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GINEKOLOGIA

POWIAT NAMYSŁOWSKI Namysłowskie Centrum Zdrowia
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Młodzi rolnicy rywalizowali w regionie i kraju 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz (pierwszy z prawej) w 
towarzystwie Dyrektora ZSR Jacka Pietroszka oraz Wicestarosty 
Namysłowskiego Tomasza Wiciaka (w środku) otwiera olimpiadę
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BUDŻET na 2022 rok„Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” - Jan Paweł II 

Wolontariat I LO w Namysłowie Namysłowscy strażacy uczestniczą w transporcie uchodźców

Zbiórka artykułów papierniczych zorganizowana przez
Zespół Szkół Specjalnych w Namysłowie

Artykuły dla dzieci zebrane przez pracowników Starostwa
Powiatowego w Namysłowie
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Odcinek drogi łączący Bukowę Śląską ze Strzelcami

Budowa chodnika w Domaszowicach na ul. Strzeleckiej
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Okładka trzeciego wydania książki 
Mariana Sołtysiaka „Chłopcy Barabasza”
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Obszar A Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (narząd 
słuchu),

Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, 
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, 
tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Obszar B Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektro-
nicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (narząd 
słuchu i trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy),

Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu 
elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania 
(narząd wzroku lub kończyny górne – stopień znaczny),
Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie 
obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektro-
nicznego i oprogramowania,

Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (narząd 
ruchu),

Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzy-
rządowania do posiadanego samochodu (narząd ruchu),

Obszar B Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektro-
nicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (narząd 
wzroku - stopień umiarkowany),

I - MODUŁ I - likwidacja barier utrudniających aktywizację 
społeczną i zawodową:

Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności 
technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego 
o napędzie elektrycznym,

Obszar A Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzy-
rządowania do posiadanego samochodu (narząd słuchu),

Obszar C Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego 
o napędzie elektrycznym,

Obszar B Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności 
technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupio-
nego w ramach programu;

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie 
informuje, że w 2022 r. Powiat Namysłowski kolejny raz 
realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd” finanso-
wany ze środków PFRON. W ramach programu w 2022 r. osoby 
niepełnosprawne mogą uzyskać dofinansowanie do 
następujących obszarów wsparcia:

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”

Obszar C Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego 
o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego 
do wózka ręcznego,

1. od dnia 1 marca 2022 r. do 
dnia 31 marca 2022 r. (dla 
wniosków dotyczących roku 
akademickiego/szkolnego 
2021/2022),

II - MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie 
wyższym.

Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności techni-
cznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano 
nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III pozio-
mie jakości),

Dofinansowanie w ramach Modułu I i II będzie następowało 
na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej złożony do 
jednostki organizacyjnej samorządu powiatowego, właściwej 
dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Przyjmowanie wniosków w ra-
mach Modułu II w formie 
papierowej lub elektronicznej 
(platforma SOW pod adresem 
www.sow.pfron.org.pl) będzie 
następowało w następujących 
cyklach:

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej 
poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

2. od dnia 1 września 2022 r. do 
dnia 10 października 2022 r. 
(dla wniosków dotyczących 
roku akademickiego/szkolnego 
2022/2023).

Przyjmowanie wniosków w ramach Modułu I w formie papie-
rowej lub elektronicznej (plat-
forma SOW pod adresem 
www.sow.pfron.org.pl) będzie 
następowało w trybie ciągłym, 
tj. od dnia 1 marca 2022 r. do 
dnia 31 sierpnia 2022 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

e-mail: pcprnamyslow@poczta.onet.pl

Szczegółowe informacje:

Pl. Wolności 12 a, 46-100 Namysłów

www.pcpr.namyslow.pl 

tel. (77) 4105 193 wew. 163, 168

www.pfron.org.pl 

W celu złożenia wniosku elektronicznie należy posiadać 
podpis elektroniczny lub Profil Zaufany. Profil Zaufany można 
potwierdzić w wielu instytucjach oraz online przy pomocy 
banków.

                                                                                 

Ryszard Kalis Dyrektor PCPR w Namysłowie

www.namyslow.pl

http://www.pcpr.namyslow.pl
http://www.pfron.org.pl
http://www.namyslow.pl
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Burmistrz	 Namysłowa	 Bartłomiej	 Stawiarski	 oraz	 płk	 zw.	 Krzysztof	 Jankowiak	
podpisują	 Porozumienie	 o	 współpracy,	 na	 mocy	 którego	 zostanie	 utworzona	 w	
Namysłowie	Izba	Pamięci	Marszałka	Józefa	Piłsudskiego 

ZESKANUJ KOD ABY
POSŁUCHAĆ KONCERTU



Kolejny kierowca to 20-latek z BMW. Uwagę policjantów 
zwróciła jego jazda, która wskazywała, że kierowca może być 
pod działaniem niedozwolonych środków. Badanie 
narkotestem wykazało, że 20-latek był pod działaniem 
marihuany, której dodatkowo kilka porcji schował w kiesze-
niach kurtki.

Za kierowanie samochodem, pod wpływem niedozwolonych 
środków, wszystkim kierowcom mundurowi zatrzymali prawa 
jazdy. Za złamanie przepisów, wszystkim grozi sądowy zakaz 
prowadzenia pojazdów, wysoka grzywna a nawet do 2 lat 
więzienia.

Przypominamy, że jazda pod wpływem alkoholu lub narko-
tyków powoduje nie tylko konsekwencje prawne. Brak wyo-
braźni i prawidłowej reakcji na sytuacje na drodze, może 
kosztować zdrowie, a nawet życie innych uczestników ruchu 
drogowego. 

Namysłowscy policjanci regularnie kontrolują stan trzeźwości 
kierowców na terenie naszego powiatu. Tylko w weekend 
zatrzymali 4 kierowców, którzy byli na bakier z przepisami. 

Namysłowscy policjanci w weekend zatrzymali 4 nieodpo-
wiedzialnych kierowców. Trzech było pod działaniem 
alkoholu, a jeden po zażyciu narkotyków. Niechlubny 
rekordzista miał blisko 3,5 promila alkoholu w organizmie. 
Wszyscy stracili swoje prawa jazdy, o ich losie zdecyduje sąd.

Czterech 
nieodpowiedzialnych 

kierowców

Niechlubny rekordzistą był 37-letni kierowca audi. Za kie-
rownicę wsiadł mając blisko 3,5 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. W sobotni poranek, wyjechał swoim audi 
do pobliskiego sklepu.

Inny kierowca, będąc w stanie po użyciu alkoholu, dopro-
wadził do niebezpiecznej kolizji w miejscowości Jagienna. 
Jak ustalili policjanci drogówki, kierowca toyoty 
nieprawidłowo wykonywał manewr wyprzedzania. Po zderze-
niu z jeepem oba samochody wylądowały w rowie. 

Namysłowski policjant 
oddelegowany na Podkarpacie

informuje
Policjant pomógł 

pracownikom sklepu

Gdy mundurowi przyjechali pod sklep, sprawca kradzieży 
został już przyprowadzony przez ich kolegę. Podczas kontroli 
osobistej, u ujętego 45-latka funkcjonariusze znaleźli kolejne 
rzeczy, skradzione chwilę wcześniej w innych sklepach. 
Szczęśliwie mężczyzna nie zdążył ich rozpakować i towar 
w nienaruszonym stanie wrócił sklepowe półki. Mężczyzna  
za swoje zachowanie został ukarany kilkusetzłotowym 
mandatem.

Policjantem jest się nie tylko na służbie. Po raz kolejny 
dowiódł tego mundurowy z Namysłowa. Funkcjonariusz 
na wolnym, zatrzymał mężczyznę, który dokonał kradzieży 
sklepowej. Podczas interwencji okazało się, że ujęty 45-latek 
skradzionego towaru ma więcej. 

Do zdarzenia doszło w miniony weekend. Policjant, który był 
już po służbie, w jednym ze sklepów obuwniczych, zauważył 
dziwnie zachowującego się mężczyznę. Po chwili zobaczył, 
jak mężczyzna wybiega ze sklepu z nowymi butami pod 
pachą. Funkcjonariusz natychmiast wybiegł za nim, 
alarmując personel sklepu, aby wezwał na miejsce patrol 
policji.  

asp. Paweł Chmielewski

Pojenie pszczół w gospodarstwie rolnym Pana Jana Nawrota, fot. Basia Jarmuszewska 

o
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DOPŁATY BEZPOŚREDNIE 2022 ROKU

ź Premie dla młodych rolników.

ź Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne.
ź Rolnictwo ekologiczne.

ź Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – 
bez ASF.

Marzec:

ź Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar a, tj. 
rozwój produkcji prosiąt.

Maj:

Rok 2022 jest rokiem przejściowym przed wdrożeniem 
nowej WPR na lata 2023 – 2027 i będzie w nim 
realizowany poprzedni Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa jeszcze w tym roku przeprowadzi kilkanaście 
naborów wniosków. 

Styczeń:
Nabory PROW do końca 2022 roku

ź Restrukturyzacja małych gospodarstw marzec 
/kwiecień 2022 r. – nabór uzależniony od dostęp-
ności środków.

ź Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar e, tj. 
nawadnianie w gospodarstwie.

ź Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związa-
nych z rolnictwem i leśnictwem.

ź Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zale-
sionych – premia pielęgnacyjna i premia zalesie-
niowa.

ź Płatności dla obszarów z ograniczeniami natural-
nymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami 
(ONW).

ź Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji 
rolnej. Od 1 stycznia 2022 r. – nabór ciągły.

Jak poinformował Henryk Kowalczyk, wicepremier, 
minister rolnictwa już w tym roku dla gospodarstw 
o powierzchni do 30 ha wypłacana będzie uzupełniająca 
płatność podstawowa. Otrzymają one płatności powy-
żej średniej europejskiej. Od przyszłego roku również 
rolnicy gospodarujący na obszarze do 50 ha będą 
otrzymywali płatności bezpośrednie na poziomie 
powyżej średniej unijnej. Jeśli chodzi o dopłaty bezpoś-
rednie 2022 będą korzystniejsze dla mniejszych gospo-
darstw.

ź Dobrostan zwierząt.

NA PODSTAWIE KPS

Wrzesień:

DOPŁATY BEZPOŚREDNIE PO 2022 
ROKU 

Październik:

ź Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar e, tj. 
nawadnianie w gospodarstwie.

ź Inwestycje w gospodarstwach położonych na obsza-
rach Natura 2000.

Czerwiec:

ź Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów 
zalesionych, premia pielęgnacyjna i premia zale-
sieniowa.

ź Tworzenie grup producentów i organizacji produ-
centów.

Listopad:

ź Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność 
ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.

ź Inwestycje mające na celu ochronę wód przed 
zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze 
źródeł rolniczych.

ź Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność 
ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.

ź Premie dla młodych rolników – ryczałt (premia) 
w wysokości 200�000 zł wypłacana w dwóch 
ratach.

Na podstawie krajowego planu strategicznego, 
będącego w uzgodnieniu w Komisji Europejskiej, 
podajemy stawki przyszłorocznych dopłat do wy-
branych działań.

ź Ekoschemat: Stosowanie płynnych nawozów 
naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo. 
Szacowana stawka: 65,39 euro/ha.

POMOC DLA UTRZYMUJĄCYCH 

Wysokość wsparcia wynosi 1000 zł za każdych 10 
prosiąt – jednak do 500 tys. zł dla jednego produ-
centa trzody chlewnej. Może on złożyć więcej niż 
jeden wniosek dotyczący świń urodzonych od 15 
listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r., przy czym 
o pomoc do danej sztuki można się ubiegać tylko 
jeden raz.

ź Dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt gos-
podarskich. Średnia wysokość pomocy udzie-
lonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospo-
darstwo rolne wynosi 7650 zł.

ź Ekoschemat: Obszary z roślinami miododajnymi. 
Szacowana stawka: 269,21 Euro/ha.

LOCHY I PROSIĘTA 

PREMIE NA ROZPOCZĘCIE 
DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ

DOPŁATY BEZPOŚREDNIE I 
OBSZAROWE Z PROW ZA 2022 ROK – 

JUŻ MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI

Od 28 lutego do 28 kwietnia 2022 r. można ubiegać 
się w ARiMR o wsparcie finansowe na rozpoczęcie 
działalności pozarolniczej. Pomoc ma charakter 
bezzwrotnej premii, a jej wysokość zależy od liczby 
nowo utworzonych miejsc pracy. Zasady obowią-
zujące w tegorocznym naborze różnią się od tych 
z lat wcześniejszych.
O przyznanie dofinansowania mogą starać się 
rolnicy, ich małżonkowie lub domownicy, którzy 
chcą rozpocząć prowadzenie działalności poza-
rolniczej. Grono potencjalnych beneficjentów 
obejmuje także tych, którzy co najmniej 2 lata 
wcześniej zawiesili bądź zakończyli działalność 
rolniczą, ale chcą ją wznowić. Pomoc mogą otrzy-
mać również osoby, które prowadzą już działalność 
pozarolniczą i chcą ją rozszerzyć o nowy rodzaj 
usług znajdujących się w wykazie rodzajów działal-
ności objętych wsparciem. Co istotne, wszyscy 

15 marca ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wnio-
sków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 
za 2022 rok. Od ubiegłego roku dokumenty można 
składać wyłącznie drogą elektroniczną. Główną 
zmianą w tegorocznym naborze jest wprowadzenie 
uzupełniającej płatności podstawowej (UPP).

Dopłaty bezpośrednie 2022 – termin składania 
wniosków od 15 marca – 15 maja 2022.

Wnioski o dopłaty można składać od 15 marca do 
16 maja 2022 r. Kto złoży wniosek po tym terminie – 
jednak nie później niż do 10 czerwca 2022 r. – będzie 
miał pomniejszone należne płatności o 1 proc. za 
każdy roboczy dzień opóźnienia. Natomiast zmiany 
do już złożonych wniosków będzie można wpro-
wadzać bez żadnych konsekwencji do 31 maja 2022 
r. Poprawki złożone po tym terminie, lecz nie 
później niż do 10 czerwca 2022 r., będą wiązały się 
z pomniejszeniem należnych płatności o 1 proc. za 
każdy dzień zwłoki.

W trwającym od 15 lutego naborze hodowcy loch 
i prosiąt, których gospodarstwa zagrożone są utratą 
płynności finansowej w związku z ograniczeniami na 
rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19, 
złożyli do ARiMR blisko 2 tys. wniosków o pomoc. 
Starają się o wsparcie w wysokości prawie 74 mln zł. 
Połowa złożonych wniosków pochodzi od rolników 
z woj. kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. 
Termin na ubieganie się o pomoc upływa 29 kwie-
tnia. 

ź Zalesianie gruntów rolnych. Stawki zróżnico-
wane są w zależności od ukształtowania terenu 
oraz rodzaju materiału użytego do zabez-
pieczenia drzewek przed zniszczeniami i wyno-
szą od ok. 16 000 do 21 000 zł/ha.

powinni być ubezpieczeni w KRUS-ie w pełnym zakresie nieprzerwanie 
przez co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie 
pomocy. Wysokość wsparcia wynosi 150 tys. zł, jeżeli w biznesplanie 
przewidziane zostało utworzenie jednego miejsca pracy, przy dwóch 
stanowiskach premia wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech do 250 tys. zł.

ARIMR ZAPRASZA DO UDZIAŁU W II EDYCJI 
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „NOWOCZESNA 

POLSKA WIEŚ” 
Organizowany po raz drugi konkurs fotograficzny „Nowoczesna polska 
wieś” zakłada przedstawienie za pomocą zdjęć zmian, które dokonały się 
na polskiej wsi, ale także piękna terenów wiejskich. Zależy nam na 
zdjęciach rolników korzystających z nowoczesnych maszyn czy urządzeń, 
fotografiach pokazujących piękno polskich pól i terenów wiejskich. 
Zachęcamy do przesyłania zdjęć nowoczesnych budynków, w których 
prowadzona jest produkcja rolnicza – chlewni, obór czy kurników. 
Jesteśmy zainteresowani również materiałami prezentującymi prace 
polowe, ilustrującymi życie kulturalne i społeczne współczesnej wsi.
Zdjęcia można przesyłać do 30 września 2022 r.

INFORMACJA  
SZKOLENIA Z ZAKRESU KREPTD 
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Na zdjęciu wicestarosta namysłowski Tomasz Wiciak wraz z Zuzanną Donath-Kasiurą wicemarszałkiem 
województwa opolskiego
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