zainteresowanych ﬁrm oczekujemy do dnia 15.04.2016 r.
Zgłoszenia należy kierować na adres: Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp.
z o.o. ul. Dubois 5, 46-100 Namysłów (pokój nr 1).
OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Krasowice
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, z późn. zm.) oraz art.
21 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 353) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Namysłowie uchwały Nr
40/VII/15 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krasowiec oraz o
przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
projektu tego planu, a także, że w publicznie dostępnym wykazie danych o
dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono
dane o projekcie tego planu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie na adres: Burmistrz Namysłowa, ul. Stanisława
Dubois 3, 46-100 Namysłów w terminie do 12 maja 2016 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Burmistrz Namysłowa
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OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Folwark wraz prognozą
oddziaływania na środowisko

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Barzyna wraz prognozą
oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, z późn. zm.) oraz
uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie Nr 63/VII/15 z dnia 2 kwietnia 2015 r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi nowy Folwark, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Nowy Folwark wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 26 kwietnia 2016 r. do 25 maja 2016
r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, w pokoju nr
38B, w godz.: poniedziałek od 9:00 do 15:30, wtorek – piątek od 9:00 do 14:30.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, w dużej sali narad, o godz. 10:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w
projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Namysłowa, w sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, z podaniem imienia i
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2016 r.
Ponadto uwagi mogą być wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej
na adres mpzp@namyslow.eu, zgodnie z art. 18 ust.3 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 w związku z art. 46
pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353),
w związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej zmianie planu miejscowego, w
miejscu i czasie wyłożenia projektu zmiany planu miejscowego do publicznego
wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem zmiany
planu miejscowego, uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w
prognozie oddziaływania na środowisko, prognozą oddziaływania na środowisko
oraz wymaganymi opiniami.
Uwagi i wnioski w postępowaniu należy składać w formie pisemnej do Burmistrza
Namysłowa, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2016 r.
Burmistrz Namysłowa
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Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, z późn. zm.) oraz
uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie Nr XXV/309/14 z dnia 27 marca 2014 r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Barzyna, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barzyna
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 26 kwietnia 2016 r. do 25 maja 2016
r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, w pokoju nr
38B, w godz.: poniedziałek od 9:00 do 15:30, wtorek – piątek od 9:00 do 14:30.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, w dużej sali narad, o godz. 10:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w
projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Namysłowa, w sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, z podaniem imienia i
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2016 r.
Ponadto uwagi mogą być wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej
na adres mpzp@namyslow.eu, zgodnie z art. 18 ust.3 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 w związku z art. 46
pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353),
w związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej zmianie planu miejscowego, w
miejscu i czasie wyłożenia projektu zmiany planu miejscowego do publicznego
wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem zmiany
planu miejscowego, uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w
prognozie oddziaływania na środowisko, prognozą oddziaływania na środowisko
oraz wymaganymi opiniami.
Uwagi i wnioski w postępowaniu należy składać w formie pisemnej do Burmistrza
Namysłowa, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2016 r.
Burmistrz Namysłowa
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OGŁOSZENIE
Działając na podstawie uchwały nr 04/11/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w Namysłowie z dnia 10 listopada 2015 r. oraz na podstawie
art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust 1 i 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn.
zm.) i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz.U. nr 207, poz. 2108 z 2004 r.).
Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie
ogłasza
II publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż
udziałów w wysokości 84,57% w nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr
1006/1 obręb Namysłów o pow. 0,0279 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy
ul. Dubois 11, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi Księgę Wieczystą Nr
OP1U/00020347/0 (w skład których wchodzi siedem lokali mieszkalnych,
niewydzielonych, przeznaczonych do remontu).
Cena wywoławcza wynosi - 175.300,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2016 r. godz. 9:00 w siedzibie „ZAN” Sp. z
o.o. w Namysłowie ul. Dubois 5, pokój nr 1a.
Postąpienie w licytacji nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej brutto z
zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej tj. 17.530,00 zł płatna do dnia 07 maja 2016 r. (decyduje data uznania
rachunku bankowego „ZAN” Sp. z o.o. przelewem na rachunek „ZAN” Sp. z o.o. w
Namysłowie nr 34 8890 0001 0026 8279 2000 0002 w Banku Spółdzielczym w
Namysłowie.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nieruchomości osobie, która wygra
przetarg.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg
od zawarcia aktu notarialnego.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie do 3 dni od daty
rozstrzygnięcia przetargu.
Cena nieruchomości ustalona w przetargu powiększona o koszty przygotowania
dokumentacji, podatku VAT plus koszty ogłoszenia płatna będzie jednorazowo
przelewem najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej na rachunek
„ZAN” Sp. z o.o. nr 34 8890 0001 0026 8279 2000 0002 w Banku Spółdzielczym
w Namysłowie.
Nabywca jest zobowiązany do poniesienia wszelkich kosztów związanych z
nabyciem nieruchomości.
Spółka może odwołać przetarg z ważnych przyczyn informując o tym niezwłocznie
odrębnym ogłoszeniem.
Bliższych informacji udziela Robert Radomski tel. (77) 4 107 275, w godz. 7:00 – 10:00
lub 14:00 – 15:00.
Prokurent
/-/ Jolanta Chojna-Ćwikła

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów wraz prognozą
oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, z późn. zm.) oraz
uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie Nr XXVII/358/14 z dnia 12 czerwca 2014 r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów, zmienionej uchwałami Nr
XXIX/390/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 listopada 2014 r., Nr 18/VII/15
Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 stycznia 2015 r., Nr 38/VII/15 Rady Miejskiej
w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Namysłów wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko.
Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 26 kwietnia 2016 r. do 25 maja 2016
r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, w pokoju nr
38B, w godz.: poniedziałek od 9:00 do 15:30, wtorek – piątek od 9:00 do 14:30.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, w dużej sali narad, o godz. 10:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w
projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Namysłowa, w sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, z podaniem imienia i
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2016 r.
Ponadto uwagi mogą być wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej
na adres mpzp@namyslow.eu, zgodnie z art. 18 ust.3 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 w związku z art. 46
pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353),
w związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej zmianie planu miejscowego, w
miejscu i czasie wyłożenia projektu zmiany planu miejscowego do publicznego
wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem zmiany
planu miejscowego, uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w
prognozie oddziaływania na środowisko, prognozą oddziaływania na środowisko
oraz wymaganymi opiniami.
Uwagi i wnioski w postępowaniu należy składać w formie pisemnej do Burmistrza
Namysłowa, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2016 r.
Burmistrz Namysłowa
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Trzy medale w Siedlcach!

H

ala ARMS w Siedlcach była w dniach 4-5 marca 2016
roku areną zmagań zawodniczek podczas Mistrzostw
Polski Juniorek do lat 20 oraz I Pucharu Polski Juniorek
młodszych do lat 17 w zapasach kobiet. LKS Orzeł
Namysłów podczas tych imprez reprezentowały trzy zawodniczki
będące jedynymi przedstawicielkami naszego województwa.
Brązowe medale w Mistrzostwach Polski zdobyły Alicja
Czyżowicz, która startowała w kat. wag. do 55 kg oraz Aleksandra
Ciunek w kat. wag. do 63 kg.
Dla Ali to dopiero drugi start w nowym dla siebie limicie
wagowym oraz pierwszy rok w grupie juniorek i czym dalej
rozwijać się będzie sezon powinno być tylko lepiej. Przed naszą Vce Mistrzynią Europy do lat 17 z 2015 r. kolejne starty i walka o
reprezentowanie kraju w Mistrzostwach Europy i Świata. Ala jest
bardzo utalentowaną, sumienną i pracowitą zawodniczką i przed
Nią wspaniała przyszłość.
Wielki sukces zanotowała natomiast Ola Ciunek
zdobywając po raz pierwszy w swojej karierze medal imprezy takiej
rangi. Nasza zawodniczka po raz pierwszy wystartowała w nowej
dla siebie kat. wag. do 63 kg i ten ruch okazał się bardzo dobry.
Namysłowianka stoczyła wspaniałe walki i pokazała że wytrwałość
i sumienność w dążeniu do celu daje wymierne efekty. Ten wynik
zapewne zmobilizuje Olę, która ma bardzo mały staż treningowy i
na stałe zagości w czołówce polskich zapaśniczek.
W punktacji drużynowej LKS Orzeł zajął 11 miejsce z 18 pkt.
do ogólnopolskiego współzawodnictwa dzieci i młodzieży.
Równocześnie rozegrany został w Siedlcach I Puchar Polski
Juniorek młodszych będący pierwsza eliminacją do finałów
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, w którym wystartowała po
siedmiomiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją Ewelina
Ciunek. Nasza Mistrzyni (2014- do 49 kg) i V-ce Mistrzyni Europy
(2015- do 65 kg) wystartowała już w nowej dla siebie kat. wagowej
do 70 kg zdobywając brązowy medal.

Dla Eweliny był to pierwszy typowy sprawdzian swoich
aktualnych możliwości i stanu zdrowia podczas zawodów, który
wypadł bardzo dobrze. Mimo, że zdobyła „tylko” trzecie miejsce
zachowała wszystkie swoje cechy i walory. A porażka której
doznała w drugiej walce turnieju z zawodniczką z Dąbrowy
Górniczej wynikła z małego błędu technicznego, gdzie przy bardzo
wysokim prowadzeniu po niecałej minucie walki ze swojej akcji
„wpakowała” się na plecy. Dla Eweli, która jest bardzo
utalentowaną i ambitną zawodniczką na pewno będzie to bodziec
do wytężonej pracy, większej koncentracji i na następnych
zawodach powinna być już w optymalnej formie. Głównym
startem tego roku dla naszej młodej zawodniczki są planowane
dopiero we wrześniu Mistrzostwa Świata juniorek młodszych w
Gruzji, gdzie liczymy na sukcesy. Medalu tej imprezy Ewelina
jeszcze nie ma w kolekcji (w dwóch ostatnich MŚ w szansach walki
o podium przeszkodziły jej urazy).
Gratulacje!
Podziękowania dla sponsorów i sympatyków
LKS Orzeł Namysłów!

3 starty i 3 wygrane MMA Solo Team Namysłów

M

arzec był obfitującym w zwycięstwa miesiącem dla
n a m y s ł o w s k i e g o k l u b u S o l o Te a m p o d
kierownictwem trenera Grzegorza Szulakowskiego.
Trzech namysłowskich zawodników mieszanych
sztuk walki stanęło na podium w trzech różnych turniejach.
Michał Kapłon 12 marca wywalczył zloty puchar w
Mistrzostwach Garnizonów Wojskowych, gdzie w pięknym stylu
zdominował swoich rywali i po dwóch walkach został mistrzem
Garnizonów wojskowych.
Sebastian Sikora 17-letni reprezentant Solo Team
Namysłów, 13 marca w Zielonej Górze na gali Soul FC stanął na

przeciw miejscowej gwiazdy - młodzieżowego mistrza świata kick
boksingu - Michała Buganika. Po ciężkiej trzyrundowej walce
namysłowski reprezentant zwyciężył jednogłośną decyzją
sędziów.
Kolejny reprezentant Solo Team, Bartłomiej Wdowiak, 18
marca na gali AFC Profesjonalnej Ligi MMA w Dęblinie powalił
swojego rywala już w pierwszej rundzie przez techniczny nokaut.
Tym samym wywalczył prawo do stoczenia kolejnej walki o pas
mistrzowski AFC.
Na podst. inf. własnej, SS

„Wielkanocny Turniej Siatkówki”
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marca br. w hali sportowej przy ulicy Kolejowej 1 w
Namysłowie odbył się „Wielkanocny Turniej
Siatkówki”, zorganizowany przez Namysłowski
Ośrodek Kultury dla młodzieży ze szkół ponad
gimnazjalnych i gimnazjalnych z terenu Gminy

Namysłów.
Do rozgrywek zgłosiły się dwie drużyny w kategorii
dziewcząt i pięć zespołów chłopców. Po emocjonujących
rozgrywkach wyłoniono zwycięzców.
Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom zawodów gratulacje i
podziękowania złożył dyrektor NOK Marcin Piekarek. Sędzią
głównym zawodów był Stefan Kostecki.

Rezultaty:
Finał dziewcząt: „Sassy Queen” : „Women” 3:0
/25:13,25:18,25:21/
Zwycięska drużyna wstąpiła w składzie: Aleksandra Dobrzańska,
Patrycja Wojnarowska, Oliwia Ryś, Kinga Gołyska, Aleksandra
Pukała i Izabela Trzeciak.
Finał chłopców: „Absolwenci” : „Mechanik” 2:0 /25:20, 25:20/
Zwycięska drużyna wstąpiła w składzie: Wojtek Krzesaj, Mikołaj
Barszcz, Szymon Włoszczyk, Marcin Walczak, Maciek Świerczyński,
Kacper Sławenta i Rudi Chmiel.
Andrzej Antochów

20
Marcin Kozłowski zwyciężył w Wieliczce

W

dniach od 1 do 3 kwietnia w Wieliczce zawodnicy z
całej Polski spotkali się już dziesiąty raz, by uczcić
pamięć Janusza Kuliga oraz Mariana Bublewicza.
W tym roku w zawodach udział wzięło 38 załóg. Na
trasach mogliśmy podziwiać zawodników startujących na co dzień
w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski, jak i w
Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski.
Wśród uczestników znajdował się m.in. trzykrotny rajdowy
M i s t r z Po l s k i B r y a n B o u f f i e r, u c ze s t n i k R a j d o w y c h
Samochodowych Mistrzostw Świata oraz Rajdowy Mistrz Francji.
W tegorocznej edycji gościem specjalnym Memoriału był Krzysztof
Hołowczyc. Wśród gwiazd zabłyszczał również, nasz namysłowski
Mistrz Polski w Wyścigach Górskich, Marcin Kozłowski.
W tym roku pilotem naszego zawodnika była bardzo
doświadczona zawodniczka, Magda Kusiak. Namysłowsko –
częstochowska załoga walczyła do ostatniego kilometrach na
wielickich trasach, co zaowocowało fantastycznym wynikiem i
pierwszym miejscem na podium w klasie 2.
Tegoroczna edycja przywitała uczestników piękną pogodą,
dzięki czemu tysiące kibiców mogło dopingować swoich idoli przy

fot. Grzegorz Kardaś

trasach odcinków specjalnych. Każdy z nas, czy to zawodnicy czy
kibice, przybył na Memoriał w jednym celu, by uczcić pamięć
dwóch tragicznie zmarłych rajdowych legend – Mariana
Bublewicza oraz Janusza Kuliga.
Agnieszka Długokęcka – Kardaś

Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki w Namysłowie

O

gólnopolski Nocny Maraton Pływacki „OTYLIADA” - to
największa masowa impreza pływacka w Polsce. Jej
początki sięgają 2010 roku. Pomysł zrodził się w
Myszkowie, gdzie zorganizowano I Rodzinny Maraton
Pływacki i miał on charakter lokalny. Impreza odbywała się co
roku, za każdym razem obejmując swoim zasięgiem coraz
większy obszar i ilość zawodników.
III Rodzinny Maraton Pływacki w roku 2013, miał już zasięg
wojewódzki i odbył się pod hasłem „Cały Śląsk pływa nocą”.
Honorowy patronat nad nim objęła najlepsza polska pływaczka
Otylia Jędrzejczak, mistrzyni olimpijska, Europy i świata. Wtedy
pierwszy raz podpisała dyplomy dla zwycięzców i tak zrodziła się
nazwa imprezy - Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki
„OTYLIADA”.
Od 2014 roku „OTYLIADA” ma zasięg ogólnopolski i odbywa
się pod hasłem - „Cała Polska pływa z nami”. Głównym celem
imprezy jest propagowanie zdrowego stylu życia, popularyzacja
aktywnego spędzania czasu, co w sposób wydatny wpływa na
poprawę zdrowia i samopoczucia. Do tej pory w maratonie wzięło
udział ok. 6,5 tys. Polaków. Dla jednych jest to świetna zabawa w
wodzie, dla innych sprawdzian swoich możliwości, które są

potwierdzeniem sensu całorocznego treningu. Organizatorom nie
chodzi jednak o bicie rekordów. Impreza ma przyciągnąć jak
największą liczbę uczestników i przekonać ich, że pływanie, to
najlepsza inwestycja w swoje zdrowie.
W Namysłowie maraton odbył się już po raz trzeci, a jego
początki sięgają tu roku 2014. Wtedy to dwóch propagatorów
pływania Maciej Szewczyk i Adam Lupa, po raz pierwszy zebrali
namysłowskich pływaków na imprezie pod nazwą – Namysłowski
Nocny Maraton Pływacki. Na starcie stanęło 15 zawodników. W
tym roku 12 marca o godz. 18:00, na basenie Namysłowskiego
Centrum Turystyki i Rekreacji „Delfin” stawiło się 48 entuzjastów
pływania. Najmłodszymi spośród nich byli Hania Dębicka i Filip
Lupa. Na starcie stanęła też czteroosobowa rodzina państwa
Fiorów. W czasie sześciogodzinnego maratonu przepłynięto 118
km. Rekordzistką została Julia Frączek, która sama przepłynęła ich
aż 12.
- Impreza była wyjątkowo udana – powiedział jeden z
głównych organizatorów Adam Lupa – w przyszłym roku
uczestników na pewno będzie więcej, a już dzisiaj zapraszamy
wszystkich na namysłowską pływalnię – dodał.
AO

