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11 Listopada 2015 r. – 97. rocznica Odzyskania Niepodległości
Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęto uroczystą Mszą św. w intencji Ojczyzny w kościele p.w. św.
Franciszka z Asyżu i św. Piotra z Alkantary w Namysłowie. Po Mszy św. uczestnicy uroczystości, w tym liczne poczty sztandarowe
przemaszerowali ulicami miasta na plac przy Ratuszu Miejskim w Namysłowie.

Podczas przemarszu śpiewano wspólnie pieśni patriotyczne.

Okolicznościowy komentarz historyczny wygłosił historyk Włodzimierz Putowski.

Kwiaty pod tablicą upamiętniającą Polskie Państwo Podziemne i Armię Krajową złożył m.in. Burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński z
małżonką wraz z zastępcami Arturem Włodarczykiem i Rafałem Nowowiejskim oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Namysłowie
Sylwester Zabielny wraz z zastępcami Lucyną Medyk i Edwardem Markiem.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Namysłowskim Ośrodku Kultury, gdzie w okolicznościowej akademii wystąpili m.in. uczniowie z
Gimnazjum nr 2 w Namysłowie.
MR
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Drodzy Czytelnicy,
Powoli zbliża nam się ku końcowi 2015 rok. Jeszcze przed
nami święta, Mikołaje i Sylwestry. Na podsumowania także
przyjdzie czas. Jeśli jednak miałbym znaleźć jedno słowo
określające ostatnie dwanaście miesięcy dla naszego miasta i
gminy, to powiedziałbym, że był to rok namysłowskiej
obywatelskości.
Wiele nowego nastało w naszym samorządzie. Wiele grup
społecznych zyskało możliwość realnego współdecydowania o
gminie. Przykłady Młodzieżowej Rady Miejskiej i Namysłowskiej
Rady Seniorów mówią same za siebie. Nie każdy wie, że pewną
nowością w tej kadencji są cykliczne spotkania burmistrzem z tzw.
konwentem sołtysów. Poprzez to namysłowska wieś także ma swój
istotny głos. Co więcej, wsparty zwiększonym funduszem
sołeckim, czyli pieniędzmi, którymi sama gospodaruje.
W tym roku po raz pierwszy wszyscy mieszkańcy
Namysłowa mieli możliwość wskazania i wyboru inwestycji w
naszym mieście. Budżet obywatelski się sprawdził. Już niebawem
„słowo ciałem się stanie”, bo wygrana inwestycja – „Tereny zielone
dla pokoleń” jest już realizowana we wschodniej części miasta. Co
więcej, projekt, który zajął drugie miejsce w głosowaniu zyskał
przychylność młodzieżowej rady, która postanowiła przeznaczyć
nań swoje środki (przy wsparciu burmistrza). Dzięki temu już
wkrótce przy ulicy Kolejowej i Reymonta rozpocznie się budowa
Street Workaut Parku, czyli placu do treningu wyposażonego w
drążki rozmieszczone na różnych wysokościach, poręcze i drabinki.
Jak zapewne Państwo pamiętacie, jedną z propozycji

t e g o ro c z n e g o
b u d ż e t u
obywatelskiego
był pomysł
umiejscowienia
w R y n k u
k i e r m a szó w z
produktami
regionalnymi i
t ra d yc y j ny m i .
Otóż od grudnia
po raz pierwszy w naszym mieście ruszy Jarmark
Bożonarodzeniowy. Tuż przy ratuszu niemal przez cały miesiąc
funkcjonować będą stoiska z produktami regionalnymi,
rękodziełem, ozdobami i przysmakami świątecznymi, a wszystko
to w bardzo odświętnej i bajkowej scenografii. Dopełnieniem
Jarmarku będzie Ogród Bajek, gdzie na najmłodszych
mieszkańców będzie czekała świąteczna karuzela oraz
weekendowe warsztaty plastyczne. Całości towarzyszyć będą
występy świąteczne na scenie w Rynku oraz możliwość korzystania
z głównej atrakcji tej zimy, czyli lodowiska. Wszystkich serdecznie
zapraszam do Rynku.
Sławomir Stramski
Red. Naczelny
Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju

Budowa ulic we wschodniej części Namysłowa

W

październiku br. dokonano odbioru i przekazano do
użytkowania nowo wybudowaną drogę ulicy
Fabrycznej w Namysłowie.
Inwestycja polegała na rozebraniu całej nawierzchni
z płyt betonowych i wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej
wraz z odwodnieniem. Projekt zakładał również wykonanie
obustronnego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej wraz z
o św i et l e n i e m . N a l eży za z n a c zyć , że i nwe st yc j a by ł a
współfinansowana w 50 % w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II – Bezpieczeństwo Dostępność
– Rozwój. Całkowita wartość inwestycji wynosiła blisko 1 mln zł.
G m i n a N a my s ł ó w, c h c ą c ko n t y n u o w a ć ro z w ó j
infrastruktury drogowej na ww. osiedlu, złożyła wniosek o
dofinansowanie zadania pn. „Budowa ulic: Wileńskiej, Orląt
Lwowskich, Kresowej, Kombatantów, Lwowskiej, Wschodniej i bez
nazwy wraz z chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem w

Namysłowie – etap II” w ramach Programu rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.
KK

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim pracownikom
socjalnym w Gminie Namysłów serdecznie dziękujemy za wrażliwość,
wyrozumiałość, ofiarny trud oraz zaangażowanie i wielkie serce w
realizowaniu działań na rzecz potrzebujących pomocy i wsparcia.
Życzymy Wam siły i wytrwałości w mierzeniu się z ludzką naturą i
losem: cierpieniem, problemami i ułomnościami.
Życzymy sukcesów zawodowych i niesłabnącej satysfakcji z nawet
najdrobniejszych osiągnięć, a przede wszystkim zdrowia, radości, czasu
dla siebie, rodziny i przyjaciół oraz spełnienia w każdej dziedzinie życia.
Artur Włodarczyk
Wiceburmistrz Namysłowa

Julian Kruszyński
Burmistrz Namysłowa

4
Spotkanie z przedsiębiorcami
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października br. w dużej sali narad Urzędu Miejskiego
w Namysłowie odbyło się bezpłatne spotkanie
informacyjne z przedsiębiorcami pn. „Nowa
perspektywa finansowa UE 2014-2020 –
najważniejsze programy oraz jak pozyskać środki na rozwój i
otwarcie działalności gospodarczej”. Spotkanie zorganizowane
zostało przez Wydział Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w
Namysłowie oraz przez firmę InServices z Wrocławia.
KK

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak

10

października br. biuro Stowarzyszenia zakończyło
przyjmowanie „arkuszy pomysłów ”, czyli
propozycji projektów, które wpiszą się w cele
Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
Następnym etapem będzie ich szczegółowa analiza i przełożenie

zapisów do samej strategii. W związku z powyższym 20 listopada
br. odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami w Starostwie
Powiatowym w Namysłowie.
Naborów wniosków najwcześniej można się spodziewać w
drugim półroczu 2016 r.
KK

Informacje i usługi przyjazne obywatelom

S

zanowni Państwo, zachęcamy
Państwa do korzystania ze strony
oraz infolinii 222 500 115. Zarówno
strona, jak i infolinia służą temu,
aby obywatele mogli uzyskać prostą i
zrozumiałą informację, jak załatwić
najpopularniejsze sprawy w urzędzie.
Na stronie www.obywatel.gov.pl
znajdują się opisy najpopularniejszych
usług, jakie administracja świadczy dla
obywateli, np.: jak wyrobić dowód,
paszport, prawo jazdy czy Europejską Kartę
Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Ile to
kosztuje, jakie dokumenty trzeba wypełnić i
gdzie się zgłosić. Struktura strony nie odzwierciedla podziałów
resortowych, lecz systematyzuje usługi administracji publicznej
według typowych zdarzeń życiowych. Wiarygodność opisów (kart)
usług została zagwarantowana poprzez współpracę z
merytorycznymi pracownikami ministerstw i jednostek
podległych. Cechą wyróżniającą stronę jest zrozumiały, prosty
język.

System informacji telefonicznej to rozwiązanie dla tych,
którzy nie korzystają z Internetu. Dzwoniąc pod 222 500 115,
dowiedzą się, gdzie załatwić swoją sprawę. System działa na
poziomie KPRM (infolinia centralna – 222 500 115), a także na
poziomie resortowym (33 osobne numery w ministerstwach i
urzędach wojewódzkich).
Departament Służby Cywilnej
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Trzynaście (na szczęście) – wernisaż wystawy

22

października br. na poddaszu Izby Regionalnej w
Namysłowie odbyło się kolejne wydarzenie
kulturalne przygotowane przez pracowników
Namysłowskigo Ośrodka Kultury. Tym razem
namysłowianie mogli zapoznać się z twórczością pochodzącego z
Kowalowic Krzysztofa Ogonowskiego – plastyka i poety na stałe
mieszkającego w Warszawie.
Wernisaż otworzył wystawę Trzynaście (na szczęście) – cykl
obrazów Krzysztofa Ogonowskiego, który został nagrodzony na
Międzynarodowym Biennale Malarskim we Władywostoku.
Fizycznie można było obejrzeć 11 obrazów, 2 z nich w dalszym
ciągu pozostają w Rosji. Otwarcia wystawy dokonał obecny na
wernisażu artysta wraz z komisarzem wystawy Mateuszem
Magdą. Oprawę muzyczną wernisażu stanowił występ solistki

5
Małgorzaty Jaźwy, która przy akompaniamencie Krzysztofa Odoja
wykonała własną aranżację motywu muzycznego towarzyszącego
wystawie – utwór "Nie poddam się" Michała Szpaka.
Wystawie przyświecał szczytny cel – dochód z licytacji
grafiki autorstwa Krzysztofa Ogonowskiego, a także pieniądze

wrzucone do specjalnej puszki oraz wpłacone na rachunek
bankowy przekazane zostaną na potrzeby Państwowego Domu
Dziecka i Filii w Namysłowie, którego podopieczni i wychowawcy
liczną grupą przybyli na otwarcie wystawy.
MM

Dołącz online do Karty Dużej Rodziny!

F

irmy i instytucje, które chcą dołączyć do programu Karta
Dużej Rodziny mogą zrobić to szybciej. Wystarczy, że
wypełnią i wyślą deklarację online.
Nowy Moduł Obsługi Partnera w ramach programu Karta
Dużej Rodziny dostępny na stronach rodzina.gov.pl oraz
empatia.mpips.gov.pl ułatwia przystąpienie do programu.
Jak się zgłosić? To proste: wystarczy napisać,
jakie zniżki chce się zaoferować oraz wypełnić edeklarację. Po uzgodnieniu warunków
współpracy Minister Pracy i Polityki Społecznej
lub Wojewoda (w przypadku podmiotów
działających lokalnie) podpisze z firmą lub
instytucją umowę.
Nowy moduł ułatwi potencjalnym
p a r t n e r o m d o ł ą c ze n i e d o p r o g ra m u ,
przyspieszy cały proces, a także usprawni pracę
jednostek odpowiedzialnych za zawieranie
umów z nowymi partnerami.
Status partnera programu to szereg
korzyści oraz prestiż, a także możliwość
pozyskania grupy lojalnych klientów. Swoją Kartę odebrało już
ponad 1,3 mln osób, a prawie 1,5 mln złożyło wnioski o jej
wydanie. W sumie w Polsce jest 627 tys. rodzin wielodzietnych.
Dodatkowo partnerzy mogą posługiwać się znakiem „Tu

honorujemy Kartę Dużej Rodziny” w materiałach informacyjnych i
promocyjnych.
Liczba partnerów Karty Dużej Rodziny systematycznie się
powiększa. W programie uczestniczy już ponad 1000 firm i
instytucji, które oferują zniżki dla rodzin w ponad 10 tys. miejsc w
całej Polsce.
Do programu dołączyli już m.in. sieć PLAY, TMobile, księgarnie Świat Książki i Bonito,
Centrum Nauki Kopernik, PKP Intercity, Stadion
Narodowy i Kopalnia Soli w Wieliczce.
Członkowie rodzin wielodzietnych mogą także
skorzystać ze zniżek w sklepach sieci Carrefour
oraz na stacjach paliw LOTOS.
Nie trzeba być dużą firmą by do nas dołączyć –
do partnerów Karty Dużej Rodziny należą także
m.in. PKS Piła, Muzeum Dobranocek i
przedszkole niepubliczne „Krasnal” w Olsztynie.
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu
członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i
rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta
wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat
w przypadku kontynuowania nauki. Karta przyznawana jest
bezpłatnie i bez względu na dochód.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie informuje

O

d 1 listopada br. wzrosło kryterium dochodowe
uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego
zasiłku opiekuńczego. Wyższy jest też zasiłek rodzinny
oraz dodatki.
O 100 zł wzrosły kryteria dochodowe, uprawniające do zasiłku
rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Kryterium
ogólne, dotychczas określone na 574 zł netto na osobę w rodzinie,
będzie wynosiło 674 zł. W przypadku rodzin z dzieckiem
niepełnosprawnym ta kwota wzrosła z 664 zł do 764 zł. Tym
samym, kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego
zasiłku opiekuńczego także wzrosło z 664 zł do 764 zł. Bez zmian
pozostaje kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej
zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wynoszące 1 922 zł na
osobę.
Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz
niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 roku (Dziennik Ustaw
z 21.08.2015 r. poz.1217) wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowy
rodzaj świadczenia tzw. – świadczenie rodzicielskie.
Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom,
które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku
macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnionymi
do pobierania tego świadczenia będą między innymi:
ź osoby bezrobotne,
ź studenci,
ź rolnicy, a także
ź wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,
ź osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność
gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.

Wysokość świadczenia rodzicielskiego - 1000 zł miesięcznie
Brak kryterium dochodowego.
Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało przez rok
(52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł
miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres
będzie mógł być wydłużony do 71 tygodni.
UWAGA! Świadczenie to będą mogli otrzymywać także
rodzice dzieci urodzonych przed 01.01.2016 r., którzy nie mają
prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku,
świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia
2016 roku do ukończenia przez dziecko 1 roku życia.
Świadczenie rodzicielskie między innymi nie będzie
przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka będzie
otrzymywał zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony
przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego,
okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na
warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu
na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu
rodzicielskiego.
Od 1 stycznia 2016 r., to jest po wejściu w życie
przedmiotowej nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych
wprowadzającej świadczenie rodzicielskie, wnioski o świadczenia
rodzicielskie będą przyjmowane przez tutejszy OPS w dziale
świadczeń rodzinnych.
Druk wniosku o przyznanie świadczenia rodzicielskiego
będzie dostępny po ogłoszeniu przez Ministra Pracy i Polityki
Społecznej przepisów wykonawczych.
>>>
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Od 1 października 2015 r. wzrosły kryteria oraz niektóre
świadczenia w pomocy społecznej:
Obecnie
Kryterium dochodowe dla osoby
samotnie gospodarującej
Kryterium dochodowe na
osobę w rodzinie
Maksymalną kwotę zasiłku
stałego
Kwotę dochodu z 1 ha
przeliczeniowego

Od 1 października 2015r.

542 zł

634 zł (wzrost o 92 zł)

456 zł

514 zł (wzrost o 58zł)

529 zł

604 zł (wzrost o 75 zł)

250 zł

288 zł (wzrost o 38 zł)

Od grudnia 2014 r., w ramach Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), realizujemy Program
Operacyjny Pomocy Żywnościowej 2014-2020. Pomoc w ramach
programu jest kierowana do osób o niskich dochodach
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, spełniających
przesłanki zawarte w art.7 ustawy o pomocy społecznej (np.
bezrobocie, niepełnosprawność, wielodzietność itd.), których
dochód nie przekracza 150% odpowiedniego kryterium
dochodowego, uprawniającego do korzystania z pomocy
społecznej.

Obecnie w przypadku osoby samotnie gospodarującej
dochód nie może przekroczyć 951 zł netto, natomiast dochód w
rodzinie na jednego członka rodziny nie może przekroczyć kwoty
771 zł netto.
Kwalifikowaniem osób do uczestnictwa w POPŻ zajmują się
pracownicy socjalni OPS, wydając w tym celu skierowanie
(zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) do
organizacji, która zajmuje się dystrybucją żywności. W
Namysłowie są to: Polski Związek Rencistów, Emerytów i
Inwalidów – Oddział Rejonowy Namysłów II w Namysłowie oraz
Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Sami Dla
Siebie” w Namysłowie.
Wszystkie osoby i rodziny, które zgodnie z powyższymi
informacjami kwalifikują się do wsparcia udzielanego przez nasz
OPS, mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych bądź
pracowników działu świadczeń rodzinnych codziennie w
godzinach od 8:00 do 12:00.
Anna Gałczyńska
Kierownik OPS w Namysłowie

Apel do mieszkańców
zanowni Państwo, Mieszkańcy gminy Namysłów, zima to
czas ekstremalnych warunków pogodowych, z którymi
wszyscy musimy się zmierzyć. Pamiętajmy, że negatywne
zjawiska atmosferyczne najbardziej odczuwają osoby
bezdomne, starsze, samotne, niepełnosprawne życiowo,
które w sposób szczególny potrzebują wsparcia i pomocy.
W trosce o ich dobro bardzo istotne jest zaangażowanie
społeczne i wykazanie wrażliwości na los osób pozbawionych
dachu nad głową, posiadających złe warunki lokalowe lub
pozostawionych bez opieki i pomocy osób najbliższych.
Nie bądźmy obojętni na ludzkie nieszczęście. Zwracamy się do
mieszkańców gminy Namysłów z apelem o życzliwe spojrzenie na
potrzeby osób znajdujących się w najbliższym otoczeniu.
Wierzymy, że aktywna postawa społeczności lokalnej szczególnie
wobec osób bezdomnych, przebywających na klatkach
schodowych, przystankach autobusowych, ogródkach
działkowych oraz przekazanie o nich informacji odpowiednim

S

służbom pozwoli na podjęcie szybkich interwencji.
Zrozumienie tego problemu jest przejawem troski o wszystkich
mieszkańców naszej gminy oraz wrażliwości na sprawy osób
najbiedniejszych.
Sygnały o potrzebie niesienia pomocy prosimy zgłaszać do:
1. Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie (tel. 77 4107518),
2. Straży Miejskiej w Namysłowie (tel. 504 393 400),
3. Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie (tel. 77 4039143).
Informacje o adresach najbliższych schronisk i noclegowni w
województwie opolskim dostępne są w siedzibie Ośrodka
Pomocy Społecznej w Namysłowie ul. Harcerska 1 oraz na stronie
internetowej pod adresem: www.opsnamyslow.pl w zakładce
Działalność ośrodka - Ośrodki wsparcia - Placówki zapewniające
miejsca noclegowe.
Zofia Sławenta-Birska
z-ca kierownika OPS w Namysłowie

„Biała sobota” w Namysłowie

N

a mys ł o ws ka R a d a S e n i o ró w o rga n i zu j e we
współpracy z Dyrekcją Namysłowskiego Centrum
Zdrowia „ Białą sobotę” - badania dla Seniorów z
terenu Gminy Namysłów, osób które ukończyły 60-ty
rok życia. Badania odbędą się w dwóch terminach:
21.11.2015 r. – pacjenci dermatologiczni,
05.12.2015 r. – pacjenci urologiczni, kardiologiczni i
ginekologiczni.
Dotyczy to wszystkich Seniorów, którzy niekoniecznie zrzeszeni są
w jakichkolwiek Związkach i Stowarzyszeniach emeryckich.
Pragnę zauważyć, że Senioralna część społeczeństwa naszej
Gminy stanowi liczbę prawie
6 tyś. osób , z tego ponad 4 tys. mieszka w Namysłowie.
W uzgodnieniu z prezesem Namysłowskiego Centrum Zdrowia
Krzysztofem Kuchczyńskim ustalono, że badania będą
prowadzone na terenie Namysłowskiego Szpitala, przy ul.
Oleśnickiej 4, przez specjalistów w zakresie czterech specjalności,
tj.: urologicznej, kardiologicznej, ginekologicznej oraz
dermatologicznej.

Poza lekarzem dermatologiem – dr Aleksandrą Kapuśniak,
ze Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, badania przeprowadzą
lekarze zatrudnieni w NCZ w Namysłowie.
Zapisywanie do badań odbyło się w Związkach i
Stowarzyszeniach Emerytów i Rencistów działających na terenie
gminy Namysłów oraz w biurze Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego
w Namysłowie.
Termin zapisów, ze względu na procedury organizacyjne określony
był do 15.10.2015 r.
Do 22.10.2015 r. zgłosiło się do badań ok. 150 osób,
najwięcej do lekarza kardiologa - 65, oraz do dermatologa – 35.
Namysłowska Rada Seniorów organizuje „Białą sobotę” po
raz pierwszy. Jeżeli przedsięwzięcie to przyniesie oczekiwany
skutek, to Prezes NCZ, zadeklarował że w przyszłym roku - o ile
będą osoby chętne - możemy kontynuować tę akcję, z pożytkiem
dla Seniorów Ziemi Namysłowskiej.
Kazimierz Kos
Przewodniczący NRS
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„Bezpieczeństwo w miejscu publicznym i w miejscu zamieszkania”
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listopada br. w Urzędzie Miejskim w Namysłowie odbyła
się debata społeczna. Policjanci, mieszkańcy oraz
przedstawiciele różnych instytucji rozmawiali o
bezpieczeństwie seniorów, przemocy w rodzinie oraz
lokalnych zagrożeniach.
Zaproszeni goście i mieszkańcy mieli okazję do wyrażenia
własnych opinii co do bezpieczeństwa na drogach, a także
wypracowania rozwiązań, które mogłyby mieć wpływ na jego
poprawę. Organizatorami spotkania byli komendant powiatowy
Policji w Namysłowie mł. insp. Zbigniew Dychus oraz burmistrz
Namysłowa Julian Kruszyński.
W spotkaniu uczestniczył I zastępca komendanta
wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Jan Lach, kadra kierownicza
Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie, zastępca burmistrza
Namysłowa Rafał Nowowiejski, komendant Straży Miejskiej
Krzysztof Jankowiak, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Anna
Gałczyńska, zaproszeni goście oraz mieszkańcy gminy Namysłów.
Po oficjalnym rozpoczęciu spotkania naczelnik Wydziału
Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w
Namysłowie omówił analizę bezpieczeństwa na terenie powiatu
namysłowskiego oraz przedstawił działania, jakie podejmuje
namysłowska policja w zakresie eliminowania i zapobiegania
zdarzeniom uciążliwym społecznie. Przedstawione zostały także
policyjne działania profilaktyczne prowadzone przez
namysłowskich policjantów. Ten sam temat został także
zreferowany przez komendanta Straży Miejskiej. Wśród

prelegentów wystąpiła również kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Namysłowie, która omówiła problematykę
dotyczącą przemocy w rodzinie oraz zasady funkcjonowania
Zespołów Interdyscyplinarnych.
Namysłowscy policjanci rozmawiali także o
bezpieczeństwie seniorów, problematyce przemocy w rodzinie, a
także o współpracy w ramach zapobiegania występującym
patologiom. Na zakończenie debaty, w panelu dyskusyjnym
podjęte zostały próby wypracowania wspólnych metod działania
oraz przedsięwzięć zmierzających do ograniczenia występujących
zagrożeń, a także zdiagnozowania potrzeb i oczekiwań
społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa w miejscu
publicznym i w miejscu zamieszkania.
Rzecznik KPP w Namysłowie

Pierwsze Targi Senioralne Opole Senior Expo 2015

N

amysłowscy Seniorzy, w liczbie kilkudziesięciu osób,
wzięli udział w I Targach Senioralnych Opole Senior
Expo 2015, które odbyły się 23 września br. w
Centrum Wystawienniczo - Kongresowym w Opolu.
Targi objęte były patronatem: ówczesnego wojewody
opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego oraz prezydenta Opola
Arkadiusza Wiśniewskiego.
Premierowa edycja Targów jest odpowiedzią na potrzeby
starszych mieszkańców regionu, poszukujących szerszych usług i
produktów.
Wydłużający się czas aktywności zawodowej, aktywność
fizyczna i intelektualna, świadomie kreowana przez Seniorów,
wydłużająca się długość życia, wszystko to powoduje, że osoby w

podeszłym wieku znalazły się na liście potencjalnych
konsumentów usług i produktów.
Opolskie Targi umożliwiły Seniorom bezpośredni kontakt
pomiędzy ofertami usług, a przyszłymi klientami, którym
dedykowano szerokie spektrum swoich produktów w zakresie:
ź dla domu,
ź komunikacja i nowoczesne technologie,
ź mobilność, zdrowie i profilaktyka, edukacja i rozwój, praca,
ź prawo finansowe, ubezpieczenia, bezpieczeństwo, opieka i
leczenie,
ź turystyka, sport, podróże,
ź moda, uroda, czas wolny.
>>>

8
Seniorzy wzięli udział w półgodzinnych wykładach
tematycznych: „Zrozumieć Alzheimera” oraz „Teleopieka –
skuteczny sposób ratowania życia”, a także w warsztatach na
różne tematy prowadzonych w ramach tzw. sfery aktywności i
r o z w o j u , m . i n . „ F i t n e s s m ó z g u ”, „ K o m u n i k a c j a
międzypokoleniowa”, „Nareszcie mogę robić to co lubię”.
Chętni mogli skorzystać także z rozmaitych zajęć około
targowych, specjalnie przygotowanych dla klientów o
szczególnych wymaganiach.
Targi pokazały możliwości, jakie niosą nowoczesne technologie,
medycyna i szeroko rozumiana oferta adresowana do osób

starszych.
Targi pozwoliły zaprezentować różne pomysły, ale także
pokazały, jak się powinno prowadzić politykę senioralną, będącą
wyzwaniem współczesnych czasów, zwłaszcza że liczba Seniorów
stale rośnie i będzie rosła.
Właśnie dlatego Targi zostały zorganizowane we
właściwym miejscu i czasie, mam nadzieję, że to przedsięwzięcie
będzie się dalej rozwijać i za rok namysłowscy Seniorzy wezmą
udział – w jeszcze szerszym gronie - w kolejnych Targach Expo
2016.
Kazimierz Kos Przewodniczący NRS

Przekazanie samochodu pożarniczego oraz sprzętu dla KP PSP w Namysłowie
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października br. w Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie
odbyło się przekazanie pożarniczego samochodu
rozpoznawczo – ratowniczego i sprzętu dla
tutejszej jednostki. Oprócz pojazdu z wyposażeniem (m.in. zestaw
ratownictwa medycznego PSP R1) namysłowscy strażacy otrzymali

2 komplety defibrylatorów, defibrylator treningowy, turbinową
pompę głębinową, motopompę szlamową, 8 aparatów
powietrznych z butlami kompozytowymi, ponton ratowniczy 6
osobowy oraz drobniejszy sprzęt przydatny podczas akcji
ratowniczo - gaśniczych.
Pieniądze na zakup samochodu i sprzętu pochodziły przede
wszystkim z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Opolu i Starostwa Powiatowego w
Namysłowie, a także z Urzędu Miejskiego w Namysłowie, Urzędu
Gminy w Pokoju, Firmy Nestle Polska S.A. i PZU. Koszt całkowity
zadania inwestycyjnego wyniósł 201.065,23 zł.
Uroczystego przekazania samochodu i sprzętu Komendantowi
Powiatowemu PSP w Namysłowie st. bryg. Krzysztofowi Gackowi
dokonał Opolski Komendant Wojewódzki PSP w Opolu
nadbrygadier Karol Stępień. W spotkaniu udział wzięli
przedstawiciele instytucji wspierających namysłowską komendę,
w tym m.in. wicestarosta Bartłomiej Stawiarski i burmistrz
Namysłowa Julian Kruszyński.
st. kpt. Andrzej Prokop

Grupa VELUX świętowała hucznie swoje 25-lecie w Polsce

W

połowie października br. odbyła się uroczystość z
okazji 25-lecia firmy VELUX w Polsce. W ramach
wydarzenia goście uczestniczyli w konferencji
zatytułowanej „Biznes to sztuka wyboru” oraz w
uroczystej gali. Zaprezentowano również raport o korzyściach,
jakie płyną z działalności Grupy VELUX w Polsce.
Jubileusz odbył się w warszawskim hotelu Sheraton i
rozpoczął od konferencji zatytułowanej „Biznes to sztuka wyboru”.
Gośćmi specjalnymi byli znany ekonomista prof. Witold Orłowski,
znawca społecznej odpowiedzialności biznesu prof. Bolesław Rok,
a także Prezes Zarządu Grupy VELUX – Jorgen Tang-Jensen.
Podczas wystąpień oraz dyskusji eksperci podsumowali ogromne
zmiany, jakie zaszły w Polsce przez ostatnie 25 lat. Zwrócili również
uwagę na osiągnięcia Grupy VELUX i spółek siostrzanych oraz ich
wkład w ekonomiczny i jakościowy rozwój lokalnych społeczności.
Znaczną część dyskusji poświęcono odpowiedzialności w biznesie
w nawiązaniu do 50-letniej tradycji wdrażania idei Firmy
Modelowej w Grupie VELUX. Zaprezentowano również specjalny
raport „VELUX & Polska”, opracowany przy współpracy z
Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową.
- Od 1990 roku, kiedy w Polsce została założona spółka
handlowa przeszliśmy długą drogę: od małego biura na
warszawskim Muranowie, do czterech fabryk i pozycji
największego w Polsce producenta i eksportera okien. W polskich
zakładach Grupy VELUX i jej spółek siostrzanych pracuje obecnie
blisko 3500 osób, czyli co czwarty pracownik zatrudniany na
świecie przez Grupę VKR. W Gnieźnie, Namysłowie i Wędkowach

jesteśmy największym pracodawcą i nadal zwiększamy skalę
produkcji, a co za tym idzie również zatrudnienie i eksport podsumował rozwój firmy Jacek Siwiński, dyrektor generalny
VELUX Polska.

Wieczorną galę uświetnił występ popularnej grupy
AudioFeels, wykonującej muzykę w stylu Vocal Play. Z okazji
jubileuszu zespół przygotował i zadedykował wszystkim gościom
aranżację znanego utworu „Wind of change” zespołu Scoriopions.
Nie zabrakło również podziękowań, wspomnień i gratulacji.
- Kiedy 25 lat temu rozpoczęliśmy działalność na polskim rynku,
Polacy nie znali takiego produktu jak okno dachowe, a także
standardów energooszczędnego budownictwa. Nawiązaliśmy
współpracę z dystrybutorami i wykonawcami, którzy zaufali nam i
razem zaczęliśmy budować rynek okien dachowych, który dziś nie
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odbiega od innych rynków Europy Zachodniej - Jacek Siwiński
podziękował partnerom handlowym wręczając im statuetki.
Na gali jubileuszowej firma VELUX miała zaszczyt gościć
najważniejszych partnerów handlowych, dostawców,
przedstawicieli mediów i organizacji branżowych, a także
administracji z całej Polski. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością

m.in. Jego Ekscelencja Ambasador Królestwa Danii Steen Hommel,
Prezydent Miasta Gniezna Tomasz Budasz, Wicestarostwa
Namysłowski Bartłomiej Stawiarski, Burmistrz Namysłowa Julian
Kruszyński, a także była dyr. generalna VELUX Polska Lidia
Mikołajczyk-Gmur.
Biuro Prasowe VELUX

Nestlé Schöller w Namysłowie ma nowego dyrektora

O

d października br. fabryka lodów Nestlé Schöller w
Namysłowie ma nowego dyrektora. Funkcję tę objął
Dariusz Put, związany z produkcją lodów Nestlé
Schöller od 22 lat.
Dariusz Put pracuje w namysłowskiej fabryce lodów od 1993 roku.
Zaczynał jako Specjalista ds. Higieny /HACCP oraz wdrożeń norm
jakościowych ISO serii 9000, w latach 2003-2013 był Kierownikiem
Działu Rozwoju Produktu, a przez ostatnie 2 lata pełnił funkcję
Kierownika Produkcji. Teraz będzie zarządzał fabryką lodów Nestlé
Schöller w Namysłowie.
Zakład w Namysłowie to 6 nowoczesnych linii
produkcyjnych zdolnych do wytwarzania pełnej gamy form i
smaków lodowych oraz 2 magazyny – chłodnie o pojemności 11
tys. miejsc paletowych. Obecnie produkowane są tu lody w
rożkach (Kit Kat, Lion, Princessa), lody na patyku Cortina, Kaktus,
Pirulo, Nesquik, a także lody familijne Manhattan i lody dla
gastronomii pod markami Schöller i Mövenpick. Połowa produkcji
lodów z fabryki w Namysłowie trafia na polski rynek, a pozostałe
50% do 20 innych krajów, m.in. do Czech, Słowacji, Niemiec,
Austrii, Rumunii, Francji, Włoch, na Węgry czy do Izraela.

Fabryka
lodów Nestlé
Schöller jest
j e d n y m z
g ł ó w n y c h
pracodawców w
Namysłowie.
O b e c n i e
zatrudnia ponad
350 o s ó b , a w
szczycie sezonu
p ro d u kc y j n e go
nawet 450 osób. Firma tworzy też miejsca praktyk zawodowych i
programy stażowe, które pozwalają młodym namysłowianom
zdobywać cenne doświadczenie zawodowe w międzynarodowej
firmie i rozwijać swoje umiejętności. Trzymiesięczne płatne
praktyki w ramach Inicjatywy Na Rzecz Zatrudniania Ludzi
Młodych – Nestlé needs YOUth właśnie zakończyło tam 7 osób.
Nestlé Polska S.A.

Dary od Namysłowian już w Jaremczu

23

września br. w czasie pobytu przedstawicieli gminy
Namysłów w Jaremczu, partnerskim mieście
Namysłowa na Ukrainie, przewodniczący Rady
Miejskiej –Sylwester Zabielny, przekazał na ręce
burmistrza Jaremcza Vasyla Onutczaka dary zebrane przez
mieszkańców Namysłowa.
Akcja zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy, przeznaczonych
dla najbardziej potrzebujących rodzin w Jaremczu, została
przeprowadzona w Namysłowie w miesiącach lipiec – wrzesień br.
Ro z u m i e j ą c t r u d n ą sy t u a c j ę
mieszkańców kraju, w którym toczy
się wojna, namysłowianie wykazali
się dużą aktywnością, co
zaowocowało zgromadzeniem
wielu niezbędnych rzeczy takich jak:
ubrania, środki czystości, żywność,
zabawki dla dzieci i artykuły
chemiczne. Ponad pół tony darów
trafiło głównie do rodzin, których
członkowie przebywają obecnie na
froncie wojny toczącej się w
Donbasie. W imieniu mieszkańców
Jaremcza, burmistrz tego miasta
przekazał mieszkańcom
Namysłowa, jak najszczersze
podziękowania, za otrzymane dary
oraz za pamięć, słowa wsparcia i
otuchy, które są dla jaremczan
równie ważne. Jak podkreślił,
sprawdziło się stare przysłowie, że
„przyjaciół poznaje się w biedzie”, a

takie gesty pokazują sens współpracy pomiędzy naszymi
miastami. Jednocześnie informujemy, że akcja zbiórki darów dla
najbardziej potrzebujących mieszkańców Jaremcza nadal trwa.
Kolejny transport trafi na Ukrainę już na początku przyszłego roku.
W tym miejscu chcielibyśmy szczególnie podziękować
spółkom „Ekowood” i „ZEC”, w osobach prezesów, Krzysztofa
Szyndlarewicza i Janusza Nowaka oraz wszystkim darczyńcom,
dzięki którym dary mogły trafić do Jaremcza.
AO
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Wydarzyło się... 226 lat temu
pustego kościoła szpitalnego św. Ducha, który uległ spaleniu w
29 listopada 1789 r. - poświęcenie
1619 r. i prowizorycznie naprawiony znajdował się w sąsiedztwie
ewangelickiego kościoła św. Andrzeja pustego placu.
Był poranek 29 listopada 1789 r. Wyobraźmy sobie, że
pogoda była wówczas taka jaką dziś widzimy za oknem. Duża
liczba mieszkańców Namysłowa zebrała się nieopodal Rynku,
dookoła niepozornej budowli wybudowanej kilkadziesiąt lat
wcześniej z drewna i cegieł. Cel zebrania wydawał się jasny. 29
listopada był pierwszą niedzielą adwentu i namysłowscy
protestanci licznie nawiedzili swój dom modlitwy położony przy
Kaczej Ulicy (Enten Gasse, dziś ul. Szkolna). Jednak w tym
zebraniu było coś niezwykłego.
Po zakończonym nabożeństwie obie gminy – niemiecka i
polska wyruszyły we wspólnej procesji przez Kaczą Ulicę i Szpitalną
Ulicę (Hospital Gasse, dziś ul. 3 Maja). Procesja nie była milczącą.
Jakieś półtora tysiąca mieszkańców maszerowało ze śpiewem
pieśni autorstwa Marcina Lutra (1483-1546) - Ein fester Burg ist
unser Gott (Warownym grodem jest nasz Bóg) na ustach.
Po niedługim czasie namysłowianie stanęli przed swoim
nowym domem modlitwy, położonym na końcu Szpitalnej Ulicy.
Był to budynek znacznie obszerniejszy od tego zbudowanego w
latach 1753-54, a postawionego w niepotrzebnym pośpiechu i
grożącego zawaleniem się wiązania. W związku z tym 15 maja
1787 r. gmina ewangelicka otrzymała od Królewskiego Wyższego
Urzędu zezwolenie na budowę nowego zboru na działce, na której
niegdyś funkcjonował żeński klasztor klarysek. Ten pusty kościelny
plac zakupiono od katolików za 15 talarów. Wówczas można było
rozpocząć realizację projektu dyrektora budownictwa Pohlmanna,
któ r y p r zygo towa ł rów n i eż ko sz to r ys i nwe st yc j i .
Odpowiedzialnym za wykonanie zadania byli mistrz murarski
Antoni Jakisch (Jaksche) oraz Jan Krystian Jahn. Kamień węgielny
położono 6 września 1787 r. Jako budulca użyto częściowo cegły z

Trwająca do jesieni 1789 r. budowa kosztowała ostatecznie
7 745 talarów, 16 dobrych groszy oraz 7,5 feniga. Decyzją Izby
Wojennej i Dominialnej przekazano gminie dar króla Prus
Fryderyka Wilhelma II (1744-1797) w wysokości 2 400 talarów.
Kolejne 1 800 talarów wniosła kasa kościelna, jednak pozostałą
sumę 3 500 talarów musieli pokryć mieszkańcy (w Namysłowie
mieszkało wówczas 3 215 osób, z czego ok. 1 500 to protestanci).
Warto zaznaczyć, że powstał wówczas sam korpus budowli, a
wieżę planowano wybudować później. Ostatecznie powstała ona
w pełnym kształcie dopiero w roku 1841.
29 listopada 1789 r. poświęcono uroczyście imieniu św.
Andrzeja (którego święto przypadało na następny dzień) oddaną
do użytku świątynię, a przygotowane na pierwszą niedzielę
adwentu kazania wygłosili pastorzy Marks i Brehmer. Następne
lata przyniosły kolejne inwestycje gminy ewangelickiej. Chodziło
szczególnie o budowę nowej szkoły, pozyskanie dzwonów do
nowego kościoła (pierwsze zadzwoniły w 1814 r. i pochodziły z
wieży opuszczonego kościoła franciszkanów) oraz wybudowanie
wieży. Ściany kościoła ozdobią ufundowane przez pobożnych
wiernych portrety wybitnych reformatorów Marcina Lutra (w
1819 r.) oraz Filipa Melanchtona (w 1830 r.).
Na miejscu dawnego domu modlitwy postanowiono
postawić szkołę, do której budowy wykorzystano materiały
uzyskane z rozbiórki obiektu sakralnego. Obiekt ten służył jednak
celom edukacyjnym jedynie do roku 1794, kiedy ostatecznie
ukończono budowę poświęconego już 25 sierpnia 1793 r. gmachu
szkolnego, który dziś znamy jako Gimnazjum nr 1 im. Szarych
Szeregów. Mimo to ulica przy której się znajdował zmieniła nazwę
z Kaczej na Szkolną (Schulstrasse).
Mateusz Magda

Wieści ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie

P

Serdecznie dziękujemy naszym gościom za to, że
bezinteresownie poświęcili swój czas, dzieląc się swą wiedzą i
doświadczeniem. Te spotkania na długo pozostaną w pamięci
uczestników.
B. Chmielowska, D. Federkiewicz

Sprzedam dwie działki budowlane
o pow. 7.34 ara każda,
w Namysłowie przy ul. Fredry.
42,000 zł za działkę.

Tel. 604 436 836

ogłoszenie płatne

aździernik to czas, w którym wiele się działo w Domu
Samopomocy w Namysłowie.
15.10.2015 r. gościliśmy Komendanta Straży Miejskiej
Krzysztofa Jankowiaka. Celem spotkania była rozmowa o
bezpieczeństwie na drodze, integracji społecznej, a także o
przyjaźni i pozytywnym nastawieniu do drugiego człowieka.
19.10.2015 r. Małgorzata Lizurej starszy specjalista służby
leśnej „wprowadziła nas w piękną krainę przyrody”. Na spotkaniu
przedstawione zostały lasy namysłowskie, które są miejscem życia
roślin, zwierząt i wielu gatunków grzybów. Uczestnicy spotkania z
ciekawością słuchali opowieści o przyrodzie, która na naszym
terenie jest szczególnie piękna, bogata i sprzyjająca
wypoczynkowi. Na koniec został wyświetlony film, który
przedstawił pracę Straży Leśnej oraz pokazał jak bezpiecznie
relaksować się w lesie.
20.10.2015 r. mieliśmy zaszczyt gościć Jadwigę Kawecką –
Kustosza Muzeum, która przedstawiła nam historię powstania
miasta Namysłów. Uczestnicy ŚDS chętnie włączali się do
rozmowy, zadawali pytania, na które otrzymywali wyczerpujące
odpowiedzi. Spotkanie było zabawne, ciekawe i dostarczyło
wszystkim wielu pozytywnych wrażeń.
Spotkania z zaproszonymi gośćmi miały na celu stworzenia
uczestnikom możliwości bliższego poznania naszego otoczenia.
Usłyszeli, że są częścią społeczeństwa i maja wpływ na jego
funkcjonowanie. Dowiedzieli się, że należy dbać o przyrodę, ale
również o drugiego człowieka.
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Związkowe święto

3

października br. Oddział Związku Nauczycielstwa
Polskiego obchodził szczególny jubileusz – 110. rocznicę
powstania ZNP (przypadający w dniu 1 października br.)
oraz 70. rocznicę działalności Związku na Ziemi
Namysłowskiej.
Genezę powstania i działania ZNP przedstawił prezes
oddziału ZNP w Namysłowie Stanisław Wojtasik.
Głównym punktem uroczystości było otrzymanie przez
Oddział ZNP w Namysłowie Sztandaru, nadanego przez prezesa
Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza, który
wręczył wiceprezes Zarządu Głównego ZNP Grzegorz Gruchlik.
W jubileuszu uczestniczyli działacze związkowi oddziału, w tym:
członkowie zarządu oddziału, zarządy sekcji związkowych, zarząd
oddziałowej komisji rewizyjnej, prezesi ognisk, wiceprezes ZG ZNP
Grzegorz Gruchlik, prezes Okręgu Opolskiego Wanda
Sobiborowicz, prezesi sąsiednich i zaprzyjaźnionych oddziałów
m.in. z Ozimka, Brzegu, Kluczborka, Wołczyna, Pokoju i
Domaszowic oraz przedstawiciel nauczycielskiej „Solidarności”.
Przedstawiciele władz samorządowych, w tym powiatu
namysłowskiego oraz gmin Namysłów i Świerczów, dyrektorzy
przedszkoli, szkół podstawowych, zespołów szkolno –
przedszkolnych, szkół ponadgimnazjalnych, placówek
opiekuńczych i oświatowych z terenu naszego działania tj. gminy
Namysłów oraz gminy Świerczów.

Oprawę muzyczną zapewnili nauczyciele i uczniowie
Państwowej Szkoły Muzycznej I st. Im. Andrzeja Kurylewicza w
Namysłowie.

- Nadany Sztandar ma dla nas ogromną wartość, jest bowiem
symbolem jedności wszystkich członków Związku skupionych
wokół idei dążenia do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest
zapewnienie dzieciom i młodzieży dobrego wyksztalcenia na miarę
czasów, jak i godziwych warunków pracy i płacy nauczycielom i
pracownikom placówek oświatowych – powiedział prezes
oddziału ZNP w Namysłowie Stanisław Wojtasik.
SW

Książki naszych marzeń

G

mina Namysłów przystąpiła do realizacji Rządowego
programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących
szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące
kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w
obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”,
w wyniku czego wojewoda opolski i burmistrz Namysłowa
podpisali umowę w sprawie dofinansowania realizacji w 2015 r.
zadania publicznego.
Zgodnie z ww. umową realizacja programu odbywa się
poprzez:
1) zakup książek niebędących podręcznikami, w celu wzbogacenia
zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze
zainteresowania uczniów i jednocześnie użyteczne w realizacji
podstawy programowej kształcenia ogólnego;
2) popularyzowanie regularnego czytelnictwa wśród uczniów –
także w okresie ferii zimowych i letnich;
3) współpracę bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz
publicznymi bibliotekami pedagogicznymi dla lepszej realizacji

zadań tych instytucji, między innymi poprzez wspólne
organizowanie wydarzeń czytelniczych.
Wykaz szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe
na zakup książek niebędących podręcznikami, wraz z podaniem
kwot i źródeł finansowania obrazuje poniższa tabela:
Lp.

1
2

3
4
5
6

Szkoła

Szkoła Podstawowa
Nr 3 w Namysłowie
Szkoła Podstawowa
Nr 4 z Oddz. Integr.
w Namysłowie
Szkoła Podstawowa
Nr 5 w Namysłowie
Szkoła Podstawowa
w Kamiennej
Szkoła Podstawowa
w ZSP w Ligocie Ks.
Szkoła Podstawowa
w ZSP w Jastrzębiu
Razem:

Dzień pieczonego ziemniaka

2

października br. w Przedszkolu w Bukowie Śląskiej
świętowano „Dzień pieczonego ziemniaka”.

Tego dnia na podopiecznych placówki czekało wiele
atrakcji. Dzieci wykazały się dużą inwencją twórczą i
pomysłowością robiąc „cuda” z ziemniaków. Panie przygotowały
teatrzyk, który wszyscy oglądali z zapartym tchem. Następnie na
podwórku rozpoczęły się zawody sportowe, które przyniosły
wszystkim wiele wrażeń. Na zakończenie tak radosnego święta
dzieci upiekły w ognisku pyszne ziemniaczki.
Przedszkole w Bukowie Śląskiej

Środki pozyskanej
dotacji celowej w
zł (80%)

Środki Gminy
Namysłów w zł
(20%)

Razem
planowane
wydatki

2 170,00

542,50

2 712,50

2 170,00

542,50

2 712,50

1 300,00

325,00

1 625,00

1 300,00

325,00

1 625,00

1 300,00

325,00

1 625,00

1 000,00

250,00

1 250,00

9 240,00

2 310,00

11 550,00

Renata Król
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Pracowity kwartał w Przedszkolu Nr 3

P

oczątek roku szkolnego w Przedszkolu Nr 3 w
Namysłowie obfitował w bardzo ciekawe wydarzenia i
przyniósł przedszkolakom moc atrakcji.
Pierwszym, ale jakże ważnym wydarzeniem było
obchodzenie Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka, podczas
którego dzieci bawiły się i tańczyły.

Kolejnym wydarzeniem było pasowanie maluszków na
przedszkolaka w towarzystwie rodziców. Dzieci uroczyście
przyrzekły: miłym być dla wszystkich wkoło, bawić w zgodzie się
wesoło, z apetytem wszystko zjadać i zabawki poukładać.
W październiku w trakcie trwania Festiwalu Aktorstwa Filmowego
im. Tadeusza Szymkowa pojawili się w przedszkolu niezwykli
goście: Anna Samusionek, która przeczytała dzieciom bajki,
Sebastian Lewicki, który akompaniował śpiewającym dzieciom na
saksofonie, a towarzyszyli im wiceburmistrz Artur Włodarczyk i
przewodniczący Rady Miejskiej Sylwester Zabielny.
Policjant przypomniał dzieciom zasady bezpiecznego
poruszania się w ruchu drogowym, a udział w Ogólnopolskim
Programie Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”
przypomniał dzieciom zasady dbania o higienę jamy ustnej.
Warsztaty popołudniowe na temat „Polska Złota Jesień”
dały możliwość radosnej współpracy rodziców i dzieci podczas
tworzenia prac z materiałów przyrodniczych.
Pracowity pierwszy kwartał w przedszkolu zakończy Dzień
Pluszowego Misia.
Wszystkie te imprezy i uroczystości pozwoliły zintegrować
dzieci, a najmłodszym przetrwać trudny okres adaptacji w
przedszkolu. Pomogły ponadto wyzwolić aktywność dzieci wobec
siebie i innych ludzi oraz pobudziły ciekawość poznawczą.
Przedszkole Nr 3 w Namysłowie

Pasowanie na przedszkolaka

15

października br. w Przedszkolu w Bukowie Śląskiej
odbyła się uroczystość „Pasowania na
przedszkolaka”.
Dzieci z grupy starszej i młodszej swoimi występami
umiliły czas zaproszonym gościom. Tego dnia przedszkolaki zostały
pasowane przez dyrektor placówki Marię Rudnicką na „Krasnali” i
„Pszczółki”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: ówczesny poseł
na Sejm RP Łukasz Tusk, przedstawiciel Urzędu Miejskiego w
Namysłowie Grażyna Burkiewicz, Spółki „Ekowod” Sp. z o.o., radna
Rady Miejskiej Maria Teodorczyk, dyrektor Biblioteki Publicznej w
Namysłowie Teresa Hruby oraz Violetta Rychlik, sołtys wsi
Kamienna Ewa Wolska i sołtys wsi Bukowa Śląska Anna Oleksy.
Oczywiście bardzo ważnymi gośćmi na uroczystości były rodziny
dzieci przedszkolnych, które gromkimi brawami nagradzały swoje
pociechy. Na koniec dyrektor uhonorowała tytułem „Przyjaciela
Przedszkola” darczyńców, którzy przyczynili się do wyposażenia
placówki w meble do sal zabaw i szatni oraz nowe huśtawki na
placu przedszkolnym. „Przyjaciele Przedszkola” nie zapomnieli

nagrodzić dzieci słodkimi upominkami, za co przedszkolaki
serdecznie dziękują.
Barbara Dróżdż-Krzysztof

21. Wystawia Grzybów Puszczy Białowieskiej

Podziękowanie

19 września br. miało miejsce otwarcie 21. Wystawy
Grzybów Puszczy Białowieskiej. Pomimo suszy, mykolodzy z
Białowieskiego Parku Narodowego, zebrali piękne okazy grzybów
jadalnych i trujących, które zaprezentowali podczas cyklicznego
wydarzenia w Centrum Edukacyjnym BPN. Nie byłoby w tym nic
specjalnego, gdyby nie prace dzieci z Przedszkola w Bukowie
Śląskiej, które znalazły się pośród najpiękniejszych grzybów
n a d e s ł a nyc h w u b i e g ł y m ro ku sz ko l ny m n a ko n ku rs
„Najpiękniejszy Grzyb”. Goście wystawy, byli zachwyceni
poziomem artystycznym prac. Gratulujemy dzieciom i
nauczycielkom z Przedszkola w Bukowie Śląskiej, tym bardziej, iż to
nie pierwszy raz, kiedy prace naszych wychowanków promują nasz
region.
Przedszkole w Bukowie Śląskiej

Dyrektor Przedszkola w Bukowie Śląskiej wraz z
pracownikami placówki i Radą Rodziców składają serdeczne
podziękowania: Panu Posłowi na Sejm RP Łukaszowi Tuskowi za
pomoc w pozyskaniu funduszy na zakup mebli do placówki. Panu
Burmistrzowi Namysłowa Julianowi Kruszyńskiemu, Firmie Velux
Polska Sp. z o. o oraz Panu Krzysztofowi Szyndlarewiczowi
Prezesowi Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp.
z o. o. w Namysłowie za pomoc finansową udzieloną placówce na
zakup mebli do szatni i sal zabaw.
Podziękowanie składamy również Lasom Państwowym
Nadleśnictwo Namysłów za dofinansowanie modernizacji placu
zabaw dla dzieci.
Z poważaniem
Dyrektor Przedszkola w Bukowie Śląskiej
Maria Rudnicka
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Dzień drzewa w Szkole Podstawowej nr 5

D

o obchodów tego święta przygotowywali się uczniowie
c a ł e j sz ko ł y. N a l e kc j a c h o ra z n a za j ę c i a c h
pozalekcyjnych z ekologii poznawali gatunki drzew
rosnących w najbliższym otoczeniu szkoły. Z pięknych
jesiennych liści tworzyli barwne bukiety oraz zielniki. W
parku bawili się wśród drzew szukając okazów wyjątkowych,
zachwycających swoim pięknem. Dzieci poznawały również
zagrożenia dla drzew spowodowane działalnością człowieka i
zmieniającymi się warunkami środowiska. Uczniowie redagowali
życzenia dla drzew z okazji ich święta oraz w ich imieniu pisali
prośby skierowane do ludzi. Powstały gazetki ścienne poświęcone
drzewom. Działania te służyły przede wszystkim zwróceniu uwagi
na rolę drzew w przyrodzie i gospodarce człowieka.
Podsumowaniem obchodów Dnia Drzewa były dwa
spotkania edukacyjne „Szanujmy i kochajmy drzewa” w klasach IVVI oraz „Drzewo naszym przyjacielem” w klasach I-III. W obu
spotkaniach uczestniczyła leśnik Małgorzata Lizurej. Uczniowie
klasy V o drzewach mówili słowami naszych poetów - wychwalając
ich urok i podkreślając korzyści jakie czerpie z nich człowiek. Klasa
IV przygotowała inscenizację, w której pokazała niewłaściwe
zachowania dzieci podczas pobytu w lesie oraz przedstawiła

prośby drzew do ludzi. Prowadzący spotkanie zaapelowali o
szacunek do drzew przypominając, że drzewa pojawiły się na Ziemi
o wiele wcześniej, niż człowiek i chociażby z racji „starszeństwa”
zasługują na szacunek i ochronę..
Małgorzata Lizurej zaapelowała do wszystkich, aby dbać o
drzewa, gdyż są one niezbędne do utrzymania życia na Ziemi oraz
dodają jej uroku. „Sprawmy, by było ich coraz więcej” – tak mówiła
do uczniów. Zachęcała do sadzenia drzew przy okazji różnych
wydarzeń historycznych oraz świąt rodzinnych. Podała przykłady
żywych pomników przyrody- świadków wydarzeń z zamierzchłych
czasów. „Zostawmy po sobie zielony ślad na Ziemi” –tak
podsumował swoje wystąpienie nasz gość. Na koniec spotkania
nagie symboliczne drzewko zostało ozdobione – zawisły na nim
liście z życzeniami, a wszyscy zaśpiewali piosenkę opracowaną na
tę okoliczność. A słowa jej brzmią:
„Posądźmy dziś
Ref: Hejże hej, hejże ha
tysiące krzewów
sadźmy je, sadźmy je
posadźmy dziś tysiące drzew
póki czas, póki czas,
to dadzą nam tak dużo tlenu,
bo kto wie, bo kto wie
aż w żyłach zabuzuje krew
czy zostanie po nas las.”
Szkoła Podstawowa nr 5

„Drzewo moim przyjacielem”

O

rganizatorem spotkania dla najmłodszych była klasa II
a z wychowawcą. Dzieci z ciekawością wysłuchały
czytanej przez leśnik - Małgorzatę Lizurej baśni „O
zaczarowanym drzewie", która była niezwykle
pouczająca.
Dzieci uświadomiły sobie, że jeśli będą szanować drzewa to nie
zabraknie im śpiewu ptaków, pięknego otoczenia, papieru, opału i
darów drzewa w postaci pysznych owoców. Uczniowie klasy II a
odczytali list do koleżanek i kolegów, w którym apelowali o
szacunek do drzew. Na symbolicznych łańcuchach uczniowie klas
I-III złożyli obietnice każdemu drzewu rosnącemu na terenie
szkoły. Na koniec leśnik za pracę dzieci, ich pomysły i wiedzę z
zakresu edukacji leśnej - obdarowała najmłodszych upominkami w
postaci słodkości, książeczek o lesie i breloczków. Zachęcała
wszystkich do korzystania z dobrodziejstw lasu, przypomniała, że
Lasy Państwowe w Polsce są otwarte i dostępne dla wszystkich,
dlatego też należy traktować je jako wspólne dobro.

papierem, zbierajmy makulaturę, by uchronić drzewa.
Niech każdy z nas opiekuje się drzewami w swoim najbliższym
otoczeniu. Posadźmy choć jedno drzewo, niech nasza Ziemia stanie
się „Pomnikiem Zielonej Radości'!
Uczniowie klasy II A
Szkoły Podstawowej nr 5

USŁUGI INSTALACYJNE
KACZMAREK SEBASTIAN
OFERUJE:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Punktem kulminacyjnym obchodów Dnia Drzewa było
posadzenie symbolicznych drzew podarowanych przez
Nadleśnictwo Namysłów – klasy I-III na posesji szkoły, klasy IV-VI w
lesie przy Kamiennej.
Koleżanki i Koledzy!
„Kochajmy i szanujmy drzewa” – bo są niezbędne nam do życia.
Dają nam tlen, oczyszczają powietrze i sprawiają, że świat jest
piękniejszy. Pamiętajmy, każde drzewo jest bezcenne. Dlatego też
nie niszczmy gałęzi, nie zrywajmy liści, oszczędnie gospodarujmy

ź
ź
ź

INSTALACJE WODNE I KANALIZACYJNE,
INSTALACJE GAZOWE,
INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
INSTALACJE SOLARNE,
KOTŁOWNIE GAZOWE, OLEJOWE, NA PALIWA
STAŁE,
POMPY CIEPŁA,
REKUPERACJE – WENTYLACJE
MECHANICZNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA,
OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW, SEPARATORY,
SZAMBA,
MECHANICZNE PRZEPYCHANIE KANALIZACJI,
MONTAŻ SYSTEMÓW KOMINOWYCH I
WENTYLACYJNYCH,
INSPEKCYJNE KAMEROWANIE RUROCIĄGÓW,
KOMINÓW ITP.

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

14
Rocznica Odzyskania Niepodległości w Szkole Podstawowej w Kamiennej

W

codziennym życiu zapominamy, jak kręta i trudna
jest historia naszego kraju. Jak dużo krwi przelali nasi
rodacy w przeszłości, żeby Polska mogła być wolna i
niepodległa, możemy dowiedzieć się z filmów,
książek i wspomnień starszych ludzi. Na szczęście w
kalendarzu są takie dni, w których historia puka do naszych serc.
Jednym z nich jest 11 listopada, w którym świętujemy rocznicę
Odzyskania Niepodległości. Przez 123 lata o losach naszej Ojczyzny
decydowali zaborcy, chcąc zniszczyć nasz naród, kulturę i mowę.
Pomimo tych restrykcji, ponosząc ofiary w nierównej walce,
Polacy zawsze wierzyli, że odzyskają wolność.
Dziś wspominamy ten dzień i cieszymy się, że żyjemy w
niepodległym kraju. Dla upamiętnienia tego historycznego
wydarzenia 10 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej w
Kamiennej wzięli udział w uroczystej akademii poświęconej temu
wydarzeniu, w której oprócz recytacji i śpiewów mogliśmy oglądać
taniec pantomimiczny obrazujący rozbiór naszego kraju przez
zaborców. Taniec miał symboliczny charakter i sugestywnie
pokazał dramatyczne losy Polski. O właściwą oprawę muzyczną
zadbał zespół wokalny, a piękna dekoracja podkreślała ważność
tego święta.
Gościem specjalnym uroczystości była grupa harcerzy z Hufca ZHP
Namysłów. Komendantka podharcmistrz Monika Pojkert,
drużynowa Alicja Maj i Sebastian Warowy zachęcali uczniów do
wstąpienia w szeregi drużyny harcerskiej opowiadając ciekawe

h i s t o r i e z r a j d ó w,
o b o zó w i b i w a kó w.
Spotkanie z harcerzami
zainteresowało
u c z n i ó w. M i e j m y
nadzieję, że dla
niektórych harcerstwo
będzie pomysłem na
s p ę d za n i e w o l n e g o
czasu oraz na rozwój
własnej osobowości.
Dzięki takim obchodom
Święta Niepodległości w
s z ko l e s t a r a m y s i ę
budować w młodym
pokoleniu patriotyzm i
przywiązanie do historii
n a s ze j O j c z y z n y.
Akademia, jako aktywna
i emocjonalna lekcja
historii nie tylko pogłębiła wiedzę uczniów na temat bolesnych i
trudnych losów Polski, ale także była dla nas wszystkich wielkim
doznaniem estetycznym.
Marta Marcinkiewicz

Konkurs wiedzy o Dniu Niepodległości

M

łodzieżowa Rada Miejska w Namysłowie miała
przyjemność zapoczątkować organizację konkursu
wiedzy o Dniu Niepodległości. I edycja odbyła się 10
listopada br. w dużej sali narad Urzędu Miejskiego.
W konkursie wzięli udział uczniowie szkół
gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z terenu gminy Namysłów.
Uczestników powitali: opiekun MRM – radny, Tomasz Wiciak wraz
z przewodniczącym MRM Kacprem Cecko, wiceprzewodniczącym
Danielem Załuskim oraz radną Natalią Szkudlarek, życząc
wszystkim powodzenia i „połamania długopisów”. Grupa 15 osób
zmierzyła się z testem składającym się łącznie z 35 pytań
zamkniętych i otwartych. Komisja po krótkiej przerwie wybrała
zwycięzców historycznej rywalizacji, którzy otrzymali cenne
nagrody rzeczowe.
W kategorii szkół gimnazjalnych:
ź I miejsce zajęła Anna Iżycka (Gimnazjum nr 2 w Namysłowie),
ź II miejsce zdobył Jakub Kowalczyk (ZSP Ligota Książęca),
ź III miejsce zajął Kamil Terlecki (ZSP Ligota Książęca).
W kategorii szkół ponad gimnazjalnych:

I miejsce zajęła Iwona Helwin (ZSR Namysłów),
II miejsce zdobył Adam Zaremba (I LO w Namysłowie),
III miejsce zajął Robert Walasek (ZSR Namysłów).
Pozostali uczestnicy za swój trud i nie mniej imponującą wiedzę
zostali nagrodzeni drobnym upominkiem. Dziękujemy wszystkim
za udział w konkursie i mamy nadzieję, że spotkamy się w dużo
większym gronie podczas II edycji konkursu w 2016 roku.
Natalia Szkudlarek
ź
ź
ź

„Zaduszki jazzowe” w Namysłowie

30

października br. w sali Namysłowskiego Ośrodka
Kultury odbyły się „zaduszki jazzowe”
zorganizowane przez Stowarzyszenie wspierające
PSM I st. im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie
oraz Namysłowski Ośrodek Kultury.
Na scenie zagościli m.in.: Big Band Państwowej Szkoły Muzycznej I
st. im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie (wokal Małgorzata
Jaźwa, przygotowanie i prowadzenie Jacek Rybitw), Opolski
Kwartet Saksofonowy Saxesfull plus (Jan Swaton – sax sopran,
Jacek Rybitw – sax alt, Jacek Hornik – sax tenor, Henryk Wezner –
sax baryton, Jan Wezner – perkusja, gościnnie – Jerzy Główczewski
i Dawid Główczewski – sax alt), Take Style Project (Arkadiusz
Tomasz Czyżewski – skrzypce elektryczne, Piotra Skrzypiec –
instrument klawiszowy, Jacek Hornik – saksofony, Michał
Piotrowski – perkusja, Żaneta Plotnik – wokal oraz Dawid
Główczewski (quartet Paweł Tomaszewski – piano, Michał Kapczuk

– bass, Sebastian Kuchczynski – perkusja i Dawid Główczewski –
sax alt.). Po koncertach w luźnej formie jam session.
MR

fot. Krzysztof Wolf
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Tańcząc z Bosonogą Euterpe

K

ilka lat temu nieopatrznie wyraziłem opinię, że poezja
nie jest produktem potrzebnym ludziom tak jak chleb.
Dzisiaj posypuję głowę popiołem i wymazuję ze
swojej (a jak się da, to i z cudzej) pamięci ten osąd,
bowiem poezja jest potrzebna człowiekowi niczym
chleb, a czasem nawet bardziej.
Dowodzi tego dwudziestolecie istnienia KMT WENA,
dowodzą setki listów nadesłane ze wszech stron Polski na Literacki
Konkurs „O Różę Karoliny” (a zdarzają się listy z daleka – na
tegoroczną VII edycję przysłano na przykład konkursowe prace z
Quebek w Kanadzie). Warto przy tym pamiętać, że „polowanie na
finansową nagrodę” nie bywa najważniejszym czynnikiem
decydującym o udziale w konkursie.
Niewątpliwym dowodem była dość gęsto wypełniona aula
Namysłowskiego Ośrodka Kultury podczas jubileuszowej imprezy
(zatytułowanej tak, jak okolicznościowa monografia: Tańcząc z
bosonogą Euterpe) i podczas wręczania nagród tegorocznym
zdobywcom Róży Karoliny – według moich wyliczeń przewinęło się
tam wtedy ponad sto osób, ale i kilkadziesiąt osób najzwyczajniej
nie dotarło z uwagi na aktualnie wykonywane prace poza
granicami kraju, spore odległości lub nie najpiękniejsze
połączenie.
Szczerze cieszyła mnie obecność wieloletnich Przyjaciół (i
moich, i Weny). Myślę tu o Czesławie Kosturek i Danucie
Okularczyk (która tego dnia przywiozła ze sobą mini galerię – a na
obrazach same panie, bo to one bywają Muzami twórców).
Drugą mini galerię przywiozła ze sobą Krystyna Szwed z Krapkowic
(od niedawna Wenianka).
Niektórzy z Przyjaciół przybyli tego dnia w podwójnej roli:
Urząd Miejski w Namysłowie reprezentowali Joanna Leszczyńska –
naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz Sławomir
Stramski – naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju. Radę Miejską w
Namysłowie uosabiali: Sylwester Zabielny – przewodniczący Rady,
Lucyna Medyk – wiceprzewodnicząca Rady, Maria Teodorczyk –
przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury oraz Kazimierz
Drapiewski – członek tejże komisji.
Niewątpliwie w podobnie podwójnej roli przybyli bardowie
z Wołczyna, Małgorzata Pasznicka i Mariusz Buczek, którzy w
swoim repertuarze zamieścili sporo piosenek do tekstów poetów
spod znaku Weny. Podobnie rzecz miała się z przybyłym z
Głogówka Staszkiem Młynarskim, któremu towarzyszył na
fortepianie Maciek Łobos – wykonanie ballad Okudżawy w ich
interpretacji było genialne. Sporą niespodzianką okazał się także
świetny recital Justyny Fryszak i Krzysztofa Odoja - duetu
absolwentów Szkoły Muzycznej w Namysłowie.
Skoro wspominam wieloletnich przyjaciół nie mogę
pominąć gości takiej miary jak Beatę Rymkiewicz i Kordiana
Michalaka (dzieci Karoliny Turkiewicz-Suchanowskiej),
kluczborską Poetkę Lidię Irenę Węglarz czy Arkadiusza
Krakowskiego z Kluczborka.
Z różnych atrakcji i ciekawostek wymienić należy:
ź Autorem okolicznościowej scenografii był Kazimierz A.
Drapiewski;
ź Autorką otwierającej uroczystość prezentacji dedykowanej
Karolinie Turkiewicz-Suchanowskiej była Wenianka i pracownica
Biblioteki – Agnieszka Klimas;
ź Adrianna Łań i Aleksander Szachnowski przedstawili fragment
sztuki Dario Fo („Związek otwarty”);
ź Kordian Michalak przywiózł kilka egzemplarzy własnej
poetyckiej edycji oraz wydany pośmiertnie zbiór wierszy Karoliny
(„Najważniejsze”) – dwa rarytasy do nabycia;
ź Przy stoliku z książkami służyli pomocą Julia Jazłowiecka i
Marek Biegański (czyli kolejne pokolenie Wenian);
>>>

Aula Namysłowskiego Ośrodka Kultury podczas jubileuszu „Weny”.

Prezentujący program opiekun „Weny” - Kazimierz Jakubowski.

Witold Michał - zdobywca I miejsca za poezję w konkursie o Różę
Karoliny.

Wenianka Agnieszka Klimas.
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ź Czuwanie nad sprawnym przebiegiem uroczystości (a w razie
potrzeby czytanie wierszy Autorów, którzy na uroczystość nie
dotarli) – Kazimierz Jakubowski i Sylwester Zabielny;
ź Obsługa nagłośnienia – Ryszard Radomiński, Obsługa kamery –
Jacek Korzeń, zdjęcia - Krzysztof Wolf, Józef Sypko i Kazimierz
Jakubowski;
ź Opracowanie zaproszeń, plakatów i jubileuszowej monografii,
a także przygotowanie jej do druku – opiekun Weny, Kazimierz
Jakubowski;
ź Scenariusz przewidywał dwie godziny trwania uroczystości, ale
zainteresowanie było znaczne, toteż uroczystość zakończyła się po
czterech godzinach (bez mała).
Zatrzymajmy się jeszcze przez chwilę przy Różach Karoliny
VII edycji!…
Jury w 2015 roku oceniło 149 utworów – w tym 22 utwory
prozą. Prace konkursowe zostały nadesłane z następujących
miejscowości: Bielsko Biała, Biesiekierz, Biłgoraj, Bytom,
Dubiecko, Biały Bór, Janikowo, Katowice, Kępice, Kielce, Kraków,
Legionowo, Liszki, Sieradz Lublin, Lubsko, Łomża, Łódź, Miastko,
Mogilno, Mysłowice, Namysłów, Niemodlin, Nowa Huta, Oleśnica,
Opole, Parczew, Piła, Płock, Płońsk , Pruszcz Gdański, Quebek –
Canada, Racibórz, Radzionków, Rawicz, Rumia, Sicienko,
Sosnowiec, Suwałki, Szczecinek, Śrem, Trzebinia, Wałcz,
Warszawa, Wierzyce, Wrocław, Września, Ząbki, Zielonka,
Żmigród.
Po analizie nadesłanych prac przyznano wyróżnienia
następującym twórcom:
A. Kategoria „Poezja dla dorosłych”:
I miejsce - Michał Witold Gajda (Siódmy w dzienniku) z Wrześni
II miejsce - Pordzik Aleksander Tadeusz (Nemo) z Raciborza
B. Kategoria „Proza dla dorosłych”:
I miejsce – Adam Bolesław Wierzbicki (Sen o poranku) z Lubska
II miejsce – Bronisław Krzysztof Jakubowski (Laurentius) z Ząbków
C. Kategoria „Poezja dzieci i młodzieży”:
Wyróżnienia ex aequo: Dominika Lisicka (Eureka) z Bytomia i

Wspomnienia – Kazimierz Drapiewski.

Małgorzata Pasznicka i Mariusz Buczek - recital bardów z Wołczyna.

Dominika Papierkiewicz (Malachit) z Pruszcza Gdańskiego.
Myślę, że sporo informacji dostarczą zainteresowanym
zamieszczone w Internecie albumy fotograficzne.
Ja życzę wszystkim Twórcom i przyjaciołom radosnego tańcowania
z Euterpe i nieprzemijającej weny –
Kazimierz Jakubowski

45-lecie twórczości Zbigniewa Nytki

D

awno już Namysłowska Izba Regionalna
n i e w i d z i a ł a t a k i c h t ł u m ó w. 1 6
października br. otwarto bowiem
wystawę prac malarskich Zbigniewa
Nytki.
Była to też okazja do świętowania 45-lecia twórczości
artysty. Wystawę otwarto w obecności dużej rzeszy
zaproszonych gości oraz namysłowian, przybyłych na
tę uroczystość. Obecny był min. burmistrz Julian
Kruszyński wraz z zastępcami: Arturem
W ł o d a rc zy k i e m i R a fa ł e m N o wo w i e j s k i m ,
przewodniczący Rady Miejskiej Sylwester Zabielny
oraz licznie przybyła rodzina, przyjaciele i znajomi
malarza. Na wystawie zgromadzono obrazy
autorstwa Zbigniewa Nytki, malowane przez cały
okres jego pracy twórczej. Świat zamknięty w
kolorach, kształtach i kontrastach, przeniesiony na
płótno pędzlem namysłowskiego artysty, wywołał
niekłamany podziw oglądających wystawę. Jednym z
głównych tematów prac jest Namysłów. Przez lata powstały
dziesiątki obrazów pokazujące nasze miasto takim, jakim widział je
artysta w swojej wyobraźni. Mimowolnie stał się też kronikarzem
Namysłowa. Jego prace mają dużą wartość artystyczną,
historyczną i poznawczą. Martwe natury oraz pejzaże inspirują i
pobudzają wyobraźnię, zmuszając widza do swojej interpretacji
intencji autora. Słowo wstępne przybliżające twórczość artysty

fot. Ohlaszeny.pl

wygłosił znany namysłowski plastyk Kazimierz Drapiewski, po
czym na ręce dostojnego jubilata, z okazji jego jubileuszu 45-lecia
pracy artystycznej, słowa uznania i gratulacje złożył burmistrz
Julian Kruszyński oraz przybyli goście.
Wystawę prac Zbigniewa Nytki można oglądać w Izbie Regionalnej
w Namysłowie do końca listopada br.
AO

17
„Ironman” – czyli „Namysłowianie z żelaza”

T

riathlon to elitarna dyscyplina sportu łącząca pływanie,
bieg i jazdę na rowerze. Sport, który wymaga od jego
uczestników bezwzględnego zdrowia, żelaznej
kondycji, a przede wszystkim silnej woli, która pozwoli
przezwyciężyć pojawiające się w czasie zawodów własne
słabości.
Triathlon rozgrywany jest na różnych dystansach, ale tylko
najlepsi z najlepszych stają na starcie „Ironmana”. „Żelazny
człowiek” to zawody triathlonowe odbywające się na
następujących po sobie dystansach – pływanie 3,86 km, 180,2 km
jazdy na rowerze i bieg na dystansie klasycznego maratonu, czyli
42,195 km. Zawody „Iroman” - to najbardziej prestiżowa
konkurencja triathlonowa na świecie. I właśnie w starcie na takich
zawodów stanęła grupa namysłowskich sportowców, z klubu
Namysłowskie Towarzystwo Triathlonowe „Triada”. Konkurencja
rozgrywana była w formule Mistrzostw Polski 23 lipca br. w
Bydgoszczy. Osiągając metę, zaszczytny tytuł „Iromana” zdobyło
trzech namysłowian: Wojciech Dębicki (po raz drugi), uzyskując

czas 11 godz. 37 min 22 sek, Maciej Lesisz – 11 godz 44 min 35 sek. i
Adam Lupa z czasem: 12 godz 37 min 01 sek. Wszystkim
namysłowskim „ludziom z żelaza” szczerze gratulujemy!
AO

50-lecie LKS Orzeł Namysłów - II Międzynarodowy Memoriał Witka i Patryka

W

dniach 13-15 listopada br. w sali I LO w
Namysłowie odbył się II Międzynarodowy
Memoriał imienia Witka Prociaka oraz Patryka
Żymańczyka w zapasach stylu wolnym, który w
tym roku był zarazem głównym akcentem
obchodów 50-lecia LKS Orzeł Namysłów.
Zawody miały na celu upamiętnienie i uhonorowanie
t ra g i c z n i e z m a r ł yc h za p a ś n i kó w w w y n i ku w y p a d ku
samochodowego dnia 9 grudnia 2013 r. w drodze na pokaz
zapaśniczy dla młodzieży szkolnej zawodników miejscowego Orła
oraz uczczenie jubileuszu klubu.
Impreza miała bardzo
mocną obsadę, startowało wielu
kadrowiczów i medalistów
Mistrzostw Polski w dziewięciu
kategoriach wagowych. Do walk
stanęło 105 zawodników z 24
klubów z trzech krajów (Ukraina,
Czechy, Polska). Sędzią głównym i
spikerem podczas zmagań
młodych sportowców był Dariusz
Stępień z Namysłowa.
Same walki odbywały się
14 listopada, w tym walki
eliminacyjne i o brązowe medale,
a popołudniu rozpoczęła się
uroczysta Gala w przepięknej
oprawie poprzedzona
uroczystym otwarciem zawodów
przez niezastąpionego Prezesa klubu LKS Orzeł Namysłów
Kazimierza Szelągiewicza. Wręczono odznaczenia PZZ dla
wybitnych zawodników oraz działaczy klubu: Krystiana
Brzozowskiego, Radosława Marcinkiewicza, za którego złotą
Gwiazdę PZZ odebrała żona Pani Edyta także wybitna zawodniczka
(Radek przebywał na zgrupowaniu w Rosji), Stanisława Stępnia,
Mariusza Cebuli, Dariusza Roszczypały oraz Sławomira Sikory.
Dodatkowo klub wybrał najlepszego zawodnika i trenera 50-lecia.
Pamiątkowe szklane statuetki otrzymali Krystian Brzozowski oraz
trener Krzysztof Pawlak. Po tej ceremonii klub Orzeł
zademonstrował krótkie pokazy swoich sekcji (zapasów stylu
wolnego i zapasów kobiet pod okiem trenerów Marcina
Marcinkiewicza i Dariusza Stępnia oraz grupy MMA, której
trenerem jest zawodowy zawodnik mieszanych sztuk walki Dawid

Drobina).
Memoriał i jubileusz miały godną oprawę i odbywał się we
wspaniałej atmosferze. Zmagania sportowców oglądała bardzo
duża liczba kibiców i zaproszonych gości (w tym rodzice i
rodzeństwo, rodziny, sympatie, przyjaciele Witka i Patryka).
Zawody zaszczycił swoją obecnością Prezes Polskiego Związku
Zapaśniczego Grzegorz Pieronkiewicz, który wręczył na ręce
Prezesa Kazimierza Szelągiewicza wspaniałą okolicznościową
paterę z okazji 50-lecia namysłowskich zapasów. Zmagania
oglądali także V-ce Prezes PZZ do spraw zapasów kobiet Zbigniew
Grudzień wraz z żoną, członek
Zarządu PZZ i Prezes OZZ Michał
Jaworski oraz władze gminy
Namysłów i powiatu
namysłowskiego, Urzędu
Marszałkowskiego w Opolu, WZ
LZS w Opolu oraz Dyrektor
Zespołu Szkół Rolniczych w
Namysłowie Jacek Pietroszek.
Od strony sportowej zawody w
punktacji drużynowej
zdominowali zawodnicy z Orła
Namysłów którzy zajęli I miejsce
oraz goście ze Zbaraża, którzy
zdobyli II miejsce drużynowo.
Trzecie miejsce w pkt. klubowej
zdobył klub ZKS Stal Rzeszów.
Najlepszym zawodnikiem
imprezy został uznany zwycięzca
kat. wag. do 35 kg Artur Welinskyj ze Spartaka Lwów, który
dodatkowo otrzymał czek od sponsorów na 500 zł i pamiątkowy
puchar. Najlepszym zawodnikiem z Namysłowa wybrano Pawła
Malickiego zwycięzcę memoriałowej kat. wag. do 69 kg, który
także otrzymał od sponsorów czeka na 500 zł i pamiątkową
statuetkę.
Dzięki pięknej oprawie i doskonałemu prowadzeniu przez
Dariusza Stępnia Gali finałowej młodzi zapaśnicy mogli poczuć
atmosferę największych imprez zapaśniczych, organizowanych na
światowym poziomie.
Podziękowania dla sponsorów i sympatyków sekcji
zapasów LKS Orzeł Namysłów!
LKS Orzeł Namysłów
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OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782, z późn. zm.) oraz
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 25 września 2014 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490, z późn. zm.), w związku z
zarządzeniem Nr 177/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 września 2015 r.
w sprawie zbycia nieruchomości

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782, z późn. zm.) oraz
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 25 września 2014 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490, z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 178/VII/15
Burmistrza Namysłowa z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości

cena wywoławcza
cena wywoławcza
cena wywoławcza
cena wywoławcza

- 43 000,00 zł,
- 42 900,00 zł,
- 47 300,00 zł,
- 45 800,00 zł.

Podane ceny są cenami netto – po przetargu do wartości zostanie doliczony
podatek VAT.
W/w działki zapisane są w księdze wieczystej nr OP1U/00051309/8,
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg
Wieczystych.
Oferowane nieruchomości położone są na obrzeżach miasta, w pobliżu osiedla
domów jednorodzinnych. Kształt działek opisanych w pkt. 1 – 2 regularny,
prostokątny, kształt działek opisanych w pkt. 3 – 4 nieregularny, trapezoidalny.
Nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
oznaczone są jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Teren uzbrojony, istnieje możliwość przyłączenia sieci uzbrojenia
technicznego.
Przetarg odbędzie się w dniu 7 grudnia 2015 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie
Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój nr 28.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w
wysokości 10% ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu do dnia 3
grudnia 2015 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr
78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za
dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek
bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika
przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem
przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że
postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z
zaokrągleniem w górę do pełnych setek złotych.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
zwycięzcy przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się
uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym
osobom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).
Cena nieruchomości ustalona w przetargu, powiększona o podatek VAT i
koszty przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży,
płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej
przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.
Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o
tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na
tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 4190 377 (w
godzinach pracy Urzędu).
Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński

Cena wywoławcza – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych) brutto
/zawiera podatek VAT/
Wadium – 200,00 zł (słownie: dwieście 00/100 złotych)
Przetarg odbędzie się w dniu 7 grudnia 2015 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie
Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój nr 28.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości
10% ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu do dnia 3 grudnia 2015 r.
przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000
1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium
przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji
przetargowej przed otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia decydują
uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny
wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych setek złotych.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości zwycięzcy
przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który
przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium
zostanie zwrócone (bez odsetek).
Cena nieruchomości ustalona w przetargu, powiększona o koszty przygotowania
dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży, płatne będą jednorazowo
najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność
nieruchomości.
Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym
niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
Przetarg ograniczony jest do podmiotów, dla których przedmiotem działalności
jest realizacja inwestycji i rozbudowy urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej.
Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 4190 377 (w
godzinach pracy Urzędu).
Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński

SPRZEDAM MIESZKANIE 73 m
NAMYSŁÓW TEL. 606 978 699

ogłoszenie płatne

nr 534/74, o powierzchni 0,0877 ha,
nr 534/75, o powierzchni 0,0875 ha,
nr 534/76, o powierzchni 0,0963 ha,
nr 534/77, o powierzchni 0,0934 ha,

KUPIĘ GRUNTY
SZYBKA WYPŁATA GOTÓWKI
TEL: 692 471 877

ogłoszenie płatne ogłoszenie płatne

1)
2)
3)
4)

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w Namysłowie, k.
m. 5, obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 501/255, o
powierzchni 0,0024 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00042317/1.
Oferowana nieruchomość położona jest w pobliżu osiedla domów
jednorodzinnych w Namysłowie. Kształt działki regularny.
Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
oznaczona jest jako tereny zielone i przeznaczona jest pod budowę urządzeń
infrastruktury technicznej.

OFERTA PRACY
Zatrudnię od zaraz kierowcę Kat. C i operatora pompy do betonu
w Betoniarni WAW – BET Smardy Dolne k/Kluczborka.

Kontakt: 77/413 71 54 , 502 112 208

namysłowska

nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów, położonych w
Namysłowie w okolicach ul. Wileńskiej i Wschodniej, k. m. 5, obejmujących
działki:

Burmistrz Namysłowa ogłasza
I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż

azeta

Burmistrz Namysłowa ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

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: sol-druk@tlen.pl.
Nakład: 7700 egzemplarzy.
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INFORMACJA

Na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) oraz
zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2008 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargu oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Namysłowska Rada Seniorów zgodnie z ustaleniami z dyrektorem
Namysłowskiego Ośrodka Kultury i kierownikiem CTiR „Delﬁn” w
Namysłowie - jest w posiadaniu karnetów wstępu na basen w
Namysłowie ze zniżką 75% dla Seniorów w wieku 60+.
Zapraszamy wszystkich chętnych emerytów i rencistów zrzeszonych w
organizacjach emeryckich, stowarzyszeniach i niezrzeszonych po odbiór
karnetów do:
l ZERiI rej. Nr I w Namysłowie przy ul. Harcerskiej,
l ZERiI rej. Nr II w bud. Starostwa Powiatowego w Namysłowie,
l SERiI „Sami dla Siebie” w bud. Ratusza,
oraz u rzecznika Namysłowskiej Rady Seniorów (ul. Obr. Pokoju 1-3 w
Namysłowie - BUT „FREGATA”).

Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o.
ul. Dubois 5, 46-100 Namysłów
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem garażu
położonego przy ul. Sejmowej 2 w Namysłowie o powierzchni użytkowej
20,06 m2.
Lokal wolny jest od obciążeń. Koszt remontu i adaptacji lokalu zgodnie z
jego przeznaczeniem ponosi najemca, bez możliwości żądania rozliczenia go
w trakcie najmu lub w chwili zwrotu garażu.
Cena wywoławcza stawki czynszowej netto wynosi 4,10 zł/m2.
Wysokość postąpienia – 0,50 zł
Do wylicytowanej stawki zostanie doliczony 23% podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 22 grudnia 2015 r. o godz. 9:00 w siedzibie
Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. ul. Dubois 5 w
Namysłowie, pokój nr 1A.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości
100,00 zł (słownie złotych: sto 00/100) najpóźniej do dnia 21 grudnia 2015
r. na rachunek bankowy „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie nr 34 8890 0001
0026 8279 2000 0002 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie (decyduje data
uznania rachunku bankowego „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie).
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania się oferenta,
który wygrał przetarg od podpisania umowy najmu. Pozostałym osobom
wadium zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z podaniem uzasadnionej
przyczyny. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń
usytuowanej w Zakładzie Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. w
Namysłowie, Urzędu Miejskiego w Namysłowie.
Bliższych informacji udziela pracownik ZAN Sp. z o.o. Pan Robert
Radomski tel. (77) 4-107-275 w godz. 7:00 -10:00 lub 14:00 -15:00.
Prokurent
/-/ Jolanta Chojna -Ćwikła

Dyżury Radnych Namysłowskiej Rady Seniorów:
Radni NRS pełnią dyżury w pokoju nr 9a Urzędu Miejskiego w
Namysłowie przy ul. Dubois 3 we wtorki w godzinach 11:00 – 12:00, a
przewodniczący NRS we wtorki w godzinach 14:00 – 15:00.
Rzecznik Namysłowskiej Rady Seniorów
Józef Sypko
Do wynajęcia lokal użytkowy na dworcu w Namysłowie
Gmina Namysłów oferuje do wynajęcia lokal użytkowy w budynku dworca
kolejowo-autobusowego usytuowanego przy ulicy Dworcowej 7 w Namysłowie
(działka ewidencyjna numer 1073/30, k. m. 9).
Lokal znajduje się na parterze budynku, powierzchna użytkowa wynosi
22,82 m² i przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej, z
wyłączeniem usług gastronomicznych.
Lokal w dobrym stanie technicznym, wyposażony w instalacje: wodnokanalizacyjną, cieplną i elektryczną.
Osoby zainteresowane wynajęciem prosimy o złożenie w sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek A, pokój nr 12,
pisemnej oferty zawierającej proponowaną cenę.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Namysłowie – tel. 77 4190 369 lub 77
4190 377.
WRiGN

Najazd gwiazd

A

rtur Żmijewski, Anna Samusionek, Jan
Nowicki, Dorota Kamińska i Janusz
Chabior to wybitne postaci ze świata
filmu i teatru, które gościły w
Namysłowie 11-12 października br.
podczas IV Festiwalu Aktorstwa Filmowego im.
Tadeusza Szymkowa. Wydarzenie odbywa się pod
p at ro n ate m M a rs za ł ka Wo j e wó d z t wa
Dolnośląskiego od 2012 roku we Wrocławiu oraz
wybranych miastach regionu. Dyrektorem
artystycznym festiwalu jest Bogusław Linda,
dyrektorem naczelnym Stanisław Dzierniejko.
Festiwal jest hołdem przyjaciół dla
Tadeusza Szymkowa, który przez lata był związany
z Teatrem Polskim we Wrocławiu. Zmarł w styczniu
2009 roku w wieku 50 lat. - Tadeusz pochodził z
Namysłowa, często wspominał to miasto, więc nie
wyobrażałem sobie, żeby jedna z edycji festiwalu
nie odbyła się również w jego rodzinnym mieście mówi Stanisław Dzierniejko, przyjaciel Szymkowa.
- Cieszę się, że władze Namysłowa tak chętnie
podjęły współpracę przy organizacji tego
wydarzenia. I że namysłowianie pielęgnują pamięć
o Tadeuszu - dodaje Dzierniejko.
Podczas festiwalowych dni publiczność
miała wyjątkową okazję do spotkań i rozmów z
największymi gwiazdami polskiego kina. Artur
Żmijewski spotkał się z namysłowianami w Izbie
Regionalnej przy ul. Szkolnej, natomiast pozostali
artyści byli do dyspozycji fanów w Namysłowskim
Ośrodku Kultury. W sali widowiskowej NOK
mieszkańcy i przybyli goście obejrzeli również
znakomite polskie filmy: w towarzystwie Doroty
>>>
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Kamińskiej „Karate po polsku” w reż. Wojciecha
Wójcika, w obecności Jana Nowickiego „Wielkiego
Szu” w reż. Sylwestra Chęcińskiego oraz - przy
szczelnie wypełnionej widowni - „Żyć nie umierać”
w reż. Macieja Migasa; dzieło inspirowane życiem
patrona festiwalu, w którego, niezw ykle
sugestywnie, wcielił się Tomasz Kot. Warto
podkreślić, że na seans przybyła najbliższa rodzina
Tadeusza Szymkowa: żona Magdalena, córka Agata
i brat Ryszard, a także wielu przyjaciół i miłośników
jego talentu. Wieczór wspomnień, związanych z
„Szymkiem”, z pewnością na długo pozostanie w
pamięci wszystkich uczestników.
Nie zabrakło również atrakcji dla młodszej
widowni. Anna Samusionek zagrała dla uczniów
namysłowskich szkół swój autorski spektakl pt.
„Pan Tadeusz na wesoło, czyli perypetie miłosne
Tadeusza i Telimeny”, następnie odpowiadała na
pytania widzów, po czym udała się na „Czytanie
bajek” do naszych milusińskich z Przedszkola nr 3, a
wieczorem przeprowadziła półtoragodzinne
warsztaty aktorskie, w których wzięło udział ponad
50 osób, w tym: członkowie Zespołu Teatralnego
Seniorów „RETROspekcja” oraz uczestnicy kół
teatralnych z I Liceum Ogólnokształcącego im. J.
Iwaszkiewicza w Namysłowie i Gimnazjum nr 2 z
Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie.
Wś ró d w yd a r ze ń towa r zysz ą c yc h
festiwalowi na uwagę zasługują spektakl „Związek
otwarty” Daria Fo w wykonaniu namysłowian Adrianny Łań i Aleksandra Szachnowskiego oraz
pokaz historycznego filmu dokumentalnego
„Legenda wileńskiej konspiracji” (udział w
Konkursie Głównym 7. Festiwalu Filmów
Dokumentalnych „Niepokorni Niezłomni Wyklęci”
2015 w Gdyni), do którego zdjęcia kręcono m.in. w
Namysłowie, z udziałem wielu naszych
mieszkańców. Po projekcji odbyło się spotkanie z
Bronisławem Bubiakiem, współreżyserem i
producentem filmu.
Artyści, którzy gościli podczas festiwalu, byli
pod ogromnym wrażeniem naszego miasta. Poznali
jego historię i najważniejsze zabytki. Podziwiali
ró w n i eż p a n o ra m ę N a mys ł o wa z p u n kt u
widokowego na szczycie Bramy Krakowskiej. Zabieramy stąd piękne wspomnienia i mamy
nadzieję na dalszą dobrą współpracę podsumowuje Stanisław Dzierniejko,
pomysłodawca i organizator festiwalu.
Sylwester Zabielny

