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MARZEC 2014
KOLEJNY KURS OBSŁUGI
KOMPUTERA ZAKOŃCZONY

tygodniu. Ponadto, każdy z uczestników mógł ćwiczyć zdobyte
umiejętności podczas dodatkowych godzin popołudniowych. - Z
kursu skorzystały osoby w różnym wieku, tj. pomiędzy 30. a 80.
11 marca br. zakończył się, trwający od 7 stycznia br., rokiem życia – informuję prowadząca szkolenie – Teresa
nieodpłatny kurs obsługi komputera i korzystania z Internetu Wołoszczuk. – Najważniejsze, że osoby uczęszczające na kurs
przestały „bać się” komputera – dodaje.
dla mieszkańców Gminy Namysłów.
Sposób prowadzenia kursu przypadł uczestnikom do gustu.
– Pani Teresa prowadziła kurs w bardzo przystępny sposób.
Wszystkie zagadnienia tłumaczone były bardzo powoli i w
zrozumiałym dla każdego języku. Pozyskane wiadomości na
pewno na długo pozostaną w mojej pamięci – informuje jedna z
uczestniczek - Barbara Leszczyńska.
Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, dlatego
prowadząca już zapowiada następną edycję kursu. Osoby
zainteresowane mogą zasięgać informacji pod numerem
tel.: 515 183 796.
JG

CZYTAJMY BAJKI DZIECIOM !

źródło: BS Namysłów

20 lutego br. w świetlicy wiejskiej w Ziemiełowicach
Organizatorem kursu był Urząd Miejski w Namysłowie, odbyło się czytanie bajek najmłodszym mieszkańcom
Namysłowski Ośrodek Kultury oraz Bank Spółdzielczy w sołectwa.
Namysłowie. Zajęcia odbywały się w świetlicy dworca kolejowo autobusowego w Namysłowie, a prowadziła je pracownica NOK –
Teresa Wołoszczuk. Podczas zajęć uczestników uczono
podstawowej obsługi komputera, od samego włączenia sprzętu,
przez korzystanie z edytorów tekstów, po „surfowanie” w
Internecie, np. pokazywano jak korzystać ze skrzynek emailowych, jak dokonać zakupów przez Internet, korzystać z
portali społecznościowych czy komunikatorów internetowych.
Ostatnie zajęcia poprowadzili pracownicy Banku Spółdzielczego
w Namysłowie – Magdalena Harasimczuk i Rafał Frąsiak, którzy
uczyli obsługi bankowości internetowej.
Kurs zorganizowany był dla 9 grup, z których każda składała
się z ok. 6 osób. Zajęcia dla każdej z grup odbywały się raz w
reklama płatna

Podczas spotkania bajki przeczytali: Zastępca Burmistrza
Namysłowa – Andrzej Galla, Radna Powiatu Namysłowskiego Weronika Nawrot, Ks. Proboszcz Przemysław Paluch oraz
Stefania Ciura z Opolskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego w
Namysłowie. Dla przemiłej, a zarazem niezwykle wymagającej
widowni, każdy z gości musiał zmierzyć się z przeczytaniem co
najmniej jednej bajki. Po czytaniu dzieci odpowiadały na pytania
dotyczące każdej z bajek. W nagrodę dzieci otrzymały książki,
słodycze i długopisy. Sponsorami nagród byli zaproszeni goście
oraz Sołtys i Rada Sołecka Ziemiełowic. Dzieciom tak bardzo
spodobała inicjatywa, że już trzy dni później, tj. 23 lutego br.
powtórzono akcję czytania bajek. Tym razem książki czytały
dzieci i rodzice. Okazało się, że wspólne czytanie bajek to dobry
pomysł na spędzenie czasu podczas ferii zimowych.
Sołtys Ziemiełowic – Ewa Mleczko

„EKOWOD” BUDUJE KANALIZACJĘ
W KOWALOWICACH
Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Kowalowice w ramach projektu „Rozwiązanie problemów
gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim”,
dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Montażowo-UsługowoHandlowe „LECH – Instal” Chort Lesław z Myśliborzyc. Zakres
prowadzonych robót budowlanych obejmuje wykonanie
rurociągów grawitacyjnych (PVC 200 mm), tzw. rurociągów
głównych, pompowni ścieków (PK-1), rurociągu tłocznego
(PEHD 125 mm) oraz rurociągów grawitacyjnych (PVC 160 mm)
na odcinku od rurociągu głównego do pierwszej studzienki na
posesji. Planowany termin zakończenia tego etapu robót
budowlanych to 30.05.2014 r.
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MARZEC 2014
KRZYŻE „ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ”
DLA NAMYSŁOWSKICH POLICJANTÓW

Natomiast od czerwca do października br. wykonane zostaną
rurociągi grawitacyjne (PVC 160 mm) na odcinkach od pierwszej
studzienki na posesji do budynków mieszkalnych. Ten etap
inwestycji realizowany będzie przez Spółkę „EKOWOD” na
podstawie podpisanych umów na wykonanie podłączeń
kanalizacyjnych. Ta część inwestycji nie będzie bowiem objęta
dofinansowaniem z Unii Europejskiej.
Wartość robót budowlanych kanalizacji sanitarnej w
Kowalowicach, bez kosztów operacyjnych, wynosi ok. 3,0 mln zł.
„Wszystkich zainteresowanych wybudowaniem podłączenia
kanalizacyjnego, którzy nie mają jeszcze podpisanej umowy
zapraszamy do siedziby Spółki „EKOWOD” przy ul. Mariańskiej 2
w Namysłowie, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-14.30.
Koszt wybudowania podłączenia wynosi 2.000,00 zł brutto” –
powiedział Artur Masiowski - Prezes Zarządu Spółki „EKOWOD”
w Namysłowie.
Roman Kania - „Ekowod” Sp. z o.o.

31 stycznia br. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbyła
się uroczystość wręczenia Krzyży "Zasługi za Dzielność”. Minister
Spraw Wewnętrznych - Bartłomiej Sienkiewicz odznaczył 22
funkcjonariuszy policji i 1 funkcjonariusza straży pożarnej, którzy
uratowali życie osobom poszkodowanym w pożarach i innych
wypadkach. - Jesteście solą tej formacji - powiedział Minister,
zwracając się do zebranych na sali funkcjonariuszy. Wśród
odznaczonych byli policjanci z Namysłowa.

DOFINANSOWANIE NA BUDOWĘ
KANALIZACJI W LIGOTCE
W lutym br. Gmina Namysłów złożyła wniosek o
dofinansowanie zadania, polegającego na budowie
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligotka.
Wniosek został złożony do Programu Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 w ramach działania 3.2.1. Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej. Zadanie polega na budowie sieci
głównej kanalizacji wraz z przyłączami do wszystkich gospodarstw
domowych w Ligotce, w których zamieszkuje ponad 200
mieszkańców. Wartość kosztorysowa całości robót wynosi ok. 4,5
mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie ok. 1,4 mln zł.
W przypadku zakwalifikowania się przedmiotowego wniosku o
dofinansowanie, Gmina Namysłów, zliczając dotychczas zdobyte
fundusze w ramach PROW.,tj. na budowę kanalizacji w
Smarchowicach Małych w wysokości ok. 1,3 mln zł i Smogorzowie
- 1,3 mln zł, wykorzystałaby maksymalną kwotę możliwego
dofinansowania w ramach tego programu, przypadającą na jedną
gminę.
JG/KK

źródło: namyslow.policja.gov.pl

- Kim jest człowiek munduru? To osoba, która czuje, że ma
wobec społeczeństwa zobowiązania wykraczające poza zwykłe
ludzkie odruchy, poza zwykły ludzki instynkt samozachowawczy tak powiedział Szef MSW podczas uroczystości odznaczenia
Krzyżami „Zasługi za Dzielność”.
Odznaczenia otrzymali funkcjonariusze z Komendy
Powiatowej Policji w Namysłowie: sierż. Marek Wołkowicz i sierż.
sztabowy Andrzej Stępień. W marcu ubiegłego roku sierż. Marek
Wołkowicz i st. sierż. Andrzej Stępień uratowali dwie osoby z
pożaru, który wybuchł w kamienicy w Namysłowie.
źródło: namyslow.policja.gov.pl

RUSZYŁY REMONTY BUDYNKÓW
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Na początku marca br. rozpoczęły się prace remontowe,
mające na celu termomodernizację 8 budynków użyteczności
publicznej w Gminie Namysłów.
W procedurach przetargowych wyłoniono wykonawców
poszczególnych robót:
1) Firmę Budowlaną „Kubot” z Kępna, która wykonuje
termomodernizację:
- Przedszkola nr 4 w Namysłowie, Sali Gimnastycznej
Gimnazjum nr 1 w Namysłowie, Budynku Namysłowskiego
Ośrodka Kultury w terminie: 6.03. – 26.08.2014 r.,
- budynku B Gimnazjum nr 1 w Namysłowie 01.07 – 4.10.2014 r.;
2) Zakład Ogólnobudowlany Henryk Grabowski z Bierutowa:
- Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie,
Remiza Ochotniczych Straży Pożarnych w Smogorzowie 1.04 - 26.08.2014 r.,
- Świetlica ZPO w Smogorzowie – 2.06.-26.08.2014 r.;
3) Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z Namysłowa:
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Namysłowie, w której prace
remontowe trwać będą w okresie wakacyjnym, tj. w lipcu
i sierpniu 2014 r.
Projekt ma na celu poprawę jakości powietrza w
wymienionych budynkach. Gmina Namysłów uzyskała na ten cel
dofinansowanie w ramach działania 4.3 Ochrona powietrza,
odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w zakresie kategorii
interwencji 43 – efektywność energetyczna, produkcja skojarzona
(kogeneracja) zarządzanie energią. Całkowity koszt inwestycji to
ok. 4 mln zł. Uzyskane dofinansowanie to ok. 1,9 mln zł.
JG/KK

Krzyże „Zasługi za Dzielność" są odznaczeniem
państwowym nadawanym przez Prezydenta RP. Otrzymać mogą
je funkcjonariusze służb mundurowych za działania podjęte w
wyjątkowo trudnych warunkach, z narażeniem własnego życia lub
zdrowia, w obronie prawa, nietykalności granic państwowych oraz
ochrony życia, mienia i bezpieczeństwa obywateli.
Inf. KPP w Namysłowie

fot. KPP Namysłów

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci śp. Andrzeja Antkowiaka
–Sołtysa Smarchowic Małych. Wyrazy
współczucia całej Rodzinie i Bliskim
Zmarłego składają:
Burmistrz Namysłowa
wraz z pracownikami Urzędu
Miejskiego w Namysłowie
oraz Radni Rady Miejskiej
w Namysłowie
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OBCHODY DNIA PAMIĘCI
ROZMOWA Z POSZKODOWANYMI
NA MAJDANIE MIESZKAŃCAMI JAREMCZA „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH” W NAMYSŁOWIE
Od kilku tygodni w opolskich szpitalach przebywają czterej
mężczyźni poszkodowani podczas starć na kijowskim Majdanie.
Są to mieszkańcy Jaremcza - miasta partnerskiego Gminy
Namysłów na Ukrainie. Rannych odwiedzili członkowie
Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo –
Wschodnich w Namysłowie: Jarosław Iwanyszczuk i Arkadiusz
Oleksak.
- Wo ł o d i a F i o ł y k i Wa s y l To p o l o w i e c t o m ł o d z i ,
trzydziestokilkuletni mężczyźni. Pierwszego z nich spotkaliśmy na
szpitalnym korytarzu. Z daleka rzucała się w oczy, przypięta do
dresowej bluzy, kokarda w barwach Ukrainy, na której widniała
odznaka - godło Ukrainy wpisane w koło europejskich gwiazd.
Jak później wyjaśnił, to symbol ukraińskiego Majdanu, który
towarzyszył mu podczas wszystkich, spędzonych tam dni –
opowiada Arkadiusz Oleksak.
W szpitalnej sali leżał drugi z mężczyzn. Już w pierwszych
słowach rozmowy zgodnie stwierdzili, że nie mogło ich zabraknąć
podczas walk w Kijowie. Wasyl Topolowiec na Majdan wyjeżdżał
cztery razy. Za każdym razem przebywał tam kilka dni, potem
jechał do domu, odpocząć, zmienić bieliznę i wracał na Majdan
wymienić protestujących tam kolegów.
- Ostatni raz – mówi Wasyl Topolowiec – pojechałem tam 18
lutego br. Dwa dni później, tj. 20 lutego br. ok. godz. 10.00 zaczął
się szturm „Berkutu” na nasze barykady. My przebywaliśmy
wówczas na ulicy Instytuckiej. W tym miejscu, podczas jednego z
ataków został zastrzelony mój kolega. Kiedy osłaniałem go
podczas ewakuacji, trzymałem przed nim metalową tarczę. W tym
momencie jeden ze snajperów oddał strzał w naszym kierunku.
Kula przebijając tarczę trafiła w mój bark, przeszywając ciało na
wylot – relacjonował.
- Ja wracałem na Majdan trzy razy – mówił Wołodia Fiołyk. Kiedy w czasie walk w „krwawy czwartek”, tj. 20 lutego br.,
broniliśmy barykady od strony ulicy Gruszeckiego, a potem
ruszyliśmy w stronę budynku „Rady Najwyższej” w Kijowie,
niedaleko mnie wybuchł granat. Straciłem przytomność. Uraz
stopy nie pozwolił mi walczyć dalej – wspomina z żalem.
Na pytanie: Czy było warto? Wasyl Topolowiec bez wahania
odpowiedział: „Warto było! Choćby po to, by uświadomić władzy,
że nie można wykorzystywać swojego narodu, że celem władzy
nie jest powiększanie swojego majątku, ale dobro swoich
obywateli. Uważam, że zmiany już są widoczne. Walki się
skończyły, ale Majdan trwa dalej. Ludzie stoją tam nadal i patrzą
rządzącym na ręce”.
- A gdyby zaszła taka potrzeba, to wróci Pan na Majdan? zapytali odwiedzający. - Jak trzeba będzie, to pojadę na Majdan w
każdej chwili. Mam troje dzieci, które muszą żyć w normalnym
kraju – podkreślił Wasyl Topolowiec.
Wołodia Fiołyk, który przysłuchiwał się rozmowie, dodał
cichym głosem – jesteśmy to winni tym wszystkim, którzy na
Majdanie zakończyli życie. Kiedy toczyliśmy walkę z „Berkutem” i
„Tituszkami” widziałem towarzyszy padających od kul, granatów i
kamieni. Widziałem ludzi konających, ludzi, którzy ginęli próbując
ratować innych.
Kończąc rozmowę, ukraińscy mężczyźni podkreślili: „A
Wam, Polakom dziękujemy za wszystko: za wsparcie, za to że
jesteście z nami za to, że możemy tu być i za to, że zawsze
możemy na Was liczyć. Zapraszamy do nas na Ukrainę. Na
Ukrainę, która już nigdy nie będzie taka, jak przed Majdanem”.
Na dalszą część rozmowy umówiliśmy się w Jaremczu. Mam
nadzieję, że będziemy mieli możliwość skorzystania z tego
zaproszenia wierząc, że spotkamy się w przyszłości na Ukrainie
takiej, jaką sobie wymarzyli i o jaką walczyli – podsumowuje
Arkadiusz Oleksak.
reklama płatna

KUPIĘ GRUNTY
SZYBKA WYPŁATA GOTÓWKI
TEL: 692 471 877

1 marca br. w Izbie Regionalnej w Namysłowie odbył się
wernisaż wystawy pt. "Pułkownik Marian Pilarski - od
piłsudczyka po żołnierza wyklętego”, po którym
Włodzimierz Putowski przedstawił prezentacje
multimedialne: "Ostatni z wiernych” oraz "Śląski Katyń”.
„Żołnierze Wyklęci”, zwani także „Żołnierzami
Niezłomnymi”, stanowili polskie, powojenne podziemie
niepodległościowe i antykomunistyczne. Ruch partyzancki
stawiał opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. W
walkach podziemia z władzą zginęło około 15 tys. osób, w tym
około 7 tys. członków podziemia. 1 marca ustanowiony został
Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w 2011 roku.
Pomysł ustanowienia święta w tym terminie wysunął ówczesny
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Janusz Kurtyka. To właśnie
1 marca 1951 roku w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok
śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia
„Wolność i Niezawisłość”: Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie
Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie Lazarowiczu, Franciszku
Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce – ostatnich
ogólnopolskich koordynatorów „Walki o Wolność i Niezawisłość
Polski z nową sowiecką okupacją.
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Licznie przybyli w sobotnie popołudnie do namysłowskiej
Izby Regionalnej goście mieli okazję poznać historię jednego z
„Żołnierzy Wyklętych” - Pułkownika Mariana Pilarskiego. Pułk.
Marian Pilarski ps. „Jar” był założycielem II Inspektoratu
Zamojskiego A K. Został aresztowany przez Urząd
Bezpieczeństwa Publicznego (UB) w kwietniu 1950 r. i skazany
na karę śmierci, którą wykonano dwa lata później na Zamku
Lubelskim. Ciało Mariana Pilarskiego do dziś nie zostało
odnalezione. Po latach rodzina Państwa Pilarskich przeniosła się
na teren Ziemi Namysłowskiej. Potomkowie Pułk. Mariana
Pilarskiego mieszkają w Namysłowie.
Podczas wernisażu, historię bohatera wojennego
przedstawił Jego wnuk, autor wystawy, Namysłowianin - Dariusz
Pilarski. W gablotach zobaczyć można było odzyskane przez
niego dokumenty, odznaczenia, materiały fotograficzne i inne,
związane z postacią Pułk.
Mariana Pilarskiego.
Po wernisażu wystawy,
Włodzimierz Putowski namysłowski historyk,
nauczyciel Gimnazjum nr 2 z
Oddziałami Dwujęzycznymi w
Namysłowie przedstawił
prezentacje multimedialne:
"Ostatni z wiernych” oraz "Śląski
Katyń”, podczas których
omówione zostały sylwetki
niektórych z „Żołnierzy
Wyklętych”.
JG
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Protokalarz Towarzystwa Upiększania
Miasta jest już w Izbie Regionalnej

A TO HISTORIA…
ANDRZEJ WAYNER Z NAMYSŁOWA
– DUCHOWNY I UCZONY
W późnośredniowiecznych źródłach
archiwalnych pojawiają się informacje
dotyczące wybitnych osobistości
pochodzących z Namysłowa. Tym razem
przedstawię postać wybitnego
duchownego i uczonego pochodzącego z
naszego miasta, który zrobił karierę w 2.
połowie XV wieku.
W spisie prałatów i kanoników z końca XV
wieku pojawia się pochodzący z
Namysłowa Andrzej Wayner (Weiner,
Wagner), wywodzący się ze stanu
mieszczańskiego. Jego ojcem był
prawdopodobnie Hans (Jan) Wayner,
odnotowany jako namysłowski rajca w
1417 i 1419 roku, a w 1427 roku jako członek sądu dworskiego w
Namysłowie.
Andrzej Wayner rozpoczął studia na Uniwersytecie w Lipsku,
immatrykulowany na semestr zimowy 1425 roku. Tytuł magistra
uzyskał w 1432 roku. W 1438 roku źródła odnotowują go z tytułem
cursor, a w 1442 roku jako sententiarius. Dwukrotnie, w 1443 i 1447
roku pojawia się jako dziekan wydziału sztuk wyzwolonych (artium).
W 1448 roku został rektorem tamtejszego uniwersytetu, w 1450 roku
uzyskując także tytuł licencjusza teologii. Do 1447 roku należał do
kolegium Najświętszej Marii Panny, a następnie do Collegium maius.
Mury Uniwersytetu w Lipsku opuścił w 1455 roku, zachowując jednak
kontakty z uczelnią. W 1462 roku był wykonawcą testamentu
Mikołaja Weigla, członka kolegium Najświętszej Marii Panny oraz
kapituł wrocławskiej i legnickiej. W 1454 roku i 24 grudnia 1461 roku
Andrzej występuje w źródłach dotyczących Nysy, jako doctor sacre
pagine, nie wiadomo jednak czy był to tytuł akademicki czy kościelny.
Niewiele widomo na temat szczegółowych zainteresowań
naukowych i księgozbioru Waynera. W 1460 roku podarował
augustianom z Żagania rękopis zawierający m.in. traktaty Huberta z
Lombardii i Jana Gersona.
Karierę duchowną rozpoczął 16 lipca 1445 roku od stanowiska
kanonika legnickiego. Tam też zakupił w 1450 i 1463 roku czynsze
(razem 9 grzywien), które po jego śmierci przypaść miały
ówczesnemu kaznodziei w kościele św. Piotra w Legnicy. Od 1450
roku piastował funkcję altarzysty ołtarza Św. Trójcy w rodzinnym
Namysłowie. W 1451 roku został także kanonikiem, a w 1459 roku
awansował na kanclerza w kapitule katedralnej we Wrocławiu. W
1461 roku został zaś administratorem diecezji wrocławskiej. Dnia 30
października 1454 roku jako altarysta w szpitalu w Namysłowie kupił
dla altarii czynsz w wysokości 5 grzywien i 15 groszy z dóbr Marcina
Melczera, mieszczanina namysłowskiego w Smarchowicach. W
1467 i 1479 roku był także kanonikiem otmuchowskim, a po 1477
roku nyskim. W latach 1469-1470 był kolektorem dziesięciny,
następnie w latach 1479-1490 prowizorem szpitala przy szkole
katedralnej. Po 1484 roku, ze względu na zły stan zdrowia, stopniowo
wycofywał się z aktywnej pracy na rzecz Kościoła. Zmarł 2 lutego
1490 roku.
dr Bartłomiej Stawiarski

Izba Regionalna
wzbogaciła sie w ostatnich
miesiącach o protokalarz
Towarzystwa Upiększania
Miasta. Księgę otwiera statut
Towarzystwa powołanego do
życia w dniu 15 marca 1894
roku. W tym roku wypada 120.
rocznica powstania
namysłowskiego towarzystwa
(T. Harjasz w swoim tłumaczeniu kroniki Liebicha napisał, że
towarzystwo to powołano do życia w 1904 roku).
Historia tego typu towarzystw sięga 1. połowy XIX wieku.
Cieszyły się one dużą popularnością również na początku XX w.
Pierwsze towarzystwo na terenach ziem polskich powstało w
Bydgoszczy w 1832 roku. Wrocławskie towarzystwo powołano do
życia w 1893 roku. Namysłowskie Towarzystwo Upiększania
Miasta koncentrowało swoją działalność na upiększaniu miasta,
zajmowało się usuwaniem brudu i bałaganu w mieście, wspierało
naukę i kulturę. Dbało o wygląd miasta poprzez zakładanie parków,
skwerów, promenad, wspierało budowę budynków użyteczności
publicznej, pomników i fontann, organizowało festyny, zabawy i
jubileusze.
W składzie organu założycielskiego znaleźli się m. in.: Oscar
Tietze - właściciel firmy „Apis” produkującej marmolady i słynne,
niemniej jak piwo, namysłowskie pierniki, proszku do pieczenia,
zapachów do ciast, cukru waniliowego, budyniu, etc.; Otto Sichla –
dyrektor poczty w naszym mieście, Gabel - katolicki proboszcz
miejski i dziekan, Hanuss, Anna Lebek (te nazwiska udało się
odczytać z rękopisu statutu).
W skład zarządu towarzystwa, na przestrzeni lat, wchodziło
wielu znanych Namysłowian: Max Bochig – założyciel i dyrygent
namysłowskiej orkiestry koncertowej oraz dętej, Edgar Kittner właściciel zakładu naprawy samochodów (do dziś na terenie
Niemiec jest to znana firma działająca w branży samochodowej),
Toebe - właściciel drukarni , Paul Hasselbach – właściciel browaru,
Terteyna architekt i właściciel firmy budowlanej „Urban”, którzy
przysłużyli się do upiększenia miasta.
Aktywnie działał tu również pastor Abicht, który zasłynął z
gorliwości w germanizacji mieszkańców ziemi namysłowskiej.
Ostatni zapis to protokół z 19.09. 1934 roku.
Protokolarz jest oprawiony i zawiera ręczne protokoły ze
spotkań i decyzji zarządu, zawiera też rozliczenia finansowe z
podejmowanych inwestycji. Pojawiają się w nim wklejki z
ogłoszeniami towarzystwa o organizowanych imprezach,
zaproszenia do udziału w wydarzeniach patriotycznych i
kulturalnych, korespondencja z władzami miasta.
Imprezy organizowane dla mieszkańców odbywały się w parku
miejskim przy dzisiejszej ul. Pułaskiego oraz w Grimms Hotel
(siedzibie bractwa strzeleckiego) – dzisiejszym hotelu „Polonia”.
Jadwiga Kawecka
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SKUP AUT UŻYWANYCH
ZA GOTÓWKĘ Bierutów

MARZEC 2014
OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI PSÓW

Osoby starsze chętnie korzystają z czytelni internetowej.
W razie potrzeby mogą liczyć na pomoc bibliotekarek i
wolontariuszy, którzy pomagają seniorom w obsłudze
komputera.
Osoby starsze chętnie uczestniczą w spotkaniach z cyklu:
„Porady”. Szczególną popularnością cieszyły się porady:
psychologa, pedagoga, dietetyczne, kosmetyczne, porady
pielęgniarki środowiskowej.

Straż Miejska w Namysłowie przypomina właścicielom psów
i innych zwierząt o następujących obowiązkach:
1) sprzątanie po swoich pupilach - kto zanieczyszcza lub
zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności
drogę, ulicę, plac, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny
do 500,00 zł albo karze nagany,
2) trzymanie zwierząt na smyczy - zabrania się puszczania
psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania
umożliwiającej identyfikację właściciela lub opiekuna; kto nie
zachowuje środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia,
podlega karze grzywny do 250,00 zł albo karze nagany, kto
szczuje psem, podlega karze grzywny do 1000,00 zł albo karze
nagany, kto w lesie zwalnia psa ze smyczy poza czynnościami
związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo karze
nagany,
3) coroczne szczepienie psa przeciwko wściekliźnie niewykonanie szczepienia jest zagrożone karą grzywną, a nawet
aresztem.
Komendant Straży Miejskiej
Krzysztof Jankowiak

źródło: Biblioteka Publiczna w Namysłowie

Panie, które zajmują się rękodziełem artystycznym, mają
wolny czas i lubią miłe towarzystwo, mogą rozwijać swoje
zainteresowania na zajęciach z cyklu „Spotkania z pasją”. W
ramach cyklu odbyło się już kilka spotkań pt. ”Zaczarowane
szydełko”, podczas których wykonano własnoręczne ozdoby
świąteczne. W najbliższym czasie planujemy kolejne zajęcia z
haftu i wyszywania.

NIEODPŁATNY KURS SAMOOBRONY
Komendant Straży Miejskiej w Namysłowie zaprasza
kobiety powyżej 18. roku życia do udziału w nieodpłatnym kursie
samoobrony, który odbywać się będzie w terminie od 15 kwietnia
do 30 czerwca br. Zapisy przyjmowane są do 8 kwietnia br. pod
numerem telefonu: 504 393 400. Chęć uczestnictwa można
kierować także na adres e-mail: straz.miejska@namyslow.eu
lub zgłaszać osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w
Namysłowie, mieszczącej się w budynku dworca kolejowo –
autobusowego. O godzinie i miejscu rozpoczęcia zajęć osoby
zainteresowane poinformowane zostaną podczas zapisów. Ilość
miejsc jest ograniczona.
Komendant Straży Miejskiej
Krzysztof Jankowiak

„SENIOR W BIBLIOTECE” – spotkania
i propozycje dla seniorów
Biblioteka Publiczna w Namysłowie zaprasza do udziału w
imprezach i spotkaniach, które mają na celu zachęcenie do
aktywnego spędzania wolnego czasu. Osoby starsze i seniorzy,
w gronie osób korzystających z biblioteki, stanowią grupę
szczególną, wymagającą indywidualnego podejścia i większego
zainteresowania. Biblioteka Publiczna w Namysłowie organizuje
przedsięwzięcia, dające osobom starszym jeszcze większe
możliwości korzystania z zasobów bibliotecznych.
Bywają sytuacje, w których starsi ludzie nie mogą przyjść do
biblioteki, np. podczas długotrwałej choroby. Dlatego Biblioteka
Publiczna w Namysłowie, wychodząc naprzeciw potrzebom
społeczeństwa, zachęca do skorzystania z usługi "Książka na
telefon", polegającej na tym, że bibliotekarki i wolontariusze
bezpłatnie dostarczają czytelnikom-seniorom książki do ich
domów. Dla osób, które nie mogą czytać, udostępniamy książki
do słuchania – audiobooki. Chęć skorzystania z usługi można
zgłaszać pod numerem tel.: 77 410 14 87.
„Spotkajmy się w bibliotece” - to projekt skierowany do
osób, które nie tylko lubią czytać książki, ale także rozmawiać o
literaturze. Osoby te zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach
Dyskusyjnego Klubu Książki. Rozmowy odbywają się przy
dobrej kawie i w miłym towarzystwie. Seniorzy nie tylko czytają
książki, ale także chętnie przychodzą na spotkania z autorami
książek. Uczestniczyli już w spotkaniach z Elżbietą Dzikowska podróżniczką, Markiem Krajewskim- autorem kryminałów,
Małgorzatą Adamczyk - autorką sagi pt. „Cukiernia pod
amorem”, Martą Orzeszyną- Namysłowianką , Elżbietą
Bednarczyk - artystką i poetką.

źródło: Biblioteka Publiczna w Namysłowie

Seniorzy chętnie uczestniczą w „Wieczorach poezji”,
które są organizowane wspólnie z Klubem Młodych Twórców
„WENA”, często też prezentują szerszej publiczności swoją
poezję i prozę. Zapraszamy do wspólnego czytania „Poczytaj mi
Babciu, poczytaj Dziadku”, oraz do udziału w akcji „Cała Polska
czyta dzieciom”. Współpracujemy z Uniwersytetem III Wieku
oraz Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Namysłowie. Organizujemy wspólne wycieczki w kraju i za
granicę, np. do Pragi, Berlina, a także do Oleśnicy, aby zwiedzić
zamek i zobaczyć wyjątkową kolekcję „Książki na łańcuchach”,
byliśmy także w Henrykowie i Dusznikach Zdroju w Muzeum
Papiernictwa.
Dzięki aktywnej działalności biblioteki, seniorzy mają okazję
spędzić w ciekawy sposób swój wolny czas. Wszystkich
seniorów serdecznie zapraszamy do biblioteki.
Kierownik Biblioteki Publicznej w Namysłowie
Teresa Hruby
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NIEMIECKI DODA CI SKRZYDEŁ!

w Wojewódzkim Konkursie Języka Niemieckiego. Pierwszy etap
konkursu, który miał miejsce w naszej szkole 19 listopada 2013 r.,
zwycięsko ukończyło sześć osób. Etap gminny odbył się 16
stycznia br. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Namysłowie. Oprócz
znajomości leksyki i gramatyki języka niemieckiego,
gimnazjaliści musieli przyswoić wiedzę z zakresu geografii i
historii Niemiec, a także zapamiętać niemieckie nazwy miast i
rzek województwa opolskiego. Z niełatwym testem wspaniale
poradziły sobie dwie uczennice naszej szkoły: Agnieszka
Orlikowska (kl.III D) i Nikola Łęcka (kl.III D), które w zaciętej
rywalizacji pokonały pozostałych czternaścioro innych
uczestników konkursu i zajęły kolejno pierwsze i drugie miejsce w
Gminie Namysłów.
Gimnazjum Nr 2 w Namysłowie posiada oddziały
dwujęzyczne z językiem angielskim, ale jak przeczytać możemy
w powyższym materiale nauka języka niemieckiego w naszej
szkole nie została pominięta. Różnymi sposobami i metodami
nauczyciele starają się przekazywać wiedzę uczniom, tak aby
„dodać im skrzydeł” w dziedzinie języka niemieckiego nie tylko w
szkole ponadgimnazjalnej, ale także w życiu codziennym.
Agnieszka Długokęcka – Kardaś
Nauczycielka Gimnazjum nr 2

Uczniowie Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami
Dwujęzycznymi w Namysłowie nie przestają zadziwiać
swoją wiedzą i chęcią poznawania kultur innych państw, a w
szczególności krajów niemieckojęzycznych.

źródło: Gimnazjum Nr 2 w Namysłowie

Znajomość języków obcych jest bardzo ceniona w
dzisiejszych czasach, dlatego od lat w naszej szkole
organizujemy i chętnie włączamy się w akcje, mające na celu
przybliżenie naszym uczniom kultur innych państw. Od początku
roku szkolnego 2013/2014 uczniowie wszystkich klas
Gimnazjum nr 2 w Namysłowie mocno zaangażowali się w akcje
mające na celu pogłębianie swojej wiedzy o kulturze państwach
europejskich, np. poprzez wykonywanie gazetek tematycznych
czy uczestniczenie w konkursie wiedzy o tych krajach.
Wyjątkowym zainteresowaniem cieszył się, zorganizowany 26
września 2013 r. z okazji Europejskiego Dnia Języków, cykl
poświęcony kulinariom. Uczniowie przygotowywali dania,
charakterystyczne dla poszczególnych państw, w tym również
niemieckojęzycznych.
18 października br. zorganizowaliśmy dla naszych
gimnazjalistów wycieczkę do Drezna. Celem podróży było
przede wszystkim praktyczne zastosowanie języka niemieckiego
podczas codziennych sytuacji, np. zamawianiu posiłków czy
robieniu zakupów. W programie wycieczki znalazło się także
zwiedzenie miasta, np. Zwinger czy Muzeum Higieny.
Spacerując po Starym i Nowym Mieście mogliśmy odszukać
ślady polskości, pozostałości po okresie panowania króla
Augusta II Mocnego. Kolejny cel to Berlin. Uczniowie już nie
mogą się doczekać wyjazdu do jednego z piękniejszych miast
europejskich.
W okresie Świąt Bożego Narodzenia uczniowie wzięli udział
w organizowanym corocznie Jarmarku Bożonarodzeniowym we
Wrocławiu, który swoim charakterem i atmosferą nawiązuje do
niemieckich tradycji i jest jednym z bardziej charakterystycznych
elementów tamtejszej kultury . U naszych zachodnich sąsiadów
tradycja organizowania jarmarków bożonarodzeniowych trwa od
XIV, a obecnie największe jarmarki odbywają się w Dreźnie,
Norymberdze i Berlinie. W Gimnazjum nr 2 w Namysłowie
zorganizowany został ponadto konkurs na najładniejszą kartkę
bożonarodzeniową napisaną w języku niemieckim (zwyciężyła w
nim Weronika Wasylkiewicz z kl. I E), a także konkurs polegający
na odpowiedzi na następujące pytania: Z jakiego kraju pochodzi
choinka? Jaki tytuł nosi najsłynniejsza niemiecka kolęda? Na
liście zwycięzców zapisali się uczniowie z klas: III D - Izabela
Wojnarska oraz Paulina Wójcik, I A - Maria Wanat i Karolina
Chmura, II C - Ewa Pukała wraz z Julią Laską.
10 lutego br. zorganizowaliśmy wycieczkę do Biblioteki
Austriackiej w Opolu. W celu lepszego poznania kraju Mozarta,
uczestniczyliśmy w prezentacji i prelekcji o Austrii przygotowanej
przez pracownice z tamtejszej biblioteki. Gimnazjaliści już nie
mają problemu z odgadnięciem siedziby właściciela marki „Red
Bull” czy „Swarovski”. Zdobyta wiedza nie pójdzie w las, gdyż już
niebawem uczniowie powalczą o weekendowy wyjazd do
Wiednia. Nagrodę tą można zdobyć w konkursie ,,Austria-kraj i
mieszkańcy” organizowanym przez wspomnianą już Bibliotekę
Austriacką w Opolu.
Na wyniki testu musimy jeszcze trochę poczekać, natomiast
znamy już nazwiska uczniów, którzy wywalczyli czołowe miejsca

B&D Sp. z o.o. zajmująca się produkcją mebli ogrodowych
poszukuje osób na stanowisko

TECHNOLOG OBRÓBKI DREWNA
Wymagania:
 wykształcenie wyższe techniczne / technolog obróbki drewna
 znajomość programu Solid Works

OSTRZARZ NARZĘDZI DO OBRÓBKI DREWNA

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie cv ze zdjęciem
oraz listu motywacyjnego z zaznaczeniem stanowiska pracy lub
kontakt osobisty w terminie do 30.04.2014 r. na adres:

reklama płatna

B&D Sp. z o.o., Stradomia Wierzchnia 76, 56-500 Syców
email: biuro@bdburchex.com.pl
tel. 62 785 82 12, kom.: 603 373 505

reklama płatna

Wymagania:
 wykształcenie zawodowe
 umiejętność pracy na ostrzałkach (ostrzenie pił tarczowych, noży
strugarskich, frezów palcowych
Zainteresowanym oferujemy:
 stabilne zatrudnienie w firmie z ugruntowaną pozycją w branży
 umowę o pracę
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DZIAŁALNOŚĆ KLUBU „OŚMIU”
W GIMNAZJUM NR 2

zadowoleni i dumni, że na mogiłach Polaków zapłonęły znicze
pamięci z naszego gimnazjum.
Dnia 4 grudnia 2013 r. obchodziliśmy Międzynarodowy
Dzień Wolontariusza, to okazja aby ukazać tych, którzy
bezinteresownie działają na rzecz innych, tych którzy z dobroci
serca podejmują wiele akcji, nie oczekując pochwały czy
podziękowania. Po lekcjach odbyło się świąteczne spotkanie
przy obficie zastawionym stole. Czas w radosnej atmosferze
upłynął bardzo szybko, były zagadki, wróżby andrzejkowe, a
najważniejszym punktem był wybór „Ambasadora Dobra”.
W ramach akcji „Świąteczny prezent dla …” uczniowie
wykonali ozdoby bożonarodzeniowe tj. piękne choinki z
szyszek, orzechów włoskich, wstążek, bombki ozdabiane
cekinami, korowymi wstążeczkami, aniołki, zawieszki na
choinkę, kartki świąteczne, żłóbeczki z siankiem na stół wigilijny.
Dnia 12 grudnia 2013 r. przekazaliśmy cztery pudełka ozdób pani
Kierownik Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego na Kiermasz
Bożonarodzeniowy, który odbył się w Namysłowskim Szpitalu.
Dochód ze sprzedaży został przeznaczony na zakup fotela
kąpielowego z wagą dla terminalnie chorych. Cieszymy się, że
nasza szkoła miała swój udział w tym szlachetnym
przedsięwzięciu.
Akcja „Zostań świętym Mikołajem”, której zadaniem było
przygotowanie świątecznych paczek żywnościowych dla rodzin
wielodzietnych. Wolontariusze sprzedawali kartki świąteczne,
zorganizowali w szkole zbiórkę artykułów spożywczych, a także
już III Szkolny Kiermasz Bożonarodzeniowy. Ze sprzedaży
ozdób świątecznych w ramach kiermaszu i kartek
Bożonarodzeniowych uzyskaliśmy kwotę 431,60 zł. Za te
pieniądze zakupiliśmy słodycze oraz artykuły świąteczne.
Przygotowaliśmy cztery duże paczki dla rodzin dzieci
uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Kamiennej oraz
jedną paczkę dla rodziny, której w grudniu ub.r. spalił się dom i
zostali bez środków do życia.

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze
ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela.” bł.
Jan Paweł II
W Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w
Namysłowie od 10 lat prężnie działa Klub „Ośmiu” – młodzieżowy
wolontariat im Jana Pawła II. Od początku swego istnienia
przyświeca nam hasło, którym są słowa bł. Matki Teresy z
Kalkuty: „Ubodzy nie potrzebują naszego współczucia i litości.
Potrzebują naszej miłości i zrozumienia”. Klub „Ośmiu” prowadzi
swoją działalność systematycznie przez cały rok szkolny. Zajęcia
odbywają się w każdą środę na 8. i 9. godzinie lekcyjnej. Obecnie
do grona wolontariuszy należy 20 uczniów z klas I, II i III. Grupę tę
wspierają inni uczniowie gimnazjum, biorąc udział w
pojedynczych akcjach, czy innych formach wolontariatu.
Dlaczego to robią? Większość z nich z potrzeby serca.
Tworzą plakaty informacyjne, organizują zbiórki, pomagają
zbierać fundusze. Poświęcają swój wolny czas, kiedy inni się
bawią. Mają w sobie bardzo dużo empatii. Wolontariuszka Maja
powiedziała: „Bardzo lubię pomagać, cieszę się, że mam
możliwość uczestniczyć w tak wielu akcjach prowadzonych przez
nasz wolontariat, a jeśli dzięki mnie ktoś może być szczęśliwy, to
ręce same rwą się do pracy.”
Jak działa wolontariat w szkole? We wrześniu wspólnie
o p r a c o w a l i ś m y p l a n d z i a ł a n i a n a c a ł y r o k s z k o l n y.
Wyznaczyliśmy sobie zadania, które na stałe wpisały się do
naszego rocznego planu pracy. Niektórzy wolontariusze
odwiedzają chorych w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w
Namysłowie, a także pomagają w odrabianiu zadań domowych i
organizują zabawy dla dzieci ze Świetlicy OpiekuńczoWychowawczej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Namysłowie.
W pierwszym półroczu 2013/2014 roku wolontariusze
zorganizowali wiele przedsięwzięć na rzecz potrzebujących.
„Akcja Nakrętka”- Od 2008 r. prowadzimy w szkole akcję
zbierania plastikowych nakrętek. W tym roku szkolnym zbiórkę
nakrętek prowadzimy na rzecz Laury Hampel ze Zdzieszowic,
która jest podopieczną Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą".
Laura urodziła się bez lewego przedramienia i dłoni. Całkowity
dochód ze zbiórki nakrętek przeznaczony jest na zakup protezy
ręki dla Laury. We wrześniu przekazaliśmy 21 worków ze zbiórki
z ubiegłego roku szkolnego, a w tym półroczu 11, w sumie
zebraliśmy 33 worki. W akcję zaangażowana jest cała
społeczność naszego gimnazjum: pracownicy szkoły, uczniowie
oraz ich rodzice.
W każdego roku, w październiku organizujemy „Akcję
Znicz” poświęconą pamięci tych, którzy odeszli. W szkole
prowadzimy zbiórkę zniczy i kwiatów na zaniedbane i bezimienne
groby dziecięce na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w
Namysłowie. Do akcji włączyło się 35 uczniów z klas I –III, którzy
pracowali na cmentarzu w dniach: 09, 21, 28 oraz 30
października od godz. 15.00 – 16.30. Sumienna i wielogodzinna
praca przyniosła pożądane efekty. Zdołaliśmy uporządkować
ponad 110 dziecięcych mogił, które ozdobiliśmy kwiatami i
świerkowymi gałązkami oraz zapaliliśmy znicze. Widok
pracującej młodzieży wzbudzał podziw i uznanie osób
odwiedzających groby swoich bliskich. Dzięki sprzyjającej
pogodzie kwatera z dziecięcymi mogiłami została pięknie
uporządkowana na Uroczystość Wszystkich Świętych.
Akcja „Zapal znicz bohaterom” - po raz pierwszy
zorganizowaliśmy w naszej szkole zbiórkę zniczy na polskie
mogiły na Ukrainie. Do zbiórki włączyła się cała nasza szkolna
społeczność: uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi, a
także indywidulane osoby spoza szkoły. W ramach tej akcji
zebrano 210 szt. zniczy, które dnia 29 listopada 2013 r.
zawieźliśmy do TVP Wrocław do „Studio Wschód” – organizatora
akcji "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia". Jesteśmy bardzo

źródło: Gimnazjum Nr 2 w Namysłowie

Czy na tym koniec? Oczywiście, że nie! Obecnie trwa Akcja
„Pełna miska dla schroniska”, którą rozpoczęliśmy 14 lutego
br., rozprowadzając w szkole walentynkę dla zwierzaka „Podaj
łapkę” – tj. serduszka z batonikiem w cenie 1 zł.
Przygotowaliśmy plakaty informujące, w jaki sposób można
pomóc bezdomnym zwierzętom. Zbieramy koce, ręczniki, suchą
karmę, kaszę, ryż zabawki, miski, żwirek dla kotów. Akcja trwa do
końca maja br., a przed wolontariuszami jeszcze wiele zadań i
pracy.
Wolontariat to świetny sposób na spędzanie czasu, a
wolontariusz, to osoba otwarta, która bezinteresownie dzieli
się swoim sercem i energią, czyni świat lepszym, a radość
czerpie z pomagania innym.
„Dobry człowiek jest jak małe światełko. Wędruje poprzez
mroki naszego świata i na swojej drodze zapala zgaszone
gwiazdy.”( Phil Bosmans)
Elżbieta Wodziana
Gimnazjum Nr 2 w Namysłowie
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ZAPRASZAMY DO GIMNAZJUM NR 1
im. SZARYCH SZEREGÓW W NAMYSŁOWIE

uczniów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”
Beata Leszczyńska
Dyrektor Gimnazjum nr 1
im. Szarych Szeregów w Namysłowie

Drodzy Szóstoklasiści, Szanowni Rodzice!
Już za cztery miesiące koniec roku szkolnego 2013/2014 i
upragnione wakacje. Po letniej kanikule rozpocznie się nowy etap
w edukacji każdego szóstoklasisty.
Zachęcamy tegorocznych absolwentów szkół podstawowych
do kontynuowania nauki w Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów
w Namysłowie. Jesteśmy szkołą przyjazną uczniom i ich rodzicom,
otwartą na współpracę, rozwijającą samorządność, szkołą
poszukującą w obszarze dydaktyki i wychowania. Pracujemy w
jasnych, przestronnych salach lekcyjnych. Po wakacjach
korzystać będziemy z nowego, bezpiecznego podwórka
szkolnego. Dysponujemy sprzętem multimedialnym, a technologie
informacyjno-komunikacyjne (TIK) są już powszechnymi
metodami pracy z uczniem. Oferujemy smaczne obiady w
stołówce szkolnej.
Zainteresowanym królową nauk, tj. matematyką, a także
językami obcymi proponujemy naukę w klasie językowo –
matematycznej, oferującej:
1) fakultatywne kółko matematyka po angielsku,
2) kółko origami matematyczne,
3) udział w warsztatach i programach matematycznych
i informatycznych organizowanych przez Stowarzyszenie
na Rzecz Uzdolnionych przy XIV LO we Wrocławiu, którego
jesteśmy członkiem od 2006 r.,
4) udział w szkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich
i międzynarodowych konkursach matematycznych,
5) warsztaty i seminaria językowe,
6) możliwość kontaktów (w przyszłości wyjazdów)
z rówieśnikami z Irlandii i Wielkiej Brytanii na platformie
e-learningowej.
Zapewniamy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych
rozwijających nie tylko wiedzę przedmiotową (np. warsztaty
chemiczne w laboratorium Zespołu Szkół Rolniczych w
Namysłowie), ale także: kółko teatralne, wokalne, instrumentalne,
taneczne, webmaster.
Każdego roku odnosimy sukcesy w konkursach sportowych,
artystycznych i przedmiotowych (strona internetowa szkoły) nie
tylko na szczeblu miejsko – gminnym, ale wojewódzkim,
ogólnopolskim (j. niemiecki, historia, matematyka) i
międzynarodowym (matematyka).
W będącym na półmetku roku szkolnym 2013/2014
zwyciężyliśmy w:
1) miejsko – gminnym konkursie skoku wzwyż,
2) powiatowym konkursie skoku wzwyż,
3) miejsko – gminnym etapie wojewódzkich konkursów
przedmiotowych:
a) matematyka – I, III, IV, V miejsce – finalista etapu
wojewódzkiego,
b) j. angielski – I, II miejsce – finalista etapu wojewódzkiego,
c) j. polski – I, II, III, IV, V miejsce – finalista etapu
wojewódzkiego,
d) chemia – I miejsce – finalista etapu wojewódzkiego,
e) biologia – I, II miejsce,
f) geografia – I, II miejsce,
g) historia – III miejsce,
h) j. niemiecki – III miejsce, ale wysokie VI miejsce w etapie
wojewódzkim XII Ogólnopolskiego Konkursu Języka
Niemieckiego Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka
Niemieckiego w Opolu.
Chlubą i dumą „Jedynki” jest Samorząd Uczniowski podejmujący
wiele ciekawych inicjatyw nie tylko dla uczniów, ale i środowiska
lokalnego („Szlachetna Paczka”, „Szalony Maraton Filmowy”).
W roku szkolnym 2014/2015 zadeklarowaliśmy udział w
dwóch programach:
1) podnoszącym bezpieczeństwo naszych uczniów
„Bezpieczna szkoła – karta szkolna” realizowanym przez
Bank Zachodni WBK,
2) rozwijającym wiedzę, umiejętności i aspiracje edukacyjne

„CIEKAWY NAMYSŁÓW”
„Ciekawy Namysłów” to tytuł prezentacji multimedialnej
przygotowanej przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 z
Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie: Ady Kowalskiej i Janka
Ciepłego, którzy zdobyli I miejsce w ogólnopolskim konkursie pod
nazwą „Piękna nasza Polska cała”.

źródło: SP4

Organizatorem konkursu jest gmina Smołdzin, a jego celem
jest popularyzacja walorów turystycznych miejscowości i regionów
z całej Polski. Konkurs był wspaniałą okazją do promocji naszego,
nie tylko ciekawego, ale przede wszystkim pięknego Namysłowa.
Prezentacja przedstawia najciekawsze zdaniem autorów miejsca
naszego miasta. Wykonana jest jako „prezentacja w chmurze” w
serwisie prezi.com. Opiekunem uczniów jest mgr Tomasz
Śniadecki, a zwycięska praca jest dostępna na stronie
internetowej szkoły - www.sp4namyslow.psis.edu.pl.
Gratulujemy i zapraszamy do oglądania.
Piotr Lechowicz – Dyrektor Szkoły nr 4 w Namysłowie

BRĄZOWY MEDAL
MAŁYCH OLIMPIJCZYKÓW
Po zwycięstwach w półfinale wojewódzkim konkursu p.n.
„Młody Olimpijczyk”, uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 z
Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie wzięli udział w finale
wojewódzkim, który odbył się w Krapkowicach w dn. 12 marca br.

źródło: SP4
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oraz tego, co robić gdy wichura zerwie linię energetyczną.
Ponadto pracownicy „Tauronu” prezentowali proste i
całkowicie bezpieczne doświadczenia związane z
wytwarzaniem i przewodnictwem prądu, które dzieci mogły
samodzielnie powtórzyć. Wszystkie maluchy były
zainteresowane tematem i bardzo chętnie brały udział w
zajęciach.

Przypomnijmy, że „Mały Olimpijczyk” to konkurs, w którym
zawodnicy musza zmierzyć się z ośmioma konkurencjami
sprawnościowo-szybkościowymi.
III miejsce i brązowe medale wywalczyła drużyna
chłopców w składzie: Drabek Szymon, Huck Błażej,
Kaliszewski Michał, Krakowiak Krystian, Jan Korodaj,
Leszczyński Oliwier, Pisuła Igor, Piekarek Michał,
Płócienniczak Antoni, Raduchowski Piotr. Opiekunem
zespołu jest - Janusz Czapla.
Drużyna dziewcząt w swojej kategorii zdobyła również
wysokie, IV miejsce.
Serdecznie gratulujemy sukcesów sportowych!
Piotr Lechowicz – Dyrektor Szkoły nr 4 w Namysłowie

„MAM 6 LAT”
Hanna Michalak ze
Szkoły Podstawowej Nr 4 z
Oddziałami Integracyjnymi
w Namysłowie została
jedną z trzech laureatek III
edycji ogólnopolskiego
konkursu „Mam 6 lat”,
organizowanego przez
Ministerstwo Edukacji
Narodowej i kuratoria
o ś w i a t y. K o n k u r s j e s t
częścią ogólnopolskiej
akcji informacyjnej,
przybliżającej i
popularyzującej ideę
obniżenia wieku
szkolnego.
Hania jest uczennicą
źródło: SP4
k l a s y
I c ,
j e j
wychowawczynią jest Iwona Brzezińska. Dziewczynka jest
wszechstronnie uzdolniona. Gra na flecie, tańczy w
szkolnym zespole „Czwóreczki”, pięknie śpiewa, występuje
w szkolnym festiwalu piosenki. Świetnie radzi sobie na
wszystkich zajęciach edukacyjnych, a szkoła stwarza jej
warunki i możliwości do rozwijania swoich talentów.
Piotr Lechowicz – Dyrektor Szkoły nr 4 w Namysłowie

Dzięki programowi każdy przedszkolak dowiedział się
jak bezpiecznie i racjonalnie korzystać z energii elektrycznej,
urządzeń nią zasilanych, a także zna zasady zachowania
wokół infrastruktury energetycznej.
Katarzyna Golik
Przedszkole nr 5 w Namysłowie

„ROK Z BABCIĄ I DZIADKIEM”
W WYKONANIU PODOPIECZNYCH
Z PRZEDSZKOLA NR 1 W NAMYSŁOWIE

BEZPIECZNIKI TAURONU WŁĄCZ DLA DOBRA DZIECKA
Pomimo stosowania coraz lepszych zabezpieczeń
instalacji elektrycznej w domowych sprzętach elektrycznych,
zagrożenia porażenia prądem w naszych domach nie da się
całkowicie wyeliminować. Częstą przyczyną porażenia
prądem jest brak wiedzy lub też świadome lekceważenie
zasad bezpieczeństwa przez dzieci i dorosłych. Aby
wypadków związanych z energią elektryczną było jak
najmniej, należy uczyć dzieci, już od najmłodszych lat, jak
umiejętnie korzystać z urządzeń elektrycznych oraz jak
uniknąć niebezpiecznych sytuacji. Dlatego też najstarsze
przedszkolaki z Przedszkola nr 5 w Namysłowie chętnie
wzięły udział w ogólnopolskiej akcji „Bezpieczniki Taurona.
Włącz dla dobra dziecka”. Zajęcia prowadzili eksperci w
dziedzinie bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej z
Kluczborka. Podczas spotkania zwrócili uwagę na
zagrożenia, jakie niesie za sobą nierozważne zachowanie w
pobliżu urządzeń elektrycznych. Podczas zajęć najmłodsi
mieli okazję dowiedzieć się jak powstaje prąd, co przewodzi
prąd, czy w czasie burzy można się chować pod drzewem
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„Dzień Babci” i „Dzień Dziadka” w Przedszkolu nr 1 z
Oddziałem Żłobkowym w Namysłowie od wielu lat
obchodzone są bardzo uroczyście. Jest to niezwykły dzień,
nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla Babć i
Dziadków przedszkolaków. To dzień pełen uśmiechów,
wzruszeń i radości. Z tej okazji 17 stycznia br. w
Namysłowskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość,
podczas której podopieczni Przedszkola nr 1 w Namysłowie
przedstawili program artystyczny pt. „Rok z Babcią i
Dziadkiem”, którego tematem przewodnim były cztery pory
roku.
Irena Pereczkowska
Przedszkole nr 1 w Namysłowie

MARZEC 2014
SPOTKANIE PRZEDSZKOLAKÓW Z PODOPIECZNYMI
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „PROMYK”

Fizycznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie propozycję
aktywnego spędzania czasu na rowerach przez dzieci, młodzież i
dorosłych pod hasłem „Trenuj śmiało i umysł, i ciało”, tj. np.
zorganizowanie imprez i zabaw rowerowych z okazji „Dnia Matki” i
„Dnia Dziecka”, „Dni Namysłowa”, a także wyjazdów rodzinnych,
rajdu rowerowego na orientację w terenie i spotkania z
funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego KPP w
Namysłowie. Dokładamy także starań, żeby zorganizować rajd
rowerowy z udziałem władz Urzędu Miejskiego i Starostwa
Powiatowego w Namysłowie, radnych i urzędników
samorządowych, który byłby doskonałą promocją aktywnego
trybu życia.
Dbasz o swoje zdrowie i kondycję fizyczną? Dołącz do nas!
Chętnie przyjmujemy do naszego grona każdego nowego
członka.
Uroczyste, oficjalne rozpoczęcie sezonu rowerowego 2014
odbędzie się 27 kwietnia br. o godz. 14.30 w Rynku. Ale już
teraz, wykorzystując sprzyjającą pogodę, „Rowerowy patrol” w
każdą niedzielę organizuje wycieczki rowerowe. Zbiórki
odbywają się w Rynku o godz. 14.45.
Rowerowy Patrol

Na początku marca br. dzieci z Przedszkola nr 5 w
Namysłowie spotkały się z podopiecznymi Domu Pomocy
Społecznej „PROMYK” w Kamiennej.

Na tę okoliczność najstarsze przedszkolaki przygotowały i
zaprezentowały przedstawienie słowno-muzyczne pt.
„Betlejemska Dobranocka”. Dzieci wcieliły się w role m.in. św.
Józefa, św. Maryi i Aniołków. Oprócz „Trzech Króli” do w stajenki z
darami przybyły najbarwniejsze postacie ze znanych bajek: Jaś i
Małgosia, Pinokio, Królowa Śniegu, Dobre Wróżki, Czerwony
Kapturek, Smerfetka, Kopciuszek i Pszczółka Maja. Każdy
przyniósł do stajenki to, co miał najcenniejsze.
Występ umiliły zaśpiewane wspólnie pastorałki i kolędy.
Przedszkolaki nie zapomniały o świętach, które niedawno
obchodziliśmy tj. „Dzień Babci” i „Dzień Dziadka”. Z tej okazji
starannie deklamowały wiersze, a na koniec wręczyły gościom
laurki. Po części artystycznej, wszyscy zostali zaproszeni na
słodki poczęstunek.
Spotkanie dzieci z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej
„Promyk” przyniosło wiele radości każdej ze stron. Dla
przedszkolaków była to lekcja dzielenia się radością z innymi,
szacunku dla ludzi starszych, samotnych i chorych, a dla
pensjonariuszy „Promyka” - była to możliwość przebywania z
dziećmi i przeżywania przyjemnych wrażeń i wzruszeń.
Katarzyna Golik
Przedszkole nr 5 w Namysłowie

80 LAT MINĘŁO JAK JEDEN DZIEŃ

„ROWERZYŚCI CZUJĄ WIOSNĘ”
„Rowerowy Patrol” działający przy Stowarzyszeniu
„Porozumienie Namysłowskie” przygotowuje się aktywnie
do rozpoczęcia nowego sezonu rowerowego.
Zima to dla rowerzystów czas odpoczynku i regeneracji sił
przed kolejnym sezonem. Namysłowscy rowerzyści nie
próżnowali jednak i podczas zimowej przerwy poczynili wiele
czynności organizacyjnych. Dokonali przeglądu namysłowskich
dróg i ulic pod względem bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych.
W wyniku tego opracowali i przedstawili Burmistrzowi Namysłowa
koncepcję realizacji akcji pn. „Rowerem bezpieczniej przez
Namysłów, Gminę i Powiat”. Zawiera ona propozycję działań
mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i
rowerzystów na odcinku drogi od ul. 1. Maja do ulicy Oławskiej w
Namysłowie oraz pomiędzy ulicą Jana Pawła II i Stadionem
Miejskim w Namysłowie. W związku z planowanym przez Gminę
Namysłów przystąpieniem do Regionalnego Programu
Województwa Opolskiego 2014-2020 w zakresie ochrony,
promocji i rozwoju zasobów przyrodniczych, kulturowych i
historycznych obszaru Stobrawskiej Strefy i planowaną w związku
z tym budową nowych ścieżek rowerowych wraz z oznaczeniami
obiektów turystycznych tablicami informacyjnymi, „Rowerowy
Patrol” opracował dokładny przewodnik trasy rowerowej
prowadzącej szlakiem zabytkowych kościołów w Gminie
Namysłów. Przedłożono także Wydziałowi Oświaty i Kultury

Wszystkim pracownikom Oddziału Chirurgii
NZOZ w Namysłowie, a zwłaszcza Ordynatorowi
- dr. Zbigniewowi Krawczukowi oraz Pielęgniarce
Oddziałowej – Danucie Sinkowskiej serdecznie
dziękuję za fachowe przeprowadzenie operacji i
troskliwą opiekę podczas pobytu w szpitalu
wdzięczna pacjentka
Mieczysława D.
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ogłoszenie płatne

13 marca br. w Namysłowskim Ośrodku Kultury odbyło
się spotkanie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział I w Namysłowie, podczas którego wyróżniono
członków tego stowarzyszenia powyżej 80. roku życia. Co
ciekawe, lista tych osób liczyła aż 103 pozycje!
Uroczystość, zorganizowaną przez Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Oddział I w Namysłowie, otworzyła
Przewodnicząca – Krystyna Lupa, witając przybyłych na
spotkanie: Zastępcę Burmistrza Namysłowa – Andrzeja Gallę,
Starostę Namysłowskiego – Juliana Kruszyńskiego wraz z
małżonką, Wójtową Gminy Świerczów – Barbarę Bednarz, Wójta
Gminy Domaszowice – Zenona Kotarskiego, Ks. Kanonika Jana
Kurconia oraz wszystkich, tak licznych Gości. Zastępca
Burmistrza Namysłowa – Andrzej Galla pogratulował obecnym tak
pięknego wieku oraz życzył zdrowia i sił na dalsze lata życia, a
Przewodniczącej - Krystynie Lupie złożył serdeczne życzenia
imieninowe.
Spotkanie umiliły występy podopiecznych Przedszkola nr 3 w
Namysłowie oraz zespołu „Namysłowiacy”, a następnie
wszystkim osobom powyżej 80. roku życia wręczono kwiaty i
słodkie upominki. Dla wszystkich zgromadzonych przygotowano
poczęstunek.
Serdeczne podziękowania za pomoc w zorganizowaniu
uroczystości, wszystkim sponsorom, tj. Urzędowi Miejskiemu w
Namysłowie, Starostwu Powiatowemu w Namysłowie, Urzędowi
G m i n y Ś w i e r c z ó w, U r z ę d o w i G m i n y D o m a s z o w i c e ,
Przedsiębiorstwu Handlowemu „Agromund” Sp. z o.o.,
Przedsiębiorstwu Handlowo Produkcyjno Usługowemu
„Agroplon” z Głuszyny, Aptece „Mniszek” z Namysłowia,
Namysłowskiemu Ośrodkowi Kultury, Przedszkolu nr 3 w
Namysłowie oraz Zespołowi „Namysłowiacy” składa
Przewodnicząca Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział I w Namysłowie – Krystyna Lupa
JG
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Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości
gminnych przeznaczonych do wynajęcia (lokale użytkowe
na dworcu
kolejowo-autbousowym)

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102,
poz. 651, z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207,
poz. 2108), w związku z zarządzeniem Nr 418/VI/13 Burmistrza
Namysłowa z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zbycia
nieruchomości
Burmistrz Namysłowa
ogłasza
III publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul.
Dubois nr 3 (budynek B, III piętro) został wywieszony wykaz
nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia, w drodze
przetargu, obejmujący 2 lokale użytkowe w budynku dworca
kolejowo-autobusowego w Namysłowie (ul. Dworcowa 7),
usytuowanym na działce nr 1073/30, k. m. 9, dla której Sąd
Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą nr OP1U/00077048/8 – przeznaczone do
wynajęcia w drodze przetargu.
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom
wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102,
poz. 651, z późn. zm.), jeżeli złożą wnioski o nabycie w terminie
określonym w ustawie, tj. do dnia 27 marca 2014 r.
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w
miejscowości Barzyna, obejmującej działkę nr 74/1 k. m. 1, obszaru
0,1412 ha, niezabudowanej, bez obciążeń i zobowiązań, dla której
Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą numer 67368.
Nieruchomość położona jest w regionie wiejskim, w sąsiedztwie
zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, kształt działki jest
regularny (trapez).
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego działka oznaczona jest symbolem Mn – zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa
o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w
budynku).
Cena wywoławcza - 22 000,00 zł
(słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100)

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości
gminnych przeznaczonych do sprzedaży
Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul.
Dubois nr 3 (budynek B, III piętro) zostały wywieszone wykazy
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu,
obejmujące:
1) lokal mieszkalny nr 2 w budynku przy ul. Dubois 6 w
Namysłowie, położonym na działce nr 994/3, k. m. 7, dla której
Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00076354/9, lokal nie
posiada księgi wieczystej; przedmiotem sprzedaży jest
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
2) działki budowlane położone przy ul. Pamięci Sybiraków
w Namysłowie, k. m. 5, nr 534/60 o pow. 0,0871 ha, 534/65 o pow.
0,0873 ha, 534/74 o pow. 0,0877 ha, 534/75 o pow. 0,0875 ha,
534/76 o pow. 0,0963 ha, 534/77 o pow. 0,0934 ha, zapisane w
księdze wieczystej nr OP1U/00051309/8 oraz przy ul. Oławskiej nr
236/23, k. m. 1 o pow. 0,1036 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr
OP1U/00086289/5;
3) działkę zabudowaną budynkiem gospodarczym,
położoną w miejscowości Nowe Smarchowice, nr 106/2, k. m.
1, o powierzchni 0,0400 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr
OP1U/00079932/6;
4) działkę inwestycyjną położoną w Namysłowie nr 240/1,
k. m. 2, o powierzchni 2,8446 ha, dla której Sąd Rejonowy w
Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą nr OP1U/00021766/0.
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom
wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102,
poz. 651, z późn. zm.), jeżeli złożą wnioski o nabycie w terminie
określonym w ustawie, tj. do dnia 9 maja 2014 r.
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną brutto – zawiera podatek
VAT.
Wadium wynosi 2 200,00 zł
(słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100)
Przetarg odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2014 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 płatna do dnia 14 kwietnia
2014 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr
78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w
Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu
wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia
wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji
przetargowej przed otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia
decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może
wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do
pełnych dziesiątek złotych.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomości osobie, która wygra przetarg. Wadium nie podlega
zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od
zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie
zwrócone (bez odsetek).
Cena nieruchomości ustalona w przetargu oraz koszty
przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży,
płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy
notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.
Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny,
informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki z
dnia 22.07.2013 r. i II publiczny przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż działki z dnia 27.09.2013 nie doszły do skutku ze względu
na brak wpłat wadium.
Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie
(www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Namysłowie.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i
Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
tel. 77 4190 377 (w godzinach pracy Urzędu).
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

INFORMACJA
Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul.
Dubois 3 (budynek B, III piętro) wywieszony został wykaz
nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy
Namysłów przeznaczone do dzierżawy, najmu lub użyczenia.
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński
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Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z
późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.),
w związku z zarządzeniem Nr 486/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia
4 października 2013 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 2010 r. Nr 102, poz. 651, z
późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.),
w związku z zarządzeniem Nr 491/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 11
października 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
II publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
II publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w
miejscowości Żaba, obejmującej działkę nr 159/2, k. m. 1, o powierzchni
1,0200 ha, niezabudowanej, bez obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd
Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą nr OP1U/00078257/3.
Nieruchomość położona jest w otoczeniu terenów zabudowy
mieszkaniowej wiejskiej i gruntów rolnych. Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego wsi Minkowskie, Żaba Duża
zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIII/343/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z
dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 24, poz. 117 z 3 kwietnia
2001 r.) działka oznaczona jest następującymi symbolami: Mr –
przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa i
gospodarcza związana z produkcją rolną, Mn – przeznaczenie
podstawowe - istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa o niskiej
intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku), Rp –
przeznaczenie podstawowe - tereny użytków rolnych - uprawy polowe
(grunty orne).

nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów, położonych w
miejscowości Niwki, obejmujących działki:
1) nr 46, k. m. 1, o powierzchni 0,1000 ha, niezabudowanej, bez
obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer OP1U/00082341/0.
Działka nieuzbrojona, o kształcie trapezu, położona w sąsiedztwie
zabudowy mieszkaniowej wiejskiej oraz terenów rolnych.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
oznaczona symbolem U – zabudowa usługowa (tereny usług
komercyjnych, handlu i gastronomii).
Cena wywoławcza - 8 142,60 zł (słownie: osiem tysięcy
czterdzieści dwa złotych 60/100). Cena jest ceną brutto – zawiera
podatek VAT.
Wadium wynosi 815,00 zł (słownie: osiemset piętnaście złotych
00/100)
2) nr 47, k. m. 1, o powierzchni 0,1000 ha, niezabudowanej, bez
obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer OP1U/00082341/0.
Działka nieuzbrojona, o kształcie trapezu, położona w sąsiedztwie
zabudowy mieszkaniowej wiejskiej oraz terenów rolnych.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
oznaczona symbolem U – zabudowa usługowa (tereny usług
komercyjnych, handlu i gastronomii).
Cena wywoławcza - 8 142,60 zł (słownie: osiem tysięcy
czterdzieści dwa złotych 60/100). Cena jest ceną brutto – zawiera
podatek VAT.
Wadium wynosi 815,00 zł (słownie: osiemset piętnaście złotych
00/100)

Cena wywoławcza - 75 276,00 zł
(słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt
sześć złotych 00/100)
Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną netto – nie zawiera podatku
VAT.
Wadium wynosi - 7 600,00 zł
(słownie: siedem tysięcy sześćset złotych 00/100)
Przetarg odbędzie się w dniu 9 maja 2014 r. o godzinie 10:00
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B,
pokój nr 28.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2014 r. o godzinie 10:30 w
Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój
nr 28.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu na konkretną działkę jest
wpłata wadium w wysokości 815,00 zł do dnia 14 kwietnia 2014 r.
przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890
0 0 0 1 0 0 0 0 11 2 4 2 0 0 0 0 0 0 5 w B a n k u S p ó ł d z i e l c z y m
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.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
osobie, która wygra przetarg. Wadium nie podlega zwrotowi w razie
uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu
notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone (bez
odsetek).
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że
postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z
zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w działek z dnia
31.01.2014 r. nie doszedł do skutku z uwagi na brak wpłat wadium.
Cena nieruchomości ustalona w przetargu oraz koszty przygotowania
dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży, płatne będą
jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej
przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.
Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o
tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na
tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i
Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
tel. 77 4190 377 (w godzinach pracy Urzędu).
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w
wysokości 10% ceny wywoławczej płatna do dnia 5 maja 2014 r.
przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890
0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za
dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek
bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez
uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed
otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy
przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny
wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
osobie, która wygra przetarg. Wadium nie podlega zwrotowi w razie
uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia aktu
notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone (bez
odsetek).
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z dnia
20.12.2014 r. nie doszedł do skutku z uwagi na brak wpłat wadium.
Cena nieruchomości ustalona w przetargu, powiększona o podatek
VAT dla części działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną oraz koszty przygotowania dokumentacji dla działki,
niezbędne do sprzedaży, płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia
zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność
nieruchomości.
Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny,
informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na
tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i
Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
tel. 77 4190 377.
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński
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NAMYSŁOWIANIN W PIŁKARSKIEJ
REPREZENTACJI POLSKI

WĘDKARZE Z NAMYSŁOWA
ZNÓW TRIUMFUJĄ

Trener Reprezentacji Polski piłkarzy do lat 15 - Bartłomiej
Zalewski ogłosił skład drużyny na oficjalne mecze towarzyskie
pomiędzy Walią a Polską, które odbędą się w Rhyl oraz Connah’s
Quay w dniach 18 i 20 marca br. Wśród powołanych zawodników
znalazł się Namysłowianin - Serafin Szota.
Serafin od czerwca 2012
reprezentuje klub „Lech”
Poznań. Obecnie uczęszcza
do Gimnazjum we Wronkach
gdzie mieści się Akademia
Sportowa „Lecha” Poznań
(jedna z najlepszych w kraju).
Do rywalizacji o miejsce w
18 - osobowej kadrze
Reprezentacji Polski stanęło
7 2 p i ł k a r z y. S e r a f i n
zakwalifikował się do drużyny
dzięki znakomitej postawie w
macierzystym klubie jak i na
krajowych konsultacjach, które
w dniach 24-28 lutego br.
odbyły się w Grodzisku
Wielkopolskim. Tam miał
okazję zaprezentować swoje
źródło: fb.com
umiejętności przed wieloma
znakomitymi postaciami polskiego futbolu.
Warto dodać, iż Serafin kontynuuje rodzinną tradycję. Jest
bowiem synem znanego z występów w II-ligowej „Varcie”
Namysłów oraz w „Starcie” Namysłów - Piotra Szoty.
JG

2 marca br. w Grodkowie odbyły się halowe zawody w
wędkarstwie rzutowym kół wędkarskich z całego Okręgu
Opolskiego Polskiego Związku Wędkarskiego.

źródło: S. Łowczykowski

Zawodnicy startowali w kategoriach wiekowych do lat:
dwunastu, czternastu, szesnastu i osiemnastu. Reprezentacja
Koła Miejskiego PZW w Namysłowie zdobyła następujące
miejsca:
• w kategorii wiekowej do lat dwunastu 4. miejsce zajął
Kamil Biały,
• w kategorii wiekowej do lat czternastu 8. miejsce zajął
Dawid Sieradzki,
• w kategorii wiekowej do lat szesnastu 1. miejsce zajął
Patryk Chrabański, miejsce 4. – Krystian Ołpiński, a miejsce
13. - Jakub Kubicki.
Prezes Koła Miejskiego PZW w Namysłowie
Stanisław Łowczykowski

NAMYSŁOWISCY ZAPAŚNICY W
„START” NAMYSŁÓW WRACA DO GRY REPREZENTACJI POLSKI W 2014 ROKU

Długa, piłkarska zima za nami. W zakończonym okresie
przygotowawczym czerwono-czarni rozegrali siedem sparingów.
Ich wyniki mogą budzić zaniepokojenie, nasi zawodnicy bowiem
pięciokrotnie zmuszeni byli uznać wyższość przeciwników (0-2 z
„Pogonią” Oleśnica, 1-4 z „Polonią” Kępno, 1-2 z OKS Olesno, 12 z GKS Kobierzyce i 0-3 ze „Stalą” Brzeg). Nieco optymizmu w
serca kibiców wlały dwa zwycięstwa (2-1 ze „Skalnikiem” Gracze
i 7-2 z „Orłem” Źlinice).
22 marca br. wyjazdowym spotkaniem ze „Szczakowianką”
Jaworzno wrócimy na III-ligowe boiska. Do końca fazy
zasadniczej rozgrywek rozegramy sześć spotkań. Trzy z nich
będą miały miejsce na Stadionie Sportowym w Namysłowie (po
szczegóły odsyłamy do tabeli).
Następnie rozegramy mecze fazy finałowej. Rozpocznie się
ona 3 maja i potrwa do 7 czerwca. W grupie mistrzowskiej –
niestety - na pewno nie znajdzie się miejsce dla naszego zespołu.
Strata punktowa po rundzie jesiennej jest zbyt duża, żebyśmy
mogli ją odrobić. Przyjdzie nam po raz kolejny stoczyć zaciętą
walkę o utrzymanie. O uniknięcie degradacji będzie bardzo
trudno, w wyniku reorganizacji rozgrywek III ligę może bowiem
opuścić nawet aż 12 zespołów. Z tego też względu wszystkich
kibiców futbolu serdecznie zapraszamy na stadion przy
Pułaskiego 5. Wierzymy, że Wasze wsparcie doda naszym
chłopcom skrzydeł.
Gorąco zachęcamy też do odwiedzania naszej strony
klubowej (www.startnamyslow.pl). Tylko na niej znajdzie
najświeższe informacje dotyczące futbolowej dumy Namysłowa.

Zarząd Polskiego Związku Zapaśniczego ogłosił skład
reprezentacji Polski w 2014 roku. Wśród powołanych
sportowców znalazło się 9 zapaśników oraz 2 zapaśniczki z
LKS „Orzeł ” w Namysłowie.
Kadra Narodowa Seniorów:
1. Krystian Brzozowski ( 1982 rok. ur. ) 74 kg,
2. Radosław Marcinkiewicz ( 1986 rok. ur. ) 86 kg,
3. Patryk Dworczyk ( 1993 rok. ur. ) 61 kg;
Kadra Narodowa Juniorów do lat 20:
1. Przemysław Komsa ( 1996 rok. ur. ) 66 kg,
2. Rafał Czyżowicz ( 1996 rok. ur. ) 74 kg;
Kadra Narodowa Juniorów Młodszych do lat 17:
1. Wiktor Lejczak ( 1998 rok. ur. ) 58 kg,
2. Szymon Makuch ( 1997 rok. ur. ) 54 kg,
3. Paweł Malicki ( 1998 rok. ur. ) 63 kg,
4. Robert Zubyk ( 1997 rok. ur. ) 63 kg ;
Kadra Narodowa Juniorek Młodszych do lat 17:
1. Alicja Czyżowicz ( 1998 rok. ur. ) 46 kg,
2. Ewelina Ciunek ( 1999 rok. ur. ) 49 kg.
Ponadto, dwóch zawodników L K S „Orzeł” Namysłów
reprezentować będą Kadrę Narodową Niemiec:
1. Adrian Wolny - 54 kg ( rocznik 1999 ) - Kadra Narodowa
Juniorów Młodszych do lat 17,
2. Dawid Wolny - 60 kg ( rocznik 1995 ) - Kadra Narodowa
Juniorów do lat 20.
Trenerem Kadry Narodowej Juniorek do lat 20 jest jeden z
trenerów namysłowskiego „Orła” - Marcin Marcinkiewicz.

Domowe mecze Startu Namysłów w fazie zasadniczej
- wiosna 2014 r
1. 29.03. (godz. 15.00) LZS Piotrówka
2. 05.04. (godz. 16.00) „Swornica” Czarnowąsy
3 19.04. (godz. 13.00)„Polonia” Łaziska Górne
Zarząd Namysłowskiego Klubu Sportowego „Start”

Trenerami zawodników i zawodniczek w klubie LKS „Orzeł”
Namysłów są Krzysztof Pawlak, Marcin Marcinkiewicz oraz
Kazimierz Szelągiewicz , Dariusz Stępień i Kryspin Ostrysz.
Krzysztof Pawlak
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ZAPAŚNICY LKS „ORZEŁ” NAMYSŁÓW
ZNÓW NA PODIUM

Macieja Szewczyka - ze szkoły pływania MS Swim School w
Namysłowie oraz Katarzynę i Romana Baran. Zajęcia miały na
celu propagowanie aktywności fizycznej, w tym pływania, wśród
najmłodszych. W ramach warsztatów odbyły się m.in. zajęcia z
Unihokeja w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Mechanicznych w
Namysłowie, rozgrywki piłki halowej czy Turniej Piłki Nożnej na
„Orliku” przy ul. Kolejowej w Namysłowie. W ramach zimowiska
zorganizowano także dwa wyjazdy poza Namysłów, podczas
których uczestnicy warsztatów mogli skorzystać z atrakcji
wrocławskiego „Aquaparku” oraz Oleśnickiego Kompleksu
Rekreacyjnego „Atol”.
JG

W dniach 21 - 23 lutego br. odbył się w Sofii (Bułgaria)
Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy Dan Kolov - Nikola
Petrov. Wśród 129 uczestników, z 21 krajów, znalazło się 10
zapaśników stylu wolnego z Polski, w tym dwaj zawodnicy z
LKS „Orzeł” Namysłów: Krystian Brzozowski (74 kg) oraz
Radosław Marcinkiewicz (86 kg).

LXXIX SEMINARIUM
JAPOŃSKICH SZTUK WALKI
W dniach 22 - 23 lutego br. w Namysłowie odbyło się
LXXIX Seminarium Japońskich Sztuk Walki im. Takeuchi z
okazji 69 urodzin szkoły.
Spotkanie miało na celu podsumowanie całego dorobku
szkoły. Podczas seminarium przybliżono tradycję japońskich
rodzin, jak również historię życia Mistrza Takeuchi. Prezes
Stowarzyszenia Sportu i japońskich Szutk Walki „Bushi” w
Namysłowie - Krzysztof Jankowiak podczas spotkania pokreślił,
jak ważna jest dyscyplina w codziennym treningu.

źródło: LKS Orzeł

źródło: LKS „Orzeł” Namysłów

Namysłowscy zawodnicy pokazali podczas zawodów dobre
przygotowania i wysoki poziom walki. Krystian Brzozowski zajął
2. miejsce, przegrywając walkę finałową z zawodnikiem
gospodarzy - Leonidem Bazanowem, a Radosław Marcinkiewicz
zajął w swojej kategorii wagowej miejsce 3.
Drużynowo polscy zapaśnicy uplasowali się na miejscu 3., z
dorobkiem 32 punktów, ustępując tylko zawodnikom z Bułgarii,
którzy zdobyli łącznie 46 punktów i Azerbejdżanowi z 49
punktami.
Tr e n e r a m i K r y s t i a n a B r z o z o w s k i e g o i R a d k a
Marcinkiewicza w klubie są Krzysztof Pawlak oraz Marcin
Marcinkiewicz.
Inf. LKS „Orzeł”

źródło: K.Jankowiak

Część treningowa seminarium rozpoczęła się od treningu
oddechu, a następnie uczestnicy spotkania przeszli do ćwiczeń,
które odbyły się w różnych grupach. W przerwach prowadzone
były rozmowy na temat technik sztuk walki, teorii i filozofii.
Poruszony został także temat jak powinien zachowywać się
adept sztuk walki w życiu codziennym.
Krzysztof Jankowiak zaprasza na LXXX Festiwal Sztuk
Walki w dniu 12.04.2014 r., który odbędzie się w Sali sportowej
Zespołu Szkół Rolniczych o godz. 13.45. Podczas festiwalu
odbędą się pokazy poszczególnych szkół sztuk walki.
JG

FERIE DLA AKTYWNYCH
Ferie to czas odpoczynku i regeneracji sił przed nowym
semestrem roku szkolnego. Uczniowie placówek oświatowych
Gminy Namysłów postawili jednak na aktywny sposób spędzenia
tego czasu. Zamiast zostać w domu przed telewizorem czy
komputerem, wielu najmłodszych mieszkańców Namysłowskiej
Ziemi wolało skorzystać z atrakcji sportowych, zorganizowanych
w tym czasie w Namysłowie.

„CZY ZNASZ SWOJĄ GMINĘ?”
Zapraszamy do wzięcia
udziału w kolejnej edycji
konkursu, polegającego na
odgadnięciu oraz podaniu
prawidłowej nazwy i miejsca
położenia obiektu, którego
fragment przedstawia
zamieszczone poniżej zdjęcie.
Propozycje odpowiedzi można
zgłaszać telefonicznie na nr
tel. 77 419 03 44 lub przesyłać
na adres e –mail:
komunikacja.spoleczna@nam
yslow.eu. do dnia 15.04.2014 r.
Zwycięzca zostanie wyłoniony
w drodze losowania.
Redakcja

źródło: fb.com

Wszyscy uczniowie placówek oświatowych Gminy
Namysłów przez cały okres ferii zimowych mogli korzystać
nieodpłatnie z Centrum Turystyki i Rekreacji „Delfin w
Namysłowie”.
Kolejną atrakcją dla najmłodszych Namysłowian były II
Warsztaty Zimowe, które odbyły się w okresie 24-28 lutego br.
Zorganizowane i prowadzone były przez instruktorów pływania:
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XI TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ DRUŻYN Z JEDNOSTEK
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GMINIE NAMYSŁÓW
15 lutego br. o godz. 9.00 w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Ligocie
Książęcej rozpoczął się XI Turniej Piłki
Halowej Drużyn z Jednostek Ochotniczej
Straży Pożarnej Gminy Namysłów o
puchar Burmistrza Namysłowa.
W turnieju wzięło udział 6 drużyn z
następujących jednostek OSP:
1) Mikowice, która zajęła 1 miejsce,
2) Głuszyna – 2 miejsce,
3) „Browar Namysłów” – 3 miejsce,
4) Ligota Książęca – 4 miejsce,
5) Smogorzów –5 miejsce,
6) Smarchowice Śląskie – 6 miejsce.

Piłkarze w Mikowic nie dali przeciwnikom
szans. Zdobyli wszystkie nagrody i
wyróżnienia. Tytuł „Króla Strzelców” podczas
turnieju zdobył Grzegorz Zioło z Mikowic,
który strzelił 9 bramek. Najlepszym
zawodnikiem natomiast okazał się Kamil
Woźniak, również z Mikowic, który wykazał się
doskonałą techniką gry zespołowej.
Rozgrywki piłkarzy śledzili: Zastępca
Burmistrza Namysłowa – Andrzej Galla,
Prezes Zarządu Miejsko - Gminnego OSP
Gminy Namysłów - Sławomir Hinborch,
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Urzędu Miejskiego w Namysłowie - Adam
Lupa, Zastępca Prezesa Zarządu Miejsko -

fot. T.Przysiężny
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Gminnego O S P Gminy Namysłów –
Stanisław Wojtasik, Komendant Gminny OSP
Gminy Namysłów – Tomasz Przysiężny oraz
licznie zebrani mieszkańcy Ligoty Książęcej.
Oprócz zapewnienia dobrej zabawy, celem
turnieju było popularyzowanie aktywności
fizycznej wśród mieszkańców Gminy
Namysłów.
JG
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