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OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

D

nia 11 listopada br. przypadła 99. rocznica odzyskania
przez Polskę niepodległości. Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze święto państwowe w ciągu roku. Jest obchodzone dla upamiętnienia 11 listopada 1918 r. kiedy to Polska odrodziła się po 123 latach niewoli. Polska zniknęła z mapy Europy i świata w 1795 roku gdy Rosja, Prusy i
Austria dokonały trzeciego rozbioru Polski. Dopiero I wojna światowa dała ojczyźnie szansę na walkę o niepodległość. 11 listopada
1918 r., po 123 latach od rozbiorów Polska odzyskała wolność. Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym. Dzień odzyskania przez Polskę niepodległości upamiętnia
przekazanie przez Radę Regencyjną władzy wojskowej Józefowi
Piłsudskiemu. Marszałek Piłsudski w tym dniu został Naczelnym
Dowódcą Wojsk Polskich. Po negocjacjach Piłsudskiego
z Centralną Radą Żołnierską 11 listopada 1918 r. wojska niemieckie
zaczęły wycofywać się z Królestwa Polskiego. W nocy żołnierze
rozbroili niemiecki garnizon, który stacjonował w Warszawie. Dzień
później, 12.11. 1918 Rada Regencyjna powierzyła Piłsudskiemu misję tworzenia rządu. Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Nie-

Od lewej: kombatanci - Stanisław Wieczorek, Kazimierz Steć, Nikola Gorzeja,
Przewodniczący Rady Gminy Jan Nowak, Zastępca Wójta Tomasz Dłubak,
Dyrektor SP w Polkowskiem Elżbieta Idzi

podległości dopiero ustawą z 23 kwietnia 1937 roku, czyli prawie 20
lat po odzyskaniu niepodległości i do czasu wybuchu II wojny światowej święto obchodzono tylko dwa razy – w roku 1937 i 1938.
Podczas okupacji hitlerowskiej w latach 1939–1944 świętowanie
było niemożliwe. Święto obchodzone 11 listopada zostało przywrócone przez Sejm PRL-u IX kadencji w 1989 r. pod zmienioną nazwą:
Narodowe Święto Niepodległości. W Gminie Domaszowice w przededniu święta w Szkole Podstawowej w Polkowskiem dzieci przedstawiły przebieg zdarzeń w drodze do wolności Polski za pomocą
pieśni, wierszy i tańca. Interpretacja w wykonaniu uczniów była
wzruszająca. Zapewne była to zasługa pań, które przygotowały
scenariusz oraz samych aktorów, którzy w sposób bardzo odpowiedzialny podeszli do swojego zadania. Poruszyli i wzruszyli całą
widownię do łez, otrzymując brawa na stojąco. Szczególnie wzruszeni byli kombatanci zaproszeni na uroczystość, panowie Stanisław Wieczorek i Kazimierz Steć. Nie mniej wzruszony Tomasz
Dłubak – Zastępca Wójta Gminy podziękował wszystkim, którzy
przyczynili się do przygotowania inscenizacji, dzieciom
i nauczycielom.
Katarzyna Sławska

Nastrojowych i Radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz samych szczęśliwych zdarzeń
w nadchodzącym Nowym Roku
życzą
Wójt Gminy—Zenon Kotarski

Zastępca Wójta Gminy—Tomasz Dłubak

Przewodniczący Rady Gminy—Jan Nowak
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O budżecie i oświacie
z Wójtem Zenonem Kotarskim rozmawiała Katarzyna Sławska
Czy trudno będzie zamknąć obecny rok budżetowy i czy w nowym roku gmina planuje jakieś
większe inwestycje?
Zamknięcie budżetu nigdy nie jest łatwym zadaniem, szczególnie w sytuacji, kiedy potrzeb
jest więcej niż pozwalają na to możliwości, a dodatkowo zdarzają się nieprzewidziane sytuacje, które trzeba pilnie realizować, choćby niedawna awaria pieca w Szkole Podstawowej
w Polkowskiem. Aby budżet został zamknięty musimy generować nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, tak żeby osiągnięte zostały wskaźniki narzucone gminom
przez ustawę o finansach publicznych. Nadwyżka, o której wspomniałem, musi być na tyle
Zenon Kotarski - Wójt Gminy

duża,

żeby możliwe były spłaty zobowiązań finansowych. Budżet za rok 2017 zostanie

zamknięty prawidłowo, nic nie wskazuje na to, żebyśmy mieli z tym jakiś problem. Nie zmie-

nia to faktu, iż generowanie nadwyżki dochodów nad wydatkami jest nadal priorytetową sprawą, tym bardziej, że w roku 2018 planujemy dwie duże inwestycje. Pierwsza z nich to „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część północna”, w ramach której na terenie gminy zostaną wyremontowane zabytkowe kapliczki. Druga inwestycja to „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Domaszowice”. Inwestycje są dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, ale niezbędny
do ich realizacji jest wkład własny. Sądzę, że prowadząc rozsądną politykę finansową, będziemy w stanie bez większego problemu zrealizować obie z nich, jednocześnie osiągając wymaganą ustawą nadwyżkę.
W ostatnim numerze, w artykule dotyczącym inwestycji w placówkach oświatowych wspominaliśmy, że wkrótce zostanie naprawiona podłoga w Szkole Podstawowej w Domaszowicach. Czy szkoda została już usunięta?
Tak, podłoga w holu szkoły remontowana w okresie wakacyjnym okazała się mieć wady, które zostały usunięte przez jej wykonawcę,
oczywiście na jego koszt. Na chwilę obecną praca została oddana i pomieszczenie wróciło do codziennego użytku przez uczniów szkoły.
Zbliżamy się do końca roku kalendarzowego. Od kwartału już funkcjonujemy w realiach dobrej zmiany w oświacie. Czy w świetle nowych przepisów dot. prawa oświatowego organ prowadzący szkoły i przedszkole oraz same placówki oświatowe mają więcej pracy, a może jest ona ułatwiona?
Reforma oświaty spowodowała dużo zamieszania na każdym szczeblu. Główny powód, to wprowadzenie bardzo dużej ilości zmian w
krótkim czasie, nie mówiąc już o braku przepisów wykonawczych i wzorców postępowań w określonych sytuacjach. Zarówno uczniowie
i ich rodzice, jak i nauczyciele, dyrektorzy oraz organy prowadzące palcówki oświatowe z początkiem roku szkolnego zostali rzuceni na
głęboką wodę. Począwszy od nowych podstaw programowych, poprzez uchwały reorganizacyjne, skończywszy na statutach i całej masie
regulaminów z nich wynikających, została wymieniona większość przepisów wewnętrznych we wszystkich placówkach oświatowych,
gdyż stare zdezaktualizowały się. To był ogrom pracy, którą trzeba było wykonywać jednocześnie pracując zgodnie z nowymi przepisami. Jeszcze w listopadzie były podejmowane uchwały stwierdzające przekształcenia szkół, nadające statuty i regulujące kwestie dotyczące
nauczycieli. To obrazuje jak długi to był proces, a to jeszcze nie jest jego koniec. Poza zmianami ustawowymi, które byliśmy zobligowani
wprowadzić udało nam się, bez większych przeszkód wprowadzić w życie pomysł z klasą sportową w Szkole Podstawowej w Domaszowicach, która funkcjonuje bardzo dobrze, mimo wcześniejszych obaw. Zadowolone są dzieci, rodzice, a więc i ja. Myślę, że w przyszłych
latach będziemy wprowadzali kolejne klasy. Moją obawę budzi tylko zapowiedź kolejnych zmian od stycznia 2018 roku. Wszystko wskazuje na to, że od stycznia zostanie zmieniona Karta nauczyciela, co spowoduje daleko idące zmiany, które dotkną głównie nauczycieli i
organy prowadzące szkoły i przedszkola, ale w rezultacie spowodują kolejną falę zmian w przepisach wykonawczych. Wierzę jednak, że i
z tym sobie poradzimy. Jednak życzyłbym sobie i wszystkim, żeby kolejne zmiany nie były tak drastyczne.
Dziękuję za rozmowę.

KONDOLENCJE
Wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci
Kazimierza Szynala, Władysława Dubowieckiego, Mieczysława Bartuzela,
Bogumiła Chrabańskiego, Marianny Czekaj,
Jana Hyżego, Barbary Kyrcz, Janiny Zubek, Zygmunta Skarplika
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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prawo i kontrolują poczynania wójta/burmistrza
lub prezydenta radni
gminni.
Cechą charakterystyczną
systemu lokalnej władzy w
Polsce jest fakt, że na poziomie województwa praktycznie istnieje dwóch gospodarzy (rządowy wojewoda i samorządowy marszałek) tego terenu o różnych
kompetencjach
władztwa. Jak powszech- Tomasz Dłubak - Zastępca Wójta
nie wiadomo zaburza to obraz odpowiedzialności za administrowany teren. Istnieją pomysły aby tylko i wyłącznie samorząd odpowiadał za województwo, co stoi w oczywistej sprzeczności z lansowaną
od 2015 roku wizją centralizacji tzn. przesuwania kompetencji decyzyjnych do ośrodka rządowego w Warszawie. Centralizacja stoi w
sprzeczności z zasadą pomocniczości znaną w całej Europie, którą
można wyrazić zdaniem: tyle władzy, na ile to konieczne, tyle wolności,
na ile to możliwe oraz tyle państwa, na ile to konieczne, tyle społeczeństwa,
na ile to możliwe. Nieporozumieniem w polskim systemie władzy
lokalnej jest również zróżnicowany sposób wyboru i sprawowania
władzy przez organy władzy wykonawczej na poziomie gminy,
powiatu i województwa. Tutaj bowiem, jak wiemy, wójt burmistrz
czy prezydent jest wybierany w wyborach bezpośrednich i jednoosobowo sprawuje swój mandat, w odróżnieniu od takich organów
jak zarząd województwa z marszałkiem na czele, czy też zarząd
powiatu ze starostą jako przewodniczącym zarządu. Ich pośredni
wybór (przez poszczególne rady) zaciera bowiem osobistą odpowiedzialność za administrowany teren i poszczególne zadania, które
samorządy powiatowe i wojewódzkie mają do wykonania w oparciu o ustawy. W przypadku nierealizowania zadań i obietnic składanych mieszkańcom przeważnie wójt/burmistrz/prezydent w
wyniku wyborów przegrywa wybory. W przypadku starostów i
marszałków, to już nie jest takie oczywiste, bowiem o ich wyborze
decydują radni zawierający na poziomie odpowiednich rad odpowiednie koalicje.
W kontekście planowanych zmian w przepisach samorządowych kolejną niekonsekwencją będzie ograniczenie kadencyjności
do szefów gmin, ale już nie do szefów powiatów czy też województw, posłów, czy też senatorów. Włodarze gmin, najbliżsi swoim wyborcom i sprawom miejsca, w którym mieszkamy będą zatem
mogli sprawować swój mandat jedynie dwie kadencje.
Poseł, senator, starosta, czy też marszałek, który częstokroć ma
wpływ na ważniejsze sprawy dla życia obywateli np. organizacja
służby zdrowia, podatki, bezpieczeństwo itp. już takim ograniczeniem nie zostanie objęty. A przecież to obywatel powinien decydować, czy powierzy swój los danemu politykowi. Widocznie obywatel ma mało do powiedzenia we własnym kraju, skoro politycy
urządzają mu rzeczywistość w całkowicie niezrozumiały sposób.
Pamiętajcie o tym przy urnie do głosowania. Tam, w tym konkretnym miejscu i tym określonym czasie, to obywatele rządzą politykami.

System władzy lokalnej w Polsce

W

przestrzeni publicznej od kilkunastu miesięcy
przewija się temat zmian, jakie mają nastąpić w
ordynacji wyborczej do samorządu terytorialnego
(gmina, powiat, województwo). Pomijam fakt, że
majstrowanie w prawie wyborczym na niecały rok przed odbyciem
się procesu głosowania jest wysoce ryzykowne , żeby nie powiedzieć nierozważne i posądzające ich inicjatorów o złe intencje. Każdy obserwator życia publicznego podświadomie wyczuwa, że takie
zamieszanie ma jeden cel: wygrać wybory. Zapewne i w tym przypadku nie jest inaczej. Pośpiech, kontrowersyjne, z punktu widzenia
całego systemu politycznego, proponowane zmiany (np. dwukadencyjność tylko wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a nie
starostów i marszałków, czy też zmiana ordynacji do gmin z większościowej ordynacji na proporcjonalną, albo komisarze wyborczy z
politycznymi legitymacjami, zamiast sędziów) i upór w przepchnięciu na siłę przepisów zgłaszanych w tzw. trybie poselskim
(uproszczonym bez wysłuchania publicznego i pogłębionej legislacji) może budzić zaniepokojenie. Ważne jest z punktu widzenia dobrze działającego społeczeństwa obywatelskiego wyjaśnienie, a może przypomnienie jak wygląda struktura organów władzy wykonawczej i uchwałodawczej jednostek samorządowych. A zatem do
meritum.
Polska jest demokracją parlamentarną, w której realną władzę sprawuje rząd z premierem na czele. Głowa państwa, jaką jest
prezydent, ma ograniczone kompetencje pomimo tego, że posiada
silniejszy mandat społeczny, bowiem prezydent wybierany jest w
wyborach bezpośrednich. System sprawowania władzy w Polsce
jest zdecentralizowany (na razie) co powoduje, że władzę sprawuje zarówno rząd, jak i organy władzy samorządowej, które działając
w granicach prawa mają znaczną autonomię w zakresie podejmowanych decyzji. Dysponują też znacznymi środkami finansowymi.
System władzy lokalnej oparty jest o trójstopniowy podział terytorialny (województwo/powiat/gmina) oraz dualizm w zakresie
podziału kompetencji. Województwo jest zarówno samorządowe,
jak i rządowe. Ten niezrozumiały dla zwykłego obywatela podział
ukształtowany został ustawowo i zakłada, że wojewoda jest przedstawicielem rządu w terenie, a marszałek województwa wraz z sejmikiem rządzi samorządowym województwem. Z czego sejmik
województwa i jego radni wybierani w wyborach na 4-letnią kadencję stanowią organy władzy uchwałodawczej, a marszałek wraz
zarządem województwa, reprezentuje kolegialny organ władzy
wykonawczej. Podobnie ukształtowany jest system sprawowania
władzy w powiecie, gdzie rada wykonuje zadania z zakresu uchwalania prawa i funkcje kontrolne, zaś starosta, wraz z zarządem wykonuje te uchwały. Wyjątkiem są miasta na prawach powiatu, (np.
Wrocław, Opole) gdzie prezydent miasta wykonuje zadania przypisane administracji powiatowej. Zarówno marszałka, jak i starostę
wybiera się w wyborach pośrednich tzn. jest to kompetencja przypisana poszczególnym radom.
W gminach miejskich i wiejskich zrezygnowano z kolegialnych organów władzy wykonawczej, na rzecz jednoosobowego kierownictwa. W zależności od wielkości gminy władzę wykonawczą
sprawuje : wójt, burmistrz, bądź prezydent miasta, który wybierany
jest w wyborach bezpośrednich na 4-letnią kadencję. Uchwalają

Tomasz Dłubak
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Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w bibliotece

D

użo przydatnych informacji oraz odpowiedzi na pytania
otrzymały osoby, które przybyły w poniedziałek 13 listopada 2017 do biblioteki na spotkanie z panią Katarzyną Paradowską - Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów. Spotkanie zostało zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w
Domaszowicach i Koło Seniorów w Domaszowicach w ramach aktywizacji osób starszych. Pani Katarzyna Paradowska w sposób bardzo zrozumiały tłumaczyła zawiłości w prawie konsumenckim. Wyjaśniła jak
dochodzić swoich praw przy zawieraniu umów poza lokalem przedsiębiorstwa. Rozwiała także wątpliwości dotyczące gwarancji, ubezpieczania zakupów oraz możliwości odstąpienia od zawartej umowy. Swój
wykład wzbogaciła przykładami, z którymi miała do czynienia podczas
swojej pracy, aby w pełni zobrazować jakie sztuczki stosują sprzedawcy
i jak się zabezpieczyć przed nieuczciwymi przedsiębiorcami. Na spotkanie przybyło ponad 20 seniorów, którzy z uwagą
wysłuchali wykładu, zadawali pytania oraz dzielili się swoimi historiami dotyczącymi dochodzenia praw jako konsumentów.
Edyta Matkowska

Sukcesy naszych uczniów na Mistrzostwach Polski Młodzików oraz
Młodziczek w Zapasach

W

dniach 3-5 listopada 2017 roku w Brzegu Dolnym odbyły się VI
oficjalne Mistrzostwa Polski młodzików do lat 14 w zapasach
w stylu wolnym. W imprezie udział wzięło 212 zawodników z
58 polskich klubów. Namysłów podczas turnieju reprezentowało sześciu młodych zapaśników LKS „Orzeł”, którzy wywalczyli dwa medale
oraz piąte miejsce w klasyfikacji drużynowej. W grupie zwycięzców znaleźli się
uczniowie SP w Domaszowicach, którzy przyczynili się do spektakularnego
zwycięstwa. Nasi wychowankowie sięgnęli po najcenniejsze kruszce, stając na
podium. Po złoty medal w kapitalnym stylu sięgnął Krystian Krupiński, który
rywalizował z 28 zawodnikami w kat. wag. do 59 kg. Nasz zapaśnik, który był
faworytem mistrzostw, pięć swoich pojedynków rozstrzygnął błyskawicznie
przed czasem będąc jedną z największych gwiazd zawodów. W finale Krystian
wygrał ze swoim przeciwnikiem Jakubem Krawickiem 10 – 0, udowadniając
swoją wyższość nad rywalem. O srebro natomiast postarał się Marcin Stanek w
kat. wag. do 47 kg, w której startowało 31 zawodników. Marcin podczas zawodów wygrał cztery walki pokazując świetną dyspozycję, niebanalne umiejętności, a także wolę walki. Po wygranych w bardzo dobrym
stylu walkach, doznał porażki dopiero w finale przez położenie na łopatki z reprezentantem
Białegostoku, zawodnikiem pochodzenia rosyjskiego Arslambekiem Salimovem. Bardzo dobrze zaprezentowali się również: Adrian Matyjasek (19 miejsce, 47 kg, 1 wygrana i 2 porażki),
Kamil Niezgoda(13 miejsce, 53 kg, 30 uczestników, 2 wygrane i 2 porażki), Maciej Sarnicki (7
miejsce, 66 kg, 16 uczestników, 2 wygrane i 2 porażki), a także Kacper Adamiak (13 miejsce, 66
kg, 2 porażki). Równocześnie obok Mistrzostw Polski Młodzików w Stylu Wolnym w dniach 34 listopada, rozgrywały się VI Oficjalne Mistrzostwa Polski Młodziczek, w których rewelacyjnie zaprezentowała się absolwentka naszej szkoły Aleksandra Witoś. W turnieju tym wzięło
udział 176 zawodniczek z 56 klubów z całego kraju. Po srebrny medal w kat. wag. do 53 kg (28
uczestniczek) sięgnęła wspomniana wyżej Aleksandra, która podczas turnieju wygrała zdecydowanie cztery walki przed czasem i dopiero w finale musiała uznać wyższość swojej rywalki
z Białogardu przegrywając na punkty. Można zatem mówić o wspaniałym występie naszej
bardzo utalentowanej uczestniczki, przed którą jeszcze wiele wspaniałych sportowych występów. Gratulujemy naszym uczniom nietuzinkowych osiągnięć, a zarazem medali z najważniejszych imprez sportowych w kraju, które stawiają ich w szeregu najbardziej utalentowanych i
utytułowanych sportowców młodego pokolenia, osiągających poważne sukcesy pod okiem
Marcina Marcinkiewicza nauczyciela wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Domaszowicach, a zarazem trenera Kadry Narodowej Juniorek w zapasach w stylu wolnym.
Marcin Marcinkiewicz
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Warsztaty robienia na szydełku

W

dniu 23 listopada 2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Domaszowicach odbyły się warsztaty szydełkowania dla dzieci i młodzieży. Grupa 12 uczestniczek pod okiem pani Wandy Dobrzańskiej– niezwykle cierpliwie prowadzącej – poznawały podstawy
techniki szydełkowania. Na warsztatach pani Wanda wraz z panią Zofią Herbą,
pokazały dzieciom jak stawiać pierwsze kroki w tej niezwykle inspirującej sztuce,
jaką jest szydełkowanie. Początki były trudne! Dzieci uczyły się jak zrobić pętelkę
na szydełku, łańcuszek, słupek. Dla dzieci nawet słownictwo mogło być niezrozumiałe, jednak pani Wanda podchodząc do każdego dziecka z wielkim spokojem,
wyjaśniała wszelkie niejasności. Warsztaty przebiegły w
miłej i wesołej atmosferze, a w
czasie trwania zajęć, można
było podziwiać gotowe prace
pani Wandy Dobrzańskiej –
piękne szydełkowe aniołki,
bałwanki, kwiaty. Na zakończenie zajęć dzieci dostały prezenty od pani Wandy w postaci
aniołków, kwiatuszków, które
wykonała własnoręcznie.
Uczestniczenie w takich warsztatach to ciekawe przeżycie, można nie tylko podzielić
się swoimi umiejętnościami, ale i nauczyć się czegoś nowego, gdyż własnoręcznie wykonana praca daje więcej radości i satysfakcji.
W dobie gdy większość społeczeństwa kupuje gotowe wyroby rzemieślnicze warto,
by nasze dzieci też umiały posługiwać się szydełkiem, czy drutami, tak jak to robiły
nasze mamy, czy bacie. Bardzo dziękujemy pani Wandzie Dobrzańskiej i pani Zofii
Herbie za cenne nauki i czas poświęcony dzieciom.

Edyta Matkowska

Zumba w Domaszowicach

Z

Ścieżka

umba - taniec inspirowany połączeniem
elementów tańców latynoskich oraz elementów fitness . Zumba to taniec , luz i
spalanie kalorii. Porywająca latynoska mu-

zyka sprawia, że nikt nie czuje, że Zumba wyciska z

pieszo-rowerowa

Zalesie-Domaszowice oddana do użytku

Z

godnie

z

wykonawcy,

zapowiedzią
z

końcem

listopada bieżącego roku,
zakończono realizację in-

westycji polegającej na budowie w
ciągu drogi krajowej pieszo rowerowej ścieżki na odcinku DomaszowiceZalesie. Ta długo oczekiwana inwestycja, o którą postulowali od wielu lat
mieszkańcy Zalesia i osobiście Wójt
Zenon Kotarski, stała się faktem. Inwestycja pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu
drogowego w województwie opolskim na DK 42 na odcinku ZalesieDomaszowice w ramach Programu
Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
rozwiązuje problem bezpiecznego
poruszania się pieszych i rowerzy-

niego ostatnie poty ;) tak wiec serdecznie zapraszamy

stów po tym odcinku drogi. Inwesto-

na zajęcia, które odbywają się w każdą środę i piątek,

rem była GDDKiA Oddział w Opo-

w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Domaszo-

lu, która jednocześnie jest zarządca

wicach o godz. 18:00 przyjdź i spróbuj. Gwarantujemy

drogi. Gmina Domaszowice przeka-

dobrą zabawę i skutek uboczny w postaci pięknie wyrzeźbionego ciała.

zała na tę inwestycję część swoich

/KS/

gruntów.
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Dzień Misia

Święto drzewa

Z

godnie

z

coroczną

tradycją

dzieci ze Szkoły Podstawowej
w

Polkowskiem

obchodziły

„Święto drzewa”. Jest to dobra

okazja by zwrócić uwagę dzieciom na ważną rolę drzew.

D

nia 22 i 23.11.2017 r. Przedszkole
w

Domaszowicach

świętowało

"Dzień Misia". Uroczystość ta odbyła
się nie tylko z udziałem dzieci, ale

również ich przyjaciół -pluszowych misiów. Dzieci
poznały historię powstania pluszowego misia, rozwiązywały zagadki dotyczące bajek i opowiadań,
których bohaterami są właśnie misie. Zaśpiewaliśmy wspólnie piosenkę z pokazywaniem

„Mały

Misio”, odtańczyliśmy misiowy taniec, a także integrowaliśmy się w grupach starszych i młodszych
podczas gier i zabaw z misiem w roli głównej. Każde dziecko otrzymało mały upominek oraz "Dyplom
przyjaciela Pluszowego Misia".

D. Bednarek

Dzień Edukacji Narodo- Wycieczka do stolicy
wej w SP w Polkowskiem

D

nia 16 października 2017 roku
w

Szkole

Podstawowej

im.

Władysława Broniewskiego w
Polkowskiem

świętowaliśmy

Dzień Edukacji Narodowej. Wychowawcy
wraz z uczniami przygotowali z tej okazji
apel, na który przybyli emerytowani pracownicy szkoły oraz Wójt Gminy Zenon Kotarski
oraz Sekretarz Alicja Piasecka.
Dzieci śpiewały piosenki, recytowały wiersze,
życzenia skierowane do pracowników naszej
szkoły. Rodzice uczniów przygotowali poczę-

Drzewa pełnią nie tylko ważną funkcję
przyrodniczą, ale również wpływają pozytywnie na nasze zdrowie, zmniejszają zanieczyszczenie powietrza, łagodzą skutki
wysokich temperatur, wytwarzają korzystny mikroklimat, mają duże znaczenie spo-

U

czniowie SP w Domaszowicach oraz uczniowie SP w
Polkowskiem wzięli udział 17
listopada w jednodniowej
wycieczce do Warszawy pod opieką Haliny Dutkiewicz, Aleksandry Kotarskiej,
Małgorzaty Rybitw, Ewy Walczak Janki.
Warszawa to przepiękna stolica Polski,
stanowi centrum polityczne, kulturalne i
gospodarcze naszego kraju. Ale przede
wszystkim posiada wspaniałe budowle i
urocze zakątki, które są ucztą dla oczu. To
niezwykłe miasto, gdzie budowle historyczne sąsiadują z nowoczesną architekturą. Uczniowie zwiedzili Zamek Królewski,
Plac Zamkowy( pod kolumną Zygmunta
robili zdjęcia, ponieważ to on przeniósł
stolicę z Krakowa do Warszawy), Rynek
ze słynną Warszawską Syrenką-symbolem
miasta. Krakowskie Przedmieście- wspaniały trakt, przy którym stanęły ważne i
cenne gmachy, kościoły, pałace m.in. Pałac Prezydencki, Grób Nieznanego Żołnierza, zobaczyli „Warszawski Manhattan”.
W drodze do Muzeum Powstania Warszawskiego, które powstało w 60-tą rocznicę wybuchu powstania w stolicy, w
hołdzie tu walczącym i poległym, zobaczyli Stadion Narodowy i oczywiście wie-

łeczne i gospodarcze. Sprawiają, że świat
wokół nas jest piękniejszy. Dzieci tego dnia
wybrały się na wycieczkę w teren, by przyj-

stunek oraz kwiaty, co sprawiło, że zarówno

rzeć się drzewom z bliska.

nauczyciele, uczniowie oraz pozostali pra-

Taka forma edukacji, poprzez zmysły

cownicy szkoły mogli poczuć się w tym dniu

i doświadczanie jest z pewnością efektyw-

wyjątkowo.

niejsza od tradycyjnej szkolnej ławki i z

Serdecznie dziękujemy rodzicom uczniów, za

pewnością bardziej lubianą przez dzieci.

złożone życzenia i pamięć.
żowiec, w którym mieszka słynny piłkarz
Robert Lewandowski. Wszyscy uczniowie
miło wspominają pobyt w Warszawie.
SP w Polkowskiem
Halina Dutkiewicz

Joanna Matkowska
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Spotkanie z policjantami Dzień św. Andrzeja

W

dniu 13 września 2017 roku w
naszym przedszkolu odbyło się
spotkanie z policjantami. Panowie
policjanci odwiedzili nas w celu

przeprowadzenia z dziećmi pogadanki na temat
zachowania bezpieczeństwa w różnych sytuacjach,

2

8 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej w Domaszowicach obchodziliśmy Dzień Św. Andrzeja –
Dzień Szkocki. Uczniowie naszej

Sprzątanie świata

W

iek

przedszkolny

to

okres wzmożonej aktywności poznawczej i emocjonalnej. Dlatego już w

tym wieku należy dziecku ukazać potęgę i

np. zachowania bezpieczeństwa na drodze, o szko-

piękno otaczającego świata, wzbudzić w

dliwości gier komputerowych oraz aby nie ufać

dziecku pozytywne uczucia takie jak odpo-

osobom obcym. Przedszkolaki miały też okazję, żeby
zadawać swoje pytania. Na zakończenie panowie

wiedzialność wobec siebie i przyrody. Dla-

policjanci rozdali dzieciom książeczki do kolorowa-

tego nasze przedszkolaki 22 września 2017

nia.

roku w atmosferze emocjonalnego zaanga-

Kamila Rusyn

żowania uczestniczyły w akcji „Sprzątania
Świata” i oczyszczały z odpadów najbliższą okolicę oraz teren przedszkolny. Dzieci
były pełne entuzjazmu, prześcigały się w

Jesienny niemiecki

W

listopadzie, w SP w Domaszowicach, odbyła się lekcja
otwarta dla rodziców
uczniów klasy II, uczących
się języka niemieckiego, jako języka mniejszości narodowej.
Tematyka zajęć związana była z obecną
porą roku. Wszyscy przeniesieni zostali w
świat jesiennej przyrody. Wysłuchali zainscenizowanego opowiadania C. Claussena
„O małej myszce, z którą nikt nie chciał się
bawić” i poznali słownictwo związane z
jesiennym lasem.
Uczniowie wspaniale odegrali też przydzielone im role, tworząc żywy obraz jesieni
ukazany w wierszu „Jak to jest jesienią”. W
zajęcia zaangażowani zostali także rodzice i
obecni goście, rozwiązując razem z uczniami łamigłówki, a także biorąc udział we
wspólnym przygotowaniu „lasu w słoiku”,
który, jako pamiątka, został zabrany potem
do domu.

szkoły ubrani byli w tym dniu na niebiesko,
gdyż kolor ten jest symbolicznym kolorem
Szkocji. Podczas prezentacji multimedialnej
dzieci poznały także inne szkockie symbole
narodowe, ciekawostki oraz historię jej patrona - św. Andrzeja. Na korytarzach wyeksponowano gazetki i prace projektowe
uczniów, które stanowiły dodatkowe źródło wiedzy na temat tego ciekawego kraju.
Następnie ogłoszono laureatów Konkursu
na Najładniejsze Przebranie w Dniu Szkockim dla klas I-III:
I m-ce Fabian Mazur kl.I
II m-ce Helena Frychel kl.II
III m-ce Vanessa Fecek-Hałupka kl.II
Wyróżnienie: Zofia Dębińska kl.III a
Kolejnym konkursem, jaki odbył się tego
dnia był cieszący się niezwykłą popularnością konkurs literowania w języku angielskim „Spelling Master” dla klas IV-VII.
Uczniowie wykazali się doskonałą umiejętnością literowania, która odzwierciedla ich
ogromną wiedzę na temat ortografii. Po
niezwykle zaciętym finale udało się wyłonić zwycięzców: I m-ce Weronika Polak
kl.VII a
II m-ce Zuzanna Sołtys kl.VI; III m-ce Wiktoria Dąbrowska kl.VI
Laureaci obu konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, a
wszystkie dzieci – słodki upominek i miłe
wspomnienia.
Weronika Balicka-Strajch

ce ochronne i plastikowe worki na odpady
bardzo sprawnie oczyściły najbliższy teren
przedszkola. Po akcji zbierania śmieci
przedszkolaki zaczęły wszystkie śmieci
segregować do specjalnie przygotowanych
pojemników na śmieci typu: plastik, szkło,
papier, metal. Głównym celem tej akcji
było ukazanie dzieciom skutków zaśmiecania „świata”, wyjaśnienie konieczności
ochrony środowiska, recyklingu. Mamy
nadzieję, że w ten sposób zdobyte doświadczenia zaowocują w przyszłości dobrymi, ekologicznymi nawykami.
Kamila Rusyn

Lekcja była dla uczniów świetną okazją do
utrwalenia i poszerzenia słownictwa, zaprezentowania swoich talentów scenicznych, a
dla rodziców – do rozwijania umiejętności
współpracy z dziećmi w nauce języka.
Dzieci długo jeszcze wspominały „jesienne”
zajęcia.
Edyta Ciok – Krupińska

noszeniu worków. Wyposażone w rękawi-

Rodzice i dzieci na otwartych zajęciach
z języka niemieckiego
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Sołtys Wsi Zofijówka- Jolanta Karońska

Radny Gminny - Jacek Warga

PYTANIE DO SOŁTYSA

PYTANIE DO RADNEGO

Jak ocenia Pani pełnienie swojej funkcji przez tak długi

Jak ocenia Pan swoją
działalność
społeczną oraz sprawowanie funkcji radnego gminnego?

czas oraz czy wykonywana przez Panią praca społeczna

Od wielu lat zajmuje się działalnością społeczną na terenie

sprawia Pani satysfakcję?

miejscowości

Sprawuje Pani funkcję sołtysa wsi Zofijówka już 11 lat.

Trudno mi się w tej kwestii wypowiedzieć , ponieważ ocenę

ściśle

związany

z

kadencje pełnię funkcję wiceprezesa. Nasza działalność

jestem sołtysem już trzecią kadencję z rzędu, to ocena jest

skupia się na pomocy lokalnej społeczności poprzez

dotychczas pozytywna.

organizowanie kursów, zagospodarowywanie przestrzeni

Jestem przyzwyczajona do udzielania się społecznie. Lubię

publicznych, organizowanie imprez kulturalnych itp.

kontakt z moimi sąsiadami i osobami, które mieszkają w

Moja kadencja dobiega końca, więc mogę z perspektywy

Zofijówce. To dobrze zintegrowana grupa, która w sytuacji

tych blisko 4 lat stwierdzić, że sprawowanie mandatu

podjąć jakieś działanie jest skłonna do pomocy.

radnego to z jednej strony zaszczyt, a z drugiej

Dlatego też, widząc zaangażowanie współmieszkańców w

strony

ważne zobowiązanie wobec swoich wyborców. Uznaję, że

sprawy lokalne czuję się usatysfakcjonowana z tego faktu

wraz z innymi osobami w istotny sposób przyczyniłem się

oraz zmotywowana do dalszego wysiłku na rzecz naszej

do pozyskania dla naszej miejscowości nowego pojazdu

lokalnej małej społeczności.

D

Jestem

na Rzecz Rozwoju Wsi Siemysłów, w której przez dwie

powinni wystawić mi mieszkańcy. Domniemam, że skoro

w której

Siemysłów.

Ochotniczymi Strażami Pożarnymi oraz Stowarzyszeniem

gaśniczo-ratowniczego dla naszej jednostki OSP.
zagrobowe i tajemniczy świat
zmarłych, rządzący się własnymi prawami. Jeszcze w połowie
XIX wieku na pograniczu litewsko-białoruskim
powszechne
było odprawianie “dziadów”,
czyli obrzędów ku czci zmarłych, choć występowały w nich
również znaki i symbole religijne. Ten obrządek stał się dla
Adama Mickiewicza inspiracją
Katarzyna Sławska
do napisania dramatu narodowego „Dziady”. W XIX wieku
powszechnie wierzono, że jadło i napoje mogą pokrzepić
dusze i pomóc w drodze do wiecznego zbawienia. W wigilię dnia zmarłych piekło się więc specjalne chleby i pierogi,
gotowało się bób, kaszę, kutię (na wschodzie Polski) i wraz
z wódką pozostawiało się na noc na stole dla dusz zmarłych (prawosławni na grobach, katolicy na domowych stołach). Wieczorem zostawiano uchylone drzwi wejściowe,
aby dusze zmarłych mogły w swoje święto odwiedzić dawne mieszkania. Był to znak gościnności, pamięci i życzliwości, w zwyczaju było również nawoływanie zmarłych po
imieniu. Wierzono, że dusze doświadczają głodu i pragnienia, potrzebują wypoczynku i bliskości krewnych. Obowiązkiem żywych było zaspokojenie tych pragnień, gdyż
obrażone czy rozgniewane mogły straszyć, wyrządzić szkody, sprowadzić nieszczęścia czy przedwczesną śmierć. Po
zmierzchu przez dwa pierwsze dni listopada zabronione
było klepanie masła, deptanie kapusty, maglowanie, przędzenie i tkanie, cięcie sieczki, wylewanie pomyj i spluwanie
– aby nie rozgnieść, nie skaleczyć i nie znieważyć odwiedzającej dom duszy. W całej Polsce ugaszczano obficie żebraków i przykościelnych dziadów, ponieważ wierzono, że
ich postać mogła przybrać zmarła przed laty osoba. W zamian za jadło zobowiązani byli do modlitwy za dusze
zmarłych. W noc zaduszną, aż do świtu na cmentarzach,
rozstajach i w obejściach rozniecano ogniska, których zadaniem było wskazywanie drogi błąkającym się duszom.

ziady czy Hallowen ?

Zwyczaj Halloween został zapoczątkowany przez celtyckich kapłanów,
zwanych druidami, którzy w pogańskiej Szkocji sprawowali m.in. funkcje
magów. Święto takie, jakie znamy
współcześnie, wykształciło się z ich
obrządku żegnania lata i witania zimy
oraz obchodów święta zmarłych. Celtowie wierzyli, że tego
dnia duchom łatwiej przedostać się do ludzkiego świata,
gdyż zaciera się granica pomiędzy światem ludzi żywych i
umarłych. Ważnym elementem tego święta było także palenie ognisk. Robiono to, aby odstraszyć złe duchy uwolnione
przez boga śmierci. Nazwa Halloween pochodzi od wyrażenia All Hallow′s Eve – wigilii Wszystkich Świętych. Ciekawostką dla wielu będzie fakt, że w Irlandii Halloween jest
świętem państwowym. Halloween ma swoje trzy tradycyjne
zabawy: łapane jabłek w miednicy z wodą za pomocą zębów, przeskakiwanie przez świeczki ustawione na ziemi
oraz wrzucanie orzecha do płonącego ogniska. Pierwsze
kostiumy na Halloween pojawiły się w USA już w 1930 roku. Stara legenda głosi, że jeśli zobaczysz w noc Halloween
pająka, będzie to duch osoby, która nad Tobą czuwa. W
Polsce Halloween pojawiło się w latach 90. XX wieku. W
przedszkolach dzieci robią lampiony z dyni, w klubach organizowane są imprezy kulturalne, także kina i teatry przygotowują specjalne spektakle i projekcje związane z Halloween. Nierzadko dzieci przychodzą do szkoły przebrane za
różne straszydła. Jedynie zwyczaj chodzenia po domach i
zbierania cukierków jest w Polsce mało spopularyzowany.
W dawnych czasach Dzień Wszystkich Świętych był
uroczystością radosną. Podkreślał to biały kolor szat liturgicznych, używanych w tym dniu podczas mszy świętej.
Natomiast Dzień Zaduszny został wprowadzony do liturgii
Kościoła dopiero w X wieku. Zaczęto wtedy sprawować
msze żałobne za dusze zmarłych, jako przeciwwagę dla
powszechnych w Europie pogańskich obrzędów zadusznych. Nasi prasłowiańscy przodkowie wierzyli w życie po8
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Popularne było również palenie ognisk na mogiłach samobójców i ludzi zmarłych tragicznie, którzy zwykle byli grzebani za murem
cmentarnym. Chrust na te ogniska składano w ciągu całego roku (ten, kto przechodził obok, kładł obok grobu gałązkę i w ten sposób tworzył się stos do spalenia w noc zaduszną). Wierzono, że ogień palony na grobach samobójców ma moc oczyszczającą umarłych, daje również ochronę żywym przed złymi mocami, które mogły być obecne w takich miejscach. Dzisiaj wszystko wygląda inaczej. Dawne praktyki
zostały zastąpione kwiatami i palonymi na grobach zniczami. W przeszłości wierzono, że do rozniecanych na grobach ognisk podchodzą
błąkające się po ziemi dusze zmarłych gwałtowną śmiercią, zwłaszcza samobójczą. Płomień miał być szczególną pomocą dla cierpiących
dusz. W naszych czasach zapalane na grobach znicze są symbolem żywej pamięci o zmarłych, symbolizują też Chrystusa i wiekuistą światłość. Składa się też ofiary na tzw. wypominki, wypisując imiona zmarłych na kartkach i prosząc, by cały Kościół modlił się za nich. W
Wielkiej Brytanii ludzie wrzucają do ogniska kamienie, warzywa, orzechy, wszystko by odgonić złe duchy. Istniał również zwyczaj robienia zagłębienia w rzepie lub dyni i wstawiania zapalonych świec, które odganiały złe duchy z domu. W katolickich krajach pozaeuropejskich, jak Filipiny, czy Meksyk Dzień Wszystkich Świętych ma charakter bardzo radosny. W Meksyku urządzane są zabawy i różnego
rodzaju maskarady z akcesoriami wyśmiewającymi śmierć. Z kolei na Filipinach w tym dniu cmentarze zapełniają się całymi rodzinami,
ustawia się namioty, w których urządzane są huczne biesiady. W Stanach Zjednoczonych podczas Halloween odbywają się uliczne parady i zabawy do białego rana. W ciągu dnia grupki dzieci, przebrane za bajkowe cudaki, wędrują od domu do domu i gdy drzwi się otworzą, wołają do gospodarzy: „psota albo poczęstunek”. O zmierzchu na ulicy można też spotkać czarownice, duchy i kościotrupy. W Skandynawii Zaduszki są ruchomym świętem i przypadają w pierwszą sobotę listopada. Na każdym cmentarzu znajduje się tzw. zagajnik
pamięci, w którym rozsypuje się prochy zmarłych, którzy nie chcieli tradycyjnego pochówku. Mieszkańcy Francji nie mają tradycji palenia
zniczy na grobach. Zdarzyć się może jednak, że w tych dniach grupy młodzieży z niemal całego świata pielgrzymują do grobu legendarnej gwiazdy rocka – Jima Morrisona. Ci przybysze czuwają nad grobem swego idola cały dzień i pół nocy, śpiewając i grając na gitarach
najpopularniejsze przeboje artysty. W Niemczech obchodzi się tzw. Totensonntag, przypadający w ostatnią niedzielę roku kościelnego. W
tym dniu także część polskich protestantów odwiedza groby swoich bliskich. W Holandii nie obchodzi się żadnego święta o charakterze
religijnym. Jedynie w dniu 4 maja Holendrzy obchodzą tzw. „upamiętnienie zmarłych”. Składa się wtedy wieńce i kwiaty na miejscach
kaźni i przy pomnikach. W tradycji rosyjskiej zmarłych wspomina się w Niedzielę Wielkanocną. Tego dnia Rosjanie całymi rodzinami
gromadzą się przy grobach swoich najbliższych. Jak widać co kraj, to obyczaj, jednak pamięć o zmarłych jest pielęgnowana wszędzie. Do
tematów związanych z umieraniem, śmiercią należy się przyzwyczajać od dnia narodzin, bo są to elementy życia, których nie należy się
lękać. Wielu maluchów boi się zjaw i duchów (roi się od nich np. w bajkach i książkach). Warto, aby te lęki poskromić w najlepszy z możliwych sposób – poprzez zabawę.
RADA GMINY DOMASZOWICE

Październikowa i listopadowa sesja

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Rady Gminy

3) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usłu-

W

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”;
gi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania;
dniu 12 października 2017 r. odbyła się XXIX sesja Rady 4) kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w szkołach
Gminy Domaszowice, którą otworzył Jan Nowak – Prze- i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Domaszowice;
wodniczący Rady Gminy Domaszowice. Został przyjęty 5) określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauproponowany porządek obrad oraz protokół z poprzedniej czycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za

sesji, następnie był czas na interpelacje i zapytania radnych, po których Prze- wysługę lat oraz innych składników wynagradzania, a także wysokości oraz
wodniczący Rady Gminy przedstawił informację o działaniach podjętych w szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
okresie międzysesyjnym ,a Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie ze swojej – w drodze regulaminu;
działalności. Zostały podjęte uchwały w sprawie:
6) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Gimnazjalno 1) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach;

Szkolnego w Domaszowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefa-

2) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Włochach;

na Żeromskiego w Domaszowicach;

3) przekazania Państwowej Straży Pożarnej środków finansowych ze środ-

7) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podsta-

ków stanowiących dochody własne Gminy Domaszowice z przeznaczeniem

wowej im. Władysława Broniewskiego w Polkowskiem w ośmioletnią Szko-

na zakup materiałów i wyposażenia w Komendzie Powiatowej Państwowej

łę Podstawową im. Władysława Broniewskiego w Polkowskiem;

Straży Pożarnej w Namysłowie;

8) nadania statutu Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego

4) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

w Domaszowicach;

i Gospodarki Wodnej w Opolu na wyprzedzające finansowanie działań fi-

9) określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości sty-

nansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

pendiów za osiągnięte wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym

5) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

współzawodnictwie sportowym;

i Gospodarki Wodnej w Opolu;

10) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gmi-

6) zmiany uchwały Nr XXII.133.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia

ny Domaszowice na 2018 rok;

29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;

11) określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na

7) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na

terenie Gminy Domaszowice;

2017 rok.

12) zmiany uchwały Nr XXII.133.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia

Kolejno zostały udzielone odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;

oraz wolne wnioski po czym obrady sesji zostały zamknięte.

13) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice
Kolejna sesja odbyła się 30 listopada 2017 r., której przebieg wyglą- na 2017 rok.
dał według standardowego schematu. Na jej obradach dodatkowo została Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, zostały udzielone odpowiedzi na

przeprowadzona analiza oświadczeń majątkowych oraz przedstawiona interpelacje i zapytania radnych, był czas na wolne wnioski, po czym obrainformacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Al- dy sesji zostały zamknięte.
koholowych. Zostały podjęte uchwały w sprawie:

1) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę;

Katarzyna Sławska

2) uchwalenia „Programu współpracy Gminy Domaszowice z organizacjami
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KULTURA

Tradycje i wróżby andrzejkowe

A

Warto przeczytać

ndrzejki to wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada. Wierzono, że w wigilie świętego Andrzeja duchy przodków, podobnie jak w noc
świętojańską wracają na ziemię i odsłaniają tajemnice dotyczące zawarcia

Mężczyzna, który gonił swój cień

małżeństwa. Niegdyś wróżby andrzejkowe miały charakter wyłącznie ma-

David Lagercrantz

trymonialny i przeznaczone były tylko dla niezamężnych dziewcząt, które przywiązywały
również dużą wagę do snów w nocy z 29 na 30 listopada. Sny te miały być prorocze. Tak

„Lisbeth Salander, dziew-

powstało przysłowie „Na świętego Andrzeja dziewkom z wróżby nadzieja”. W czasach

czyna,

późniejszych przybrały formę zbiorową, organizowaną w grupach rówieśniczych panien

ogniem, nigdy w pełni nie

na wydaniu, zaś współcześnie przekształciły się w niezobowiązującą zabawę. Andrzejki są
specjalną okazją do zorganizowania ostatnich hucznych zabaw przed rozpoczynającym się
adwentem, w trakcie których dorośli bawią się jak dzieci wróżąc sobie w nadziei, ze któraś
wróżba się sprawdzi. Kilka podpowiedzi, dla tych, którzy może jeszcze nie próbowali: wylewanie wosku na zimną wodę (często przez ucho od klucza) i wróżenie z kształtu zastygłej masy; losowanie przedmiotów o symbolicznym znaczeniu np. listek oznaczał staropanieństwo, obrączka lub wstążka z czepka bliski ślub, a różaniec stan zakonny; pisane imiona na dwóch kartkach: imiona dziewczyn na jednej, chłopców na drugiej, a następnie przekłuwanie z czystej strony kartkę tak, by ich nie widzieć; imię, które zostało przekłute wróżyło imię przyszłego małżonka; ustawianie od ściany do progu jeden za drugim butów
zgromadzonych panien: ta której but pierwszy dotarł do progu miała jako pierwsza wyjść
za mąż; nasłuchiwanie szczekania psa - strona od której zaszczekał pies miała być tą, z której nadejdzie przyszły oblubieniec; obieranie jabłka w taki sposób, żeby powstała jedna
długa skórka; kiedy uda uzyskać długą obierkę, stańcie i rzućcie ją za siebie przez lewe
ramię; w jaką literę się ułożył, na taką literę będzie się zaczynało imię przyszłego małżonka; liczenie kołków w płocie wróżyło kiedy nastąpi zamążpójście - liczba parzysta oznaczała szybki ślub. W tym roku już za późno, ale w przyszłym… pomyślnych wróżb życzę,
czasami losowi trzeba pomóc.

/KS/

która

igrała

z

odkryła, kto stał za koszmarem
Gdy

jej

dzieciństwa.

Holger

Palmgren

opowiada jej o starych
dokumentach,

Lisbeth

czuje, że nareszcie ma
szansę poznać całą prawdę o machinie, która
zniszczyła jej rodzinę. Jednak im bliżej jest rozwiązania tajemnicy, tym większe grozi jej niebezpieczeństwo. Wraz z Mikaelem Blomkvistem
dotrze tam, gdzie szaleństwo naukowca i brutalne nadużycia władzy splotły się w jedno. Nie
wszyscy wyjdą z tego cało. Mężczyzna, który
gonił

swój

cień,

piąta

książka

w

serii

„Millennium”, to złożona i wciągająca powieść
osnuta wokół kwestii honoru, tajemnic badań
genetycznych i zaawansowanych ataków hakerskich – współczesnego sposobu prowadzenia
wojny. To także wyjaśnienie zagadki, skąd się
wziął i co oznacza słynny tatuaż ze smokiem.”

SPORT

Zakończenie rundy jesiennej
Elmer

L

udowy Zespół Sportowy Polonia Domaszowice zakończył rundę jesienną sezonu
2017/2018. Kibice mogą być bardzo zadowoleni, gdyż drużyna uplasowała się na
pierwszym miejscu z dorobkiem 26 pkt. Rozegranych zostało dziesięć meczów, z
których osiem zakończyło się wygraną, a dwa remisem w potyczkach z drużynami Burzy Gręboszów i Agroplonem II Głuszyna. Niekwestionowanym królem strzelców został
Michał Kapłon, strzelając 25 bramek. LZS Polonia Domaszowice
wygrał również w Pucharze Polski z Agroplonem II Głuszyna 2-1
po dogrywce. W rundzie wiosennej czeka nas walka o awans do
klasy A. Rundę jesienną zakończyliśmy w radosnym nastroju i z
pozytywnym nastawieniem.
Chciałbym podziękować wszystkim zawodnikom, trenerowi i zarządowi naszego klubu, za zaangażowanie i duży wkład,
w tak dobry wynik jaki Polonia osiągnęła w tej rundzie. Podziękowania składam wszystkim sponsorom, którzy również przyczynili się, do tak dobrego wyniku. Ze sportowym
pozdrowieniem.
Prezes Grzegorz Swędrak
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David McKee

„Elmer to słoń, do którego
wszyscy przychodzą po
radę. Zawsze podejmuje
inicjatywę i potrafi zmotywować innych do działania. Jest dowcipny, cierpliwy, ma naturę badacza.
Jego

życiowe

motto

to:

"sprawdźmy",

"poszukajmy", "dowiedzmy się".
Umiejętności społeczne, pozycja w grupie
i poczucie humoru to cechy, dzięki którym Elmera kochają dzieci na całym świecie.”

Edyta Matkowska

SAMORZĄD i PRAWO
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RADCA PRAWNY RADZI

Zabezpieczenie roszczeń w trakcie procesu rozwodowego

W

trakcie procesu rozwodowego strony mogą domagać się różnego rodzaju zabezpieczeń roszczeń. Celem postępowania zabezpieczającego jest zapewnienie uprawnionemu natychmiastowej, tymczasowej ochrony prawnej i ułatwienie zaspokojenia roszczeń. Sąd dokonuje zabezpieczenia roszczenia w zasadzie na wniosek uprawnionego, złożony przed wszczęciem postępowania lub w jego w toku.
Aby wniosek taki był skuteczny muszą zostać spełnione następujące przesłanki:
 istnienie roszczenia podlegającego zabezpieczeniu (wystarczy jego uprawdopodobnienie);
 wykazanie się interesem prawnym w żądaniu zabezpieczenia.
W sprawach cywilnych jednym z rodzajów zabezpieczenia jest wystąpienie z żądaniem zabezpieczenia płatności alimentów np. przez męża na rzecz żony, w trakcie procesu rozwodowego, a więc jeszcze przed ogłoszeniem wyroku w sprawie. Innymi słowy skuteczne zabezpieczenie alimentów powoduje, że mąż będzie
musiał łożyć na utrzymanie żony w trakcie całego przewodu sądowego. Biorąc pod uwagę, że procesy rozwodowe „ciągną” się z reguły co najmniej kilka miesięcy, strona uprawniona będzie przez ten cały czas dr Paweł Kuczma
otrzymywała od zobowiązanego alimenty płacone miesięcznie w kwocie ustalonej przez sąd.
Co więcej, nawet jeżeli w wyroku rozwodowym sąd uzna, że alimenty się jednak danej stronie nie należą, to strona uprawniona, czyli
uzyskująca przez ten cały czas środki pieniężne w ramach zabezpieczenia, nie musi zwracać otrzymanych w ten sposób pieniędzy (vide:
uchwała Sądu Najwyższego, sygn. akt III CZP 59/10).
Zarówno od postanowienia o odmowie udzielenia zabezpieczenia, jak i na postanowienia w kwestii zabezpieczenia przysługuje stronom
zażalenie, które podlega opłacie stałej (vide: uchwała Sadu Najwyższego z 16 marca 2007 r., sygn. akt III CZP 4/07).
dr Paweł Kuczma

Kursy wspierane z funduszy europejskich na terenie Gminy Domaszowice
Jesienią tego roku Gmina Domaszowice rozpoczęła udział w projektach, które są wspierane przez fundusze europejskie. Na chwilę obecną organizowane są dwa szkolenia.

KURS KOMPUTEROWY—Domaszowice są jedną ze 101 gmin biorących udział w ogólnopolskim projekcie „e-Mocni”, którego głównym celem jest rozwój edukacji cyfrowej. W listopadzie bieżącego roku ruszyły bezpłatne szkolenia dla mieszkańców. Projekt „e-Mocni:
cyfrowe umiejętności, realne korzyści” finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest zwiększenie umiejętności korzystania z internetu, w tym usług publicznych. W ramach projektu odbywać się będą szkolenia obejmujące 9 obszarów: edukacja, sprawy codzienne, finanse, relacje z bliskimi, praca i rozwój zawodowy, zdrowie, odpoczynek i hobby, zaangażowanie obywatelskie oraz religia i potrzeby duchowe. Udział w nim mogą wziąć mieszkańcy
gminy Domaszowice, którzy nie posiadają umiejętności korzystania z komputera bądź też chcą podnieść swoje kwalifikacje. Instytucją
koordynującą projekt jest Urząd Gminy Domaszowice, w której zainteresowani mogą zgłaszać chęć udziału w nim. Do tej pory odbyły się
dwa spotkania. Zajęcia w całości prowadzone są przy komputerach w niewielkich grupach. Każde takie szkolenie trwa maksymalnie trzy
godziny. Termin kolejnego spotkania będzie dostosowywany do poszczególnych grup.
KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO—W listopadzie rozpoczęły się również kursy z języka angielskiego. Jest to bezpłatne szkolenie dla
osób w wieku od 18 roku życia. Udział w tym projekcie mogą brać osoby, które chcą podnieść swoje kompetencje językowe w ramach
projektu "Podnoszenie kompetencji językowych mieszkańców Opolszczyzny znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy."
Realizatorem jest Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel. Kursy mają na celu poprawienie sytuacji osób
objętych projektem na rynku pracy. Szkolenie obejmuje 120-godzin kursu języka angielskiego. Zajęcia odbywają się we wtorki o godzinie
16:00 w sali udostępnionej przez Urząd Gminy Domaszowice. Czas trwania kursu wynosi około 11 miesięcy. Zajęcia kończą się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym zdobyte kompetencje.

Wszystkich, którzy chcą gruntownie nauczyć się obsługi komputera, lub podnieść swoje kompetencje językowe zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych kursach. Kontakt telefoniczny 77 410 82 50 wew.105 lub zgłoszenia osobiście pok. nr 4.
Paulina Kaczmarek
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WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO

D

nymi szkłami. Wyjątkiem są osoby, które ze względu na
wrodzoną lub nabytą wadę wzroku mogą dołączyć fotografię

owód osobisty jest dokumentem stwierdzają- przedstawiającą je w okularach z ciemnymi szkłami i które
cym tożsamość i obywatelstwo polskie. Zgod- udokumentują ten fakt orzeczeniem o niepełnosprawności w
nie z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowo- tym zakresie. Osoby noszące nakrycie głowy zgodnie z zasadach osobistych każdemu obywatelowi Rzecz- dami swojego wyznania mogą załączyć fotografię, przedsta-

pospolitej Polskiej przysługuje prawo posiadania tego doku- wiającą je w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w
mentu. Pełnoletni obywatel RP jest zobowiązany posiadać pełni widoczny i dołączą zaświadczenie o przynależności do
dowód osobisty.

Wydanie dowodu osobistego przez organ wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej
gminy następuje nieodpłatnie
Polskiej. Wymiana dowodu osona wniosek, który składa się w
bistego następuje z powodu
dowolnym Urzędzie Gminy na

upływu jego terminu ważności,

terytorium RP. Wniosek składa

zmiany danych zawartych w

się osobiście w formie pisemnej,

dowodzie, zmiany wizerunku

składając w obecności urzędni-

twarzy, utraty lub uszkodzenia

ka podpis na formularzu wnio-

dowodu osobistego w stopniu

sku, bądź w formie dokumentu

utrudniającym

elektronicznego za pośrednic-

jego posiadacza oraz w przy-

twem elektronicznej platformy

padku przekazania do organu

usług administracji publicznej e-

gminy lub do placówki konsu-

PUAP. Wniosek składa osoba

larnej RP przez osobę trzecią

posiadająca pełną zdolność do

znalezionego dowodu osobiste-

czynności prawnych, a w imie-

go.

niu osoby nieposiadającej zdol-

danie tego dokument tożsamo-

ności do czynności prawnych

ści to maksymalnie 30 dni od

lub

ograniczoną

daty złożenia wniosku. Dowód

zdolność do czynności praw-

osobisty odbiera się osobiście

nych wniosek składa rodzic,

w siedzibie organu gminy, w

opiekun prawny lub kurator.

którym został złożony wnio-

Złożenie w siedzibie organu

sek. Odbiór dokumentu wyda-

gminy wniosku o wydanie tego

nego

posiadającej

identyfikację

Czas oczekiwania na wy-

osobie

nieposiadającej

dokumentu tożsamości osobie

zdolności do czynności prawnej
nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posia- lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawdającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wyma- nych wymaga obecności tej osoby.
ga, by taka osoba była obecna przy dokonywaniu tej czyn- Odbiór dowodu osobistego potwierdza się na formularzu
ności. Wyjątkiem są dzieci, które nie ukończyły 5. roku życia. odbioru, składając własnoręczny czytelny podpis.
Do wniosku dołącza się aktualną fotografię, odzwierciedlającą naturalny wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wyda-
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nie tego dokumentu, bez nakrycia głowy i okularów z ciem-
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