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Święto Narodowe
Trzeciego Maja
3 maja br. obchodzimy
222. rocznicę uchwalenia Konstytucji
3. maja. Jest to dzień przypominający
o szlachetnym duchu polskiego narodu,
a także symbol reformatorskich działań
polskiego społeczeństwa.
W Namysłowie każdego roku święto uchwalenia
Konstytucji 3. maja jest uroczyście obchodzone.
W tym roku korowód składający się z pocztów
sztandarowych, delegacji szkół, zakładów pracy i
organizacji kombatanckich poprowadzi zgromadzonych na namysłowskim rynku do kościoła
p.w. św. Ap. Piotra i Pawła, gdzie odprawiona zostanie Msza Św. w intencji Ojczyzny.
Zapraszam wszystkich Mieszkańców Gminy Namysłów do wspólnego świętowania.
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński
Z okazji Dnia Strażaka całej
„Braci Strażackiej” składam wyrazy uznania
za rzetelne wykonywanie ciężkiej
i odpowiedzialnej służby na rzecz naszego lokalnego społeczeństwa,
za bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi oraz za poświęcenie i odwagę.
Życzę jednocześnie dużo zdrowia, sił, sukcesów osobistych oraz tego, aby wykonywane
obowiązki przynosiły Wam wiele satysfakcji i były inspiracją do dalszych działań w myśl
strażackiej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych z Opola, która działa
od ponad 20 lat, to najlepszy adres dla firm potrzebujących pieniędzy na rozwój.

Fundacja ma 70 mln zł na tanie pożyczki dla firm
Lokalnych, z pożyczek mogą korzystać mikro, małe i średnie
firmy z Opolszczyzny - bez względu na to, jak długo działają
na rynku. Firmy te mogą obecnie ubiegać się nawet o
700 tys. zł.
- Pożyczkę można wziąć na wszelkiego typu inwestycje
gospodarcze, na przykład na zakup siedziby firmy, jej
wyposażenie czy remont, na maszyny albo urządzenia
biurowe – wylicza prezes Arnold Czech. - Pieniądze mogą
być też przeznaczone na środki obrotowe, takie jak choćby
zakup paliwa czy surowców.
W dodatku przedsiębiorca może liczyć na szybkie wydanie
decyzji o udzieleniu pożyczki - do 30 dni od złożenia wniosku.
A co najważniejsze - oprocentowanie jest bardzo korzystne,
wynosi 3,9 proc. w skali roku. Marża, w zależności np. od
rodzaju zabezpieczeń i tego, jak długo firma działa na rynku,
może wynosić od 0,6 proc. do 10 proc. Pieniądze trzeba
spłacić w 5 lat. - Średnie oprocentowanie dla firm działających
kilka lat to u nas 5 do 6 procent - dodała Helena Lellek,
dyrektor Fundacji.
Skąd Fundacja ma pieniądze na udzielane firmom pożyczki?
Kolejne transze przyznawał tej instytucji w ostatnich latach
zarząd województwa opolskiego w ramach konkursów z
Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli unijnej puli
pieniędzy w regionie. W 2009 r. Fundacji przyznano na ten cel
23 mln zł, w 2010 r. kolejne 20 mln zł, a we wrześniu 2012 roku
jeszcze 26 mln zł.
A że kolejni przedsiębiorcy, którzy brali pożyczki regularnie je
spłacali, to kwoty te ciągle „pracują” i są szansą na dostęp do
kapitału potrzebnego na rozwój dla kolejnych firm. Nie bez
znaczenia miał dla nich również fakt, że jeśli poprzednie
zobowiązania spłacali regularnie, to o kolejne mogli się starać
niejednokrotnie na korzystniejszych warunkach.

Przedsiębiorca z Opola Piotr Jakuczek, od sześciu lat
właściciel firmy AquaSerwis Piotr Jakuczek zajmującej się
prowadzeniem i serwisowaniem zbiorników
akwarystycznych, z pożyczki w Fundacji Rozwoju Śląska
oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych korzystał już dwa razy.
Pierwszą wziął pięć lat temu, gdy kupował samochód by
dojeżdżać do klientów i wozić potrzebny sprzęt. Było to nieco
ponad 20 tys. zł. Drugą z pożyczek zaciągnął niedawno, gdy
zakładał swój własny sklep. Tym razem zdecydował się na
kwotę ponad 38 tys. zł. Z tego 10 tys. zł przeznaczył na środki
obrotowe, a resztę na wyposażenie sklepu.
- Pożyczka w Fundacji jest o wiele korzystniej
oprocentowana, niż te które oferują komercyjne banki. Wiem,
bo dobrze to sprawdziłem – przekonuje Jakuczek. – O ile te
bankowe oprocentowane są na 15-25 procent,
o tyle pożyczka w Fundacji - na kilka procent.
A to bardzo ważne, bo przedsiębiorca liczy
każdą złotówkę.
Tak jak pan Piotr pomyślało już wielu. Z Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w 2012 roku obchodziła
pożyczek Fundacji Rozwoju Śląska oraz 20-lecie istnienia. Powstała jako instytucja, której zadaniem było właściwe dysponowanie
Wspierania Inicjatyw Lokalnych, istniejącej od pieniędzmi rządu niemieckiego przekazywanymi na rzecz mniejszości niemieckiej i jej
ponad 20 lat, skorzystało ponad trzy tysiące otoczenia w Polsce. Obecnie zatrudnia ok. 30 osób.
przedsiębiorców i rolników z Opolszczyzny. Od momentu powstania udzieliła pożyczek na łączną kwotę ok. 230 mln zł dla prawie trzech
Kolejni mogą się o nie ubiegać na bieżąco.
Obecnie w puli Fundacji jest w sumie ponad 70 tysięcy firm i rolników. Średnia wartość pożyczki to ok. 100 tys. zł. Przedsiębiorcy
mln zł z przyznanych w kolejnych konkursach wykorzystywali tę pomoc na inwestycje typu remonty, zakup sprzętu lub towaru oraz
przez zarząd województwa opolskiego rozwój firm. W 2011 r. kwota udzielonych pożyczek wyniosła ponad 38 mln zł, a w 2012 r.
p i e n i ę d z y z R e g i o n a l n e g o P r o g r a m u 35mln zł.
Operacyjnego.
Fundacja angażuje się też w działalność dobroczynną, m.in. na rzecz szpitali, szkół czy
Jak wyjaśnił Arnold Czech, prezes Fundacji
placówek Caritasu. Pomagała też poszkodowanym po powodzi z 1997 r.
Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw

Czym jest Fundacja?

Więcej informacji na www.fundacja.opole.pl
Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, ul.Słowackiego 10, 45-364 Opole
Dział pożyczek: frs-pozyczki@fundacja.opole.pl
Tel. 77 42 32 899, 77 42 32 883, 77 42 32 885, 77 42 32 914, 77 42 32 910
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5) przebudowę instalacji sanitarnych sali gimnastycznej przy
Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie oraz
Przedszkola nr 3 w Namysłowie,
6) wykonanie kanalizacji sanitarnej – rurociągu tłocznego na
odcinku Krzyków – Smarchowice Małe.
Równocześnie spółka na zlecenie gminy Namysłów
corocznie wykonuje montaż i demontaż oświetlenia
iluminacyjnego na terenie Namysłowa w okresie Świąt
Bożego Narodzenia.
Z wymienionych prac firma uzyskała przychód netto w
wysokości 2 660 000 zł.
W zakresie podstawowej działalności, spółka wykonuje
inwestycje i remonty urządzeń ciepłowniczych, są to przede
wszystkim: wymiany rurociągów tradycyjnych na rurociągi
preizolowane, przyłączanie nowych odbiorców do miejskiej
sieci ciepłowniczej oraz poprawa sprawności w procesie
wytwarzania energii cieplnej.
W najbliższych latach spółka planuje kolejne, poważne
inwestycje. Podyktowane są one zmianami przepisów ustawy
o efektywności energetycznej, które nakładają na
przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek podjęcia działań,
służących poprawie efektywności w procesach wytwarzania i
dostarczania energii cieplnej. W tym celu, już w bieżącym
roku, spółka planuje wymianę części starych sieci
ciepłowniczych wysokiego parametru przy ul. Władysława
Reymonta w Namysłowie o długości ok. 600 m. Planowany
koszt inwestycji wyniesie ok. 750 tys. zł. W latach następnych
spółka będzie musiała poprawić efektywność odpylania
urządzeń. W tym celu, planuje się modernizację cyklonów i
odpylaczy, ograniczających emisję zanieczyszczeń do
atmosfery.
Spółka posiada ponad 11 km sieci ciepłowniczej, w tym
75% tej sieci jest już wymieniona na nową. Wymiana
pozostałej części, tj. ok. 2 km sieci, może potrwać jeszcze
przez trzy lata. Inwestycja ta wpłynie niewątpliwie na
zmniejszenie strat ciepła podczas przesyłu energii cieplnej
do odbiorców.
JG

„ZEC” SP. Z O.O. GAZELĄ BIZNESU
PO RAZ DRUGI
23 stycznia br. w Expo Silesia w Sosnowcu odbyła się
uroczysta gala podsumowująca XIII edycję rankingu pn.
„Gazele Biznesu” w województwach opolskim i śląskim.
Miło nam poinformować, że Gazelą Biznesu wyróżniony
został Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w
Namysłowie.

Rankingi „Gazel Biznesu” sporządzane są co roku przez
dziennik ekonomiczny „Puls Biznesu”. Nagradzane są w nich
małe i średnie przedsiębiorstwa, których działalność w ciągu
trzech minionych lat charakteryzowała się dynamicznym
rozwojem. Pozycja w rankingu zależy wyłącznie od
osiągniętych przez firmę wyników, a konkretnie od
wypracowanego w ciągu trzech ostatnich lat przyrostu
obrotów. W każdym z branych po uwagę lat firma musiała
ponadto osiągać zyski. O możliwości zakwalifikowania się do
rankingu decyduje także przejrzystość działania,
przejawiająca się publikowaniem własnych wyników
finansowych. Podczas Gali w Sosnowcu, wyróżnionych
zostało ok. 500 firm z Opolszczyzny i Śląska. Udział w
rankingu jest dla firm całkowicie bezpłatny. Można więc śmiało
powiedzieć, że to sami przedsiębiorcy, swoją pracą decydują
o tym, czy trafią na listę Gazel Biznesu i które zajmą na niej
miejsce. W roku 2012 na liście wyróżnionych znalazło się
4343 firmy, z czego 37, 5 % było Gazelami w 2011 roku. Co
roku, do nowego zestawienia trafia od 50 do 70 proc. firm,
które były notowane w ubiegłorocznych zestawieniach. To
dowód, że na listę kwalifikowane są rzeczywiście dobrze
prosperujące firmy.
Dobra kondycja finansowa firmy „ZEC” Sp. z o.o. w
Namysłowie, jest efektem profesjonalnie świadczonych
przez spółkę usług w postaci produkcji i dostaw energii
cieplnej, ale oprócz działalności podstawowej znaczną część
przychodów uzyskuje spółka z wykonywania zewnętrznych
robót, zleconych w wyniku wygranych przetargów z zakresu
modernizacji instalacji sanitarnych i elektrycznych. Do
poważniejszych robót zleconych, wykonanych w latach 20092011 przez firmę „ZEC” Sp. z o.o., zaliczyć możemy:
1) modernizację gospodarki cieplnej w Namysłowskim
Centrum Zdrowia w Namysłowie,
2) modernizację wszystkich instalacji wewnętrznych w
budynku dworca kolejowo – autobusowego
w Namysłowie,
3) modernizację instalacji sanitarnych i elektrycznych
w Gimnazjum nr 1 w Namysłowie,
4) kompleksową modernizację instalacji c.o. i ciepłej
wody Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego,

BEZPIECZNIEJ Z DZIELNICOWYM
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Prezentacja dzielnicowych i ich rejonów służbowych,
a także ułatwienie mieszkańcom kontaktu z tymi
policjantami, to główny cel projektu opracowanego w
Wydziale Komunikacji Społecznej KWP w Opolu. Do
przedsięwzięcia aktywnie włączyła się Komenda
Powiatowa Policji w Namysłowie oraz Urząd Miejski
w Namysłowie.
Dzielnicowy to policjant, który czuwa nad
bezpieczeństwem mieszkańców. Priorytetowym celem jego
działań jest utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z
mieszkańcami i otwartość na ich problemy. Informacje na
temat „swojego” dzielnicowego oraz sposobu kontaktowania
się z nim mogą okazać się bardzo potrzebne.
Chcąc ułatwić mieszkańcom nawiązanie kontaktu z
dzielnicowymi, na stronach internetowych Urzędu Miejskiego
w Namysłowie oraz Komendy Powiatowej Policji w
Namysłowie, zamieszczone są informacje dotyczące
dzielnicowych pilnujących porządku na terenie Gminy
Namysłów. Dodatkowo, na stronie internetowej KPP w
Namysłowie znajdują się informacje na temat dzielnicowych z
terenu całego Powiatu Namysłowskiego. Dzięki temu mają
Państwo możliwość poznania „swojego” dzielnicowego i
uzyskania informacji, gdzie go odnaleźć i w jaki sposób się z
nim skontaktować.
Realizowany projekt jest odpowiedzią na stałe poszukiwanie i
dostosowywanie działań policji do oczekiwań mieszkańców.
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Minkowskie, Niwki, Nowe Smarchowice, Smarchowice
Wielkie, Smarchowice Śląskie, Nowy Folwark, Przeczów,
Ziemiełowice, Żaba,
mł.asp.Grzegorz Janicki - Rejon V,
obejmujący Sołectwa: Baldwinowice,
Brzezinka, Bukowa Śląska, Głuszyna,
I g ł o w i c e , J ó z e f k ó w, K a m i e n n a ,
Kowalowice, Michalice, Objazda,
Pawłowice Namysłowskie, Rychnów,
S m a r c h o w i c e M a ł e , S m o g o r z ó w,
Woskowice Małe.

Tylko znany mieszkańcom i cieszący się zaufaniem
dzielnicowy będzie mógł skutecznie im pomóc.
Na terenie Gminy Namysłów działają następujący
dzielnicowi:
Kierownik Rewiru Dzielnicowych asp.sztab. Grzegorz Urbaniec,
przyjmuje interesantów w Rewirze
Dzielnicowych w Namysłowie w budynku
dworca kolejowo-autobusowego przy ulicy
Dworcowej, od poniedziałku do piątku w
godz. 8.00 do 9.00 oraz od 14.00 do 15.00
nr tel.: 77 555 09 17, e-mail:
g.urbaniec@namyslow.policja.gov.pl,
mł. asp. Tomasz Wajs - Rejon I,
obejmujący ulice: Akacjową, Mariana
Buczka, Boh. Warszawy, Jana Brzechwy,
Cichą, Stefana Drzewieckiego,
Fabryczną, Jana Pawła II, Jaśminową,
Kalinową, Mikołaja Kopernika, Konwalii,
Kwiatową, Łączańską, 1. Maja, Makową,
Malinową, Adama Mickiewicza,
Stanisława Moniuszki, Pamięci Sybiraków,
Partyzantów, Józefa Piłsudskiego, Polną,
Różaną, Sejmową, Władysława Sikorskiego,
Słonecznikową, Stawową, Tulipanową, Wrzosową,
sierż. Daria Węgrowska – Rejon II,
obejmujący ulice: Fryderyka Chopina,
Jana Długosza, Marii Dąbrowskiej,
Mariana Falskiego, Grunwaldzką,
Jarosława Iwaszkiewicza, Kolejową,
Ta d e u s z a K o ś c i u s z k i , I g n a c e g o
Kraszewskiego, Krzywą, Mariańską,
Gabriela Narutowicza, Ogrodową, Stefana
Okrzei, Oławską, Pastewną, Emilii Plater,
Bolesława Prusa, Mikołaja Reja,
Władysława Stanisława Reymonta, Marii
Skłodowskiej - Curie, Słoneczną, Tęczową, Wiejską,
Wincentego Witosa, Stefana Żeromskiego,
st.sierż. Michał Henel - rejon I I I,
obejmujący ulice: Armii Krajowej, Adama
Asnyka, Boczną, Braterską, Władysława
Broniewskiego, Bolesława Chrobrego,
Jarosława Dąbrowskiego, Stanisława
Dubois, Dworcową, Forteczną, Witolda
Gombrowicza, Harcerską, Jagiellońską,
Jana Kasprowicza, Jana Kilińskiego, Jana
Kochanowskiego, Komuny Paryskiej,
Marii Konopnickiej, Janusza Korczaka,
Kościelną, Krakowską, Ignacego
Krasickiego, 3. Maja, Kornela Makuszyńskiego, Gustawa
Morcinka, Zofii Nałkowskiej, Cypriana Kamila Norwida,
Obrońców Pokoju, Oleśnicką, Elizy Orzeszkowej, Parkową,
Piastowską, Plac Wolności, Plac Powstańców Śląskich,
Pocztową, Podwale, Kazimierza Pułaskiego, Rondo Gen.
Grota Roweckiego, Rynek, Henryka Sienkiewicza, Juliusza
Słowackiego, Staromiejską, Stanisława Staszica, Sycowską,
Szkolną, Juliana Tuwima, Wały Jana III,
M e l c h i o r a Wa ń k o w i c z a , L u d w i k a
Wa r y ń s k i e g o , W o j s k a P o l s k i e g o ,
Wa l e r e g o Wr ó b l e w s k i e g o , J ó z e f a
Wybickiego, Gabrieli Zapolskiej, Żwirki i
Wigury,
asp. Jarosław Jasiński - Rejon IV,
obejmujący Sołectwa: Barzyna,
Brzozowiec, Jastrzębie, Krasowice, Ligota
Książęca, Ligotka, Łączany, Mikowice,

Inf. KPP w Namysłowie

RADNI UCHWALILI
XX Sesja Rady Miejskiej w Namysłowie odbyła się
26 marca br., na której podjęto uchwały w sprawie:
1) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków,
2) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Namysłów w 2013 roku,
3) poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso,
4) funduszu sołeckiego na 2014 rok,
5) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Namysłowie na 2013 rok,
6) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo
Gospodarczej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2013 rok,
7) zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia
Kultury Rady Miejskiej w Namysłowie na 2013 rok,
8) zatwierdzenia planu pracy Komisji Porządku Publicznego
i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie
na 2013 rok,
9) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie na 2013 rok,
10) zaciągnięcia kredytu,
11) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Namysłów,
12) określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów,
13) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości,
14) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za
pojemnik,
15) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
16) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia
„Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Namysłów na lata 2012-2032”,
17) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej,
18) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na 2013 rok.
JG
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OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ ZASADY GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA TERENIE GMINY NAMYSŁÓW

Energią w choroby
Roman Mączka - wielkopolski uzdrowiciel - pomoże Ci odzyskać zdrowie. Dołącz
do tysięcy osób, które przekonały się o jego niezwykłych zdolnościach! Jego seanse
wywołują ciepło, mrowienie i chłód, a po chwili przynoszą ulgę w cierpieniu. „Seanse
prowadzone przez Pana Romana mają nadzwyczajne działanie, pozwalają znosić ból,
jak również w przypadkach uznanych za nieuleczalne nieoczekiwanie przywracać
zdrowie”.
Bioenergoterapią zajmuję się od 1992 roku. Ukończył specjalistyczne kursy, które
nauczyły Go wykorzystywać naturalne możliwości w leczeniu ludzi oraz zdobył
dokument potwierdzający jego naturalne predyspozycje i siłę biomagnetyczną. Posiada
Certyfikaty Klasy Międzynarodowej. Certyfikaty są dostępne do wglądu na stronie
Centrum Terapii Naturalnej Echo www.echomed.pl.
Świadectwem niezwykłej mocy są relacje ludzi, którym pomógł.
Stanisław W. z Poznania stwierdzono u mnie nowotwór płuc, rokowania lekarzy
były bardzo złe, nie dawali mi długiego życia, w tej dramatycznej sytuacji zwróciłem się
do Pana Romana, po kilku wizytach ku zaskoczeniu wszystkich choroba zaczęła
ustępować, dziś jestem całkowicie uzdrowiony, nie wiem jak mam za to dziękować. W
skutek wypadku przed wielu laty- miałam wtedy wstrząs mózgu- nieustannie bolała
mnie głowa. Bóle z wiekiem były coraz bardziej dokuczliwe, czasami mdlałam z ich
powodu. Mój los odmienił się całkowicie gdy skorzystałam z pomocy bioenergoterapeuty
Pana Mączki. Już po jednej z pierwszych wizyt wszystkie bóle zaczęły ustępować. Dziś
mogę normalnie funkcjonować i żyć bez bólu-Beata G. z Zamościa.
Roman Mączka wyczuwa nieprawidłowości w organizmie za jednym dotknięciem
dłoni. Wystarczy, że przyłoży je na ciele chorego by poczuć gdzie powinien odblokować
przepływ energii, który pomoże zwalczyć chorobę. Nawet najdrobniejsze zaburzenia
pracy organizmu nie pozostają nie zauważone. Jest skuteczny w leczeniu schorzeń nerek
pęcherza moczowego i prostaty . Pomaga na dolegliwości kobiece, nerwice, bóle głowy,
astmę oskrzelową, zaburzenia krążenia i pracy układu
oddechowego. Leczy choroby oczu, uszu, nosa i gardła,
kołatania serca, skoki ciśnienia. Dzięki energii Romana
Mączki znikają guzy, torbiele oraz mięśniaki.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 391 z późn. zm.) każda gmina zobowiązana została do
wdrożenia nowoczesnego systemu odbioru odpadów
komunalnych na swoim terenie.
Wykonując obowiązek ustawowy Rada Miejska w
Namysłowie, w dniu 26 marca 2013 r., podjęła uchwałę w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości. Złożenie takiej deklaracji jest
obowiązkiem każdego właściciela i współwłaściciela
nieruchomości, użytkownika wieczystego, jednostki
organizacyjnej bądź osoby posiadającej nieruchomość w
zarządzie lub użytkowaniu lub innego podmiotu władającego
nieruchomością, która położona jest na terenie Gminy Namysłów.
W związku z objęciem, przez nowy system gospodarowania
odpadami, nieruchomości na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne,
obowiązek złożenia deklaracji spoczywa również na
właścicielach tych nieruchomości.
Na podstawie wypełnionej deklaracji określa się wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która
wnoszona będzie na konto bankowe Urzędu Miejskiego w
Namysłowie, a w przypadku terenów wiejskich również za
pośrednictwem inkasentów (sołtysów).
Z ponoszonej opłaty Gmina finansuje system odbioru,
transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
odbieranych od właścicieli nieruchomości, koszty obsługi
administracyjnej systemu, koszty utworzenia i funkcjonowania
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz
zbiórki objazdowej odpadów problemowych i
wielkogabarytowych.
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dostępny będzie w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Namysłowie oraz na stronie internetowej
www.namyslow.eu od dnia 1 czerwca 2013 r. Od tego dnia
wyznaczeni pracownicy Urzędu udzielać będą informacji
odnośnie sposobu wypełniania deklaracji. Pomoc w wypełnianiu
deklaracji świadczona będzie również w terenie – w świetlicach
wiejskich. Harmonogram dyżurów pracowników Urzędu w
świetlicach wiejskich zostanie opublikowany w majowym wydaniu
„Gazety Namysłowskiej” i na stronie internetowej Urzędu.
Termin złożenia pierwszej deklaracji upływa w dniu
26 lipca 2013 r.
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, którą
poniesie właściciel nieruchomości, uzależniona jest od
zadeklarowanego systemu prowadzenia zbiórki odpadów
komunalnych, w podziale na selektywny bądź nieselektywny
sposób gromadzenie odpadów.
Zorganizowany i zarządzany przez Gminę Namysłów nowy
system odbioru odpadów komunalnych obejmować będzie:
1) odbiór bezpośrednio z terenu nieruchomości:
 niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z
pojemnika w kolorze ciemnozielonym,
 odpadów zbieranych w sposób selektywny:
- papieru z worka lub pojemnika w kolorze niebieskim,
- metalu i tworzyw sztucznych z worka lub pojemnika w
kolorze żółtym,
- szkła z worka lub pojemnika w kolorze z zielonym,
- odpadów zielonych z worka w kolorze brązowym,
2) odbiór odpadów z ogólnie dostępnych pojemników
rozstawionych na terenie miasta w systemie gniazdowym:

Namysłowski Ośrodek Kultury
Pl. Powstańców Śląskich 2

7 maja 2013 r.
21 maja 2013 r.
4 czerwca 2013 r.
Zapisy i informacje tylko telefonicznie pod
numerami: (62) 736 70 21 oraz 605 080 061

papieru z pojemnika w kolorze niebieskim,
metalu i tworzyw sztucznych z pojemnika w kolorze żółtym,
szkła z pojemnika w kolorze zielonym,
odpadów ulegających biodegradacji z pojemnika w kolorze
brązowym,
3) odbiór dostarczonych na własny koszt do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego przy
ulicy Grunwaldzkiej w Namysłowie, odpadów takich jak:
 papier,
 metale i tworzywa sztuczne,
 szkło,
 opakowania wielomateriałowe,
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie i
akumulatory,
 meble i odpady wielkogabarytowe,
 zużyte opony,
 odpady zielone,
 odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
 gleba, ziemia w tym kamienie,
 zużyte oleje hydrauliczne, przekładniowe i smarowe,
 odzież i tekstylia,
 przeterminowane leki,
 lampy fluorescencyjne,
 magnetyczne i optyczne nośniki informacji,
 odpadowe tonery drukarskie,
 drewno,
 gruz budowlany.
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych oraz godziny
otwarcia PSZOK-u zostaną przedstawione do dnia 1 lipca 2013 r.
w „Gazecie Namysłowskiej” oraz na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Namysłowie.
Więcej informacji na www.namyslow.eu
JG
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Najbliższe terminy:

KWIECIEŃ 2013
WYŁĄCZENIE NAZIEMNEJ
TELEWIZJI ANALOGOWEJ
JUŻ 22 KWIETNIA 2013 r. !

BOHATERSKA POSTAWA
NAMYSŁOWSKICH POLICJANTÓW
13 marca br. st. post. Marek Wołkowicz i st. sierż.
Andrzej Stępień z Komendy Powiatowej Policji w
Namysłowie uratowali życie dwóm mężczyznom, którzy
utknęli w płonącym mieszkaniu.

Cyfryzacja telewizji
naziemnej w Polsce, tj.
zastąpienie tradycyjnej
techniki nadawania
analogowego nowoczesną
techniką cyfrową, należy do
jednego z najważniejszych
projektów w sferze
publicznej, łączących
zagadnienia społeczne,
ekonomiczne i techniczne.
Sygnał analogowy ma być
całkowicie zastąpiony przez
c y f r o w y, c o o z n a c z a
wyłączenie nadajników
analogowych w Polsce nie później niż do 31 lipca 2013 r.
Naziemna telewizja analogowa wyłączana jest w 7 etapach.
W Gminie Namysłów nastąpi to już 22 kwietnia br. W
przypadku ewentualnych opóźnień, zgodnie z Ustawą
o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz.U.2011.153.903),
nieprzekraczalny termin zaprzestania rozpowszechniania w
sposób analogowy programów telewizyjnych upływa z dniem
31 lipca 2013 r.
Uwaga na nieuczciwych sprzedawców! Nieuczciwi
akwizytorzy i sprzedawcy, powołując się na nieprawdziwe
informacje, namawiają do kupna, np. odbiorników satelitarnych
i podpisywania umów abonamentowych, wmawiając, że są one
niezbędne do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. Ponadto
niektórzy oszuści, podając się za przedstawicieli operatorów
telewizji cyfrowej, przekonują starszych ludzi, że przestroją im
telewizor, aby odbierał sygnał cyfrowy, albo proponują im, aby
kupili dekoder. Zdarza się, że naciągacze sprzedają
urządzenia, których nigdy nie dostarczają lub sprzedają je
drożej, niż wynosi ich cena rynkowa.
Tradycyjne analogowe odbiorniki telewizyjne nie są zdolne
do odbioru emisji cyfrowych. Należy zatem w pierwszej
kolejności sprawdzić, czy telewizor ma wbudowany dekoder
(DVB-T/MPEG-4), jeżeli tak – to nie ma powodu do niepokoju.
Jeżeli nie, należy go dokupić i podłączyć. Nowsze modele
telewizorów (wyprodukowane w ciągu ostatnich 5 lat) powinny
mieć już wbudowany na stałe odbiornik cyfrowy, czyli
obsługujący standard kompresji MPEG-4. Użytkownicy
posiadający komputer mogą skorzystać z możliwości
dokupienia odbiornika telewizji cyfrowej podłączanego np.
przez port USB, złącze ExpressCard lub PCI-E. Przy zakupie
należy zwracać uwagę na zgodność z przyjętym standardem.
Można także zdecydować się na wymianę analogowego
odbiornika na cyfrowy, poprzez, np. zakup w pełni
zintegrowanego i zamkniętego pod względem funkcjonalnym
cyfrowego odbiornika telewizyjnego (iDTV).
Odbiorcy nie będą więc zmuszeni do całkowitej wymiany
posiadanego sprzętu odbiorczego, gdyż do odbioru telewizji
cyfrowej może być wykorzystywany tradycyjny odbiornik
telewizyjny wzbogacony o specjalny zewnętrzny dekoder.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie
www.cyfryzacja.gov.pl.
JG

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH DZIAŁANIA
„Zwiększanie wartości dodanej
podstawowej produkcji rolnej i leśnej”

reklama płatna

KUPIĘ GRUNTY
SZYBKA WYPŁATA GOTÓWKI
TEL: 692 471 877

Tego dnia dyżurny namysłowskiej KPP odebrał zgłoszenie
o pożarze w budynku znajdującym się przy Placu Wolności w
Namysłowie. Na miejsce zdarzenia wysłano st. sierż. Andrzeja
Stępnia i st. post. Marka Wołkowicza. Po dotarciu na miejsce i
ustaleniu, że dym wydobywa się z jednego z mieszkań,
wkroczyli do środka i ewakuowali z niego dwóch, podtrutych
dymem mężczyzn. Ocalałym udzielili pierwszej pomocy
medycznej i ugasili źródło pożaru. Życiu mężczyzn nie zagraża
niebezpieczeństwo. Bohaterskim Policjantom serdecznie
gratulujemy!
JG wg inf. KPP w Namysłowie

6

Tegoroczny nabór wniosków w ramach działania
„Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i
leśnej” odbędzie się na następujących zasadach:
od 29 kwietnia do 10 maja 2013 r. zostanie przeprowadzony
nabór ogólnokrajowy dla podmiotów skonsolidowanych i
centrów dystrybucji oraz grup producentów rolnych, uznanych
organizacji producentów owoców i warzyw, jak również
spółdzielni i spółek będących własnością tych grup i
organizacji. Od 13 maja do 24 maja 2013 r. w naborze będą
mogły uczestniczyć wszystkie uprawnione podmioty działające
w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego. Przewidziana
pula środków pieniężnych na ten nabór wynosi ok. 600 mln zł.
Przypomnijmy, że pomoc finansowa z działania "Zwiększanie
wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej"
skierowana jest do małych i średnich firm przetwórczych, które
zatrudniają mniej niż 750 pracowników lub osiągają dochód
nieprzekraczający 200 milinów euro rocznie. Podmioty te, w
przypadku prowadzenia inwestycji zmierzających do ich
unowocześnienia czy podniesienia ich konkurencyjności na
rynku, mogą ubiegać się o refundowanie przez ARiMR

KWIECIEŃ 2013
dochodziło pomiędzy nami do nieporozumień wynikających z
naszych narodowości. Każdy uczył się też swojej religii. Miałam
swoją serdeczną koleżankę. Byłyśmy dla siebie jak siostry. W
wolnym czasie chodziłyśmy na grzyby czy nad niewielki, pobliski
strumyk, w którym schładzałyśmy się w czasie letnich upałów.
Niedaleko znajdowała się mała restauracja, gdzie grała kapela, a
my podglądałyśmy tańczące pary, same podrygując w rytm
muzyki - zaczyna pani Irena.

części poniesionych na ten cel kosztów. Inwestycje muszą być
związane z wytwarzaniem żywności, jej przechowywaniem lub
handlem hurtowym produktami rolnymi. Dofinansowanie można
otrzymać m.in. na zakup maszyn lub urządzeń służących do
przetwarzania produktów rolnych a także ich magazynowania.
Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty budowy,
modernizacji budynków i budowli wykorzystywanych do
modernizacji budynków i budowli wykorzystywanych do
prowadzonej działalności. Wsparcie można też uzyskać na
zakup specjalistycznych środków transportu przeznaczonych do
przewozu produktów rolnych np. chłodni i izoterm oraz na
pokrycie kosztów poniesionych na wdrażanie systemów
zarządzania jakością. Maksymalny poziom pomocy jest
zróżnicowany i wynosi od 25% do 50% kosztów kwalifikowanych
operacji. Z kolei kwota pomocy, jaką może otrzymać z ARiMR
przedsiębiorca, nie może przekroczyć 50 mln zł (w przypadku
podmiotów skonsolidowanych lub centrów dystrybucji) oraz 20
mln zł w pozostałych przypadkach.
W związku z nowym naborem wniosków wprowadzone
zostały istotne zmiany w zasadach udzielania wsparcia w ramach
działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji
rolnej i leśnej". Najważniejszą z nich jest tworzenie listy krajowej
decydującej o kolejności udzielania wsparcia w oparciu o kryteria
wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy zdecyduje
suma uzyskanych punktów, przyznanych na podstawie
następujących kryteriów:
1) jeżeli wśród kosztów kwalifikowalnych operacji największy
odsetek stanowić będą koszty:
- związane z wprowadzeniem nowych produktów,
procesów lub technologii produkcji w skali całego
przedsiębiorstwa - przyznanych zostanie 10 pkt, albo
związane z poprawą ochrony środowiska - wniosek
otrzyma 5 pkt,
2) jeżeli w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji
pojawią się koszty dotyczące wdrażania systemów
zarządzania jakością - przewidziano przyznanie 2 pkt,
3) jeżeli o pomoc ubiega się podmiot prowadzący mikro-,
małe lub średnie przedsiębiorstwo, w rozumieniu
zalecenia nr Komisji 2003/361/WE - zasady przewidują
nadanie 5 pkt,
4) jeżeli bezrobocie w powiecie, na obszarze którego jest
położona gmina, w której jest planowana realizacja
operacji:
a) jest najwyższe w kraju - projekt otrzyma 5 punktów,
b) jest niższe od ww. - liczba punktów będzie
proporcjonalnie mniejsza od maksymalnej,
z uwzględnieniem wartości bezrobocia;
5) w przypadku operacji o tej samej liczbie punktów
o kolejności przysługiwania pomocy zdecyduje niższa
wartość wnioskowanej kwoty pomocy.
Inf. ARiMR

- Tak było do czasu zajęcia miasta przez Sowietów. Niedługo
po tym wydarzeniu, moja przyjaciółka z całą rodziną została
wywieziona na Syberię. Raz przysłała stamtąd zdjęcie i list.
Później kontakt „się urwał”. Do dziś często zastanawiam się, co
się z nią stało, czy przeżyła, a jeśli tak, to gdzie mieszka, bo do
Lwowa już chyba nie wróciła. Rozpoczęła się wojna i ostatnie dni
polskiego Lwowa. Ojciec i brat Jan zostali zmobilizowani do
wojska we Lwowie w 1939 roku i słuch po nich zaginął. Nigdy nie
dowiedziałyśmy się, co się z nimi stało. Zostałyśmy z mamą
same. Wszystko nagle się skończyło - pani Irena przerwała na
moment, Jej twarz spoważniała, zniknął gdzieś na chwilę obecny
ciągle uśmiech i zaczęła dalszą opowieść innym, poważniejszym
tonem. - 23 września 1939 roku, do Lwowa wkroczyli Sowieci.
Wcześniej przygotowywano w piwnicach domów schrony. Nasz
dom był mały, nie podpiwniczony, dlatego chodziłyśmy do
schronu do sąsiedniej kamienicy. Gdy Rosjanie wkroczyli na
naszą ulicę, kazali wszystkim dorosłym wyjść z domów i szyć
czerwone flagi, bo, jak mówili, do Lwowa przyszła armia
wyzwolicieli. Byli to żołnierze w długich, nie podszytych
szynelach, za którymi ciągnęły się troki i karabiny na sznurkach.
Pamiętałam przecież polskie wojsko sprzed kilku tygodni. W
rodzinie mieliśmy dwóch żołnierzy - jeden służył w piechocie
podhalańskiej, przyjeżdżał do nas w kapeluszu z piórkiem i w
pelerynie, a drugi - w Brzeżanach. Wyglądy polskich i sowieckich
żołnierzy były nieporównywalne. Kiedy Lwów zajęli Niemcy,
znowu wszystko się zmieniło. Pewnego dnia zobaczyłam, jak
naszą ulicą prowadzono Żydów, naszych sąsiadów. Przesiedlali
ich do getta. Od pierwszych dni niemieckiej okupacji Lwowa,
wszyscy Żydzi musieli chodzić w białych opaskach z gwiazdą
Dawida. W kwietniu 1944 roku, w samą Wielkanoc, rozpoczęły
się bombardowania Lwowa. W maju wyprowadziłyśmy się z
mamą do Kolbuszowej Dolnej, w województwie rzeszowskim,
gdzie doczekałyśmy końca wojny. Dopiero jesienią 1945 roku,
transportem kolejowym, pojechałyśmy na ziemie odzyskane, a
konkretnie do Bytomia. Mama jeździła do Namysłowa po masło,
jaja i mięso. Spotkała tu koleżankę z okolic Lwowa, która miała
rodzinę w Wilkowie. Wtedy właśnie zdecydowała się tu
zamieszkać. Do Lwowa już nigdy nie wróciłam, choć myślami
jestem tam codziennie. Wiele słyszałam od osób, które jeździły
do Lwowa, jak to miasto wygląda, jak jest zaniedbane i
zniszczone. Nie przeżyłabym tego widoku. Chcę zapamiętać
Lwów takim, jaki jest w moim sercu – kończy rozmowę pani Irena.

URODZIŁAM SIĘ WE LWOWIE,
W TAMTYM LWOWIE...
Rozmowa z Ireną Łuszczyńską, Namysłowianką,
urodzoną we Lwowie.
Kiedy zaczyna mówić o Lwowie, w Jej oczach pojawia się
błysk, twarz pogodnieje, na ustach widać uśmiech. O
dzieciństwie spędzonym we Lwowie mówi, że były to lata
„sielskie i anielskie”.
- Urodziłam się w 1930 roku we Lwowie, w Szpitalu
Powszechnym przy ulicy Pijarów. Tato był rodowitym
Lwowiakiem, a mama pochodziła z okolic Złoczowa.
Mieszkaliśmy przy ulicy Zielonej 18, niedaleko kina „Bajka”.
Swoją edukację rozpoczęłam we Lwowie u sióstr zakonnych,
później uczęszczałam do Publicznej Szkoły Powszechnej
Żeńskiej im. Św. Zofii przy ulicy Stelmacha wraz z dziećmi
ukraińskimi, żydowskimi, a także niemieckimi i, co ciekawe, nie

7

KWIECIEŃ 2013
A TO HISTORIA…

MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM

„ARKA TESTAMENTU…” SZYMONA
STAROWOLSKIEGO W NAMYSŁOWIE

W bieżącym roku przypada XXXVI edycja
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
Zapobiega Pożarom”, która cieszy się wśród młodzieży
dużym zainteresowaniem. 15 marca b.r. w Szkole
Podstawowej Nr 3 w Namysłowie odbyły się eliminacje
gminne Turnieju.

W zasobie Izby Regionalnej w
Namysłowie znajduje się cenny
zabytek katolickiego piśmiennictwa
staropolskiego – Arka Testamentu
zamykająca w sobie kazania
niedzielne całego roku na dwie
części rozdzielone Szymona
Starowolskiego.
Szymon Starowolski, zwany
Starovolscius, urodził się w 1588
roku w Starej Woli na Polesiu, zmarł
przed 6 kwietnia 1656 roku w Krakowie. Był
encyklopedystą i nauczycielem w domach magnackich,
księdzem katolickim, kantorem tarnowskim, kanonikiem
krakowskim oraz historykiem i pisarzem politycznym epoki
baroku. Jednym z najsłynniejszych obrazów
przedstawiających ks. Szymona Starowolskiego jest dzieło
Jana Matejki, na którym oprowadza on po katedrze
wawelskiej króla szwedzkiego Karola Gustawa. Szymon
ukończył studia w zakresie tzw. sztuk wyzwolonych na
Akademii Krakowskiej, zostając następnie
współpracownikiem Jana Zamoyskiego. Szczytem jego
świeckiej kariery było objęcie funkcji sekretarza Jana
Karola Chodkiewicza. W strukturach kościelnych zaczął
działać po 1639 roku, kiedy to przyjął święcenia kapłańskie.
W zasobie Izby Regionalnej w Namysłowie znajduje się
pierwsza część Arki Testamentu Szymona Starowolskiego,
wydana w Krakowie, w 1648 roku. Druk sfinalizowano w
krakowskiej oficynie Schedlów. Jej założycielem w 1620
roku był kupiec i księgarz Krzysztof Schedel (Czech z
pochodzenia). Po jego śmierci interes przejęli synowie
Jerzy i Mikołaj. Łącznie z drukarni Schedlów wyszło ok. 670
rozmaitych druków. Druga część Arki Testamentu wydana
została również w Krakowie, w drukarni Schedla, wraz z
innym dziełem Starowolskiego Wielkiego Korabiu wielki
sternik przewielebny.
Księga spisana została na czerpanym papierze, po
staropolsku i łacinie, oprawiona w skórę i drewno. Posiada
grzbiet pięciopolowy ze zwięzami. Starodruk jest zdobiony
tłoczonym motywem krzyża.
dr Bartłomiej Stawiarski

W I grupie wiekowej – szkoły podstawowe, udział wzięło 17
uczniów z terenu Gminy Namysłów. Troje uczestników, którzy
uzyskali najwyższy wynik, zakwalifikowało się do eliminacji na
szczeblu powiatowym, są to:
1) Kamil Fiedeń – Szkoła Podstawowa w Kamiennej,
2) Martyna Nowakowicz – Szkoła Podstawowa Nr 5 w
Namysłowie,
3) Wiktoria Wertepna – Szkoła Podstawowa Nr 4 z
Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie.
W II grupie wiekowej - szkoły gimnazjalne, o wejście do etapu
powiatowego walczyło 14 uczniów. Najwyższy wynik uzyskali:
1) Piotr Rogowski – Gimnazjum w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Ligocie Książęcej,
2) Natalia Szkudlarek – Gimnazjum w Zespole Placówek
Oświatowych w Smogorzowie,
3) Konrad Janczak – Gimnazjum w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Ligocie Książęcej.
JG

OBIADY
ABONAMENTOWE
9,90 zł
ZA JEDYNE

ZUPA + DRUGIE DANIE

reklama płatna

Z DOWOZEM GRATIS
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Proponujemy Państwu obiady w bardzo korzystnej cenie,
wysokiej jakości i świeżości.

Szczegółowe informacje pod numerem:
664 132 527 oraz 501 812 394
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września. Młodzież z wielkim zainteresowaniem słuchała
opowieści o trudach służby wojskowej i partyzanckiej
okraszonych anegdotami. Dla młodzieży było to wyjątkowe
spotkanie ze świadkami historii, uczestnikami walk w obronie
ojczyzny. Nasuwa się spostrzeżenie, że myśl Cypriana
Kamila Norwida głosząca, że „Polacy są wspaniałym
narodem i bezwartościowym społeczeństwem”, dzięki takim
projektom jak „Pamięć Żołnierzy Września 1939 Roku” stanie
się nieprawdziwa. Społeczeństwo należy ciągle edukować i
stać na straży pamięci o przeszłości.
Katarzyna Popczyk - nauczycielka ZSM

STRAŻNICY PAMIĘCI
„Pamięć i świadomość , bez względu na to,
jak niewygodne i bolesne, stanowią przecież
niezbędny początek każdej przemiany!
Wojciech Eichelberger

Zespół Szkół Mechanicznych w Namysłowie od września
2012 r. realizuje projekt pod nazwą „Pamięć Żołnierzy
Września 1939 Roku”. Łączy on w sobie kult wiedzy i pracy
oraz kult przyszłości . Społeczność szkolna spotyka się z
zaproszonymi gośćmi, by uczcić pamięć bohaterów drugiej
wojny światowej, a zarazem promować tych uczniów, którzy
są bohaterami teraźniejszości.
W ramach projektu 12 marca br. w Zespole Szkół
Mechanicznych odbyły się lekcje z udziałem przedstawicieli
kombatantów. Na spotkanie z młodzieżą przybyli:
1) Płk Edward Głowacki – uczestnik bitwy o Monte Cassino –
członek Opolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Opolu,
2) Tadeusz Feliszek – uczestnik Powstania Warszawskiego –
żołnierz 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, z
dywizją przeszedł szlak bojowy od Warszawy do Berlina,
brał udział w szturmie stolicy III Rzeszy, obecnie pełni
funkcję Prezesa Zarządu Kombatantów Rzeczypospolitej
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych,
3) Por. Henryk Kosidło – uczestnik bitwy pod Lenino –
wiceprezes Opolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku
Kombatantów,
4) Mjr Andrzej Łydka – żołnierz zawodowy 10 Opolskiej
Brygady Logistycznej – uczestnik misji stabilizacyjnych w
Afganistanie, Iraku i w Misji Unii Europejskiej w Gruzji,
5) Płk Stefan Szelka – żołnierz Batalionów Chłopskich i walk
z Ukraińską Powstańczą Armią. Prezes Opolskiego
Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i
Byłych Więźniów Politycznych w Opolu,
6) Mjr Józef Urbanowski – Żołnierz 1 Dywizji Piechoty im
Tadeusza Kościuszki. Przeszedł szlak bojowy od Lenino
do Berlina,
7) Por. Edward Kacała – żołnierz II Armii Wojska Polskiego.
Przeszedł szlak bojowy od Rzeszowa do Mielnika koło
Pragi stolicy Czech. Był żołnierzem samodzielnej grupy
zwiadu konnego.

MAM 6 LAT
15 marca br. w Opolu odbyła się Wojewódzka Gala
Konkursu pn. „Mam 6 lat". Celem przedsięwzięcia jest
promowanie i upowszechnianie inicjatyw wykazujących
korzyści płynące z wcześniejszego rozpoczęcia nauki,
które pomogą sześciolatkom pewniej przekroczyć progi
szkół i pomóc w adaptacji do edukacji szkolnej.

Podczas uroczystości Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas wspólnie z Opolskim Kuratorem Oświaty Haliną Bilik dokonały wręczenia dyplomów i nagrod laureatom
konkursu, tj. przedstawicielom rad rodziców szkół i
przedszkoli, którzy przedstawili najciekawsze sposoby
wsparcia edukacji dzieci najmłodszych, współpracy placówek
przedszkolnych i szkolnych oraz przygotowania szkół na
przyjęcie dzieci sześcioletnich. W tej edycji konkursu, w
osobnej kategorii, nagrody otrzymali również uczniowie klas
I-III, którzy w swoich pracach pokazali za co lubią szkołę i
dlaczego warto było rozpocząć swoją przygodę ze szkołą w
wieku 6 lat. W uroczystości uczestniczyli również
Wicewojewoda Opolski - Antoni Jastrzembski, członek
Zarządu Województwa Opolskiego - Barbara Kamińska,
naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola - Irena
Koszyk oraz przedstawiciele Gminy Namysłów: Zastępca
Burmistrza Namysłowa – Andrzej Galla, Naczelnik Wydziału
Oświaty i Kultury Fizycznej – Sławomir Hinborch, Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 3 w Namysłowie – Janusz Długokęcki.
Na szczeblu wojewódzkim konkursu namysłowskie szkoły
wypadły znakomicie.
W kategorii „Uczniowie klas I-III szkół podstawowych, którzy
rozpoczęli naukę w wieku 6 lat, we współpracy z rodzicami”
najwyżej ocenioną pracę plastyczną wykonała Karolina
Kotomska - uczennica Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami
Integracyjnymi w Namysłowie, a autorem najlepszej pracy
literackiej jest Gracjan Rogowski - uczeń Szkoły Podstawowej
Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie.
JG

Należy podkreślić, iż większość z przybyłych to sędziwi
mężczyźni, którzy mimo niedogodności związanych z
podróżą, zdecydowali się wypełnić swój obowiązek – stania
na straży pamięci o jakże bohaterskiej postawie żołnierzy
9

KWIECIEŃ 2013
„UTKANE Z SZAROŚCI”
Tak zatytułowana jest wystawa rysunków Kazimierza A.
Drapiewskiego, którą podziwiać możemy w Izbie Regionalnej
w Namysłowie przy ul. Szkolnej 2.

Oficjalne otwarcie wystawy odbyło się 5 kwietnia 2013
roku, w obecności wielu mieszkańców Namysłowa i okolic.
Autor w swoich pracach przedstawia świat bez barier
administracyjnych czy politycznych. Kazimierz Antoni
Drapiewski swoje prace wystawiał m.in. na V i V I
Międzynarodowym Triennale Sztuki Majdanek w Lublinie, w
Państwowym Muzeum na Majdanku w Lublinie, w Muzeum
Pamiatnik w Terezinie (Czechy), w Schlesisches Museum zu
Gorlitz (Niemcy), w Galerii Towarzystwa Przyjaciół Sztuk
Pięknych w Lublinie, w Galerii „JAG" w Puławach, w „Galerii w
Hallu" Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, w Muzeum
Okręgowym Ziemi Kaliskiej, w Muzeum Regionalnym w
Łęcznej (synagoga), w Galerii Teatru „NN" w Lublinie, w
Galerii „Rynek 6" w Jarosławiu, w Galerii Starostwa
Powiatowego w Namysłowie, w Galerii „Zamek" w
Namysłowie.
Organizatorem wystawy jest Namysłowski Ośrodek
Kultury, a komisarzem wystawy - Jadwiga Kawecka, zaś
projekt okolicznościowego katalogu wykonała Magda Przybył.
Wernisaż uświetniła grą na gitarze klasycznej, młodziutka,
choć już muzycznie utytułowana - Kasia Wochal, (uczennica
Państwowej Szkoły Muzycznej w Namysłowie).
KaJ

„KOSTURKI 2013”
3 kwietnia br. studenci Wydziału HistorycznoPedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego
zorganizowali, już po raz trzeci, Wojewódzki Przegląd
Amatorskich Zespołów Artystycznych Seniorów,
zatytułowany „Kosturki 2013”.
W przeglądzie zaprezentowało się 11 zespołów, łącznie
blisko 200 osób, w tym zespoły wokalne, taneczne i chóry z
całego województwa opolskiego.
Warto wiedzieć, że wcześniejsze edycje cieszyły się
wielkim zainteresowaniem, a że Ziemia Namysłowska w
podobne zespoły nie jest uboga, to w tegorocznych
Kosturkach uczestniczyły: istniejący przy Namysłowskim
Ośrodku Kultury zespół „Namysłowianie”, a także
„Przeczowskie Skowronki” (pod wodzą Zygmunta Hofbauera)
oraz „Wilkowianie” (ze Zdzisławem Konefałem na czele).
Pierwszą nagrodę I I I Wojewódzkiego Przeglądu
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Amatorskich Zespołów Artystycznych Seniorów "Kosturki
2013” zdobył zespół "Sen”, ze Strzelec Opolskich. Drugie
miejsce zajął zespół "Namysłowianie”, a trzecie
"Przeczowskie Skowronki”.

„Namysłowianie”, to zespół tworzony przez Emerytów,
którym wigoru może pozazdrościć niejeden młodzieniec.
Zespół tworzy dwanaście osób: Michał Boczar, Janina
Dominik (kierująca zespołem), Stanisław Drozd, Jan
Dumański, Zofia Jakubowska, Antonina Kuchtiak, Józef
Komarnicki, Barbara Łącka, Halina Niciecka, Ryszard
Radomiński, Krystyna Sewina oraz Stanisława Sulińska.
Na tegorocznych „Kosturkach” zaprezentowano pięć
utworów:
 Siedemset lat” (z repertuaru nieistniejącej już
Namysłowskiej Kapeli Podwórkowej),
 „Jest nas tylu i śpiewamy”,
 „O dwunastej godzinie”,
 „Husia-siusia”,
 „Tylko we Lwowie”.
Gratulacje należą się „Namysłowianom”, przede
wszystkim za wyśpiewane II miejsce, ale także i za to, że
utrzymali oni pozycję zdobytą w ubiegłym roku, co do łatwych
wyczynów nie należało. Gratulacje składamy więc
„Namysłowianom”, Namysłowskiemu Ośrodkowi Kultury i
instruktorowi NOK – Ryszardowi Radomińskiemu.
KaJ

WIOSNA OCZAMI DZIECKA
Przedszkole Nr 3 w Namysłowie, w ramach współpracy
z innymi placówkami oświatowymi, w miesiącu marcu br.
ogłosiło konkurs plastyczny na temat „Wiosna oczami
dziecka”.
Celem ogłoszonego konkursu było rozwijanie u dzieci
miłości do otaczającego nas świata oraz sławienie piękna i
bogactwa przyrody. Ważnym aspektem każdego konkursu
jest również rozwijanie u dzieci „zdrowej rywalizacji” i radzenia
sobie z porażką. W ogłoszonym konkursie wzięło udział 24
uczestników z ośmiu przedszkoli naszej gminy : Przedszkola
Nr 1, Przedszkola Nr 3, Przedszkola Nr 4, Przedszkola Nr 5 w
Namysłowie, Przedszkola w Bukowie Śląskiej, Zespołu
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Szkolno – Przedszkolnego w Ligocie Książęcej, Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego w Głuszynie, Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Jastrzębiu. Wszystkie zgłoszone w konkursie
prace reprezentowały bardzo wysoki poziom plastyczny oraz
wskazywały na bogato rozwiniętą u dzieci wyobraźnię.
Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 10 kwietnia br. Przyznano w
nim następujące miejsca:
1) I miejsce zajęła Anna Stefaniszyk z Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Głuszynie,
2) II miejsce - Wiktoria Morawa z Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Ligocie Książęcej,
3) III miejsce - Klaudia Bukowska z Przedszkola Nr 5 w
Namysłowie.
W Przedszkolu Nr 3 w Namysłowie wręczono laureatom
pamiątkowe dyplomy i nagrody. Pozostali uczestnicy konkursu
otrzymali wyróżnienia. Wszystkim uczestnikom, nauczycielom,
opiekunom i rodzicom dziękujemy za udział i zaangażowanie.
Nauczyciel Przedszkola Nr 3 w Namysłowie
Agata Czuczwara

DZIEŃ PRZYJAŹNI
POLSKO-WĘGIERSKIEJ W „TRÓJCE”
Od kiedy w marcu 2007 r. Polska i Węgry uznały 23 marca Dniem
Przyjaźni Polsko-Węgierskiej stał się on doskonałą
sposobnością do popularyzacji wzajemnych relacji na tle
historycznym i kulturowym. Z tej okazji w przeddzień wspólnego
święta odbył się w szkole uroczysty apel poświęcony tysiącu lat
wspólnej historii, natomiast w sobotę, pod namysłowskim
popiersiem Stefana Batorego złożono okolicznościową wiązankę
w barwach narodowych obu krajów.
Inf. Szkoła Podstawowa nr 3 w Namysłowie

DZIEŃ KOBIET
W NOWYCH SMARCHOWICACH
9 m a r c a b r. w ś w i e t l i c y w i e j s k i e j w N o w y c h
Smarchowicach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet.
Inicjatorkami imprezy były: Ewa Szewczuk i Kamila Mikitów, a
organizacyjnie wsparli je członkowie rady sołeckiej oraz sołtys Szczepan Janczura. W uroczystości uczestniczyło około 60 pań
w różnym wieku (od 18 do 80 lat) i kilku panów, którzy w tym dniu
pełnili role kelnerów i obsługiwali Panie. Kobiety biesiadowały
przy pięknie nakrytych stołach, na których znajdowały się
przygotowane własnoręcznie potrawy.
Życzenia wszystkim paniom złożył sołtys Szczepan Janczura
i były sołtys Józef Kordek. Przy lampce szampana panowie
odśpiewali tradycyjne ”sto lat” i wręczyli paniom kwiaty, po czym
smakowano wyśmienite torty. Podczas uroczystości panie
uczestniczyły w licznych konkursach, np. ubijania piany z białek,
obierania ziemniaków na czas oraz w karaoke, za co nagrodzone
zostały symbolicznymi nagrodami. Podczas uroczystości
panowała bardzo miła atmosfera – można było miło spędzić czas
biesiadując i rozmawiając do późnych godzin wieczornych.
Wszyscy byli bardzo zadowoleni z zorganizowanej uroczystości i
dziękowali organizatorom za jej zorganizowanie.
Mieszkanka - Stefania Ciura

INFORMACJA
Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy
ul. Dubois 3 (budynek A, I piętro obok pokoju 22) wywieszony
został wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne
Gminy Namysłów przeznaczonych do dzierżawy, najmu lub
użyczenia.
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW
GMINY NAMYSŁÓW

18. marca br. Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki
Publicznej w Namysłowie zamienił się w… laboratorium!
Uczniowie klasy Vb Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami
Integracyjnymi w Namysłowie wykonywali różne eksperymenty
związane z pracą zmysłów. Przekonali się, że na szklanych
naczyniach można grać, zwykły sznurek może „przewodzić”
dźwięki oraz, że istnieją ciecze, „które nie śniły się filozofom”.
Ponadto uczniowie przekonali się o sile zmysłów: węchu, słuchu i
dotyku. Pozornie proste eksperymenty wcale nie okazały się
łatwe w wykonaniu, ale dzięki temu wywoływały uśmiech i
ciekawość u piątoklasistów. Każde doświadczenie zostało
wspólnie omówione i potwierdzone za pomocą źródeł
audiowizualnych, wzbogacających już zdobytą przez „małych
eksperymentatorów” wiedzę. Na koniec, uczniowie
opracowywali autorską recepturę na bańkę mydlaną i wzięli
udział w konkursie na największą bańkę. Po eksperymentach
czekał na uczniów mały poczęstunek.
Spotkanie „Zagrajmy w eksperymenty” zostało
zrealizowane w ramach kampanii „Tydzień z Internetem 2013”.
Biblioteka Publiczna w Namysłowie
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ZWiUK "EKOWOD" Sp. z o. o. w Namysłowie
informuje, że w wyniku przejęcia przez Gminę Namysłów od
dnia 1 lipca 2013 r. obowiązków w zakresie odbierania i
zagospodarowania odpadów komunalnych,
dotychczasowe umowy w zakresie odbioru odpadów
komunalnych przestają obowiązywać z dniem 1 lipca
2013 r. W związku z powyższym, nie ma konieczności ich
wypowiadania.
Prezes Zarządu
Artur Masiowski

reklama płatna

ZAGRAJMY W EKSPERYMENTY
W BIBLIOTECE!
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„MIEJ W DOMU MNIEJ ZŁOMU
- DAJ ELEKTROŚMIECIOM DRUGIE ŻYCIE!”

TURNIEJ HALOWY
W WĘDKARSTWIE RZUTOWYM

Drużyna „Eco – Flash” z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Jastrzębiu bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie mającym
na celu zwrócenie uwagi na bardzo ważny problem, jakim jest
niewłaściwe postępowanie ze Zużytym Sprzętem Elektrycznym i
Elektronicznym (ZSEE).
Wielu z Nas nie zdaje sobie sprawy, że nieodpowiedzialne
postępowanie z tego typu odpadami jest ogromnym
zagrożeniem dla środowiska przyrodniczego i dla ludzkiego
zdrowia. Wyobraźmy sobie, że malutka bateria zegarkowa
potrafi zatruć 400 litrów wody lub 1 metr sześcienny gleby, a
zawarte w ZSEE trucizny takie jak ołów, kadm, rtęć, azbest, freon
i wiele innych zanieczyszczają wodę, glebę i powietrze oraz
powodują groźne choroby u ludzi i zwierząt, jeśli nie zostaną
poddane właściwej utylizacji i recyklingowi. Właściwie
zutylizowany ZSEE daje możliwość wykorzystania wielu
cennych substancji – m. in. metali kolorowych, metali
szlachetnych, szkła, plastiku do produkcji nowych urządzeń i
przedmiotów. Zużyta świetlówka w 90% nadaje się do
ponownego wykorzystania! W związku z tym zwracamy się do
Państwa z apelem: Nie wyrzucajcie elektrośmieci „gdzie
popadnie”! Nie wrzucajcie ich do zwykłego kosza! Nie
„chomikujcie” w piwnicy czy garażu! Bądźcie
odpowiedzialni!

23 marca br. w Busku-Zdroju odbył się X X I I I
Ogólnopolski, choć w obsadzie międzynarodowej, Halowy
Turniej w Castingu (wędkarstwie rzutowym) o Puchar
Prezesa Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w
Kielcach.

W zawodach wystartowało ok. 70 zawodników w
kategoriach, tj. seniorów, kobiet, juniorów, juniorek i kadetów do
14 lat. Zawodnicy reprezentowali 9 okręgów PZW: Białystok,
Katowice, Kielce, Lublin, Opole, Poznań, Tarnobrzeg, Warszawa
i Zamość. W zawodach wzięli udział także wędkarze z czeskiego
okręgu Ostrawa i, po raz pierwszy, z Litwy. Swoją obecnością
zaszczycił uczestników turnieju ubiegłoroczny mistrz świata w
castingu - Jan Kita z okręgu kieleckiego PZW, który zdobył ten
tytuł w skishu multi na mistrzostwach świata seniorów w Tallinie
we wrześniu 2012 r. W drużynie okręgu Zamość zobaczyć
można było aktualnego wicemistrza świata juniorów,
szesnastoletniego Krzysztofa Matwiejczuka z Zamościa, który
jest prawdziwym fenomenem w spinningowych konkurencjach
docelowych. Na wszystkich zawodach, regularnie uzyskuje w
tych konkurencjach maksymalną ilość punktów (100 pkt) lub
bardzo zbliżoną do maksymalnych. Okręg opolski PZW
reprezentowali zawodnicy w składzie: Patryk Chrabański,
Krystian Ołpiński (obaj to członkowie Koła Miejskiego
Namysłów), Wojciech Osada i Marek Kwieciński reprezentujący Koło Ozimek.
Zawodnicy Okręgu opolskiego PZW odnieśli duży sukces
osiągając w kategorii U-14 następujące wyniki:
1) Patryk Chrabański - 4 miejsce,
2) Wojciech Osada - 5 miejsce,
3) Krystian Ołpiński - 9 miejsce,
4) Marek Kwieciński - 13 miejsce.
Patryk Chrabański odniósł dodatkowo duży sukces w
konkurencji Arenberga, w której zdobył 96 punktów na 100
możliwych. Jest to wynik osiągany przez klasę mistrzowską kraju
i świata.
Inf. Koło Miejskie Namysłów PZW

Nasza szkoła zorganizowała Wielką Zbiórkę Elektrośmieci
pn. „Miej w domu mniej złomu – daj elektrośmieciom drugie
życie!” 20 kwietnia 2013 r. odbył się Festyn Ekologiczny z
wieloma atrakcjami. Za oddane elektrośmieci uczestnicy festynu
otrzymali w podziękowaniu kupon uprawniający do udziału w
naszej „Elektrośmieciowej Loterii Fantowej”.
Pamiętajcie:
1) zużyty sprzęt można oddać w specjalnych punktach
zbiórki (adresy znajdziecie na stronach internetowych:
www.namyslow.eu, lub www.zspjastrzebie.szkolnastrona.pl),
2) kupując nowy sprzęt masz prawo oddać zużyty
nieodpłatnie w sklepie (na zasadzie 1 za 1, czyli żelazko za
żelazko, telewizor za telewizor),
3) bierz udział w mobilnych zbiórkach jakie odbywają się w
Twojej miejscowości.
W niedługim czasie będzie można oddać elektrośmieci
nieodpłatnie do PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych), który będzie się znajdował w
Namysłowie na ul. Grunwaldzkiej.
Drużyna „Eco – Flash” z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu

MIEJSCE NA TWOJ¥
REKLAMÊ
ZADZWOÑ: 77 419 03 44
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OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 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 267/VI/12 , Nr 268/VI/12
Burmistrza Namysłowa z dnia 16 maja 2012 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), w związku z zarządzeniem Nr 327/VI/12 Burmistrza
Namysłowa z dnia 3 października 2012 r. w sprawie zbycia
nieruchomości,

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
II publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w
Namysłowie, obejmującej działkę nr 12/28 k. m. 13, obszaru 0,7066 ha,
niezabudowanej, bez obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy
w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą nr OP1U/00042983/0.
Nieruchomość, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, oznaczona jest symbolem E.9UP – teren zabudowy
usługowo – produkcyjnej, rozumianej jako obiekt usługowy lub zespół
takich obiektów, przy czym za funkcje usługowe uznaje się usługi
handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego lub rzemiosła
produkcyjnego, usługi administracyjno-biurowe oraz inne o podobnym
charakterze, a także obiekt produkcyjny lub ich zespół, wraz z
obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. Dojazd do działki odbywać
się będzie poprzez służebność drogową ustanowioną na działce
gminnej nr 581/3.

działki numer 197/2 k.m. 1, o powierzchni 0,2500 ha położonej w
miejscowości Brzozowiec, niezabudowanej, bez obciążeń i
zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer OP1U/00082327/6.
Na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego teren działki
oznaczony jest symbolem Mn – przeznaczenie podstawowe –
istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa o niskiej intensywności
zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku), ponadto działka
znajduje się w granicy obszaru chronionego krajobrazu.
Cena wywoławcza - 28 525,00 zł
(słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć
00/100 zł)

Cena wywoławcza - 434 600,00 zł
(słownie: czterysta trzydzieści cztery tysiące sześćset złotych
00/100)

Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną netto. Ustalona cena z
przetargu zostanie powiększona o podatek VAT.
Wadium wynosi 2 852,50 zł
(słownie: dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa 50/100 zł)

Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną brutto (zawiera podatek
VAT).

Przetarg odbędzie się w dniu 29 maja 2013 r. o godzinie 10:00
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, pokój nr 21.

Wadium wynosi – 43 460,00 zł
(słownie: czterdzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt
złotych 00/100)

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w
wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 24 maja 2013 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 oraz koszty przygotowania dokumentacji dla działki,
niezbędne do sprzedaży, płatne będą jednorazowo najpóźniej do
dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę
własność nieruchomości.
I publiczny przetarg ustny nieograniczony, który odbył się w dniu
20 grudnia 2012 r., nie doszedł do skutku z uwagi na brak wpłaty
wadium.
Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny,
informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i
na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i
Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
tel. 77- 41- 90 - 338 (w godzinach pracy Urzędu).

Przetarg odbędzie się w dniu 29 maja 2013 r. o godzinie 10:00
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3,
budynek A, pokój nr 21.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w
wysokości 10% ceny wywoławczej płatna do dnia 24 maja 2013 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 w Namysłowie. 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 koszty
przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży,
płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy
notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.
Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny,
informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i
na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i
Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
tel. 77- 41- 90 – 337 (w godzinach pracy Urzędu).
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński
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ZAPROSZENIE

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Dubois
nr 3 (budynek A, I piętro, obok pokoju nr 22) zostały wywieszone
wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie
przetargu, obejmujące następujące działki:
1) numer 18/6, położoną w miejscowości Minkowskie, k.m. 1, o
powierzchni 0,0700 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr
71353, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową, zagrodową
i gospodarczą związaną z produkcją rolną,
2) numer 36, położoną w miejscowości Minkowskie, k. m.1, o
powierzchni 0,0300 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku
IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr
OP1U/00082048/6, przeznaczoną pod zabudowę
mieszkaniową, zagrodową i gospodarczą związaną z produkcją
rolną,
3) numer 74/1, położoną w miejscowości Barzyna, k. m. 1, o
powierzchni 0,1412 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku IV
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 67368,
przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
4) numer 14, położoną w Namysłowie, k. m. 13, o powierzchni
13,1000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 42983,
przeznaczoną pod zabudowę usługowo – produkcyjną.
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 31 maja 2013 r.
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

Burmistrz Namysłowa zaprasza do składania ofert na najem lokalu
użytkowego położonego w Namysłowie przy ulicy Dubois 23.
Lokal o powierzchni 280 m2 położony jest na parterze budynku, wolny
od obciążeń, przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej.
Wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Posiada
dostęp do toalety.
Lokal stanowi mienie komunalne Gminy Namysłów i posadowiony jest
na działce numer 1017/1 k.m. 7, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku
prowadzi księgę wieczystą KW numer OP1U/00042317/1.
Pisemne oferty powinny zawierać:
 proponowaną stawkę czynszu netto za najem całości powierzchni,
 opis działalności gospodarczej planowanej do prowadzenia w lokalu,
 opis firmy (zaświadczenie o wpisie do CEIDG/KRS, NIP, REGON).
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na
najem lokalu użytkowego” w terminie do dnia 13.05.2013r. do godz. 15.00 w
sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie.
Burmistrz Namysłowa zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi
oferentami celem doprecyzowania zapisów umowy.
Burmistrz Namysłowa zastrzega sobie prawo do unieważnienia zbierania
ofert bez podania przyczyny.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Namysłowie,
tel. 77 419-03-35.
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w
związku z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz z
art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Namysłowie Uchwały Nr
XIV/176/12 z dnia 19 czerwca 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Namysłów, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Namysłowie Nr
XVI/196/12 z dnia 25 października 2012 r., Nr XVIII/222/12 z dnia 28
grudnia 2012 r., a także, że przystąpiono do przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko tej zmiany planu oraz że w publicznie
dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o
środowisku i jego ochronie zamieszczono ww. uchwały.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmuje działki :
1) k. m. 2 - 828/1, 829/4, 830/1;
2) k. m. 6 - 267/3, 267/4, 269/14, 269/34, 581/3;
3) k. m. 12 - 408/1, 408/3, 408/4, 408/5, 408/6, 408/7, 409/1, 409/2, 409/3,
409/4, 417, 418/2, 419, 447/1, 448/1, 748 oraz część działek 449/2,
737/1, 739, 640;
4) k. m. 13 - 12/18, 12/23, 12/24, 12/26, 12/27, 12/28, 12/29, 12/31, 13,
87/1 k. m. 13409/1, 409/2, 409/3, 409/4, 417, 418/2, 419, 447/1, 448/1,
748 oraz część działek 449/2, 737/1, 739 i 640.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany
planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, w terminie do
dnia 14 maja 2013 r.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy.
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński
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„MALI OLIMPIJCZYCY”
Z CZWÓRKI NAJLEPSI
W WOJEWÓDZTWIE
26 marca br. w hali sportowej
Politechniki Opolskiej odbyły się
mistrzostwa województwa opolskiego w
grach i zabawach pn. „Mały Olimpijczyk”.
Mali Olimpijczycy ze Szkoły Podstawowej
z 4 wraz z Oddziałami Integracyjnymi w
Namysłowie zdobyli złoty medal,
pokonując pięć najlepszych szkół
wyłonionych we wcześniej
przeprowadzonych eliminacjach
powiatowych oraz półfinałach
wojewódzkich. To trudna dyscyplina
sportowa składająca się z 8 konkurencji
sprawnościowych.
W składzie mistrzów województwa
znaleźli się:
1. Klaudiusz Bociański,
2. Dawid Pokora,
3. Jan Stępień,
4. Bartłomiej Furmański,
5. Adrian Chuć,
6. Kacper Bieleń,
7. Krzysztof Dawiskiba,
8. Igor Pisuła,
9. Krystian Krakowiak.
Opiekunem drużyny jest Janusz Czapla.

„CZY ZNASZ SWOJĄ GMINĘ?”
Zapraszamy do wzięcia udziału w
kolejnej edycji konkursu, polegającego
na odgadnięciu oraz podaniu
prawidłowej nazwy lub/i miejsca
położenia obiektu, którego fragment
przedstawia zamieszczone obok
zdjęcie.
Propozycje odpowiedzi można
zgłaszać telefonicznie pod nr 77 419 03
44 lub przesyłać na adres e –mail:
komunikacja.spoleczna@namyslow.eu
do dnia 10.05.2013 r. Zwycięzca
zostanie wyłoniony w drodze
losowania.

Informujemy jednocześnie, że
zwycięzcą konkursu ogłoszonego w
marcowym numerze „Gazety
Namysłowskiej” jest mieszkaniec
Opola – Janusz Wurst.
Serdecznie gratulujemy!
JG

PODSUMOWANIE KONKURSU
„STÓŁ WIELKANOCNY”
24 marca br. w Izbie Regionalnej
w Namysłowie odbyło się
podsumowanie konkursu „Stół
Wielkanocny”.
Za dostarczone pisanki,
kraszanki, kroszonki, komisja
przyznała w poszczególnych
kategoriach
następujące miejsca:
Inf. SP4
1) miejsca pierwsze zajęli:
- Aleksandra Zaręba,
- Antoś Klimek,
- Mikołaj Klimek,
- Weronika Łętkowska,
- Kacper Simlat,
- Zuzanna Jeżowska,
- Ryszard Miąsko;
2)
miejsca
drugie przyznano:
Wydawca: Urząd Miejski w Namysłowie,
- Kasi Nykiel,
46-100 Namysłów, ul. Dubois 3.
- Julii Wilińskiej,
Redaktor naczelny: Jolanta Grabowska;
Kontakt: Urząd Miejski w Namysłowie,
- Dominice Mazur,
tel. 77 41-90-344, fax 77 41-00-334,
- Martynie Nowakowicz,
e-mail: komunikacja.spoleczna@namyslow.eu
- Wiolecie Gajdzie,
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za
- Renacie Zagajczyk –
treść ogłoszeń i reklam. Zastrzegamy sobie
Kociemskiej,
prawo dokonywania skrótów w materiałach
- Teresie Nykiel;
niezamówionych i zmian w ich tytułach.
3) miejsca trzecie zajęli:
Druk: Przedsiębiorstwo Poligraficzne
- Weronika Turoń,
SOL-DRUK Sebastian Olczyk, ul. 1. Maja 12,
- Julia Krysiak.
46-100 Namysłów, tel: 77 4105 529,
e-mail: sol-druk@tlen.pl.
Nakład: 7500 egzemplarzy.
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