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LIPIEC-SIERPIEŃ

Mam zaszczyt zaprosić wszystkich Mieszkańców
Gminy Namysłów oraz przyjezdnych Gości na
Namysłowskie Dożynki Gminne, które odbędą się 14
września br. w Głuszynie.
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2014/2015 wszystkim Uczniom
Gminy Namysłów, a szczególnie tym, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z
nauką, życzę dużo radości i zapału w zdobywaniu wiedzy oraz tego, by szkoła była
dla Was miejscem, w którym z przyjemnością będziecie spędzać czas.
Nauczycielom i pracownikom oświaty życzę, by praca z Uczniami przynosiła
wiele satysfakcji, a Ich osiągnięcia były dla Państwa osobistym sukcesem oraz
źródłem motywacji do dalszych działań.
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński
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EFEKTOWNE GRAFFITI W TUNELU

Z OKAZJI 75. ROCZNICY
WYBUCHU II WOJNY
ŚWIATOWEJ
I DNIA WETERANA

W grudniu ubiegłego roku zakończono budowę ciągu
pieszo – rowerowego przy trasie Namysłów – Kamienna.
Ciąg dla pieszych i rowerzystów biegnie przez tunel pod
nieczynną linią kolejową, znajdującą się nad drogą krajową
nr 39 Namysłów – Kamienna.

W DNIU 1 WRZEŚNIA 2014 ROKU
O GODZ. 10:00 W KOŚCIELE PW. ŚW.
APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
ZOSTANIE ODPRAWIONA MSZA ŚWIĘTA
W INTENCJI OJCZYZNY,
WETERANÓW I KOMBATANTÓW
Urząd Miejski w Namysłowie
Namysłowski Ośrodek Kultury

TAKI PEJZAŻ
Podczas „Dnia Młodzieżowego” Dni Namysłowa, tj. 20
czerwca br. o godz. 16.00 w Izbie Regionalnej w Namysłowie
odbył się wernisaż wystawy Namysłowianina - Kamila
Klucowicza pt. „Taki pejzaż”.

Białe, duże powierzchnie ścian tunelu były kuszącą
„zachętą” dla ewentualnych wandali. Do upiększenia ścian tunelu
Burmistrz Namysłowa – Krzysztof Kuchczyński zaprosił młodych
artystów – grafficiarzy. Najciekawszy pomysł przedstawił
Mateusz Wierzbowy z Namysłowa i to Jego graffiti zdobi dziś
ściany tunelu. Malowidła przedstawiają najciekawsze obiekty o
walorach zabytkowych i turystycznych w mieście, np.
namysłowską „Burmistrzówkę”, Izbę Regionalną, Bramę
Krakowską, budynek dworca, basen czy namysłowskie
kamienice.
JG

Artysta jest absolwentem Zespołu Szkół Rolniczych w
Namysłowie, a obecnie studentem Akademii Sztuk Pięknych we
Wrocławiu kierunku: Sztuka i wzornictwo ceramiki. Wystawę
można oglądać można było do końca lipca br.
JG

KURSY OBSŁUGI KOMPUTERA CIESZĄ SIĘ CORAZ WIĘKSZĄ POPULARNOŚCIĄ
8 lipca br. zakończył się nieodpłatny kurs obsługi komputera i korzystania z Internetu dla mieszkańców Gminy
Namysłów.
Kurs, którego organizatorami byli: Urząd Miejski w Namysłowie, Namysłowski Ośrodek Kultury oraz Bank Spółdzielczy w
Namysłowie, rozpoczął się 12 maja br. Zajęcia prowadzone były przez pracownicę NOK – Teresę Wołoszczuk w świetlicy dworca
kolejowo - autobusowego w Namysłowie. Uczestniczyły w nim cztery, pięcioosobowe grupy. - Spotkania odbywały się raz w tygodniu i
trwały od 1-2 godzin, w zależności od tego,
ile czasu potrzebowali kursanci – informuje
Teresa Wołoszczuk. Podczas zajęć
uczestników uczono podstawowej wiedzy z
obsługi komputera. Pokazywano jak
uruchomić sprzęt komputerowy, jak
korzystać z edytorów tekstów, a także z
Internetu. Ostatnie zajęcia poprowadził
pracownik Banku Spółdzielczego w
Namysłowie - Rafał Frąsiak, który uczył
obsługi bankowości internetowej.
Prowadząca zaskarbiła sobie
sympatię uczestników kursu, którzy na
zakończenie obdarowali Ją kwiatami i
słodyczami. Kolejną edycję kursu planuję
się rozpocząć w październiku. Osoby
zainteresowane mogą zgłaszać chęć
uczestnictwa od września br. pod nr tel.:
515 183 796.
JG
fot. Rafał Frąsiak
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RAK SZYJKI MACICY
– PROFILAKTYKA

Regularne wykonywanie badań cytologicznych jest
warunkiem wczesnego wykrycia nieprawidłowych komórek lub
wykrycia wczesnego stadium nowotworu, co daje szansę na
całkowite wyleczenie.
Należy przygotować się do badania cytologicznego w
następujący sposób:
1) na badanie nie należy zgłaszać się w czasie krwawienia
miesiączkowego,
2) od ostatniego badania miesiączkowego powinny upłyną co
najmniej 2 dni,
3) na badanie należy zgłaszać się nie później niż 4 dni przed
rozpoczęciem miesiączki,
4) co najmniej 4 przed badaniem nie należy stosować leków
dopochwowych,
Wykaz gabinetów wykonujących bezpłatne badania
cytologiczne w ramach Programu na terenie województwa
opolskiego podany jest pod adresem www.wok.opole.pl
zakładka Gdzie wykonać badania.
Kontakt z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym
Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania
Raka Szyjki Macicy w Opolu: ul. Reymonta 8, 45-066 Opole
tel. 77 454 35 60, fax. 77 434 06 52 w godz. 7.25 - 15.00
e-mail: wok@ginekologia.opole.pl, www.wok.opole.pl
Inf. WOK Populacyjny Program Profilaktyki
i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy
w Opolu

G m i n a N a m y s ł ó w, w y c h o d z ą c
naprzeciw zagrożeniu zdrowia swoich
mieszkanek, w 2010 r. przyjęła do realizacji
Gminny Program Profilaktyki Zdrowotnej
„Fioletowa wstążka”. Program zakłada
s z c z e p i e n i a o c h r o n n e p r z e c i w k o w i r u s o w i H P V,
odpowiedzialnemu za powstawanie raka szyjki macicy. Wirus ten
przenoszony jest drogą płciową, a na największe ryzyko
zakażenia narażone są młode kobiety.
Rak szyjki macicy atakuje cicho i powoli. Średni czas
rozwoju choroby wynosi od 5 do 10 lat. Przez wiele lat choroba
rozwija się niemal bezobjawowo, co sprawia, że kobiety często
zbyt późno zjawiają się u lekarza, dlatego też choroba ta zbiera
tragiczne żniwo. Od 25 lat w Polsce nic się pod tym względem nie
zmienia, co roku rak ten jest wykrywany u blisko 4 tysięcy kobiet.
Około połowa z nich umiera z powodu tej choroby, tracąc średnio
26 lat życia.
Rak szyjki macicy nie musi być wyrokiem. Długi rozwój
choroby daje dostatecznie dużo czasu, aby ją wykryć. Badanie
cytologiczne wykrywa zmiany w obrębie szyjki macicy, zanim
nabiorą one charakteru nowotworowego, dlatego tak bardzo
ważne jest regularne wykonywanie tych badań. Od kilku lat
kobiety mają jeszcze jeden oręż w walce z tą groźną chorobą.
M o g ą z a s z c z e p i ć s i ę p r z e c i w k o w i r u s o w i H P V,
odpowiedzialnemu za rozwój raka szyjki macicy.
Celem szczepień jest wyeliminowanie zachorowań
zależnych od infekcji HPV, a celem nadrzędnym jest pierwotna
profilaktyka raka szyjki macicy. Szczepienie rekomendowane jest
przez wiele światowych i polskich organizacji medycznych.
Najwcześniej zarejestrowano szczepionkę w USA i Australii i tam
liczba zaszczepionych dziewcząt i kobiet jest największa.
W Gminie Namysłów szczepienia przeciw wirusowi HPV
cieszą się dużym zainteresowaniem. Wskaźnik
wyszczepialności, czyli stosunek liczby uczennic
zaszczepionych do liczby uczennic zakwalifikowanych do
Programu, corocznie wynosi prawie 90%. Od momentu
rozpoczęcia realizacji Programu do chwili obecnej zaszczepione
zostały 463 dziewczęta, a wydatki poniesione na ten cel to kwota
266 936 zł. Program „Fioletowa wstążka”, w całości
finansowany z budżetu Gminy Namysłów, będzie realizowany
corocznie, do czasu włączenia szczepień przeciwko wirusowi
HPV do kalendarza szczepień finansowanych z budżetu państwa
lub innych źródeł.
W ostatnich tygodniach Najwyższa Izba Kontroli zbadała
realizację ww. programu w gminie Namysłów i pozytywnie
oceniła działalność Gminy w tym zakresie.
GB

O HONOROWYM KRWIODAWSTWIE
„Oddawać własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie to gest o
wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To dar życia... Niech
dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą
coraz liczniejsi we wszystkich częściach świata.”
Święty Jan Paweł II
Krew należy do najpotężniejszych
„leków”, jakimi dysponuje medycyna.
Najczęściej potrzebna jest ofiarom
wypadków drogowych, a także osobom
walczącym z chorobami.
Zapotrzebowanie na krew wciąż
wzrasta, co spowodowane jest:
- rozwojem medycyny umożliwiającej
ratowanie życia ludzkiego
od pierwszych chwil życia, a nawet w
czasie życia płodowego
do późnej starości,
- starzeniem się społeczeństwa,
- wzrostem liczby zachorowań na nowotwory,
- zwiększeniem skuteczności ratownictwa medycznego.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Opolu serdecznie zaprasza do honorowego oddania krwi.
Przypominamy, że na terenie województwa opolskiego krew
można oddać w siedzibie RCKiK w Opolu na ul. Kośnego 55 od
poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-16.30
oraz w podległych Oddziałach Terenowych w:
- Brzegu przy ul. Mossora 1 (godz. 7.00 -12.30)
od poniedziałku do piątku,
- Nysie ul. Piłsudskiego 47 (7.00 - 11.00)
od poniedziałku do piątku,
- Kędzierzyn - Koźle ul. Koszykowa 5 B (7.00 - 11.00)
od poniedziałku do piątku,
- Kluczborku ul. Katowicka 26 (7.00 - 12.30)
od poniedziałku do piątku.
Regionalne Centrum krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Opolu dzięki życzliwości przedstawicieli wielu instytucji
organizuje również wyjazdowe akcje poboru krwi na terenie
całego województwa w ten sposób docierając do dawców i
kandydatów na dawców, którzy z różnych przyczyn nie mogą
zgłosić się do Centrum Krwiodawstwa lub Oddziałów
Terenowych.
>>>

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny
Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki
Macicy w Opolu zachęca i zaprasza Panie do wykonywania
regularnych badań cytologicznych.
W Polsce nadal utrzymuje się wysoka zachorowalność na
raka szyjki macicy u kobiet. W ramach Populacyjnego programu
profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, Panie w
wieku 25-29 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie miały
wykonanego wymazu cytologicznego przez lekarza ginekologa
realizującego kontrakt z NFZ, mogą skorzystać z bezpłatnego
badania cytologicznego. Jest ono skuteczną i prostą metodą
profilaktyki raka szyjki macicy.
Badanie cytologiczne polega na pobraniu przez lekarza
ginekologa lub położną – przy użyciu specjalnej szczoteczki –
komórek znajdujących się na szyjce macicy i w kanale szyjki.
Następnie komórki te poddawane są ocenie mikroskopowej.
Badanie jest bezbolesne.
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NIE WAHAJ SIĘ ZOSTAŃ HONOROWYM DAWCĄ KRWI
JEŚLI MASZ WĄTPLIWOŚCI SKONTAKUJ SIĘ Z RCKIK NA
PEWNO JE ROZWIEJEMY
PAMIĘTAJ TWOJA KREW - RATUJE ŻYCIE...

HONOROWY CZŁONEK
KOŁA WĘDKARSKIEGO
Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w
Szkole Podstawowej nr 4 z oddziałami integracyjnymi w
Namysłowie Prezes Koła Miejskiego PZW w Namysłowie Stanisław Łowczykowski wręczył tytuł honorowego członka koła
dyrektorowi szkoły - Piotrowi Lechowiczowi za współpracę i
zaangażowanie w prace na rzecz koła wędkarskiego.

STOSOWANIE NAWOZÓW
NATURALNYCH I ORGANICZNYCH
Zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i
nawożeniu (Dz. U. z 2007 r. Nr 147 poz. 1033 z późn. zm.) oraz
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16
kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania
nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania
(Dz. U. z 2014 r. poz. 393) nawozy naturalne m.in. takie jak
obornik, gnojówka i gnojowica oraz nawozy organiczne stosuje
się:
1) wyłącznie w okresie od dnia 1 marca do dnia 30 listopada, z
wyjątkiem nawozów stosowanych pod uprawami pod osłonami
(szklarnie, inspekty, namioty foliowe);
2) nawozy naturalne i organiczne, w postaci płynnej, stosuje się
przy użyciu rozlewaczy, aplikatorów doglebowych,
deszczowni lub wozów asenizacyjnych wyposażonych w
płytki rozbryzgowe lub węże rozlewowe;
3) nawozy naturalne i organiczne, w postaci stałej, mogą być
stosowane podczas wegetacji roślin (pogłównie) tylko na
użytkach zielonych i na wieloletnich uprawach polowych roślin
nieprzeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi;
4) nawozy naturalne przykrywa się lub miesza z glebą nie
później niż następnego dnia po ich zastosowaniu, z
wyłączeniem nawozów stosowanych w lasach oraz na użytkach
zielonych;
5) nawozy, stosuje się na gruntach rolnych w odległości co
najmniej 5 m od brzegu:
ź jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50ha,
ź cieków wodnych,
ź rowów o szerokości powyżej 5 m szerokości licząc od górnej
krawędzi brzegu rowu,
ź kanałów – sztucznych koryt prowadzących wodę w sposób
ciągły lub okresowy, o szerokości dna co najmniej 1,5 m przy
ich ujściu lub ujęciu;
6) nawozy, stosuje się na gruntach rolnych w odległości co
najmniej 20 m od:
ź brzegu jezior i zbiorników wodnych o powierzchni ponad 50ha,
ź ujęć wody, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na
podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo
wodne;
7) gnojowicę stosuje się na gruntach rolnych w odległości co
najmniej 10 m od brzegu:
ź jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha,
ź cieków wodnych,
ź rowów, z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na
wysokości górnej krawędzi brzegu rowu,
ź kanałów, w rozumieniu o którym mowa powyżej;
8) nawozy naturalne w postaci płynnej mogą być stosowane:
ź gdy poziom wody podziemnej jest poniżej 1,2 m,
ź poza obszarami płytkiego występowania skał szczelinowych;
9) zabrania się stosowania nawozów:
ź na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem,
zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów
deszczu,
ź naturalnych w postaci płynnej - na glebach bez okrywy
roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu większym niż
10 % oraz podczas wegetacji roślin przeznaczonych do
bezpośredniego spożycia przez ludzi oraz nawozów
azotowych - na glebach bez okrywy roślinnej, położonych na
stokach o nachyleniu większym niż 10 %.
Ponadto, zastosowana w okresie roku dawka nawozu
naturalnego nie może zawierać więcej niż 170 kg azotu (N) w
czystym składniku na 1 ha użytków rolnych.
Kto stosuje nawozy niezgodnie z zasadami i warunkami o
których mowa powyżej, powodując zagrożenie dla zdrowia ludzi,
zwierząt bądź środowiska podlega karze grzywny, zgodnie z art.
41 pkt 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu.
AP

KUPIĘ GRUNTY
SZYBKA WYPŁATA GOTÓWKI
TEL: 692 471 877
JG 4

reklama płatna

Dziękujemy wszystkim, którzy pomagają w organizowaniu i
przeprowadzaniu takich akcji, a często czynnie w nich
uczestniczą poprzez oddawanie krwi oraz zapraszamy do stałej
współpracy osoby, którym świadomość niesienia pomocy
potrzebującym daje dużo satysfakcji i radości.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Opolu chętnie organizuje wyjazdowe akcje poboru krwi dlatego
zachęcamy przedstawiciel instytucji do zorganizowania akcji
poboru krwi. W celu zorganizowania akcji prosimy o kontakt z
Działem Organizacyjno - Prawnym RCKiK w Opolu pod nr
telefonu 77 44 13 833 lub e-mailowo: promocja@rckikopole.com.pl
MOŻESZ ZOSTAĆ KRWIODAWCĄ JEŚLI:
ź masz 18-65 lat i masz przy sobie dokument tożsamości ze
zdjęciem i adresem,
ź masz odpowiednią wagę ciała (powyżej 50 kg),
ź nie chorowałeś na żółtaczkę, kiłę, łuszczycę, cukrzycę,
ź w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miałeś wykonywanego
zabiegu operacyjnego, zabiegów endoskopowych, tatuażu,
przekłucia uszu lub innych części ciała,
ź nie masz ciężkich chorób układu krążenia, pokarmowego,
nerwowego, oddechowego, moczowego.
ZALETY HONOROWEGO KRWIODAWSTWA:
ź satysfakcja, że moja krew może uratować życie,
ź dzień oddawania krwi jest wolny od pracy,
ź możliwość poznania wykonanych badań laboratoryjnych
(grupa krwi, morfologia, badania wirusologiczne),
ź ekwiwalent żywnościowy o równowartości energetycznej
oddanej krwi - (czekolady).
Oddajesz 450 ml krwi, co stanowi jedynie 8-9% ogólnej
objętości krwi krążącej dorosłego człowieka, a Twój organizm
odtworzy utraconą ilość krwi bardzo szybko.
PRZED ODDANIEM KRWI LUB JEJ SKŁADNIKÓW NALEŻY:
ź być wyspanym,
ź w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi wypić około 2 litry
płynów,
ź spożyć lekkostrawny posiłek,
ź ograniczyć palenie papierosów,
ź nie przychodzić do oddania krwi po spożyciu alkoholu lub
innych środków odurzających.
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II WOJEWÓDZKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
O PUCHAR BURMISTRZA NAMYSŁOWA

MODA NA ŻYCIE BEZ UZALEŻNIEŃ
W sobotnie popołudnie, 14 czerwca br., w ramach
ogólnopolskiej akcji „Głos Profilaktyki” na Wyspie
Namysłowskiej odbył się happening, promujący wśród
młodzieży życie wolne od uzależnień. O godzinie 16.00,
mimo niesprzyjających warunków pogodowych, odbyło się
odczytanie odezwy „Zryw Wolnych Serc”.
W ramach akcji
Komenda Powiatowa
Policji w Namysłowie
w s p ó l n i e
z e
Środowiskowym
Hufcem Pracy w
N a m y s ł o w i e
przygotowała szereg
a t r a k c j i .
D o
Namysłowskiego Głosu
Profilaktyki przyłączyli
się pracownicy Ośrodka
Pomocy Społecznej,
Gminnej Komisji
Rozwiązywania
P r o b l e m ó w
Alkoholowych, Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie, Straży
Miejskiej w Namysłowie, Namysłowskiego Ośrodka Kultury,
Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie, a także
członkowie Namysłowskiego Stowarzyszenia Motocyklistów
oraz Stowarzyszenia Japońskich Sztuk Walki „Bushi” w
Namysłowie.
Do dyspozycji młodzieży pozostawali: terapeuta z Ośrodka
Pomocy Społecznej w Namysłowie oraz Ksiądz z Parafii pw. św.
Apostołów Piotra i Pawła w Namysłowie.
W programie artystycznym uczestniczyli uczniowie z
namysłowskich szkół, tj.: Zespołu Szkół Rolniczych, Liceum
Ogólnokształcącego, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Zespołu
Szkół Specjalnych, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym
na wykonanie plakatu tematycznego. Nagrodzone oraz
wyróżnione prace zostały wystawione podczas happeningu.

SKUP AUT UŻYWANYCH
ZA GOTÓWKĘ Bierutów
dojazd do klienta gratis!

ZADZWOŃ!
tel. 531 420 972
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reklama płatna

Uczniowie z plakatami w dłoniach przeszli o godz. 15:00 ze
swoich szkół przez miasto, rozdając naklejki oraz promując wśród
mieszkańców Namysłowa zdrowy styl życia. O godz. 16:00, po
odczytaniu odezwy społecznościowej i wykonaniu
symbolicznego gestu „Bicia serca” rozpoczął się program
artystyczny w wykonaniu uczniów namysłowskich placówek
oświatowych.
Podczas imprezy odbyła się m.in. prezentacja technik
interwencji w wykonaniu Komendanta Straży Miejskiej w
Namysłowie, prezentacja Origami, wykonanych przez słuchaczy
szkoły Japońskich Sztuk Walki „Bushi” w Namysłowie, konkursy
sportowe, zorganizowane przez nauczycieli wychowania
fizycznego z ZSM w Namysłowie, a także przeciąganie liny
między obecnymi na happeningu motocyklistami i młodzieżą. W
specjalnie przygotowanych namiotach odbyły się wykłady na
temat propozycji na spędzanie czasu wolnego.
Inf. KPP w Namysłowie

Sport jest piękny sam w sobie, gdyż w sposób
szczególny ujawnia niezwykłości tkwiące w człowieku,
dlatego 25 czerwca br. Środowiskowy Dom Samopomocy na
namysłowskim „Orliku” przy ul. Kolejowej po raz drugi
zorganizował Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Burmistrza Namysłowa.
W turnieju wzięły udział środowiskowe domy samopomocy z
terenu województwa opolskiego, tj.: z Kluczborka, Krapkowic,
Prudnika i Namysłowa. Gośćmi honorowymi turnieju byli:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Namysłowie - Jarosław
Iwanyszczuk oraz Zastępca Burmistrza Namysłowa - Andrzej
Galla.
W w y n i k u
zaciętej rywalizacji
z w y c i ę ż y ł a
reprezentacja
Środowiskowego
Domu Samopomocy
z Kluczborka, drugie
miejsce przypadło
„ e k i p i e ”
z
Namysłowa, a trzecie
miejsce zajęła
drużyna z Prudnika.
T u r n i e j
zakończył się
w r ę c z e n i e m
p u c h a r ó w i
dyplomów dla drużyn
oraz medali dla
w s z y s t k i c h
uczestników.
Turniej przebiegał
sprawnie dzięki
współpracy i zaangażowaniu całej kadry ŚDS w Namysłowie oraz
wolontariuszy z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława
Iwaszkiewicza w Namysłowie.
Tego typu spotkania dają wszystkim uczestnikom możliwość
integracji społecznej, pobudzają sportowego ducha walki,
sportowej rywalizacji, a także dobrej zabawy. Zawodnicy pokazali
ogromną siłę woli, odwagę i determinację.
Za pomoc w realizacji Turnieju dziękujemy: firmie Nestle
Sp. z o.o., Namysłowskiemu Ośrodkowi Kultury, Dyrektorowi
Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami dwujęzycznymi w Namysłowie,
Dyrektorowi oraz wolontariuszom I Liceum Ogólnokształcącego
im. Jarosława Iwaszkiewicza, Prezesowi Zakładu Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. oraz Panu Pawłowi Herianowi.
ŚDS
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NAZYWAM SIĘ MARIA BOŃCZAK
Z DOMU ADAMOWICZ ...

W nowym miejscu zamieszkania spotkaliśmy byłą znajomą
spod Kamionki o nazwisku Pikuła, która przypomniała cioci, że
jest jej winna dużo pieniędzy sprzed wojny i jako rekompensatę
dała nam krowę. Do szkoły chodziłam w Świętej Katarzynie, a
potem do szkoły garbarskiej w Brzegu z internatem, stypendium i
gwarancją pracy. Tam też zostałam i mieszkam do dziś.
Po latach odwiedził mnie w Brzegu ksiądz Ryszard Łapka,
który był starszy ode mnie, ale razem przyjmowaliśmy I Komunię
w Kamionce w 1943 roku. Potem był on księdzem w diecezji
przemyskiej i zbierał datki na pomoc dla kościoła w Kamionce.
18 kwietnia br. obchodziliśmy razem z mężem Henrykiem
60-lecie pożycia małżeńskiego. Nasz syn Andrzej jest lekarzem
weterynarii w Namysłowie…
Z Marią Bończak rozmawiał Arkadiusz Oleksak

Urodziłam się w 1935 r. w Radziechowie koło Kamionki
Strumiłowej (obecnie Kamionka Buska), położonej ok. 40 km na
wschód od Lwowa, gdzie mój ojciec - Józef Adamowicz pracował
jako zarządca dóbr dziedzica.
Po śmierci mamy w 1938 r. i ojca w 1944 r. wychowywały
mnie dwie ciotki: Stefania i Eugenia Adamowicz, które uczyły w
szkole w klasach 1-3, a po wkroczeniu wojsk niemieckich, w
dawnym „Sokole” tj. domu kultury, wtedy już „Deutsches Haus”,
jako bileterki i sprzątaczki w kinie, które znajdowało się na
parterze budynku. Piętro zajmowało niemiecka restauracja i
balkon kina. W tych czasach zaprzyjaźniona, ukraińska kelnerka
pomagała nam w zdobywaniu żywności. Niejednokrotnie
wyciągała mnie wraz z prowiantem na szelkach z piwnicy, w której
przechowywano żywność dla Niemców. Niemiecki dowódca w
Kamionce – Kreishauptmann bardzo mnie polubił i, jako jedyna z
Polaków, mogłam wchodzić do kina. Kiedyś, na jednym z
seansów kinowych trzymał mnie na kolanach, mówił „moja córka”
i pocałował mnie w czoło. Wtedy uderzyłam go w twarz,
krzyknęłam „ty bandyto” i uciekłam. Strzelił za mną z pistoletu i
rozbił szybę w drzwiach wejściowych. Już nigdy tam nie poszłam i
kilka dni mieszkałam na wikarówce, gdzie gosposią była moja
ciocia Helena Sasko, proboszczem ks. Czyrek, a wikarymi
księża: Kazimierz Makarski i Władysław Baczmaga, z którymi
przyjaźnił się mój ojciec.
Przypominam sobie, że jako 10-cio letnie dziecko w czasach
okupacji niemieckiej woziłam z ciocią produkty spożywcze
(mięso, nabiał) do Lwowa do rodziny i na handel. Często,
obładowana kryłam pod płaszczykiem boczek czy połówki
karczku. Często w pociągu dopadały nas wszy i nie było się
można podrapać. Niemcy wtedy bardzo kontrolowali
podróżnych, zwłaszcza na dworcu we Lwowie.
Pamiętam, że w Kamionce spotkałam się z działalnością
band Ukraińskiej Powstańczej Armii. Dookoła naszej
miejscowości codziennie płonęły wsie i słychać było zawodzenie
kobiet. Furmanki dowoziły rannych i torturowanych do Kamionki
do lekarza Zilbera.
Dwukrotnie byliśmy wywożeni przez okupantów. Najpierw
do wsi Rozbórz pod Przeworskiem. W Przeworsku spotkaliśmy
niemieckiego oficera, który wcześniej był zakwaterowany w
naszym domu w Kamionce. Był dobrym człowiekiem i zaoferował
nam pomoc żywnościową. Worek cukru i wiadro marmolady
zostawił schowane w zbożu. Cioci przekazał tajną wiadomość o
miejscach zaminowania cukrowni w Przeworsku. Informacje te
przekazałam na karteczce partyzantom w lesie, może miało to
jakiś wpływ na to, że cukrownia ocalała. Po powrocie z pierwszej
wywózki wróciliśmy do domu stryj. Druga wywózka pociągiem
towarowym razem z inwentarzem żywym nastąpiła do wsi
Pańków gmina Tarnawatka koło Tomaszowa Lubelskiego. Pociąg
dojechał wtedy do stacji Bełżec, gdzie był niemiecki obóz
koncentracyjny. Na dworcu w Bełżcu mieszkaliśmy 5 tygodni,
ponieważ ze względów pogodowych nie było żadnych
przejezdnych dróg w okolicy. Obie ciocie uczyły wtedy dzieci po
domach. Pamiątki rodzinne i meble z rodzinnego domu w
Kamionce niemiecki dowódca zabrał do Łańcuta, dokąd został
przeniesiony.
Na ziemie odzyskane wróciliśmy w 1946 roku z gminy
Tarnawatka w Lubelskiem, gdzie zostawiliśmy cały nasz
ówczesny dobytek. Podróż pociągiem towarowym trwała kilka
dni. Moja stryjenka – Eugenia Iżykiewicz podczas wojny
pracowała na terenach pod okupacją niemiecką pod Wrocławiem
i po wojnie odnalazła nas przez Czerwony Krzyż. Ja, brat
Edmund i ciocia Stefania zamieszkaliśmy wtedy we wsi Sulimów
koło Świętej Katarzyny, kilka km od Wrocławia. W porównaniu z
Lubelszczyzną ziemie zachodnie wydawały się rajem. Wszystkie
domy były już zajęte, więc otrzymaliśmy do zamieszkania dawną
plebanię ewangelicką obok kościoła, gdzie ciocia uczyła w domu
dzieci klas 1-4.

A TO HISTORIA…
POWIAT NAMYSŁOWSKI W LATACH 1740-1945
Nowe struktury terytorialne i
administracyjne były tworzone na
terenie okręgu namysłowskiego po
1740 r., czyli po wojnach śląskich,
kiedy Śląsk przeszedł pod panowanie
pruskie. Funkcja starosty pruskiego po
raz pierwszy pojawiła się w patencie
królewskim z 22 grudnia 1741 r. Powiat
namysłowski utworzono edyktem
państwowym z 30 kwietnia 1815 r.
Wprowadzał on nowy podział
administracyjny państwa pruskiego,
zakładający utworzenie m.in.
p r o w i n c j i , o b w o d ó w, r e j e n c j i i
powiatów. Do reorganizacji struktury administracyjnej, która
objęła powiaty, doszło w Prusach po Kongresie Wiedeńskim.
Dnia 1 maja 1816 r. powiat namysłowski znalazł się w strukturze
Prowincji Śląsk oraz Rejencji Wrocławskiej. Powiat składał się
wówczas z terenów wiejskich oraz dwóch miast – Namysłów i
Rychtal. Na siedzibę Starostwa Powiatowego wyznaczono
m i a s t o N a m y s ł ó w. O s t a t e c z n e w y t y c z e n i e g r a n i c
administracyjnych powiatu nastąpiło 1 stycznia 1818 r.
Granice pokrywały się w zasadzie z zasięgiem terytorialnym
wcześniejszego okręgu namysłowskiego. Od 1 lipca 1818 r.
powiat należał do Związku Północnoniemieckiego, a od 1
stycznia 1871 r. wchodził w skład Rzeszy Niemieckiej. Po
wojnie prusko-francuskiej (1870-1871) doszło do zjednoczenia
Niemiec. Jednak dopiero instrukcja z 3 lipca 1915 r. określała
zasady przeprowadzenia na terenie zjednoczonych Niemiec
równomiernej oraz całościowej reformy okręgów
administracyjnych. Dnia 8 listopada 1919 r. Prowincja Śląsk
została rozwiązana. Z Rejencji Wrocławskiej oraz Legnickiej
została utworzona nowa Prowincja Dolnośląska.
W wyniku wprowadzenia w życie po I wojnie światowej
porządku powersalskiego, i przeprowadzenia plebiscytu, dnia
10 stycznia 1920 r. północno-wschodnia część powiatu
namysłowskiego weszła w skład Polski. Dotyczyło to miasta
Rychtal oraz miejscowości Buczek, Darnowiec, Drożki,
Stogniewice, Krzyżowniki, Proszów, Sadogóra, Zgorzelec,
Skoroszów oraz dóbr ziemskich Drożki, Wielki Buczek, Mały
Buczek, Sadogóra, Zgorzelec i częściowo Skoroszów.
Pewne zmiany ustrojowe wprowadzono jeszcze po
przejęciu władzy w Niemczech przez nazistów. System taki
przetrwał na terenie powiatu namysłowskiego do końca II wojny
światowej. Według stanu na 1 stycznia 1945 r. w skład powiatu
namysłowskiego wchodziło miasto Namysłów oraz czterdzieści
sześć innych miejscowości, liczących do dwóch tysięcy
mieszkańców każda. Wkroczenie Armii Czerwonej do
Namysłowa na początku 1945 r. rozpoczęło proces
przejmowania administracji na terenie powiatu
namysłowskiego.
dr Bartłomiej Stawiarski
6

LIPIEC-SIERPIEŃ 2014
KTO Z NAMI NIE BYŁ,
MA CZEGO ŻAŁOWAĆ

Izabela Sowa podzieliła się z czytelnikami refleksjami na
temat swojego życia, pracy, zainteresowań (taniec, kąpiel w
lodowatej wodzie), miłości do zwierząt (szczególnie kotów) i
oczywiście pisarstwa. Pokrótce omówiła okoliczności powstania
kilku powieści, przytaczając wiele zabawnych i interesujących
anegdot z życia zawodowego i prywatnego. Pisarka podzieliła się
z czytelnikami informacjami na temat swojego warsztatu
pisarskiego, opowiedziała o prawach rynku wydawniczego oraz
pułapkach czyhających na autorów w podpisywanych umowach.
Spotkanie przebiegło w pogodnej atmosferze. Izabela Sowa
okazała się osobą niezwykle ciepłą, otwartą, przyjacielską i
skromną. Na zakończenie spotkania pisarka otrzymała
pamiątkowy upominek. Uczestnicy spotkania mogli zrobić
wspólne zdjęcia z pisarką, zdobyć autograf i kupić książki.
NOK- Biblioteka

Rowerowy Partol odważnie wszedł w nowy sezon
rowerowy. 1 czerwca br. zorganizowaliśmy wyjazd do
Karłowic – najpiękniejszej wsi Opolszczyzny 2013 roku. Po
krótkim przejeździe przez wieś, wszyscy uczestnicy
wycieczki zgodnie przyznali, że Karłowice z całą pewnością
zasłużyły na miano najpiękniejszej wsi.
Mieliśmy okazję, ale też ogromną przyjemność zobaczyć,
jak pięknie można mieszkać na wsi, ale także przekonać się, jakie
korzyści dla całej wsi może przynieść zaangażowanie lokalnej
społeczności. Na miejscu przywitała nas pani Sołtys – Jolanta
Bernacka i młodzieżowi aktywiści ze stowarzyszenia „Miłośników
Karłowic i Kuźni Katowskiej”.

ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ
„Odjazdowy Bibliotekarz” to akcja, w której
bibliotekarze, czytelnicy i miłośnicy książek oraz rowerów,
przejeżdżając przez miasto lub okolicę, mogą przyjemnie i
aktywnie spędzić czas w gronie osób o podobnych
zainteresowaniach.

Równie miło wspominamy wycieczkę do Kępna, gdzie
przywitał nas Naczelnik Promocji, Informacji, Kultury i Sportu
Urzędu Miasta i Gminy Kępno - Zdzisław Zakrzewski, który
oprowadził nas po miejscowych obiektach turystycznych.
W każdą niedzielę przemierzamy ok. 70 km. W nagrodę
dostajemy niezapomniane wrażenia, satysfakcję oraz miło
spędzony czas.
Rowerowy Patrol apeluje do wszystkich rowerzystów:
Pamiętajmy, że piesi na chodnikach mają pierwszeństwo, a
słowa: „proszę”, „dziękuję” i „przepraszam” są właściwe w każdej
sytuacji!
Rowerowy Patrol

źródło: Biblioteka Miejska w Namysłowie

Akcja „Namysłowski Odjazdowy Bibliotekarz” odbyła się 26
czerwca br. Tego dnia bibliotekarze i przyjaciele namysłowskiej
biblioteki wraz grupą rowerową „Rowerowy Patrol”, o godzinie
9.00, wyruszyli spod budynku Biblioteki Publicznej w Namysłowie
do Przedszkola w Bukowie Śląskiej, by w ramach akcji „Cała
Polska czyta dzieciom”, spotkać się z tamtejszymi
przedszkolakami i przybliżyć treść najpopularniejszych utworów.
Trasa wiodła przez „Stare Miasto”, Kamienną i Michalice.
Przedszkolaki uważnie słuchały, a także wspólnie recytowały
znane wierszyki, jednak najwięcej radości sprawiło dzieciom
przymierzanie kasków rowerowych. Przedszkolaki w nagrodę
otrzymały słodycze oraz książeczki z zakładkami.
NOK - Biblioteka

SPOTKANIE AUTORSKIE
Z IZABELĄ SOWĄ
W środę, 4 czerwca br. w
Bibliotece Publicznej w
Namysłowie, po raz kolejny
odbyło się spotkanie
autorskie zorganizowane w
ramach programu
Dyskusyjne Kluby Książki
realizowanego we
współpracy z Instytutem
Książki.
Tym razem gościliśmy w
Namysłowie znakomitą
pisarkę młodego pokolenia
Izabelę Sowę. Pisarka
kojarzona jest głównie z tzw.
owocową serią: Smak
świeżych malin, Cierpkość
wiśni, Herbatniki z jagodami
źródło: Biblioteka Miejska w Namysłowie
(2002-2003). Ceniona przez
czytelników i krytyków za styl, „cięty” język i pogodę ducha. Jest
także autorką powieści dla młodzieży.

„CZŁOWIEK I ZDROWIE”

7

11 czerwca br. w Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów
w Namysłowie, podczas corocznej imprezy, organizowanej
pod hasłem „Człowiek i zdrowie”, gościliśmy w naszej
szkole: fizjoterapeutę, kosmetyczkę, psychologów,
dietetyka, instruktorów tańca i fitness, policjanta,
pracownika socjalnego, strażaków i ratowników
medycznych.
Na zajęciach warsztatowych uczniowie pogłębiali swoją
wiedzę, m.in. z zakresu zdrowego odżywiania, udzielania
pierwszej pomocy, odpowiedzialności prawnej nastolatka, walki z
uzależnieniami, radzenia sobie ze stresem. Zajęcia taneczne i
ćwiczenia relaksacyjne miały na celu podsunięcie pomysłu na
ciekawe i mądre spędzenie wolnego czasu i zadbanie o swoją
>>>

LIPIEC-SIERPIEŃ 2014
aktywność fizyczną. Dziewczęta miały okazję zapoznać się z przygotowań na przyszły rok. Cieszymy się z również z bardzo
tajnikami delikatnego, młodzieńczego makijażu oraz zabiegów ciepłego przyjęcia przez organizatorów. Wszyscy finaliści
otrzymali książki, pamięci USB oraz pamiątkowe dyplomy. W tym
pielęgnujących cerę.
jubileuszowym finale nie można też nie wspomnieć o jury, które w
tym roku wzbogacone było o obecność znanej aktorki filmowej i
telewizyjnej Marty Klubowicz, która po konkursie podzieliła się z
uczestnikami swoimi spostrzeżeniami oraz udzieliła im cennych
rad na przyszłość.
Gimnazjum Nr 2 w Namysłowie

DZIEŃ DZIECKA W LIGOTCE
31 maja br. na placu obok świetlicy wiejskiej w Ligotce
odbył się festyn z okazji „Dnia dziecka” z udziałem
najmłodszych mieszkańców Sołectwa.
Nie byłoby w tej imprezie niczego zaskakującego, gdyby nie
fakt, że dzięki inicjatywie dwóch osób, udało się zorganizować
świetną zabawę dla maluchów, ale także zjednoczyć
mieszkańców we wspólnym działaniu i tym samym dać powód do
bliższego poznania. Pomysł narodził się w głowie jednej z
mieszkanek Ligotki - Olgi Juszko, która postanowiła urozmaicić
„Dzień Dziecka” swojej 5-letniej córeczce. W organizację
zaangażowali się mocno znajomi Olgi: Marek Czarny oraz
sąsiadki: Ania i Jola. Razem odwiedzali mieszkańców Ligotki i
zapraszali do udziału w festynie. Reakcja ludzi była bardzo
pozytywna. W niedługim czasie udało się zebrać 50. osobowe
grono maluchów – głównych bohaterów imprezy.

Zajęcia poprzedził i zakończył happening pod hasłem:
„Narkotyki mają zwodniczą moc”, przygotowany przez uczniów i
polonistkę - Renatę Nowak. Happening urozmaicił występ
muzyczny Janka Jędzierowskiego z klasy III c i Patryka Dybki ucznia w klasie III b oraz pokaz umiejętności tanecznych
dziewcząt szkolnego zespołu „Emogranci.pl” – Pauliny Dyśko i
Karoliny Michniewicz z klasy III d.
Społeczność szkolna pragnie podziękować gościom –
realizatorom warsztatów edukacyjnych: Annie Gubernat –
Szmitke z Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie, Justynie
Kołodziejczyk z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w
Namysłowie, Magdalenie Dudziak – Lejczak – właścicielce
Gabinetu Kosmetycznego „Strefa Urody”, Wojciechowi
Surmaczowi – Dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolny w
Głuszynie, a także Alicji Kowalik, Agnieszce Wojciechowskiej,
Marzenie Pater, Mariuszowi Mierzwie - pracownikom Centrum
Sportu i Rozrywki „ZORZA” w Namysłowie, Waldemarowi
Stolarzowi z Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie, a także
ratownikom medycznym: Marcinowi Gońdzie i Damianowi
Litwinowi oraz strażakom Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Namysłowie.
Gimnazjum nr 1 w Namysłowie

źródło: Olga Juszko

Nawet nie spodziewałam się, że pomysł organizacji festynu
dla naszych maluchów zostanie tak dobrze odebrany.
Mieszkańcy wsi sami wyszli z pomocą, a dzięki bezinteresownej
ofiarności zakładów pracy, zdobyliśmy żywność, zabawki, sprzęt
grający i udało się zapewnić maluchom mnóstwo atrakcji –
informuję Olga Juszko.
Impreza rozpoczęła się powitaniem gości oraz rozdaniem
dzieciom kotylionów. Następnie dzieci uczestniczyły w grach i
zabawach prowadzonych przez przebraną w strój wróżki Ewelinę
Bachryj, mogły także skorzystać z malowania twarzy przez
Katarzynę Postawczuk, wziąć udział w meczu piłki nożnej, i
pokazach wozu strażackiego prowadzonych przez strażaków
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Wilkowa. Całość
zakończyła się pieczeniem kiełbasek w ognisku.
Wrażenia po imprezie były tak pozytywne, że organizatorzy
zapowiadają, że nie jest to ich ostatnia „akcja”. Mają w planach
organizowanie spotkań dzieci w świetlicy w celu czytania i
oglądania bajek.
JG

UCZENNICE GIMNAZJUM NR 2
W FINALE XX KONKURSU
RECYTATORSKIEGO
XX Konkurs Recytatorski w języku niemieckim „Jugend tragt
Gedichte vor” – „Młodzież recytuje poezję” jest kontynuacją
organizowanego od 1994 roku przez Towarzystwo Społeczno –
Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Konkursu
Recytatorskiego „Młodzież recytuje poezję śląską”. Jego celem
jest popularyzowanie poezji niemieckojęzycznej wśród dzieci i
młodzieży.
W bieżącym roku, podobnie jak w latach ubiegłych w
eliminacjach szczebla podstawowego wzięło udział ponad 3000
młodych recytatorów. W eliminacjach miejsko – gminnych
organizowanych w 46 gminach przez Urzędy Miast i Gmin lub
Domy Kultury, uczestniczyło 965 recytatorów z 237 szkół
województwa opolskiego. Miło nam poinformować, że dwie
nasze uczennice Karolina Wierzchołowska oraz Julia
Kosikowska pokonały aż tylu uczestników i dostały się do finału,
w którym wystąpiło 70 najlepszych recytatorów.
Poziom konkursu był bardzo wysoki, a nasze uczennice
stanęły na wysokości zadania, dając z siebie wszystko,
napawając dumą swoich nauczycieli. I choć tym roku nie udało się
dostać do finału, nie tracimy zapału i już zabieramy się do
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DZIEŃ DZIECKA W ZIEMIEŁOWICACH

Ukoronowaniem akcji było przedstawienie pt. „Droga do
świętości”, które przygotowała grupa teatralna pod opieką Urszuli
Konefał. Zaproszono na nie mieszkańców Ligoty Książęcej i
okolicznych wsi. Spektakl połączono z dobroczynną kwestą.
Dzięki życzliwości i wrażliwości wszystkich, którzy wsparli
tygodniową akcję, udało się zebrać 1.551 zł.
ZSP w Ligocie Książęcej

21 czerwca br. na placu przy świetlicy wiejskiej w
Ziemiełowicach odbyła się impreza dla najmłodszych
mieszkańców sołectwa.

GMINNY TURNIEJ MINI PIŁKI
NOŻNEJ W ZSP W JASTRZĘBIU
Dnia 18 czerwca br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Jastrzębiu odbył się Gminny Turniej Mini Piłki Nożnej
Szkół Wiejskich w kategorii chłopców. Zawody zostały
zorganizowane w związku z realizacją przez ZSP w
Jastrzębiu Szkolnego Programu Profilaktyki „Mam pomysł
na swoje życie”.

W organizację tegorocznego „Dnia Dziecka” zaangażowali
się rodzice dzieci oraz pozostali mieszkańcy sołectwa, a w
szczególności pani Helena Klisowska. Dzieci mogły korzystać
m.in. z dmuchanej zjeżdżalni, brać udział w zawodach skoków w
workach, a także konkursach w recytowaniu wierszyków, i
śpiewaniu piosenek. Energii dzieciom dostarczyły przepyszne
zapiekanki, grillowane kiełbaski, słodycze, owoce, lody i napoje.
Ta świetna zabawa nie odbyłaby się, gdyby nie pieniądze z
funduszu sołeckiego oraz ofiarności fundatorów, którym
serdecznie dziękuję.
Sołtys Ziemiełowic

W turnieju wzięły udział wszystkie drużyny ze wszystkich
szkół wiejskich z gminy Namysłów: SP w Kamiennej, ZSP z
Głuszyny , ZSP ze Smarchowic Wielkich, ZSP z Ligoty Książęcej
oraz ZSP z Jastrzębia. Mecze sędziował licencjonowany sędzia
piłki nożnej Pan Tomasz Sławenta. Rozgrywki przeprowadzono w
systemie „każdy z każdym”. Zwycięzcą turnieju została drużyna z
ZSP w Ligocie Książęcej, II miejsce zdobyli chłopcy z ZSP w
Głuszynie a III miejsce wywalczyła drużyna z ZSP w
Smarchowicach Wielkich. Po oficjalnym zakończeni turnieju i
wręczeniu pamiątkowych pucharów, medali oraz dyplomów
przez dyrektora ZSP w Jastrzębiu - Wojciecha Kupniewskiego,
odbył się mecz pomiędzy rodzicami uczniów z Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego w Jastrzębiu a nauczycielami wychowania
fizycznego szkół wiejskich gminy Namysłów. Wynik meczu 5:1
dla nauczycieli WF. Zawody zakończyły się poczęstunkiem dla
zaproszonych gości oraz gospodarzy. Imprezie towarzyszyła
wspaniała atmosfera i piękna pogoda.
Organizatorzy zawodów dziękują wszystkim osobom i
instytucjom, które wsparły przygotowanie i organizację turnieju.
ZSP w Jastrzębiu

AKCJA CHARYTATYWNA W ZESPOLE
SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM
W LIGOCIE KSIĄŻĘCEJ
Na przełomie maja i czerwca w Zespole Szkolno
–Przedszkolnym w Ligocie Książęcej odbyła się akcja
charytatywna, której celem było zebranie funduszy na
zabiegi medyczne ratujące życie małej Milenki, którą czeka
operacja na sercu.

A MY GRAMY DLA MILENKI
17 czerwca br. w Przedszkolu nr 1 z oddziałem żłobkowym w
Namysłowie odbył się festyn rodzinny pod hasłem ,, A my gramy
dla Milenki”. Była to kolejna akcja zorganizowana na terenie
naszego przedszkola, w której wzięli udział nasi podopieczni, ich
rodziny i mieszkańcy Namysłowa, po to ,,By sercem ratować
serce”. Za ogromny wkład pracy składam serdeczne
podziękowania pracownikom naszej placówki, mieszkańcom za
zaangażowanie i chęć niesienia bezinteresownej pomocy, a
sponsorom za okazane wsparcie . Bardzo dziękuję fundatorom:
Firmie „Nestle”, Zdzisławowi Semba,
Ryszardowi Hnat,
Michałowi Wypych, Józefowi Wójcikowi, Zarządowi
>>>

Wolontariusze pod opieką Barbary Zdyb oraz zaangażowani
uczniowie z samorządu szkolnego gimnazjum przez tydzień
sprzedawali słodycze, domowe wypieki oraz gadżety
ufundowane przez sponsorów. Przeprowadzili również na terenie
placówki zbiórkę pieniędzy.
- Akcje charytatywne przeprowadzane w szkole odgrywają
wielką rolę – uczą dzieci wrażliwości na potrzeby innych ,
kształtują pozytywną postawę wobec cierpiących, uczą empatii.
W pomoc potrzebującym angażuje się zresztą nie tylko młodzież,
także lokalna społeczność ,rodzice uczniów - mówi Dyrektor
placówki - Jadwiga Kisiela.
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„Intermarche”, Firmie „Drob”, Piotrowi Kula i Grażynie
Staszczyszyn, Maciejowi Lesisz, Iwecie Sochor oraz Zenonowi i
Wojciechowi Ohlaszenemu, którzy ofiarowując dary potwierdzili
znane, stare przysłowie, że razem możemy więcej.

mieli do pokonania sześć stanowisk sprawnościowych. Wszyscy
wykazali się doskonałą sprawnością fizyczną.

Przedszkole Nr 1 z oddziałem żłobkowym

Każdy mały sportowiec otrzymał pamiątkowy medal, a
dodatkowo grupy zostały uhonorowane pamiątkowymi
dyplomami i pucharami.
Przedszkole Integracyjne

BEZPIECZNE WAKACJE W PRZEDSZKOLU
W BUKOWIE ŚLĄSKIEJ
Bezpieczne wakacje to tytuł ogólnopolskiego konkursu
plastycznego zorganizowanego przez nauczycieli Przedszkola
w Bukowie Śląskiej. Konkurs został ogłoszony na stronie
internetowej www.blizejprzedszkola.pl. Celem konkursu było:
kształtowanie świadomego przestrzegania zasad
bezpieczeństwa podczas zabaw w domu, ogrodzi, górach i nad
wodą. Promocja bezpiecznych form zachowań na co dzień i
bezpiecznych form spędzania wolnego czasu. Do konkursu
nadesłano 56 prac z całej Polski. Przedszkolaki w wieku od 3 do 6
lat wykonały samodzielnie prace technika dowolną. Komisja
przyznała nagrody w dwóch kategoriach wiekowych:
1) w grupie 3-4 latków:
- I miejsce zajęła Dagna Adamczyk z Samorządowego
Przedszkola nr 35 w Krakowie,
- II miejsce - Magdalena Wojnarska z Przedszkola nr 5
w Namysłowie,
- III miejsce - Karol Klocek z Ochronki Zgromadzenia Sióstr
Służebnic BDNP w Szebniach;
2) w grupie 5-6 latków:
- I miejsce zajęła Gabriela Leszczyńska z Przedszkola nr 5
w Namysłowie,
- II miejsce - Piotr Guzik z Przedszkola nr 16 w Żorach,
- III miejsce - Julia Witkowska z Przedszkola nr 1 w Dębnie.
Wszystkie dzieci otrzymały wspaniałe nagrody i dyplomy.
Prace zostały wystawione w Publicznej Bibliotece w Namysłowie
w dziale dziecięcym i można ją oglądać przez całe wakacje.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz głównemu
sponsorowi nagród - Nadleśnictwu Namysłów.
Przedszkole w Bukowie Śląskiej

MIĘDZYPRZEDSZKOLNA SPARTAKIADA
SPORTOWA W PRZEDSZKOLU
INTEGRACYJNYM W NAMYSŁOWIE
16 maja br. w Przedszkolu Integracyjnym w Namysłowie,
odbyła się Międzyprzedszkolna Spartakiada Sportowa.
Wśród zaproszonych gości znalazła się grupa „Misie” z
przedszkola nr 4 i grupa „Czarodzieje” z Przedszkola nr 5 w
Namysłowie. Gospodarzy reprezentowała grupa „Krasnale”.
Imprezę otworzyła dyrektor przedszkola Integracyjnego Alina Mysiorek. Uczestnicy złożyli uroczyste ślubowanie, że
zabawa będzie odbywała się według zasad fair play. Zawodnicy
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QUIZ KULINARNY W PRZEDSZKOLU
NR 1 W NAMYSŁOWIE
23 czerwca br. w Przedszkolu nr 1 z oddziałem
żłobkowym w Namysłowie odbył się „Quiz kulinarny”
pomiędzy drużynami z namysłowskich przedszkoli,
połączony z prezentacją przygotowanego wspólnie z
nauczycielami „zdrowego talerza”, na którym znalazły się
kolorowe kanapki, owocowe szaszłyki i koktajle oraz napoje
smakowe.
Przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem oraz
zaangażowaniem odpowiadały na stawiane im pytania oraz z
wielką starannością przygotowywały dania, które później z
chęcią degustowały.

W roku szkolnym 2013/2014 Przedszkolu nr 1 w
Namysłowie wzięło udział w ogólnopolskim programie
„Akademia Zdrowego Przedszkolaka”. Program ten to
największy ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do
przedszkoli, dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców.
Punktem wyjścia działań „Akademii…” jest odpowiedź na wciąż
narastający problem otyłości, który w dużym stopniu dotyczy już
najmłodszych .
Akademia Zdrowego Przedszkolaka ma na celu
przekazanie rodzicom, dzieciom oraz personelowi wiedzy o tym,
jak zdrowo się odżywiać. Udział w programie jest inspiracją do
zmiany nawyków w zakresie żywienia i gotowania w
przedszkolnej kuchni.
Wszystkim przedszkolom, które chętnie włączyły się w nasz
„Quiz kulinarny” składamy najszczersze podziękowania.
Przedszkole nr 1 w Namysłowie

LIPIEC-SIERPIEŃ 2014
„CZAR CZTERECH PÓR ROKU”
Taki tytuł nosił całoroczny projekt edukacyjny
realizowany w Przedszkolu Integracyjnym w Namysłowie
w grupie „ Pingwinki”.
Projekt obejmował cykl zajęć plastycznych obrazujących
pory roku. Miał na celu uwrażliwienie dzieci na otaczającą
rzeczywistość, na światło, barwę i eksponowanie ich za pomocą
różnych technik plastycznych.

Mali twórcy podczas wykonywania swoich prac wspaniale
się bawili. Rozwijali swoją kreatywność, samodzielność,
sprawność manualną, a zwłaszcza poczucie własnej wartości. W
celu zaprezentowaniu prac rodzicom i społeczności
przedszkolnej została zorganizowana wystawa pt. „Czar
czterech pór roku”.
Przedszkole Integracyjne w Namysłowie

„OBLICZA MIŁOŚCI”
- RÓŻNE SĄ IMIONA MIŁOŚCI
5 czerwca br. w auli Zespołu Szkół Mechanicznych w
Namysłowie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Ku
wartościom”. Ta edycja poświęcona była wartości, jaką jest
miłość i jej znaczeniu w życiu każdego z nas.

fotografia, wiersz, opowiadanie. Konkurs ten propagowany był w
szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu
namysłowskiego. Prace były dowolną interpretacją tematu
przewodniego spotkania: miłość do Boga, do ojczyzny, do
drugiego człowieka. Na konkurs wpłynęły prace uczniów z
Zespołu Placówek Oświatowych w Smogorzowie, Publicznego
Gimnazjum w Wilkowie, Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w
Domaszowicach, Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w
Namysłowie oraz uczniów naszej szkoły.
W kategorii rysunek, fotografia przyznano następujące
wyróżnienia:
ź I miejsce zdobyła Agata Demka z ZSM w Namysłowie,
ź II miejsce ex aequo: Jakub Środoń Publicznego Gimnazjum w
Wilkowie i Katarzyna Zielonka z ZSM w Namysłowie,
ź III miejsce Karolina Humeniuk z Gimnazjum nr 2 w
Namysłowie.
Wyróżnienia otrzymali: Wioletta Rogalska, Jakub Spór z ZPO w
Smogorzowie, Krystian Rudziński z ZSM w Namysłowie, , Natalia
Mozgowiec PG w Wilkowie, Paweł Leszczyk z ZS im. A.
Mickiewicza w Namysłowie.
W kategorii wiersz, opowiadanie:
ź I miejsce zajęła Katarzyna Czuczwara z ZGS w
Domaszowicach,
ź II miejsce - Natalia Środoń Gimnazjum nr 2 w Namysłowie,
ź II miejsce - Dominik Wypart Publicznego Gimnazjum w
Wilkowie,
Wyróżnienia otrzymali: Klaudia Bieńkowska, Krzysztof Kwiecień i
Katarzyna Tomala z PG w Wilkowie.
Za udział w konkursie oraz zaangażowanie dziękujemy
wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom oraz fundatorom
nagród dla zwycięzców konkursu literacko-plastycznego.
Miło nam, że w tym dniu, w murach naszej szkoły, gościliśmy
młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu
namysłowskiego.
Zespół Szkół Mechanicznych w Namysłowie

Różne są imiona miłości, znamy miłość braterską,
rodzicielską, nieszczęśliwą, małżeńską oraz wiele innych form.
W tym dniu przyświecało nam motto: „Obdarzanie miłością
trwać będzie zawsze”. Tak często w dzisiejszym świecie brakuje
prawdziwych uczuć. Coraz rzadziej tak po prostu rozmawiamy ze
sobą, pochłania nas świat wirtualny i inne zajęcia.
W części artystycznej miłość do drugiego człowieka
interpretowali uczniowie Gimnazjum nr 2 w Namysłowie, miłość
do Boga uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie, a
miłość do ojczyzny w montażu słowno-muzycznym przedstawili
uczniowie naszej szkoły. Młodzież recytowała wiersze,
przedstawiała scenki, prezentowała piosenki i montaże
multimedialne.
Po części artystycznej nastąpiło wręczenie nagród
laureatom konkursu „Oblicza miłości”. W konkursie wzięli udział
uczniowie, którzy wykonali prace w kategoriach rysunek,
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OGŁOSZENIE
Działając na podstawie uchwały nr 6/16/2012 Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN”
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie z dnia 04 lipca
2012r. oraz na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust 1 i 2 oraz art. 37
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U.
z 2010r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości Dz.U. nr 207, poz. 2108 z 2004r.)
Zarząd „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie
ogłasza
publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż
Nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonym w
Namysłowie przy ul. Oławskiej 2, nr działki 962/2 o pow. 0,739 ha k.m. 7, obręb
Namysłów.
Cena wywoławcza wynosi - 50.200,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2014r. godz. 10.00 w siedzibie
„ZAN” Sp. z o. o. w Namysłowie, ul. Dubois 5, pokój nr 1a.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości
10% ceny wywoławczej tj. 5,020,00 zł płatna do dnia 11 września 2014 r.
(decyduje data uznania rachunku bankowego ZAN Sp. z o. o.) przelewem na
rachunek ZAN Sp. z o. o. w Namysłowie nr 34 8890 0001 0026 8279 2000
0002 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nieruchomości osobie, która
wygra przetarg.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał
przetarg od zawarcia aktu notarialnego.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.
Cena nieruchomości ustalona w przetargu powiększona o koszty
przygotowania dokumentacji, podatku VAT plus koszty ogłoszenia płatna
będzie jednorazowo przelewem najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy
notarialnej na rachunek ZAN Sp. z o.o. nr 34 8890 0001 0026 8279 2000
0002 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie.
Nabywca jest zobowiązany do poniesienia wszelkich kosztów
związanych z nabyciem nieruchomości.
Zarząd Spółki może odwołać przetarg z ważnych przyczyn informując o tym
niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
Bliższych informacji udziela Krzysztof Stanuch tel. 774107275 w godz. 7.00
- 10.00 lub 14.00 - 15.00.
Prezes Zarządu
Michał Ilnicki

LIPIEC-SIERPIEŃ 2014
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518, z
późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14
września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz.
2108, z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 609/VI/14 Burmistrza
Namysłowa z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 r.,
poz. 518, z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108, z późn. zm.), w
związku z zarządzeniem Nr 610/VI/14 Burmistrza Namysłowa z
dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów, położonych
w miejscowości Krasowice, obejmujących działki:

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów,
położonej w miejscowości Smogorzów, obejmującą działkę nr
303/5, k. m. 2, o powierzchni 0,2900 ha, dla której Sąd
Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr P1U/00017370/6.
Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie wiejskim, poza
obszarem zabudowy; działka o nieregularnym kształcie; w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
oznaczona jako tereny zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i
gospodarczej związanej z produkcją rolną.

1) nr 458, k. m. 2, o powierzchni 0,0900 ha, niezabudowana, bez
obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział
IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer
OP1U/00082085/7; nieruchomość zlokalizowana na terenie wiejskim,
w sąsiedztwie zabudowy; działka o regularnym kształcie. W
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona
jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena wywoławcza – 18 300,00 zł.
Cena zawiera podatek VAT.
Wadium – 1 830,00 zł.

Cena wywoławcza – 39 000,00 zł
Cena jest wartością brutto – zawiera podatek VAT.

2) nr 474, k. m. 2, o powierzchni 0,0800 ha, niezabudowana, bez
obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział
IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer
OP1U/00082085/7; nieruchomość zlokalizowana na terenie wiejskim,
w sąsiedztwie zabudowy; działka o regularnym kształcie. W
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona
jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Wadium – 3 900,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 19 września 2014 r. o godzinie
13:00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3,
budynek B, pokój nr 28.

Cena wywoławcza – 16 300,00 zł.
Cena zawiera podatek VAT.
Wadium – 1 630,00 zł.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium do
dnia 15 września 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.
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.
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.
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).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata
wadium do dnia 15 września 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.
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

Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

Przetarg odbędzie się w dniu 19 września 2014 r. o godzinie 10:00
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois 3, budynek B,
pokój nr 28.
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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 (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz.,
518, z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14
września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207,
poz. 2108, z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 606/VI/14
Burmistrza Namysłowa z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zbycia
nieruchomości

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518, z późn. zm.)
oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w
sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108, z późn. zm.), w związku z
zarządzeniem Nr 607/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 czerwca 2014
r. w sprawie zbycia nieruchomości
Burmistrz Namysłowa
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w
miejscowości Żaba, obejmującej działkę nr 174/1, k. m. 1, o powierzchni
0,2700 ha, niezabudowanej, bez obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd
Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą nr OP1U/00078257/3.
Nieruchomość zlokalizowana na terenie wiejskim, poza obszarem
zabudowy. Działka jest regularna, w kształcie prostokąta. W miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona w części jako tereny
rolne, a w części jako tereny usługowe

nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów,
położonych w miejscowości Żaba, obejmujących działki:
1) nr 156/6, k. m. 1, o powierzchni 0,0800 ha, niezabudowana,
bez obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku
Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr
OP1U/00078257/3. Nieruchomość zlokalizowana na terenie
wiejskim, poza obszarem zabudowy; działka regularna, w kształcie
trapezu; w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
oznaczona jako tereny rolne, grunty orne klasy IVb.
Cena wywoławcza – 3 500,00 zł.
Wadium 350,00 zł.

Cena wywoławcza - 17 500,00 zł
Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera podatku VAT.
Wadium – 1 750,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 19 września 2014 r. o godzinie 12:00 w
Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój nr
28.

2) nr 156/7, k. m. 1, o powierzchni 0,0800 ha, niezabudowana,
bez obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku
Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr
OP1U/00078257/3. Nieruchomość zlokalizowana na terenie
wiejskim, poza obszarem zabudowy; działka regularna, w kształcie
trapezu; w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
oznaczona jako tereny rolne, grunty orne klasy IVb.
Cena wywoławcza – 3 500,00 zł.
Wadium 350,00 zł.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium do
dnia 15 września 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, powiększona o podatek
VAT dla części działki przeznaczonej pod zabudowę 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.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 września 2014 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
do dnia 15 września 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.
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
Wydawca: Urząd Miejski w Namysłowie,
46-100 Namysłów, ul. Dubois 3.
Redaktor naczelny: Jolanta Grabowska;
Kontakt: Urząd Miejski w Namysłowie,
tel. 77 41-90-344, fax 77 41-00-334,
e-mail: komunikacja.spoleczna@namyslow.eu
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za
treść ogłoszeń 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.

Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński
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NAMYSŁOWSKA
KAPELA
PODWÓRKOWA
Od października 2013
roku przy Namysłowskim
Ośrodku Kultury działa
„reaktywowana” po latach
kapela podwórkowa „Bęc
wuja w czoło”. Do części
dawnego składu dołączyli:
Arek Kaźmierczak – gitara i
Ryszard Radomiński – bas.
Pomimo, że kapela nie ma
charakteru zespołu
estradowego, przypisać jej
możemy wiele innych
atrybutów: potrafi pielęgnować
tradycję i tożsamość swojego
regionu i miejscowości. Jej
członkowie ubierają się w
kolorowe spodnie, a
nieodłącznym elementem ich
ubioru jest czapka
„oprychówka” oraz apaszka.
Tradycyjnie, podczas
występów Namysłowskiej
Kapeli Podwórkowej zobaczyć
możemy następujące
instrumenty: akordeon (cyja),
banjo mandolinowe
(patelenka), gitarę (badurę),
kontrabas oraz instrumenty
perkusyjne - bęben
namysłowskiej kapeli to „tłuk”.
Podczas występów kapeli
posłuchać możemy
żartobliwych tekstów i
znakomitych melodii.
W dniach 24-25 maja br.
podczas X Ogólnopolskiego
Festiwalu Folkloru Miejskiego aktualnie największego
Festiwalu tego typu w Polsce,
namysłowscy muzycy wreszcie
zaistnieli przed publicznością
po długiej nieobecności,
zdobywając przy tym spore
grono sympatyków.
22 czerwca br. w Opolskim
Ośrodku Doradztwa
Rolniczego w Łosiowie odbył
się dziesiąty Wojewódzki
Przegląd Piosenki Kresowej, w
którym uczestniczyły zespoły
oraz soliści kultywujący folklor
Kresów Wschodnich. W
przeglądzie wzięło udział 29
z e s p o ł ó w, w t y m t r z y
pochodzące z Ziemi
N a m y s ł o w s k i e j :
„N a mysł o w i a cy”, „S ł o w i ki
Przeczowskie” i Namysłowska
Kapela Podwórkowa „Bęc wuja
w czoło”.
>>>
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Z e s p o ł y
przygotowały po trzy
utwory konkursowe z
repertuaru kresowego, z
czego zaprezentowały
dwa - trzeci na życzenie
j u r y, k t ó r e o c e n i a ł o
p o z i o m m u z y c z n y,
staranność wykonania,
oryginalność repertuaru,
stroje i wykorzystanie
t r a d y c y j n y c h
i n s t r u m e n t ó w
muzycznych.
M i ł o
m i
p o i n f o r m o w a ć
sympatyków i przyjaciół
Namysłowskiej Kapeli
Podwórkowej, że w
tegorocznym przeglądzie
o t r z y m a ł a o n a
wyróżnienie.
NOK

„MAM TALENT” W GIMNAZJUM NR 1
W NAMYSŁOWIE
W związku z remontem i modernizacją Przedszkola nr 4 w
Namysłowie od maja bieżącego roku dzieci z tej placówki
oświatowej z grup: Smerfy, Wiewiórki i Żabki przebywają na
terenie Gimnazjum nr 1 w Namysłowie, gdzie zajmują klasy
zaadoptowane dla potrzeb przedszkola. Od początku pobytu w
gimnazjum dzieci i personel przedszkola spotkały się z życzliwym
i ciepłym przyjęciem ze strony Dyrektor Beaty Leszczyńskiej oraz
pozostałych pracowników szkoły.

DZIEŃ DZIECKA
Z GWIAZDAMI SPORTOWYMI
Pierwszego czerwca br. odbył się po raz pierwszy na terenie
Namysłowa festyn sportowy pod hasłem „Dzień w którym
wszyscy jesteśmy dziećmi. Gwiazdy są wśród Nas.”
Organizatorom – LKS „Orzeł” Namysłów przyświecała idea, by
pokazać środowisku lokalnemu, a więc uczniom i ich bliskim, jak
można spędzić czas na powietrzu, w ruchu. Wszyscy uczestnicy
festynu pojawili się przed godziną 14.00 na terenie Ośrodka
Sportowo- Rekreacyjnego „ORLIK” w Namysłowie. Wraz z
rodzinami na festyn przybyli młodzi zapaśnicy oraz liczni
mieszkańcy Namysłowa. Na festynie obecny był
czternastokrotny Mistrz Polski, dwukrotny olimpijczyk Krystian
Brzozowski wraz z rodziną, siedmiokrotny mistrz Polski
Radosław Marcinkiewicz z rodziną. Festyn rozpoczęto pokazem
zapaśniczym w wykonaniu młodych zapaśników z LKS „Orzeł” i
LUKS Orły.

Miłą niespodzianką dla przedszkolaków okazał się
zorganizowany przez gimnazjalistów „Dzień Dziecka” pod
hasłem „Mam talent”, na który zostały zaproszone wszystkie
dzieci wraz z nauczycielkami. Myślą przewodnią tej uroczystości
było promowanie uzdolnionej wokalnie i muzycznie młodzieży.
Uczniowie zaprezentowali wiersze, skecze, piosenki oraz
twórczość własną. Swoimi umiejętnościami popisywały się
również dzieci z przedszkola. Za występ zostały nagrodzone
gromkimi brawami i obdarowane słodyczami oraz ogromnym
prezentem – kolorowym pudłem wypełnionym zgromadzonymi
przez uczniów gimnazjum maskotkami. Imprezę zakończyły
wspólne tańce i zabawy integracyjne przy skocznej muzyce.
Zabawa była przednia, za co serdecznie dziękujemy.
Przedszkole Nr 4 w Namysłowie

Po zakończeniu pokazu rozpoczęto otwarty turniej dzieci
w mini zapasach. Przed szeroko zebraną publicznością
prezentowały swej umiejętności zapaśnicze.
>>>
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DOŻYNKI GMINNE 2014
PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
godz. 12.15 – zbiórka uczestników dożynek i delegacji z wieńcami dożynkowymi na
placu przy świetlicy w Głuszynie,
godz. 12.30 – przemarsz korowodu z wieńcami dożynkowymi,
godz. 13.00 – Msza Święta Dożynkowa,
godz. 14.15 – ceremonia dożynkowa, podczas której nastąpią: przekazanie chleba
z tegorocznych zbiorów, prezentacja starostów dożynek,
okolicznościowe wystąpienia,
godz. 15.15 – festyn, w tym m.in.: konkurs wieńców dożynkowych, programy
artystyczne, zabawa taneczna,
godz. 21.00 – pokaz sztucznych ogni.

Po zakończeniu każdej walki zawodnicy otrzymywali
pamiątkowe medale, które wręczał Radek Marcinkiewicz wraz z
Krystianem Brzozowskim. Po walkach zapaśniczych i wręczeniu
medali
każde dziecko uczestniczące w festynie otrzymało
upominek, który ufundowali sponsorzy. Wszyscy chętni mogli
wziąć udział w zabawie na macie pod okiem mistrzów.
Uczestnicy mieli również zapewnione wyżywienie, na
stołach było ciasto dla wszystkich, upieczone przez rodziców.
Oprócz soczków i drożdżówek, był również karczek i kiełbasa z

rożna obsługiwanego przez członków Zarządu klubu.
Przy sprzyjającej aurze festyn był bardzo udany. Dzieci były
zadowolone i żałowały, że nie mogą dłużej zostać.
Cele programowe zostały zrealizowane, a pomysł przyjął się
wśród dzieci i mieszkańców Namysłowa. Festyn został
zakończony wspólnym zdjęciem.
Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom festynu oraz
wszystkim rodzicom za pomoc w organizacji festynu.
Inf. LKS „Orzeł” Namysłów
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