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Bezpieczne przejścia
odebrane

78. rocznica 
wybuchu Powstania

Warszawskiego 

70-lecia NKS Start
Namysłów

1 sierpnia, punktualnie o godzinie 17:00, na 
namysłowskim Rynku odbyły się uroczy-
stości upamiętniające 78. rocznicę wybu-
chu Powstania Warszawskiego, zainaugu-
rowane wspólnym odśpiewaniem hymnu 
państwowego. 

Jubileusz 70-lecia utworzenia klubu sporto-
wego NKS „START” Namysłów, świętowali 
w dniu 2 lipca jego zawodnicy, byli członko-
wie oraz licznie zaproszeni goście.



Redaktor naczelny: Barbara Jarmuszewska
tel. 77 410 36 95, wew. 217

Barbara Jarmuszewska

Ponadto podjęto także  uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania 
finansowego za 2021 rok, co skutkuje udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 
rok 2021.
W skład Zarządu Powiatu Namysłowskiego kadencji 2018-2023 wchodzą: Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz, 
Wicestarosta Tomasz Wiciak, Zbigniew Bratosiewicz, Piotr Lechowicz oraz Andrzej Zielonka.

odczas XL Sesji Rady Powiatu po zapoznaniu się z Raportem o stanie Powiatu Namysłowskiego za rok 2021 oraz po Pdebacie nad Raportem Radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Namysłowskiego wotum 
zaufania.

WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM 

Projekt „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” ma na celu budowanie nawyków czytelniczych oraz wzmocnienie 
aktywności czytelniczej uczniów szkół ponadpodstawowych poprzez zwiększenie dostępu do nowości wydawniczych 
w bibliotekach szkolnych, w tym zakup nowości wydawniczych i wyposażenia do bibliotek szkolnych.

Projekt swoim zakresem obejmuje zakup lektur szkolnych, książek o tematyce II wojny światowej, książek o tematyce państwa 
i narodu polskiego  oraz nowości wydawniczych do bibliotek. Z dofinansowania skorzystają 2 szkoły z naszego terenu:
ź I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza

W zakupach szkoły objęte projektem uwzględniły książki z powiększoną czcionką, które chronią wzrok i ułatwiają czytanie 
osobom słabowidzącym.

Wartość całkowita projektu: 30.000,00 zł.

Wkład własny powiatu: 6.000,00 zł
Barbara Jarmuszewska

ź Technikum nr 2 w Zespole Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki.

Wartość dofinansowania: 24.000,00 zł.
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Krzysztof Żołnowski 

Pragnę podziękować Zarządowi Powiatu i Rad-
nym Powiatowym, tym którzy nie krytykowali, 
a poparli budowę przejść w Gminie Świerczów. 
Dziękuję również Pani Wójt Gminy Świerczów 
Barbarze Bednarz i Radnym Gminy Świerczów 
za szybkie i jednogłośne dofinansowanie tych 
inwestycji, które na pewno poprawią bezpie-
czeństwo na drogach powiatu namysłowskiego.

Bezpieczne przejścia odebrane
Dzięki dofinansowaniom otrzymanym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg rozbudowaliśmy istniejące przejścia dla pieszych, a co za tym idzie 
znacząco zwiększyliśmy bezpieczeństwo mieszkańców w miejscowościach Dąbrowa, Świerczów i Starościn

Z końcem lipca zakończyliśmy przebudowę Bezpiecznych przejść dla pieszych w powiecie namysłowskim.

Całkowita wartość prac to 235 443,34 zł
Odbioru przejść dokonała komisja w składzie: Tomasz Wiciak - Wicestarosta Namysłowski, Krzysztof Holinej - Naczelnik Wydziału Dróg, Krzysztof 
Żołnowski - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Antoni Sobiegraj - Przewodniczący Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, 
Bezpieczeństwa i Porządku.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

POWIAT

Basia Jarmuszewska
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Wartość inwestycji to 520.605,77 zł z czego dofinansowanie z Gminy Pokój to 150 tys. zł.

Podczas odbioru obecni byli także Sekretarz Gminy Pokój Joanna Ptaszek oraz przedstawiciele wykonawcy - 
firmy LARIX Sp. z o.o. z Lublińca.

Zakończyła się modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1132 O w m. Domaradz. Dzięki współpracy 
Gminy Pokój oraz Powiatu Namysłowskiego zmodernizowaliśmy 1.219,00 mb nawierzchni drogi oraz chodnik. 
Zakres prac dodatkowo objął m.in. konserwację rowów przydrożnych, ścinkę poboczy oraz wymianę 
oznakowania pionowego.

„Kilka lat temu obiecałem Radnej z Domaradza, że będzie mogła chodnikiem przejść od swojego sklepu do 
szkoły. Obietnica została wykonana w 200%, bo oprócz chodnika została wyremontowana jezdnia.” – mówi 
Krzysztof Żołnowski

Odbioru w dniu wczorajszym dokonała komisja odbiorowa w składzie:
- Wicestarosta Namysłowski Tomasz Wiciak
- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Żołnowski
- Przewodniczący Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku  Antoni 
Sobiegraj
- Naczelnik Wydziału Dróg Krzysztof Holinej.

Modernizacja nawierzchni w Domaradzu zakończona

 piątek 22 lipca 2022 roku, przy pomniku Marszałka Józefa WPiłsudskiego w Namysłowie, odbyły się uroczystości z okazji 
103. rocznicy powołania Policji Państwowej.

W tym roku, na wyższe stopnie służbowe awansowało 24 funkcjo-
nariuszy. Przez starostę wyróżnieni zostali trzej funkcjonariusze, którzy 
przez ostatni rok wykazali się największym zaangażowaniem na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu namysłowskiego. Listy 
gratulacyjne na ręce komendanta Andrzeja Ostrycharczyka przekazali 
starosta, burmistrz i komendant Straży Miejskiej.

W uroczystościach uczestniczyli także: Zastępca Komendanta Wojewódz-
kiego Policji w Opolu insp. Bartłomiej Burniak, Starosta Powiatu 
Namysłowskiego Konrad Gęsiarz, Burmistrz Namysłowa Bartłomiej 
Stawiarski, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, 
wymiaru sprawiedliwości, emerytowani policjanci oraz rodziny i bliscy 
funkcjonariuszy.

Red.

O godzinie 12.00, w kościele pw. Św. Franciszka z Asyżu, ks. kapelan 
Tadeusz Strugała, odprawił mszę świętą w intencji policjantów, 
pracowników cywilnych policji i ich rodzin. Następnie funkcjonariusze 
wraz z zaproszonymi gośćmi, uroczyście przemaszerowali ulicami 
Namysłowa pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Podczas apelu 
wszyscy odśpiewali hymn państwowy, odznaczeni zostali policjanci, 
którzy osiągnęli najlepsze wyniki w służbie. Gospodarzem uroczystości 
był Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie podinsp. Andrzej 
Ostrycharczyk.

103. rocznica powołania Policji Państwowej

POWIAT

Basia Jarmuszewska
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ź rozwija zasoby wewnętrzne dziecka, w tym inteligencję emocjonalną, poznawczą i 
moralną,

Bardzo serdecznie dziękujemy za to pełne pozytywnej energii spotkanie, za wspólne 
czytanie, a także za dzielne zwiedzanie starostwa wszystkim moim dzisiejszym małym 
gościom, paniom bibliotekarkom z Biblioteki Publicznej w Namysłowie oraz opiekunkom 
grupy „Motylki” z Przedszkola Nr 1.
PAMIĘTAJCIE!!!
Codzienne czytanie dziecku przez dorosłego przynosi ogromne korzyści, m.in.:
ź buduje więź z dzieckiem będącą fundamentem jego zdrowia emocjonalnego,

„Czytanie książek to największa zabawa jaką sobie ludzkość 
wymyśliła” – Wisława Szymborska

Tak też było podczas spotkania z „Motylkami” z Przedszkola Nr 1 w Namysłowie, które 
odwiedziły Starostwo Powiatowe w Namysłowie w ramach XXI Ogólnopolskiego 
Tygodnia Czytania „Polscy autorzy dla klimatu” (#CałaPolskaCzytaDzieciom). Dzieciom 
bajeczki o klimacie czytał Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz.

ź doskonali język i ułatwia rozumienie świata,

ź poszerza wiedzę i kładzie mocne podwaliny pod sukcesy w szkole i w życiu.

Cała Polska Czyta Dzieciom

Basia Jarmuszewska

Była to znakomita okazja do spotkania i wspólnych rozmów z rolnikami, przed-
siębiorcami oraz kołami gospodyń wiejskich z terenu powiatu namysłow-
skiego. 

Spotkanie zorganizowano z inicjatywy Pana Andrzeja Zielonki Kierownika 
Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
w Namysłowie. Obecni na spotkaniu obok Starosty Namysłowskiego 
Konrada Gęsiarza byli rolnicy z terenu powiatu oraz przedstawiciele władz 
m.in. Radna Sejmiku Wojewódzkiego Pani Teresa Ceglecka-Zielonka, 
Bartłomiej Stawiarski - Burmistrz Namysłowa.

 dniu 27 lipca 2022 roku mieliśmy przyjemność gościć w Staro-Wstwie Powiatowym w Namysłowie Wiceministra Rolnictwa 
Norberta Kaczmarczyka, który odwiedził Namysłów wraz z Po-

słem Januszem Kowalskim.

Podczas spotkania poruszano najistotniejsze kwestie związane z polskim 
rolnictwem. Zgromadzeni w Dużej Sali Narad Starostwa Powiatowego 
w Namysłowie rolnicy mieli także okazję zadać pytania Ministrowi.

Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Ministrowi za spotkanie.
Barbara Jarmuszewska

Wizyta Wiceministra Rolnictwa Norberta Kaczmarczyka 

Na zdjęciu od lewej stoją: Poseł na Sejm RP Janusz Kowalski,  Wiceminister Rolnictwa Norbert Kaczmarczyk, Radna 
Sejmiku Województwa Opolskiego Teresa Ceglecka-Zielonka, Burmistrz Namysłowa Bartłomiej Stawiarski oraz Starosta 
Namysłowski Konrad Gęsiarz

Po zakończeniu części oficjalnej, na boisku sportowym w Rychnowie, odbył 
się festyn, podczas którego na całe rodziny, czekało wiele ciekawych 
atrakcji, tj. gry i zabawy dla dzieci, dmuchany plac zabaw, pokaz pierwszej 
pomocy przedmedycznej i sprzętu strażackiego oraz pyszny poczęstunek 
w postaci dań z grilla oraz tradycyjnej grochówki.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kościele św. Jana Chrzciciela 
w Rychnowie, którą uświetniły licznie przybyłe poczty sztandarowe. 
Liturgię sprawowali: Proboszcz Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Kowalowicach ks. Janusz Szetelnicki oraz Proboszcz Parafii pw. 
Wszystkich Świętych w Głuszynie ks. Grzegorz Tabaka, którzy uczcili także 
pamięć zmarłych już Strażaków.

Red.

 okazji Jubileuszu Druhny oraz Druhowie zorganizowali uroczyste Zobchody, które swoją obecnością uświetnili: Wicestarosta 
Namysłowski Tomasz Wiciak, Burmistrz Miasta Namysłowa 

Bartłomiej Stawiarski wraz ze swoją Zastępczynią Eweliną Moniuszko-
Czuczwarą, Komendant Powiatowy PSP st. kpt. Tadeusz Kmieć wraz 
z wieloma zaproszonymi gośćmi.

Następnie, goście udali się na plac przy remizie strażackiej w Rychnowie, 
na uroczysty apel, podczas którego wręczono liczne odznaki, medale 
i wyróżnienia. Nie zabrakło również słów wdzięczności, skierowanych do 
osób, instytucji oraz stowarzyszeń, które na co dzień wspierają Druhów 
OSP.

75-lecie OSP Rychnów

POWIAT
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 dniu 04 czerwca 2022 r. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka w WNamysłowie i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka „SZANSA” 
w Namysłowie zorganizowały na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 XIII 

Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Wychowanków Domów Dziecka Namysłów „Cup 
2022r”. Turniej odbył się pod patronatem Starosty Namysłowskiego Konrada Gęsiarza 
oraz Burmistrza Namysłowa Bartłomieja Stawiarskiego.

Wyniki turnieju był następujące: I miejsce: Dom Dziecka Ostrzeszów - PUCHAR 
STAROSTY NAMYSŁOWSKIEGO, II miejsce: Powiatowa Placówka Opiekuńczo-
Wychowawcza Nr 1 w Bierutowie - PUCHAR BURMISTRZA NAMYSŁOWA, III miejsce: Dom 
Dziecka Skorogoszcz puchar Dyrektora SP 4 z Oddziałami Integracyjnymi, IV miejsce: Dom 
Dziecka Kinderarche Sachsen Crimmitschau (Niemcy) - PUCHAR DYREKTORA DOMU 
DZIECKA, V miejsce: Dom Dziecka Pleszew, VI miejsce: Placówka Opiekuńczo - 
Wychowawcza Dom Dziecka Namysłów, VII miejsce: Dom Dziecka Bogacica,  VIII miejsce  
Dom Dziecka Brzeg - PUCHAR FAIR PLAY RODZINY PAŃSTWA GOSTOMSKICH 

                                                           Maciej Jański 
- Z-ca Dyrektora PCPR w Namysłowie ds. Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej

XIII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej 
Wychowanków Domów Dziecka Namysłów „Cup 2022”

użo pozytywnej energii, ogromna dawka wit. D (pogoda dopisała i to bardzo), a do tego szczytny cel, który Dtowarzyszył imprezie w Kamiennej - a mianowicie organizatorzy zbierali na leczenie małego Mikołaja. Każdy 
uczestnik został uhonorowany także pamiątkowym medalem. Nie zabrakło również wielu przyjemnych 

atrakcji dla wszystkich małych uczestników: dmuchanego zamku, ciekawych animacji, waty cukrowej i popcornu. 
Na dorosłych czekał natomiast kiermasz domowych ciast, liczne licytacje oraz losowanie upominków. Dodatkowo, 
w punkcie usług medycznych ratownicy firmy Salvare Doceo zapewnili chętnym osobom możliwość przeprowadzenia 
podstawowych badań profilaktycznych, w tym m.in. pomiar ciśnienia krwi, poziomu cukru i EKG. Organizatorzy 
oraz sponsorzy: SOŁECTWO KAMIENNA, ActivRUN NAMYSŁÓW, KGW Kamienna, JanKSport, Urząd Miejski 
w Namysłowie, Namysłowski Ośrodek Kulturyoraz Starostwo Powiatowe w Namysłowie.

Basia Jarmuszewska

VI Bieg Krasnala w Kamiennej

W dniu 04 czerwca 2022 roku na stawie „Pod Grzybkiem” z okazji dnia dziecko rozegrane zostały zawody wędkarskie 
dla dzieci w dwóch grupach wiekowych:   I grupa - dzieci w wieku 10-14,  II grupa - dzieci do lat 10.
Aby wziąć udział w rywalizacji nie trzeba było być posiadaczem karty wędkarskiej, wystarczyła wędka ze spławikiem, 
podbierak, wypychacz i siatka. Ale nawet jeżeli uczestnicy mieli braki w wyposażeniu to organizator wspierał swoim 
sprzętem.
Zawody upłynęły w bardzo radosnej atmosferze, a na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upo-
minki.

„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością która pozostaje wciąż otwarta.” – Jan Paweł II

Dzień Dziecka z wędką

Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej w Domaszowicach

1 czerwca Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz wziął udział w Turnieju Piłki Nożnej zorganizowanym z okazji Dnia 
Dziecka przez Szkołę Podstawową w Domaszowicach. W rozgrywkach wzięły udział trzy drużyny. Drużyna uczniów, 
drużyna rodziców i drużyna nauczycieli. Wszystkie rozegrane mecze przysporzyły zgromadzonym na boisku 
szkolnym dzieciom wielu pozytywnych emocji i doznań. Wspaniały doping widowni, aktywne uczestnictwo 
rodziców i nauczycieli pozwoliło spędzić ten dzień uczniom w beztroski i aktywny sposób. 

Basia Jarmuszewska

Basia Jarmuszewska
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OGŁOSZENIE STAROSTY NAMYSŁOWSKIEGO

 Starosta Namysłowski informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy Placu Wolności 12A, w terminie 
od 08.08.2022 r. do 30.08.2022 r. zostanie wywieszony wykaz nieruchomości 
informujący o przeznaczeniu do oddania w nieodpłatne użyczenie jednostce 
samorządu terytorialnego, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - 
oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 405, k.m. 1 o pow. 0,4500 
ha obręb ewidencyjny Domaradzka Kuźnia, gm. Pokój, nieruchomość zabudowana 
byłym budynkiem dydaktycznym z internatem OHP, zapisana w księdze wieczystej 
nr OP1U/00072163/5. 
Informacja o jego wywieszeniu podana zostanie do publicznej wiadomości na tablicy 
ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Namysłowie, w prasie („Nasz Powiat 
Namysłowski”), a także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego 
w Namysłowie w Biuletynie Informacji Publicznej ( ) www.bip.namyslow.pl
oraz na stronie internetowej Wojewody Opolskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w 
nieodpłatne użyczenie jednostce samorządu terytorialnego, stanowiących własność 
Skarbu Państwa - oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 405, 

k.m. 1 o pow. 0,4500 ha obręb ewidencyjny Domaradzka Kuźnia, nieruchomość 
zabudowana byłym budynkiem dydaktycznym z internatem OHP

http://www.bip.namyslow.pl


Podsumowanie współpracy ZSR, firmy Osadkowski 
i Uniwersytetu Rolniczego we Wrocławiu

ZSR gościł także grupę studentów z w/w wydziału na zaję-
ciach w naszej szkole, którzy m.in. prezentowali ofertę 
edukacyjną swojej uczelni.

- warsztaty polowe w Jakubowicach, gdzie na DemoFarmie 
prezentowane były odmiany roślin uprawnych: zbóż, 
rzepaku i kukurydzy,

- tygodniowe praktyki dla uczniów klas trzecich Technikum 
Agrobiznesu na warsztacie i w sklepie w firmie Osadkowski 
S.A.

Dzięki porozumieniu uczniowie Technikum Agrobiznesu 
uczestniczyli także w wykładach, ćwiczeniach i laborato-
riach na Uniwersytecie Rolniczym we Wrocławiu.

zięki współpracy z firmą Osadkowski S.A. ucznio-Dwie z klas Technikum Agrobiznesu mogli uczestni-
czyć w następujących wydarzeniach:

- warsztaty polowe p.n. „Nauka i doradztwo” podczas 
których Dyrektor Działu Doradztwa i Rozwoju Pan Marcin 
Kaczmarek oraz menedżer ds. organizacji sprzedaży Pan 
Michał Tronina zaprezentowali uczniom kolekcję różnych 
odmian kukurydzy oraz plantację rzepaku i pszenicy 
ozimej;

- warsztaty na temat rekrutacji i selekcji pracowników ze 
specjalistą działu HR.

- webinary nt. „Metody i środki ochrony roślin”, „Nawo-
żenie roślin polowych”;

Współpraca z Wydziałem Przyrodniczo- Technologicznym 
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu była ograni-
czona ze względu na pandemię i  naukę zdalną, ale częścio-
wo udało się zrealizować założone cele współpracy. Pod 
koniec września uczniowie Technikum Agrobiznesu 
uczestniczyli w wykładach, ćwiczeniach i laboratoriach na 
Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W kwietniu 
gościliśmy grupę studentów z w/w wydziału na zajęciach 
w naszej szkole, którzy m.in. prezentowali ofertę eduka-
cyjną swojej uczelni.

„Bardzo cieszy mnie owocna współpraca z Firmą 
Osadkowski S.A. i Uniwersytetem  Przyrodniczym we 
Wrocławiu. W przyszłości chciałbym nawiązać równie 
owocną współpracę z sektora biznesu, a także z innymi 
uczelniami, które mogłyby okazać się wsparciem w rozwi-
janiu wiedzy i umiejętności dla pozostałych kierunków 
w naszej szkole.” - mówi Pan Rafał Trojanowski wice-
dyrektor ZSR w Namysłowie oraz koordynator i jedno-
cześnie inicjator współpracy z Firmą Osadkowski i Wydzia-
łem Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrod-
niczego we Wrocławiu

Gratulujemy uczniom nowo zdobytej wiedzy, a kadrze 
pedagogicznej sprawnej koordynacji projektu

- W tym roku w ramach projektu Erasmus+ na miesięcznych praktykach zawodowych na Malcie 
przebywali uczniowie z technikum informatycznego, technikum reklamy i technikum fotografii, 
natomiast w Rimini we Włoszech była młodzież z technikum hotelarstwa. W sumie za granicą 
przebywało 59 uczniów i siedmiu opiekunów. Pod koniec wakacji na praktyki do Niemiec wyjedzie 
kolejna grupa 17 uczniów z technikum agrobiznesu i technikum żywienia. Udział w praktyce 
zagranicznej to zdobycie przez uczestników projektu  nowych doświadczeń zawodowych, rozwój 
umiejętności porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji miękkich, takich jak: tolerancji 
obcej kultury, komunikatywności, umiejętności pracy w zespole międzynarodowym, samodzielności i 
odpowiedzialności.

Projekty realizowane prze naszą  szkołę odznaczają się wysoką jakością. Świadczą o tym uzyskane przez nas liczne wyróżnienia:  
2 certyfikaty jakości, Karta Jakości Mobilności, laureat konkursu EDUinspiracje  oraz I nagroda Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  
za najlepszy projekt w edycji 2014-2020. To właśnie takie certyfikaty dały naszej szkole szanse pozyskiwania dużych środków 
finansowych z FRSE. Do tej pory pozyskaliśmy ponad 15 mln złotych, a największy projekt miał budżet w wysokości prawie 2 mln 
złotych.
Czy jakości kształcenia za granicą powiązane jest z nauczaniem zawodowym w szkole ?

Panie dyrektorze kolejna grupa uczniów ZSR wróciła z praktyk zawodowych organizowanych za 
granicą w ramach programu Erasmus+.  Gdzie tym razem uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych uczyli 
się zawodu?

Czy poza liczebnością uczestników projekty realizowane przez szkołę odznaczają się innymi aspektami ?

- Tak to prawda. Środki finansowe pozyskujemy z wygranych projektów. Nasza szkoła od 17 lat corocznie realizuje projekty praktyk 
zagranicznych naszych uczniów w ramach programów UE: poprzednio w ramach programu Uczenie się prze całe życie Leonardo 
da Vinci, a od 8 lat w Erasmus+. Jesteśmy prawdopodobnie na pierwszym miejscu wśród szkół w kraju pod względem liczebności 
wysyłanych uczniów za granicę. Do dzisiaj zrealizowaliśmy 24 projekty w których uczestniczyło ponad 1050 uczniów i ponad 
60 nauczycieli jako opiekunów. Strategia umiędzynarodowienia naszej szkoły zakłada powszechność i dostępność młodzieży do 
mobilności zagranicznych. Praktycznie każdy uczeń, który spełniał podstawowe wymagania w zakresie umiejętności językowych, 
zachowania i zdrowia mógł wyjechać za granicę. Przeciętnie 75 % uczniów szkoli się za granicą. Oprócz praktyk uczniowskich 
w poprzednich latach w ramach szkolenia kadry kilkunastu nauczycieli przedmiotów zawodowych brało udział w job shadowing 
w Niemczech, Hiszpanii, na Malcie i na Wyspach Kanaryjskich. Udział kadry w stażach zagranicznych wpisuje się w obecna 
koncepcję MEN zakładającą doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez kontakt z procesami produkcyjnymi 
w firmach.

Aby wysłać tak liczną grupę uczniów na praktyki zagraniczne potrzebne są nie małe fundusze. Skąd szkoła ma na takie wyjazdy?

- Od lat staramy się poprawiać jakość kształcenia zawodowego poprzez dobre przygotowanie uczniów do pracy w zawodzie 
oraz poprzez rozwój bazy kształcenia praktycznego. Byliśmy jedyną szkołą rolniczą w województwie opolskim, która po 
przemianach w 1990 roku przejęła od ówczesnej Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa pomocnicze gospodarstwo rolne, które 
po przejściu szkoły w skład samorządu powiatowego umożliwiło wydzielenie gruntów, na których obecnie uczniowie technikum 
agrobiznesu uczą się uprawy roślin. Dzięki udziałowi w projektach zewnętrznych mamy nowoczesne ciągniki i maszyny rolnicze, 
z których korzysta młodzież podczas nauki praktycznej. Została całkowicie zmodernizowana pracownia żywienia oraz pracownie 
komputerowe. O wysokiej jakości kształcenia zawodowego może świadczyć coroczny udział uczniów technikum agrobiznesu 
w finale centralnym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, a młodzieży z technikum żywienia w konkurach branżowych.  
Również możemy być zadowoleni z wyników egzaminów zawodowych.  Sukcesy szkoły wynikają z dużego zaangażowania 
nauczycieli i dobrego ich przygotowania do wykonywania swojego zawodu. Dostosowując się do zmieniających potrzeb rynku 
pracy oraz zainteresowań młodzieży wprowadziliśmy kształcenie w nowych zawodach, jak technik reklamy czy technik fotografii. 
Zapewne potwierdzeniem jakości kształcenia jest duże zainteresowanie absolwentów szkół podstawowych naszą szkołą, czego 
przykładem jest  coroczny liczny nabór do pierwszych klas technikum. 

Rozmowa z Adamem Hubickim - 
wicedyrektorem ZSR, koordynatorem projektów Erasmus+

EDUKACJA

Barbara 
Jarmuszewska

- Pan Włodzimierz Gilski (ZSM).
- Pan Kazimierz Szlachta (ZSM),

Bardzo serdecznie dziękujemy za Waszą wieloletnią pracę na rzecz społeczności 
szkolnej Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie. 

- Pan Stanisław Janczura (ZSM),
- Pan Czesław Mentek (ZSM), 

Życzymy wiele zdrowia i spełnionych pasji podczas zasłużonego odpoczynku‼

Zakończenie roku szkolnego było okazją, aby wręczyć podziękowania wieloletnim 
nauczycielom i pracownikom ZSM oraz ZSR, którzy w tym roku opuścili już mury 
szkoły. A byli to:
- Pani Urszula Hubicka (ZSR),

- Pan Adan Hubicki (ZSR),

- Pani Katarzyna Buxakowska-Brzozowska (ZSR),
- Pani Danuta Pęcherska (ZSM),

Red. 

Pożegnanie nauczycieli w Zespole Szkół
Mechanicznych oraz w Zespole Szkół Rolniczych

w Namysłowie
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Pożegnanie odchodzących nauczycieli oraz pracowników w Zespole Szkół Mechanicznych 
w Namysłowie

Pożegnanie odchodzących nauczycieli oraz pracowników w Zespole Szkół Rolniczych 
w Namysłowie

Na zdjęciu od lewej stoją: Wicedyrektor ZSR Namysłów Rafał Trojanowski, Pan Michał Tronina  
z firmy Osadkowski SA, Wicedyrektor ZSR Adam Hubicki, Prezes firmy Osadkowski S.A. 
Wojciech Osadkowski, Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz oraz Wicestarosta Tomasz 
Wiciak
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Ostatecznie do rywalizacji przystąpiły 3 drużyny: , , .Polonia Domaszowice NKS START II Namysłów LZS Starościn

1 mecz turnieju:  -  1:2 (1:0) LZS Starościn Polonia Domaszowice
Bramki: 1:0 Sypko, 1:1 Gołębiowski P., 1:2 Gołębiowski P.

3 mecz: NKS START II Namysłów - LZS Starościn 3:0 (3:0)
Bramki: 1:0 Gęsiarz K., 2:0 Huck B., 3:0 Widłowski F.

ORGANIZATORZY dziękują Staroście Namysłowskiemu Konradowi Gęsiarzowi za wsparcie finansowe, Wójtowi  Gminy 
Świerczów Pani Barbarze Bednarz za udostępnienie namiotu. Pragniemy serdecznie podziękować Zarządowi LZS 
Starościn i druhom OSP Starościn za perfekcyjne przygotowanie turnieju.  

BJ

Przy pięknej pogodzie, znakomicie przygotowanym boisku oraz znakomitej organizacji na boisku w Starościnie 
rozegraliśmy dzisiaj mecze w ramach turnieju o Puchar Starosty.

A tak prezentują się wyniki turnieju:

2 mecz: Polonia Domaszowice - NKS START II Namysłów 0:1 (0:1)
Bramki: 0:1 Gęsiarz K.

KLASYFIKACJA: I miejsce: NKS START II Namysłów, II miejsce: Polonia Domaszowice, III miejsce: LZS Starościn

Statuetkę najlepszego bramkarza: Kacper Glanowski z Polonia Domaszowice
Statuetkę najlepszego zawodnika: Konrad Gęsiarz NKS START II Namysłów

Turniej piłkarski o Puchar Starosty Namysłowskiego

W środę 18 maja na Orliku w Bąkowicach odbył się coroczny powiatowy turniej piłki nożnej żaków 
(r. 2013 i młodsi). To już szósta edycja turnieju, którego pomysłodawcą jest radny powiatowy Pan 
Krzysztof Żołnowski. W turnieju uczestniczyły cztery  drużyny: Akademia Startu Namysłów r. 2014 i 2015, 
Orlik Pokój i Bzyk Bąkowice – Starościn. Główna ideą imprezy jest zaszczepienie aktywności fizycznej 
wśród dzieci poprzez piłkę nożną, dlatego wyniki są sprawą drugorzędną. Część dzieci  uczestniczyła 
w turnieju po raz pierwszy w życiu! W klasyfikacji końcowej I miejsce zajął Bzyk Bąkowice – Starościn, 
II miejsce zajął  rocznik 2015 ze Startu Namysłów, III miejsce wywalczył Start Namysłów r. 2014, a IV był 
Orlik Pokój. Zwycięzcy otrzymali okazałe puchary ufundowane przez Starostę Powiatu Namysłów Pana 
Konrada Gęsiarza – Dziękujemy!!! Statuetkami wyróżnieni zostali Najlepszy Bramkarz i Zawodnik, 
a wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe złote medale.  Atrakcją turnieju był konkurs żonglerki, 
który wygrali: Hubert Jedliński (Bzyk), Mikołaj Zarzecki i Nataniel Mich (obaj Start 2015). Na koniec dzieci 
uzupełniły utracone kalorie pizzą, z którą dziękujemy Panu Jarosławowi Żołnowskiemu i Restauracji 
Świerczów. Dziękujemy Panu dyrektorowi SP Bąkowice Panu Cezaremu Zającowi i Panu Robertowi 
Łukawskiemu za  pomoc przy nagłośnieniu, Firmie Handlowej Sport-Time za nieodpłatne przekazanie 
piłek na turniej żonglerski. Podziękowania należą się także rodzicom gospodarzy, którzy przygotowali 
słodki poczęstunek.  Do zobaczenia już za rok!!!

Red. 

VI Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Żaków

Radosław Marcinkiewicz w barwach reprezentacji Polski „wolnia-
ków” zdobywa srebrny medal w kat. wag. do 92 kg w bardzo mocno 
obsadzonym XXXI Memoriale im. Wacława Ziółkowskiego (zawody 
umieszczone w kalendarzu ) rozegranym United World Wrestling
w dniach od 20 do 21 lipca br. w Warszawie. 
Ostatnimi sukcesami NAMYSŁOWIANIN znacząco przybliżył się 
do startu w limicie do 92 kg w największej tegorocznej imprezie 
zapaśniczej globu, a mianowicie Mistrzostwach Świata Seniorów. 
Turniej ten odbędzie się w serbskim Belgradzie od 10 do 18 
września. 
Gratulacje Radek!!!
Powodzenia w kolejnych startach! 

Red.

XXXI Memoriał Wacława Ziółkowskiego
w zapasach w stylu wolnym

SPORT

W dniach 17-19.06.2022r w Warszawie na stadionie AWF odbyły się 
Mistrzostwa Polski w Wielobojach seniorów i juniorów oraz eliminacje 
do Mistrzostw Polski U16 które odbędą się 17.09.2022 w Krakowie. 

Emil zajął pierwsze miejsce z rekordem życiowym 2936pkt w pierwszym 
starcie, ponad 6 godzin walki, również wskoczył na drugie miejsce 
w krajowych tabelach. Rezultaty w konkurencja:110ppł- 15,48, 
w dal-6,23, kula-10,09, wzwyż - 163, 1000m - 3,14,6. 
Jest to bardzo ważny start naszych młodych lekkoatletów po wielu 
miesiącach treningów po raz pierwszy mogli sobie udowodnić, 
że ich treningi pod okiem trenera Zygmunta Mikuściewicza pokazały 
ich potencjał i rezerwy jakie w nich drzemią, z niecierpliwością czekamy 
na wspaniałą walkę o najwyższe trofea w Krakowie! 
Podziękowanie dla osób wspierających tą młodzież, która dziękuje nam 
swoimi sukcesami i zwycięstwami, znajdując swój zainteresowania dając 
nam radość z sukcesów i możliwości kibicowania, ucząc się szacunku 
dla systematycznej pracy, prowadzenia zdrowego trybu życia, szacunku 
dla rówieśników i wychowawców (fair play) i wiele innych wspaniałych 
cech. Zuzia i Emil są uczniami Szkoły Podstawowej nr.4, która współ-
pracuje z klubem „Start” Namysłów dziękując Panu Dyrektorowi i całemu 
gronu pedagogicznemu 4 za wsparcie tej młodzieży i bezinteresowną pomoc w podnoszeniu prestiżu Szkoły. Rodzicom za zaufanie 
i wspieranie klubu, Zarządowi Klubu „Start” Namysłów za reaktywacje sekcji lekkoatletycznej tak wspaniałymi diamentami- młodymi 
sportowcami którzy już zdobyli wiele tytułów Mistrzostw Województwa - które w każdej chwili mogą się stać brylantami, ale to wymaga 
dalszej pracy, współpracy i wsparcia. Podziękowanie należy się również sponsorom i mieszkańcom Namysłowa, dzięki którym włodarze 
miasta mogą wspierać kluby i sportowców Naszej Społeczności. Najważniejszą informacją jest to, że klub „Start” Namysłów jest Naszym 
Klubem już od 70 lat i jest otwarty na współpracę z wszystkimi szkołami, nauczycielami, klubami i osobami chcącymi uczestniczyć i wspierać 
Namysłowski sport. Ze sportowym pozdrowieniem!

Red.

Wspaniałe wyniki uzyskali Nasi młodzi wieloboiści Zuzanna Kozan i Emil 
Mikuśkiewicz kwalifikując się do Mistrzostw Polski w Krakowie. Zuzanna 
zajęła drugie miejsce za liderką krajowych tabel (to był jej pierwszy start 
w 5 boju) i od razu z rekordem życiowym 3136pkt. wskoczyła na drugą 
pozycję tej tabeli. 
Jest to nie lada wyczyn w temp. 34 stopni w cieniu, pierwszym starcie 
i ponad sześciogodzinnej walce oraz wspaniałym finiszem ostatnia 
konkurencja na 600m - 1,46,55 daje wielką nadzieję w Krakowie. 
Pozostałe rezultaty 80ppł - 12,04, wzwyż - 1,48, kula-9,60, w dal - 5,27. 

Sekcja lekkoatletyczna NKS START NAMYSŁÓW

Na zdjęciu Maciek Poziomek z NKS START II odbiera z rąk Starosty Namysłowskiego Konrada 
Gęsiarza Puchar za zajęcie I miejsca w turnieju

Od lewej: Zuzanna Kozan, Zygmunt Mikuśkiewicz oraz Emil 
Mikuśkiewicz

https://www.facebook.com/PoloniaDomaszowice/?__cft__%5b0%5d=AZW3sTff08k7-m6pYVhQMzsaTqfPhdtS-t3s5QjPREB2kqwiJgL95KtgUONOkYH-F3XTjbiJy73OjBMVRaMPH8VwYVrGtBNbHwlGw1XGKI_DCRtW-d2qEV-Fx0A9QZv7QTE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/NKS-START-II-Namys%C5%82%C3%B3w-101194949008500/?__cft__%5b0%5d=AZW3sTff08k7-m6pYVhQMzsaTqfPhdtS-t3s5QjPREB2kqwiJgL95KtgUONOkYH-F3XTjbiJy73OjBMVRaMPH8VwYVrGtBNbHwlGw1XGKI_DCRtW-d2qEV-Fx0A9QZv7QTE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/LZSStaroscin/?__cft__%5b0%5d=AZW3sTff08k7-m6pYVhQMzsaTqfPhdtS-t3s5QjPREB2kqwiJgL95KtgUONOkYH-F3XTjbiJy73OjBMVRaMPH8VwYVrGtBNbHwlGw1XGKI_DCRtW-d2qEV-Fx0A9QZv7QTE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/LZSStaroscin/?__cft__%5b0%5d=AZVLIpMFtHqpNDEZ0j0ZS35vMsLQ1iXVTAKad0uLFE_MDozm_bnwevbrlqwvCgzNbGR2gfBXOJJZm6LETsGSrU8tWGfmLfrqL5BiMkzEafm2Y4rzxh9wVa3yHYBOTIkwzgsAycXw7IOU-lGl4f8Pff59UptDUbFWd7mtB7VqKeSlXw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/PoloniaDomaszowice/?__cft__%5b0%5d=AZVLIpMFtHqpNDEZ0j0ZS35vMsLQ1iXVTAKad0uLFE_MDozm_bnwevbrlqwvCgzNbGR2gfBXOJJZm6LETsGSrU8tWGfmLfrqL5BiMkzEafm2Y4rzxh9wVa3yHYBOTIkwzgsAycXw7IOU-lGl4f8Pff59UptDUbFWd7mtB7VqKeSlXw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/unitedworldwrestling/?__cft__%5b0%5d=AZX2t4QCgAblbkUSxS7PaSe9uqvecdmp0L1vuemEbHQQdrs66dTVJrKTV1TYfqSo_NJ8SkdIxm-StPlAdiuayUU_IzxkfJbQFD781GN35twOvzLq4s6jXZuwIuv_u1BFQPskIOA5VnzpDbSuNr_4CARvBOQov5tAjBNe_stejmuj6cVDJRq1bCPJCjSHMqdUzTU&__tn__=kK-R


Oficjalnego otwarcia wydarzenia dokonał 
Prezes NKS „START” Namysłów Tomasz Kozan 
wraz ze Starostom Namysłowskim Konradem 
Gęsiarzem, którzy uroczyście przywitali 
wszystkich gości oraz podziękowali za do-
tychczasowe wsparcie okazane Stowarzy-
szeniu.

Jubileusz 70-lecia utworzenia klubu sporto-
wego NKS „START” Namysłów, świętowali 
w dniu 2 lipca jego zawodnicy, byli człon-
kowie oraz licznie zaproszeni goście.

Modlitwę dziękczynną w intencji byłych 
i obecnych zawodników Klubu, odprawił Ksiądz Marcin Bącela.

Następnie, wszyscy goście zgromadzili się pod sceną, na której odbyło się uroczyste 
wręczenie statuetek, listów gratulacyjnych i upominków. Dekoracji wszystkich 
odznaczonych, dokonał Prezes NKS Tomasz Kozan wraz z przedstawicielami Zarządu 
namysłowskiego START-u, Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz oraz Burmistrz 
Namysłowa Bartłomiej Stawiarski. Uhonorowanie gości, przepełnione było licznymi 
przemówieniami oraz wystąpieniami osób, które wyraziły słowa wdzięczności za 
całokształt działalności Klubu.
Za owocną współpracę i niejednokrotnie okazaną pomoc, wyróżnienia otrzymali 
m.in.: Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz, Burmistrz Namysłowa Bartłomiej 
Stawiarski oraz Prezesi Namysłowskich Spółek, Dyrektorzy Instytucji i Firm, 
Zawodnicy NKS a także wiele innych osób związanych z historią klubu.
Sportowe emocje i wrażenia dostarczyły rozegrane mecze i turnieje drużyn: Akademii 
Czerwono-Czarnych, START Namysłów II - Juniorzy z lat 80-tych, VARTA START 
Namysłów - START Namysłów. Była to okazja do wymiany boiskowych doświadczeń 
oraz wspaniała lekcja zdrowej rywalizacji. Zmaganiom towarzyszyła specjalnie 
przygotowana na ten dzień, oprawa meczowa, w wykonaniu wiernych kibiców NKS!
Do wspólnej zabawy tanecznej zapraszał wszystkich DJ, który ze sceny zachęcał także 
do wzięcia udziału w licytacji gadżetów związanych ze „STARTEM” Namysłów.
Podczas całej imprezy, na najmłodszych czekał darmowy, dmuchany plac zabaw, 
z którego korzystali do woli oraz bańki mydlane!
Gratulujemy całemu Zarządowi NKS „START” Namysłów i wszystkim Zawodnikom 
wspaniałego Jubileuszu oraz świetnej organizacji wydarzenia, a także życzymy Wam 
wszelkiej pomyślności na zielonej murawie!

Jubileusz 70-lecia utworzenia klubu sportowego NKS „START” Namysłów

SPORT

9

Basia Jarmuszewska
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Mogliśmy również obejrzeć, pierwszą w Polsce i prawdopodobnie na świecie, profesjonalną walkę zawodników bez rąk, 
w formule K1 ( tylko kopnięcia ). Przemysław Wieczorek oraz Bartosz Klimek, to osoby trenujące na co dzień sporty walki, 
które w wyniku nieszczęśliwych wypadków straciły obie ręce. Przemek jest byłym reprezentantem kadry narodowej 
w ParaTaekwondo oraz wielokrotnym mistrzem świata i Europy w tej dyscyplinie. Natomiast walka wieczoru, w wykonaniu 
Filipa Tomczaka oraz Mateusza Janura przejdzie z pewnością do historii polskiego MMA, jako bardzo widowiskowy i stojący 
na bardzo wysokim poziomie pojedynek. 

Kolejna edycja planowana jest na październik 2022 roku. Nie jest jeszcze znana dokładna jej lokalizacja, ale brane pod uwagę 
są hale w niedalekiej odległości od Namysłowa. Możemy być pewni, że zaprezentują się na niej kolejni zawodnicy z MMA Solo 

nia 10 czerwca, w Hali Widowiskowo Sportowej w Kępnie, odbyła się druga gala mieszanych sztuk walki ( MMA ) Dfederacji Solo Combat Federation, której współwłaścicielem jest pochodzący z Namysłowa, Grzegorz „Szuli” 
Szulakowski. Podczas gali zaprezentowało się 22 zawodników, w tym dwóch pochodzących z Namysłowa 

i trenujących na co dzień w MMA Solo Team Namysłów: Bartłomiej Wdowiak oraz Krystian Krupiński. Dla obu z nich był to 
udany debiut przed tak licznie zgromadzoną publicznością. Bartłomiej wygrał przed czasem, natomiast Krystian po 3 rundach 
jednogłośną decyzją sędziów. 

Podczas gali swoje utwory zaprezentował, znany z zamiłowania do sportów walki, Epis Dym KNF. 

II gala mieszanych sztuk walki federacji 
Solo Combat Federation w Kępnie

Zachęcamy do skorzystania z konsultacji fizjoterapeutycznych na których nasz 
zespół rehabilitantów dobierze Państwu indywidualny cykl leczenia.

- terapia manualna - bardzo szeroki zakres fizjoterapii, obejmujący różne 
techniki leczenia za pomocą rąk terapeuty, stosowana głównie w celu poprawy 
zakresu ruchu i zmniejszenia dolegliwości bólowych;

Dostępne metody fizjoterapii to m.in. :

Namysłowskie Centrum Zdrowia oferuje indywidualną fizjoterapię według 
najwyższych standardów, prowadzoną przez kompetentnych i doświadczonych 
terapeutów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, aby sprostać najtrud-
niejszym dolegliwościom.
Terapie dobierane są indywidualnie , aby móc skutecznie i w możliwie najkrót-
szym czasie pomagać pacjentom.

- taping (plastrowanie) - metoda plastrowania dynamicznego, która polega 
na oklejaniu wybranych fragmentów ciała plastrami o specjalnej strukturze, 
stanowiących źródło bodźców mechanicznych.

- masaż leczniczy - wykorzystywany w leczeniu chorób i zmniejszaniu nasilenia 
objawów chorobowych, jak również jako element profilaktyki zapobiegający 
chorobom;

- materace p./ odleżynowe,

Realizując projekt pn. "Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19" sukcesywnie zakupujemy niezbędny sprzęt oraz korzystamy z kursów 
poszerzających wiedzę naszych pracowników.

- wózki anestezjologiczne,

Dotychczas w ramach projektu zakupiono:

- myjnie do kaczek i basenów .

Dokładamy wszelkich starań by spełniać oczekiwania Naszych pacjentów.

- wózek do przewożenia pacjentów

- aparat EKG,

- łóżko OIOM,

- lampy bakteriobójcze przepływowe

W ramach projektu 40-stu pracowników naszego szpitala odbyło kurs dot. resuscytacji krążeniowo – oddechowej, dzięki któremu nasza kadra 
medyczna poszerzyła swoją wiedze oraz umiejętności w tym zakresie.
Projekt „Opolskie przeciw COVID-19” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości 
usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych – opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze 
działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, Oś VIII Integracja 
społeczna.

Nowy sprzęt w szpitalu

FIZJOTERAPIA 
w namysłowskim szpitalu

SPORT / ZDROWIE

Red.



HISTORIA

Spisku przeciwko prawdzie ciąg dalszy
W 1843 roku ukazały się „Listy z Rosji” francuskiego arystokraty A. De Custine (1790 - 1857), będące owocem 
trwającej kilka miesięcy podróży po Rosji Mikołaja I w 1839 roku. Książkę tę pod koniec II wojny światowej 
ówczesny amerykański ambasador w Moskwie G. Kennan (1904 - 2005) uznał za najlepszą książkę o Rosji 
Stalina. Kennan został po wojnie głównym architektem polityki powstrzymywania komunizmu przez Stany 
Zjednoczone a od 1949 roku przez NATO. 

W książce „Prawdy i mity Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 1941-1945” 
wydanej w Polsce w 2013 roku rosyjski historyk Borys Sokołow 
rozprawia się z mitami sowieckiej historiografii dotyczącymi 
wkładu Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich (ZSRS - 
dawniej używano nazwy ZSRR) w zwycięstwo nad niemieckim 
nazizmem. W książce wydanej w Rosji w 2000 roku 
na początku rządów Putina dokonuje także próby uściślenia 
wielkości strat ludzkich państwa Stalina w II wojnie światowej.
Z pewnością dziś przy totalnym zakłamywaniu przez Rosję swojej 
historii książka B. Sokołowa nie mogłaby się ukazać w Rosji. Jak 
napisał prawie ćwierć wieku temu w przedmowie „W historiografii 
sowieckiej wielka wojna ojczyźniana została zmitologizowana w 
sposób groteskowy i niestety podobnie jest traktowana przez 
współczesną historiografię rosyjską. Dzisiejsza nowoczesna Rosja 
potrzebuje natomiast samokrytycyzmu narodowego i wyzbycia 
się mitologicznego spojrzenia na rzeczywistość. Tylko w ten 
sposób realne stanie się wyznaczenie właściwego miejsca dla 
naszego kraju i narodu we współczesnym świecie oraz 
trzeźwiejsze spojrzenie na jego wewnętrzne problemy”.  
Przypuszczać należy, że gdyby Rosja przeszło dwie dekady temu 
poszła w kierunku samokrytycyzmu narodowego to nie byłoby 
dzisiaj jej agresji w Ukrainie. Niestety Rosja współczesna idzie w 
zupełnie przeciwnym kierunku totalnie zakłamując zarówno 

historię jak i teraźniejszość. 
Wypełnia  w zupełności 
maksymę wielkiego pol-
skiego XIX wiecznego histo-
ryka Józefa Szujskiego 
(1835-1883) - „Fałszywa 
historia mistrzynią fałszy-
wej polityki”.
  Borys Sokołow przypo-
mina w swojej książce kolej-
ne powojenne szacunki strat 
ludzkich ZSRS w II wojnie 
światowej. Pierwszą liczbą 
było tuż po wojnie 7 mln, co 
nie podlegało dyskusji bo 
liczbę tę podał sam Józef 
Stalin, nie przekraczała ona 
strat niemieckich (według 
ówczesnych szacun-ków). 
Warto w tym miejscu zrobić 
dygresję nad znaczeniem 

statystyki dla krwawego satrapy. W styczniu 1937 roku 
przeprowadzono w ZSRS spis powszechny, który wykazał, 
że państwo Stalina liczy 162 mln mieszkańców. Niezadowolony 
z wyników spisu dyktator, który oczekiwał milionów poddanych 
więcej,  oskarżył kierownictwo sowieckiego odpowiednika GUS - u 
o wrogą antypaństwową działalność. Nieszczęsnych i nie-
ostrożnych statystyków aresztowano, skazano na śmierć 
i stracono. Wyniki spisu unieważniono. W 1939 roku spis 
powtórzono, można się domyślić, że tym razem wynik był zgodny 
z oczekiwaniami Stalina. Najbardziej znanym jego powiedzeniem 
dotyczącym „statystyki” jest z pewnością stwierdzenie, że „śmierć 
jednego człowieka to tragedia, natomiast śmierć milionów to 
statystyka”.
Dopiero 3 lata po śmierci generalissimusa, jego następca Nikita 
Chruszczow, na fali krytyki poprzednika,  podał liczbę 20 mln, 
potem oficjalnie podawana liczba radzieckich ofiar wojny wzrosła 
do 27 mln i obowiązywała do niedawna.

W napisanej 180 lat temu książce francuski markiz 
napisał między innymi, że życie społeczne Rosji jest 
oparte na „spisku przeciwko prawdzie” i króluje w nim 

niepodzielnie kłamstwo. W artykule sprzed miesiąca pisałem 
o tym, tematu oczywiście nie wyczerpałem dlatego kolejny artykuł 
poświęcam rosyjskiemu kłamstwu w odmianie wojennej. 
Na  koniec niejako w epilogu przypominam postać człowieka, 
który już w czasach Putina za pisanie o nim prawdy zapłacił życiem.

W czasie straszliwych pogromów latem i jesienią 1941 roku, jak 
wylicza Sokołow, na jednego zabitego żołnierza niemieckiego 
przypadało 18-tu żołnierzy sowieckich, nawet gdy w 1944 i 1945 
sytuacja się odwróciła i to czerwonoarmiści gromili wojska 
niemieckie to tracili pięciu żołnierzy na jednego zabitego Niemca, 
mimo przytłaczającej 8-10 krotnej przewagi w sprzęcie i liczbie 
żołnierzy. Widać przez to, że oszczędzanie własnych ludzi  było 
bardzo daleko wśród priorytetów dowódców Armii Czerwonej. 

1. Zniszczyć i spalić na popiół wszystkie osiedla na tyłach wojsk 
niemieckich na przestrzeni 40-60 km w głąb od przedniego skraju 

Według sowieckiej historiografii do dzisiaj obowiązującej w Rosji 
w bitwie w boju spotkaniowym brało udział łącznie po niemieckiej 
i sowieckiej stronie blisko 1500 czołgów z tego 700 po stronie 
niemieckiej, Niemcy ponieść mieli wielkie straty – 300 do 400 
czołgów w tym 70 ciężkich Tygrysów, straty sowieckiej 5. Armii 
Pancernej Gwardii gen. Pawła Rotmistrowa były podobne, ale atak 
niemiecki się załamał. W rzeczywistości według współczesnych 
ustaleń niemiecki II Korpus Pancerny SS, który starł się pod 
Prochorowką z armią Rotmistrowa stracił tylko 5 czołgów (50 zostało 
uszkodzonych). Jak ustalili historycy pod Prochorowką 1000 
sowieckich czołgów i dział pancernych walczyło z 273 niemieckimi. 

Sokołow w wyniku żmudnych obliczeń oszacował straty ludzkie ZSRS 
na przeszło 43 mln w tym przeszło 25 mln żołnierzy Armii 
Czerwonej. Wyliczenia Sokołowa spotkały się w Rosji z gwałtowną 
krytyką jako nierzetelne i bardzo zawyżone, z niedowierzaniem 
przyjęto je też wśród historyków zachodnich. Jednak po 18 latach od 
ich opublikowania ujawniono tajne do 2018 roku wyliczenia strat 
wojennych stalinowskiego Gosplanu instytucji zajmującej się 
zarządzaniem całością gospodarki ZSRS w czasie wojny. Według 
tych oficjalnych i przez ponad 70 lat zatajanych  wyliczeń straty 
ludnościowe ZSRS wyniosły 42 mln, w tym 19 mln żołnierzy. 
Wyliczenia Sokołowa okazały się całkiem precyzyjne. Okazuje się, 
że w proporcji do liczby mieszkańców odpowiadają one stratom 
Polski, która również straciła co piątego obywatela. Należy dodać, 
że ponoszące całkowitą klęskę Niemcy straciły około 3 mln żołnierzy, 
w tym 2 mln na froncie wschodnim, przeszło 6 lub 7 razy mniej niż 
armia ZSRS (w zależności czy przyjąć wyliczenia oficjalne, czy B. 
Sokołowa). przez dotknięte  całkowitą klęską hitlerowskie Niemcy. 
Jeśli porównać tylko front wschodni to straty zwycięskiego ZSRS 
były 10 - krotnie większe od strat poniesionych przez hitlerowskie 
Niemcy - dotknięte totalną klęską.

Żeby nie pozostać tylko przy statystykach chciałbym nieco szerzej 
odnieść się do kluczowego zwycięstwa armii Stalina w uważanej za 
największą bitwę pancerną bitwę II wojny światowej - bitwę na Łuku 
Kurskim w lipcu 1943 roku. Za najważniejszy moment tej ogromnej 
bitwy uważa się starcie pod Prochorowką. Zwycięstwo w tej bitwie 
miało zadecydować o zwycięstwie w całej bitwie na Łuku Kurskim. 

Nie było niemieckiej klęski pod Prochorowką, siły niemieckie 
wycofały się, gdyż strona sowiecka dysponując kilkukrotną 
przewagą w ludziach i sprzęcie, podjęła ofensywę w kierunku 
miasta Orzeł odnosząc w rezultacie strategiczny sukces w całej 
bitwie. Sowieci pod Prochorowką stracili przeszło 300 czołgów, 
większość ich załóg spaliła się żywcem bądź wyleciała 
w powietrze. Zginęło 3600 żołnierzy, ponad 3000 zostało rannych. 
Niemcy stracili około 200 zabitych. Podsumowując siły sowieckie 
dysponując blisko czterokrotną przewagą straciły 18 razy więcej 
żołnierzy i kilkadziesiąt razy więcej czołgów. Tylko Armia Czerwona 
dysponując właściwie nieograniczonymi rezerwami mogła znosić 
takie „zwycięstwa”. I chyba tylko stalinowska propaganda była 
w stanie zamienić taktyczną kosztowną porażkę w przełomowe 
zwycięstwo. Jeszcze jedna tragiczna wojenna statystyka. Według 
niej wojska hitlerowskich Niemiec zniszczyły 70 tys. miejscowości : 
miast, osiedli i przede wszystkim wsi głównie zresztą nie rosyjskich, 
lecz białoruskich i ukraińskich. W tym miejscu zacytuję fragment 
rozkazu podpisanego przez Stalina jako głównodowodzącego 
17 listopada 1941 roku w ramach realizacji taktyki „spalonej ziemi”.
Kwatera główna Najwyższego Naczelnego Dowództwa rozkazuje:

i 20-30 km na prawo i lewo od dróg. Do zniszczenia osiedli we 
wskazanym obszarze rzucić natychmiast lotnictwo, wykorzystać 
na szeroką skalę ogień artylerii i moździerzy, drużyny zwiadow-
ców, narciarzy i partyzanckie grupy dywersyjne wyposażone 
w butelki z płynem zapalającym (…).

Na koniec nieco lżejsza opowieść o dwóch bardzo znanych 
generałach jednym z armii amerykańskiej a drugim z sowieckiej. 
Pierwszy z nich to G. Patton (1885 - 1945) jeden z najwybit-
niejszych dowódców  alianckich w czasie II wojny światowej. 

2. W każdym pułku utworzyć oddziały ochotników po 20-30 ludzi 
do wysadzenia w powietrze i spalenia osiedli mieszkalnych. 
Śmiałków, którzy wyróżnią się przy paleniu osiedli, przedstawić 
do nagrody państwowej (…). Listopad 2006 r. Umierający 
w londyńskim szpitalu A. Litwinienko po otruciu polonem przez 
rosyjskich agentów FSBMyślę, że najlepszym komentarzem będą 
słowa autora książki, za  którą cytuję ten straszny rozkaz wybitnego 
rosyjskiego historyka gen. Dmitrija Wołkogonowa (1928-1995). 
„Być może działania te przysparzały kłopotów przeciwnikowi. Ale 
dla tysięcy ludzi radzieckich ich dom stanowił ostatnie, niepewne 
schronienie, gdzie mieli nadzieję przetrwać koszmar, doczekać 
swoich, uratować dzieci. Kto powie, czego w tym rozkazie było 
więcej: wojskowej konieczności czy bezmyślnego okrucieństwa? 
Decyzja - w duchu Stalina. On nigdy nie żałował ludzi.” Myślę, 
że powyższe zdania w znacznej mierze tłumaczą okrucieństwo 
i szokującą bezwzględność ideowych spadkobierców Stalina 
wobec mieszkańców ukraińskich wsi i osiedli we współczesnej 
wojnie w Ukrainie. System, który z przerażającą bezwzględnością 
niszczył domy swojej ludności. Jak opisali w swojej książce 
Aleksander Litwinienko i Jurij Felsztyński funkcjonariusze FSB 
w końcu lat 90 tych ubiegłego wieku dokonali zamachów 
terrorystycznych w Moskwie i Wołgodońsku wysadzając bloki 
i zabijając setki własnych ludzi, aby oskarżyć o te zbrodnie 
Czeczenów. Walczyli oni wtedy o niezależność i Rosja potrzebo-
wała pretekstu do wojny przeciwko nim. Litwinienko również 
oficer FSB nie mogąc pogodzić się z takimi przestępczymi 
działaniami, poszukał azylu w Wielkiej Brytanii .W  listopadzie 2006 
roku dosięgły go tam długie ręce putinowskich skrytobójców z FSB. 
Aleksander Litwinienko (1962-2006) będący podobnie jak Putin 
podpułkownikiem KGB\FSB, został otruty radioaktywnym 
polonem.  Miało to z jednej strony wskazywać, że zabójstwem stoi 
państwo rosyjskie (do polonu mają dostęp tylko tajne służby), 
z drugiej strony polon jest trucizną, która zabija bardzo powoli 
(Litwinienko umierał dwa tygodnie) tak aby straszna śmierć 
zdradzającego złowrogie tajemnice stanowiła przestrogę 
i ostrzeżenie. Rządzący dziś Rosją byli funkcjonariusze FSB, 
wielokrotnie pokazali zimną, przerażającą bezwzględność wobec 
własnych ludzi, tym bardziej nie dziwi ich bezwzględność wobec 
tych, których uznają za  wrogów. Mimo, że od śmierci Stalina 
upłynie niedługo 70 lat nadal Rosją rządzą ludzie, którzy nie tylko 
jednoznacznie nie potępiają tego wielkiego zbrodniarza, lecz 
przeciwnie widzą w nim odnowiciela imperialnej potęgi.

 

  

    

 

 

   

  

  

  

  

 

 

Straty osobowe ZSRS i Niemiec w drugiej wojnie światowej

(w mln)

ZSRS Niemcy Stosunek strat 

Ogólna liczba poległych i 

zmarłych

43,45 5,95 7,3 : 1

w tym: cywilów 16,90 2,00 8,5 : 1

z tego: ze składu sił 

zbrojnych

 

26,55 3,95 6,7 : 1

z tego: w sowiecko –

 

niemieckiej wojnie

 

26,40 2,61 10,1 : 1

Źródło: B. Sokołow, Prawdy i mity wielkiej wojny 
ojczyźnianej 1941 – 1945, Kraków 2013
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Latem 1943 roku w czasie lądowania wojsk brytyjskich 
i amerykańskich na  Sycylii był dowódcą amerykańskiej 7 Armii. 
Na  początku sierpnia 1943 roku odwiedzał w szpitalu swoich 
rannych żołnierzy, dwaj z nich nie miało żadnych widocznych ran, 
Patton ich zwymyślał i spoliczkował, oskarżając o tchórzostwo 
i dekownictwo. Jak później ustalono jeden z nich miał gorączkę 
a drugi cierpiał na nerwicę okopową. Zszokowani postępowaniem 
generała lekarze donieśli o jego postępowaniu dowodzącemu 
wojskami amerykańskimi w Europie gen. D. Eisenhowerowi. Ten 
zganił podwładnego i nakazał mu przeprosić poszkodowanych, 
co Patton uczynił. Nie chcąc pozbywać się wybitnego dowódcy 
gen. Eisenhower chciał na tym sprawę zakończyć. Incydent 
nagłośniła jednak amerykańska prasa, społeczeństwo było 
oburzone postępowaniem Pattona. Eisenhower poczuł się 
zmuszony do pozbawienia gen. Pattona dowództwa 7 Armii. 
Kariera krewkiego generała z powodu spoliczkowania 
szeregowych podwładnych uległa zachwianiu Drugi cztero-
gwiazdkowy, a więc w zasadzie najwyższy stopniem generał, jeden 
z ulubionych dowódców Stalina gen. Andriej Jeriomienko 
(w polskiej literaturze przedmiotu nazywany Jeremienką). 
Jesienią 1941 roku podczas odprawy ze sztabem swojej armii 
pobił swoich dowódców korpusów, również jak on generałów, 
tłumacząc się potem „z upoważnienia towarzysza Stalina 
pobiłem kilku dowódców korpusów a jednemu rozbiłem 
głowę”.Mógł tak powiedzieć gdyż Stalin pochwalał bicie 
generałów „ w mordę”. Kiedy raportujący wysocy dowódcy 

  

Nawiązując do współczesnych dramatycznych 
wydarzeń kończę cytatem z „Listów z Rosji”, który wydaje mi się 
wyjątkowo przenikliwy: „Rosja widzi w Europie łup, który 
zdobędzie prędzej czy później dzięki naszym niesnaskom. Podsyca 
w nas anarchię w nadziei wykorzystania wspomaganego przez nią 
rozkładu, bo on sprzyja jej celom: jest to historia Polski powtórzona 
na wielką skalę”

zwalali niepowodzenia na podwładnych 
najwyższy głównodowodzący pytał „A obiliście go 
po mordzie? Tak, po mordzie, po mordzie”. Co 
ciekawe podlegający marszałkowi  G. Żukowowi  
Jeriomienko skarżył się na jego chamstwo, brutalne 
i bezwzględne traktowanie podwładnych, nawet 
dowódców armii. Pisał w swoim dzienniku w 1943 
roku „Żukow, ten uzurpator i cham, traktował mnie 
źle, po prostu nieludzko. Wszystkich deptał na 
swojej drodze, lecz mnie obrywało się najbardziej.” 
Łańcuch dowodzenia w Armii Czerwonej oparty był 
na brutalnym chamstwie do „lania w mordę” 
włącznie. W międzywojennej armii polskiej czy 
w amerykańskiej z okresu II wojny światowej 
takie traktowanie podwładnych było niedopu-
szczalne, nawet jeśli zwierzchnik był generałem 
a podwładny szeregowym żołnierzem.

Showalter D. E., Pancerz i krew. Bitwa pod Kurskiem, Wołowiec 
2015
Sokołow B., Prawdy i mity wielkiej wojny ojczyźnianej 1941 - 1945, 
Kraków 2013
Wołkogonow D., Stalin. Wirtuoz kłamstwa. Dyktator myśli, 
Warszawa 2006

Literatura

Listopad 2006 r. Umierający w londyńskim 
szpitalu A. Litwinienko po otruciu polonem 
przez rosyjskich agentów FSB
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I miejsce: KGW z Chruściny a danie to „Pymchy gryczane z twaro-
giem i sosem z lebiody”.

Organizatorami konkursu byli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa we współ-
pracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz 
Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Do rywalizacji przystapiło aż 10 Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu 
namysłowskiego 7 Kół i brzeskiego 3 Koła z przepysznymi potra-
wami. Wybór najlepszego dania był dużym wyzwaniem dla Komisji 
Konkursowej. 

Od 7 lipca do 2 września 2022 r. można się ubiegać o wsparcie 
z PROW 2014-2020 na Inwestycje zapobiegające zniszczeniu 
potencjału produkcji. W tym naborze wprowadzone zostały 
zmiany – dotyczą one spółek wodnych lub ich związków.
Ze wsparcia mogą skorzystać dwie grupy. Pierwszą z nich są rolnicy, 
którzy zajmują się chowem lub hodowlą co najmniej 50 świń bądź 
zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowe w ramach 
wariantu 7.4 Zachowanie lokalnych ras świń, i chcą przeprowadzić 

Wsparcie z PROW: do 100 tys. zł dla rolników na ochronę przed 
ASF i nawet 1 mln zł dla spółek wodnych lub ich związków na 

zapobieganie podtopieniom

II miejsce: KGW ze Strzelec Namysłowskich a danie to „Wołowina 
z serem, duszona w piwie, ciemnymi kluskami i surówką”.
III miejsce: KGW z Przeczowa z daniem „Cepeliny babcine”.
Ponadto w  Konkursie udział wzięły: KGW Włochy, KGW Bukowa 
Śląska, KGW Brzozowiec, KGW Bukowie, KGW Grodziec, KGW 
Różyna, KGW Michałów. 

„Bitwa Regionów” – pierwszy etap konkursu 
dla Kół Gospodyń Wiejskich rozstrzygnięty!!! 

Od lewej stoją: Pani Anita Sapieja, Pani Teresa Gabeńska, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Namysłowie Andrzej Zielonka, 
Pani Pani Monika Witoś (Przewodnicząca KGW w Strzelcach Namysłowskich), Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz, Pani Ewelina 
Pierzchawka oraz Pani Krystyna Bilska

W twoim gospodarstwie rolnym wystąpiły straty spowodowane przez suszę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich? Potrzebujesz protokołu oszacowania strat? Możesz wnioskować o ich oszacowanie. Sprawdź, jak to zrobić.

https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych

inwestycje chroniące gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się 
wirusa afrykańskiego pomoru świń, czyli ASF. Druga grupa to spółki 
wodne lub ich związki, w których większość członków stanowią 
rolnicy, lub w których więcej niż połowę zmeliorowanych gruntów 
rolnych objętych działalnością tej spółki posiadają rolnicy. 

Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z 
rolnictwem i leśnictwem – wnioski o pomoc od 7 lipca

Od 7 lipca do 19 sierpnia 2022 r. trwa przyjmowanie wniosków 
o dofinansowanie usług rolniczych i leśnych w ramach działania 
„Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności poza-
rolniczej” z PROW 2014-2020. W tym naborze pomocą objęte 
zostały nowe rodzaje działalności.

Podobnie jak w poprzednich latach z dofinansowania może 
skorzystać osoba fizyczna, prawna czy jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej. Warto jednak podkreślić, 
że wachlarz działalności, które mogą być objęte wsparciem, został 
rozszerzony o usługi leśne, a także o te związane z zabezpieczeniem 
lub utrzymaniem urządzeń wodnych. Dodatkowo działalność, 
którą może świadczyć potencjalny beneficjent, może być związana 
z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji np. 
specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 
lub wykorzystania technologii cyfrowych. W przypadku usług 
związanych z rolnictwem i tych dotyczących leśnictwa, działalność 
musi być prowadzona przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające 
dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
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ROLNICTWO

Zarząd Powiatu Namysłowskiego działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że odwołuje I (pierwsze) publiczne przetargi ustne  nieograniczone na sprzedaż 
czterech nieruchomości - działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ulicy Tadeusza Różewicza o nr ewid.: 1) 437/1024; 2) 
437/1025; 3) 437/1028; 4) 437/1030, k. m. 12, KW OP1U/00050357/2, stanowiących własność Powiatu Namysłowskiego. 

Przyczyną odwołania przetargów na sprzedaż w/w 
nieruchomości jest konieczność zmiany ostatecznej decyzji 
Burmistrza Namysłowa zatwierdzającej projekt podziału działki 
nr 437/319, k. m. 12, KW OP1U/00050357/2, stanowiącej 
własność Powiatu Namysłowskiego. Odwołanie przetargów 
spowodowane jest potrzebą doprowadzenia stanu prawnego 
nierucho-mości o nr ewid.: 437/1024, 437/1025, 437/1028, 
437/1029 i 437/1030, do zgodności z obowiązującym 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta 
Namysłów.

Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania  
przestrzennego miasta Namysłów uchwalonego uchwałą nr 
384/VI I I/21 Rady Miejskiej  w Namysłowie z  dnia 
11 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów (Dz Urz. 
Woj. Op. poz. 702 z 10.03.2021 r.) działki oznaczone symbolem 
C.11MU, C.30.MU, C.31.MU, C32.MU - teren zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej, działki znajdują się  w strefie ochrony 
pośredniej ujęcia wody. Powierzchnia zabudowy: nie więcej niż 
30 % powierzchni działki. 

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Namysłowskiego o odwołaniu I (pierwszych) ustnych przetargów 
nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie 

przy ulicy Tadeusza Różewicza w zakresie 4 (czterech) nieruchomości

Działki budowlane 
na sprzedaż

- podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie 
aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do 
reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Ewidencji 
Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru 
Sądowego lub inny dokument potwierdzający formę prowadzenia 
działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu), a gdy 
działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa 
w formie aktu notarialnego;

4. W przetargach do poszczególnych nieruchomości mogą wziąć 
udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium nie później 
niż do dnia 16.09.2022 r. określone dla danej działki. Tytuł wpłaty 
wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu 
oraz nieruchomość (nr działki), której wpłata dotyczy.

O G Ł A S Z A

Wszystkie działki (nieruchomości) mają urządzoną księgę 
wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg 
Wieczystych w Kluczborku: nr OP1U/00050357/2 Wszystkie w/w 
działki (nieruchomości) nie są obarczone żadnymi zobowiązaniami 
i obciążeniami. Właścicielem nieruchomości jest Powiat 
Namysłowski.

1. Przedmiotem przetargów są nieruchomości – działki budowlane 
położone w Namysłowie przy ulicy Tadeusza Różewicza o nr 
ewid.:  1) 437/1023; 2) 437/1024; 3) 437/1025; 4) 437/1026; 5) 
437/1027; 6) 437/1028; 7) 437/1030; 8) 437/1031.

- małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna 
jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym 
pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka zawierającym 
zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia 
nieruchomości;

I (pierwsze) publiczne przetargi ustne nieograniczone na 
sprzedaż nieruchomości  - działek budowlanych położonych 

w Namysłowie przy ulicy Tadeusza Różewicza.

2. Ceny wywoławcze oraz ceny ustalone w wyniku kolejnych 
postąpień w trakcie przetargów są cenami brutto. O wysokości 
postąpienia decydują uczestnicy przetargów, z tym że postąpienie 
nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z 
zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Minimalne 
postąpienia w przeliczeniu na zł podano w tabeli poniżej. 
Uczestnicy przetargów zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, 
dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. 
Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji 
przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i 
zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę 
lub firmę osoby, która przetarg wygrała.
3. Wadium należy wnieść w pieniądzu. Termin wniesienia wadium 
upływa dnia 16.09.2022 r. Za termin wniesienia wadium uważa się 
dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Wadia 
należy wpłacać na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie w 
Banku Spółdzielczym w Namysłowie o numerze 36 8890 0001 
0026 5917 2000 0004. 

5. Przed otwarciem przetargów osoby przystępujące do przetargów 
zobowiązane są okazać Komisji Przetargowej dowód wpłaty 
wadiów i dowody tożsamości oraz dodatkowo w przypadku:

Zarząd Powiatu Namysłowskiego 

- pełnomocników osób fizycznych – poza przypadkami wyżej 

 wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie 
aktu notarialnego. 

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, 
jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno 
postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

11. Zarząd Powiatu Namysłowskiego może odwołać przetargi 
z uzasadnionej przyczyny informując o tym niezwłocznie odrębnym 
ogłoszeniem.

13. Klauzula informacyjna art. 13 RODO, ogłoszenie o przetargu na 
sprzedaż nieruchomości. W związku z realizacją zadań 
wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm), w tym 
sprzedaży nieruchomości, co związane jest z pozyskiwaniem danych 
osobowych, uprzejmie informujemy, że:

8. Osobom, które wygrają przetargi, wadia zostaną zaliczone na 
poczet cen nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadia 
zostaną zwrócone przed upływem 3 dni od daty zamknięcia 
przetargów.

6. Przetargi odbędą się w dniu 22.09.2022 r. o godzinie 10:00 w dużej 
Sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Namysłowie.

9. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika 
przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży 
nieruchomości.
10. Ceny nieruchomości płatne są jednorazowo najpóźniej do dnia 
zawarcia aktów notarialnych. Koszty zawarcia aktów notarialnych 
ponoszą nabywcy.

12. Ogłoszenie I (pierwszych) przetargów zostało poprzedzone 
sporządzeniem i podaniem do publicznej wiadomości wykazu 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Uchwała nr 
135/482//2022 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 25.05.2022 
r. w sprawie wykazu nieruchomości – działek budowlanych 
położonych w Namysłowie przy ulicy Tadeusza Różewicza 
przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz był wywieszony przez okres 
21 dni tj. od dnia 27.05.2022 r. do dnia 17.06.2022 r. na tablicy 
ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego 
w Namysłowie, informacja o zamieszczeniu wykazu opublikowana 
została w NTO nr 122 (8854) z dnia 27.05.2022 r. – str. 29. Termin 
złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo 
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 
2021 r. poz. 1899 z późn. zm) upłynął dnia 08.07.2022 r. Żadna osoba 
nie złożyła wniosku.

1) Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem 
decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych 
zawartych we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi 
na niniejsze ogłoszenie (dane oferenta) i pozostałych dokumentach 
wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu 
(dane nabywcy) jest Powiat Namysłowski - Starostwo Powiatowe 
w Namysłowie (zwane dalej Starostwem), Pl. Wolności 12A, 46-100 
Namysłów. Wyznaczony został kontakt do Inspektora Ochrony 
Danych: , lub tradycyjną poczta na adres  iod@namyslow.pl
Organizatora przetargu lub Starostwa.
2) Jako Administrator, w celu przeprowadzania kwalifikacji i udziału 
w przetargu oraz w celu ewentualnego zawarcia umowy sprzedaży, 
jej realizacji, dokonywania rozliczeń, windykacji należności 
i zawarcia innych umów w związku z realizacją tej umowy, a także 
w celach związanych z obowiązkiem ewidencji korespondencji 
kierowanej z/do Starostwa i w celu obowiązku archiwizacji 
dokumentacji, będziemy przetwarzać dane osobowe zawarte we 
wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze 
ogłoszenie oraz pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie 
umowy po rozstrzygnięciu przetargu, w związku z realizacją 

4) Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli 
obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do danych ww. 
oferentów i nabywcy mogą też mieć dostęp podmioty 
przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące 
pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia 
dokumentów, archiwizacji, jak również inni administratorzy 
danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. 
podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa 
w art. 20 RODO;

8) Podanie przez oferentów danych ma charakter dobrowolny, 
ale jest niezbędne do udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego 
rozstrzygnięciu, zgodnie z przepisami gospodarce nieruchomo-
ściami i aktów wykonawczych do niej wydanych.

postępowania na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. 
zm) i aktów wykonawczych do niej wydanych, co stanowi 
o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu 
o przesłanki legalności, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. 
L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) dalej jako RODO.
3) Dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych 
w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach 
wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu 
będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, 
w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony 
w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych 
Starostwa w zakresie archiwizacji dokumentów, oraz okres 
przedawnienia roszczeń przysługujących Powiatowi Namysłow-
skiemu i w stosunku do niego.

5) Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy 
w celach określonych powyżej przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania 
ich kopii;

7) Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarzamy w wyżej 
określonych celach nie przysługuje:

6) Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy 
przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych 
osobowych;

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia 
danych osobowych;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwa-
rzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

9) Organizator przetargu nie będzie podejmował decyzji wobec 
osób, których dane  przetwarza w sposób zautomatyzowany, w tym 
decyzji będących wynikiem profilowania. Nie przewiduje się 
przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. 
państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, 
Liechtenstein i Islandię), ani do organizacji międzynarodowych.
14. Informacji o przetargu udziela Wydział Inwestycji, Zamówień 
Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego 
w Namysłowie, pokój nr 210, tel. 77 410 36 95 wew. 209 i 211.

Treść ogłoszenia podlega także w całości publikacji na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Namysłowie

mailto:iod@namyslow.pl
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O B W I E S Z C Z E N I E 
STAROSTY NAMYSŁOWSKIEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE 

WYDANIA DECYZJI
O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

Na podstawie art. 11d ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych jednolity tekst Dz.U. z 
2022r. poz. 176) oraz art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735, z późn. zmianami)

 
z a w i a d a m i a m,

że dnia 06 kwietnia 2022r. na wniosek zarządcy dróg gminnych -  Burmistrza Namysłowa 
reprezentującego inwestora Gminę Namysłów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie 
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowa drogi 
gminnej w miejscowości Brzozowiec” w miejscowości Brzozowiec na działkach oznaczonych 
w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami:

3. działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi, na których należy wprowadzić 
ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości w związku z koniecznością przebudowy dróg 
innych kategorii, bądź istniejącej sieci uzbrojenia terenu:

1. działki znajdujące się w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiące pas drogi 
gminnej: 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty obwieszczenia strony mogą 
zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego 
w Namysłowie przy ul. Plac Wolności 12A, w pokoju nr 109 w godzinach pracy Urzędu.

Z dniem ukazania się obwieszczenia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź 
jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów 
o gospodarce nieruchomościami.

    obręb Brzozowiec: 720, 776
2. działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, ale stanowiące teren 

niezbędny dla realizowanych obiektów budowlanych:
obręb Brzozowiec: 698  

    obręb Brzozowiec: 698 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001474
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001474





