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KANALIZUJEMY DOMASZOWICE

 Wydarzenia z placówek oświatowych

z Wójtem Zenonem Kotarskim rozmawiała Katarzyna Sławska

 Relacja z sesji Rady Gminy Domaszowice

Dlaczego kanalizujemy Domaszowice, a nie inną miejscowość gminy?

 Gminne zawody sportowo-pożarnicze
OSP

Ścieki z terenu gminy Domaszowice odprowadzane są do oczyszczalni do Namysłowa.

 Porady Prawne

W związku z powyższym najpierw musieliśmy skanalizować Gręboszów, który leży najbliżej Namysłowa, następnie przyłączyliśmy Strzelce, a do Strzelec zostaną dołączone Domaszowice. Wszystkie prace muszą być tak planowane, aby zapewnić sprawne odprowadzanie
ścieków, stąd też decyzja o skanalizowaniu Domaszowic.
Od kiedy zaczynają się prace i jaki będzie ich przebieg?
W tym roku planujemy przeprowadzenie przetargu, który pozwoli nam na wyłonienie wykonawcy zadania. Natomiast na wiosnę 2018 roku przystąpimy do prac budowlanych i jeśli
wszystko sprawnie pójdzie, tak jak miało to miejsce w pozostałych miejscowościach, tj. Gręboszowie, czy też Strzelcach, to prace zostaną zakończone jeszcze w 2018 roku i wówczas
mieszkańcy Domaszowic będą mogli korzystać z kanalizacji.

Pogodnych i bezpiecznych wakacji,

Zakres prac obejmuje budowę: kanałów grawitacyjnych, sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej,

wielu pozytywnych wrażeń, ciekawych

przyłączy i przepięć grawitacyjnych, przyłączy ciśnieniowych, tłoczni D-1, pompowni D-2

znajomości i dużo, dużo beztroskiego

i pompowni przydomowych, zasilania energetycznego oraz robót rozbiórkowych i odtworzeniowych.

odpoczynku życzy Redakcja
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Zostanie wybudowane ponad 6,5 km sieci kanalizacji ciśnieniowej oraz wykonane zostanie 161
przyłączy kanalizacyjnych. Formalności związane z rozliczeniem projektu zostaną przeprowadzone w roku 2019.
Z jakich źródeł będzie finansowana inwestycja, jaka jest jej wartość ogólna i jaką część stanowi dofinansowanie ?
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 samorząd województwa
opolskiego rozdysponował kwotę 10,5 mln euro z przeznaczeniem na gospodarkę wodnościekową. W ramach naboru wpłynęło do Urzędu Marszałkowskiego 39 wniosków o przyznanie pomocy finansowej na projekty, w tym wniosek Gminy Domaszowice na: „Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Domaszowice”. Wniosek ten został wysoko oceniony i znalazł się na 8
pozycji listy rankingowej.

Zenon Kotarski - Wójt Gminy

Dnia 14 czerwca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego została podpisana umowa o dofinansowanie niniejszego
projektu. Całkowity koszt inwestycji to 3 621 421,35 zł, a wysokość dofinansowania wyniesie 1 805 707 zł. Inwestycja będzie realizowana
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” z działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.
Jak Pan ocenia wypowiedzi radnych opozycji, którzy publicznie twierdzili, że kanalizowanie Domaszowic jest niewykonalne, a Pan
składa obietnice bez pokrycia?
W odróżnieniu od tych osób ja poruszam się w sferze faktów i czynów, nie rozprawiam o rzeczach, o których nie mam pojęcia. Dziwię się,
zwłaszcza radnym opozycji z Domaszowic, którzy całym sercem powinni wspierać tę inwestycję, a nie przeszkadzać, obmawiać i źle jej
życzyć tylko dlatego, że robiona jest z mojej inicjatywy i za mojej kadencji. Tym wszystkim politycznym przeciwnikom przypominam, że
to inwestycja dla wszystkich mieszkańców tej miejscowości , w tym również dla nich.
Każda inwestycja w infrastrukturę wymaga znacznych nakładów finansowych. Nie można realizować tak ważnych zadań inwestycyjnych
bez odpowiedniego wsparcia finansowego, które zostanie nam najprawdopodobniej udzielone ze źródeł Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska. To pewny, godny zaufania i sprawdzony partner w tego rodzaju inwestycjach. Byłoby to skrajnie nieodpowiedzialne gdybyśmy zrezygnowali z takiej szansy jak skanalizowanie całej dużej miejscowości. Wielokrotnie podkreślałem, że to jest inwestycja,
która pozostanie na lata w tej miejscowości i gminie. Wyrówna poziom rozwoju infrastruktury do sąsiednich gmin. Rozwój tej gminy jest
moim priorytetem. Póki ja będę wójtem, to nie będę bał się podejmować najtrudniejszych zadań dla dobra tej gminy i tych mieszkańców.
Czy zamierza Pan kontynuować kanalizowanie innych miejscowości?
Jeśli będę nadal pełnił funkcję wójta to postaram się kontynuować rozpoczętą pracę. Oczywiście niezbędne do tego są źródła dofinansowania, dobra kondycja finansowa gminy i sprawny aparat urzędniczy, który przygotuje tę inwestycję do realizacji. Chciałbym mieć
wpływ na tego rodzaju decyzje, gdyż rozwiązuje ważny problem mieszkańców. Nie wyobrażam sobie inaczej sprawować swojego mandatu jak tylko działając dla dobra mieszkańców naszej gminy.
Dziękuję za rozmowę.

KONDOLENCJE
Wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci
Mirosława Adamka, Jana Ajdukiewicza, Franciszka Bartczyszyna, Krystyny Bocianowskiej
Anny Frankiewicz, Mieczysława Gołyski, Marii Grześkowicz, Zofii Jaremko, Janiny Makary oraz Henryka Urbańskiego,
składają w imieniu samorządu gminnego rodzinie i bliskim zmarłych osób:

Wójt Gminy— Zenon Kotarski

Przewodniczący Rady Gminy—Jan Nowak
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KONSTYTUCJA - GWARANCJA
NASZYCH PRAW I WOLNOŚCI
Demokratyczne państwa prawne za cechę szczególną uznają, że stanowione prawo zajmuje pozycję nadrzędną względem polityki i samego systemu politycznego, a ponadto rządzący związani są ustalonym prawem, które wyznacza ich kompetencje. Organom i wszelkim
instytucjom publicznym wolno działać tylko w zakresie wyznaczonym przez prawo. Zasadą
jest, że obywatel może czynić to, czego prawo mu nie zabrania, a poza tym gwarantuje się mu
szereg wolności i praw. Wszystkie one zapisane są w konstytucji, akcie prawnym będącym
matką wszelkich innych aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń itd.) i stojącą na czele całego
prawa. Demokratyczne państwa prawne chronią ładu konstytucyjnego aby zachować ład społeczny, który niezbędny jest do prawidłowego rozwoju społeczeństwa, gospodarki, państwa
Tomasz Dłubak - Zastępca Wójta
i narodu.
Dwudziesta rocznica uchwalenia Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 roku to dobry moment na refleksję, czy aby jeszcze
w Polsce żyjemy w demokratycznym państwie prawnym i czy ład konstytucyjny, tak ważny dla prawidłowego funkcjonowania państwa,
jeszcze obowiązuje? Wydaje się, że ciągle trwający i pogłębiający się konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego, ustawowa ingerencja
w samorządność różnych środowisk, w tym ingerencja władzy uchwałodawczej i wykonawczej w działalność władzy sądowniczej, czy
wreszcie zapowiedź zmiany Konstytucji, to objaw poważnego kryzysu samego państwa, a demokratycznego państwa prawa w szczególności. I nie chodzi tu o jakiś abstrakcyjny ład prawny, ale spisany w aktach prawnych z ustawą konstytucyjną na czele. Rozumiem, że
demokracja polega na rządach większości, tylko że obecna większość parlamentarna nie ma legitymacji w postaci większości konstytucyjnej, bowiem ustawę o zmianie Konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej
liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Słowem, ten
parlament w ramach obowiązującego w Polsce prawa nie może zrobić nic, co zmieniłoby treść naszej Konstytucji. Skoro nie może tego
zrobić, to większość parlamentarna wybrana w oparciu o tę Konstytucję powinna jej przestrzegać. Powinien robić to również prezydent,
gdyż na tę Konstytucję złożył przed parlamentem przysięgę. Wreszcie powinien robić to rząd, który w ostentacyjny sposób wkracza
w kompetencje władzy sądowniczej, nie publikuje wyroków TK, gdyż ich treść jest niewygodna. Tym działaniem państwo polskie oddala
się od pewnego modelu, który mozolnie był tworzony i wpisywał się w standardy rodziny państw o ucywilizowanej kulturze prawnej.
Dryfujemy w bardzo niebezpiecznym kierunku, a konsekwencją tego może być izolacja na arenie międzynarodowej oraz w ramach różnych międzynarodowych organizacji, w których Polska działa i dotychczas była uważana za przewidywalnego partnera. Sami wyłączamy
się z grona państw, które współdecydują o losach innych, osłabiamy jednocześnie swoją pozycję negocjacyjną w relacjach z innymi państwami, gdyż powszechnie będzie używany przeciwko nam argument sprawowania niedemokratycznych rządów.
Jakie znaczenie ma dla każdego obywatela to, żeby nasze państwo miało konstytucję i co ważniejsze, aby potrafiło poprzez
organy władzy uchwałodawczej, wykonawczej i sądowniczej przestrzegać jej zapisów? Fundamentalne. Po pierwsze tworzy pewność
prawa, czyli stan w którym obywatel ma zaufanie, że może swobodnie podejmować różne decyzje życiowe w pewnym stanie prawnym
i faktycznym, zna konsekwencje swoich wyborów w oparciu o znany mu stan prawa, a państwo i reprezentujące go organy nie zmienią
tych zasad w sposób niekontrolowany i arbitralny—albowiem państwo jest pewną umową pomiędzy obywatelami. Oni zgadzają się zajmować pewne terytorium, mówić pewnym językiem i łożyć na to państwo podatki, ale ono w zamian musi mu zapewnić m.in.: bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo prawne. Po drugie, nieprzestrzeganie konstytucji, a w gruncie rzeczy prawa przez władzę prowadzi do
pokazania obywatelowi, że tak można. To destrukcyjne w założeniu i wykonaniu działanie. Niszczy bowiem bezpowrotnie pewien prawidłowy wzorzec zachowań obywatelskich oraz pokazuje, że skoro władza nie musi przestrzegać, prawa to dlaczego musi to robić obywatel. Wreszcie, zaburza działanie samego sytemu prawnego, obniża jego sprawność i wydolność. Przykładem jest kwestionowany skład
Trybunału Konstytucyjnego. Budzenie wątpliwości co do legalności składu orzekającego tego rodzaju trybunału, to prosta droga do podważania legalności jego wyroków, a to wpływa na cały system prawny w tym na wyroki sądów wszystkich instancji w sprawach obywateli. I chciałbym z pełną stanowczością podkreślić, że tak jak nie ma idealnego prawa, tak i nie ma idealnej konstytucji. Skoro jednak
w 1997 roku, po wieloletniej pracy setek osób, udało się uzgodnić jej treść, a Naród ją zaakceptował to przestrzegajmy jej, i tego samego
wymagajmy od naszych przedstawicieli w parlamencie i rządzie, nie pozwólmy na chaos prawny. Jeśli zaś przyjdzie nam do głowy ją
zmienić, to zróbmy to w oparciu o reguły w niej zapisane. Wypracujmy jej treść w szerokim gronie twórców, poprzedźmy publiczną debatą i w drodze kompromisu, a nie dominacji jednych nad drugimi. Dziś blisko 30 lat po powrocie na łono demokratycznych państw nie
stać nas na robienie rzeczy nieodpowiedzialnych. Tu należy się wykazać niezwykłą wrażliwością i mądrością, bowiem musimy mieć dobre podstawy do rozwijania naszej gospodarki i potencjału samego państwa. Nie da się tego zrobić gdy wokół matki praw jest takie zamieszanie, brak rozwagi i ciągłe polityczne wojny. W tym stanie rzeczy należy myśleć kategoriami interesu narodowego, zgody narodowej i wzmacniania potencjału naszego państwa. Czas najwyższy to zrozumieć.
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50 lat pożycia małżeńskiego

Gminne zawody OSP

31 maja 2017 r. w OSiR w Domaszowicach zostało zorganizowane

W niedzielne popołudnie 18 czerwca 2017 roku w fantastycznych

spotkanie z parami, które otrzymały medale od Prezydenta RP

warunkach

z okazji obchodów złotych godów. W uroczystości wzięło udział

w

5 z 6 niżej wymienionych par :Fyk Jan i Antonina, Kurek Henryk

pożarnicze, w których uczestniczyły drużyny straży pożarnych w

i Józefa, Nowak Edward i Urszula, Poprawa Bogdan i Anna, Sta-

terenu naszej gminy. Ta mająca długą tradycję impreza była okazją

siak Michał i Anna, Opala Jan i Alina oraz Zenon Kotarski – Wójt

do wręczenia nagród dla zwycięzców oraz odznak za wysługę lat

Gminy Domaszowice, Tomasz Dłubak – Zastępca Wójta Gminy,

dla strażaków OSP Wielołęka, tegorocznych organizatorów impre-

Jan Nowak – Przewodniczący Rady Gminy, Ireneusz Żyła

zy, które otrzymali : dh Meryk Karol – wysługa 50 lat, dh Skiba

– Kierownik USC, Mariola Czochór – Kierownik Referatu Organi-

Franciszek – wysługa 40 lat, dh Skiba Zygmunt – wysługa 40 lat, dh

zacyjnego i Biura Rady w Urzędzie Gminy. Spotkanie przebiegło

Janiszewski Jan – wysługa 25 lat, dh Jaszczyszyn Tadeusz – wysługa

w przyjemnej atmosferze, zostały wręczone medale, listy gratula-

25 lat, dh Wandycz Zygmunt – wysługa 25 lat, dh Karoński Andrzej

cyjne, kwiaty i upominki w formie koszy słodyczy. Rozmowy

– wysługa 20 lat, dh Matyja Jan – wysługa 20 lat, dh Kramarz Marek

dotyczyły wspomnień wspólnie przeżytych chwil. Parze, która

– wysługa 15 lat, dh Makara Krzysztof – wysługa 15 lat, dh Smolar-

nie mogła wziąć udziału w spotkaniu, medale i upominki zostały

czyk Kamil – wysługa 15 lat, dh Kramarz Wojciech – wysługa 10 lat,

wręczone następnego dnia. Przyjemnie było popatrzeć na ludzi,

dh Ważny Grzegorz – wysługa 10 lat, dh Makara Wojciech – wysłu-

którzy od ponad 50 lat dzielą życie i są szczęśliwi.

ga 5 lat, dh Nowicki Bartłomiej – wysługa 5 lat. W zawodach brały

/KS/

atmosferycznych

Domaszowicach

odbyły

się

na

gminne

płycie
zawody

OSiR

sportowo-

udział: dziecięce drużyny pożarnicze do 10 lat – 1 sekcja , do 15
lat—4 sekcje, młodzieżowe drużyny pożarnicze (3 sekcje) i senior-

Narodowe Święto Flagi RP

skie drużyny mężczyzn (6 sekcji) oraz 1 sekcja kobieca. W zawodach
uczestniczyło 118. zawodników i przebiegały w wedle zasady fair

2 maja br., na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Namysłowie, w asyście sztandarów i przy obecności
władz samorządu powiatowego i gminnego oraz przedstawicieli
różnych instytucji, podniesiono na maszt flagę państwową.
Gminę Domaszowice reprezentowali wójt Zenon Kotarski wraz
ze swoim zastępcą Tomaszem Dłubakiem. Fot. UM Namysłów.

play. Klasyfikacja końcowa zawodów: seniorzy mężczyźni - 1.OSP
Strzelce, 2.OSP Wielołęka, 3. OSP Siemysłów, 4.OSP Włochy, 5. OSP
Woskowice G., 6.OSP Domaszowice; kobiety—1. OSP Strzelce; MDP
15-18 lat chłopcy—1. OSP Siemysłów, 2. OSP Wielołęka, 3. OSP Domaszowice; DDP do 15 lat - 1. OSP Strzelce, 2. OSP Domaszowice,
3. OSP Włochy, 4. OSP Siemysłów. Wśród osób obecnych na zawodach byli m.in.: Wójt Gminy Domaszowice Zenon Kotarski, Zastępca Wójta Tomasz Dłubak, Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice Jan Nowak, Zarząd Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży
Pożarnych w Domaszowicach z Prezesem Druhem Romanem Durskim, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Namysłowie Druh st. bryg. Henryk Seruga, Komendant Powiatowy PSP w
Namysłowie kapitan Tadeusz Kmieć, Komisja Sędziowska, w której
skład weszli strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Namysłowie oraz strażacy ochotnicy z terenu naszej
gminy, ks. dziekan Tadeusz Strugała, prezes spółki EKOWOD
w Namysłowie Krzysztof Szyndlarewicz.
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Konkurs „Bezpieczne gospodarstwo
rolne”
5 czerwca 2017 roku odbyło się uroczyste podsumowanie etapu regionalnego XV Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo
Rolne” oraz VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci
„Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa” z
terenu działania KRUS w Kluczborku.
Maria Gołyski Przewodnicząca KGW w Siemysłowie otrzymuUroczystość zaszczyciło swoją obecnością wielu przedstawicieli władz,
je kwiaty i życzenia od wójta Zenona Kotarskiego
instytucji i organizacji, w tym Zenon Kotarski – Wójt Gminy Domaszowice, licznie przybyli również dyrektorzy szkół podstawowych, nauczyciele i rodzice.
Laureatem etapu regionalnego „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” zostało gospodarstwo Państwa Lidii i Janusza Sarnickich z Domaszowic, które zostało zakwalifikowane do etapu wojewódzkiego.
Laureatkami konkursu dla dzieci zostały m. in.: uczennice Szkoły Podstawowej w Polkowskiem.
W kategorii 0-III Nikola Krzyżewska (III miejsce), w kategorii IV-VI Nikola Nowak (I miejsce). Gratulujemy!
/KS/

Spotkania

wiejskie

w

sprawie Finał Wojewódzkich Igrzysk LZS

dowozów do szkół i odnowy wsi

W dniach 10-11 kwietnia br., w Domaszowicach odbył się finał Wojewódzkich Igrzysk LZS Szkół Wiejskich Gimnazjalnych w piłce

W dniach od 12 do 25 maja br. na terenie gminy, zgodnie z obietni-

siatkowej dziewcząt. Zawodniczki z Domaszowic zajęły drugie

cą złożoną na początku roku, odbyło się osiem spotkań wiejskich,

miejsce pokonując PG Gracze ( 25 : 18; 25 15), PG Lubrza ( 25 : 20:

które dotyczyły tematyki przewozów szkolnych oraz odnowy wsi.

25 : 14 ) oraz ulegając PG Komprachcice ( 16 : 25; 5 : 25 ). Najlepszą

W trakcie spotkań skupiliśmy się głównie na wysłuchaniu uwag i

zawodniczką naszej drużyny była Martyna Bursakowska. Z kolei

propozycji ze strony rodziców, którzy niestety nie dopisali zbyt

brązowy medal zdobyły siatkarki SP Domaszowice w mini piłce

licznie, szczególnie zawiedzeni byliśmy brakiem zainteresowania

siatkowej dziewcząt. Zespół tworzą: Sidorak Oliwia, Federkiewicz

tematem w miejscowości Domaszowice, gdzie na spotkaniu nie

Joanna, Leszczyk Małgorzata, Bartuzel Magda,Leszczynska Marty-

pojawił się żaden rodzic. Mimo niewielkiej frekwencji udało nam

na, Nowak Martyna, Sołtys Zuzanna, Bugajska Amelia, Dąbrowska

się zebrać sporo informacji. Wiemy co najbardziej niepokoi, mar-

Wiktoria, Turko Marta. Zawodniczkom i trenerom gratulujemy.

twi rodziców dzieci dojeżdżających i jakich zmian oczekiwaliby od

/KS/

nowego roku szkolnego. Najważniejsza zmiana, jaka nas czeka, to
zwiększenie ilości i rodzaju pojazdów, którymi dzieci będą przewożone, co spowoduje skrócenie czasu pobytu dziecka w pojeździe. Obecnie przygotowujemy się do przetargu i tak jak obiecaliśmy, na początku lipca na stronie internetowej Urzędu Gminy
Domaszowice zostanie umieszczony proponowany harmonogram
przewozów, do którego będzie możliwość wniesienia uwag i sugestii.
Druga część spotkań dotyczyła programu odnowy wsi, czyli tak
naprawdę potrzeb danej miejscowości. Prosiliśmy o wypełnienie
ankiet, które posłużą do zaktualizowania obecnych planów.
Wszystkim, którzy to zrobili dziękujemy za pomoc.

/KS/
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Wycieczka do „Loopy`s
World”
Dnia 24 marca 2017 roku uczniowie klas

Bartłomiej

Stajniak Podpatrzone, podsłuchaw
przedszkolu
w ZGS Domaszowice ne
w Domaszowicach
Uczniowie klas I, II a oraz III a Szkoły

Podstawowej w ZGS w Domaszowicach

Święto 3 Maja jest okazją do rozmowy o

uczestniczyli w spotkaniu ze sportow-

patriotyźmie, o znaczeniu ojczyzny i sym-

cem, panem Bartłomiejem Stajniakiem.

bolach narodowych, a także rozwijaniu po-

„Loopy’s World”, czyli jedno z najwięk-

Jest on jednym z czołowych biegaczy

czucia przynależności narodowej. W związ-

szych centrów rozrywki w Polsce. Dzieci

ulicznych w Polsce, reprezentuje nasz

ku z tak ważnym świętem przedszkolaki

na blisko 4 tysiącach m2 mogły trenować

kraj w biegach górskich. Pełni również

utrwaliły symbole narodowe: godło z białym

drugich Szkoły Podstawowej w ZGS w
Domaszowicach wraz z wychowawcami
udali

się

do

Wrocławia.

Odwiedzili

swoją ulubioną dyscyplinę jaką jest zabawa.

orłem na czerwonym tle w koronie, hymn

Jest to najprostszy, ale najbardziej efektyw-

Mazurka Dąbrowskiego, który wymaga od-

ny rodzaj aktywności fizycznej. Uczniowie

powiedniej postawy w trakcie śpiewania lub

wspinając się po konstrukcjach, pokonując

słuchania oraz flagę Polski w barwach biało-

labirynty, przeszkody i tunele nie tylko

czerwonych. Dzieci przyswoiły także słowa

świetnie się bawili, ale przy okazji ćwiczyli

Władysława Bełzy „Katechizm Polskiego

siłę, sprawność i równowagę. Dzieci z wiel-

Dziecka” - Kto ty jesteś?...

ką radością i entuzjazmem odkrywały

Niezwykle ważne jest by od najwcześniej-

wszystkie atrakcje, ale największym zainte-

szych lat budować poczucie dumy, że jeste-

resowaniem cieszyła się piętrowa zjeżdżal-

śmy Polakami i wszystko co polskie jest dla

nia i gokarty. Po aktywnej zabawie przy-

funkcję trenera oraz prezesa Stowarzyszenia ActivRun Namysłów.
W Domaszowicach spotkał się z dziećmi,
by zachęcać ich do prowadzenia zdrowego trybu życia i uświadomić jak ważna w
ich życiu jest aktywność fizyczna oraz
właściwe odżywianie. Sportowiec opowiadał o swoich sukcesach, a uczniowie
mieli okazję zobaczyć część licznej kolekcji medali i pucharów jakie zdobył. Pan
Bartek, mówił nie tylko o swoich osiągnięciach, ale też o ciężkiej pracy, sile
motywacji i pozytywnym myśleniu, które
składają się na sukces. Przekonywał jak
wiele radości i satysfakcji może dawać
wysiłek fizyczny. Oczywiście uczniowie
mieli wiele pytań, na które sportowiec z
chęcią odpowiadał. Zwieńczeniem spotkania było wspólne zdjęcie oraz okrzyk

szedł czas na część edukacyjną, czyli ekspe-

zwycięstwa.

nas ważne i bliskie. Pielęgnowanie i rozwijanie tej dumy, stworzy w przyszłości Polskę
lepszą i piękniejszą.
4 maja przedszkole odwiedził Dzielnicowy
Gminy Domaszowice sierżant Daniel Herba.
Funkcjonariusz policji przeprowadził pogadankę dotyczącą szeroko pojętego bezpieczeństwa. Jak bezpiecznie przechodzić przez
jezdnię, jak poruszać się po ulicy, żeby nie
doszło do sytuacji niebezpiecznych dla dziecka, komu dzieci mogą powiedzieć „jak się
nazywam”, a komu nie?... Dzieci zaskoczyły
gościa posiadaną wiedzą. Dzielnicowy chętnie opowiedział przedszkolakom o swojej
bardzo

odpowiedzialnej

pracy.

Maluchy

utrwaliły ważne numery alarmowe, informacje o bezpiecznych grach komputerowych
i zagrożeniach czyhających w sieci. Dzięki
takim spotkaniom, dzieci będą darzyły policję zaufaniem. Pan Daniel obdarował dzieci
upominkami w postaci odblasków.

rymenty pt.: „Akcja i reakcja” prowadzone

12 maja obchodzony był Międzynarodowy

pod okiem animatorek. Ostatnim punktem

Dzień Książki, w przedszkolu połączony

programu był udział w zabawie „TOP

z rozstrzygnięciem Przedszkolnego Konkur-

KRZYK”, w której nasza szkoła zajęła II

su Plastycznego „Moja ulubiona okładka”.

miejsce wśród wszystkich uczniów odwie-

Podczas rozmowy okazało się, że dzieci mają

dzających Loopy’s World. Wszyscy wracali

dużą wiedzę o potrzebie czytywania książek,

do domu z uśmiechem na twarzy. W auto-

wiedzą gdzie można je wypożyczać, kupo-

busie jeszcze długo można było słyszeć jak

wać i że należy je szanować. Dzieci wzięły

dzieci dzielą się wrażeniami z pobytu we

udział w quizie ze znajomości bajek i literatu-

Wrocławiu.
Małgorzata Suchecka

Małgorzata Suchecka
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Nasi najmłodsi nie mieli żadnych problemów z rozpoznawaniem bajek i ich bohaterów. Wykazali się dużą wiedzą, a wpływ
na to mają niewątpliwie codzienne spotkania z literaturą dziecięcą w każdej grupie
wiekowej oraz częste wizyty w bibliotekach i świadomość rodziców. Ponieważ
prace konkursowe były bardzo ładne, jury
postanowiło nagrodzić wszystkich uczestników; dyplomy i nagrody wręczyła dyrektor Alicja Lew.

10 maja w przedszkolu miał miejsce pokaz
zapaśniczy, w wykonaniu chłopców i
dziewcząt, z miejscowego Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego. Młodzież zaprezentowała przedszkolakom swoje umiejętności,
dzieci były pod ogromnym wrażeniem
zdolności gości, którzy zaprezentowali

Sukces młodego druha Z a k o ń c z e n i e
roku
szkolnego 2016/2017
12 kwietnia br. o godz. 10.00 w świetlicy
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie odbył się
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – Młodzież Zapobiega Pożarom
(szczebel powiatowy).
Uczniowie rywalizowali w kategorii
szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. Gminę Domaszowice reprezentowali: Marta Turko – OSP
Woskowice Górne, Jakub Sas - OSP Domaszowice, Bartosz Rojowski – OSP Włochy, Kamil Janiszewski - OSP Wielołęka,
Jakub Leszczyk - OSP Siemysłów, Martyna Bursakowska - OSP Strzelce.
Dzieci przywitał Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie st. bryg. Henryk Seruga. Uczestnicy
musieli napisać test składający się z 30
pytań. Ponieważ w walce o podium kilkoro uczniów zdobyło taką samą liczbę
punktów potrzebna była dogrywka. W
dogrywce uczniowie musieli rozpoznać
sprzęt strażacki oraz omówić zasadę jego
działania. Po części teoretycznej i praktycznej zarządzono przerwę, podczas
której strażacy zaprezentowali pokaz
ratownictwa wysokościowego – podejmowanie osób uwięzionych w zagłębieniach,
wykopach oraz studniach. Następnie

W dniach 22-23 czerwca br. uczniowie naszych szkół kończyli naukę na ten rok
szkolny.
W dniu 22 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie dla uczniów III klas gimnazjum,
którzy na dobre żegnali się z murami Pu-

blicznego Gimnazjum w Domaszowicach,
aby we wrześniu kontynuować naukę na
poziomie szkół ponadgimnazjalnych. Tego
samego dnia w Urzędzie Gminy Domaszowice najlepsza 8 uczniów, a dokładniej uczennic, z III klas gimnazjum odebrała gratulacje i
nagrody z rąk Zenona Kotarskiego - Wójta

również kilka chwytów zapaśniczych. Po

Gminy Domaszowice, Tomasza Dłubaka –

zakończonym pokazie, większość przed-

Zastępcy Wójta Gminy oraz Alicji Piaseckiej –

szkolaków była tak rozentuzjazmowana,

Sekretarz Gminy. W uroczystości wzięli też

iż oświadczali, że gdy tylko przekroczą

udział dyrektorzy placówek oświatowych

szkolne mury z pewnością zapiszą się na

oraz wychowawcy klas III gimnazjum.

takie zajęcia.

Następnego dnia rok szkolny kończyli ucz-

16 maja został rozstrzygnięty przedszkolny konkurs ekologiczny, w którym dzieci
miały za zadanie przygotować ciekawe
rzeczy według własnego pomysłu, ale
tylko przy użyciu surowców wtórnych.
Dzieci wywiązały się z zadania doskonale.

zaproszono wszystkich uczestników do
świetlicy na uroczyste odczytanie wyników. W kategorii szkół gimnazjalnych II
miejsce zajął Jakub Leszczyk z Siemysłowa, który w części praktycznej bezbłędnie
odpowiedział na wszystkie pytania.

niowie pozostałych klas szkół podstawowych

/MK/

w klasach, z rąk wychowawców. Bez wzglę-

Prace były bardzo pomysłowe. Można
było zobaczyć m.in.: roboty, słonia, palmę
z kokosami, akwarium, grę „piłkarzyki”,

Przeprosiny

a nawet instrumenty. Prac było tak dużo
i wszystkie były tak oryginalne, że ciężko
było wybrać te najpiękniejsze. Z tego
względu wszystkie prace zostały nagrodzone dyplomami i upominkami. Dzięki
takim konkursom, dzieci uczą się że należy dbać o środowisko i należy pamiętać o
segregacji śmieci.
/KS/

Redakcja Gazety Gminy Domaszowice
przeprasza Panią Mirosławę Mentek za
to, że w artykule Dni Otwarte w szkole w
Polkowskiem zamieszczonym w numerze
1. gazety pojawiła się błędna pisownia jej
imienia.

i gimnazjum. Ci, którzy ciężko pracowali
odbierali świadectwa i nagrody z rąk dyrektorów, w obecności zaproszonych gości,
wszystkich kolegów i koleżanek, nauczycieli,
rodziców. Ci, którzy pracowali trochę mniej –
du jednak na to, z jakim efektem kończył się
dla poszczególnych uczniów ten rok szkolny,
z pewnością każdy z nich cieszył się z rozpoczynających się wakacji. Z tej okazji dyrektorzy szkół oraz Zenon Kotarski – Wójt Gminy
Domaszowice i Tomasz Dłubak – Zastępca
Wójta Gminy dzieciom i młodzieży gratulowali i życzyli przyjemnego oraz przede
wszystkim bezpiecznego wypoczynku.
/KS/

Redaktor naczelna –Katarzyna Sławska
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Sołtys Wsi Gręboszów– Anna Sobas

Radny Gminny - Mieczysław Działański

PYTANIE DO SOŁTYSA

PYTANIE DO RADNEGO

Co Pani Sołtys uznaje za największe wyzwanie dla

Czy trudno Panu pogodzić pracę zawodową z funkcją
radnego oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Domaszowice ?

sołectwa Gręboszów?
Moim zdaniem najważniejszymi

sprawami, którymi

Jestem człowiekiem odpowiedzialnym, a to powoduje, że

zająć są drogi leżące na terenie naszego

pełnienie funkcji radnego oraz przewodniczącego komisji

sołectwa oraz zabytkowy park w Gręboszowie. Zarówno

traktuje z wielkim zaangażowaniem. Staram się tak

sprawy dróg jak i parku stanowią istotny problem dla

organizować

mieszkańców, jednak ich właścicielami są

podmioty

wpływało to negatywnie na pełnione przez mnie funkcje.

niezależne tj.: Powiat Namysłowski oraz Lasy Państwowe.

Ufam, że moi wyborcy są zadowoleni ze sposobu realizacji

Byłabym zadowolona, gdyby właściciele dróg i parku

mojego mandatu. Dotychczas potwierdzali to udzielając mi

wykazali się większym zrozumieniem naszych problemów

swojego poparcia już czterokrotnie. Nie zawiodę ich

oraz zaangażowali się w ich rozwiązanie.

zaufania i tym razem.

należałoby się

sobie

czas

pracy

zawodowej,

aby

nie

Gmina Domaszowice będzie wspierać zachowanie dziedzictwa kulturowego!
Gmina Domaszowice jest Partnerem projektu pn."Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji-część północna", którego liderem jest Powiat Namysłowski.
W ramach tej wspólnej inicjatywy blisko 4 miliony złotych zostaną przeznaczone na renowację, rewitalizację i zabezpieczenie
obiektów zabytkowych, w tym sakralnych, a także działania służące szerokiej promocji dziedzictwa kulturowego zlokalizowanego na
terenie naszego powiatu.
Gmina Domaszowice do realizacji zaplanowała działania polegające na zachowaniu i renowacji: dzwonnicy w miejscowości Polkowskie, kapliczki przydrożnej w miejscowości Dziedzice, kapliczki przydrożnej ul. Polna w Domaszowicach, kapliczki przydrożnej
w miejscowości Włochy oraz renowację znajdujących się w obiekcie figur polichromowych, kapliczki przydrożnej w miejscowości Wielołęka, Obrazu Matki Boskiej Piekarskiej (w kapliczce przydrożnej, ul. Polna Domaszowice), kapliczki przydrożnej w miejscowości Siemysłów, kapliczki przydrożnej w Strzelcach.
Gmina włączy się również w działania, których celem jest upowszechnienie i ułatwienie dostępu do walorów historyczno-kulturowych
poprzez nowoczesne narzędzia informacyjne m.in systemy multimedialne, aplikację mobilną, jak również rozwiązania dla osób niepełnosprawnych i działania edukacyjne.
W projekcie biorą udział także parafie z terenu gminy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włochach - zakres prac przewiduje renowację organów zlokalizowanych w kościele we Włochach oraz Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Marcina w Strzelcach - prace będą prowadzone w kościele parafialny pw. Narodzenia
NMP i św. Marcina w Strzelcach - wykonana zostanie renowacja wnętrza kościoła oraz naprawy wraz z impregnacją więźby dachowej
oraz w kościele filialnym pw. św. Katarzyny w Gręboszowie – działanie dotyczy wykonania ostatniego etapu renowacji dachu kościoła.
Renowacji poddane zostaną także kapliczki: Matki Bożej z Lourdes, Dobrego Pasterza i św. Idziego – zlokalizowane w otoczeniu kościoła
p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny i św. Marcina w Strzelcach.
Materiał prasowy przygotowany przez lidera projektu—Powiat Namysłowski
Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 5.3.1
Dziedzictwo kulturowe i kultura.
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Obchody Międzynarodowego
Dnia Dziecka na terenie gminy
Domaszowice

niach, które ufundowała Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej w Polkowskiem.
W Zespole Gimnazjalno – Szkolnym w
Domaszowicach postawiono na występy
artystyczne, w które zaangażowały się
czynnie wcielając w przeróżne role nie
tylko dzieci, ale i nauczyciele, co wzbudziło najwięcej emocji. Był grill i oczywiście
słodkości , jak na Dzień Dziecka przystało.

Z okazji obchodów Dnia Dziecka we
wszystkich placówkach oświatowych na
terenie gminy zajęcia wyglądały zgoła
inaczej niż zwykle. W tym dniu szkoły
zajęły się głównie zabawą, naukę zostawiając na inną okazję. Miałam okazję towarzyszyć Zenonowi Kotarskiemu – Wójtowi
Gminy Domaszowice i Tomaszowi Dłubakowi – Zastępcy Wójta Gminy podczas
wizyty w każdej z nich, gdzie udali się
z życzeniami i słodkościami. W Publicznym Przedszkolu w Domaszowicach dzień
upływał na zabawach na świeżym powietrzu i rozgrywkach sportowych, bo obchody Dnia Dziecka zbiegają się z obchodami
Dnia Sportu. Były słodkości, bo w tym Z okazji Dnia Dziecka także Gminna Bidniu zapominamy na chwilę, o zdrowym blioteka Publiczna w Domaszowicach
odżywianiu.
zorganizowała spotkanie autorskie z pisarką Barbarą Kosmowską. Pisarka jest
laureatką wielu konkursów m. in.: „
Uwierz w siłę wyobraźni”,” Dziennik Polskiej Bridget Jones” oraz nagród literackich
im. Astrid Lindgren. Barbara Kosmowska
jest także autorką słuchowisk dla dzieci
i młodzieży. W spotkaniu wzięli udział
uczniowie klas I - VI Szkoły Podstawowej
w Domaszowicach.

go. Na scenie występowały dzieci z domaszowickiej podstawówki. Doktor Przemysław Smolik badał i udzielał bezpłatnie
porad medycznych. Dzieci miały możliwość skorzystania z wielkiej zjeżdżalni,
malowania twarzyczek, zajadania się popcornem i watą cukrową oraz zabawy
z kangurem i jednorożcem. Dla wszystkich
serwowano ciasta, słodycze, napoje, bigos,
grochówkę, kiełbaski, smalec z ogórkiem
kiszonym. Wszystkie atrakcje i cała gastronomia były bezpłatne. Impreza posiadała
fantastyczną oprawę muzyczną i prowadzenie przez Sylwestra Zabielnego. Nieza-

W dniu 11 czerwca 2017 roku w Domaszowicach na płycie OSIR odbyła się fantawodnie wsparli ją policjanci z dzielnicowym Danielem Herbą, strażacy z OSP Domaszowice, Strzelce i Włochy oraz mieszkanki Włoch, które wydawały wyżywienie.
W roli wspierających organizatorów i gospodarza gminy był oczywiście Wójt - Zenon Kotarski. Radni: Jan Nowak, Mieczysław Działański, Krzysztof Białkowski,
Józef Prowideniec, Sebastian Kurek, Zbigniew Kołodziej, Halina Dutkiewicz, Jacek
Warga wsparli imprezę grochówką. Zastępca Wójta Gminy Tomasz Dłubak koordynował przebieg imprezy czynnie biorąc
udział w każdym wydarzeniu.
/KS/

Szkoła Podstawowa w Polkowskiem również Święto Dzieci połączyła z Dniem
Sportu i bawiono się pod hasłem: „Wiem
co to rozsądek, jestem sprawny i zdrowy”.
Wszyscy uczniowie, wraz z oddziałem
przedszkolnym, uczestniczyli w wieloboju
sportowym, rywalizując ze sobą i walcząc
o jak najlepszy wynik, oczywiście zgodnie
z zasadą fair play. Dzieci miały chwilę wytchnienia w postaci słodkiego poczęstunku. W tym czasie sędziowie wyłonili najlepszych zawodników. Okazało się , że nie
było przegranych. Wszyscy tego dnia okazali się zwycięzcami, otrzymali medale
wraz z nagrodami ufundowanymi przez
sponsorów. Dodatkową atrakcją tego dnia
była zabawa na dmuchanych zjeżdżalstyczna, organizowana przez radnego powiatowego Sławomira Gradzika i przedsiębiorcę Alicję Kopecką, impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka. Ponad tysiąc
osób skorzystało z szeregu atrakcji, wśród
których były m.in.: konkurs rzutów karnych, pokazy szkoły wschodnich sztuk
walki Krzysztofa Jankowiaka, zapasów
LZS „Orzeł” Namysłów oraz wędkarstwa
rzutowego i przeciągania węża strażackie-
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Przedszkolaki czytają

BIBLIOTEKA POLECA

KS Polonia DomaszoWarto przeczytać
wice—sezon 2016/2017
Już mnie nie oszukasz

W dniu 11 kwietnia 2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Domaszowicach zorganizowano lekcję biblioteczną z grupami
pięciolatków i sześciolatków z Publicznego
Przedszkola w Domaszowicach. Na zajęciach odbyło się głośne czytanie książki,
autorstwa

Davida McKee opowiadającej

historię słonika, który za wszelką cenę
chciał wyglądać tak, jak przedstawiciele
jego stada. Bohaterem zajęć był słoń Elmer.
Nie jest to jednak zwyczajny przedstawiciel
tego gatunku. Elmer jest bowiem kolorowym słoniem w kratkę. Choć jest to egzotyczne zwierzę, spotykane w naszym kraju
tylko w ogrodach zoologicznych, dzieci
doskonale wiedziały, jak wygląda słoń,
jakiego jest koloru. Wiedziały również to,
jak bardzo wyjątkowym zwierzęciem jest
Elmer.

Rundę wiosenną sezonu 2016/2017 Klub
Sportowy „Polonia” Domaszowice rozpoczął z nadzieją wyjścia z B-klasy. Tę nadzieję dawały: zmiana trenera na Damiana Zalwerta oraz odświeżony w 80% skład zawodników. Drużyna rozegrała 10 meczów,
w tym jeden został oddany walkowerem
przez drużynę z Rychnowa, odnieśliśmy 6
zwycięstw, 2 porażki, jeden mecz udało się
zakończyć remisem. W całym sezonie zdobyliśmy 22 pkt, z czego 13 w rundzie jesiennej. Drugie miejsce w rundzie wiosennej
osiągnęliśmy zdobywając 39 bramek, niestety tracąc jednocześnie 16. W całym sezonie 2016/2017 uplasowaliśmy się na miejscu piątym z 35 punktami - 63 bramki należały do nas, 48 - do przeciwników sportowych. Najwyższy wynik jaki osiągnęliśmy
na meczu wyjazdowym to 9 -1 z Szymonkowem, największa porażka – mecz w Komorznie z miejscową drużyną 6 – 3.
Strzelcy naszej drużyny: Kapłon Michał (13
bramek), Nęcki Mateusz (9 bramek), Kę-

Harlan Coben
Maya Stern, była oficer sił
specjalnych, niedawno powróciła do domu z misji w Iraku.
Pewnego dnia zamontowana
w jej domu ukryta kamera,
mająca śledzić zachowanie opiekunki dwuletniej
Lily, ukochanej córeczki Mai, nagrywa filmik z
udziałem bawiącej się dziewczynki i jej ojca.
Wszystko byłoby w jak najlepszym porządku,
gdyby nie fakt, że Joe został brutalnie zamordowany dwa tygodnie wcześniej. Wytrącona z
równowagi kobieta zastanawia się nad tym, co
przed chwilą zobaczyła. Czy może uwierzyć w
to, co widziała? Ale to przecież by oznaczało, że
Joe żyje. Czy to w ogóle możliwe? Była przecież
naocznym świadkiem jego zabójstwa, a po
wszystkim zorganizowała mu pogrzeb. Aby
znaleźć odpowiedzi na nurtujące ją pytania,
Maya musi uporać się z mrocznymi tajemnicami własnej przeszłości. Gdy tego dokona, będzie
zmuszona stawić czoła nieprawdopodobnej i
niekoniecznie przyjemnej prawdzie o swoim
mężu… i o sobie.

Na

zajęciach,

które

prowadziła

pani

Agnieszka Klimas z Publicznej Biblioteki
w Namysłowie dzieci poznały Wilbura,
kuzyna Elmera,

który uwielbia psikusy,

zwłaszcza z użyciem własnego głosu, jest
brzuchomówcą. W tej książce dowiadujemy się, że czasami psikusy obracają się
przeciwko osobie, która je robi. Wszystkim
dzieciom bardzo spodobały się kolorowe
i bogato ilustrowane książki, które z chęcią
oglądały i komentowały oglądane obrazki.
Na koniec dzieci otrzymały kartkę z sylwetką słonia, którego miały za zadanie
pokolorować. Książki o Elmerze są ciekawe
i pouczające, wspierają umiejętności społeczne.
Edyta Matkowska

dzior Michał (5 bramek), Gęsiarz Konrad 3
(bramki), Kwaśnik Dominik (3 bramki),
Pabiniak Aleks (2 bramki), Pabiniak Iwo (1
bramka), Kapłon Paweł (1 bramka), Konefał
Mateusz (1 bramka).
„Polonia” Domaszowice w tym roku obchodzi 25-lecie istnienia klubu, który funkcjonuje nieprzerwalnie od 1992 r. Założycielem klubu jest Sławomir Mirowski, który
jednocześnie był pierwszym prezesem.
Kolejno po Nim prezesurę obejmowali Lipiec Jan, Bogacz Krzysztof, Mikołajczyk
Marian, Szrom Andrzej, Sterczewski Marek, Maciejewski Tadeusz, Swędrak Grzegorz. Klub w swojej 25-letniej historii odnosił sukcesy i porażki, przez kilka sezonów
graliśmy w klasie okręgowej , w jednym
otarliśmy się o czwartą ligę przegrywając
awans jednym punktem. Moim celem jest
awans w przyszłym sezonie do klasy A.
Prezes KS Polonia—Grzegorz Swędrak
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Dziennik cwaniaczka
Jeff Kinney
Bycie nastolatkiem to prawdziwy kanał. Doskonale wie o
tym Greg Heffley, rzucony
przez

los

do

gimnazjum,

gdzie chuderlawe słabeusze dzielą korytarze
z dzieciakami, które są wyższe, wredniejsze i już
się golą. Zmagania ze szkolną rzeczywistością
opisuje w prowadzonym przez siebie dzienniku,
w

którym

pojawiają

się

i

takie

wpisy:

"Chciałbym ogłosić oficjalnie, że moim zdaniem
gimnazjum to najgłupszy pomysł na świecie".
Na szczęście Greg całkiem nieźle sobie radzi, nie
tylko w szkole...

SAMORZĄD i PRAWO
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RADCA PRAWNY RADZI

Czas trwania sprawy

Majowa sesja Rady Gminy

rozwodowej

W dniu 29 maja 2017 roku odbyła się sesja Rady Gminy Domaszowice. Otworzył ją Jan Nowak – Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu
z poprzedniej sesji był czas na interpelacje i zapytania radnych,
po których Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym. Następnie Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Zostało przedstawione sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Domaszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Informację nt. stanu dróg gminnych przedstawił Marcin Korecki – inspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Domaszowice, natomiast informację nt. stanu dróg powiatowych przedstawił Krzysztof Holinej
Naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych w Starostwie Powiatowym w Namysłowie. Radni otrzymali z Powiatowej Komendy
Policji w Namysłowie do zapoznania się przed sesją analizę
stanu bezpieczeństwa.

roku trwały średnio 7,4 miesiąca. Od 2012
r. czas ten się wydłużał, bo w 2012 r. było
to 6,6 miesiąca, w 2013 r. - 6,8 miesiąca, a
w 2014 r. - 7,2 miesiąca. Najkrótsze terminy ma Sąd Okręgowy w Świdnicy (4,5
miesiąca), a najdłuższe Szczecin (10,8 miesiąca)

–

vide:

„Rzeczpospolita”

z

26.08.2015.
Proces może ulec znacznemu wydłużeniu

dr Paweł Kuczma

wskutek korzystania przez strony z gotowych formularzy dostępnych na niektórych stronach internetowych
sądów. Takie „wzory” rzadko kiedy można dopasować do konkretnej
sytuacji faktycznej i prawnej rozwodzących się stron, a ponadto rozwodzący się często zaznaczają przewidziane w nich wszystkie możliwe
opcje, nawet wówczas, gdy nie ma takiej potrzeby, co powoduje jednak
konieczność uruchomienia wszystkich, zawnioskowanych tam procedur. Strony, składając pozew na gotowych formularzach pobranych ze
strony internetowej sądu, często zaznaczają z ostrożności (lub niewie-

Podjęte zostały uchwały w sprawie:
1)zmiany uchwały Nr XXII.133.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej;
2) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2017 rok.
Po odpowiedziach na interpelacje i zapytania radnych Przewodniczący udzielił głosu zebranym w ramach punktu wolne
wnioski po czym zamknął obrady sesji.

Procesy rozwodowe w I połowie 2015

/KS/

dzy) przewidziane tam możliwe opcje, nawet gdy w danym wypadku
nie mają takiego interesu, co powoduje niepotrzebne uruchamianie
tych dodatkowych procedur. Na długość trwania procesu ma również
niewłaściwe wyliczenie opłaty sądowej przez stronę czy wniesienie
pozwu, który zawiera braki formalne (brak podpisów, złożenie pozwu
bez załączników lub kopii dla strony przeciwnej, brak niezbędnych
dokumentów w oryginale, czy wskazania choćby nr PESEL stron itd.).
Do rozpoczęcia sprawy nie dochodzi też z powodu błędnego określenia
właściwego adresu zamieszkania (a nie zameldowania) pozwanego.
Znacznie dłużej trwają sprawy, w których sąd rozstrzyga kwestię winy

Rekrutacja do projektu : E-Mocni

małżonków. W takich procesach sąd prowadzi wiele dowodów, przede

cyfrowe umiejętności , realne korzyści

wanych przez strony. Ponadto w sprawach trzeba z reguły ustalić sytu-

wszystkim zmuszony jest przesłuchiwać licznych świadków powołyację małoletnich dzieci, co wymaga odwoływania się do opinii specjali-

W okresie wakacyjnym rozpoczynamy rekrutacje do udziału
w projekcie, w ramach którego zostaną przygotowane programy szkoleniowe, m. in.: w obszarze sprawy codzienne, finanse,
zdrowie, odpoczynek i hobby. Osoby, które nie potrafią korzystać z komputera i internetu oraz ci, którzy korzystają z nich w
niewielkim stopniu, będą uczestniczyć w szkoleniach związanych z najbardziej przydatnymi im usługami. W trakcie rekrutacji będziemy zbierać informacje z sugestiami potencjalnych
beneficjentów. Łącznie w szkoleniach weźmie udział ok. 125
osób – mieszkańców Gminy Domaszowice.

stycznych przygotowywanych przez biegłych. Z kolei opinie te są zazwyczaj podważane przez strony, czego konsekwencją jest ich uzupełnianie lub nawet powtarzanie.
Proces może zostać także wydłużony wskutek złożenia podczas przewodu sądowego wniosków o zabezpieczenie, np. alimentów, kontaktów z dziećmi, miejsca zamieszkania dziecka, leczenia, nauki itp.). Ponadto od każdego z postanowień zabezpieczających można się odwołać
w osobnym trybie.
Z uwagi na powyższe warto się zastanowić, czy chcemy długiego, trudnego procesu rozwodowego pełnego niepotrzebnych napięć i stresów,

Osoby chcące wziąć udział w szkoleniach prosimy o kontakt
telefoniczny 77/4108250 wew.105 lub osobiście w Urzędzie
Gminy Domaszowice pok. nr 4. Osoba do kontaktu: Katarzyna
Sławska.
/KS/

czy też może chcemy sobie oszczędzić poczucia winy i przegrania sprawy rozwodowej, niskich alimentów, ograniczenia kontaktów z dziećmi
wskutek braku skorzystania z pomocy prawnika podczas sprawy rozwodowej.
dr Paweł Kuczma
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O G Ł O S Z E NI E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 poz. 2147 ze zm.) i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 ze zm).

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) i § 13 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108).

Wójt Gminy Domaszowice
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

Wójt Gminy Domaszowice
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

budynek po byłej szkole , stanowiący odrębną nieruchomość o pow. użytkowej 651,49
m² wraz z pomieszczeniami gospodarczymi, w budynku gospodarczym wolno stojącym
o pow. 62,40 m² położony w miejscowości Strzelce 42/2 obejmujący działkę numer
538/1 o pow. 0,4900 ha w udziale 82/100 z karta mapy 2, księga wieczysta nr
OP1U/00077720/3.
W panie zagospodarowania przestrzennego wsi Strzelce teren oznaczony jest symbolem 43U – usługi z zakresu oświaty z możliwością adaptacji na cele usługowe inne lub
mieszkaniowe. Nieruchomość uzbrojona jest w energię elektryczną, wodociąg i kanalizację. Dojazd do nieruchomości dogodny, kształt regularny, posesja ogrodzona.
Przedmiotowa nieruchomość stanowi mienie komunalne Gminy Domaszowice
nie jest obciążona prawem osób trzecich i nie posiada zobowiązań.

nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Strzelce obejmującej działkę numer 345/6 o powierzchni 0.6100 ha, km 4, księga
wieczysta numer
OP1U/00009349/1. Działka
niezabudowana,
położona w otoczeniu terenów
zabudowy wiejskiej i terenów rolnych . Dojazd dogodny, uzbrojenie sieciowe działki :
energia elektryczna i woda – w bliskości. W planie zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Strzelce teren oznaczony jest w połowie (3050 m² ) jest symbolem 25
ZMU – teren pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową jednorodzinną z usługami,
pozostała część nieruchomości nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego gminy Domaszowice . W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy teren w połowie(3050 m² ) oznaczony jest symbolem R-tereny
użytków rolnych. Nieruchomość stanowi mienie komunalne Gminy Domaszowice
nie jest obciążona prawem osób trzecich i nie posiada zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto
Wysokość wadium :
Minimalne postąpienie :

335 139,00 zł
33 514,00 zł
3 400,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 14 lipca 2017 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu
Gminy Domaszowice . Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w
gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Nr 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006 BS
Namysłów Oddział Domaszowice nie później niż do 10 lipca 2017r.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która
przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który
przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną
zwrócone.
Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu doliczone będą koszty geodezyjne w
kwocie 888,00 zł . W/w należności płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia
umowy notarialnej.
Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w
Domaszowicach pok. Nr 10

Domaszowice 2017-06- 12

Wójt Gminy Zenon Kotarski
OGŁOSZENIE

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z poźn. zm.).
Wójt Gminy Domaszowice
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Strzelce obejmującej działkę numer
537/1 o pow. 1,0600 ha z karty mapy 2, księga wieczysta numer OP1U00042897/0 .
Działka położona jest w sąsiedztwie terenów zabudowy wiejskiej i gruntów rolnych .
Nieruchomość pozostaje w zasięgu sieci uzbrojenia ternu w e.e. , wodę i kanalizację,
dojazd dogodny z drogi wiejskiej rozłóg w części pod zabudowę – nieregularny.
W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Strzelce teren w części
0,3400 ha oznaczony jest symbolem 45 ZMU- tereny pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową jednorodzinną z usługami . Pozostała cześć działki 0,7200 ha nie jest objęta
planem zagospodarowania przestrzennego i stanowi grunt rolny średniej przydatności
rolniczej. Nieruchomość nie posiada obciążeń i zobowiązań.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto
Wysokość wadium :
Minimalne postąpienie :

73 490,88 zł
7 350, 00 zł
800,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 14 lipca 2017 r. o godzinie 13.30 w sali narad Urzędu
Gminy Domaszowice . Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w
gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Nr 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006 BS
Namysłów Oddział Domaszowice nie później niż do 10 lipca 2017 r. Wpłacone wadium
zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium
nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone. Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu doliczone będą koszty geodezyjne w kwocie 519,00 zł W/w
należności płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.
Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Domaszowicach pok. Nr 10
Uwaga
W przetargu może uczestniczyć rolnik indywidualny, który spełnia warunki określone
w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z
2016 r. poz. 2052 z późn. zm.) i przedłoży Komisji przetargowej przed przetargiem
dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej,
o których mowa w art. 7 oraz podmioty określone w art. 2a ust. 4 cytowanej ustawy.
Jednocześnie nadmieniam, że w przypadku nie uzyskania zgody od Prezesa Agencji
w świetle art. 2a ust. 4 ww. ustawy Gmina odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży.
Domaszowice 2017-06-12

Gazeta Gminy Domaszowice

Wójt Gminy Zenon Kotarski

Cena wywoławcza nieruchomości brutto
Wysokość wadium :
Minimalne postąpienie :

54 651,00 zł
5 466,00 zł
600,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 14 lipca 2017 roku o godzinie 13.15 w Sali narad Urzędu Gminy Domaszowice . Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Nr 56 8890 1011 0008 0031 2001
0006 BS Namysłów Oddział Domaszowice nie później niż do 10 lipca 2017 roku. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg
wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg
wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone.
Cena nieruchomości ustalona w przetargu oraz koszty geodezyjne w kwocie
396,00 zł płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.
Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w
Domaszowicach pok. Nr 10 .
Uwaga:
W przetargu może uczestniczyć rolnik indywidualny, który spełnia warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U.
z 2016 r. poz. 2052 z późn. zm.) i przedłoży Komisji przetargowej przed przetargiem
dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej,
o których mowa w art. 7 oraz podmioty określone w art. 2a ust. 4 cytowanej ustawy.
Jednocześnie nadmieniam, że w przypadku nie uzyskania zgody od Prezesa Agencji
w świetle art. 2a ust. 4 ww. ustawy Gmina odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży.

Domaszowice 2017-06-12

Wójt Gminy Zenon Kotarski

INFORMACJA WÓJTA GMINY
W związku ze zwiększeniem kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Domaszowice przypominamy, że od
01.02.2017 r. nastąpiła zmiana stawek opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Uchwałą nr XXII.131.2016 Rady Gminy
Domaszowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości tej opłaty Rada Gminy Domaszowice uchwaliła podniesienie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 7 zł do 8 zł miesięcznie za osobę (dla liczby osób od 1 do 5)
przy segregacji odpadów komunalnych i stawki opłaty za niesegregowanie odpadów komunalnych z 15 zł do 16 zł miesięcznie od
osoby. Dla osób powyżej 5 stawka 4 zł za osobę przy segregacji
odpadów komunalnych pozostaje bez zmian.
/MK/
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