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LINEARLINEARWYDATKI 
MAJĄTKOWE

INWESTYCJE

POZOSTAŁE

1 724 948,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE

15 613 231,00 zł

OCHRONA ZDROWIA

1 950 000,00 zł

DROGI PUBLICZNE
POWIATOWE

18 405 000,00 zł

37 693 179,00 zł

99 354 857,00 zł

1 027 872,00 zł 15 749 107,00 zł

84 633 622,00 zł
WYDATKI

w tym na INWESTYCJE

37 693 179,00 zł
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Budżet Powiatu Namysłowskiego na rok 2023 wynosi
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Szpitalne REWOLUCJE 

Pomimo takiego obłożenia 
placówka realizuje również 
wiele projektów, które ciągle 
poszerzają zakres świadczonych 
usług. W artykule przedstawię 
tylko wybrane zadania, projekty 
i realizacje przeprowadzone 
przez Zarząd NCZ w roku 2022.

 mijającym roku na-

Wmysłowski szpital, 
realizując kontrakt 

zawarty z NFZ na poziomie 
ponad 100%, obsłużył ponad 47 
tysięcy pacjentów, co jest 
kolejnym rekordowym rokiem, 
ponieważ we wcześniejszych 
latach (2016-2020) liczba 
pacjentów jaka korzystała 
z opieki zdrowotnej wahała się 
od 31 do 39 tys. W ramach 
nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej jeden lekarz przyj-
muje w okresie zimowym 
nawet do 100 pacjentów 
podczas jednego dyżuru. Są to 
dane statystyczne ostatnich 
lat, które pokazują nam jak 
ważne miejsce zajmuje w ży-
ciu mieszkańców Namysłow-
skie Centrum Zdrowia SA.

Najciekawszym i budzącym duże 
zainteresowanie projektem jest 
nowa pracownia endoskopowa, 
która już powoli rozpoczyna 
swoją działalność.  Nowa 
pracownia pozwoli zwiększyć 
liczbę zabiegów diagnosty-
cznych przeprowadzanych 
dotychczas przez placówkę. 
Pomoże ona między innymi 
także w szybkiej diagnostyce 
nowotworów oraz będzie 
dysponować sprzętem umożli-
wiającym też wykonywanie 
niektórych zabiegów urologi-
cznych.

W ubiegłym roku udało się 
również przeprowadzić remont 
Izby Przyjęć - remont nie zabu-
rzał ciągłości pracy personelu 
medycznego i znacząco poprawił 
estetykę pomieszczeń, ale rów-
nież ich wyposażenie.
Mając na uwadze procesy 
demograficzne oraz konieczność 
zabezpieczenia opieki medycznej 
dla starzejącego się społeczeń-
stwa, Spółka realizuje strategię 
dostosowania profilu działalności 
do zapotrzebowania pacjentów 
oraz zmian opieki medycznej 
rozważanej zarówno w ujęciu 
krajowym jak i regionalnym. 
Uwzględniając zapotrzebowanie 
w powiecie namysłowskim na 
świadczenia opiekuńczo-leczni-
cze, jak również ponad roczny 
okres oczekiwania na przyjęcie do 
zakładu. Po długich staraniach 
udało nam się uzyskać zgodę 
Narodowego Funduszu Zdrowia na 
zwiększenie liczby łóżek w ZOL-
u o 20 szt.
W ramach programu „Opolskie 
przeciw COVID-19” realizo-
wanego z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020, 
sukcesywnie kupowany był  
niezbędny sprzęt oraz realizowa-
ne specjalistyczne kursy posze-

rzające wiedzę personelu szpi-
tala. Dotychczas w ramach 
projektu zakupiono między 
innymi: łóżko OIOM, wózek do 
przewożenia pacjentów, wózki 
anestezjologiczne, materace 
p/odleżynowe, aparat EKG, 
lampy bakteriobójcze przepływo-
we, dozowniki tlenu itd. 
W związku z dużym zapotrzebo-
waniem, w ubiegłym roku został 
uruchomiony kolejny gabinet 
terapii manualnej. Fizjoterapia 
prowadzona jest przez kom-
petentnych i doświadczonych 
terapeutów, którzy posiadają 
odpowiednie kwalifikacje, aby 
sprostać najtrudniejszym dole-
gliwościom. Personel medyczny 
dba aby indywidualnie dobierane 
techniki, skutecznie i w możliwie 
najkrótszym czasie pomagały 
pacjentom. Oferowane metody 
fizjoterapii to m.in : terapia 
manualna – bardzo szeroki zakres 
fizjoterapii, obejmujący różne 
techniki leczenia za pomocą rąk 
terapeuty, stosowana głównie 
w celu poprawy zakresu ruchu i 
zmniejszenia dolegliwości bólo-
wych; masaż leczniczy – wyko-

W ostatnim wywiadzie z Panią 
Prezes Agnieszką Kruk na łamach 
naszej gazety mogliśmy przeczy-
tać o 9 nowych lekarzach i 8 pie-
lęgniarkach. Na chwilę obecną 
(tj. na dzień 15.12.) pozyskano 
już 10 lekarzy, a także zawniosko-
wano do Ministerstwa Zdrowia 
o lekarzy z Ukrainy (4 lekarzy i 1 
pielęgniarkę). W roku 2022 do 
zespołu medycznego NCZ Sp. 
z o.o. dołączyła Pani Wanda 

rzystywany w leczeniu chorób i 
zmniejszaniu nasilenia objawów 
chorobowych, jak również jako 
element profilaktyki zapobie-
ga jący  chorobom;  tap ing  
(plastrowanie) – metoda plastro-
wania dynamicznego, która 
polega na oklejaniu wybranych 
fragmentów ciała plastrami o 
specjalnej strukturze, stano-
wiących źródło bodźców mecha-
nicznych.
W styczniu 2022 roku odebrano 
sprzęt do nowej centralnej 
steryl izatorni.  Inwestycja 
obejmo-wała remont pomie-
szczeń oraz zakup sprzętu 
medycznego. Fundusze na 
inwestycję pochodzą ze środków 
Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych.

Akcje charytatywne, promujące 
zdrowie, zbiórki oraz szeroka 
współpraca to kolejne tematy 
niejednokrotnie podejmowane 
przez Zarząd NCZ. 

Turovska, która z wykształcenia 
jest  lekarzem pediatrą .  
W naszym szpitalu przyjmuje 
jako lekarz dyżurujący w Nocnej 
i Świątecznej Opiece Zdro-
wotnej, gdzie pracę podjęli też 
Pan Jacek Jagiełło, Piotr Łazaj. 
Alicja i Tomasz Angowscy, Pani 
Magdalena Wilk i Pani Martyna 
Stasiowska. Do zespołu opera-
torów dołączył kolejny lekarz 
urolog Pan Wojciech Tomkalski, 
a na oddziale wewnętrznym 
zasilili szeregi Pani doktor 
Beata Szarzyńska – internista, 
Pani Beata Berger – internista , 
diabetolog, Pan Tomasz Matys – 
internista.
Ponadto szpital regularnie 
korzysta z ofert staży, praktyk, 
prac w ramach działania OHP. 
Pozyskano dofinansowanie z 
Urzędu Pracy na pracowników, 
otrzymując środki na doposa-
żenie miejsc pracy oraz na 
szkolenia kadry. Nasz szpital 
inwestuje zarówno w budynek, 
w sale, jak i w pracowników, co 
owocuje coraz większym rozwo-
jem kadry medycznej, a także 
podniesieniem jakości świadczo-
nych usług. 

Szpital pozyskał w 2022 roku 
wiele różnego rodzaju daro-
wizny; m.in. z zapasów Agencji 
Rezerw Materiałowych, firm 
farmaceutycznych i przedsię-
biorców lokalnych, którzy 
wsparli placówkę przekazując 
leki, insuliny, pampersy, koce, 
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BADANIA
PROMOCYJNE 

DLA PACJENTÓW /
INICJATYWY 
SPOŁECZNE

Bezpłatne 
zajęcia 

logopedyczne

Bezpłatne 
badania 

w kierunku 
prolaktyki raka 

szyjki macicy

Promocyjne 
Badania USG piersi 

w NCZ - Różowy 
Październik, 

czyli Październik 
Miesiącem Walki 

z Rakiem Piersi
Badania 

w kierunku 
osteoporozy

Akcja 
„Świąteczny 

prezent”

Współpraca 
z Fundacją Gdy 

Liczy się Czas

akcja „Dzień 
Piżamy w pracy”

Ponadto zapewnił:

2. Bezpłatne badania w 
kierunku profilaktyki raka 
szyjki macicy. W listopadzie 
każda z Pań mogła skorzystać z 
konsultacji oraz badań gineko-
logicznych przeprowadzonych 
przed Panią Mirosławę Podoską – 
lekarza ginekologa.
3. Promocyjne Badania USG 
piersi w NCZ - Różowy 
Październik, czyli Październik 
Miesiącem Walki z Rakiem 
Piersi. W 2021 roku rak piersi 
był najczęstszym diagnozo-
wanym nowotworem u kobiet. 

1. Bezpłatne zajęcia logo-
pedyczne - pacjenci Oddziału 
Medycyny Paliatywnej oraz 
Zakładu Opieki Leczniczej 
wzięli udział w zajęciach 
logopedycznych prowadzonych 
charytatywnie przez studentki z 
Opola oraz Krakowa. Terapia 
logopedyczna jest jednym z 
ważnych elementów rehabi-
litacji osób starszych. Ćwicze-
nia manualne, rytmiczne i 
słuchowe miały na celu odbu-
dowę funkcji językowych oraz 
komunikacyjnych u Naszych 
kuracjuszy. 

pościel oraz środki ochrony 
osobistej. Współpracując z 
Opolskim Urzędem Wojewó-
dzkim przy likwidacji szpitala 
tymczasowego do naszej 
powiatowej placówki także 
trafił sprzęt medyczny i środki 
ochrony osobistej.

4. Badania w kierunku osteo-
porozy - w kwietniu w namysłow-
skim szpitalu odbyły się badania 
densytometryczne w kierunku 
osteoporozy.

W ramach współpracy z insty-
tucjami, szkołami itp. uczniowie 
ZSR Technikum Architektury 
Krajobrazu z namysłowskiego 
Zespołu Szkół Rolniczych, zadbali 

Pracownicy zorganizowali Akcję 
„Świąteczny prezent” - …to 
zebranie funduszy dla Stowarzy-
szenia Opieki Długoterminowej 
działającego przy Zakładzie 
Opieki Leczniczej w szpitalu. 
Kiermasz Bożonarodzeniowy, z 
którego cały zysk został przezna-
czony na Stowarzyszenie Opieki 
Długoterminowej, działające 
przy Namysłowskim Centrum 
Zdrowia. W czasie trwania 
kiermaszu była możliwość zakupu 
przepięknych, ręcznie wyko-
nanych dekoracji świątecznych 
oraz wsparcia Stowarzyszenia.

Badanie USG w szpitalu wyko-
nywał lek.med. Tomasz Wójcik – 
certyfikowany specjalista chorób 
wewnętrznych. Przez cały 
październik Panie mogły wykonać 
badanie USG piersi po obniżonej 
cenie.

Chorobie tej można zapobiegać 
lub wykryć ją we wczesnym 
stadium poprzez profilaktyczne 
badania takie jak samobadanie 
piersi, mammografia, USG piersi. 

o tereny zielone wokół placówki. 
Klomby wokół szpitala wzbo-
gaciły się o nowe kwiaty i krzewy, 
które będą cieszyć oko pacjen-
tów. Prace wokół Szpitala 
przebiegały w przyjaznej atmo-
sferze wraz z dobrym humorem 
kreatywnych i zaangażowanych w 
prace uczniów. To wspaniały 
przykład bezinteresownej pomo-
cy zarówno uczniów jak i opie-
kunów z Technikum Architektury 
krajobrazu. 

To tylko część zrealizowanych 
działań w naszym powiatowym 
szpitalu, mówi nam w rozmowie  
Prezes Zarządu Pani Agnieszka 
Kruk i dodaje:
- Rok 2022 był wyjątkowo trudny 
pod względem finansowym dla 
wszystkich Polaków, a rynek 
zdrowia, zawsze to podkreślam, 
jest szczególnym obszarem dla 
naszego życia, ponieważ powi-
nien dawać nam poczucie 
bezpieczeństwa. Pomimo tej 
trudnej sytuacji Namysłowskie 
Centrum Zdrowia w 2022 roku 
płynnie realizowało procedury 
medyczne objęte kontraktem 
z NFZ, pozyskując nowy personel 
medyczny, poszerzając działal-
ność i kontynuując rozpoczęte 
inwestycje. Bardzo istotne jest 
dla nas nie tylko poszerzanie 
wachlarza usług medycznych, ale 
również podnoszenie jakości ich 
świadczeń, dlatego nacisk kładli-
śmy też na szkolenia personelu 
medycznego. Galopująca infla-
cja, rosnące ceny prądu, gazu, 
wszystkich towarów i usług mają 
wymierny wpływ na wszystkie 
dziedziny naszego życia, w tym 
również na funkcjonowanie 
służby zdrowia, dlatego tak waż-
ny jest każdy gest wrażliwości 
społecznej niosącej pomoc dla 
naszej placówki. Myślę, że Pani 
redaktor zebrała przez cały rok 
kontaktując się z nami, sporo 
informacji na temat pracy 

A pracownicy o wielkim sercu 
wiedząc, jak smakuje otrzymana 
pomoc, stanęli do akcji „Dzień 
Piżamy w pracy” udowadniając, 
że razem można więcej… bo gdy 
liczy się czas wystarczy stanąć na 
wysokości zadania… Akcja została 
połączona ze zbiórką pieniędzy 
na , Fundację Gdy Liczy się Czas
wspierającą dzieci przebywające 
na Oddziałach Onkologicznych.

Barbara 

We wszystkich działaniach 
Namysłowskie Centrum Zdrowia 
Sp. z o.o. ma pełne poparcie ze 
strony władz powiatowych. Na 
grudniowej sesji Radni Powiatu 
Namysłowskiego zdecydowali 
o zwiększeniu wsparcia lecznicy 
o ponad 4 miliony 200 tysięcy 
złotych.

Nieustannie staramy się, aby 
personel i pacjenci czuli się 
bezpiecznie i dlatego robimy 
wszystko, aby Szpital funkcjo-
nował jak najlepiej, a dzięki 
Państwa dobroczynności i wraż-
liwości społecznej jest nam 
łatwiej o to zadbać.

szpitala, więc pozwoli Pani, że 
ja teraz w imieniu własnym, 
personelu, a także pacjentów 
Namysłowskiego Centrum 
Zdrowia skupię się na podzięko-
waniach za wsparcie i okazaną 
pomoc w tym niezwykle 
trudnym dla nas czasie. Szpital 
musiał się zmierzyć z ogro-
mnymi wyzwaniami, ale nie zos-
tał w tym działaniu sam! 
Dziękujemy wszystkim oraz 
każdemu z osobna. Nie sposób 
wymienić licznych firm, czy 
osób indywidualnych, które 
zaangażowały się poświęcając 
swój czas i środki, aby nieść 
pomoc naszemu Szpitalowi. Nie 
sposób również wymienić 
wszystkich otrzymanych darów – 
p o c z ą w s z y  o d  ś r o d k ó w  
finansowych, środków ochrony 
osobistej, poprzez posiłki i arty-
kuły spożywcze, kosmetyki, 
sprzęt biurowy, na słowach 
otuchy płynących zewsząd 
kończąc. To piękne gesty, 
płynące z serca i odruchu 
człowieczeństwa. Świadomość, 
że nie pozostaliśmy sami z na-
szymi problemami dodaje sił! 

Jarmuszewska

https://www.facebook.com/wylosuj.aniola/?__cft__%5b0%5d=AZUG-FKsxVqik4T8nsrhNfuh6lhREDZuMX67BqbQnu9HT3sqBXKe_7GxG3Pu82FSWobam6XB5g-SxnSvy-p1joCR0OViIImxKxZqf20WF75hf_O8wNW7lWZOVHqDPsnCKlftVkQvBTEj3pNm0E7BerD8FvFp0RmF_-J4oEiMLjrTFbC_4hCqRv1I6-BKV377w7U&__tn__=kK-R
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PODSUMOWANIE INWESTYCJI DROGOWYCH W 2022 ROKU
I PLANY NA 2023 ROK

17 489 237,16 zł
Dofinansowanie:

12 825 000,00 zł
Wkład własny Powiatu:

4 664 237,16 zł

3 731 772,34 zł
2 135 899,59 zł

1 257 850,59 zł
2 887 125,59 zł

17 489 237,16 złWydatki poniesione i planowane 
na inwestycje drogowe

w latach 2019-2023

Wyremontowana droga w Domaszowicach Wyremontowana droga w Domaradzu
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W roku 2022 Rada Powiatu Namysłowskiego przekazała z formie 
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane wykonane przy zabytkach 105 000,00 zł. Dotacje 
otrzymało 5 parafii z terenu naszego powiatu, a były to:

1. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja w Wilkowie – 
remont posadzki kamiennej, ułożenie posadzki kamiennej z płyt 
granitu strzegomskiego płomiennego w Kościele w Wilkowie – 

25 000,00 zł
2. Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusa 
w Świerczowie – prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym 
i figurze Chrystusa Zmartwychwstałego w kościele filialnym pw. 

Św. Jadwigi w Dąbrowie  – 15 000,00 zł
3. Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Pokoju – prace konserwatorskie przy drzwiach głównych do 

kościoła parafialnego w Pokoju  –  20 000,00zł
4. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wawrzyńca w Woskowi-
cach Małych – remont konserwatorski części elewacji kościoła 
filialnego pw. Św. Jakuba Apostoła w Bukowie Śląskiej – 

15 000,00 zł
5. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Anny w Bąkowicach – prace 
konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach znajdujących się 
w kościele: ambona, chrzcielnica, rzeźba Świętego Jana 
Nepomucena, obraz Św. Anny nauczającej Marię wraz z ramą  – 

30 000,00 zł

Dotacje dla Parafii   

110 000,00 zł  

POWIAT

 w Dąbrowie,                              w Pokoju

Wręczenie symbolicznych czeków

w Wilkowie                                oraz w Bąkowicach
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BOISKO PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

2 

87 

3 

6

POZYSKANIE 

3 133 165,00 zł 
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

oraz 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

1

POWIAT

ź boisko do piłki nożnej (umiejscowione wewnątrz bieżni 
okrężnej), o nawierzchni z trawy naturalnej, o wymia-
rach pola gry 60 x 40 m z liniami jak dla boiska typu 
„orlik”, wraz z piłkochwytami, wyposażeniem ,

ź rzutnie do rzutu młotem i dyskiem, wraz z wyposa-

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego wykonano:

Zadanie inwestycyjne dofinansowano ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa 
Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” 
- edycja 2020.

ź bieżnię okrężną czterotorowej o długości dystansu 300 
metrów wraz z bieżnią prostą czterotorową o długości 
120 metrów o nawierzchni poliuretanowej, wraz 
z wyposażeniem,

ź dwukierunkową, jednościeżkową skocznię do skoku 
w dal i trójskoku  wraz z wyposażeniem,

żeniem, z sektorem rzutów 
skierowanym na nawierzchnię 
trawiastą boiska do piłki 
nożnej, koło do rzutów o 
nawierzchni betonowej,

ź rzutnię do rzutu oszczepem wraz z wyposażeniem, 
z sektorem rzutów skierowanym na nawierzchnię 
trawiastą boiska do piłki nożnej, z rozbiegiem o długości 
30 m i szerokości 4 m o nawierzchni poliuretanowej,

ź rzutnię do pchnięcia kulą wraz z wyposażeniem, 
z sektorem rzutów,

ź skocznię do skoku wzwyż na nawierzchni poliuretanowej, 
wraz z wyposażeniem,

ź boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej 
 – do gry w koszykówkę, tenisa oraz siatkówkę, wraz 
z piłkochwytami i wyposażeniem,

ź małą architekturę (ławki z zadaszeniem, zacieniacze, 
ławki z oparciem, kosze na śmieci do segregacji, stół do 
szachów, stół do tenisa stołowego),

ź oświetlenie i monitoring kompleksu,
ź ogrodzenie kompleksu,
ź zagospodarowanie terenu (w tym nasadzenia drzew 

i krzewów).

Realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: 

BUDOWA BIEŻNI OKRĘŻNEJ O DŁUGOŚCI 300 M, DWUKIERUNKOWEJ 
JEDNOŚCIEŻKOWEJ SKOCZNI DO SKOKU W DAL I TRÓJSKOKU, BOISKA 

PIŁKARSKIEGO, RZUTNI DO RZUTU DYSKIEM I MŁOTEM, RZUTNI 
DO RZUTU OSZCZEPEM, RZUTNI DO PCHNIĘCIA KULĄ, SKOCZNI DO SKOKU 

WZWYŻ, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY I LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W NAMYSŁOWIE, OBJĘTEGO PROJEKTEM: 

BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W RAMACH ZADANIA: 
"PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO 

PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W NAMYSŁOWIE”
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POWIAT

23 188 230,60 zł 
- wartość całkowita  

15 150 000,00 zł 
- dofinansowanie z Polskiego Ładu

3 000 000,00 zł 
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych

INWESTOR: POWIAT NAMYSŁOWSKI  WYKONAWCA: MPM Development Sp. z o. o.



   

Zakup m.in. 1368 pozycji książkowych - Barlińska: „Start a fire” (seria); O. 

Daza: „Uczennia”; W. Szmidt: „Obiecałem co gwiazdy”; A. Samamiya: „Bloody 
Mary” (seria); C. Mc Quiston: „One last stop”; C. Hoover: „Maybe now”; C. 
Hoovwer: Hopless; D. Tudor: „I love Korea”; A. Osseman: „Heartstopper” 
(seria); O. Osborne: „Ja Ozzy”; J. Dashner: „Więzień labiryntu” (seria); S. King: 
„To”; F. Herbert: „Diuna” (seria); M. Mazur: „Antykomunistycznego podziemia 
portret zbiorowy 1945-1956"; M. Koprowski: „Żołnierze wyklęci” t.1-2; M. 
Łucyan: „Dzieci getta”: A. Kłys: „Brudne serca”; H. Morris: „Trzy siostry”; 0e. 
Weaver: „Lalki z getta”; M. Kowalska: „Lwowska kołysanka”; J. Białowąs: 
„Wołyńska gra”; A. Iturbe: „Bibliotekarka z Auschwitz”; T.Lynn Masih: „Tak 
naprawdę mam na imię Hanna”; S. Rudenko: „Załenski”; E. Jodko-Kula: „Czas 
niesprawiedliwych” oraz lektury szkolne.

Technikum nr 2 w Zespole Szkół Rolniczych im. Tadeusza 
Kościuszki w Namysłowie Dofinansowanie 12.000,00 zł 
wkład własny 3.000,00 zł.

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w 
Namysłowie Dofinansowanie 12.000,00 zł wkład własny 
3.000,00 zł.

Zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 

POWIAT

Pani Barbarze Zając - Wójt Gminy Pokój,

a także Rodzinie i Bliskim najszczersze wyrazy
współczucia, wsparcia i otuchy w trudnych chwilach 

z powodu śmierci

MEŻA
śp. Andrzeja Zając

Panu Ryszardowi Kalis 

- Dyrektorowi Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie,

najszczersze wyrazy współczucia, wsparcia 
i otuchy w trudnych chwilach 

z powodu śmierci

MAMY

• zaświadczenia o wysokości dochodu podatnika (ZAS-
DF),

Zaświadczenie w formie dokumentu elektronicznego 
wydane poprzez e-Urząd Skarbowy ma taką samą moc 
prawną jak tradycyjny dokument papierowy i jest 
automatycznie podpisane pieczęcią szefa KAS o treści: 

„Pismo wygenerowane w e-Urzędzie Skarbowym opa-
trzone kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną Szefa 
Krajowej Administracji Skarbowej”.

• zaświadczenia o wysokości przychodu, dochodu, 
podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia 
wykazane w PIT (ZAS-DFU),

W e-Urzędzie Skarbowym zostały  udostępnione:

Naczelnik Urzędu Skatrbowego w Namysłowie, informu-
ję, że od lipca 2022 r. można uzyskać zaświadczenie 
o wysokości dochodów oraz o niezaleganiu lub o stanie 
zaległości w formie elektronicznej logując się na stronę 
www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/; .

• zaświadczenie o niezaleganiu oraz o stanie zaległości 
(ZAS-W). 

Aby otrzymać zaświadczenie bezpłatnie, w ciągu kilku 
minut, wystarczy wyrazić zgodę na otrzymywanie 
korespondencji w formie elektronicznej na stronie  
www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/ i złożyć 
wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach.

Jak złożyć wniosek

Jak otrzymać dokument

• zaloguj się na www.podatki.gov.pl/e-urzad-
skarbowy/,

• w zakładce «złóż dokument» wybierz i uzupełnij 
zaświadczenie 
• jeśli złożyłeś zeznanie podatkowe za 2020 lub 2021 
rok w ciągu kilku minut odbierz zaświadczenie o swoim 
dochodzie i przedstaw dokument w instytucji wskazanej 
we wniosku.  

Wydanie zaświadczenia na wniosek złożony w e-
Urzędzie Skarbowym nie podlega opłacie skarbowej.

• wyraź zgodę na e-Korespondencję i uzupełnij dane do 
powiadomień,

10

Podziękowanie dla Darczyńców 1,5 %
Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Nadzieja” składa  
najserdeczniejsze podziękowanie wszystkim Darczyńcom, 
którzy przekazali swój 1,5% podatku na rzecz osób 
niepełnosprawnych i chorych w potrzebie. Dzięki Waszemu 
dobremu sercu, hojności i bezinteresowności będziemy mogli 
dalej nieść wsparcie i pomoc, będziemy mogli realizować 
wyznaczone cele statutowe. 
Składamy Wam ogromne podziękowania! Cieszymy się, 
że jesteście razem z Nami i prosimy o dalsze wsparcie. 

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół 
Chorych „Nadzieja”

Szanowni 
Państwo

http://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/
http://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/
http://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/,
http://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/,
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APEL O POMOC DLA STOŁÓWKI POLSKIEGO KOMITETU  
POMOCY SPOŁECZNEJ W NAMYSŁOWIE

Powiatowy Urząd Pracy
w 2022 roku zrealizował 

działania na łączna kwotę 

4 611 286,00 zł

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie, 

ul. Plac Wolności 1

www.namyslow.praca.gov.pl, tel. 77/ 419 09 20.

Cyberbezpieczeństwo 

127 629,00 zł 
na CYBERBEZPIECZEŃSTWO

POWIAT

11

http://www.namyslow.praca.gov.pl
http://www.namyslow.praca.gov.pl


ATRAKCYJNE działki na sprzedaż

1. Przedmiotem przetargów są działki przeznaczone pod zabudowę 
mieszkaniowo-usługową jednorodzinną lub wielorodzinną o pow. 

2zabudowy do 400m , niezabudowane, położone w strefie 
peryferyjnej miasta w sąsiedztwie terenów skoncentrowanego 
budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Sieć uzbrojenia 
terenu w e.e., wodę, kanalizację sanitarną i gaz znajduje się 
w bliskości. Nabywcy nieruchomości we własnym zakresie i na 
własny koszt uzyskują warunki podłączenia się do w/w mediów od 
operatorów sieci przesyłowych. Dojazd do działek z publicznej 
drogi gruntowej nieurządzonej oraz z działki nr 437/1029. Działki 
niezagospodarowane, bez wad szczególnych, rozłóg regularny.  

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników 
przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co 
najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, 
o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, 

2. 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 zobowiąza-
niami i obciążeniami. Właścicielem nieruchomości jest Powiat 
Namysłowski..
3. Przetargi odbędą się w dniu 21.03.2023 r. o godzinie 10:00 w 
dużej sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Namysłowie.

Zarząd Powiatu Namysłowskiego 

O G Ł A S Z A
I (pierwsze) publiczne przetargi ustne  nieograniczone na sprzedaż nieruchomości – 

działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ulicy Tadeusza Różewicza.

POWIAT

że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, 
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

6. Ogłoszenie o przetargach zostało zamieszczone w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Namysłowie na tablicy ogłoszeń oraz na 

5. Wadium należy wnieść w pieniądzu. Termin wniesienia wadium 
upływa dnia 16.03.2023 r. Za termin wniesienia wadium uważa się 
dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. 

stronie internetowej Powiatu Namysłowskiego:  www.namyslow.pl
i na stronie podmiotowej urzędu www.bip.namyslow.pl
7. Informacji o przetargach udziela Wydział Inwestycji, Zamówień 
Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego 
w Namysłowie, Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów, pokój 
nr 210, tel. 77 410 36 95 wew. 209, 211.

STAROSTY NAMYSŁOWSKIEGO

                   

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 

1.  działki znajdujące się w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiące pas drogi gminnej: obręb  
Siemysłów: 17, 86/2, 190, 125
2.  działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, ale stanowiące teren niezbędny 
dla realizowanych obiektów budowlanych: obręb Siemysłów: (25/3) 25/7, (144) 144/2  

W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI

3.  działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi, na których należy wprowadzić ograniczenia 
w korzystaniu z nieruchomości w związku z koniecznością przebudowy innych dróg publicznych: obręb 
Siemysłów: 86/1 
Z dniem zawiadomienia, 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.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia strony mogą 
zapoznać się z aktami sprawy Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego 
w Namysłowie przy ul. Plac Wolności 12A, w pokoju nr 108-110 w godzinach pracy Urzędu.

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. 2022, poz. 176
 z późn. zm.) oraz art. 61 §  4 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 
jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 2000 z późn. zm.)

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

że dnia 23 stycznia 2023r. na wniosek zarządcy dróg gminnych -  Wójta Gminy Domaszowice 
reprezentującego inwestora Gminę Domaszowice, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowa drogi gminnej koło 
świetlicy wiejskiej w Siemysłowie” w miejscowości Siemysłów, na działkach oznaczonych w operacie 
ewidencji gruntów i budynków numerami (w nawiasach podano numer działki, która ma podlegać 
podziałowi, wytłuszczoną kursywą numer działki, która powstanie po podziale i  będzie stanowić 
drogę):

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

Namysłów, 2023.01.23AB.ZRID.6740.1.2023.MH

 

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

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. 2022, poz. 176 z późn. zm.) oraz art. 61 §  4 
ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 2000 z późn. 
zm.)

O B W I E S Z C Z E N I E
                      

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
STAROSTY NAMYSŁOWSKIEGO

W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

1.  działki znajdujące się w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiące pas drogi gminnej obręb Siemysłów: 
293

Z dniem zawiadomienia, 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 Siemysłów: 262   

3.  działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi, na których należy wprowadzić ograniczenia w korzystaniu
z nieruchomości w związku z koniecznością przebudowy innych dróg publicznych:

2.  działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, ale stanowiące teren niezbędny dla 
realizowanych obiektów budowlanych:

że dnia 23 stycznia 2023r. na wniosek zarządcy dróg gminnych -  Wójta Gminy Domaszowice reprezentującego 
inwestora Gminę Domaszowice, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej polegającej na: „Budowa drogi gminnej na Wygodę w Siemysłowie” w miejscowości Siemysłów, 
na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami (w nawiasach podano numer działki, 
która ma podlegać podziałowi, wytłuszczoną kursywą numer działki, która powstanie po podziale i  będzie 
stanowić drogę):

obręb Siemysłów: (286) 286/1, (287) 287/1  

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia strony mogą zapoznać się 
z aktami sprawy Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy ul. Plac Wolności 
12A, w pokoju nr 108-110 w godzinach pracy Urzędu.

Namysłów, 2023.01.23AB.ZRID.6740.2.2023.MH
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SZCZĘŚLIWY FINAŁ POSZUKIWAŃ GRZYBIARZA

 W artykule tym chciałem pierwotnie rozwinąć 
myśl, że Powstanie Styczniowe było nie tylko najbardziej 
tragicznym XIX-wiecznym zrywem niepodległościowym, ale 
również było szkodliwe, niepotrzebne i choćby za wielką 
cenę należało go uniknąć. Sytuacja narodu polskiego przed 
jego wybuchem na przykład w roku 1862 była diametralnie 
lepsza niż po jego klęsce w 1864. Było tak właściwie przez 
całe pół wieku aż do roku 1914. Wtedy wybuchła wreszcie  
wojna powszechna ludów, o którą gorąco modlił się nasz 
wielki wieszcz Adam Mickiewicz. Myślę jednak, że z okazji 
160 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego nie będę 
rozwijał rozważań o jego sensowności, lecz napiszę o kilku 
jego bohaterach, których łączy młodość, żarliwy 
patriotyzm i niebywała odwaga.

W zasadzie w każdym naszym wielkim powstaniu  
wiodącą rolę odgrywali ludzie młodzi i bardzo młodzi. Tak 
było w najbliższym naszym czasom Powstaniu 
Warszawskim, którego ostatnie bohaterki i bohaterowie 
odchodzą w wieku bliskim a czasem przekraczającym sto 
lat. W roku przyszłym upłynie przecież od jego wybuchu 80 
lat. Powstanie Warszawskie to przede wszystkim czyn 
zbrojny pokolenia ówczesnych dwudziestolatków 
urodzonych w początkach istnienia II RP około 
opromienionego zwycięstwem nad bolszewicką Rosją roku 
1920.

 Decyzję o jego wybuchu podejmowali jednak 
politycy i generałowie o pokolenie starsi, urodzeni pod 
koniec XIX wieku. Wyżsi dowódcy powstania,  to pokolenie 
tych, którzy niepodległość wywalczyli, być może dlatego, z 
nielicznymi wyjątkami, wierzyli, że uda im się to ponownie, 
sytuacja w roku 1944 była tragicznie gorsza niż z czasu ich 
młodości w szczęśliwym dla sprawy polskiej roku 1918.

W Powstaniu Styczniowym bardzo młodzi byli 
nie tylko jego szeregowi uczestnicy. Dobrym przykładem 
młodocianego powstańca może być Aleksander Głowacki 
(1847-1912), który walczył w powstańczym oddziale jako 16 
- latek. W jednej z walk został ranny, ocalał jednak zostając 
potem jednym z najwybitniejszych polskich pisarzy pod 
pseudonimem Bolesław Prus (Prus to herb rodziny 
Głowackich). Bardzo często tylko niewiele starsi od 
swoich najmłodszych podkomendnych byli ich dowódcy, 
oficerowie porucznicy, kapitanowie, ale także 
pułkownicy i generałowie. Przykładem może być 
powstańczy generał Zygmunt Padlewski (1837-1863) 

160 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego 

- Powstanie 20-latków 

Za jednego z najwybitniejszych przywódców 
powstania historycy zgodnie uważają Stefana Bobrowskiego 
(1840-1863). Warto tej niezwykłej postaci poświęcić choć 
kilka zdań. Jeszcze przed wybuchem powstania ledwie 
ukończywszy 20 lat został jednym z najważniejszych liderów 
stronnictwa „czerwonych”, najbardziej radykalnych 
zwolenników walki ze znienawidzonym zaborcom, jak 
również zwolenników natychmiastowej (po wybuchu 
powstania) likwidacji pańszczyzny i korzystnego dla chłopów 
uwłaszczenia kosztem średniej i wielkiej własności ziemian 
(szlachty). Powstaniu, a zwłaszcza daniu ziemi chłopom na 
niekorzystnych dla szlachty warunkach sprzeciwiało się 
stronnictwo „białych''. Sprowokowane przez pobór do armii 
carskiej (brankę) powstanie wybucha w skrajnie 
niesprzyjających mu zimowych warunkach. Początkowe 
ambitne plany ataku na dziesiątki carskich garnizonów, 
zdobycia broni i wyzwolenia od wroga choć średniej wielkości 
miast, gdzie mógłby ujawnić się i działać powstańczy Rząd 
Narodowy, zakończyły się zupełnym niepowodzeniem. 

Wydawało się, że powstanie skończy się niemal od 
razu po wybuchu-spali na panewce. Bobrowski, będący 
powstańczym naczelnikiem miasta Warszawy w okresie od 
stycznia do kwietnia 1863 roku staje się faktycznym 
przywódcą powstania. Działa z wielką energią i determinacją. 
Miał również ogromne zdolności organizacyjne, właściwie to 
on stworzył podwaliny pierwszego w naszej historii 
konspiracyjnego państwa podziemnego. Dzięki niemu 
powstanie przetrwa najtrudniejszy okres i z wiosną zaczynie 
się rozwijać. 

W 12 kwietnia 1863 roku 23 - letni Stefan Bobrowski 
ginie, jednak nie z ręki wroga, lecz w głupim pojedynku. 
Można powiedzieć, że staje się ofiarą wojny polsko - polskiej. 
Znienawidzony przez „białych”, którym „odbiera” 
ziemię, zostaje przez jednego z nich wyzwany na 
pojedynek, w którym nie ma właściwie szans na 
przeżycie - jego przeciwnik jest świetnym 
strzelcem, Bobrowski to krótkowidz, niewidzący 
właściwie przeciwnika.

dowódca oddziałów powstańczych na północnym Mazowszu, 
ujęty przez Rosjan i rozstrzelany w Płocku 15 V 1863 roku w 
wieku 27 lat, o rok młodszy od niego był dowódca powstania 
na Litwie i Białorusi Konstanty Kalinowski (1838-1864) ujęty 
przez Rosjan i powieszony w Wilnie. Również polityczni 
przywódcy powstania byli często bardzo młodzi.

Trzeba dodać, że pod koniec 1862, pod 
wpływem niekorzystnych wydarzeń np. opóźnień w 
dostawach broni zza granicy, organizatorzy 
powstania, rozważali rezygnację z niego, o tym, że 
jednak wybuchło zadecydowało dwóch ludzi ze 
ścisłego kierownictwa „czerwonych” Zygmunt 
Padlewski i jego przyjaciel Stefan Bobrowski. 
Razem mieli 50 lat i obaj nie przeżyli wiosny 1863 
roku.

Dla równowagi po tych trzech losach 
tragicznych, los pełen dramatu, będący udziałem 
człowieka, który otarł się o śmierć, przeżył jednak 
i połączył w pewien sposób swoje doznające 
dojmującej klęski pokolenie z pokoleniem tych, 
którym wreszcie powiodło się w walce o 
niepodległość. Bronisław Szwarce (1834-1904) 
urodzony we Francji, gdzie znalazł się na emigracji 
jego ojciec walczący w powstaniu listopadowym 
(1830-1831). Był jednym z czołowych przywódców 
p rących  do  pows tan i a  „ c ze rwonych”  
przewidzianym na członka Rządu Narodowego po 
jego wybuchu. Niestety pod koniec 1862 roku 
przypadkowo wpadł w łapy rosyjskiej policji, 
został osądzony i skazany na śmierć. Sprawa jego 
stała się jednak dość głośna. Od egzekucji 
uratowała go prośba francuskiej cesarzowej 
Eugenii, żony Napoleona III, do cara Rosji 
Aleksandra II  o ułaskawienie skazańca. Urodzony 
we Francji Szwarce  zachował obywatelstwo 
francuskie. Karę śmierci zamieniono mu na 
dożywocie, w carskich więzieniach, na 

W 1891 roku Bronisław Szwarce został w końcu 
zwolniony, wydalony z Rosji, zamieszkał we Lwowie, gdzie 
zmarł 24 lutego 1904 roku.  Został pochowany na górce 
powstańców styczniowych na Cmentarzu Łyczakowskim. 
Jego życie w niezwykły sposób łączy właściwie wszystkie 

syberyjskiej katordze, a na koniec na zesłaniu w buriackiej 
Tunce spędził w sumie 29 lat.

 Na początku swojej kary znalazł się w ciężkim 
więzieniu w twierdzy w Szlisserburgu nad rzeką Newą, 
położonej naprzeciw Petersburga. Zetknął się tam z 
dożywającym swoich dni bohaterem, był nim Walerian 
Łukasiński (1786-1868)  przywódca Towarzystwa 
Patriotycznego w latach 1821-1822. Aresztowany przez 
policję wielkiego księcia Konstantego, jako major armii 
Królestwa Polskiego osądzony przez Sąd Wojenny Najwyższy, 
skazany na 9 lat twierdzy, został publicznie zdegradowany. 
W czasie odbywania kary stanął na czele buntu więźniów, za 
co został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie, 
Konstanty skorzystał z prawa łaski i zmienił wyrok, 
podwajając karę twierdzy i dodatkowo skazując 
Łukasińskiego na karę publicznej chłosty, jak również 
zakucie rąk i nóg w kajdany. Po wybuchu Powstania 
Listopadowego przewieziony do twierdzy w Szlisserburgu, 
gdzie mimo upływu wyroku był więziony, jako więzień stanu, 
(aż do roku 1862 w najcięższych warunkach) W więzieniu 
spędził 46 lat i tam zmarł. W powszechnym Polaków uznaniu 
uważany za jednego z najokrutniej dotkniętych 
męczenników sprawy narodowej.

Na szczęście los Bronisława Szwarcego nie okazał 
się aż tak okrutnym. Stopniowo władze carskie łagodziły mu 
bardzo ciężkie na początku warunki odbywania kary, od 1870 
roku znalazł się na zesłaniu najpierw w Turkiestanie w Azji 
Środkowej, od 1879 roku na Syberii- w Tomsku, Irkucku a 
wreszcie w Tunce w Buriacji. Tam w 1890 roku, los w 28 roku 
pozbawienia wolności zetknął go z młodym 23 letnim 
polskim zesłańcem, Józefem Piłsudskim, dla którego stał się 
autorytetem i jednym z najważniejszych mentorów okresu 
młodości. 

Herb powstańców styczniowych: herby Korony (Orzeł Biały, 
używany w wersji z koroną lub bez), Litwy (Pogoń) i Rusi (Michał 
Archanioł). Całość zwieńczona zamkniętą koroną. 

HISTORIA

Bronisław Szwarce (1834 - 1904) działacz niepodległościowy, więzień 
caratu - katorżnik i zesłaniec.  W 1890 roku na zesłaniu w syberyjskiej 
Tunce poznał go młody Józef Piłsudski
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XIX-wieczne pokolenia walczące o niepodległość- Polski. 
Przywołałem powyżej kilka postaci z wielkiej historii, 
którym wiele miejsca poświęcają książki opowiadające o 
dziejach Powstania Styczniowego, sporo  o nich można 
przeczytać nawet w podręcznikach.

 Nieopodal położonego na wzgórzu kościoła w 
dolinie znajduje się niezbyt rozległy wiejski cmentarz, w 
którego rogu położony jest zbiorowy grób 22 poległych w 
bitwie pod Ociesękami polskich powstańczych żołnierzy. 
Dodam, że w kościele w Ociesękach 100 lat temu 
ochrzczona została moja mama, która zmarła w 2015. 

O bohaterze, którego losy przypomnę poniżej nie 
znajdziemy wzmianki nawet w bardzo szczegółowych 
podręcznikach z rozszerzonym zakresem nauczania. To 
bohater lokalny, znany tylko w okolicy, w której walczył i 
zginął w położonej w Górach Świętokrzyskich parafii 
Ociesęki. O okolicznościach śmierci jego i 21 
podkomendnych poświadcza wpis w księdze zgonów parafii 
Ociesęki za rok 1863. Zapisał w niej ówczesny proboszcz 
ksiądz Jan Pawłowski  „28 listopada od godziny dziesiątej z 
rana do godziny pierwszej z południa w wojnie zaszłej z 
wojskami Cesarsko - Rosyjskimi przez ten ciąg czasu poległo 
śmiercią od strzałów dwudziestu dwóch żołnierzy ze strony 
powstańczej, z których dwóch Świadkowie i lud Parafialny 
poznali i oświadczyli nam iż jeden nazywa się Tylman, a 
drugi Olszewski, innych zaś dwudziestu nie znają”. Historyk 
dopowie - Albin Tylman 20- letni kapitan, dowódca kompanii 
z oddziału gen. Hauke- Bosaka. Dziś prosty, skromny krzyż i 
surowa kamienna tablica w rogu miejscowego cmentarza 
upamiętniają poległych powstańców.

 Ci spośród nich, którzy faktycznie jak S. Bobrowski 
czy Z. Padlewski  wywołali Powstanie Styczniowe nie 
kierowali się politycznym realizmem, nie brali pod uwagę 
niekorzystnych geopolitycznych uwarunkowań, nie po raz 
pierwszy i nie ostatni licząc na militarną pomoc Zachodu -
głównie Francji i Wielkiej Brytanii. Kierował nimi gorący 
patriotyzm i pragnienie wolności. Niestety pokolenie 
starsze, ostrożniejsze w rzucaniu wyzwania imperialnej 
Rosji, choćby przez pamięć klęski doświadczonej w 

90 lat temu w 1933, kiedy na grobie powstańców stał 
jeszcze drewniany kilkumetrowy krzyż, brała udział w 
uroczystościach upamiętniających poległych. Uczestniczyli 
w niej również ostatni bardzo już wtedy sędziwi weterani 
Powstania Styczniowego. Jednego z nich moja mama 
zapamiętała, gdyż uczestniczył jeszcze później w kilku 
uroczystościach patriotycznych. Nazywał się Herbuś, był 
bardzo szczupłym, drobnym, zupełnie siwym mężczyzną. 
Zmarł tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej w 
wieku 101 lat.

„Młodości! Orla twych lotów potęga

Niestety jak zwykle w wojnie liczyła się liczba batalionów, 
karabinów i armat.

Jako piorun twoje ramię!”

A oto odzywamy się do Ciebie, Narodzie Moskiewski: 
tradycyjnym hasłem naszym jest wolność i braterstwo 
Ludów, dlatego też przebaczamy Ci nawet mord naszej 
Ojczyzny, nawet krew Pragi i Oszmiany, gwałty ulic Warszawy 
i tortury  lochów Cytadeli. Przebaczamy Ci, bo i Ty jesteś 
nędzny i mordowany, smutny i umęczony, trupy dzieci Twoich 
kołyszą się na szubienicach carskich, prorocy Twoi marzną w 
śniegach Sybiru. Ale jeśli w tej stanowczej godzinie nie 
czujesz w sobie zgryzoty za przeszłość, świętych pragnień dla 
przyszłości, jeśli w zapasach z nami dasz poparcie tyranowi, 
który zabija nas, a depcze po Tobie - biada Ci!, bo w obliczu 
Boga  i świata całego przeklniemy Cię na hańbę wiecznego 
poddaństwa i mękę wiecznej niewoli i wyzwiemy na straszny 
bój zagłady, bój ostatni Europejskiej Cywilizacji z dzikim 
barbarzyństwem Azji.

Powstaniu Listopadowym nie potrafiło działać tak by 
uchronić naród polski od jeszcze tragiczniejszej klęski niż ta 
z lat 1830 - 1831. 

Druga książka to bardzo solidny podręcznik krakowskiego 
profesora Mariana Zgórniaka-„Polska w czasach walk o 
niepodległość (1815 - 1864) wydana w Krakowie w roku 2001. 
Zacytuję z niej ten niecenzuralny jeszcze w 1989 roku 
fragment

Historia jednak rzadko bywa dziełem zimnej 
kalkulacji, ludźmi, zwłaszcza młodymi kierują uczucia, 
pragnienia i emocje. Kończę refleksją nad dwiema 
książkami, które mam przed sobą. Pierwsza z nich to książka 
największego bodaj znawcy Powstania Styczniowego 
profesora Stefana Kieniewicza pt. „Manifest 22 stycznia 1863 
roku” wydana w Warszawie w 1989 roku z ocenzurowanym 
tekstem „Manifest do narodu” powstańczego Tymczasowego 
Rządu Narodowego. Nie przeszedł przez cenzurę ostatni 
akapit skierowany do narodu rosyjskiego, napisany w 1863 
roku, 126 lat później wciąż zagrażał wiecznemu sojuszowi i 
takiejż przyjaźni z „bratnim” ZSRR.

Słowa te napisało kilkoro młodych ludzi w styczniową noc z 15 
na 16 1863 roku, najważniejszą rolę w zredagowaniu 
Manifestu odegrało rodzeństwo Jan Maykowski i jego młodsza 
siostra poetka Maria Ilnicka. Nie przestaje zadziwiać 
zuchwała śmiałość rzucanego potężnemu wrogowi  
wyzwania. Wychowani na romantycznej poezji, chcieli 
wierzyć i wierzyli w słowa „Ody do młodości” Adama 
Mickiewicza 

Nie  mógł to więc być  bój ostatni. Był zwycięski rok 1920 i rok 

Mija 160 lat od napisania  poruszających zdań Manifestu z 22 
stycznia 1863 roku, sześć pokoleń, znowu trwa bój 
Europejskiej Cywilizacji z dzikim barbarzyństwem Azji (w 
Buczy czy Irpieniu), na szczęście jak rzadko bywało w naszej 
historii nie jesteśmy pierwszą linią frontu, dajemy wsparcie 
naszym ukraińskim sąsiadom, wsparcie w ramach 
Europejskiej Cywilizacji, którego tak brakowało naszym 
rzodkom w walce o wolność Ojczyzny w latach 1863- 1864.

Kieniewicz S., Powstanie Styczniowe, Warszawa 1983

Zgórniak M., Polska w czasach walk o niepodległość  1815-
1864, Kraków 2001

Literatura:

Kieniewicz S., Manifest 22 stycznia 1863 roku, Warszawa 
1989

gorzkiej klęski 1939 i sowiecka barbarzyńska zbrodnia 
Katynia zimnym przedwiośniem roku następnego. 

Mogiła 22 powstańców poległych w walce 
z wojskiem rosyjskim 28 listopada 1863 roku 

Uwaga 

Urząd ma 45 dni na jej zwrot dla zeznań złożonych 
w formie elektronicznej i 3 miesiące na zwrot dla zeznań 
podatkowych złożonych w formie papierowej, licząc od dnia 
złożenia zeznania podatkowego, ale nie wcześniej niż od 15 
lutego 2023 roku .

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie informuje, 
o terminach składania zeznań podatkowych.

Od 15 lutego 2023 roku w usłudze Twój e-PIT udostępnione 
będą dla podatników zeznania podatkowe: PIT-28, PIT-36, 
PIT-37 i PIT-38. W zakresie PIT-28, PIT-36 – nie będzie 
dotyczyć przychodów z działalności gospodarczej i działów 
specjalnych produkcji rolnej.

Podatniku!

                                                                               Naczelnik 
Urzędu Skarbowego w Namysłowie

Zeznanie o wzorze PIT-28 za 2022 rok można składać od 
15 lutego 2023 roku do 2 maja 2023 roku.

Wszystkie ww zeznania przesłane przed tym terminem będą 
uznane za złożone od 15 lutego.  Oznacza to,  
że nawet jeśli złożymy swój PIT wcześniej, to termin zwrotu 
nadpłaty będzie liczony od 15 lutego. 

                          Lilianna Hanc-Hinborch

Zeznania podatkowe PIT można składać od 15 lutego do 
2 maja 2022 roku.

w urzędzie skarbowym
Jak umówić wizytę 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie informuje, że od 16 listopada 2020 roku naszym województwie 
uruchomiony został nowy model obsługi podatników.
ź Od 16 listopada 2020 r. we wszystkich urzędach skarbowych działa usługa „Umów wizytę w urzędzie skarbowym".

ź Zwiększa to komfort podatników przy załatwianiu spraw.
Można umówić się na wizytę, której termin przypada w ciągu najbliższych 21 dni.

ź Załatwienie sprawy podczas bezpośredniej wizyty w urzędzie jest możliwe po jej wcześniejszym umówieniu.

 Można to zrobić:

 

ź potwierdzenie terminu wizyty otrzymasz na podany adres e-mail

      Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie

ź na stronie wybierz właściwy urząd i sprawę, którą chcesz załatwićwizyta.podatki.gov.pl 

                          Lilianna Hanc-Hinborch

ź podaj swoje dane

ź telefonicznie - zadzwonić do urzędu skarbowego (Urząd 
Skarbowy w Namysłowie numer telefonu:  77 446 50 64).

ź wybierz datę i godzinę wizyty

ź elektronicznie - samodzielnie umówić wizytę przez formularz na 
stronie wizyta.podatki.gov.pl

Aby samodzielnie umówić wizytę w urzędzie skarbowym:        

ź w umówionym terminie przyjdź do urzędu. Konkretne stanowisko/pokój jest wskazane w potwierdzeniu wizyty.

 

https://wizyta.podatki.gov.pl/index.php?idUrzad=1001
https://wizyta.podatki.gov.pl/index.php?idUrzad=1001

