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Burmistrz Namysłowa
wyróżniony przez
Komendanta Głównego
Policji
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fot. www.opolska.policja.gov.pl

fot. www.wfosigw.opole.pl

Spółki „ZEC” i „EKOWOD” wyróżnione na
jubileuszowej
konferencji WFOŚiGW...str. 8

Gmina Namysłów uzyskała
dofinansowanie w wysokości
ok. 1,9 mln zł na termomodernizację 8 budynków użyteczności
publicznej
...str. 12

fot. A.Rekś

Odsłonięcie tablicy
pamiątkowej

...str. 2

Z okazji roku szkolnego 2013/2014
wszystkim Uczniom Gminy Namysłów
życzę radości i zapału w zdobywaniu
wiedzy, wielu sukcesów, wiary we
własne możliwości, a także uśmiechu na
każdy dzień. Pracownikom oświaty
życzę wszelkiej pomyślności oraz
satysfakcji z pracy. Niech osiągnięcia
uczniów będą dla Państwa osobistym
sukcesem oraz źródłem motywacji do
dalszych działań.
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński
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RAZEM PRZEZ 50 LAT
18 czerwca br. w restauracji „Limba” w Namysłowie odbyła się uroczystość z okazji 50-lecia pożycia trzynastu par
małżeńskich z Gminy Namysłów.

fot. W. Ohlaszeny

ciąg dalszy na str. 3

UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ
14 lipca br. w Namysłowie odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej "Pamięci Polaków pomordowanych
na Kresach Wschodnich II RP przez nacjonalistów ukraińskich oraz tych braci Ukraińców, którzy za ratowanie
Polaków ponieśli cenę najwyższą”.
Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Kościele p.w. Świętych
Apostołów Piotra i Pawła w Namysłowie, w intencji pomordowanych
Polaków oraz Kresowiaków osiadłych po wojnie na Ziemi
Namysłowskiej.
W uroczystości wzięli udział: Burmistrz Namysłowa - Krzysztof
Kuchczyński, Zastępca Burmistrza Namysłowa - Andrzej Galla,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Namysłowie i Prezes
Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo –
Wschodnich – Jarosław Iwanyszczuk, Wojewoda Opolski – Ryszard
Wilczyński, Członek Zarządu Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego
- Barbara Kamińska, Starosta Namysłowski – Julian Kruszyński,
Prezes Oddziału TML w
Oleśnicy i Skarbnik
Zarządu Głównego TML –
Leszek Mulka oraz licznie
zgromadzeni Kresowiacy i
mieszkańcy Namysłowa.
Po mszy św., na czele z
Namysłowską Orkiestrą
Wydawca: Urząd Miejski w Namysłowie,
Dętą przemaszerowano
46-100 Namysłów, ul. Dubois 3.
n
a p l a c o b o k
Redaktor naczelny: Jolanta Grabowska;
Namysłowskiego
Kontakt: Urząd Miejski w Namysłowie,
Ośrodka Kultury, pod
tel. 77 41 90 344, fax 77 41 00 334,
kamień z tablicą
e-mail: komunikacja.spoleczna@namyslow.eu
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za
pamiątkową. Uroczyste
treść ogłoszeń i reklam. Zastrzegamy sobie
przemówienia wygłosili w
prawo dokonywania skrótów w materiałach
tym miejscu: Burmistrz
niezamówionych i zmian w ich tytułach.
Namysłowa - Krzysztof
Druk: Przedsiębiorstwo Poligraficzne
fot. A.Rekś
Kuchczyński, Prezes
SOL-DRUK Sebastian Olczyk, ul. 1. Maja 12,
O
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46-100 Namysłów, tel: 77 4105 529,
Namysłowie - Jarosław Iwanyszczuk, Wojewoda Opolski oraz Starosta
e-mail: sol-druk@tlen.pl.
Namysłowski. Następnie nastąpiło odsłonięcie tablicy...
ciąg dalszy na str.3
Nakład: 7500 egzemplarzy.
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1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Namysłów
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok,
2) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów
na 2012 rok,
3) wygaśnięcia mandatu radnego,
5) umieszczenia tablicy pamiątkowej,
6) posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową,
7) ustalenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług,
8) zwolnienia od podatku rolnego,
9) zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek od
nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości,
10) zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze
inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
11) ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości oraz
ustalenie kryteriów przyznawania tych dopłat,
12) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej,
13) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na 2013 r.
Burmistrz Namysłowa złożył następnie sprawozdanie z realizacji
Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz
sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu oceny zasobów
pomocy społecznej w Gminie Namysłów w roku 2012.
JG

ciąg dalszy ze str. 2
Uroczystość rozpoczęła się Marszem Weselnym, po którym
przybyłych Gości przywitał Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w
Namysłowie - Roman Horodecki, a następnie gratulacje i
życzenia wszelkiej pomyślności złożył Burmistrz Namysłowa Krzysztof Kuchczyński. Po odnowieniu przysięgi małżeńskiej
Jubilatom wręczone zostały medale Prezydenta RP za
długoletnie pożycie małżeńskie.
Szanowni Jubilaci to:
Maria i Zygmunt Bednarzowie, Zofia i Mieczysław Bryłowie,
Krystyna i Marian Brzeziccy, Regina i Mieczysław Domaradzcy,
Urszula i Edward Duczakowie, Irena i Eryk Kaletowie, Jadwiga i
Józef Konefałowie, Danuta i Adam Lechkowie, Wiesława i Leon
Muchowie, Janina i Karol Orlińscy, Dorota i Krystyn Roemerowie,
Janina i Henryk Wagnerowie.
Nieobecni Jubilaci to: Leokadia i Stanisław Mrózowie.
JG
ciąg dalszy ze str. 2
...tego uroczystego aktu dokonali wspólnie: najstarszy
Kresowianin Namysłowskiej Ziemi, mieszkaniec Brzozowca, 94
– letni Paweł Fiałkowski, Burmistrz Namysłowa – Krzysztof
Kuchczyński oraz Prezes TML – Jarosław Iwanyszczuk.
Uczestnicy uroczystości złożyli wieńce, a Kresowiacy wiązanki
kwiatów ze wstążkami, na których widniały nazwy ich kresowych
miejscowości oraz zapalili znicze. Dalsza część uroczystości
odbyła się w NOK, gdzie Burmistrz Namysłowa wraz z Prezesem
TML wznieśli toast czcząc pamięć pomordowanych Polaków,
życząc jednocześnie zdrowia tym Kresowiakom, którzy tę
zbrodnię przeżyli i po wojnie osiedlili się na Namysłowskiej Ziemi.
Następnie Prezes TML - Jarosław Iwanyszczuk podziękował za
pomoc w przygotowaniu oraz realizację uroczystości. Wyrazy
szczególnej wdzięczności skierował do Krzysztofa Matuszka wykonawcy tablicy oraz napisu na niej. Projekt plastyczny tablicy
wykonał artysta K. Drapiewski. Dalszą część uroczystości
uświetnił zespół „Tyligentne Batiary” z Bytomia ze specjalnie na
tę okoliczność przygotowanym programem. Obecni na
uroczystości żywo zareagowali na występ „Adasia i Jędrusia”,
siedząc i konsumując ukraiński barszcz i ruskie pierogi
przygotowane przez pracowników Namysłowskiego Ośrodka
Kultury. Całą uroczystość prowadził dyrektor NOK - Adam Zając.
Po wyjściu z NOK wielu uczestników uroczystości
zatrzymywało się pod tablicą - stali w zadumie wśród
przyłączających się mieszkańców miasta, wracających z
kolejnej, niedzielnej mszy …
JG

NOWE MIESZKANIA DLA
MIESZKAŃCÓW GMINY NAMYSŁÓW
W sierpniu br. ruszyły roboty budowlane w obiekcie
położonym przy ul. Łączańskiej 11 w Namysłowie, gdzie
powstanie 15 lokali mieszkalnych. Na potrzeby
mieszkańców Gminy Namysłów przeznaczone mają zostać
również mieszkania w Jastrzębiu, które Gmina przejmuje od
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
Prace remontowe prowadzone są w budynku przy ul.
Łączańskiej 11 w Namysłowie, który zostanie przystosowany na
budynek mieszkalny. Powstanie tam 15 mieszkań (2-, 3- i 4 –
pokojowych) o powierzchniach od 36 m2 do 57 m2. Mieszkania
wyposażone będą w piece gazowe, kuchenki gazowe oraz
podstawową armaturę sanitarną. Ich mieszkańcom
przekazanych zostanie także 15 miejsc parkingowych.
Całkowity
koszt inwestycji
szacuje się na 890
tys. zł. 40 % tej
kwoty, tj. 356 tys. zł
Gmina Namysłów
u z y s k a ł a z
P r o g r a m u
finansowego
wsparcia w
zakresie tworzenia
lokali socjalnych,
m i e s z k a ń
chronionych,
noclegowni i
d o m ó w d l a
bezdomnych. Celem Programu, którego obsługa powierzona jest
Bankowi Gospodarstwa Krajowego, jest zwiększenie zasobu
lokali oraz pomieszczeń służących zaspokajaniu potrzeb osób
najuboższych.
Gmina Namysłów stara się także o przejęcie mieszkań w
Jastrzębiu, które obecnie należą do Wojskowej Agencji
Mieszkaniowej. Podpisanie umowy planuje się w ciągu dwóch
miesięcy. Z pięciu bloków, które należą do WAM tylko jeden jest w
całości zamieszkały. W pozostałych czterech znajduje się od 4050 pustych lokali, które Gmina Namysłów po ich
odremontowaniu, chce przekazać mieszkańcom Gminy.
JG

ABSOLUTORIUM DLA
BURMISTRZA NAMYSŁOWA

fot. KPP Namysłów

13 czerwca br. podczas XXI sesji Rady Miejskiej w
Namysłowie Burmistrzowi Namysłowa – Krzysztofowi
Kuchczyńskiemu już po raz piętnasty udzielone zostało
absolutorium.
„Za” przyjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla
Burmistrza Namysłowa głosowało 17 radnych, przeciwnych nie
było, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Serdeczne gratulacje
złożył następnie Burmistrzowi Przewodniczący Rady Miejskiej w
Namysłowie – Jarosław Iwanyszczuk, życzą jednocześnie
sukcesów w dalszym pełnieniu funkcji burmistrza. W odpowiedzi,
Burmistrz podziękował Radnym za udzielone absolutorium.
Dodał także, że wyrazy uznania należą się całemu samorządowi,
a udzielone absolutorium jest efektem pracy wielu ludzi
zajmujących różne stanowiska i znajdujących się na różnych
szczeblach: Skarbnika Gminy, pracowników Urzędu i podległych
jednostek organizacyjnych Gminy Namysłów, spółek gminnych,
sołtysów, rad osiedlowych, a także Radnych Rady Miejskiej w
Namysłowie.
W porządku obrad sesji znalazło się także podjęcie uchwał w
sprawie:
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GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI

2) metale:
a) kod 15 01 04 opakowania z metalu - opakowania z metalu
bez zawartości opakowania,
b) kod 20 01 40 metale;
3) tworzywa sztuczne:
a) kod 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych opakowania z tworzyw sztucznych bez zawartości
opakowania,
b) kod 20 01 39 tworzywa sztuczne - tworzywa sztuczne nie
zanieczyszczone, nie zawierające ceramiki, szkła, metalu,
gumy;
4) szkło:
a) kod 15 01 07 opakowania ze szkła – opakowania szklane
bez zawartości opakowania,
b) kod 20 01 02 szkło;
5) opakowania wielomateriałowe:
a) kod 15 01 05 opakowania wielomateriałowe – opakowania
wielomateriałowe bez zawartości opakowania;
6) zużyte baterie i akumulatory:
a) kod 20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i
akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub
16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory
zawierające te baterie - baterie i akumulatory ołowiowe
(16 06 01*), niklowo-kadmowe (16 06 02*), baterie
zawierające rtęć (16 06 03*),
b) kod 20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w
20 01 33;
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
a) kod 20 01 23 urządzenia zawierające freony – chłodziarki,
zamrażarki, klimatyzatory zawierające freon,
b) kod 20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 - pralki,
piekarniki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki,
sprzęt audio, kamery, aparaty fotograficzne, telefony
komórkowe, telefony stacjonarne, maszyny do szycia,
opiekacze, tostery, komputery, drukarki, maszyny do
pisania, wentylatory elektryczne, grzejniki elektryczne,
termostaty, chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory nie
zawierające freonu, odkurzacze, żelazka, inne urządzenia
kuchenne, inne urządzenia elektryczne niezawierające
substancji niebezpiecznych;
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe:
a) kod 20 03 07 odpady wielkogabarytowe - meble, meble
tapicerowane, okna, wanny, brodziki z tworzyw sztucznych,
grzejniki, felgi, wanny żeliwne;
9) zużyte opony:
a) kod 16 01 03 zużyte opony - opony samochodowe o średnicy
nie przekraczającej 56 cm;
10) odpady zielone:
a) kod 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji – części roślin
z ogrodów i parków;
11) odpady kuchenne ulegające biodegradacji:
a) kod 20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji –
odpady nie zawierające odpadów mięsnych;
12) gleba ziemia w tym kamienie:
a) kod 20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie – gleba i ziemia
nie zanieczyszczone;
13) zużyte olej hydrauliczne, przekładniowe, smarowe:
a) kod 13 01 11* syntetyczne oleje hydrauliczne,
b) kod 13 02 06* syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe
i smarowe,
c) kod 13 02 08* inne oleje silnikowe, przekładniowe
i smarowe;
14) odzież i tekstylia:
a) kod 20 01 10 odzież,
b) kod 20 01 11 tekstylia,
c) kod 15 01 09 opakowania z tekstyliów;
15) przeterminowane leki:
a) kod 20 01 31* leki cytotoksyczne i cytostatyczne,
b) kod 20 01 32 z wyłączeniem leków cytotoksycznych

Przetarg na odbiór odpadów komunalnych w Gminie
Namysłów rozstrzygnięty
W drodze rozstrzygniętego 8 lipca br. przetargu
nieograniczonego na gospodarowanie odpadami
komunalnymi - odbiór odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu
Gminy Namysłów wybrana została oferta Zakładu
Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o.
Przetarg nieograniczony na odbiór odpadów komunalnych
Gmina Namysłów ogłosiła 27.05.2013 r. Do przetargu stanęły
trzy następujące podmioty:
1) Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD”
Sp. z o.o. z Namysłowa,
2) „REMONDIS” Opole Sp. z o.o.,
3) Konsorcjum firm: „ALBA Ekoplus” Sp. z o.o. i „ALBA”
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej.
Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Wodociągów i Usług
Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o.
W związku z wprowadzonymi zmianami do systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Namysłów zwracamy się z prośbą o przekazywanie wszelkich
informacji dotyczących nieprawidłowości funkcjonowania
systemu. Państwa opinie i uwagi zostaną wykorzystane do
usprawnienia działania całego systemu.
Uwagi i opinie proszę kierować pod numer tel. 77 419 03 46 lub na
adres mailowy: aleksander.polan@namyslow.eu.
Informacja o sposobie uiszczania opłaty za
gospodarowanie przez Gminę Namysłów
odpadami komunalnymi
W 2013 r. opłatę za gospodarowanie przez Gminę
Namysłów odpadami komunalnymi uiszcza się, bez wezwania, w
terminie do:
 15 września – za miesiące lipiec i sierpień,
 15 listopada – za miesiące wrzesień i październik.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi winna
być wnoszona na indywidualne konta bankowe Urzędu
Miejskiego w Namysłowie, które zostaną dostarczone do
każdego zobowiązanego do uiszczenia opłaty. Na terenie
wiejskim Gminy Namysłów opłatę można uiścić u sołtysa w
miejscu zamieszkania.
Wszelkie pytania, a także uwagi co do uiszczania opłaty za
gospodarowanie gospodarowania odpadami komunalnymi
prosimy kierować pod numer tel: 77 419 03 34.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
„LAMUS”
Od 1 lipca br. przy ul. Grunwaldzkiej w Namysłowie (przy
oczyszczalni ścieków) otwarty jest Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych „LAMUS”. PSZOK czynny jest od
poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 17:00 oraz w
soboty w godzinach 10:00 - 13:00 z wyjątkiem świąt i dni
wolnych od pracy.
Mieszkańcy Gminy Namysłów mogą bezpłatnie przekazać do
punktu odpady z nw. grup:
1) papier:
a) kod 15 01 01 opakowania z papieru i tektury - opakowania z
papieru i tektury bez zawartości opakowania,
b) kod 20 01 01 papier i tektura - gazety, katalogi, reklamówki
papierowe;
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i cytostatycznych (20 01 31*);
16) lampy fluorescencyjne:
a) kod 20 01 21* lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć - świetlówki liniowe do długości 1,5 m.,
kompaktowe, niskoprężne lampy sodowe, termometry
rtęciowe;
17) magnetyczne i optyczne nośniki informacji:
a) kod 16 80 01 magnetyczne i optyczne nośniki informacji –
płyty CD, DVD;
18) odpadowy toner drukarski:
a) kod 08 03 18 odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony
w 08 03 17 - z wyłączeniem odpadowego toneru
drukarskiego zawierającego substancje niebezpieczne
(08 03 17*);
19) drewno:
a) kod 15 01 03 opakowania z drewna,
b) kod 20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37* drewno nie malowane, nie zanieczyszczone, z wyłączeniem
drewna zawierającego substancje niebezpieczne
(20 01 37*)
c) kod 17 02 01 drewno;
20) gruz budowlany:
a) kod 17 01 01 odpady betonu oraz gruz budowlany
z rozbiórek i remontów,
b) kod 17 01 02 gruz ceglany.

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 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. Pomaga w
chorobach oczu, uszu, nosa i gardła, kołatania serca, skoków
ciśnienia. Dzięki energii Romana Mączki znikają guzy,
torbiele oraz mięśniaki.

W punkcie nie przyjmuje się odpadów takich jak:
1) materiały zawierające azbest,
2) papa,
3) szyby samochodowe,
4) szkło zbrojone i hartowane,
5) części samochodowe (zderzaki, reflektory itp.),
6) odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej
identyfikacji,
7) odpady w opakowaniach cieknących i uszkodzonych,
8) zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne.

Najbliższe terminy:

10 września 2013 r.
24 września 2013 r.
8 października 2013 r.
22 października 2013 r.
Zapisy i informacje tylko telefonicznie pod
numerami: (62) 736 70 21 oraz 605 080 061

reklama płatna

Namysłowski Ośrodek Kultury,Pl. Powstańców Śląskich 2

Dostarczane do Punktu odpady muszą być posegregowane
oraz zabezpieczone w sposób uniemożliwiający wysypanie się
odpadów w trakcie rozładunku. Maksymalna ilość, jednorazowo
przywiezionych odpadów komunalnych nie może przekroczyć
2m3.
* -odpady niebezpieczne.
Punkty oddawania przeterminowanych leków
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reklama płatna

KUPIĘ GRUNTY
SZYBKA WYPŁATA GOTÓWKI
TEL: 692 471 877

reklama płatna

Mieszkańcy Gminy Namysłów mogą bezpłatnie oddawać
przeterminowane leki do specjalnie do tego przystosowanych
pojemników ustawionych w następujących punktach
aptecznych:
1) Apteka „Dr Max”,
ul. Władysława Sikorskiego 12, 46-100 Namysłów,
2) Apteka „Na dobre i na złe”,
ul. Krakowska 5, 46-100 Namysłów,
3) Apteka „Mniszek”,
ul. Józefa Piłsudskiego 1B, 46-100 Namysłów.
Przeterminowane leki można oddać w godzinach otwarcia
aptek.
JG
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NAMYSŁÓW ZAPRASZA
MIŁOŚNIKÓW HISTORII

EKSPRESYJNA TWÓRCZOŚĆ
JOANNY TĘCIOROWSKIEJ

Dzięki funduszom unijnym, a także własnym, Gminie
Namysłów udało się odrestaurować dwa obiekty, które jako
izby pamięci „cieszą oko” mieszkańców Namysłowskiej
Ziemi, a także stanowią doskonały cel podróży dla turystów i
miłośników historii.
Choć wciąż trwają działania mające na celu doposażenie obu
obiektów i ich przystosowanie do spełniania zaplanowanych
funkcji, już teraz można podziwiać zgromadzone tam eksponaty.
Muzeum Techniki Młynarskiej przy ul. Piastowskiej w
Namysłowie zachwyca już wyglądem zewnętrznym, m.in.
stylizowanymi oknami i drzwiami wejściowymi. W środku
zobaczyć można oryginalne narzędzia młynarskie z ok. 1915 r.,
sale przeznaczone na warsztaty młodzieżowe, spotkania,
a w przyszłości nawet na noclegi. Planuje się także
odrestaurowanie budynków znajdujących się między młynem a
murami obronnymi, gdzie istniał kiedyś dom wypieku chleba.
Według planów, w tej części będzie powstawać chleb z
wyprodukowanej w młynie mąki. Odnowiona ma zostać także
wieża, gdzie powstanie przeszklony taras widokowy.
Okolice namysłowskiego Rynku urozmaica Izba Regionalna,
znajdująca się przy ul. Szkolnej w Namysłowie. Szachulcowe
ściany, stylizowane okna i drzwi wejściowe nadają obiektowi
wyjątkowego charakteru. Po wejściu do środka ogromne
wrażenie na zwiedzających robi posadzka z polnych kamieni
sprzed 200 lat, a także drewniane elementy z 1830 r. Dzięki
funduszom, które Gmina Namysłów pozyskała w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
(PROW) zakupiono nowy sprzęt elektroniczny oraz meble do
biblioteki i czytelni w Izbie Regionalnej, a dokładnie: regały
biblioteczne, szafy katalogowe, biurka, krzesła obrotowe,
kserokopiarkę, drukarkę i komputery.

Od 7 czerwca do 1 sierpnia br. w namysłowskiej Izbie Regionalnej
podziwiać można było dzieła znanej, pochodzącej z Namysłowa
malarki – Joanny Tęciorowskiej.
Wołali na Nią „plastuś”, przechodnie patrzyli ze zdumieniem na
wyróżniające się spośród szarości lat osiemdziesiątych ubrania
nastolatki. Odważne łączenie kolorów jest jej charakterystyczną
cechą…
Joanna Tęciorowska, bo o Niej mowa, urodziła się w Namysłowie.
W tym mieście uczęszczała także do przedszkola i szkoły
podstawowej. - Moja przygoda z malarstwem rozpoczęła się już w
przedszkolu – informuje pani Joanna. Można powiedzieć, że
zamiłowanie do sztuki malarka ma zapisane w genach. Jej
rodzice są artystami. W szkole podstawowej doskonaliła swój
talent pod okiem nauczyciela Stanisława Macnara – Przekazał mi
naprawdę cenną wiedzę, którą później wykorzystałam w szkole
średniej i na studiach, przede wszystkim o kolorze – dodaje
artystka. Naukę kontynuowała w Państwowym Liceum Sztuk
Pięknych w Opolu, a następnie w Akademii Sztuk Pięknych w
Krakowie, gdzie malarstwo kończyła pod opieką m.in. prof.
Włodzimierza Kunza. Po studiach wyruszyła w podróż po
Europie, która skończyła się w Maroko. Najszersze grono
odbiorców znalazła jednak w USA, a dokładnie w Miami i
Vancouver.
Artystka w swojej twórczości nawiązuje do historycznych
aspektów światowego malarstwa. Inspiracją dla Niej jest zarówno
tradycja sztuki zachodnioeuropejskiej, amerykański pop-art jak i
japońskie drzeworyty. Siedemnastowieczną technikę zdobienia
papieru, tzw. sztukę marblingu wykorzystuje jako technikę
malarską. Pani Joanna w swej twórczości stawia na grę kolorów.
Zachwyca ją natura i to ona zazwyczaj staje się dla Niej inspiracją,
choć niewiadomo dlaczego, w prawie każdym obrazie można
doszukać się sylwetki postaci. Jak sama informuje – ciało ludzkie
jest dla mnie najpiękniejszym i najdoskonalszym dziełem. Jeden
obraz tworzę nawet przez kilka lat, dlatego cena dzieł, które
można było zobaczyć na wystawie w Izbie Regionalnej w
Namysłowie, która kształtowała się w granicach od 2 do 7 tys. zł.,
jest ceną przystępną. Możliwość wystawienia prac w
Namysłowie wiele dla artystki znaczyła. - Była to pierwsza
wystawa w moim rodzinnym mieście. Bałam się, że zostanie ona
niezrozumiana – dodaje. - Do Namysłowa wracam bardzo
chętnie. To miasto bardzo dynamicznie się zmienia i stanowi dla
mnie wspaniałe miejsce odpoczynku – podkreśla malarka.
Twórczość Joanny Tęciorowskiej znana jest przede wszystkim w
Krakowie i Opolu, znana jest także w USA oraz Kanadzie. Jej
obrazy podziwiać można było na wystawach indywidualnych, tj.
„Joanna Teciorowska 1997 ICE Gallery, w Vancouver, „Joanna
Tęciorowska 2010 Galeria Arti Do Tuum” w Krakowie oraz na
wystawach zbiorowych: „Dyplom'94 Pałac Sztuki” w Krakowie i
„Gibraltar 1995 John Mackintosh Hall” w Gibraltarze.
JG

Namysłowska Izba Regionalna to nie tylko miejsce wystaw i
kulturalnych imprez. Idealnie odnajdą się tam także pasjonaci
historii i „książkowe mole”. Zakupione regały wypełnią
księgozbiory oraz zbiory specjalne, tj. dotyczące dziedzictwa
kulturowego, turystyki, historii, architektury i innych aspektów
związanych z przeszłością i teraźniejszością Ziemi
Namysłowskiej.

AUTO - HANDEL
PIELGRZYMOWICE

SKUP AUT UŻYWANYCH
ZA GOTÓWKĘ

Przypominamy jednocześnie, że Izba Regionalna przy ul.
Szkolnej w Namysłowie czynna jest w godzinach:
1) od wtorku do soboty: 9.00 – 17.00,
2) w niedziele: 11.00 – 16.00.

dojazd do klienta gratis!

ZADZWOŃ!
tel. 531 420 972
6

Wilków
Pielgrzymowice 14b
Bierutów

reklama płatna

Ponadto, oprowadzanie grup zorganizowanych w Izbie
Regionalnej, Muzeum Techniki Młynarskiej, a także Baszcie przy
Bramie Krakowskiej w Namysłowie możliwe jest po uprzednim
ustaleniu terminu zwiedzania z muzealnikami Namysłowskiego
Ośrodka Kultury pod nr. tel.: 77 410 05 66 lub 516 120 973 .
JG

Namysłów
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PRZEBUDOWA DRÓG
W CENTRUM NAMYSŁOWA
O d p o ł o w y
sierpnia br. trwa remont
d o d a t k o w y c h
odcinków dróg
lokalnych w centrum
Namysłowa. Remonty
przeprowadzone będą
w ramach Narodowego
Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych.
Projekt dotyczy
remontu nawierzchni
ulic: Szkolnej,
Jagiellońskiej, Harcerskiej, Wałów Jana III, Pocztowej,
Walerego Wróblewskiego, Partyzantów, a także Placu
Wolności w Namysłowie wraz z chodnikami, parkingami i
oświetleniem.
Inwestycja ta została dofinansowana z Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych kwotą 958 000,00 zł,
tj. 50 % całkowitych kosztów. Z punktu widzenia miasta to
ważna inwestycja, gdyż dotyczy ulic w ścisłym centrum
Namysłowa, m.in. przy Muzeum Techniki Młynarstwa, Izbie
Regionalnej czy Urzędzie Pocztowym.
- Dzięki tegorocznym remontom, których wartość to ok. 2
mln zł, będziemy mogli zamknąć kompleksowy proces
inwestycji drogowych w obrębie Rynku, który trwał od kilku lat
– informuje Naczelnik Wydział Gospodarki Komunalnej i
Inwestycji Urzędu Miejskiego w Namysłowie – Tadeusz
Bagiński. W sumie od roku 2009, dzięki dofinansowaniu z
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
zrealizowano w Namysłowie trzy następujące projekty:
1) w roku 2009 - „Budowa i przebudowa dróg wraz z ciągami
pieszo rowerowymi w północnej części Namysłowa”
– za łączną kwotę 3 785 000,00 zł,
2) w 2010 r. - „Remont nawierzchni ulic Władysława
Reymonta, Marii Skłodowskiej - Curie, Tadeusza
Kościuszki, Fryderyka Chopina i Emilii Plater
w Namysłowie wraz z chodnikami
i parkingami”, którego wartość wyniosła 2 644 600,00 zł,
3) w roku 2011 - „Remont nawierzchni ulic Bohaterów
Warszawy, Krakowskiej, Armii Krajowej, Rynek, Bolesława
Chrobrego, 3. Maja i Obrońców Pokoju w Namysłowie
wraz z chodnikami i parkingami”, za kwotę 3 815 865,00 zł.
Łącznie w latach 2009-2013 wydatkowano na ten cel
12.161.465,00 zł, natomiast dofinansowanie wyniosło
6.080.732,00 zł.
Poszczególne remonty zaplanowano w następujących
terminach:
1) ulica Pocztowa: sierpień - wrzesień 2013 r.,
2) ulica Szkolna i Walerego Wróblewskiego (chodniki):
sierpień - wrzesień 2013 r.,
3) ulica Jagiellońska: wrzesień - październik 2013 r.,
4) ulica Wały Jana III i Harcerska:
październik - listopad 2013 r.,
5) Plac Wolności wraz z parkingiem:
październik - listopad 2013 r.,
6) ulica Partyzantów: listopad 2013 r.
W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą do
mieszkańców o wyrozumiałość i stosowanie się do zasad
organizacji ruchu, obowiązujących podczas prac
remontowych.
JG

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
W SMOGORZOWIE
We wrześniu br. rozpocznie się budowa kanalizacji
sanitarnej w Smogorzowie. Inwestycja dofinansowana jest z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w
ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i
ludności wiejskiej”. Wartość dofinansowania wynosi
1 296 484 zł. Całkowita wartość inwestycji to 3 262 489,02 zł.
Budowa kanalizacji zakończy się w maju 2015 r. i będzie
realizowana przez firmę Lesław Chort Przedsiębiorstwo
M.U.H. „LECH – INSTAL” z Myśliborzyc.
Za powstałe utrudnienie wynikające z realizacji
inwestycji przepraszam i proszę o wyrozumiałość i
stosowanie się do zasad organizacji ruchu, obowiązującej
podczas prac remontowych.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Urzędu Miejskiego w Namysłowie
Tadeusz Bagiński

DOTACJE NA REMONTY ZABYTKÓW
Podczas sesji Rady Miejskiej w Namysłowie, która
odbyła się w dniu 13 czerwca br. podjęto uchwały w sprawie
dotacji na roboty budowlane przy gminnych zabytkach.
Gmina Namysłów przyznała na ten cel 129 293,16 zł.
Wsparcie finansowe udzielone zostało następującym
podmiotom:
1) 17 639,74 zł - Parafii Rzymskokatolickiej p.w.
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przeczowie,
na remont konserwatorski elewacji i pokrycia dachowego
wieży kościoła filialnego p.w. Matki Boskiej
Częstochowskiej w Krasowicach,
2) 8 462,07 zł - Parafii Rzymskokatolickiej p.w.
Niepokalanego Poczęcia NMP w Kowalowicach na
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej murów
fundamentowych od strony zachodniej i północnej kościoła
parafialnego w Kowalowicach,
3) 61 380,52 zł - Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św.
Wawrzyńca w Woskowicach Małych. Dotacja
przeznaczona zostanie na wymianę pokrycia dachowego,
montaż instalacji odgromowej i remont elewacji
zewnętrznej kościoła filialnego p.w. Św. Jakuba Starszego
w Bukowie Śląskiej,
4) 11 810,83 zł - Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Michał
Archanioła w Michalicach na przebudowę instalacji
odgromowej kościoła parafialnego w Michalicach,
5) 10 000,00 zł - Parafii Rzymskokatolickiej p.w.
Niepokalanego Poczęcia NMP w Kowalowicach. Dotacja
przeznaczona będzie na konserwację pokrycia dachu
kościoła filialnego p.w. Św. Jana Chrzciciela w Rychnowie,
6) 20 000,00 zł - Parafii Rzymskokatolickiej p.w.
Niepokalanego Poczęcia NMP w Kowalowicach na
malowanie wnętrza kościoła filialnego p.w. Św. Jadwigi w
Kamiennej.
JG

7

LIPIEC - SIERPIEŃ 2013
NOWOŚCI Z „EKOWODU”

wyróżnionych znalazły się dwie namysłowskie spółki: Zakład
Energetyki Cieplnej oraz Zakład Wodociągów i Usług
Komunalnych „EKOWOD” w Namysłowie.
Swoją obecnością
zaszczycili zgromadzonych na
konferencji m.in. Tomasz
Chruszczow - Radca Ministra
Środowiska, Józef Sebesta M a r s z a ł e k Wo j e w ó d z t w a
Opolskiego, Antoni
Jastrzembski - Wicewojewoda
Opolski, Bogusław Wierdak fot. www.wfosigw.opole.pl
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Opolskiego, Tomasz Kostuś - Wicemarszałek
Województwa Opolskiego, Stanisław Nicieja - Rektor
Uniwersytetu Opolskiego, Kazimierz Szabla - Dyrektor
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach,
Krystian Szczepański - Wiceprezes Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Gościem specjalnym Konferencji był Ordynariusz Diecezji
Opolskiej – ksiądz prof. dr hab. Andrzej Czaja, który wygłosił
wykład „Środowisko rodzinne - wartości i zadania”. Gminę
Namysłów reprezentował Burmistrz Namysłowa – Krzysztof
Kuchczyński oraz prezesi wyróżnionych spółek – Janusz Nowak i
Artur Masiowski.
Za wkład w polepszanie stanu środowiska naturalnego,
zdobyte w tym zakresie osiągnięcia oraz udaną współpracę z
WFOŚiGW w realizacji lokalnych i regionalnych planów i
programów ochrony środowiska, z rąk Przewodniczącego Rady
Nadzorczej i Prezesa Zarządu Funduszu statuetki z brązu „W
Trosce o Środowisko” oraz certyfikaty otrzymała m.in. spółka
„ZEC” Sp. z o.o. w Namysłowie, natomiast w podziękowaniu za
wieloletnią współpracę, zrozumienie i życzliwość Fundusz
postanowił uhonorować okolicznościową statuetką 20
beneficjentów, którzy z ogromną, wieloletnią determinacją,
wykazują nieustanne starania o poprawę stanu środowiska i
racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi. Wśród
wyróżnionych znalazł się Zakład Wodociągów i Usług
Komunalnych „EKOWOD” w Namysłowie.
JG wg inf. WFOŚiGW w Opolu

Budowa osadnika wtórnego.
29 czerwca br. zakończono budowę osadnika wtórnego z
korytem odpływowym oraz modernizację pompowni recyrkulacji
powrotnego na oczyszczalni ścieków w Namysłowie. Inwestycja
ta była jednym z zadań projektu “Rozwiązanie problemów
gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim”,
współfinansowanego z Funduszu Spójności. Głównym celem
zadania było usprawnienie procesu oczyszczania ścieków i
wzrost bezpieczeństwa ekologicznego oczyszczalni. Inwestycję
za kwotę 3.734.280 zł wykonało Przedsiębiorstwo InżynieryjnoBudowlane “INFRA” Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim.

W dniach 27 czerwca br. i 1 lipca br. Spółka “EKOWOD”
podpisała umowy na budowę kanalizacji sanitarnej, odpowiednio
w miejscowościach Kowalowice i Objazda. Zadania te również
wchodzą w zakres projektu “Rozwiązanie problemów gospodarki
ściekowej w powiecie namysłowskim”, współfinansowanego z
Funduszu Spójności. W ramach inwestycji, za kwotę
2.504.027,53 zł, zostanie wybudowanych ok. 7 km sieci
kanalizacyjnej, do której zostanie podłączonych ok. 650 osób.
Wykonawcami zadań są: dla miejscowości Kowalowice –
Przedsiębiorstwo Montażowo-Usługowo-Handlowe “LECHInstal” Chort Czesław w Myśliborzycach, a dla Objazdy – Zakład
Instalacji Sanitarnych c.o. i gaz Didyk Andrzej w Zielęcicach.
Zakończenie robót planuje się na czerwiec 2014 roku. W związku
z możliwością wystąpienia utrudnień wynikających z realizacji
inwestycji, mieszkańców Kowalowic oraz Objazdy prosimy o
cierpliwość i wyrozumiałość.
Przebudowa kanalizacji deszczowej.
Wiosną br. Spółka „EKOWOD” zakończyła przebudowę
kanalizacji deszczowej w Namysłowie. Zakres robót objął
odnowienie rowu melioracyjnego od ul. Mariańskiej, poprzez
ulicę Kolejową aż do ul. Oławskiej, tj. ok. 1,5 km rowu.
Uporządkowano także teren zieleni od ul. Mariańskiej do torów
kolejowych, obok rowu i alejki spacerowej.
Na wniosek użytkowników ogródków działkowych, znajdujących
się przy ul. Opolskiej w Namysłowie, udrożniono i odnowiono
także rów melioracyjny biegnący przez teren tamtejszych
ogrodów działkowych.
inf. Roman Kania „Ekowod”

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA
W NAMYSŁOWIE
7 września br. o godz. 17.00 w Namysłowskiej Izbie
Regionalnej odbędzie się wernisaż wystawy „Nie od razu
wolną Polskę zbudowano: Działalność opozycyjna w
Namysłowie w latach 1981-1989”.
W ramach wystawy zaprezentowane zostaną materiały
dotyczące działalności opozycyjnej w Namysłowie w latach
1981-1989. Będą to materiały graficzne typu zdjęcia, bibuły
solidarnościowe, dokumenty i inne materiały odsłaniające kulisy
działalności opozycyjnej w mieście. Zaprezentowany zostanie
m.in. srebrny medal podarowany przez opozycjonistów
papieżowi Janowi Pawłowi II (srebro na medal zostało
przekazane przez mieszkańców Namysłowa).
Wystawa odbędzie się w ramach Europejskich Dni
Dziedzictwa 2013. Jest to największy w Europie projekt
społeczny i edukacyjny, najważniejsze święto zabytków kultury
Starego Kontynentu. Celem tegorocznej edycji jest pokazanie
Polski jako państwowości, która ukonstytuowała się w X wieku i
trwa do dzisiaj oraz przypomnienie jaką jest ona wartością i jakie
były koleje jej kształtowania. Wybór tegorocznego tematu wynika
w dużej mierze z faktu, że XXI edycja EDD zbiega się z 150.
rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego.
Wystawę w namysłowskiej Izbie Regionalnej oglądać
będzie można do połowy września br.
JG

W TROSCE O ŚRODOWISKO
20 czerwca br. w Filharmonii Opolskiej odbyła się uroczysta
konferencja z okazji 20-lecia działalności Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
Wzięło w niej udział ponad 400 osób. Podczas uroczystości
złożono gratulacje i odznaczenia tym, którzy swoim działaniem
wpływają na polepszenie stanu środowiska. Wśród
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JG
BURMISTRZ NAMYSŁOWA
WYRÓŻNIONY PRZEZ KOMENDANTA
GŁÓWNEGO POLICJI

NAJLEPSI W ROKU SZKOLNYM
2012/2013

24 lipca br. opolski Rynek zapełnił się funkcjonariuszami
policji z całej Opolszczyzny, którzy tego dnia obchodzili swoje
święto. Podczas wojewódzkich uroczystości przyznane zostały
nominacje, a także wręczono odznaczenia. Wśród zasłużonych
osób, jako jeden z trzech wyróżnionych samorządowców
Opolszczyzny, znalazł się Burmistrz Namysłowa - Krzysztof
Kuchczyński. Medal „Za Zasługi dla Policji”, nadawany przez
ministra właściwego do spraw wewnętrznych za wybitne zasługi i
poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Burmistrz Namysłowa
otrzymał z rąk Komendanta Głównego Policji - nadinsp. Marka
Działoszyńskiego.
O p r ó c z
Komendanta
Głównego Policji w
Wojewódzkich
Obchodach Święta
Policji w Opolu
uczestniczyli także
m.in.: pełniąca
o b o w i ą z k i
fot. www.opolska.policja.gov.pl
Opolskiego
Komendanta
Wojewódzkiego Policji - insp. Irena Doroszkiewicz, Zastępcy
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, przedstawiciele
władz rządowych i samorządowych, reprezentanci jednostek
policji z całego województwa opolskiego, przedstawiciele służb
współpracujących z Policją, a także policjanci z zagranicznych
jednostek policji.
Uroczystość rozpoczęła się w Katedrze Opolskiej mszą
świętą, odprawioną przez ks. biskupa Pawła Stobrawę.
Następnie, na czele z orkiestrą policyjną KWP w Katowicach,
kompanią honorową i pocztami sztandarowymi,
przemaszerowano na Rynek w Opolu, gdzie odbyła się dalsza
część uroczystości.
Podczas obchodów, zasłużonych Policjantów, którzy
przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców
Opolszczyzny nagrodzono odznaczeniami i awansami na
wyższe stopnie policyjne. Medale w uznaniu szczególnych
zasług i osiągnięć służbowych „Zasłużony Policjant” wręczono
także funkcjonariuszom z Komendy Powiatowej Policji w
Namysłowie, którzy przyczynili się do ochrony bezpieczeństwa
ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Wśród wyróżnionych znaleźli
się:
1) Komendant Powiatowy
Policji w Namysłowie mł.insp. Arkadiusz Bieda,
2) Naczelnik Prewencji i
Ruchu Drogowego kom. Paweł Szlufarski,
3) Asystent ds. nieletnich
i patologii st.asp. Waldemar Stolarz.

27 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Namysłowie nagrodzono
uczniów placówek oświatowych Gminy Namysłów, którzy w roku
szkolnym 2012/2013 uzyskali najwyższą średnią ocen oraz
laureatów etapów gminnych wojewódzkich konkursów
przedmiotowych w roku szkolnym 2012/2013.
Zasłużonym uczniom
nagrody wręczyli
Zastępca Burmistrza
Namysłowa – Andrzej
Galla oraz Naczelnik
Wydziału Oświaty i
Kultury Fizycznej
Urzędu Miejskiego w
Namysłowie –
Sławomir Hinborch.
S t y p e n d i a w
wysokości od 200,00
do 1000,00 zł
przyznano 29
uczniom. Najlepsi
uczniowie otrzymali
także pamiątkowe
statuetki. 41 osobom laureatom konkursów
przedmiotowych
wręczono nagrody
książkowe oraz listy gratulacyjne i dyplomy.

reklama płatna

Wśród policjantów
awansowanych na wyższy
stopień w korpusie
podoficerskim wyróżniona
została dzielnicowa z
Komendy Powiatowej Policji
w Namysłowie - st.sierż.
Daria Węgrowska.
JG wg inf. KPP w Namysłowie
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MAMY MATEMATYCZNEGO
MISTRZA POLSKI!

był pobyt na letnich warsztatach gitarowych.
1 czerwca br. Namysłowianka zajęła II miejsce w
Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Gitarowym w
Trzęsaczu, a 8 czerwca br. - I miejsce w swojej grupie wiekowej
oraz Grand Prix dla najlepszego uczestnika bez względu na wiek,
w Ogólnopolskim Festiwalu "Wśród pól" w Witowicach koło
Wrocławia. Główną nagrodą dla zdobywczyni Grand Prix była
cenna gitara wręczona przez dyrektora firmy "Interton" z Gdyni.
9 czerwca br. młodą gitarzystkę można było posłuchać na
koncercie Młodych Talentów Opolszczyzny w Filharmonii
Opolskiej.
JG wg inf. Z.Wochala

Uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jastrzębiu
już po raz drugi uczestniczyli w innowacyjnym projekcie pn.
”Matematyka Innego Wymiaru” Matematyczne Mistrzostwa
Polski Dzieci i Młodzieży. Do projektu przystąpiło ponad 700 szkół
z całej Polski i ponad 22 tys. uczniów w jedenastu kategoriach
wiekowych (od klas drugich szkół podstawowych do klas trzecich
szkół ponadgimnazjalnych).
Do kwietniowych mistrzostw uczniowie przygotowywali się
na zajęciach koła matematycznego od początku roku szkolnego.
Młodzi matematycy mogli ponadto korzystać z bogatej bazy
materiałów dydaktyczny stworzonej na stronie internetowej
organizatora konkursu. Każdy uczeń mógł pogłębiać swoją
wiedzę i umiejętności rozwiązując zadania, łamigłówki, grając w
matematyczne gry, korzystając z plansz interaktywnych itp.
Uczestnicy otrzymali też specjalny zbiór zadań pomocny w
przygotowaniach do konkursu oraz materiały dydaktyczne na
płycie CD.
W tym roku z zadaniami z
„Kwadratolandii” zmierzyło się
9 uczniów z klas II – VI Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w
Jastrzębiu. Uczeń klasy
czwartej - Kamil Zaburski
zajął w tej dyscyplinie
konkursowej pierwsze
miejsce, wyprzedzając 3150
czwartoklasistów z całej
Polski! W nagrodę otrzymał
wspaniały złoty medal i cenne
Kamil Zaburski
nagrody: tablet, mini wieżę
fot. Agnieszka Zburska
oraz książkę.
Wysokie lokaty uzyskali także: Patrycja Gruszka z klasy
piątej – I miejsce w województwie (24. miejsce w Polsce) oraz
Jakub Klimza – III miejsce w województwie spośród
trzecioklasistów (61. miejsce w kraju).
Laureatom serdecznie gratulujemy.

MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY
HISTORYCZNE W NAMYSŁOWSKIM ŚHP
24 lipca br. w Izbie Regionalnej w Namysłowie Zastępca
Burmistrza Namysłowa - Andrzej Galla spotkał się z grupą
młodzieży z Niemiec, Ukrainy i Polski, uczestnikami warsztatów
historycznych p.n. "Na styku kultur”, organizowanych przez
Środowiskowy Hufiec Pracy w Namysłowie.

Inf. Szkolny koordynator projektu „Matematyka Innego
Wymiaru” - B. Szkutnik – Orlikowska

Głównym tematem wymiany młodzieży była przedwojenna i
powojenna historia Namysłowa, łącząca losy trzech państw Polski, Niemiec i Ukrainy, w tym zagadnienia związane z
przesiedleniami, wysiedleniami i wypędzeniami. Uczestnikom
warsztatów najważniejszych informacji na temat historii
Namysłowa udzieliła Jadwiga Kawecka - muzealnik z
Namysłowskiego Ośrodka Kultury.
W ramach warsztatów, dla młodzieży zorganizowano
wycieczki edukacyjne do różnych "miejsc pamięci” w Polsce, np.
do Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu, gdzie młodzież
oddała hołd ofiarom Holokaustu, poprzez złożenie zniczy i
kwiatów pod „Ścianą Śmierci” czy do Pałacu w Krzyżowej, gdzie
uczestnicy warsztatów zapoznali się z tematyką ruchu oporu oraz
symboliką Krzyżowej i Mszy Pojednania Narodu Polskiego i
Niemieckiego. Najważniejsze zabytki Namysłowa młodzież
miała okazję poznać m.in. podczas gry "w podchody”.
Na zakończenie wymiany młodzież nagrała film "Polska w
pigułce” oraz wspólnie posadziła "Drzewo Przyjaźni”. Niemiecka i
ukraińska młodzież gościła w Namysłowie do 30 lipca br.

SUKCESY MŁODEJ
GITARZYSTKI Z NAMYSŁOWA
W styczniu br. zajęła I miejsce
w prestiżowym Finale
Przesłuchań Gitarowych
Uczniów Szkół Muzycznych w
Warszawie, organizowanym
przez Centrum Edukacji
Artystycznej. To tylko jedno z
wielu osiągnięć młodej
gitarzystki, uczennicy IV klasy
Państwowej Szkoły Muzycznej w
Namysłowie – Katarzyny
Wochal.
W konkursie co roku biorą udział
najlepsi uczniowie państwowych
szkół muzycznych I stopnia z
całej Polski. Do tegorocznego
finału dostało się 90 osób po
fot. Z.Wochala przejściu eliminacji w pięciu
konkursach makroregionalnych.
Kasia do finału awansowała po konkursie makroregionalnym w
Głogowie, w którym wystąpiło 150 uczestników. Główną nagrodą

JG wg inf. OHP w Opolu

MIEJSCE NA TWOJĄ
REKLAMĘ
ZADZWOŃ 774190344
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VIII SZTAFETA PRZYJAŹNI
27 czerwca br. o godz. 7.00 z Placu Wolności w Namysłowie
wyruszyła VIII Sztafeta Przyjaźni Namysłów - Lwów Podwołoczyska 2013. Wytrwałości i powodzenia uczestnikom
sztafety życzyli: Burmistrz Namysłowa - Krzysztof Kuchczyński,
Zastępca Burmistrza Namysłowa – Andrzej Galla oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej w Namysłowie - Jarosław
Iwanyszczuk. Na stracie obecni byli także: Komendant
Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie - st. bryg. Krzysztof
Gacek, pracownicy Banku Spółdzielczego w Namysłowie,
rowerzyści z „Rowerowego Patrolu” oraz namysłowscy
motocykliści.
z arch. T.Kulbata

jak to określili, głównie w namiotach, nawet w lesie.
Obaj panowie są emerytowanymi górnikami. Zamiłowanie
do jazdy na rowerach uskuteczniają od ok. 10 lat. O wyprawie
dookoła Polski myśleli już od kilku lat, ale jak sami podkreślają,
taka wyprawa wymaga długich i dokładnych przygotowań. Nie
ukrywają, że była to wspaniała przygoda, dająca ogromną
satysfakcję, ale także ciężka, wiążąca się z licznymi
niebezpieczeństwami wyprawa. Dlatego też śmiałkowie
zachęcają gorąco do uprawiania sportów rowerowych, ale
przestrzegają jednocześnie, iż wszelkie tego typu wycieczki
rowerowe wymagają rzetelnego przygotowania.
JG

NAMYSŁOWIANIN
W MARATONIE KARKONOSKIM

fot. Cz.Kowalczyk

Przed startem, wnuczek słynnego biegacza z Mikowic Michała Stadniczuka wręczył uczestnikom sztafety kwiaty, które
zostały złożone na Cmentarzu Orląt Lwowskich,
a następnie uroczyste odliczanie do startu rozpoczął Burmistrz
Namysłowa – Krzysztof Kuchczyński.
W sztafecie wzięło udział 21 biegaczy. Większość z nich
stanowili Namysłowianie, ale byli wśród nich także mieszkańcy
Wołczyna, Oławy i Wrocławia. Do granic Namysłowa
uczestnikom sztafety towarzyszył Michał Stadniczuk.
Trasa VIII Sztafety Przyjaźni Namysłów - Lwów Podwołoczyska 2013 prowadziła od Namysłowa przez Wołczyn,
Kluczbork, Olesno, Koziegłowy, Dobrodzień, Tarnów, Przemyśl,
Medykę (przekroczenie granicy), Gródek Jagielloński, Lwów,
Tarnopol i Podwołoczyska i liczyła łącznie 730 km.
JG

3 sierpnia br. w
Szklarskiej Porębie miał
miejsce V Maraton
Karkonoski, w ramach
którego odbyły się 10.
Mistrzostwa Świata w
Długodystansowym Biegu
Górskim. Wziął w nim udział
Namysłowianin – Dariusz
Skrok, który dystans 42 km
pokonał w 5 godz. i 41 min.,
zajmując tym samym 286.
miejsce wśród 700
startujących uczestników.
Trasa biegła od dolnej stacji
wyciągu na Szrenicę do mety
wyznaczonej na szczycie
g ó r y. W m a r a t o n i e
wystartowało ok. 700 osób z
27 państw świata. Bieg
ukończyło ok. 560 z nich.
- W Maratonie Karkonoskim brałem udział po raz pierwszy i już
czekam na start w przyszłym roku. Mam nadzieję, że uda mi się
poprawić swój wynik – informuje pan Dariusz, który na swoim
koncie ma także udział m.in. w Maratonie Gór Stołowych czy
Mistrzostwach Polski w Biegach Górskich.
JG

NA ROWERZE DOOKOŁA POLSKI
Z HERBEM NAMYSŁOWA NA PIERSI
Namysłowianin - Tadeusz Kulbat i pochodzący z Bełchatowa
- Krzysztof Simkowski podczas wyprawy dookoła Polski
przejechali ok. 3558 km w 32 dni. Nie byłoby w tym nic
nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że dokonali tego na rowerach!
Przez całą trasę ubrani byli w koszulki, prezentując herby swoich
miast.
Swoją „wyprawę życia” rozpoczęli 20 czerwca br. z Krakowa.
Trasa biegła wzdłuż granic Polski, m.in. przez takie miejscowości
jak: Limanowa, Sanok, Przemyśl, Gdańsk, Szczecin, a następnie
wzdłuż niemieckiej granicy (ok. 800 km) aż do źródła Nysy
Łużyckiej w Czechach z powrotem do Krakowa, zahaczając
jednocześnie o dwa punkty styku granic trzech państw, tj. Polski –
Rosji – Litwy (trój styk leżący w gminie Wiżajny) i Polski – Czech –
Niemiec, znajdujący się pomiędzy miejscowościami Porajów,
Gródek nad Nysą i Żytawą.
Rowerzyści jeździli codziennie w godz. od 8.00 do 18.00,
przemierzając ok. 100 km dziennie. Nocowali - „gdzie popadło” -

fot. FotoMaraton.pl
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„NOWE PERSPEKTYWY 2"

OGŁOSZENIE

Od 1 lipca br. w Środowiskowym Hufcu
Pracy w Namysłowie trwa nabór do
drugiej edycji ogólnopolskiego projektu
pn. „Nowe Perspektywy 2”.
Projekt zakłada 2 kategorie beneficjentów
w podziale na 10-cio osobowe grupy.
Pierwszą kategorię stanowi młodzież
zagrożona wykluczeniem społecznym w
wieku 15-17 lat zarówno z OHP jak i spoza OHP, nierealizująca
obowiązku szkolnego bądź zaniedbująca naukę, zagrożona
wypadnięciem z systemu oświaty i tym samym wymagająca
natychmiastowego wsparcia pedagogicznego. W ramach
projektu dla tej grupy odbywać się będą zajęcia: motywacyjne,
mające na celu rozwój osobisty uczestników, doradztwa
zawodowego (zajęcia grupowe oraz indywidualne), warsztaty
wyrównawcze z przedmiotów szkolnych oraz wsparcie
psychologiczne (zajęcia w grupie oraz indywidualne). Drugą
kategorię beneficjentów stanowi młodzież w wieku 18-25 lat,
nieucząca się i niepracująca, zagrożona wykluczeniem
społecznym, której ograniczenia materialne i środowiskowe, a
także brak kwalifikacji zawodowych utrudnia samodzielne
nabycie umiejętności gwarantujących udany start życiowy. Dla
młodzieży przewidziane zostały następujące zadania
umożliwiające podwyższenie kwalifikacji zawodowych: kurs
przedsiębiorczości, kurs komputerowy podstawowy, kurs ECDL
(European Komputer Driving Licence) Start lub kurs
równoważny, kursy zawodowe (operator wózka widłowego,
fryzjerski, stylizacja paznokci itp.), kursy językowe, kurs prawa
jazdy kat. B, praktyki zawodowe u pracodawców, za które
beneficjenci otrzymają wynagrodzenie.
Zakończenie projektu przewidziano na 30 czerwca 2014
roku. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Osoby
zainteresowane zgłaszać się do Środowiskowego Hufca
Pracy w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 3b (dawny internat
Zespołu Szkół Rolniczych, wejście od strony Prokuratury).
Więcej informacji można uzyskać również pod nr. tel.
77 410 17 36
JG wg. inf. ŚHP w Namysłowie

Działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust 1 i 2
oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) i § 13
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz.U. nr 207, poz. 2108 z 2004 r.) oraz na podstawie
uchwały nr 2/2/13 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w Namysłowie z dnia 13 marca 2013r .
Zarząd „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie
ogłasza
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ul. Piłsudskiego 1, o
powierzchni użytkowej 95,27 m2, składającego się z 4 pokoi, 2
łazienek, kuchni, przedpokoju wraz z przynależną piwnicą o pow.
4,59 m2 oraz udziałem wynoszącym 2399/10000 w częściach
wspólnych budynku i prawem współwłasności działki gruntowej nr
1104/2 km. 10 o pow. 0.0439 ha objętej KW OP1U/00064767/0.
Cena wywoławcza wynosi - 84 200,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2013 r. godz. 10.00 w
siedzibie „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie ul. Stanisława Dubois 5,
pok. nr 1a.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w
wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 8 420,00 zł płatna do dnia
23 września 2013r. (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 oraz 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. 77 410 72 75 w
godz. 7.00 - 10.00 lub 14.00 - 15.00.
Prezes Zarządu
Michał Ilnicki

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży,
położonej w miejscowości Kamienna
Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul.
Stanisława Dubois 3 (budynek B, III piętro) została wywieszona
informacja na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej, tj. działki nr 361/1, k. m. 1., o
powierzchni 0,0295 ha, położonej w Kamiennej, dla której Sąd
Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą nr OP1U/00082224/4, przeznaczonej pod
użytki rolne.
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 20 września
2013 r.
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński
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OGŁOSZENIE

GMINA NAMYSŁÓW UZYSKAŁA
DOFINANSOWANIE NA
TERMOMODERNIZACJĘ 8 BUDYNKÓW

Działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust 1 i 2
oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) i § 13
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz.U. nr207, poz. 2108 z 2004 r.) oraz na podstawie
uchwały nr 6/16/2012 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w Namysłowie z dnia 4 lipca 2012 r.

Gmina Namysłów uzyskała dofinansowanie w
wysokości ok. 1,9 mln zł na termomodernizację 8 budynków
użyteczności publicznej.
13 sierpnia br. Zarząd Województwa Opolskiego, jako
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął uchwałę w
sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach IV
naboru wniosków do działania 4.3 Ochrona powietrza,
odnawialne źródła energii Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w
zakresie kategorii interwencji 43 – efektywność energetyczna,
produkcja skojarzona (kogeneracja) zarządzanie energią.
Spośród 7 złożonych wniosków, tylko 4 zostały zakwalifikowane
do dofinansowania. Projekt złożony przez Gminę Namysłów
uplasował się na pierwszym miejscu.
Projekt ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez
termomodernizację 8 budynków użyteczności publicznej w
gminie Namysłów. W ramach realizacji projektu przeprowadzone
zostaną prace budowlano – montażowe i instalacyjne na
następujących obiektach:
1) Szkole Podstawowej nr 3 w Namysłowie,
2) Przedszkolu nr 4 w Namysłowie,
3) Sali Gimnastycznej Gimnazjum nr 1 w Namysłowie
(koło NOK),
4) budynku B Gimnazjum nr 1 w Namysłowie,
5) Zespole Placówek Oświatowych w Smogorzowie,
6) remizy OSP w Smogorzowie,
7) świetlicy ZPO w Smogorzowie,
8) budynku Namysłowskiego Ośrodka Kultury.

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 - 80 000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2013 r. godz. 10.00 w
siedzibie „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie ul. Stanisława Dubois
5, pok. nr 1a.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w
wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 8 000,00 zł płatna do dnia
23 września 2013 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. 77 410 72 75 w
godz. 7.00 - 10.00 lub 14.00 - 15.00.
Prezes Zarządu
Michał Ilnicki

UWAGA OKAZJA !
Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. w
Namysłowie informuje, że tylko do końca roku 2013 r. możecie
Państwo wykupić najmowane lokale mieszkalne na własność
z 60 % bonifikatą! Po tym terminie ulga wynosić będzie 50%.
W celu uzyskania niezbędnych informacji zapraszamy do
siedziby „ZAN” Sp. z o.o. przy ul. Stanisława Dubois 5
w Namysłowie, pok. nr 8 w godz. 7.00 – 10.00 lub 14.00 – 15.00.
Prezes Zarządu
Michał Ilnicki

INFORMACJA
Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul.
Dubois 3 (budynek B, III piętro) wywieszony został wykaz
nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy
Namysłów przeznaczonych do dzierżawy.
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński
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Zakres prac termoizolacyjnych to: ocieplenie ścian i
stropodachów, modernizacja wewnętrznych instalacji
centralnego ogrzewania, wymiana częściowa okien i drzwi,
modernizacja istniejącej kotłowni węglowej oraz montaż
instalacji do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii w 4
budynkach: budynku SP nr 3, budynku Przedszkola nr 4,
budynku Sali Gimnastycznej Gimnazjum nr 1, budynku NOK.
Termomodernizacja ma na celu ograniczenie emisji pyłów i
gazów cieplarnianych oraz węglowodorów aromatycznych.
Uzyskane dofinansowanie, tj. ok. 1,9 mln zł, pokryje 85 %
kosztów inwestycji. Prace remontowe mają potrwać do września
2014 r.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Urzędu Miejskiego w Namysłowie
Tadeusz Bagiński

ZARZĄD „PZERiI REJON I” WYBRANY
25 czerwca br. odbył się Walny Zjazd Delegatów Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Namysłowie Rejon I
z siedzibą przy ul. Harcerskiej 1.
Na zjeździe pozytywnie oceniono pięcioletnią kadencję
ustępującego Zarządu. Komisja Rewizyjna podkreśliła wzorowe
prowadzenie dokumentacji i realizację zadań programowych
wnioskując o udzielenie absolutorium.
W tym dniu wybrano także Zarząd na kadencję 2013-2018 w
składzie 25 osób. Przewodniczącą Zarządu została ponownie
Krystyna Lupa. Pozostali członkowie Zarządu to:
1. Romana Cioch – zastępca przewodniczącej,
2. Regina Podpora - zastępca przewodniczącej,
3. Kazimiera Danuta Kozieł – sekretarz,
4. Janina Dominik – skarbnik.
Zarząd urzęduje w środy i piątki w godzinach 9-13,
ul. Harcerska 1, Namysłów , tel. 77 410 75 13
JG
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Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651
z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14
września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz.
2108), w związku z zarządzeniem Nr 418/VI/13 Burmistrza
Namysłowa z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Działając zgodnie z art. 38 ust. 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.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2108), w
związku z zarządzeniem Nr 382/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia
29 stycznia 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości,

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
II publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
III publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż
1. działki nr 501/244 o powierzchni 0,1160 ha,
cena wywoławcza – 66 000,00 zł,
2. działki nr 501/245 o powierzchni 0,1171 ha,
cena wywoławcza – 66 100,00 zł,
3. działki nr 501/246 o powierzchni 0,1326 ha,
cena wywoławcza – 75 000,00 zł,
4. działki nr 501/247 o powierzchni 0,1152 ha,
cena wywoławcza – 65 000,00 zł,
5. działki nr 501/248 o powierzchni 0,1200 ha,
cena wywoławcza – 68 000,00 zł.

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

Podane ceny wywoławcze nieruchomości są cenami brutto – zawierają
podatek VAT.
Wyżej wymienione działki są niezabudowane, bez obciążeń
hipotecznych, położone w Namysłowie, w zachodniej części miasta w
pobliżu ul. 1 Maja, w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego oznaczone symbolem B.13MU – przeznaczone
pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.
Na działkach numer 501/246, 501/247 i 501/248 znajduje się zabytek
archeologiczny nr 28 wpisany do rejestru zabytków województwa
opolskiego nr A-61-66.

Cena wywoławcza - 22 000,00 zł
(słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100)
Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną brutto – zawiera podatek
VAT.
Wadium wynosi 2 200,00 zł
(słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100)
Przetarg odbędzie się w dniu 27 września 2013 r.
o godzinie 10:30
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3,
budynek B, pokój nr 28.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 września 2013r. o godzinie 10:00
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3,
budynek B, pokój nr 28.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w
wysokości 10% ceny wywoławczej płatna do dnia 23 września
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 oraz koszty
przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży,
płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy
notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.
Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny,
informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki z
dnia 22.07.2013 nie doszedł do skutku ze względu na brak wpłat
wadium.
Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i
na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału
Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w
Namysłowie, tel. 77 4190 377 (w godzinach pracy Urzędu).

Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński
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Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w
wysokości 10% ceny wywoławczej płatna do dnia 23 września
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 oraz koszty
przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży,
płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy
notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.
Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny,
informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w działek
z dnia 17.04.2013 r. nie doszedł do skutku z uwagi na brak postąpienia
w przypadku każdej licytacji, II publiczny przetarg z dnia 22.07.2013 r.
nie doszedł do skutku ze względu na brak wpłat wadium.
Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu),
w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Namysłowie,
tel. 77 4190 377 (w godzinach pracy urzędu).
.
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński
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ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
„CZY ZNASZ SWOJĄ GMINĘ?”
M i ł o
n a m
poinformować, że
zwyciężczynią konkursu
„Czy znasz swoją gminę?”,
o g ł o s z o n e g o w
czerwcowym numerze
„Gazety Namysłowskiej”
jest mieszkanka Pawłowic
Namysłowskich - pani
Alicja Śpiewak.
Gratulujemy serdecznie!
Informujemy jednocześnie,
że zdjęcie, którego
dotyczył konkurs
przedstawiało figurkę
Ś w i ę t e j R o d z i n y,
znajdującą się na
kamienicy przy ulicy
Ludwika Waryńskiego w
Namysłowie.

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

reklama płatna

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
godz. 12.30 – zbió rka uczestnikó w doż ynek i delegacji z wień cami
doż ynkowymi na placu przy ś wietlicy wiejskiej w Krasowicach.
Przemarsz korowodu doż ynkowego w kierunku ołtarza,
godz. 13.00 – Polowa Msza Sw. Doż ynkowa,
godz. 14.00 – ceremonia doż ynkowa, podczas któ rej nastąpią:
przekazanie chleba z tegorocznych zbioró w, okolicznoś ciowe
wystąpienia, konkurs wień có w doż ynkowych,
godz. 15.00 – występy artystyczne zespołó w: „Slązak” ze Szkoły
Podstawowej nr 4 w Namysłowie, „Namysłowiacy”,
„Głuszynianki”, „Radzowiczanie”, „Skowronki Przeczowskie”,
„Wilkowianie”, „Kresowiacy”,
godz. 18.30 – parada Namysłowskiego Stowarzyszenia
Motocyklistó w,
godz. 19.00 – występ Zespołu Tań ca Nowoczesnego „Crash” i
„Mini Crash”, pokaz tań ca breakdance w wykonaniu formacji
„Fundamenty Stylu”,
godz. 19.30 – występy artystyczne zespołó w namysłowskich
szkó ł,
godz. 21.00 – pokaz sztucznych ogni,
godz. 21.10 – występ zespołu „Imperium”,
godz. 22.30 – 2.00 – zabawa taneczna z zespołem „Kanon”.

NOWE EKSPONATY W IZBIE REGIONALNEJ
Zasoby namysłowskiej Izby
Regionalnej zostały powiększone o
eksponaty przekazane przez potomka,
związanej z Gręboszowem,
hrabiowskiej rodziny niemieckiej –
Petera Graf Henckel von
Donnersmarcka.
12 czerwca br. w Namysłowskim
Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość,

podczas której nastąpiło
uroczyste przekazanie na ręce
Zastępcy Burmistrza
Namysłowa – Andrzeja Galli
dwóch portretów z XVIII w.,
p r z e d s t a w i c i e l i r o d ó w,
historycznie związanych z
Gręboszowem, fotografii pałacu
w Gręboszowie, a także
dokumentacji, rękopisów oraz
Munduru Bractwa Strzeleckiego
w Euskirchen ze zbiorów
Manfreda Klisch'a,
pochodzącego z Woskowic
Małych. Wszystkie te eksponaty
można aktualnie podziwiać w
Izbie Regionalnej w Namysłowie.
Spośród zagranicznych gości na
uroczystości obecni byli także:
Starosta powiatu Euskirchen w
Niemczech – Günter Rosenke wraz z
małżonką, Berthold Blomeyer – Prezes
Stowarzyszenia Namslauer Heimat
Freunde, a także uczniowie G S H
Georgschule w Euskirchen, którzy
przyjechali do Namysłowa w ramach
wymiany młodzieży, zorganizowanej
wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 3 w
Namysłowie. Obie szkoły współpracują ze
sobą od 2006 roku. Euskirchen to bowiem
miasto silnie związane z Namysłowem.
Mieści się tam siedziba organizacji
zrzeszającej byłych mieszkańców
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Namysłowa pn. „Namslauer Heimat
Freunde”, współpracująca z Zarządem
Namysłowskim Towarzystwa SpołecznoKulturalnego Niemców na Śląsku
Opolskim. W Euskirchen znajduje się
również kamień poświęcony pamięci
dawnych Namysłowian, przesiedlonych w
czasie wojny na tereny niemieckie.
Uroczystość uświetniły występy
artystyczne uczniów ze Szkoły
Podstawowej nr 3 w Namysłowie, których
opiekunem jest nauczycielka Danuta Miś.
JG

reklama płatna

