Nr 9 (66)/2013 Magazyn samorządowy

Nowe stawki podatków

GRUDZIEŃ

...str. 4-6

Zmiany w gospodarowaniu
odpadami komunalnymi ...str. 6-8

Przebudowa dróg w centrum
Namysłowa zakończona ...str. 3

Zakończono remont kościoła
w Kamiennej ...str. 9

GRUDZIEŃ 2013

Szanowni Mieszkańcy Gminy Namysłów,

kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie. Inwestycja
kosztować będzie ponad 3 mln zł.
W nadchodzącym 2014 roku planuje się przede
wszystkim zakończenie rozpoczętych inwestycji, a także
wykonanie termomodernizacji 8 budynków użyteczności
publicznej, tj. Szkoły Podstawowej nr 3 w Namysłowie,
Przedszkola nr 4 w Namysłowie, sali gimnastycznej oraz
budynku B Gimnazjum nr 1 w Namysłowie, Zespołu
Placówek Oświatowych w Smogorzowie, remizy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Smogorzowie, świetlicy
ZPO w Smogorzowie oraz budynku Namysłowskiego
Ośrodka Kultury. Całkowity koszt inwestycji to ok. 2,5 mln
zł. W ramach Regionalnego Programu Województwa
Opolskiego 2014-2020 w zakresie ochrony, promocji i
rozwoju zasobów przyrodniczych, kulturowych i
historycznych obszaru Stobrawskiej Strefy, w najbliższych
latach Gmina Namysłów planuje wykonanie systemu
zabezpieczeń i renowacji obiektów sakralnych tj.: kościoła
filialnego p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny w Namysłowie, kościoła p.w. św. Franciszka z
Asyżu i św. Piotra z Alkantary w Namysłowie, kościoła pw.
św. Apostołów Piotra i Pawła w Namysłowie, a także
kościołów: w Baldwinowicach, Michalicach, Woskowicach
Małych, Kowalowicach, Bukowie Śląskiej, Kamiennej oraz
odnowienie murów obronnych wraz z odbudową baszt i
budynku mieszczącego piec chlebowy; wykonanie nowych
ścieżek rowerowych wraz z oznaczeniami obiektów
turystycznych tablicami informacyjnymi w Namysłowie.
Wiem, że potrzeb jest bardzo wiele. W miarę naszych
możliwości, przede wszystkim finansowych, staram się
sukcesywnie je zaspokajać, by nasza mała ojczyzna
z roku na rok stawała się dla nas – mieszkańców miejscem
co raz bardziej przyjaznym, a także ciekawym punktem na
mapie turystycznej oraz atrakcyjnym terenem pod
inwestycje. Zależy mi bardzo na tym, by młodzi ludzie nie
musieli szukać swojego miejsca w większych miastach czy
poza granicami kraju, chciałbym by Namysłowska Ziemia
mogła zaspokoić potrzeby jej Mieszkańców, zarówno te
materialne jak i kulturalne.
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

koniec roku to czas podsumowań i refleksji. Myślimy o
naszych sprawach osobistych i zawodowych o tym, które z
postanowień udało nam się zrealizować, a które plany
trzeba przenieść na następny rok. Za nami kolejny, mam
nadzieję, że pomyślny dla nas wszystkich, rok 2013. W
Gminie Namysłów był to czas, który obfitował w wiele
ważnych przedsięwzięć, dzięki którym nasza mała
ojczyzna staje się miejscem coraz bardziej przyjaznym dla
nas - jej mieszkańców, ale także coraz atrakcyjniejszym
terenem turystycznym i inwestycyjnym.
W kończącym się 2013 roku na terenie gminy
Namysłów udało się wykonać wiele ważnych
przedsięwzięć. Największym wyzwaniem, z którym
musiała zmierzyć się Gmina Namysłów była bez wątpienia
przebudowa systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi. W związku ze zmianami ustawowymi w
zakresie gospodarki komunalnej, samorządy gminne
przejęły odpowiedzialność za utrzymanie czystości i
porządku na terenach swoich gmin. Dlatego teraz to Gmina
Namysłów odpowiedzialna jest za odbiór odpadów
komunalnych z Państwa domów i właściwe zarządzanie
nimi. Mam nadzieję, że wprowadzone zmiany znacząco
wpłyną na poprawę środowiska naturalnego, poprzez
zwiększenie Państwa świadomości, zachęcenie do
selektywnej zbiórki odpadów oraz mądrego i świadomego
ograniczania ilości śmieci powstających w gospodarstwach
SUPER GRAND PRIX DLA BANKU
domowych.
Dzięki funduszom własnym, dofinansowaniu z SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE
budżetu państwa, a także przy znacznym udziale środków
5 grudnia br. w Domu Literatury w Warszawie odbyło się
unijnych, w mijającym roku zrealizowaliśmy wiele uroczyste podsumowanie 45. edycji konkursu „Orzeł
Agrobiznesu”. Bank
ważnych inwestycji, które przyczynią się do poprawy
Spółdzielczy w Namysłowie
bezpieczeństwa i jakości życia w gminie. Do
otrzymał Super Gand Prix
najważniejszych inwestycji zrealizowanych w 2013 roku z
za wybitne osiągnięcia
pewnością należy zaliczyć: przebudowę Placu Wolności
rynkowe – najwyższą
oraz dróg w centrum Namysłowa wraz z remontem
nagrodę w konkursie.
Patronat nad konkursem
chodników i parkingów za kwotę ok. 2 mln zł, budowę
objął
wicemarszałek Sejmu
ciągu pieszo-rowerowego przy drodze Namysłów –
R
P
- E u g e n i u s z
Kamienna, którego koszt wyniósł ok. 590 tys. zł.
Grzeszczak. W konkursie
Rozpoczęto także przebudowę biurowca przy ul.
wyróżnienie otrzymał także
Łączańskiej 11 w Namysłowie na budynek mieszkalny.
Prezes BS w Namysłowie –
W 2014 roku powstanie tam 15 mieszkań socjalnych.
Zdzisław Bąk.
Serdecznie gratulujemy!
Całkowity koszt inwestycji szacuje się na ok. 890 tys. zł. źródło: bs.net.pl
JG
W połowie września br. ruszyły prace związane z budową
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RENOWACJA ZABYTKÓW
W LATACH 2014-2020

PRZEBUDOWA DRÓG W CENTRUM
NAMYSŁOWA ZAKOŃCZONA

Gmina Namysłów zakwalifikowała się do udziału w
projekcie Regionalnego Programu Województwa
Opolskiego 2014-2020 pod nazwą „Ochrona, promocja i
rozwój zasobów przyrodniczych, kulturowych i
historycznych obszaru Stobrawskiej Strefy”.
20 podmiotów uzyska dofinansowanie na realizację
swoich strategicznych projektów w ramach RPO WO 2014 –
2020. Jednym z nich jest projekt „Ochrona, promocja i rozwój
zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych
obszaru Stobrawskiej Strefy”, którego realizacja powierzona
jest Gminom: Namysłów, Pokój, Wilków, Domaszowice i
Świerczów, Łubniany, Popielów, Murów, Dobrzeń Wielki, a
także Starostwu Powiatowemu w Namysłowie, który jest
liderem projektu. Łączna wartość zadania, tj. 8,4 mln euro jest
finansowana w 85 % ze środków RPO WO. Gmina
Namysłów w ramach tego projektu wykorzysta kwotę 9 mln zł.
Projekt ma na celu zachowanie dawnej świetności
następujących zabytków: kościoła pw. św. Michała
Archanioła w Michalicach, kościoła parafialnego pw.
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w
Kowalowicach, kościoła parafialnego pw. św. Trójcy w
Baldwinowicach, kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca w
Woskowcach Małych, kościoła filialnego pw. św. Jakuba
Starszego w Bukowie Śląskiej, kościoła filialnego pw. św.
Jadwigi Śląskiej w Kamiennej, kościoła p.w. św. Franciszka z
Asyżu i św. Piotra z Alkantary w Namysłowie, kościoła pw. św.
Apostołów Piotra i Pawła w Namysłowie, kościoła filialnego
p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w
Namysłowie oraz budynku przy Muzeum Techniki Młynarskiej
w Namysłowie, w którym znajduje się piec chlebowy. W tych
obiektach planuje się także montaż sygnalizacji
przeciwpożarowej, instalacji alarmowej oraz monitoringu
wizyjnego. Dodatkowo, w trzech drewnianych kościołach, tj.
w Baldwinowicach, Michalicach oraz Woskowicach Małych
zamontowana zostanie bezinwazyjna instalacja gaszenia
pożarów, tj. przy użyciu bezpiecznego dla otoczenia gazu.
Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe będzie gaszenie
ewentualnych pożarów nie niszcząc przy tym wnętrz
kościołów.
W kościele filialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny w Namysłowie wykonane zostaną
ponadto roboty budowlane w zakresie oczyszczania murów,
wykonania izolacji przeciwwilgociowej oraz renowacji
historycznych schodów. Zakres przewidzianych prac
remontowych w kościele p.w. św. Franciszka z Asyżu i św.
Piotra z Alkantary w Namysłowie obejmuje wykonanie:
izolacji przeciwwilgociowej, nowego pokrycia dachu, wiązań
pękań murów, konserwacji elewacji, tynkowania i malowania
ścian wraz z rekonstrukcją szczytu zachodniego kościoła,
części sklepień we wnętrzu i nowymi emporami nawowymi.
W kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Namysłowie
planuje się konserwację i renowację ołtarza głównego oraz
organów. Renowacji poddane zostaną także mury obronne
wraz z basztami i budynkiem, w którym mieści się piec
chlebowy. Odtworzone zostaną tam stropy, zamontowane
zostaną instalacje: elektryczna, wodnokanalizacyjna oraz
centralnego ogrzewania, a także wykonana zostanie stolarka
okienna i drzwiowa.
W ramach projektu planuje się także budowę szlaków
turystycznych o łącznej długości ok. 9 km. Ponadto każdy
obiekt turystyczny zostanie oznaczony tablicą informacyjną
wraz z opisem jego historii.
JG/KK

27 listopada br. odbyło się zakończenie, trwającego
od połowy sierpnia br., remontu nawierzchni dróg w
centrum Namysłowa. Przebudowie poddane zostały
ulice: Szkolna, Jagiellońska, Harcerska, Wały Jana III,
Pocztowa, Walerego Wróblewskiego, Partyzantów, a
także Plac Wolności wraz z chodnikami, parkingami i
oświetleniem.

Roboty budowlane przeprowadzone zostały w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II
Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. Gmina Namysłów
uzyskała dofinansowanie w wysokości 958 000,00 zł, tj. 50 %
całkowitych kosztów z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych 2012-2015. Prace budowlane wykonała
firma usługowo – handlowa Maciej Dobosz z Krzepic.
JG/HM

OBSZAR FUNKCJONALNY
KLUCZBORK–NAMYSŁÓW–OLESNO

fot. KPP Namysłów

Mając na uwadze dalszy rozwój gospodarczy i
społeczny, Gmina Namysłów przystąpiła do „Obszaru
funkcjonalnego Kluczbork – Namysłów – Olesno”.
Podpisanie porozumienia w sprawie utworzenia
wymienionego obszaru funkcjonalnego pomiędzy
gminami i powiatami: kluczborskim, namysłowskim i
oleskim, w nowej perspektywie finansowania 2014 –
2020, pozwoli poszczególnym samorządom aplikować
po większe środki unijne.
Obszar funkcjonalny Kluczbork – Namysłów – Olesno
tworzy płaszczyznę współpracy obejmującą dziedziny:
planowania strategicznego i przestrzennego, rozwoju
gospodarczego i wspólnego działania na rzecz pozyskiwania
inwestorów, transportu publicznego zbiorowego, ochrony
dziedzictwa kulturowego, ochrony środowiska, ochrony
przeciwpowodziowej, oświaty, kultury, sportu i turystyki oraz
poprawy infrastruktury.
Zgodnie z zapisami Krajowej Strategii Rozwoju
Regionalnego, wyzwaniem dla przyszłej polityki regionalnej
jest budowanie powiązań funkcjonalnych między miastami, a
ich otoczeniem regionalnym, a zwłaszcza między miastami i
obszarami wiejskimi. Wyłonienie w ramach terytorium
województwa obszarów funkcjonalnych ośrodków
subregionów stwarza większe możliwości wsparcia
finansowego, skierowanego właśnie do tych ośrodków i ich
obszarów funkcjonalnych.
JG
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DOFINANSOWANIE
NA USUWANIE AZBESTU

PODATEK OD ŚRODKÓW
TRANSPORTOWYCH

29 marca br. Gmina Namysłów przystąpiła do IV konkursu
na dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi
programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na
terenie województwa opolskiego, ogłoszonego przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu. Dofinansowanie przedsięwzięcia wynosiło: 50 %
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie; 35 % Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Opolu i 15 % udział środków własnych
Gminy.
W dniu 17 września br. r. Gmina Namysłów podpisała z
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska Gospodarki
Wodnej w Opolu umowę dotacji na przedmiotowe zadanie.
Kwota dofinansowania przedsięwzięcia, jaką Gmina otrzymała
wynosi:
a) 26.234,00 zł ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
b) 18.364,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
c) 7.870,00 zł ze środków własnych Gminy.
Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, na terenie całej Gminy
Namysłów, udało się usunąć i zutylizować wyroby zawierające
azbest z blisko 40 posesji.
SZ

Uchwałą NR XXIII/291/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z
dnia 28 listopada br. wprowadzono następujące roczne stawki
podatku od środków transportowych od jednego środka
transportowego w wysokości:
1) od samochodów ciężarowych wyprodukowanych do dnia
31 grudnia 1999 r. o Dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:
- wyposażonych w katalizator spalin - 726,00 zł,
- niewyposażonych w katalizator spalin - 795,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:
- wyposażonych w katalizator spalin - 928,00 zł,
- niewyposażonych w katalizator spalin - 995,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton:
- wyposażonych w katalizator spalin - 1 191,00 zł,
- niewyposażonych w katalizator spalin - 1 259,00 zł;
2) od samochodów ciężarowych wyprodukowanych od dnia
1 stycznia 2000 r. o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:
- wyposażonych w katalizator spalin - 595,00 zł,
- niewyposażonych w katalizator spalin - 664,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:
- wyposażonych w katalizator spalin - 782,00 zł,
- niewyposażonych w katalizator spalin - 861,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton:
- wyposażonych w katalizator spalin - 1 058,00 zł,
- niewyposażonych w katalizator spalin - 1 127,00 zł;
3) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że w zależności
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia, stawki podatku określa załącznik nr 1.
4) od ciągników siodłowych i balastowych wyprodukowanych do
31 grudnia 1999 r. przystosowanych do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) wyposażonych w katalizator spalin - 1 458,00 zł,
b) niewyposażonych w katalizator spalin - 1 591,00 zł;
5) od ciągników siodłowych i balastowych wyprodukowanych
od dnia 1 stycznia 2000 r., przystosowanych do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) wyposażonych w katalizator spalin - 1 322,00 zł,
b) niewyposażonych w katalizator spalin - 1 391,00 zł;
6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12
ton, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku
określa załącznik nr 2.
7) od przyczep i naczep wyprodukowanych do 31 grudnia 1999 r.,
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego - 798,00 zł;
8) od przyczep i naczep wyprodukowanych od dnia 1 stycznia
2000 r., które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z
wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 666,00 zł;
9) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym
że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej
pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa
załącznik nr 3.

RADNI UCHWALILI
28 listopad br. o godz. 12:00 w dużej sali narad Urzędu
Miejskiego w Namysłowie odbyła się XXIII Sesja Rady
Miejskiej, podczas której podjęto m.in. uchwały w sprawie:
1) zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Namysłów,
2) zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów,
3) uchwalenia Programu współpracy Gminy Namysłów z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok,
4) umieszczania herbu miasta Namysłów na wyrobach
promocyjnych,
5) nadania nazwy ronda w Kamiennej,
6) nadania nazw ulicom: Jana Długosza i Wiosenna,
7) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz
zwolnień od podatku od nieruchomości,
8) określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych,
9) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej,
10) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na
2013 rok.
JG

PODZIĘKOWANIA
Rodzinie, znajomym i współpracownikom
z PKS w Namysłowie, którzy towarzyszyli
mojemu kochanemu bratu

Michałowi Ziółkowskiemu
w ostatniej drodze,
serdeczne podziękowania składa
Irena Gumulak
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10) od autobusów wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1999 r.
w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc:
- wyposażonych w katalizator spalin - 928,00 zł,
- niewyposażonych w katalizator spalin - 995,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc:
- wyposażonych w katalizator spalin - 1 986,00 zł,
- niewyposażonych w katalizator spalin - 2 054,00 zł;
11) od autobusów wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 2000 r.
w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc:
- wyposażonych w katalizator spalin - 795,00 zł,
- niewyposażonych w katalizator spalin - 861,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc:
- wyposażonych w katalizator spalin - 1 855,00 zł,
- niewyposażonych w katalizator spalin - 1 923,00 zł.

reklama płatna

KUPIĘ GRUNTY
SZYBKA WYPŁATA GOTÓWKI
TEL: 692 471 877

reklama płatna

JG

dojazd do klienta gratis!

ZADZWOŃ!
tel. 531 420 972
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Wilków
Pielgrzymowice 14b
Bierutów

reklama płatna

SKUP AUT UŻYWANYCH
ZA GOTÓWKĘ Namysłów

GRUDZIEŃ 2013
ZMIANY W GOSPODAROWANIU
ODPADAMI KOMUNALNYMI
W GMINIE NAMYSŁÓW

Uchwałą Nr XXIII/290/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z
dnia 28 listopada br. wprowadzono następujące roczne stawki
podatku od nieruchomości dla osób fizycznych, osób prawnych,
jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających
osobowości prawnej:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków - 0,83 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych - 4,36 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - 0,34 zł od 1 m.²
powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,72 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej - 21,12 zł od 1 m.²
powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
- 10,75 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych
przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,67 zł
od 1m.² powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - 6,50 zł od 1 m.²
powierzchni użytkowej, z wyłączeniem budynków
gospodarczych lub ich części typu: obora, chlewnia,
stodoła, komórka na opał, kurnik, stajnia, szopa,
owczarnia, dla których określa się stawkę - 3,89 zł od 1 m.²
powierzchni użytkowej;
3) od budowli - 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4
ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych.
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) nieruchomości zajęte na składowiska odpadów komunalnych,
2) nieruchomości zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrownie wodne,
3) nieruchomości zajęte na prowadzenie działalności w zakresie
niezawodowej ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
4) nieruchomości zajęte na potrzeby prowadzenia nieodpłatnej
działalności charytatywnej.
JG

Na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia
28 listopada 2013 r. wprowadzono zmiany w następujących
aktach prawa miejscowego:

Gabinet Prywatny
lek. med. Beata Berger
specjalista chorób wewnętrznych
porady, konsultacje i leczenie
Przyjęcia we wtorki w godz. 13.00- 15.00
w Przychodni „Medyk”
przy ul. Sikorskiego 6, 46-100 Namysłów
rejestracja pod numerem tel. 77 410 03 92.

reklama płatna

NOWE WYSOKOŚCI STAWEK
PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
ORAZ ZWOLNIEŃ OD PODATKU
OD NIERUCHOMOŚCI
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W uchwale Nr XX/245/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia
26 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Namysłów:
1) § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie
miejskim, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach
mieszkalnych jednorodzinnych, a odpady zbierane są w
sposób selektywny, ustala się minimalną pojemność pojemnika
przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji (nie dotyczy właścicieli
nieruchomości posiadających przydomowe kompostowniki):
1) jeden pojemnik o pojemności 240 l - do 34 osób
korzystających;
2) dwa pojemniki każdy o pojemności 240 l - od 35 do 68 osób
korzystających;
3) trzy pojemniki każdy o pojemności 240 l - od 69 do 103 osób
korzystających;
4) dla większej ilości osób korzystających z pojemników należy
stosować kombinacje pojemników wymienionych w pkt 1-3
proporcjonalnie do średniej ilości wytwarzanych selektywnie
zbieranych odpadów ulegających biodegradacji wynoszącej
7 l na 1 tydzień na 1 mieszkańca, z uwzględnieniem
częstotliwości wywozu odpadów.";
2) § 8 ust. 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
"3) jeden pojemnik o pojemności 120 l i jeden pojemnik o
pojemności 240 l - od 15 do 21 osób korzystających;"
3) § 15 otrzymuje brzmienie:
"§15. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz
właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują
mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne i odpady są zbierane w sposób
selektywny, ustala się minimalną pojemność pojemnika lub
worka przeznaczonego do zbierania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych:
1) jeden pojemnik lub worek o pojemności 120 l - do 120 l
odpadów;
2) dwa pojemniki każdy o pojemności 120 l lub dwa worki każdy
o pojemności 120 l lub jeden pojemnik o pojemności 240 l od 121 do 240 l odpadów;
3) jeden pojemnik o pojemności 240 l i jeden pojemnik lub
worek o pojemności 120 l - od 241 do 360 l odpadów;
4) dwa pojemniki każdy o pojemności 240 l - od 361 do 480 l
odpadów;
5) dwa pojemniki każdy o pojemności 240 l i jeden pojemnik lub
worek o pojemności 120 l - od 481 do 600 l odpadów;
6) trzy pojemniki każdy o pojemności 240 l - od 601 do 720 l
odpadów;
7) trzy pojemniki każdy o pojemności 240 l i jeden pojemnik lub
worek o pojemności 120 l - od 721 do 840 l odpadów;
8) cztery pojemniki każdy o pojemności 240 l - od 841 do 960 l
odpadów;
9) jeden pojemnik o pojemności 1100 l - od 961 do 1100 l
odpadów;
10) dla większej ilości odpadów należy stosować kombinacje
pojemników wymienionych w pkt 1-9 lub kontener o
pojemności 7000 l, proporcjonalnie do średniej ilości
wytwarzanych selektywnie zbieranych odpadów, obliczonej
zgodnie z ust. 2.
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komunalnych wytwarzanych w ciągu 1 tygodnia zbieranych w
sposób nieselektywny, z uwzględnieniem częstotliwości
wywozu oraz faktycznej ilości odpadów komunalnych
wytwarzanych na terenie nieruchomości.";
4) zmienia się treść załącznika nr 1, który otrzymuje brzmienie

2. Ilość odpadów wytwarzanych na terenie nieruchomości, o
których mowa w ust. 1, oblicza właściciel nieruchomości na
podstawie Załącznika nr 1 do uchwały. Ilość tych odpadów
stanowi sumę iloczynów tj.: liczby jednostek
charakteryzujących źródło wytwarzanych odpadów
komunalnych na nieruchomości i średniej ilości odpadów
komunalnych wytwarzanych w ciągu 1 tygodnia zbieranych w
sposób selektywny, z uwzględnieniem częstotliwości wywozu
oraz faktycznej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na
terenie nieruchomości.
3. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz właścicieli
nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy,
a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, ustala się minimalną pojemność pojemnika
przeznaczonego do zbierania segregowanych odpadów
komunalnych, oddzielnie dla każdej selektywnie zbieranej
frakcji (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło) jak dla
odpadów niesegregowanych (zmieszanych), ustalonej w ust. 1
z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W przypadku gdy warunki lokalizacyjne lub charakter
nieruchomości uniemożliwiają lub utrudniają wyposażenie jej
w pojemniki do zbierania segregowanych odpadów
komunalnych o identycznej ilości i pojemności jak dla
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
dopuszcza się możliwość ustawienia przez właściciela
nieruchomości minimum jednego pojemnika przeznaczonego
do zbierania segregowanych odpadów komunalnych,
oddzielnie dla każdej selektywnie zbieranej frakcji (papier,
metale i tworzywa sztuczne, szkło) o minimalnej pojemności
jak dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych.
5. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz właścicieli
nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy,
a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne i odpady są zbierane w sposób nieselektywny,
ustala się minimalną pojemność pojemnika lub worka
przeznaczonego do zbierania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych:
1) jeden pojemnik lub worek o pojemności 120 l - do 120 l
odpadów;
2) dwa pojemniki każdy o pojemności 120 l lub dwa worki każdy
o pojemności 120 l lub jeden pojemnik o pojemności 240 l od 121 do 240 l odpadów;
3) jeden pojemnik o pojemności 240 l i jeden pojemnik lub
worek o pojemności 120 l - od 241 do 360 l odpadów;
4) dwa pojemniki każdy o pojemności 240 l - od 361 do 480 l
odpadów;
5) dwa pojemniki każdy o pojemności 240 l i jeden pojemnik lub
worek o pojemności 120 l - od 481 do 600 l odpadów;
6) trzy pojemniki każdy o pojemności 240 l - od 601 do 720 l
odpadów;
7) trzy pojemniki każdy o pojemności 240 l i jeden pojemnik lub
worek o pojemności 120 l - od 721 do 840 l odpadów;
8) cztery pojemniki każdy o pojemności 240 l - od 841 do 960 l
odpadów;
9) jeden pojemnik o pojemności 1100 l - od 961 do 1100 l
odpadów;
10) dla większej ilości odpadów należy stosować kombinacje
pojemników wymienionych w pkt 1-9 lub kontener o
pojemności 7000 l, proporcjonalnie do średniej ilości
wytwarzanych nieselektywnie zbieranych odpadów,
obliczonej zgodnie z ust. 6.
6. Ilość odpadów wytwarzanych na terenie nieruchomości, o
których mowa w ust. 5, oblicza właściciel nieruchomości na
podstawie Załącznika nr 1 do uchwały. Ilość tych odpadów
stanowi sumę iloczynów tj.: liczby jednostek
charakteryzujących źródło wytwarzanych odpadów
komunalnych na nieruchomości i średniej ilości odpadów

„NOWE PERSPEKTYWY 2”
dla młodzieży w Środowiskowym
Hufcu Pracy w Namysłowie

5) zmienia się treść załącznika nr 2, który otrzymuje brzmienie
(tabela na następnej stronie)

NOWE BIURO UBEZPIECZENIOWE
ZAPEWNIA DODATKOWE ZNIŻKI
- OSOBOWYCH
- ROLNYCH

- KOMUNIKACYJNYCH
- MAJĄTKOWYCH

ZAPRASZAMY OD PN.-PT. 9:00 – 17:00
SOB. 9:00 – 13:00
NAMYSŁÓW, UL. REYMONTA 4A

reklama płatna

ATRAKCYJNE OFERTY UBEZPIECZEŃ:

ul. Reymonta 72 (INKA)
46-100 Namysłów
tel. 77 445 86 31
www.laboratoriumnamyslow.pl

cja
o
m
o
r
zna p
c
krwi!
e
t
a
ą
i
i
n
a
Św
d
e ba
i
k
t
s
y
z
na ws

-10%

ZAPRASZAMY
Czynne:
Pon., Śr., Pt. 7.15 – 16.00
Wt., Czw. 7.15 – 17.00
Sob. 8.00 – 12.00
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Testy alergologiczne z jednego pobrania krwi!
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c) metale i tworzywa sztuczne - nie rzadziej niż 2 razy w
miesiącu,
d) szkło - nie rzadziej niż 2 raz w miesiącu;
2) z terenu wiejskiego:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie
rzadziej niż 1 raz w miesiącu,
b) papier - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,
c) metale i tworzywa sztuczne - nie rzadziej niż 1 raz
w miesiącu,
d) szkło - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.”

2. W uchwale Nr XX/246/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z
dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów § 4 ww. uchwały
otrzymuje brzmienie:
"§ 4. Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne, oraz z nieruchomości, na
których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
odpady komunalne odbierane są zgodnie z opublikowanym
przez gminę harmonogramem z następującą minimalną
częstotliwością:
1) z terenu miasta:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie
rzadziej niż 1 raz w tygodniu,
b) papier - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,

JG
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NOWE ULICE W NAMYSŁOWIE:
JANA DŁUGOSZA I WIOSENNA
28 listopada br. Rada Miejska w Namysłowie podjęła
uchwały o nadaniu nazw dwóm ulicom: Jana Długosza
i Wiosenna.
Pierwsza z wymienionych jest przedłużeniem istniejącej już
ulicy Jana Długosza, natomiast potrzeba nadania nazwy ulicy
Wiosennej wyniknęła z faktu wytyczeniem we wschodniej części
miasta, w okolicach torów kolejowych przy ul. Łączańskiej,
nowych działek budowlanych. Wiosenna to nazwa ulicy, która
stanowi dojazd do nowo wytyczonych działek.
Planuje się nazwanie kolejnych ulic w tym rejonie nazwami
pór roku.
JG

RONDO JANA PAWŁA II
W KAMIENNEJ
Uchwałą Nr XXIII/288/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z
dnia 28 listopada br. nadano nazwę rondu, położonemu na
skrzyżowaniu dróg krajowych DK 39 i DK 42 w Kamiennej.
Z prośbą o nazwanie nowopowstałego ronda w Kamiennej
Jana Pawła II wystąpiła Rada Sołecka i Rada Parafialna przy
kościele p.w. św. Jadwigi w Kamiennej. Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu wyraziła zgodę na
zaproponowaną nazwę.
JG

ZAKOŃCZONO REMONT
KOŚCIOŁA W KAMIENNEJ
reklama płatna

W połowie listopada
br. zakończono remont
kościoła filialnego pw. św.
Jadwigi w Kamiennej. W
obiekcie wykonano
malowanie ścian
wewnątrz kościoła.
Wa r t o ś ć o d e b r a n y c h
robót wyniosła ok. 40 tys.
zł. Malowanie wykonała
firma „Poloczek”z
Łowkowic. Dzięki
przeprowadzonym
pracom konserwatorskim, udało się
odtworzyć dawny kolor i
formę ścian i sklepienia.
- Od czasów II wojny
światowej nasza
świątynia została
odmalowana po raz
trzeci. Pierwsze malowanie odbyło się w latach sześćdziesiątych,
a następnie w 1992 roku, gdy Proboszczem Parafii był św. p. Ks.
Leszek Buczkowski. Ostatnie malowanie kościoła odbyło się pod
czujnym okiem naszego księdza kanonika Janusza
Szetelnickiego. Przeprowadzone prace przywróciły wnętrzu
świątyni dawną świetność. Mieszkańcy Kamiennej bardzo dbają
o swoja świątynię. W ostatnich, trudnych czasach w tym ponad
dwustuletnim kościele wykonano wiele kosztownych inwestycji,
m.in. zakupiono nowe ławki, odnowiono wieżę kościoła,
dokonano wymiany dachu, zamontowano nowe okna. Realizacja
tych działań była możliwa dzięki ofiarności mieszkańców
Kamiennej, dotacjom Gminy Namysłów, a także licznym
sponsorom. Wszystkim składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
Cennym skarbem świątyni są relikwie bł. Jana Pawła II, które
otrzymaliśmy w darze z rąk Jego Eminencji Księdza Kard.
Stanisława Dziwisza 23 września 2012 r. Kościół pw. św. Jadwigi

wyróżnia się i dodaje blasku naszej miejscowości. Klimat świątyni
podkreślają zamontowane w tym roku witraże z postaciami
świętych: św. Jadwigi, św. Elżbiety, bł. ks. Jerzego Popiełuszko i
bł. Jana Pawła II. Witraże ufundowali mieszkańcy naszej wsi Państwo Urszula i Zbigniew Stachurscy. Dzięki wielkiemu
zaangażowaniu naszych rodzin, pomocy ze strony Gminy
Namysłów i hojności sponsorów świątynia w Kamiennej
pięknieje, a wioska się jednoczy – informuje pani Sołtys
Kamiennej – Ewa Wolska.
JG
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PRZEMOC DOMOWA
– REAGUJ W PORĘ!

PRZYDATNE TELEFONY :
 801 12 00 02 - całodobowo NIEBIESKA LINIA dla ofiar






Coraz więcej notowanych jest
przypadków przemocy w rodzinie.
Wyniki te, zdaniem ekspertów, nie są
jednak efektem narastającego
problemu, a raczej coraz częstszych
przypadków ich ujawniania.
Mentalność Polaków i sposób
podejścia do problemu przemocy
domowej skutecznie się zmienia. Tylko
niewielki procent społeczeństwa
wychodzi z założenia, że przemoc domowa to wyłącznie sprawa
członków poszczególnych rodzin. Podejście do problemu
zmienia się także dzięki odpowiednim, coraz skuteczniejszym
działaniom służb. Wychodząc naprzeciw potrzebom
mieszkańców, w Gminie Namysłów w listopadzie 2011 roku
powołany został Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie. W skład Zespołu wchodzą
przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie,
Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie, Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, służby zdrowia,
oświaty, Sądu Rejonowego w Kluczborku i organizacji
pozarządowych. Z pomocy członków zespołu skorzystać mogą
zarówno ofiary przemocy jaki i osoby, które tę skłonność do
stosowania przemocy u siebie zauważyły. Problemy związane ze
stosowaniem przemocy w rodzinie można zgłaszać
funkcjonariuszom policji, pracownikom namysłowskiego
OPS, pracownikom placówek medycznych, a także
pracownikom placówek oświatowych. Każdy może także z
takim problemem zwrócić się do członków „Namysłowskiego
Stowarzyszenia Trzeźwościowego” z siedzibą przy ul.
Harcerskiej 1 w Namysłowie w poniedziałki, środy i piątki w godz.
11 . 0 0 - 1 3 . 0 0 c z y „ O ś r o d k a P o m o c y d l a O s ó b
Pokrzywdzonych Przestępstwem” - ul. Harcerska 1 w każdy
czwartek w godz. 16.00-19.00. Najczęściej podejmowanymi
działaniami wobec ofiar przemocy w rodzinie są skierowania na
konsultacje psychologiczne i prawne. Osoby potrzebujące mogą
skorzystać z pomocy terapeutów podczas spotkań
indywidualnych lub grupowych. Podczas konsultacji z
prawnikami osoby te informowane są o przysługujących im
prawach i sposobach rozwiązywania tego typu problemów na
drodze prawnej. Członkowie rodzin znajdujących się w
wyjątkowo krytycznych sytuacjach kierowani są do Ośrodków
Wsparcia dla osób samotnie wychowujących dzieci i ofiar
przemocy w rodzinie.
Na podjęcie jakichkolwiek działań osoby, wobec
których te formy pomocy mają być podjęte – muszą wyrazić
zgodę! Tak więc zgłaszając się po pomoc osoba zainteresowana
niczym nie ryzykuje, żadna forma pomocy nie może zostać jej
narzucona.
Formami przemocy są między innymi:
1) w sferze fizycznej: popychanie, uderzanie, wykręcanie rąk,
duszenie, kopanie, policzkowanie, uszkodzenie ciała, czego
objawem są zasinienia, zadrapania, oparzenia, krwawienie,
2) w sferze psychicznej: izolacja, wyzwiska, ośmieszanie,
groźby, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów, krytykowanie,
poniżanie, demoralizacja, ciągłe niepokojenie,
3) w sferze seksualnej: zmuszanie do obcowania płciowego
i innych czynności seksualnych,
4) w sferze ekonomicznej: niszczenie, uszkadzanie, zabór,
przywłaszczenie mienia, „pasożytniczy” wobec rodziny styl
życia, zabranianie pracowania i uniemożliwianie rozwoju
zawodowego innym osobom, niełożenie na zaspokajanie
podstawowych potrzeb życiowych.
Pamiętajmy, że przemoc jest przestępstwem! Każdy ma
prawo i obowiązek jej zapobiegać. Jeżeli jesteś ofiarą lub
świadkiem przemocy zgłoś to!












przemocy w rodzinie,
997, 112 - Policja,
77 403 91 43 - Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie,
77 555 09 17 - Dzielnicowi KPP Namysłów,
695 97 22 16 - Kierownik Rejonu Dzielnicowych KPP,
77 403 91 91 - Prokuratura Rejonowa w Kluczborku ośrodek
zamiejscowy w Namysłowie,
77 410 75 18 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowiewyznaczony pracownik socjalny,
77 447 16 72 w. 110, 111, 77 447 16 74 - Sąd Rejonowy w
Kluczborku, kuratorzy dla dorosłych,
77 447 16 72 w. 109, 77 447 16 76 w.109 - Sąd Rejonowy w
Kluczborku – kuratorzy rodzinni,
77 410 75 15 - NZOZ „ARKA”,
77 410 03 92 - Grupowa praktyka lekarska „MEDYK”
Namysłów,
77 419 21 26 - Grupowa praktyka lekarska „MEDYK”
Kowalowice,
77 410 13 55 - Grupowa praktyka lekarska „Zdrowie”,
77 410 04 68 Grupowa praktyka lekarska „Pro-Familia”
Namysłów,
77 410 62 00 - Grupowa praktyka lekarska „Pro-Familia” Ligota
Książęca,
Punkt konsultacyjny dla rodzin osób uzależnionych czynny jest
w każdy wtorek w godz. 16:00 - 19:00 w budynku OPS przy ul.
Harcerska 1, pokój nr 3.
Inf. Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

NOWA PODŁOGA W ŚWIETLICY
WIEJSKIEJ W NOWYCH
SMARCHOWICACH
Sołtys Nowych Smarchowic – Szczepan Janczura
serdecznie dziękuje za pomoc przy wymianie podłogi w świetlicy
wiejskiej w Nowych Smarchowicach mieszkańcom wsi:
Kazimierzowi Siedleckiemu, Adamowi Tomczykowi, Mirosławowi
Janczurze i Zbigniewowi Zającowi, a także firmie budowlanej
„Kubot” z Namysłowa oraz młodzieży z Nowych Smarchowic,
która brała udział w rozbiórce starej podłogi.

źródło: Szczepan Janczura

Wymiana podłogi w wysokości 10 tys. zł sfinansowana
została z funduszu sołeckiego.
JG
INFORMACJA
Zarząd Koła Miejskiego PZW w Namysłowie zaprasza członków
koła na zebranie sprawozdawcze za 2013 rok, które odbędzie się w
dniu 12 stycznia 2014 r. o godz. 10.00 w dużej sali narad Urzędu
Miejskiego w Namysłowie.
Zarząd Koła Miejskiego PZW w Namysłowie
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„OCALMY OD ZAPOMNIENIA”

Stowarzyszeń Społeczno - Kulturalnych w Polsce oraz Dom
Współpracy Polsko - Niemieckiej pod tytułem "Ślady
niemieckości w twoim regionie".

27 listopada br. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w
Jastrzębiu odbył się spektakl poetycko – muzyczny pt.
„Ocalmy od zapomnienia”, przygotowany przez uczniów
naszej szkoły.

Celem Konkursu było odnalezienie i ukazanie w dowolny
sposób śladów niemieckości w regionie zamieszkałym przez
uczestnika konkursu. Uczniowie wysłali na konkurs prezentację,
którą wykonali w trzeciej klasie gimnazjum w ramach
edukacyjnego projektu gimnazjalnego. Prezentacja pod tytułem
"Ślady historii polsko-niemieckiej w mojej okolicy" świetnie
wpasowała się w tematykę konkursu. Chłopcy, organizując wiele
wycieczek po okolicy oraz wykonując mnóstwo zdjęć,
poszukiwali pozostałości architektury oraz śladów historycznych,
związanych z niemieckością terenów w Smogorzowie,
Kowalowicach oraz Głuszynie.
27 listopada br. w sali Orła Białego w Opolu odbyła się
uroczysta gala wręczenia nagród uczestnikom konkursu. Nasi
zwycięzcy zostali obdarowani pamiątkowymi dyplomami oraz
aparatami fotograficznymi.
Serdecznie dziękuję chłopcom w imieniu swoim, jako
opiekuna projektu oraz w imieniu szkoły. GRATULACJE !!!
Nauczycielka języka niemieckiego w ZPO w Smogorzowie
Alicja Śniadecka

Co roku, w listopadzie - miesiącu pamięci, zadumy i refleksji,
przygotowujemy wieczorki i przedstawienia tematyczne, które
mają na celu rozbudzenie szacunku dla naszej tradycji i
tożsamości narodowej oraz przynależności do kultury polskiej i
europejskiej.
Tegoroczny spektakl nawiązywał do trudnych kart naszej
historii – wybuchu II wojny światowej oraz powstania
warszawskiego.
Chcieliśmy oddać hołd tym, którzy wykazali się niezwykłym
bohaterstwem, godną postawą, którzy nie żyją, choć wielu z nich
jeszcze dzisiaj mogło być wśród nas. Pamięć o bohaterach
pielęgnowana jest dzięki zaangażowaniu młodych ludzi, jest ich
niekonwencjonalnym sposobem uczczenia heroicznych zmagań
rówieśników.
Chwała bohaterom! Powstańcy warszawscy zapłacili
najwyższą cenę za naszą wolność, dlatego „ocalmy” te
wydarzenia od zapomnienia.

Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. zastępca
burmistrza Namysłowa - Andrzej Galla, naczelnik Wydziału
Oświaty i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie Sławomir Hinborch, sołtysi: Jastrzębia, Ziemiełowic,
Biestrzykowic i Miodar, przedstawiciele Jednostki Wojskowej i
inni przyjaciele i dobroczyńcy naszej placówki oraz rodzice
n a s z y c h u c z n i ó w, k t ó r y m d z i ę k u j e m y z a o g r o m n e
zaangażowanie w przygotowania do spektaklu.
Dziękujemy za Waszą obecność i wspólne przeżywanie
wzruszeń!
Organizatorzy – Nauczyciele ZSP Jastrzębie

CHWILÓWKI
 Gotówka w 5 minut
 Bez BIK
 Dyskretnie

 Bez zgody

współmałżonka
 Minimum formalności

III MIEJSCE W KONKURSIE
"Ślady niemieckości w twoim regionie"
Ubiegłoroczni absolwenci Zespołu Placówek
Oświatowych w Smogorzowie: Mateusz Bałt, Bartek
Wdowikowski oraz Daniel Załuski zajęli trzecie miejsce w
konkursie organizowanym przez Związek Niemieckich

DZWOŃ !
690 614 682
Namysłów, ul. W.Reymonta 72
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OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAMIENNEJ
Uroczyste obchody 95. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości obchodzono w Szkole Podstawowej im. Wojska
Polskiego w Kamiennej inaczej niż zwykle. Na dwa tygodnie
przed uroczystością cała społeczność szkolna uczyła się pieśni
patriotycznych, aby w dniu 7 listopada br. przy atrapie ogniska
zrobionego w sali gimnastycznej, w strojach „żołnierskich”
wspólnie uczcić pamięć tamtych dni. Artyści z klas IV – VI
zaprezentowali zgromadzonym montaż słowno – muzyczny na
temat burzliwych dziejów naszego kraju.

Imprezę otworzył dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4, a w tajniki
poszczególnych zadań wprowadził wszystkich mgr Bogdan
Boba. Dzieci sprawdzały się w formie zabawy w sześciu
dyscyplinach: podrzut i chwyt piłki, kozłowanie piłki w slalomie,
przewrót w przód, przeskoki na skakance, rzuty woreczkami do
celu oraz chód równoważny. Po krótkiej rozgrzewce oraz
instruktażu do każdego zadania uczniowie przystąpili do prób
sprawnościowych. Każde zadanie było punktowane przez
sędziów: mgr Z. Mikuśkiewicz, mgr J. Czapla, mgr W.
Leszczyński, mgr A. Chwedczuk, mgr D. Habrych, mgr V. Gabriel,
mgr L. Wągrowska oraz mgr A. Mikuśkiewicz. Dzieci we
wspaniałej atmosferze zaliczyły wszystkie testy, przełamując
niejednokrotnie lęk i tremę. Zawody podsumowała koordynator
projektu w powiecie namysłowskim Pani A. NiedźwieckaBorgulat. Młodzi uczestnicy otrzymali pamiątkową koszulkę,
dyplom oraz słodki poczęstunek.
Piotr Lechowicz
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Namysłowie

UROCZYSTE PASOWANIE
NA PRZEDSZKOLAKA
6 listopada br. w
Przedszkolu
Integracyjnym w
Namysłowie odbyło
się uroczyste
pasowanie na
Przedszkolaka. Nasi
kochani podopieczni
d z i e l n i e
wyrecytowali
wierszyki oraz
pięknie zaśpiewali
piosenki dla licznie
przybyłych gości. Radości, wzruszeniom i oklaskom nie było
końca, a z twarzy rodziców nie znikał uśmiech, podziw oraz
duma.
Dyrektor przedszkola - Alina Mysiorek pasowała każdego
maluszka na Przedszkolaka i wręczała im dyplomy. Po części
artystycznej oraz ślubowaniu dzieci zaprosiły swoich gości na
słodki poczęstunek.
Nasza grupa włączyła się do wspólnoty przedszkolnej
przyjmując nazwę „Żeglarze”. Na pamiątkę tego ważnego
wydarzenia każdy mały Żeglarz odbił swój paluszek w
przedszkolnej kronice. Wszyscy jesteśmy dumni z naszych
dzielnych, małych Żeglarzy!
Anna Szymszon - nauczyciel Przedszkola
Integracyjnego w Namysłowie

Po akademii rozpoczęła się „żywa” lekcja historii, na którą
zaproszono członków Grupy Rekonstrukcji Historycznej „OKA”
ze Smarchowic Śląskich oraz Klubu Historyczno –
Regionalnego „Gloria Wiktis”. Zaproszeni goście w
niekonwencjonalny sposób przybliżyli uczniom naszej szkoły
działalność Wojska Polskiego w czasie wojny oraz
zaprezentowali broń i żołnierskie wyposażenie różnych formacji
wojskowych. Dużą atrakcją dla uczniów była możliwość
trzymania w rękach uzbrojenia wojskowego takiego jak: szable,
karabiny, granaty i inne akcesoria żołnierskie. Był to dla naszej
szkoły niezapomniany czas. Tym bardziej, że nosi ona imię
Wojska Polskiego i poprzez przykład postawy żołnierskiej
pragnie czerpać wzory do naśladowania takie jak: odwaga,
męstwo i lojalność oraz pielęgnować patriotyzm.
Nauczyciel historii Marta Marcinkiewicz

OPOLSZCZYZNA KUŹNIĄ
SPORTOWYCH TALENTÓW
Pod taką nazwą odbył się 25 listopada br. w Szkole
Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie
festyn sportowy. Celem projektu jest propagowanie wśród dzieci
aktywnych form spędzania czasu oraz rozbudzanie sportowych
pasji wśród uczniów klas I – III szkół podstawowych. Projekt
finansowany jest z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich przy
wsparciu Marszałka Województwa Opolskiego, Wojewody
Opolskiego oraz zaangażowaniu organizacyjnym Opolskiego
Kuratora Oświaty. W sportowych zmaganiach wzięło udział 100
uczniów klas I – III (60 dzieci z SP nr 4 i 40 dzieci z SP nr 3).

GOŚCIE NAMYSŁOWSKIEJ
„MISIOLANDII”
Setna rocznica powstania znanej zabawki - pluszowego
misia jest okazją do świetnej zabawy oraz promocji czytelnictwa.
Pluszowy miś stał się bowiem bohaterem licznych książek i
filmów. Któż nie zna Kubusia Puchatka czy polskich misiów –
Uszatka i Colargola? Światowy Dzień Pluszowego Misia to
święto ustanowione 25 listopada 2002 roku. W namysłowskiej
Bibliotece Publicznej już od dziesięciu lat bohaterem tego
listopadowego dnia jest Kubuś Puchatek, a Dział Literatury
Dziecięcej zamienia się w „Misiolandię”.
Tegoroczne obchody Dnia Pluszowego Misia trwały w
namysłowskiej Bibliotece Publicznej cztery dni. 22. listopada w
„Misiolandii” gościł strażak - Michał Kaczmarek. Mnie spotkał
zaszczyt uczestnictwa w misiowych zabawach 25. listopada.
Następnego dnia bibliotekę odwiedziła pani rzecznik KPP w
Namysłowie - Katarzyna Ulbrych, a 27 listopada gościem
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Podczas Festiwalu uczestnicy mogli korzystać z masaży
prowadzonych przez Monikę Pasierbińską i Konrada Bartosika z
Krakowa. W czasie imprezy na twarzach malowało się
zadowolenie, widoczne było zmęczenie, a jednak uczestnicy
nadal ćwiczyli. Byli bardzo zadowoleni, pełni entuzjazmu,
wzajemnego szacunku. To piękny widok kiedy sędziwi mistrzowie
o dużej sprawności ciała są postrzegani przez młodych ludzi za
autorytety. Na uroczystym zakończeniu Soke Krzysztof
Jankowiak podziękował wszystkim prowadzącym i wręczył
dyplomy podziękowania, dyplomy uczestnictwa i dla mistrzów
prowadzących prezenty. Organizator dziękuje za okazałą pomoc
dla Namysłowskiego Ośrodka Kultury, dla ŚHP w Namysłowie,
dla Zespołu Szkół Rolniczych oraz dla drukarni SOL DRUK.
Stowarzyszenie Sportu i Japońskich
Sztuk Walki „BUSHI” w Namysłowie

biblioteki była
Jadwiga Kawecka –
historyczka z
Namysłowskiego
Ośrodka Kultury.
Warto wiedzieć,
że z powstaniem
pluszowego misia
wiąże się pewna
legenda. W 1902 roku
prezydent Stanów Zjednoczonych - Theodore Roosevelt,
podczas polowania nie zgodził się na odstrzelenie małego
niedźwiadka. Historię zdarzenia opisał dziennik „Washington
Post", dodając do tekstu karykaturę prezydenta broniącego misia
(autorem karykatury był Clifford Berryman).
Popularność misia z rysunku postanowił wykorzystać
właściciel sklepu z zabawkami na nowojorskim Brooklynie Morris Mitchom. Na cześć prezydenta pluszaka nazwał „Teddy's
Bear", co w tłumaczy się jako ”Miś Teodorka”. Zgodę na
wykorzystanie imienia wydał sam prezydent. Dwa lata później, w
1904 roku Roosevelt walczący o reelekcję wybrał go na
maskotkę swojej kampanii i wygrał wybory. Maskotka stała się
niekwestionowanym królem zabawek.
KaJ

HALOWA PIŁKA NOŻNA
23 listopada br. odbył się halowy turniej piłki nożnej
szkół gimnazjalnych i podstawowych Gminy Namysłów.
Organizatorem
imprezy był Szkolny
Związek Sportowy, który
ufundował pamiątkowe
puchary oraz dyplomy dla
najlepszych drużyn. W
grupie gimnazjalistów
rywalizowały zespoły z
Ligoty Książęcej,
Smogorzowa oraz z
Gimnazjum nr 1 i
Gimnazjum nr 2 z Namysłowa.
Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum nr 2 w
Namysłowie. Za nimi na podium stanęli uczniowie z Gimnazjum
w Smogorzowie, brązowy medal zdobyli sportowcy z
Gimnazjum nr 1 w Namysłowie, a miejsce czwarte – drużyna z
Gimnazjum w Ligocie Książęcej.
Rywalizacja szkół podstawowych odbyła się w dwóch
grupach, ponieważ do rozgrywek zgłosiło się 6 drużyn. W grupie
"A" zwyciężyli piłkarze ze Szkoły Podstawowej nr 3 w
Namysłowie, srebrni medaliści to uczniowie namysłowskiej
„Czwórki”, a miejsce trzecie zdobyła drużyna z ZSP w Głuszynie.
W grupie "B" natomiast pierwsze miejsce zdobyła Szkoła
Podstawowa nr 5 w Namysłowie, miejsce drugie uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Ligocie Książęcej, a miejsce trzecie Szkoła Podstawowa w Kamiennej.
Obie grupy swoje mecze rozegrały w systemie "każdy z
każdym". Dwa najlepsze zespoły z grupy zagrały w finale. Dwa
zespoły, które zajęły odpowiednio drugie miejsca w swoich
grupach, zagrały mecz o 3. miejsce. W grupie "A" najlepszą
drużyną okazała się Szkoła Podstawowa nr 3. W drugiej grupie
Szkoła Podstawowa z Ligoty Książęcej i to te drużyny rozegrały
między sobą finał. Zwyciężyła Szkoła Podstawowa z Ligoty.
Rozgrywki o 3 miejsce odbyły się z udziałem, odpowiednio szkół
z SP 4 i SP 5 z Namysłowa. Wygrała Szkoła Podstawowa nr 4.
Ostatecznie poszczególne miejsca zajęły następująco:
1) Szkoła Podstawowa z Ligoty Książęcej - 1 miejsce,
2) Szkoła Podstawowa nr 3 w Namysłowie - 2 miejsce,
3) Szkoła Podstawowa nr 4 w Namysłowie - 3 miejsce,
4) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Namysłowie - 4 miejsce.
Organizatorzy
serdecznie dziękują
dyrekcji I Liceum
Ogólnokształcącego w
Namysłowie za
udostępnienie sali.
Koordynator sportu w
Namysłowie Jarosław
Urbański

LXXVIII FESTIWAL JAPOŃSKICH
SZTUK WALKI
W dniach 22-24 listopada br. w sali gimnastycznej
Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie odbył się LXXVIII
Festiwal Japońskich Sztuk Walki im. Takeuchi.
W ramach LXXVIII Festiwalu Japońskich Sztuk Walki mistrz
Ryszard Zieniawa poprowadził zajęcia Judo dla mistrzów i osób
wyróżnionych za systematyczny trening. Z pozoru mistrz
Ryszard Zieniawa wygląda bardziej na starszego pana niż
wielkiego wojownika. Jest jednak 11 - krotnym mistrzem Polski
Judo, przez 17 lat był trenerem kadry narodowej Judo – wówczas
Polska była na czwartym miejscu w Judo na świecie. Dziś, choć
ma ponad 80 lat, nadal jest trenerem, a młodzież nadal nie jest w
stanie pokonać Go na macie w walce na ziemi. Jednostki policji
specjalnej nazywają Go „Ojcem Polskiego Judo”. Wybitna
postać, uznany za trenera czterdziestolecia, żywa legenda
polskiego sportu, Olimpijskiego JUDO i jednocześnie bardzo
skromny człowiek. Mistrz Ryszard jest profesorem, w swojej
karierze wyszkolił 50 doktorów i kilkunastu profesorów. Mistrz
Ryszard Zieniawa w Namysłowie był po raz 18.
23 listopada br. o godzinie 10:00 nastąpiło uroczyste
otwarcie LXXVIII Festiwalu Japońskich Sztuk Walki im.
Takeuchi. Otwarcia dokonał Soke Krzysztof Jankowiak gospodarz imprezy wraz z mistrzem Janem Nawrotem. Zgodnie
z tradycją, pierwsze zajęcia rozpoczęły się od szkolenia technik
Ken jutsu (miecz japoński – katana), które poprowadził mistrz
Krzysztof Jankowiak. Następne zajęcia prowadzili mistrz
Ryszard Jóźwiak prezentując Viet Vo Dao, a później mistrz
Marcin Dawidowicz zaprezentował Ju Jutsu. Po przerwie zajęcia
prowadzili: mistrz Ryszard Zieniawa, mistrz Zbigniew Karalus
Kyu Jutsu (łuk japoński). Zajęcia Ju Jutsu poprowadzili: mistrz
Marek Rudzki, mistrz Mirosław Kuświk oraz mistrz Marcin
Lepioszka, a Aikido - mistrz Karol Łaciak.
W niedzielę, 24 listopada br. techniki rosyjskiego systemu sambo przedstawił mistrz Pavel Gorbatiuk, a mistrz Cezary
Wilczyński poprowadził zajęcia z Shaolin Kempo (chińska
odmiana). Zajęcie Tai Jutsu tego dnia poprowadził mistrz
Zbigniew Karalus, a mistrz Przemysław Burzyński zaprezentował
się w Hakko Denshin Ryu Ju Jutsu. Uczestnicy festiwalu
zobaczyli także mistrza Ryszarda Zieniawę, który poprowadził
zajęcia z Judo, a mistrz Jan Nawrot - Ju Jutsu. Na zakończenie
szkolenie z Ken Jutsu i Kyu Jutsu przeprowadził mistrz Krzysztof
Jankowiak. Ponadto, każdy z mistrzów poprowadził zajęcia w
grupie dziecięcej do lat 12.
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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, z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 491/VI/13 Burmistrza
Namysłowa z dnia 11 października 2013 r. w sprawie zbycia
nieruchomości

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651,
z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14
września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz.
2108, z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 491/VI/13 Burmistrza
Namysłowa z dnia 11 października 2013 r. w sprawie zbycia
nieruchomości

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w
miejscowości Jastrzębie, obejmującej działkę nr 25/4, k. m. 1, obszaru
0,2373 ha, niezabudowanej, bez obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd
Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą numer OP1U/00051076/5.
Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy
mieszkaniowej wiejskiej oraz terenów rolnych, bezpośrednio przy
drodze wojewódzkiej nr 454 Namysłów – Opole.
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).

nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów, położonych
w miejscowości Niwki, obejmujących działki:
1) nr 46, k. m. 1, o powierzchni 0,1000 ha, niezabudowanej, bez
obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział
I V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer
OP1U/00082341/0.
Działka nieuzbrojona, o kształcie trapezu, położona w sąsiedztwie
zabudowy mieszkaniowej wiejskiej oraz terenów rolnych.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
oznaczona symbolem U – zabudowa usługowa (tereny usług
komercyjnych, handlu i gastronomii).
Cena wywoławcza - 8142,60 zł (słownie: osiem tysięcy czterdzieści
dwa złote 60/100). Cena jest ceną brutto – zawiera podatek VAT.
Wadium wynosi 815,00 zł (słownie: osiemset piętnaście złotych 00/100)
2) nr 47, k. m. 1, o powierzchni 0,1000 ha, niezabudowanej, bez
obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział
I V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer
OP1U/00082341/0.
Działka nieuzbrojona, o kształcie trapezu, położona w sąsiedztwie
zabudowy mieszkaniowej wiejskiej oraz terenów rolnych.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
oznaczona symbolem U – zabudowa usługowa (tereny usług
komercyjnych, handlu i gastronomii).
Cena wywoławcza - 8142,60 zł (słownie: osiem tysięcy czterdzieści
dwa złote 60/100). Cena jest ceną brutto – zawiera podatek VAT.
Wadium wynosi 815,00 zł (słownie: osiemset piętnaście złotych 00/100)

Cena wywoławcza - 27 323,00 zł (słownie: dwadzieścia
siedem tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote 00/100)
Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną netto
– nie zawiera podatku VAT.
Wadium – 2 800,00 zł
(słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100).
Przetarg odbędzie się w dniu 31 stycznia 2014 r. o godzinie 10:00
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois 3, budynek B,
pokój nr 28.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w
wysokości 2 800,00 zł do dnia 27 stycznia 2014 r. przelewem na
rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124
2000 0005 w Banku Spółdzielczymw Namysłowie. Za dzień wpłaty
wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy
Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika
przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem
przetargu.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomości osobie, która wygra przetarg. Wadium nie podlega
zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od
zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie
zwrócone (bez odsetek).
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że
postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z
zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena nieruchomości ustalona w przetargu, powiększona o 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.
Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny,
informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu),
w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i
Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel.
77 4190 377 (w godzinach pracy Urzędu).

Przetarg odbędzie się w dniu 31 stycznia 2014 r. o godzinie 10:30
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3,
budynek B, pokój nr 28.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu na konkretną działkę jest
wpłata wadium w wysokości 815,00 zł do dnia 27 stycznia 2014 r.
przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890
0 0 0 1 0 0 0 0 11 2 4 2 0 0 0 0 0 0 5 w B a n k u S p ó ł d z i e l c z y m
w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu
wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia
wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji
przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomości osobie, która wygra przetarg. Wadium nie podlega
zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od
zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie
zwrócone (bez odsetek).
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że
postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z
zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena nieruchomości ustalona w przetargu oraz koszty
przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży,
płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy
notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.
Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny,
informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu),
w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i
Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel.
77 4190 377 (w godzinach pracy Urzędu).

Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

Rejonowe Koło Pszczelarzy w Namysłowie dziękuje Urzędowi
Miejskiemu w Namysłowie oraz Bankowi Spółdzielczemu w
Namysłowie za okazaną pomoc w prowadzeniu działalności Koła.
Jednocześnie życzymy wszystkiego najlepszego w roku 2014.
Pszczelarze

Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński
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GRUDZIEŃ 2013
I NOCNY MARATON PŁYWACKI
1 6 l i s t o p a d a b r. w C e n t r u m
Tu r y s t y k i i R e k r e a c j i „ D e l f i n ” w
Namysłowie odbył się I Nocny Maraton
Pływacki. Przy udziale Gminy
Namysłów oraz szkoły pływania MS
Swim School namysłowskim
miłośnikom sportów wodnych udało się
zorganizować pierwsze nocne zawody
w pływaniu.
Pomysłodawcą imprezy sportowej był
Maciej Szewczyk ze szkoły pływania MS
Swim School w Namysłowie, który
zainicjował sztafetę maratońską w wodzie
na wzór sztafety, w której biegają
maratończycy, tj. o długości 42,195 km. Do
udziału zgłosiły się 24 osoby. Miały one za
zadanie pokonać 1750 m., tj. 70 długości
basenu. Na przepłynięcie tego dystansu
zawodnicy mieli 2 godzin. Maratończycy
wystartowali punktualnie o godz. 22.00.
Rekordzista – Daniel Stajszczyk w
ciągu 2 godzin przepłynął 150 długości
basenu, to jest 3750 m! Najstarszym
uczestnikiem maratonu był Tadeusz
Hołowacz (65 lat), który przepłynął 70
długości basenu w ok. godzinę.
Najmłodszy zawodnik – Michał Lupa (13
lat) 70 długości basenu pokonał w 50 min.
Na poszczególnych torach
wystartowali następujący zawodnicy:
Tor I: Joanna Kuchczyńska, Marta Fior,

fot. Dawid Majewski

Bogumiła Lisek i Maciej Szewczyk,
Tor II: Joanna Maryniak, Katarzyna Baran,
Michał Lupa, Adam Lupa,
Tor III: Grzegorz Mikuśkiewicz, Wojciech
Dębicki, Tadeusz Hołowacz i Katarzyna
Witek,
Tor IV: Adam Błaszczykiewicz, Wojtek
Zabrocki, Krzysztof Hyszczyn i Bartłomiej
Merkel,
Tor V: Marcin Zarzecki, Daniel Stajszczyk,
Małgorzata Szołdra i Dawid Fitoł,

Tor VI: Roman Baran, Artur Musiał, Marcin
Żołnowski i Marcin Szewczyk.
Punktualnie o 24.00 sygnał
ratowników zakończył maraton. Każdy z
uczestników otrzymał pamiątkową
koszulkę, medal oraz okolicznościową
statuetkę. Nad bezpieczeństwem
pływających czuwał zespół ratowników.
Inf. Artur Musiał

Kolejna wygrana Grzegorza Szulakowskiego na zawodowej scenie MMA
„fighterzy” mogą tylko pomarzyć, ale
niestety nie przyjąłem żadnej z nich
ponieważ chce najpierw wyleczyć złamany
nos i nabrać sił na przyszły rok - oznajmia
Grzegorz. Swoją kolejną walkę planuje
stoczyć 1 lutego 2014 roku w Zielonej
Górze. Będzie to już 5 zawodowy
pojedynek Namysłowianina.
Przypominamy, że po ostatniej wygranej
Grzegorz awansował na rekord
zawodowy: 3 zwycięstwa na 1 porażkę
(spowodowaną wycofaniem go z walki po
pierwszej rundzie decyzją lekarza przez
rozcięcie na głowie).
JG

źródło: octagon.pl

16 listopada br. we Wrocławiu
odbyła się pierwsza edycja Zawodowej
Gali Mieszanych Sztuk Walk "Exsclusiv
Fight Night".
Bardzo udany debiut podczas gali
promowanej przez Damiana
Janikowskiego zaliczył Namysłowianin Grzegorz Szulakowski z klubu
„MMASOLO TEAM” Namysłów. Stoczył
walkę wieczoru w kategorii wagowej 73kg
z doświadczonym, 31 – letnim, amatorskim
mistrzem świata, zawodowym mistrzem
Polski muaythay, a także zdobywcą
pucharu pierwszej edycji amatorskiego
KSW - Patrykiem Grudniewskim z klubu
„Fight Factor” Wrocław. Obaj zawodnicy
byli bardzo dobrze przygotowani do

pojedynku, lecz przewagę swojego
przeciwnika musiał uznać Patryk
Grudniewski odklepując w drugiej rundzie
bardzo emocjonującej walki (duszenie zza
pleców). Namysłowianin pokazał
prawdziwego ducha walki wychodząc do
walki w drugiej rundzie ze złamanym
nosem i rozbitym okiem. Podczas walki nie
brakowało emocji i trudnych chwil, ale jak
sam Grzegorz z uśmiechem na twarzy
podkreśla – było warto! Na pytanie: „Co
dalej?” odpowiada – Po wygranej z
Patrykiem Grudniewskim otworzyły mi się
drzwi do prawdziwej kariery. Bez wątpienia
była to najważniejsza i najtrudniejsza
walka w moim życiu. Dostałem już kilka
interesujących propozycji, o których inni

15

Wydawca: Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów, ul. Dubois 3.
Redaktor naczelny: Jolanta Grabowska;
Kontakt: Urząd Miejski w Namysłowie,
tel. 77 41-90-344, fax 77 41-00-334, e-mail:
komunikacja.spoleczna@namyslow.eu
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za
treść ogłoszeń i reklam. Zastrzegamy sobie
prawo dokonywania skrótów w materiałach
niezamówionych i zmian w ich tytułach.
Druk: Przedsiębiorstwo Poligraficzne
SOL-DRUK Sebastian Olczyk,
ul. 1. Maja 12, 46-100 Namysłów,
tel: 77 4105 529,
e-mail: sol-druk@tlen.pl.
Nakład: 7500 egzemplarzy.

reklama płatna

GRUDZIEŃ 2013

PRZEDSZKOLAKI W MŁYNIE

Dowiedziały się, że młyn stoi na sztucznie utworzonej wyspie,
którą opływa odnoga Widawy zwana Młynówką. To nurt rzeczki
napędzał dawniej maszyny w młynie. Zakład mełł zboże na potrzeby
miasta, a mieszkańcy mogli wypiekać ze świeżej mąki smaczny
chleb i inne pyszności. Dzieci dowiedziały się również, że ze zboża
powstają różne typy mąki. Miały okazję zobaczyć wiele zabytkowych
maszyn, sita, filtry.
Wszystko to zrobiło na przedszkolakach ogromne wrażenie,
słuchały i oglądały z otwartymi ustami. Dzieci zostały zaproszone na
kolejna wizytę gdy młyn zostanie uruchomiony. Będą wtedy mogły
zobaczyć etapy tradycyjnej produkcji mąki i chleba oraz poczuć się
małymi młynarczykami.
Nauczyciel Przedszkola Nr 3 Anna Ptak
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Dzieci z przedszkola Nr 3 w Namysłowie miały okazję zwiedzić
w listopadzie Namysłowski młyn. Wysłuchały wielu ciekawostek o
jego działaniu i pracownikach, którzy nadzorowali jego
funkcjonowanie.

