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DOŻYNKI GMINNE A.D. 2017 
 

Organizatorami dożynek, które odbyły się w dniu 9  września br. była 

Gmina Domaszowice i P.P.H. FERMA-POL Sp. z o.o. w Zalesiu.  

Dożynki rozpoczęła msza święta odprawiona przez ks. Macieja Grocho-

tę Proboszcza Parafii Wierzbica Górna, któremu towarzyszyli ks. 

Krzysztof Odzimek – Proboszcz Parafii Strzelce i ks. Tadeusz Strugała 

– Dziekan Dekanatu Namysłów Wschód. Starostowie, którymi w tym 

roku byli  Lidia Sarnicka i Zbigniew Gołyski, przekazali na ręce księ-

dza bochen chleba upieczony z ziarna pochodzącego z tegorocznych 

zbiorów. Po mszy poświęcony chleb został przekazany Zenonowi  

Kotarskiemu jako gospodarzowi gminy. Podzielony bochen został roz-

dany przez starostów dożynek pomiędzy zebranych gości, których przy-

witali Jan Nowak – Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice, Ze-

non Kotarski – Wójt Gminy Domaszowice, Tomasz Dłubak – Zastępca 

Wójta i Krzysztof Gołębiowski – prezes P.P.H. FERMA-POL Sp. z o.o. 

w Zalesiu. Wójt Gminy w swoim przemówieniu wyraził wdzięczność  

i uznanie rolnikom, których praca przyczynia się do rozwoju Gminy 

Domaszowice, a na co dzień stanowi podstawę bytu wszystkich. To wła-

śnie rolnikom dedykowane jest święto dożynkowe. Ich ciężka praca  

w tym dniu jest szczególnie doceniona. Tegoroczne zbiory były dobre,  

a pogoda obeszła się z nami bardzo łagodnie; jest z czego się cieszyć i za 

co dziękować. 

Z okazji rozpoczętego nowego roku szkol-

nego oraz  Dnia Edukacji Narodowej skła-

damy uczniom i nauczycielom oraz pra-

cownikom oświaty życzenia wytrwałości, 

d o b r y c h  w y n i k ó w  w  n a u c e   

i nauczaniu oraz sukcesów w życiu osobi-

stym. 

Wójt Gminy—Zenon Kotarski 

Zastępca Wójta Gminy—Tomasz Dłubak 

Przewodniczący Rady Gminy—Jan Nowak 
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Życzylibyśmy rolnikom i sobie, aby kolejne lata nie były gorsze. Po części oficjalnej wystąpił zespół Namysłowiacy, a zaraz po nim roz-

strzygnięto konkurs na najpiękniejszy wieniec lub arcydzieło dożynkowe. W tym roku w konkursie udział wzięło aż 8 sołectw. Komisja  

w składzie: Stefania Ciura – pracownik ODR w Łosiowie, Krzysztof Gołębiowski – prezes P.P.H. FERMA-POL Sp. z o.o. w Zalesiu i ks. 

Tadeusz Strugała – dziekan Dekanatu Namysłów Wschód za najpiękniejszy uznała wieniec sołectwa Gręboszów, na drugim miejscu upla-

sowało się sołectwo Woskowice Górne – na trzecim – Strzelce. Pozostałe sołectwa biorące udział w konkursie to: Domaszowice, Siemy-

słów, Polkowskie, Włochy i Nowa Wieś. Wszystkim uczestnikom dziękuje-

my. Kolejnym punktem programu uroczystości były występy dzieci i mło-

dzieży z placówek oświatowych z terenu Gminy Domaszowice. Zaczęli naj-

młodsi z Publicznego Przedszkola w Domaszowicach, po nich artyści ze 

Szkoły Podstawowej w Polkowskiem i na deser uczniowie Szkoły Podstawo-

wej w Domaszowicach. Niesamowite wrażenie zrobił występ młodych, acz 

bardzo utalentowanych artystów: Wiktorii Wasiak, Natalii Henrych i Wojcie-

cha Ilnickiego, którzy śpiewali i tańczyli do utworu Emeli Sande „Read all 

about it”. Naprawdę wielkie gratulacje. Zaraz po zakończonych występach 

dzieci i młodzieży swój czas na scenie miał Zespół Dąbrowianki. Mieliśmy 

okazję raz jeszcze podziwiać w tańcu Wojciecha Ilnickiego, tym razem z part-

nerką Anną Kaczmarek oraz Marcela Ostrowskiego i Natalię Światły, którzy 

reprezentowali Szkołę Tańca „Dance Center” Mariusza Mierzwy. W tak zwa-

nym międzyczasie na płycie boiska odbyła się parada Klubu Motocyklowego z Namysłowa, strażacy 

ochotnicy wystawili auta strażackie, które można było obejrzeć z bliska, czynne były stoiska gastronomiczne, różnorakie dmuchańce dla 

dzieci oraz stragany z zabawkami i oczywiście tradycyjnie już wiejski stół, ze swojskimi wyrobami  i wypiekami w dużej większości przy-

gotowanymi przez członkinie kół gospodyń wiejskich Gminy Domaszowice. Poza tym wielką atrakcję stanowiło widowisko ognia, które 

budziło podziw skupiając wielu zainteresowanych zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Punktem kulminacyjnym dnia był występ 

gwiazdy wieczoru CZADOMAN`a, na występ którego zjechało się wielu jego fanów, nie tylko mieszkańców Gminy Domaszowice. Zaraz 

po występie odbył się już tradycyjnie pokaz sztucznych ogni. Wieczór zakończył się dyskoteką pod gwiazdami, w której wzięli udział 

zarówno młodzi jak i nieco starsi. Za-

bawa trwała do północy. Dożynki 

Gminne 2017 za nami, ale nie byłoby 

ich gdyby nie wsparcie sponsorów 

i ludzi zaangażowanych w ich przygo-

towanie. Już za rok kolejna impreza 

dożynkowa. Mamy nadzieję, że będzie 

równie udana lub lepsza od tegorocz-

nej.                                                     /KS/ 

 

 

KONDOLENCJE 
  

Wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci  

Zofii Szaleniec, Waldemara Robaka, Jana Urygi, Aleksandra Stępnia, Franciszka Zawadzkiego, 

Marianny Czuczwary, Stanisława Węża, Andrzeja Urbańskiego, Rozalii Szwed, Marianny Gatner, Andrzeja Dziuby, Józefy Ucki  

składają w imieniu samorządu gminnego rodzinie i bliskim zmarłych osób: 
 

  Wójt Gminy— Zenon Kotarski    Zastępca Wójta Gminy—Tomasz Dłubak 

Przewodniczący Rady Gminy—Jan Nowak  
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Polowa msza święta dożynkowa  Uczestnicy dożynek w Domaszowicach Laureaci konkursu koron dożynkowych 

Przekazanie chleba  
gospodarzowi gminy 

Zwycięska korona dożynkowa  
sołectwa Gręboszów 

Występ gwiazdy wieczoru — CZADOMAN Widowisko ognia 
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Tomasz Dłubak - Zastępca Wójta  

„GOSPODARKA, GŁUPCZE” * 

 
  Chyba nie  należy nikogo przekonywać, że rolę kluczową w funkcjonowaniu każdego 

państwa odgrywa gospodarka. Nie reżim polityczny, a reżim ekonomiczny decyduje o dobro-

bycie narodów, co zrozumieli w odpowiednim czasie Chińczycy i dziś są mocarstwem ekono-

micznym, bez którego nie może istnieć światowa gospodarka. Założenie jest proste, wypraco-

wać odpowiedni zysk (nadwyżkę dochodów nad wydatkami) , a potem się z nim podzielić  

z innymi obywatelami. Innymi słowy, nie pożyczać po to, aby rozdać swoim obywatelom,  ale 

zarobić po to, aby je wydatkować. I co najważniejsze przez „podzielenie” rozumiem budowę 

odpowiedniej infrastruktury publicznej (dróg, mostów, kolei, szkół, szpitali, boisk, teatrów, 

stadionów, placów zabaw itp.), wzmacnianie możliwości do inwestowania pieniędzy przez 

przedsiębiorców czy wreszcie pomoc osobom najbiedniejszym. Każdy odpowiedzialny gospo-

darz i każdy odpowiedzialny rząd powinien dzielić dochód narodowy wedle tej prostej zasa-

dy. Tu gospodarka ma służyć ludziom, a nie odwrotnie.   
          

  Zresztą, światowy kryzys finansowy dowiódł wprost, że liberalny model globalnej gospodarki się nie sprawdził. Nie sprawdza się, też lan-

sowany przez obecny rząd model braku jakiegokolwiek pomysłu na polską gospodarkę w ramach globalizacji. Ten rząd swoją politykę opiera  

o rozdawnictwo oraz kultywowanie i rozpamiętywanie historii, zrywanie międzynarodowych więzi,  a to nie pozwoli nam jako państwu zbudować 

silnej ekonomicznie Polski. Dziś wyzwaniem jest stworzenie państwa, które sprawi, że na jego terytorium będzie rodziła się przedsiębiorczość, któ-

rej produkty i usługi podbiją światowe rynki. Produkcja na skalę lokalną lub krajową, w czasach braku granic, jest niewystarczająca do budowania 

państwa silnego ekonomicznie, takiego jak Niemcy, W. Brytania, Francja, o USA czy Chinach nie wspominając. Trzeba zatem zbudować nowy ład 

międzynarodowej gospodarki, w którym ograniczy się wpływ korporacji, których  zasoby finansowe czasem wielokrotnie przekraczają  budżety 

narodowe państw, a ich wpływ na światową ekonomię i politykę jest znaczący. Czas przywrócić państwom w ramach międzynarodowej współpra-

cy (np. w ramach UE) rolę regulatorów zasad , w ramach których międzynarodowe korporacje będą mogły zarabiać pieniądze. Dobrym krokiem 

naprzód może być np. opodatkowanie transakcji finansowych. W wymiarze krajowym, po blisko 30. latach od przemian gospodarczych  należy 

poważnie zastanowić się nad industrializacją naszej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem budowania i umacniania polskiego potencjału 

gospodarczego (lepiej produkować, niż być montownią głównie zagranicznych produktów) opartego o polską myśl techniczną. Zasoby dobrze 

wyedukowanego mądrego społeczeństwa powinny być podstawą budowania własnych marek, które podobnie jak Skoda, IKEA, Volvo, Mercedes, 

Nestle, BASF czy Apple będą znane na całym świecie. Budujmy więc własne marki w okręgach przemysłowych, które wybuduje nam państwo. 

Wspierajmy innowacyjne rozwiązania, premiujmy nowe technologie, wspierajmy mądre i sprawne zarządzanie. Rozwijajmy w szybszym tempie 

infrastrukturę transportową, wzmacniajmy rozwój publicznego transportu ( w przeciwnym razie zakorkujemy i zadymimy miasta) i budujmy za-

sób wynajmowanych od państwa mieszkań komunalnych, po to, aby nie stać się na całe życie zakładnikiem bankowych korporacji. 

  Dziki rozwój kapitalizmu w Polsce doprowadził do rozwarstwienia społecznego i powiększenia grupy ludzi biednych. Praktycznie  

w Polsce obowiązują ceny i koszty życia na poziomie europejskim, a zarobki nie pokrywają podstawowych potrzeb każdego człowieka, zmuszając 

go do życia na krawędzi ubóstwa bądź migracji zarobkowej. Rząd bardzo umiejętnie wykorzystał ten fakt i uruchomił program 500+, którego celem 

jest wyrównanie tych gigantycznych nierówności. Idea słuszna, gorzej z wykonaniem. Program bowiem, jest de facto finansowany z kredytu, który 

przyjdzie nam Polakom spłacać przez dziesiątki lat.  Niewydolność sytemu emerytalnego i ochrony zdrowia, źle działający system fiskalny pań-

stwa, gospodarka oparta o prostą produkcję bez znaczącego udziału rozwiązań unikalnych na skalę światową oraz skomplikowany  system prawny 

wraz ze starzejącym się społeczeństwem powodują, że nasza gospodarka w najbliższej dekadzie nie podoła wyzwaniom przyszłości. Słowem, czas 

zająć się mądrym gospodarowaniem publicznym pieniądzem, obniżaniem opodatkowania i kosztów pracy, likwidacją barier prawnych w zakresie 

prowadzenia działalności gospodarczej,  budowaniem silnej gospodarczo Polski opartej o intensywną i zróżnicowaną międzynarodową wymianę 

gospodarczą, zwiększaniem kwot wynagrodzeń do poziomu europejskiego (minimum 1000 euro miesięcznie), aby zatrzymać pracowników zdol-

nych do wytwarzania produktów, które będą mogły konkurować na międzynarodowym rynku. Inaczej nasze firmy zasiedlą słabo wykwalifikowa-

ni pracownicy za wschodniej granicy, a nasi rodacy będą emigrować ekonomicznie poza granice kraju, co zresztą ma miejsce od wielu lat. Tym spo-

sobem nigdy nie staniemy się państwem silnym gospodarczo, liderem regionalnym o takim potencjale jak np. Niemcy, a raczej krajem wydrenowa-

nym z ludzi i kapitału . I co najważniejsze, gospodarkę zostawmy ekonomistom i przedsiębiorcom. Im mniejszy wpływ polityków na gospodar-

kę tym lepiej dla niej, a w konsekwencji dla nas. Przecież  każdy z nas chciałby za swoją ciężką pracę otrzymać dobre wynagrodzenie, aby móc 

wieść spokojne i godne życie. To jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy żyje się w kraju wolnym gospodarczo. Według badań przeprowadzanych 

przez prestiżową The Heritage Foundation ,  amerykański instytut badawczo – edukacyjny,  Polska znalazła się w 2017 roku na 45. miejscu tzw. 

Rankingu Wolności Gospodarczej za m.in.: Estonią, Litwą, Łotwą, Niemcami, Czechami, Austrią, wyprzedzając Węgry, Rosję, Ukrainę, Białoruś. 

Trochę słaby wynik jak na regionalnego tygrysa mającego aspiracje stać się liderem tej części Europy. I tego faktu nie zmienią żadne zaklęcia typu: 

500+, mieszkanie+, emerytura+. Nie tędy droga. „It’s the economy, stupid”. 

 

Tomasz Dłubak 

*It’s the economy, stupid—hasło wyborcze z kampanii prezydenckiej Billa Clintona. 
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70—lecie Ochotniczej Straży Pożarnej we Włochach 
 

Ochotnicza Straż Pożarna we Włochach 26 sierpnia 2017 r. świętowała 

70-lecie swojego istnienia. Obchody rozpoczęła uroczysta msza św.  

W tym szczególnym dla nas wydarzeniu wzięli udział druhowie, 

mieszkańcy oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy , a zarazem Wicepre-

zes Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  

w Domaszowicach Zenon Kotarski, Wiceprezes Zarządu Oddziału 

Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, a zara-

zem Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

Henryk Seruga, Prezes Oddziału Gminnego Zarządu OSP RP w Doma-

szowicach Roman Durski , Komendant Oddziału Gminnego Związku 

OSP RP Radosław Matysik, Sekretarz Oddziału Gminnego Związku 

OSP RP Marcin Korecki, Komendant Powiatowy Państwowej Straży 

Pożarnej w Namysłowie Tadeusz Kmieć, Starosta Namysłowski An-

drzej Michta, Zastępca Wójta Gminy Domaszowice Tomasz Dłubak,  

ks. Dziekan Tadeusz Strugała, Radny Rady Gminy Domaszowice Roman Matkowski, Sołtys wsi Włochy Józef Walas oraz zaprzyjaźnione 

jednostki OSP: Szymonków, Domaszowice, Siemysłów, Strzelce, 

Wielołęka, Woskowice Górne. Szczególnie cenna i wzruszająca 

była dla nas obecność druha Józefa Nowaka – jednego z założycieli 

jednostki, który odebrał z rąk zaproszonych przedstawicieli Pań-

stwowej Straży Pożarnej i władz samorządowych  odznaczenie za 

70 lat działalności w OSP we Włochach. Odznaczenia za działal-

ność w jednostce odebrali również inni druhowie i druhny. 

Wszystkim uczestnikom uroczystości: mieszkańcom, zaproszonym 

gościom, druhnom oraz druhom Zarząd OSP we Włochach składa 

podziękowania i zaprasza do czynnego udziału w życiu jednostki. 

Szczególne podziękowania składamy na ręce Wójta Gminy Doma-

szowice Zenona Kotarskiego oraz Starosty Namysłowskiego An-

drzeja Michty za wsparcie finansowe w zorganizowaniu uroczy-

stości.                                Zarząd OSP Włochy 

               

Rodzice szesnaściorga dzieci uhonorowani przez władze gminne 

  Wójt Gminy Domaszowice postanowił docenić niewymierną 

pracę, którą Państwo Ewa i Józef Nowakowie z Siemysłowa włożyli 

w wychowywanie swoich szesnaściorga dzieci. 14 sierpnia br. zostało 

zorganizowane spotkanie, w którym oprócz Państwa Nowaków, ich 

dzieci i wnuków wzięli udział Zenon Kotarski – Wójt Gminy Doma-

szowice, Tomasz Dłubak – Zastępca Wójta Gminy i Alicja Piasecka 

Sekretarz Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice 

Jan Nowak.  

  Pani Ewa i Pan Józef otrzymali słowa uznania za lata rodziciel-

skiej miłości, wsparcie i poświęcenie dla swoich dzieci. Oni sami 

twierdzą, iż nie sprawiło im to większej trudności. Po prostu uczyli 

dzieci pracy i wzajemnego szacunku, a efekty przyszły same. Oczywi-

ście nie brakowało przeciwności losu, ale udawało się je pokonywać, 

bo siły dodawała miłość i wzajemne wsparcie. Prowadzenie tak dużego domu nie jest łatwym zadaniem, wymaga umiejętności menedżer-

skich, którymi, jak się okazało, dysponuje pani Ewa, pan Józef, jak sam przyznał, jest tylko trybikiem w zarządzanej przez żonę maszynie. 

Jesteśmy pewni, że będą mieli jeszcze wiele powodów do dumy ze swoich pociech: Magdaleny, Piotra, Katarzyny, Pawła, Rafała, Dawida, 

Łukasza, Karoliny, Dariusza, Sandry, Grzegorza, Klaudii, Dominika, Martyny, Nikoli i Julii. Życzymy raz jeszcze zdrowia, wszelkiej po-

myślności i satysfakcji płynącej z posiadania dzieci. Będzie jeszcze potrzebne dużo siły, bo rola rodzica nie kończy się nigdy.       /KS/ 
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Dotacja na książki  
Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach otrzymała  dofinanso-

wanie na zakup nowości wydawniczych w wysokości  3000,00 zł w ra-

mach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnic-

twa”,  Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicz-

nych. Głównym celem programu jest zwiększenie atrakcyjności oferty bi-

bliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych 

w zbiorach bibliotek. Zakupione książki są już dostępne w naszej bibliotece. 

Serdecznie zapraszamy czytelników do odwiedzenia biblioteki i wypoży-

czania nowych publikacji. 

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-

go w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.                           /EM/ 
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Ruszyła budowa ścieżki na  

odcinku Domaszowice – Zalesie 
Jesienią tego roku ruszyła długo oczekiwana budowa ścież-

ki na odcinku Domaszowice—Zalesie. Wieloletnie starania 

samorządu gminnego oraz osobiste Wójta Zenona Kotar-

skiego spowodowały, że właściciel drogi krajowej 

GDDKiA uruchomił procedurę planistyczną, przetargową 

oraz rozpoczęto wykonywanie prac w terenie. Planowane 

oddanie inwestycji to koniec 2017 roku. Informujemy, że na 

tym odcinku drogi występują utrudnienia w ruchu pojaz-

dów.                   /TD/ 

Konserwacja dróg gminnych  

 

Zgodnie z zapowiedzią Wójta 

Gminy Domaszowice Zenona 

Kotarskiego, przy ścisłej współ-

pracy z mieszkańcami ulicy No-

wej w Domaszowicach została 

wykonana jej konserwacja. Prace 

naprawcze polegały na: wykona-

niu koryta, profilowaniu i zagęsz-

czaniu podłoża, drenowaniu nie-

systematycznym, ułożeniu chod-

nika z wykorzystaniem płyt, które znajdowały się w starej drodze.  

Ponadto, spółka EKOWOD wymieniła elementy infrastruktury znajdującej 

się  po ziemią. Koszt inwestycji wyniósł 36 999,99 zł.   

Dodatkowo na etapie realizacji pozostają prace konserwacyjne drogi w Wie-

lołęce oraz dwóch dróg w przysiółku Sułoszów. Koszt nakładów inwesty-

cyjnych to ok. 13 000,00 zł.  

W 2017 roku ze środków funduszu sołeckiego, z inicjatywy mieszkańców 

poszczególnych miejscowości wyremontowano drogi transportu rolnego na 

terenie naszej gminy za kwotę 29 157,00 zł.          /TD/ 

Fundusz sołecki podzielony 

Ponad 201 000 złotych z budżetu gminnego przeznaczono 

na funkcjonowanie sołectw. Zebrania wiejskie w poszcze-

gólnych miejscowościach zadecydowały samodzielnie na 

co konkretnie przeznaczone zostaną środki. Ich wydatko-

wanie nastąpi w 2018 roku. We wszystkich spotkaniach 

sołeckich uczestniczyli wraz z opiekunami wsi i sołtysami,  

Wójt Zenon Kotarski, Zastępca Wójta Tomasz Dłubak oraz 

Sekretarz Gminy Alicja Piasecka. Podział środków w ra-

mach funduszu  jest zależny od ilości mieszkańców danej 

miejscowość i wynosi:  

Lp. Sołectwo 
Liczba mieszkań-
ców 30.06.2017 Kwota  (zł) 

1. Domaszowice 1051 35 489,60 

2. Dziedzice 120 11 356,67 

3. Gręboszów 337 19 057,92 

4. Nowa Wieś 85 10 114,54 

5. Polkowskie 201 14 231,33 

6. Siemysłów 369 20 193,58 

7. Strzelce 747 33 608,65 

8. Wielołęka 142 12 137,44 

9. Włochy 315 18 277,14 

10. Woskowice Górne 309 18 064,21 

11. Zofijówka 59 9 191,81 

    201 722,89 

Prace na ul. Nowej w Domaszowicach 
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Inwestycje w placów-
kach oświatowych 
 

Okres wakacji wykorzystano do podjęcia 

prac konserwacyjnych i remontowych  

w podległych Gminie Domaszowice pla-

cówkach oświatowych. Łącznie przezna-

czono na ten cel kwotę ponad 61 000 zło-

tych z budżetu gminy. 

Prace wykonywano we wszystkich podle-

głych gminie placówkach tj.: Szkole Podsta-

wowej w Domaszowicach, Szkole Podsta-

wowej w Polkowskiem oraz Przedszkolu  

w Domaszowicach. W tym ostatnim kom-

pleksowo wyremontowano łazienkę dla 

maluchów. Prace polegały na całkowitej 

wymianie instalacji : wodnej, kanalizacyjnej 

oraz centralnego ogrzewania. Ponadto, wy-

mieniono drzwi oraz położono nowe płytki, 

zamontowano nową armaturę sanitarną 

oraz zabudowę toalet. Prace trwały miesiąc.  

Największy zakres prac wykonano w Szkole 

Podstawowej w Domaszowicach, gdzie 

oprócz prac malarskich w poszczególnych 

klasach, łazienkach i korytarzach oraz pra-

cach konserwujących infrastrukturę szkolną 

wykonano wymianę nawierzchni w biblio-

tece, świetlicy oraz holu szkoły znajdującym 

się na parterze budynku. Niezbędne było 

usunięcie starej podłogi z tzw. klepki oraz 

położenie  

Nr 3 (3) / 2017 EDUKACJA 

 

R o z po c z ę c ie  r o ku  
szkolnego 2017/2018 
 

  Nowy rok szkolny zapowiada się 

szczególnie. Już dzień jego rozpoczęcia na to 

wskazuje, bo był to wyjątkowo dopiero  

4 września. Najmniej zmian czeka przed-

szkolaki, które już pierwszego dnia spędziły 

cały dzień w placówce bawiąc się, ucząc  

i korzystając ze wspólnego czasu. W placów-

kach szkolnych pierwszy dzień nowego ro-

ku szkolnego ograniczył się do uroczystego 

otwarcia i przekazana najważniejszych in-

formacji oraz życzeń, aby ten rok mimo cze-

kających zarówno na uczniów, rodziców, jak 

i nauczycieli i pracowników oświaty trudno-

ści był udany i efektywny.  

W Szkole Podstawowej w Polkowskiem na-

ukę rozpoczęli uczniowie pięciu pierwszych 

klas podstawówki oraz wychowankowie 

oddziału przedszkolnego. Dyrektor Elżbieta 

Idzi przywitała wszystkie dzieci i ich rodzi-

ców życząc oczywiście jak najlepszych wyni-

ków w nauce i samych sukcesów. Zaraz po-

tem pasowała jak zawsze bardzo przejętych 

pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Pod-

stawowej w Polkowskiem, na pamiątkę cze-

go dzieci otrzymały dyplomy. Alicja Piasec-

ka – Sekretarz Gminy, w imieniu własnym 

oraz władzy samorządowej, przyłączyła się 

do życzeń jednocześnie wyrażając nadzieję 

na to, że zmiany oświatowe będą korzystne 

dla dzieci, rodziców oraz nauczycieli.  

  Największe zmiany czekają uczniów 

Szkoły Podstawowej w Domaszowicach. Od  

1 września 2017 r. Zespół Gimnazjalno – 

Szkolny w Domaszowicach przestał istnieć 

na rzecz Szkoły Podstawowe w Domaszowi-

cach. Główna zmiana polega na sukcesyw-

nym wygaszaniu klas gimnazjalnych, w 

obecnym roku nie została już utworzona 

klasa pierwsza gimnazjalna, natomiast ucz-

niowie zeszłorocznej klasy VI szkoły podsta-

wowej kontynuują naukę w klasie VII. Doce-

lowo szkoła ma funkcjonować w strukturze 

klas I-VIII. Ponadto w rozpoczętym roku 

szkolnym w SP w Domaszowicach został 

utworzony oddział sportowy z uczniów kl. 

IVB, który liczy 22 osoby. Dyr. Bożena Hen-

drysiak otwierając nowy rok szkolny życzy-

ła wszystkim dzieciom, młodzieży, rodzi-

com, nauczycielom i pozostałym pracowni-

kom szkoły sukcesów, z których będzie 

dumna cała szkoła. Tomasz Dłubak – Za-

stępca Wójta Gminy wraz z Wójtem Zeno-

nem Kotarskim przyłączyli się do życzeń 

dodając, że chcieliby aby sukcesy były jesz-

cze większe, aby mogła być z nich dumna 

cała gmina. Biorąc pod uwagę możliwości 

dzieci i młodzieży oraz stworzone im wa-

runki nauki i rozwoju nie powinno to być 

trudne. Nowy rok szkolny to również zmia-

ny w przewozach, które w początkowych 

tygodniach ulegały jeszcze modyfikacjom, 

ale dziś funkcjonują bez większych zastrze-

żeń. W opinii większości rodziców lepiej niż 

w latach ubiegłych, co jest efektem wielu 

kompromisów i nakładu pracy osób przygo-

towujących harmonogram. Już teraz wiemy 

co jeszcze należy poprawić, aby jeszcze bar-

dziej usprawnić tę usługę, jednak będzie to 

możliwe dopiero w kolejnym roku szkol-

nym. Póki co nowy rok szkolny jest rozpo-

częty i mimo wielu obaw spowodowanych 

zmianami w prawie oświatowym nie odno-

towaliśmy większych problemów.                   

            /KS/ 
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Jedna z pierwszych w Powiecie  

Namysłowskim klasa sportowa  

w  S z k o l e  P o d s t a w o w e j  

w Domaszowicach 
 
 

W roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Domaszowi-

cach został utworzony jeden z pierwszych w Powiecie Namysłow-

skim oddział sportowy. Jest to klasa IV B licząca 22 uczniów. Wy-

móg ustawowy mówi o minimalnej liczbie uczniów chętnych do 

utworzenia takiego oddziału w szkole, a mianowicie 20 w pierw-

szym roku szkolenia i jak się 

okazało nie było większego 

problemu ze znalezieniem ta-

kiej liczby chętnych. Dzieci 

uczące się w oddziale biorą 

udział we współzawodnictwie 

sportowym, oczywiście jedno-

cześnie wpajane są im zasady 

fair play.  Warunkiem utworze-

nia oddziału sportowego jest 

posiadanie obiektów lub urzą-

dzeń sportowych niezbędnych 

do prowadzenia szkolenia spor-

towego i Szkoła Podstawowa w 

Domaszowicach spełnia ten 

warunek. Program szkolenia 

jest realizowany równolegle  

z programem nauczania uwzględniającym podstawę programową 

kształcenia ogólnego. W ramach programu szkolenia szkoła chciała-

by organizować dla uczniów obozy szkoleniowe, których celem jest 

doskonalenie umiejętności sportowych i podniesienie poziomu wy-

trenowania, jednak tego typu przedsięwzięcia planujemy na lata 

kolejne. Oddziały sportowe  mogą realizować programy szkolenia 

we współpracy z klubami sportowymi, czego nie omieszkaliśmy 

uczynić – zostanie podpisane porozumienie z LKS „Orzeł” Namy-

słów, które dotyczy w szczególności pomocy szkoleniowej, wzajem-

nego udostępniania obiektów lub urządzeń sportowych, korzysta-

nia z opieki medycznej i zabiegów odnowy biologicznej, prowadze-

nia badań diagnostycznych, a także tworzenia warunków do uczest-

nictwa uczniów w zawodach krajowych i międzynarodowych.  

W bieżącym roku oddział sportowy realizuje pierwszy etap szkole-

nia tzw. ukierunkowany – mający na celu ujawnienie predyspozycji 

i uzdolnień kwalifikujących uczniów do szkolenia w określonej dys-

cyplinie sportu. Na kolejne przyjdzie czas w latach następnych. Ob-

owiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych wynosi w 

oddziałach sportowych 10. Biorąc pod uwagę fakt takiej liczby go-

dzin dodatkowych zajęć utrudnione jest stworzenie uczniom opty-

malnych warunków, umożliwiających godzenie zajęć sportowych z 

innymi zajęciami edukacyjnymi.  Jest to jedna z priorytetowych 

kwestii, która będzie monitowana na bieżąco, tak żeby dzieci uczące 

się w tym oddziale nie miały problemów z pogodzeniem wszystkich 

obowiązków. Zajęcia prowa-

dzi pan Marcin Marcinkiewicz 

i póki co nie sugeruje jakoby 

występowały jakiegokolwiek 

problemy z uczniami. Dodat-

kowo dzieci z oddziału spor-

towego w ramach zajęć z wy-

chowania fizycznego w każdy 

ostatni piątek miesiąca mają 

organizowane zajęcia na base-

nie w Namysłowie prowadzo-

ne przez instruktorów pływa-

nia. Pierwszy wyjazd odbył się 

29 września i z relacji dzieci 

wynika, że uatrakcyjnił lekcje 

w-f, które do nudnych i tak nie 

należą W przyszłym roku 

szkolnym pomyślimy o otwarciu kolejnego oddziału sportowego, 

wszystko uzależniamy od poziomu sukcesu obecnie funkcjonujące-

go i oczywiście od liczby chętnych dzieci. Jedyne co nas ogranicza to 

wiek dziecka oraz fakt uczęszczania do klasy IV. Życzymy dzieciom 

wielu sukcesów sportowych nie zapominając o edukacyjnych, które 

przyniosą chlubę im i ich rodzicom, a przy okazji będą promocją 

szkoły i Gminy Domaszowice miejmy nadzieję nie tylko w Polsce, 

ale i na świecie.               

                                                   

                 /KS/ 

i uzupełnienie wylewką braków w posadzce cemento-

wej. Prace zostały wykonane w terminie.  

W holu szkolnym  we  wrześniu  zauważono wypię-

trzanie się podłogi, o czym został poinformowany wy-

konawca. Powołano zespół mający ustalić przyczynę 

usterki. Z pierwszych ustaleń wynika, że płyty  na po-

sadzce w sposób niekontrolowany chłoną magazynują-

cą się wilgoć pochodzącą z gruntu. Wykonawca został 

wezwany do naprawienia powstałej szkody. Inwestycję 

oceniał już ubezpieczyciel wykonawcy. Naprawa uszkodzonej podłogi zostanie wykonana wkrótce. W Szkole Podstawowej w Polkow-

skiem wykonano drobne prace konserwacyjne oraz malarskie. Ponadto, naprawiono opierzenie tzw. ogniomurków znajdujących się na 

dachu obiektu. We  wrześniu br. doszło do awarii pieca centralnego ogrzewania. Ekspertyza wykazała jego nieprzydatność. Koszt wymia-

ny , który nie był planowany w budżecie gminnym to blisko 20 tysięcy złotych. Zlecenie wykonania nowego pieca zostało wydane i nastą-

pi jego montaż.                                                           /TD/ 



8 
               

Nr 3 (3) / 2017 SPOŁECZEŃSTWO / SAMORZĄD 

Która z Pańskich kadencji jako 

sołtysa jest trudniejsza i dlaczego? 

 

Zdecydowanie moja druga kadencja jako sołtysa wsi 

Siemysłów jest trudniejsza, ponieważ jest więcej problemów 

do rozwiązania, które bezpośrednio dotyczą mieszkańców 

naszego sołectwa.  

Czasem są to sprawy błahe, które da się załatwić na bieżąco 

oraz takie, które są zdecydowanie bardziej problematyczne  

i co istotne kapitałochłonne, np. drogi, utrzymanie 

infrastruktury, wycinki drzew, odwodnienie, dbałość o 

miejsca wypoczynku itp.  

Mimo wszystko jestem pełen optymizmu, że w drodze 

rozwagi i kompromisu da się sukcesywnie rozwiązać nasze 

problemy. Doceniam dobrą współpracę z samorządem 

gminnym dzięki, której możliwa jest wspólna praca dla 

dobra mieszkańców naszego sołectwa. 

PYTANIE DO SOŁTYSA 

Radny Gminny - Sebastian Kurek Sołtys Wsi Siemysłów - Piotr Łącki 

 

Czerwcowa i wrześniowa sesja  

Rady Gminy 

W dniu 29 czerwca 2017 r. odbyła się XXVII sesja Rady Gminy Doma-

szowice, którą otworzył Jan Nowak – Przewodniczący Rady Gminy 

Domaszowice. Został przyjęty proponowany porządek obrad oraz pro-

tokół z poprzedniej sesji, następnie był czas na interpelacje i zapytania 

radnych, po których Przewodniczący Rady Gminy przedstawił infor-

macje o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym, a Wójt Gmi-

ny przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności. Zostało rozpatrzo-

ne sprawozdanie finansowe Gminy Domaszowice za 2016 rok wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2016 

rok, w tym zapoznano się z m.in. z opinią Składu Orzekającego Regio-

nalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, która jest pozytywna. Po dys-

kusji została podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminy Domaszowice za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2016 r. Kolejnym punktem 

obrad było zapoznanie się z treścią uchwały Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Domaszowice w sprawie wniosku o udzielenie Wójtowi Gmi-

ny Domaszowice absolutorium za 2016 r. oraz z opinią Składu Orze-

kającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie 

wniosku Komisji Rewizyjnej, która jest pozytywna. Po długiej dys-

kusji Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w spra-

wie udzielenia Wójtowi Gminy Domaszowice absolutorium za 2016 

r., która została przyjęta większością głosów. Ponadto zostały podjęte 

uchwały w sprawie:   

 

1) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Domaszowice, 2) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 

odprowadzania ścieków, 3) zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego 

Gminy Domaszowice za 2016 r., 4) zmiany uchwały XXII.133.2016 Rady 

gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej, 5) zmiany uchwały w sprawie 

uchwały budżetowej Gminy Domaszowice na 2017 r.  

Kolejno zostały udzielone odpowiedzi na interpelacje i zapytania rad-

nych oraz wolne wnioski po czym obrady sesji zostały zamknięte.  

 

Następna sesja odbyła się 1 września 2017 r., której przebieg wyglądał 

według standardowego schematu. Na jej obradach dodatkowo została 

przedstawiona przez dyrektora Urzędu Pracy w Namysłowie informa-

cja o bezrobociu i rynku pracy na terenie Gminy Domaszowice oraz 

informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017. 

Zostały podjęte uchwały w sprawie:  

1) zmiany nazwy osiedla,  

2) pozbawienia statusu pomnika przyrody,  

3) odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych,  

4) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Do-

maszowice,  

5) zwolnień od podatku od nieruchomości,  

6) zmiany uchwały XXII.133.2016 Rady gminy Domaszowice z dnia 29 

grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finanso-

wej,  

7) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Domaszo-

wice na 2017 r.                                      

                         /KS/ 

RADA GMINY DOMASZOWICE              

Co skłoniło Pana do podjęcia decyzji o kandydowaniu na 

radnego gminnego i jakie są tego efekty ?  

W latach 2010-2014 pełniłem funkcję radnego gminnego po 

raz pierwszy. Praca, którą wykonałem w tym czasie dla 

swoich wyborców została doceniona i zauważona. Wielu 

mieszkańców mojego  okręgu przekonywało mnie do tego, 

abym kontynuował  zadania i reprezentował ich interesy na 

forum rady w kolejnej kadencji. Nie ukrywam, że praca 

radnego jest bardzo odpowiedzialna, ale sprawia wiele 

satysfakcji zwłaszcza, kiedy  możliwe jest realne wpływanie 

na otaczającą rzeczywistość poprzez podejmowanie  działań 

i decyzji. Dobrym przykładem mojej aktywności jest 

wprowadzenie do budżetu i realizacji zadania polegającego 

na przyłączu elektrycznym do boiska sportowego. W 

najbliższej przyszłości będę aktywnie zabiegał o możliwość 

pozyskania środków budżetowych na projekt budowlany 

dotyczący rozbudowy remizy we Włochach. 

PYTANIE DO RADNEGO 
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Z kroniki Ochotniczej Straży Pożarnej we Włochach  

Jak możemy przeczytać w kronice Ochotniczej Straży 

Pożarnej we Włochach jednostka powstała w roku 1947. Jej zało-

życielami byli druh Piotr Surma, druh Władysław Sławek, druh 

Michał Rojowski, druh Wojciech Balicki, druh Władysław 

Ciemcioch, druh Józef Nowak, druh Emil Matkowski, druh Jó-

zef Matkowski, druh Alfons Kocjański. Założona jednostka 

przejęła pozostawioną na tym terenie przedwojenną pompę 

ręczną. Do wyjazdów do pożarów używano zaprzęgu konnego. 

W 1956 r. jednostka otrzymała motopompę spalinową M 800, a 

w 1958 r. specjalny wóz strażacki do przewozu sprzętu gaśni-

czego, co rozpoczęło łatwiejszy okres w działalności OSP.  

W roku 1981 nastąpił remont świetlicy i remizy strażackiej oraz 

czyszczenie zbiornika przeciwpożarowego, głównie w czynie 

społecznym. W tymże roku OSP otrzymuje przyczepę strażacką, 

węże oraz nową motopompę. Do jednostki wstępuje grupa mło-

dych strażaków, a prezesem zarządu zostaje druh Antoni Moskal, natomiast naczelnikiem druh Józef Nowak. W tych latach drużyna 

pożarnicza seniorów uczestniczy w  Gminnych Zawodach Pożarniczych, kilkakrotnie zdobywając czołowe miejsca, biorąc tym samym 

udział w zawodach batalionowych. W następnych latach przez szeregi OSP Włochy przewija się kilkadziesiąt osób, powstaje drużyna 

młodzieżowa i harcerska oraz kobieca. W 1997 r. obchodzono uroczystość 50-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej we Włochach. 

Społeczeństwo miejscowości Włochy oraz Dziedzice, a także Urząd Gminy Domaszowice fundują z tej okazji sztandar. OSP Włochy 

otrzymuje samochód Żuk, który został przystosowany do działań operacyjnych. Prezesem jest wówczas druh Wiesław Grześkowicz,  

a naczelnikiem druh Stanisław Chilarski. Od roku 2011 jednostka posiada samochód średni Star 28, a od 2013 również samochód Lublin 

2. W ostatnich latach przybyło dużo nowego sprzętu pożarniczego. Nastąpiło to dzięki funduszom własnym przy wsparciu społeczeń-

stwa (zbiórki złomu, sprzedaż kalendarzy), a także dzięki środkom z funduszu sołeckiego, ze środków Zarządu Gminnego OSP RP w 

Domaszowicach oraz dotacji z Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP.                     

                                      Zarząd OSP Włochy 

 

Informacje z OSP w Domaszowicach 
 

  Zarząd i członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszowicach dziękują wszystkim osobom, które oddały swój głos oraz 

zbierały i rozpowszechniały informację na zadanie „Impuls dla Życia” w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim Województwa Opol-

skiego. Wspólnie udało nam się zebrać  326 głosów w wersji papierowej oraz dużą ilość głosów w wersji elektronicznej. Niestety po ogło-

szeniu wyników już wiemy, że nasz projekt nie będzie realizowany.  Pomimo niepowodzenia w zbieraniu głosów na zadanie „Impuls dla 

Życia” w przyszłym roku na wyposażenie naszej jednostki trafi Automatyczny Defibrylator AED. Jest to możliwe dzięki mieszkańcom, 

którzy na zebraniu sołeckim w dniu 21 września zadecydowali o przeznaczeniu środków na ten zakup w ramach funduszu sołeckiego na 

rok 2018. W roku 2017 ze środków funduszu sołeckiego zakupiliśmy miernik wielogazowy MSA Altair 4X, dzięki któremu możemy w 

łatwy sposób zmierzyć poziom metanu, siarkowodoru, tlenku węgla oraz ubytek tlenu. W dniu 13 maja 2017 r. została zorganizowana 

coroczna zbiórka złomu w Domaszowicach. Udało nam się zebrać 3,5 tony złomu. Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom za 

włączenie się do naszej akcji. W czerwcu 2017 r. do podziału bojowego jednostki OSP Domaszowice został włączony GBA 2,5/8 marki 

STAR 200. Nasz wóz otrzymał kryptonim operacyjny 457-30. Samochód został zakupiony w ubiegłym roku ze środków własnych OSP, 

zgromadzonych dzięki wsparciu darczyńców i mieszkańców Domaszowic.  Gorąco dziękujemy za wspieranie naszej działalności. Mamy 

nadzieję, że pomoże to zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Domaszowice.  

Zarząd OSP Domaszowice 

**************************************************** 

Serdeczne podziękowania za 4 lata bardzo dobrej współpracy z Zenonem Kotarskim – Wójtem Gminy Domaszowice, Alicją Piasecką – 

Sekretarzem Gminy, Bożeną Białkowską – Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach i Edytą Matkowską – Dyrekto-

rem Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach oraz krótszej, ale równie dobrej z Tomaszem Dłubakiem – Zastępcą Wójta Gminy  

i Katarzyną Sławską  - redaktor Gazety Gminy Domaszowice. Gratuluję swojemu następcy – panu Romanowi Gilowi i życzę Mu samych 

sukcesów w pełnieniu funkcji Przewodniczącego  Domaszowickiego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Namysłowie. 

                                   Wiesława Suszek 
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Warto przeczytać 
 

Jeździec Miedziany 

Paullina Simons 

 

„Wybucha II wojna. 

Siedemnastoletn ia 

Tatiana błyskawicz-

nie staje się dorosła. 

Podczas blokady Le-

ningradu jest podporą 

dla całej rodziny. 

Wielką miłością do 

Aleksandra, młodego 

oficera, nie ma kiedy 

się nacieszyć. Gdy 

chłopak, skrywający politycznie niebezpieczną 

tajemnicę, nagle znika, Tatiana jest w ciąży i 

udaje się w głąb Rosji, by odnaleźć ukochanego. 

Wspaniała historia uczucia, które pozwoliło 

przetrwać wojenny koszmar.” 

 

 

 

Zosia z ulicy Kociej. Na wakacjach 

Agnieszka Tyszka 

 

 

 

„Zosia z ulicy 

Kociej to przeza-

bawna seria o 

perypetiach rezo-

lutnej Zosi i jej 

zwariowanej ro-

dzinki. W trzeciej 

części kolejna 

n i e sp od z i an k a : 

WIECZNA choro-

ba, przez którą 

upragnione wakacje staną pod znakiem zapyta-

nia. Na szczęście uratuje je NCIŚ MALINO-

WY i dzięki temu możliwe będą: nocleg przy 

Gęsiej Street, spotkanie z Arusiem i Karolem 

Czwartym, a nawet wyjazd do Uroczyska Rusa-

łek!   

Ponuraki, drżyjcie! Zosia nie pozwoli Wam się 

nudzić!” 

 

 

 

 

50-lecie LZS Burzy  

Gręboszów 

W 2017 roku Ludowy Zespół Sportowy 

obchodził 50-lecie swojego istnienia.  

Z tej okazji w dniu 5 sierpnia br.  na boi-

sku klubu zorganizowano obchody tego 

jubileuszu. 

Spotkanie sympatyków, działaczy, spor-

towców, zaproszonych gości i mieszkań-

ców Gręboszowa rozpoczęła msza święta. 

Następnie rozegrano mecz piłkarski, w 

którym aktualny zespół zmierzył się z były-

mi piłkarzami Burzy. Wśród gości honoro-

wych klubu był  jego wieloletni działacz—

Zbigniew Szczypiór. Z okazji tego ważnego 

w historii klubu wydarzenia wydano oko-

licznościowe medale, które zostały wręczo-

ne uczestnikom meczu przez Zastępcę Wój-

ta Gminy Domaszowice Tomasza Dłubaka 

wraz z prezesem LZS Burza Gręboszów  

Tomaszem Bociągą. Po pamiątkowych 

zdjęciach rozpoczęła się część, w której 

przy muzyce oraz pysznych potrawach 

celebrowano ten piękny jubileusz wraz z 

m i e s z k a ń c a m i  G r ę b o s z o w a  

i zaproszonymi gośćmi.                         /TD/ 

 

Wakacyjne zabawy 
Biblioteka skorzystała z ciepłych dni i zor-

ganizowała  zajęcia dla młodych czytelni-

ków  na zewnątrz w  OSiR w Domaszowi-

cach.  Ten dzień rozpoczęliśmy niezwykły-

mi atrakcjami. Zajęcia były podzielone te-

matycznie i każdy z uczestników miał moż-

liwość wybrania czegoś dla siebie. Odbyły 

się zawody sportowe w piłkę nożną,  malo-

wanie kredą ulubionego zwierzątka, rzut  

w tarczę gigant,  gra na trawie w kółko  

i  krzyżyk  w nietradycyjny sposób. Popo-

łudniowy dzień spędziliśmy na grze w 

kolory. Gra polega na tym, że  dziecko, 

które na początku prowadzi zabawę, trzy-

ma piłkę. Pozostałe siadają w szeregu na-

przeciw niego. Prowadzący rzuca piłkę po 

kolei do każdego kolegi, koleżanki, wymie-

niając przy tym różne kolory. Dzieci łapią  

i odrzucają piłkę. Nie można jej złapać, gdy 

rzucający powie „czarny!”. Zmiana 

 z prowadzącym następuje, gdy ktoś złapie 

piłkę, mimo że padło hasło „czarny!”. Przy 

dobrej zabawie czas mija szybko  

i niespodziewanie zastał nas koniec zajęć. 

Uczestnicy ten dzień spędzili bardzo ak-

tywnie. Zapraszamy również wszystkie 

dzieci do biblioteki w godzinach otwarcia 

naszej placówki. Czekają na Was ciekawe 

książki,  a także różnego rodzaju gry - TWI-

STER, MISTRZ SŁOWA, WARCABY./EM/ 

KULTURA          SPORT           BIBLIOTEKA POLECA       
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E-MOCNI  

W ramach projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” realizowanego m.in.: w Gminie Domaszowice zostaną przygotowa-

ne programy szkoleniowe w 9 obszarach: edukacja, sprawy codzienne, finanse, relacje z bliskimi, praca i rozwój zawodowy, zdrowie od-

poczynek i hobby, zaangażowanie obywatelskie oraz religia i potrzeby duchowe. Zakres szkoleń to metodologia edukacji dorosłych oraz 9 

obszarów wymienionych powyżej. Mieszkańcy, którzy nie potrafią korzystać z komputera i internetu oraz ci, którzy korzystają z  nich w 

niewielkim stopniu, będą uczestniczyć w średnio 14-godzinnych szkoleniach związanych z najbardziej przydatnymi im e-usługami 

(przykładowo rodzice dzieci, w których szkole właśnie wprowadzono e-dziennik, będą mogli nauczyć się jego obsługi). Oczywiście tema-

tyka szkoleń dla poszczególnych grup może być różna i będzie zależała od zapotrzebowania uczestników. W trakcie rekrutacji będziemy 

zbierać informacje z sugestiami potencjalnych beneficjentów. Łącznie w szkoleniach weźmie udział ok. 125 osób – mieszkańców Gminy 

Domaszowice, w tym osoby z niepełnosprawnościami. W ramach realizacji projektu została utworzona platforma internetowa, na której 

są dostępne wszystkie materiały wypracowane w ramach projektu (podręczniki, programy szkoleń, kursy e-learningowe czy nagrania 

webinariów). Rekrutacja do projektu jeszcze trwa mimo, iż szkolenia już się rozpoczęły. Osoby chętne do wzięcia udziału prosimy o 

kontakt telefoniczny 77/4108 250 wew. 105 lub osobiście w Urzędzie Gminy Domaszowice pok. nr 4. Osoba do kontaktu: Katarzyna 

Sławska. 

 

 

 
 

Urlop spędzony z dzieckiem nie zwalnia od alimentacji  

  Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania 

(obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo (art. 128 k.r.o.). Rodzice obo-

wiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się 

samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wy-

chowania (art. 113 § k.r.o.). Także dzieci mogą zostać w pewnych sytuacjach zobowiązane do alimentowania 

swoich rodziców. Ponadto alimenty mogą zostać zasądzone od współmałżonka w wyroku rozwodowym, jak 

również w odrębnym postępowaniu zainicjowanym w tym celu. Powstanie takiego obowiązku uzależnione 

jest jednak od tego, kto ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego.   

  Kwestia ustalenia wysokości obowiązku alimentacyjnego wobec dzieci uzależniona jest z kolei od 

kilku okoliczności, między innymi od możliwości zarobkowych (a nie faktycznych dochodów wskazanych 

na zaświadczeniach z zakładu pracy) uzyskiwanych przez zobowiązanego, poziomu życia stron oraz dzieci, 

zajmowania się lub nie wspólnymi małoletnimi dziećmi, czyli wymiaru, w ramach którego realizowany  

jest obowiązek kontaktów z dziećmi oraz wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci i zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb.  

  Obowiązek zapłaty alimentów ma charakter cykliczny. Sposób ich płacenia oraz termin są określane przez sąd w sentencji wyroku 

i najczęściej przyjmują wymiar miesięczny. Innymi słowy strona zobowiązana winna opłacać alimenty w regularnych, comiesięcznych 

ratach na rachunek lub do rąk własnych stronie sprawującej stałą opiekę nad dzieckiem. Od spełnienia tego obowiązku nie ma żadnego 

wyjątku. W szczególności zobowiązanego nie zwalnia nawet sytuacja, w której zabiera on dziecko na wakacje, sprawuje nad nim opiekę 

 i łoży na nie finansowo w tym okresie poprzez zapewnienie mu wyżywienia, noclegu, zabawek czy innych rozrywek. W owym czasie 

bowiem nie znikają zupełnie kwoty związane z utrzymaniem dziecka. W dalszym ciągu konieczne jest opłacanie czynszu za mieszkanie, 

abonamentu za telewizję czy Internet bez względu na fakt, że dziecko w mieszkaniu nie przebywa. Nie ma przeszkód, aby alimenty zosta-

ły przyznane przez sąd jedynie na część miesięcy w ciągu roku, ale w praktyce takie rozstrzygnięcia się nie zdarzają. Powodem tego jest 

okoliczność, że takich wniosków nie formułują strony podczas procesów o ustalenie czy podwyższenie alimentów. Gdyby jednak strony 

zgodnie wniosły o takie rozstrzygnięcie nie jest wykluczone, że zostałyby one uwzględnione przez sąd.  

Warto zauważyć, że brak zapłaty alimentów może spowodować skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej w celu ich przymusowego 

wydobycia od zobowiązanego. 

dr Paweł Kuczma 

Nr 3 (3) / 2017 SAMORZĄD i PRAWO 

dr Paweł Kuczma 

RADCA PRAWNY RADZI              
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INFORMACJA WÓJTA GMINY 
 

Wójt Gminy Domaszowice informuje, że dnia 25 września 
2017 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Sołectwa  
Gręboszów zostanie wywieszony oraz umieszczony na 
s t ronie  inte rne towej  Gminy Doma szowice 
www.domaszowice.pl wykaz nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym: Obręb Grę-
boszów - 1/2 udziału w gruncie działki numer 223/2 o pow. 
0,3200 ha. 

INFORMACJA OPS W DOMASZOWICACH 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach ponownie przystę-
puje do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2017 współfinansowanego  ze 
środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebują-
cym. 
 
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020- Podprogram 
2017 będzie realizowany DO CZERWCA 2018. 
Ośrodek Pomocy Społecznej będzie przekazywał paczki żywnościo-
we osobom indywidualnym oraz rodzinom najbardziej potrzebują-
cym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej tj.: 
 
 bezdomnym 
 bezrobotnym 
 niepełnosprawnym 
 migrantom, osobom obcego pochodzenia, mniejszościom naro-

dowym ( w tym społecznościom marginalizowanym), które 
spełniają następujące kryteria: 

 - osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życio-
 wej,  których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodo-
 wego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 
 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla 
 osoby w rodzinie. 
 
Osoby, które spełniają powyższe kryteria a nie korzystają aktual-
nie ze świadczeń OPS, muszą zgłosić się do pracowników socjal-
nych  wraz z dokumentami potwierdzającymi dochody. 

 
Kontakt: OPS tel. 77 4108 250 wew. 113 

 

Zespół Szkół Medycznych w Brzegu  
 
 
KSZTAŁCI W ZAKRESIE:  
 
 terapeuta zajęciowy 
 technik farmaceutyczny 
 technik masażysta 
 higienistka stomatologiczna 
 technik usług kosmetycznych 
 opiekunka dziecięca 
 asystent osoby niepełnosprawnej 
 opiekun medyczny 
 protetyk słuchu 
 

 

Informacje i rekrutacja: 
 

Zespół Szkół Medycznych w Brzegu  
ul. Ofiar Katynia 2549-300 BRZEG 

telefon: 0 77 416 23 83  
fax: 0774162383 e-mail: sekretariat@medykbrzeg.pl 

 

 Z okazji Europejskiego Dnia Seniora, Dnia Seniora i Między-

narodowego Dnia Osób Starszych przypadających w październi-

ku i listopadzie składamy życzenia zdrowia i wielu lat życia  

wypełnionych radością i szacunkiem.         

  Chcielibyśmy, aby Wasz życiowy bagaż doświadczeń był 

doceniany, abyście nigdy nie czuli się samotni, czy opuszczeni. 

 Wierzymy w Wasz optymizm i witalność, wszak jesień życia 

może być piękna.     

Zenon Kotarski – Wójt Gminy Domaszowice                             

Tomasz Dłubak – Zastępca Wójta Gminy                                                  

Jan Nowak – Przewodniczący Rady Gminy   


