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EDUKACJA PO NOWEMU

W tym wydaniu m.in.:

z Wójtem Zenonem Kotarskim rozmawiała Katarzyna Sławska
Dlaczego gmina dokonuje zmian w gminnej oświacie i na czym one polegają?
Zmiany są pokłosiem reformy edukacji, którą wprowadza w tym roku rząd. Samorządy zarządzając szkołami muszą się dostosować do nowych przepisów prawa. Ogólnie, zmiana
polega na stopniowym wygaszaniu klas gimnazjalnych i przekształceniu sześcioklasowych

 Edukacja po nowemu—wywiad
z Wójtem Zenonem Kotarskim
 Samorząd — fundament dobrego
państwa

szkół podstawowych w szkoły podstawowe ośmioklasowe.

 Gminny Dzień Kobiet w Siemysłowie

Jak będzie wyglądała nowa sieć szkół i obwodów w naszej gminie?

 Pytanie do sołtysa
Kołbuca

Nowa sieć szkół będzie obejmowała dwie szkoły podstawowe – SP w Domaszowicach z oddziałami gimnazjalnymi i SP w Polkowskiem z oddziałem przedszkolnym. W odniesieniu do
sieci szkół zostaną wprowadzone wyłącznie zmiany przewidziane ustawą. Dla tworzenia
obwodów postanowiliśmy zastosować podział geograficzny północ – południe, którego granice wyznacza droga krajowa. Tym samym obwodem dla SP w Domaszowicach staną się
miejscowości: Siemysłów, Gręboszów, Domaszowice, Wielołęka, Nowa Wieś i Zofijówka
wraz ze wszystkimi przysiółkami i osadami, a dla SP w Polkowskiem będą to: Woskowice
Górne, Polkowskie, Włochy, Dziedzice i Strzelce wraz z przysiółkami. Nowe obwody znajdą
zastosowanie dla dzieci, które 1 września 2017 r. rozpoczną edukację szkolną. Zmiany nie
obowiązują dzieci, które już są uczniami danej szkoły.

— Mirosława

 Pytanie do Przewodniczącego Rady
Gminy — Jana Nowaka
 Aktualności
 Podsumowanie działalności OSP
w Gminie Domaszowice
 Wydarzenia z placówek oświatowych
 Relacja z sesji Rady Gminy Domaszowice
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Jak przebiegał proces tworzenia uchwały o dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego?
Przypomnę, że do ostatecznego kształtu sieci szkół oraz podziału obwodów dochodziliśmy
w trudnych okolicznościach. Radni opozycyjni wykorzystali czas, w którym intensywnie pracowaliśmy nad tematyką oświatową, do uprawiania polityki. Źle się stało, że nikt nie słuchał
w jaki sposób chcieliśmy rozwiązać kwestię oświatową na terenie naszej gminy. Włączono
w ten proces kuratora, który miał się stać kimś na wzór decydenta. Przesunięto, tym samym,
proces decyzyjny poza obszar samorządu. Z naszego punktu widzenia kwestie szkolnictwa na
terenie gminy, winny być rozwiązywane tu, na miejscu. Miejscem do rozwiazywania tego rodzaju problemów powinien być urząd gminy, komisje, sesje rady gminy, a nie fora internetowe, łamy prasy regionalnej oraz kamery ogólnopolskich telewizji. Jeżeli komuś zależało na
zrobieniu sensacji, to zapomniał, że do rozwiązania był pewien problem.
Zenon Kotarski - Wójt Gminy

Osobiście, nie zgadzam się z takim podejściem do uprawiania polityki, ponieważ nakierowana jest ona na tani poklask, zamiast pomagać
ludziom. Nastawiono przeciwko urzędowi i proponowanym przez niego pomysłom rodziców, przekazując im nieprawdę oraz przeinaczając sens zaproponowanych rozwiązań. Podkreślam, z całą stanowczością, że od początku proponowaliśmy różne warianty dotyczące
kształtu sieci szkół. Oczekiwaliśmy również sugestii od rodziców i radnych opozycyjnych, niestety nie otrzymaliśmy ich. Faktycznie dominującym wśród proponowanych przez nas wariantów był ten, w którym chcieliśmy dzieci klas I-III z terenu całej gminy ulokować
w Polkowskiem, a resztę młodzieży w Domaszowicach. Rozwiązanie to było legalne tzn. żaden przepis prawa nie zabraniał tworzenia
takiego modelu. Innymi słowy, propozycja samorządu miała na celu usprawnić zarządzanie szkołami na terenie Gminy Domaszowice,
zrównoważyć nakłady na poszczególne placówki oraz zachować obiekty wraz z kadrą pracowniczą. Dodatkowo chcieliśmy skrócić czas
przejazdów dzieci do poszczególnych szkół w oparciu o nową siatkę przewozów. Co więcej, chcieliśmy wzbogacić ofertę edukacyjną
o szereg nowych, dodatkowych zajęć. I żeby było jasne, nasza oferta została poparta blisko 300. podpisami mieszkańców. Ale skoro tego
rodzaju rozwiązanie wzbudziło tak wielkie emocje, zwłaszcza wśród rodziców dzieci z Domaszowic, to przyjęliśmy inne. Choć nadal
jestem przekonany, że nasza pierwotna propozycja była najkorzystniejsza dla dzieci. Czas będzie najlepszym weryfikatorem tej decyzji.
Czy w Szkole Podstawowej w Polkowskiem przewiduje się nadal łączenie klas?
Proponowana zmiana ma tego rodzaju praktyki wyeliminować. Chcemy, aby klasy były pełne, samodzielne i przez cały cykl nauczania
w klasach I-III były prowadzone przez tę samą obsadę pedagogiczną. Oczywiście, nie możemy zagwarantować, że sytuacja losowa nie
wpłynie na nasze zamiary. Niemniej jednak, chcemy aby łączenie klas w Polkowskiem należało do przeszłości.
Czy opinia kuratora dotycząca uchwały o dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego jest pozytywna?
Tak, w dniu 24 marca br. uzyskaliśmy pozytywną opinię Kuratora Oświaty w Opolu, a to oznacza, że nasz projekt zmian jest legalny
i możemy go wprowadzać w życie.
Jak w nowym roku szkolnym zostaną zorganizowane przewozy do placówek oświatowych?
Sposób dowożenia dzieci od 1 września 2017 roku zostanie całkowicie zmieniony. Kwestią nadrzędną jest oddzielenie dzieci młodszych
od starszych oraz skrócenie czasu przejazdu. Jeszcze przed ogłoszeniem przetargu zostaną zorganizowane konsultacje z rodzicami w poszczególnych miejscowościach, które pozwolą nam poznać wszystkie uwagi i propozycje rodziców. Dopiero na podstawie zebranych
informacji przygotujemy przetarg na wyłonienie wykonawcy usług przewozu dzieci w nowym roku szkolnym. Po miesiącu funkcjonowania nowych przewozów dokonamy audytu, w wyniku którego ewentualnie wprowadzimy niezbędne korekty. I na koniec, ważne dla nas
jest to, aby dzieci były dowożone do danej szkoły z przystanków zlokalizowanych w konkretnej miejscowości.
Do kiedy i gdzie należy składać wnioski rekrutacyjne?
Tradycyjnie możemy tego rodzaju dokumenty składać w sekretariatach poszczególnych placówek oświatowych w terminie do końca
kwietnia 2017 roku pamiętając o nowym kształcie obwodów szkolnych.
Dziękuję za rozmowę.
2

SAMORZĄD

Nr 1 (1) / 2017

SAMORZĄDFUNDAMENT DOBREGO PAŃSTWA
Teza, że polskie samorządy wymagają rewolucji, jaką lansuje od pewnego czasu środowisko rządowe jest fałszywa. Reforma samorządowa jest bowiem najlepiej przeprowadzoną
zmianą ustrojową, na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat. Już proste zestawienie obrazów polskich miast, miasteczek i wsi z początku lat 90. z widokiem, tego co dostrzegamy za naszymi
oknami jest dowodem, że samorząd w takim kształcie się sprawdził i zrealizował powierzone mu
zadania. To samorządowcy dysponując znacznym zasobem finansowym w ramach budżetu dzielą go mądrze od lat. To oni, a nie rząd centralny wybudowali setki kilometrów dróg, wodociągów, kanalizacji, upiększyli nasze place zabaw, zbudowali infrastrukturę turystyczną i tę, która
wspiera przedsiębiorców. Samorządowcy wybierani przez mieszkańców na kolejne kadencje
realizowali swoje obietnice i programy wyborcze. Ci, którzy zawiedli, w ramach mechanizmów
demokratycznych, poprzez wybory zostali odsunięci od sprawowania urzędu.

Tomasz Dłubak - Zastępca Wójta

Po co zatem tworzy się pomysły zmian w ordynacji wyborczej i publicznie podnosi się istnienie rzekomych „układów” i „klik”? Ano po to, aby mieć uzasadnienie do

Drodzy Czytelnicy,

wprowadzenia rozwiązań prawnych sprzyjających rządzącym w następnej kampanii wy-

Przez wiele lat mieliśmy przyjemność przekazywać Wam informacje
dotyczące naszej gminy i najważniejszych wydarzeń z nią związanych

borczej. Zresztą motywu układów rządzących Polską i samorządem, ci nią obecnie rządzący, używają od lat, dzieląc społeczeństwo na tych „lepszego” i „gorszego sortu”, na
tych „prawdziwych” i „nieprawdziwych” Polaków i patriotów. Wykopano przy okazji
pomiędzy Polakami rów, którego zasypywanie zajmie nam dużo czasu.

prezentując artykuły w Gminnym

Potencjał samorządowców z długoletnim stażem, włodarzy dużych i mniejszych

Informatorze. Artykuły te cieszyły się

gmin, dobrych gospodarzy chce się na siłę, poprzez wprowadzenie zasady niemożności

dużym zainteresowaniem, uznaliśmy

kandydowania, z uwagi na sprawowanie przez dwie poprzednie kadencje (zresztą

jednak, że już czas się usamodzielnić,

wbrew zasadzie, że prawo nie działa wstecz) zniweczyć. I jakoś trudno mi uwierzyć, że

stąd decyzja o utworzeniu Gazety

np.: prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz stworzył „układ”, w którym tkwi pół miasta

Gminy Domaszowice. Ma ona nową

i wybiera go na kolejne kadencje. Przecież to jest absurdalne myślenie, tych, którzy pod-

szatę graficzną, zróżnicowaną treść

noszą zarzut ciężkiej choroby polskich samorządów. Przypomnę tylko, że samorząd tery-

artykułów i charakteryzuje się całko-

torialny w Polsce ma już swoją 26-letnią tradycję (nie licząc tej przedwojennej), a zdecen-

witym brakiem reklam.

tralizowanie wyzwoliło uśpioną kreatywność Polaków, ich pracowitość i gospodarność
oraz coś, co można nazwać mądrym patriotyzmem. To właśnie ten mądry, lokalny patrio-

W nowej gazecie, której pierwszy

tyzm sprawił, że każda spośród blisko 2500 gmin w Polsce poczyniła mniejsze lub więk-

numer macie okazję trzymać w dło-

sze inwestycje w poprawę jakości życia swoich mieszkańców, a umiejętność absorpcji

niach, chcemy pisać przede wszyst-

środków zewnętrznych (zwłaszcza tych z UE) przez samorządy, pozytywnie zaskoczyła.

kim o sprawach dotyczących miesz-

Dzięki ciężkiej pracy samorządowców wszystkich szczebli mamy Polskę, która w sferze

kańców naszej gminy. Chcemy poru-

infrastrukturalnej dogania Europę, przybliża mieszkańców naszego kraju do standardów

szać tematy z różnych dziedzin tak,

cywilizacyjnych, które są niezbędne do tego, aby wieść spokojne życie. Współautor sukce-

aby każdy znalazł w niej coś dla sie-

su polskiej reformy samorządowej i jeden z najwybitniejszych specjalistów w zakresie

bie.

samorządności terytorialnej prof. Regulski powiadał: „Państwo powinno zająć się tym,
czym musi, tym, czym nie musi, lepiej zajmie się obywatel”. To jest esencja samorządno-

Mamy nadzieję, że nasza propozycja czytelnicza przypadnie Wam do

ści .
Być może samorząd należy zreformować, chociażby w obszarze funkcjonowania

związku

powiatów i gmin, obciążonych dużą ilością zadań i małą ilością środków finansowych na

z tym, że to dopiero początki, oczeku-

ich realizację. Być może warto rozpocząć publiczną dyskusję o ewolucyjnej zmianie funk-

jemy Waszych uwag i propozycji.

cjonowania samorządów, ale należy to zrobić w pełnej konsultacji z samorządowcami

Ufamy, że wraz z pierwszym nume-

i społeczeństwem. Nie można natomiast serwować dziś samorządowej Polsce zamętu.

gustu.

Jednocześnie,

w

rem uniknęliśmy błędów. Póki co,
życzymy przyjemnej lektury.

Czy nie dziwne jest, że zmiany w funkcjonowaniu samorządu zaczyna się od kwestii eliminacji tych, którzy dziś sprawują funkcje wójtów, burmistrzów czy prezydentów
miast, zamiast spróbować wzmocnić samorząd kompetencjami i większą ilością środków
publicznych? Tu nie ma przypadku, tu w grę wchodzi bezpardonowa walka o władzę

Zespół redakcyjny

w samorządowej Polsce.
Tomasz Dłubak
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Gminny konkurs wiedzy pożarniczej
W dniu 16 marca 2017 r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice odbył się etap gminny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Uczniowie rywalizowali w kategorii szkół podstawowych (4 osoby) i szkół
gimnazjalnych (7 osób). W tym roku turniej był wyjątkowo emocjonujący,
ponieważ do wyłonienia zwycięzcy w obu kategoriach potrzebna była dogrywka. Kat. szkoły podstawowe: 1. Marta Turko 2. Jakub Sas 3.Bartosz Rojowski. Kat. szkoły gimnazjalne: 1.Kamil Janiszewski, 2. Jakub Leszczyk,
3. Martyna Bursakowska. Nagrody, dyplomy oraz słodycze wręczyli: Wójt
Zenon Kotarski, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Domaszowicach dh Roman Durski, Komendant
Gminny Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Domaszowice dh Radosław Matysik. Serdecznie gratulujemy wszystkim
uczestnikom i informujemy, że najlepsi pojadą na eliminacje powiatowe.

„Klucz do kompetencji…”
Gmina Domaszowice przystąpiła do projektu partnerskiego „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego”.
Od listopada 2016 r. w Szkole Podstawowej w Domaszowicach uczniowie mogą korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz kół zainteresowań
podnoszących poziom kompetencji kluczowych. Dodatkowo zostaną wyposażone pracownie: matematyczna, przyrodnicza i do j. angielskiego oraz szkoła
będzie

doposażona

w

narzędzia

TIK

(technologie

informacyjno-

komunikacyjne) m.in.: tablety, aparaty fotograficzne, oprogramowanie multimedialne, tablicę interaktywną. Uczniowie korzystający z zajęć będą uczestniczyć w wycieczkach tematycznych m.in.: do teatru lalek, kina na film anglojęzyczny, Szkoły Grafiki Komputerowej, na Uniwersytet Śląski, czy też zoo we
Wrocławiu. Wartość projektu to ok. 193 000 zł. Projekt będzie realizowany do
30 czerwca 2018 roku.

Razem dla lepszej edukacji w Powiecie
Namysłowskim
Gmina Domaszowice przystąpiła do projektu partnerskiego „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”. Obecnie rozpoczynamy jego realizację – uczniowie będą mogli korzystać z dodatkowych zajęć oraz kół zainteresowań podnoszących poziom kompetencji kluczowych. Dodatkowo pracownie zostaną wyposażone
w pomoce z zakresu chemii, fizyki, j. polskiego, angielskiego i niemieckiego; szkoła
będzie doposażona w narzędzia TIK (technologia informacyjno-komunikacyjna)
m.in.: oprogramowanie multimedialne, tablicę interaktywną, laptop oraz inne materiały dydaktyczne. Uczniowie korzystający z zajęć będą uczestniczyć w wycieczkach
tematycznych m.in. :do Centrum Nauki Kopernik, Ogrodu Botanicznego, Krasiejowa, Kletna, Katowic – Uniwersytet Śląski Wydział Automatyki i Robotyki. Poza tym
odbędą się zajęcia z chemii, j. angielskiego i j. niemieckiego z udziałem gimnazjalistów w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Namysłowskiego.
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Pomoc dla potrzebujących
7 marca 2017 roku już po raz czwarty w ramach Podprogramu 2016 Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 pracownicy Ośrodka Pomocy
Społecznej w Domaszowicach rozdali paczki żywnościowe w ilości 390 sztuk,
które zawierały takie produkty jak m.in.: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki,
mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, fasola
biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały i olej rzepakowy.
Program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, od kiedy jest realizowany
nie zdarzyło się, aby cokolwiek zostało zwrócone do organizatora. To pokazuje,
że potrzeby są bardzo duże, dlatego w najbliższym czasie zostanie zorganizowana kolejna pomoc.

Informacja dla hodowców drobiu
Informujemy, że z uwagi na wystąpienie na terenie kraju 57. przypadków choroby

grypy

ptaków

u

ptactwa

dzikiego

i

wolnożyjącego oraz

59.

ognisk choroby u ptactwa hodowlanego Rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków nadal obowiązuje.
Ze względu na rozwojowy charakter sytuacji zakaz wypuszczania drobiu
obowiązuje do odwołania.
Ponadto, hodowcy powinni notyfikować do odpowiednich osób i instytucji
(lekarz weterynarii prywatnej praktyki, urzędowy lekarz weterynarii, wójt/
burmistrz/prezydent miasta) podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.

Wiadukt zamknięty
Wiadukt łączący miejscowość Strzelce z drogą krajową nr 42 od 2014 roku jest
wyłączony z użytkowania. Występują na nim liczne, widoczne spękania pionowe filarów oraz spękania cegieł i rozluźnienie niektórych elementów kamiennych w przyczółkach, co w znacznym stopniu osłabiło nośność skrajnych filarów. Ze względów bezpieczeństwa, staraniem Urzędu Gminy Domaszowice od
jesieni 2014 roku dokonano zamknięcia obiektu dla ruchu kołowego, poprzez
zamontowanie słupków w pasie jezdni oraz oznakowanie wiadukt z obu stron
odpowiednimi znakami.

Nieustalony sprawca dokonał zniszczenia słupków

ograniczających ruch na tym obiekcie. Z powodów bezpieczeństwa wysypano
od strony Strzelec ziemię, aby uniemożliwić wjazd na ten zagrożony obiekt budowlany. Niestety, ale nieodpowiedzialne osoby nadal niszczą zastosowane zabezpieczenia oraz używają nieczynnego wiaduktu do przeprawy. Ostrzegamy,
że korzystanie z obiektu jest niebezpieczne i zabronione!
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Puchar
Burmistrza Bielawy

Dni Otwarte w szkole
w Polkowskiem

W ramach akcji promującej czytelnictwo

4 marca 2017 r. odbył się III Międzynaro-

21 marca 2017 r. uczniowie kl. II – IV

dowy Turniej o Puchar Burmistrza Mia-

W marcu 2017 r. w Szkole Podstawowej

Szkoły Podstawowej w Domaszowicach

sta Bielawa w zapasach w stylu wolnym

wraz z Małgorzatą Suchecką, Jolantą Bo-

i zapasach kobiet. W zmaganiach uczest-

gacz i Małgorzatą Rybitw przygotowali

niczyło 300. zawodników i zawodniczek

rozprawę sądową nad książką. Wobec

z 28. klubów z 9. województw oraz 4.

książki wniesiono oskarżenie, że w dobie

krajów (Polska, Ukraina, Czechy, Litwa).

komputeryzacji

Gościem honorowym imprezy był Mar-

Rozprawa nad książką

i nieustannego rozwoju

techniki jest przeżytkiem. Czy książka się

w Polkowskiem zostały zorganizowane dni
otwarte, których zwieńczeniem były zajęcia
otwarte połączone z obchodami pierwszego
dnia wiosny. Uroczystość przebiegała pod
hasłem: "Szukamy Wiosny – odkrywamy
talenty".

cin Marcinkiewicz.

obroniła ?
Wiele spraw spornych rozpatrywanych jest

„Orzeł”

w sądzie. My musieliśmy rozstrzygnąć pro-

w punktacji drużynowej i zdobył pięć

blem, czy we współczesnym świecie po-

medali

trzebna jest książka, czy też można ją za-

z Namysłowa wystąpiło czterech repre-

mknąć

muzeum.

zentantów Zespołu Gimnazjalno - Szkol-

W rozprawie wzięli udział: sędzia, proku-

nego w Domaszowicach oraz jedna absol-

rator, obrońca. Ponadto, głos zabrali świad-

wentka „naszej” szkoły.

w

archiwum,

wywalczył

czwarte

indywidualnie.

W

miejsce
drużynie

kowie obrony i oskarżenia, a także wypowiedziała

się

sama

książka.

To bardzo ważne, aby młodych odbiorców
wychowywać w tradycji literackiej. Czyta-

Żegnając zimę i witając wiosnę, jednocześnie

nie poszerza horyzonty, rozwija wyobraź-

promowano szkołę, prezentując jej warunki
lokalowe, integrując społeczności szkolną

nię i czyni ludzi po prostu szczęśliwszymi.
Warto więc zachęcać do odwiedzania bibliotek, do wypożyczania książek, do czytania i „wprowadzić na stałe” modę na czytelnictwo, tak aby czytanie kojarzyło się
z ciekawym stylem życia, a nie obowiązkową lekturą. Nasz sąd nad książką zakończył się wydaniem pomyślnego wyroku dla
książki. W mowie końcowej sędzia orzekł,
że książka jest bardzo ważnym elementem
naszego życia. Może współistnieć z innymi
środkami

przekazu,

wspierając

je

i uzupełniając. Z czytania nie wolno zrezy-

Bezkonkurencyjni w swoich kat. wago-

i przedszkolną.

wych okazali się Aleksandra Witoś (52

Elżbieta Idzi – dyrektor szkoły powitała zgro-

kg, absolwentka) oraz Krystian Krupiński

madzonych i przedstawiła plan dnia.

(59 kg). Blisko złotych medali byli także

Wszyscy wyszli na plac przed szkołę, aby

Marcin Stanek w kat. wag. do 47 kg, który

spalić kukłę – marzannę i przywołać wiosnę

ostatecznie musiał zadowolić się brązo-

radosnymi okrzykami i piosenkami. Po po-

wym medalem oraz Kacper Adamiak

wrocie do szkoły dzieci popisywały się swoi-

w kat. wag. do 66 kg, który wywalczył

mi wszechstronnymi talentami. Był też mię-

srebro. Po „nasz” piąty medal sięgnął

dzyklasowy konkurs plastyczny: "Pani Wio-

Kamil Niezgoda, który był trzeci w kat.

sna". Dzieci wykazały się dużą wyobraźnią i

wag. do 53 kg.

niezwykłym zmysłem artystycznym.

Zawody te były bardzo dobrym spraw-

Dodatkowo ciekawym zadaniem było szuka-

dzianem i pierwszym startem w tym roku

nie "wiosennych niespodzianek" w pobliżu

dla tej grupy wiekowej. Aleksandra Witoś

naszej szkoły. Wszystkim występom przyglą-

oraz Krystian Krupiński mają duże szan-

dało się jury, które nagrodziło wszystkie

se na reprezentowanie Polski podczas

dzieci.

rozgrywanych po raz pierwszy w historii

Przy zaangażowaniu grona pedagogicznego

Mistrzostw Europy do lat 14-tu, które

dzieci przekonały się, że czas spędzony w

zostaną rozegrane w stolicy Serbii Bel-

szkole może być dobrą zabawą. Niecodzien-

gradzie w dniach 19-21 maja 2017 r.

ne zajęcia zintegrowały społeczność szkolną i

Gratulacje dla wszystkich zawodników

przedszkolną, wytworzyły poczucie wspól-

i powodzenia w dalszej części sezonu!

noty, przede wszystkim były świetną zabawą
i promocją szkoły.

gnować!
Jolanta Bogacz

Marcin Marcinkiewicz
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Baśniowe

zmagania

Szkoła w Polkowskiem

z językiem niemieckim

„Wiosna”

Dnia 1 marca 2017 r. w Zespole Gimna-

Pierwszego dnia astronomicznej wiosny

"Dla mamy, pani, dla dziewczynek,

zjalno – Szkolnym w Domaszowicach

tj. 20 marca w publicznym przedszkolu

odbył się I Szkolny Konkurs Pięknego

w Domaszowicach odbył się konkurs

w domu, szkole, na wycieczce,

Czytania w Języku Niemieckim. W kon-

recytatorski pt.: "Wiosna".

kursie wzięli udział uczniowie gimna-

Chętne dzieci przygotowały piękne wier-

zjum, którzy zmierzyli się z różnymi tek-

sze: o

wiosennych porządkach, sposo-

Choć mówią o nas słaba płeć – jesteśmy

stami w tym języku. Tematem przewod-

bach podróżowania wiosny, o kwiatach

siłaczkami, chociaż dzisiejszy świat sta-

nim były baśnie braci Grimm.

wiosennych

wiosny.

wia przed nami coraz trudniejsze zada-

Wszystkie recytowały wspaniale, każde

nia – radzimy sobie z nimi doskonale.

i

o

oznakach

świętuje Dzień Kobiet

dziecko otrzymało dyplom i pamiątkową,
ciekawą książkę. Podczas recytacji wyłoniono przedstawicielkę, Antoninę Sławską, która reprezentowała nasze przedszkole na VI Powiatowym Konkursie
Recytatorskim
Bibliotekę

organizowanym

Publiczną

w

przez

Namysłowie

i zdobyła tam wyróżnienie. Gratulujemy
Tosi i życzymy dalszych sukcesów.

każdego dnia dobry uczynek to jest od chłopców dobry upominek".

Jedno się jednak nie zmienia – nadal chcemy
być komplementowane i obdarowywane
kwiatami. Dzień Kobiet to właśnie taki wyjątkowy dzień, w którym każda z nas dobrowolnie rezygnuje z bycia silną i niezależną,
na rzecz kwiatów, czekoladek i komplementów właśnie. W tym dniu panowie i chłopcy
z naszej szkoły stanęli na wysokości zadania
i uśmiechami oraz życzeniami sprawili swoim koleżankom wiele radości. Nie zabrakło
niespodzianek i upominków dla naszych
wspaniałych kobiet. Panie otrzymały piękne
kwiaty, a dziewczynki drobne upominki od

Konkurs składał się z 3 konkurencji: zapre-

chłopców.

zentowania tekstu przygotowanego wcze-

Uczniowie szkoły i przedszkolaki przygoto-

śniej (wybrana baśń), tekstu nowego oraz

wali program artystyczny, w którym nie za-

łamańca językowego. Oceniana była prze-

brakło śpiewu, tańca i humoru.

de wszystkim poprawność wymowy, interpunkcja, intonacja, tempo, wczucie się
w sytuację bohaterów, oddanie nastroju
utworu.
Jak co roku, dnia 21 marca przedszkolaki
Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie

z naszego przedszkola, wyruszyły w po-

ze wszystkimi tekstami. Zwycięzcami zo-

chodzie przez Domaszowice, aby przywi-

stali:

tać wiosnę i przegonić zimę. Podczas wy-



I miejsce – Norbert Morga (kl. I)

prawy śpiewały piosenki o wiośnie i nio-



II miejsce – Natalia Niezgoda (kl. III)

sły kolorowe gaiki. Dzieci w czasie spa-



III miejsce – Szymon Grzesik (kl. II)

ceru odwiedziły także Tomasz Dłubaka-

Wyróżnienia:



Wiktoria Kurek (kl. I)



Oskar Droździel (kl. II)

Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody
rzeczowe (m.in. słowniki polsko – niemieckie).

Zastępcę Wójta i pracowników Urzędu
Gminy Domaszowice. Na pamiątkę powitania wiosny pozostawiły w urzędzie
kolorowy wiosenny gaik, który zastępca
wójta przekazał Wójtowi Zenonowi Kotarskiemu. Dzięki wyprawie przedszkolaków zza chmur wyjrzało słoneczko,
zrobiło się cieplej, a i nasze nastroje stały
się radośniejsz.Tego życzymy wszystkim!

Edyta Ciok – Krupińska

Sabina Buchta
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Swoją obecnością zaszczyciły nas także panie
emerytki niegdyś pracujące w tutejszej szkole. Przy kawie i cieście wszyscy goście miło
spędzili czas. Pani dyrektor dziękuje rodzicom za pomoc w przygotowaniu poczęstunku.
Jolanta Wojciechów, Katarzyna Sławska
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PYTANIE DO SOŁTYSA

PYTANIE DO RADNEGO

Funkcję sołtysa wykonuje Pan już dwadzieścia siedem lat.
pełnienie funkcji sołtysa wsi?

Jest Pan już czwartą kadencję Przewodniczącym Rady
Gminy Domaszowice stąd pytanie: Którą kadencję
samorządu ocenia Pan najlepiej i dlaczego?

Najważniejsza jest dobra współpraca z mieszkańcami oraz

Bardzo dobrze pamiętam i oceniam pracę samorządu

Radą Sołecką. Jestem osobą, która jest bardzo aktywna,

terytorialnego w latach 2002-2006 oraz 2006-2010. Praca

podchodzę

w tych radach charakteryzowała się wysokim poziomem

Proszę odpowiedzieć, jaki jest przepis na tak długie

do

moich

zadań

ze

społecznikowskim

zaangażowaniem. Ufam, że mieszkańcy wsi Polkowskie

merytorycznym, a radni zajmowali się

dostrzegają jak dbam o interesy tej społeczności i darzą mnie

zostali powołani czyli rozwiązywaniem problemów gminy

już blisko 30 lat dużym zaufaniem. Nadmienię, że zależy mi

i jej mieszkańców. W dzisiejszej Radzie Gminy za dużo

na tym, aby wśród młodych ludzi znalazł się ktoś, kto

uprawia się polityki a prym w tym wiodą radni opozycyjni,

podobnie jak ja, z takim zaangażowaniem podejdzie do

zapominając

spraw naszej miejscowości.

samorządowych.

o

najważniejszych

tym , do czego

zadaniach

radnych

środki transportu, wyeksploatowane już samochody, mimo dbałości i ciągłej ich konserwacji ulegają częstym awariom, bowiem
są to pojazdy, które mają po dwadzieścia pięć i więcej lat. Należałoby odnowić tabor samochodowy. W zamierzeniach na rok 2017
z Romanem Durskim prezesem Za- karosacji ma zostać poddany samochód OSP Siemysłów, który
rządu Oddziału Gminnego Związku całkowicie odmówił posłuszeństwa, a pod koniec roku również
samochód OSP Strzelce.
Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Domaszowicach rozmawiała Kto zarządza OSP na terenie naszej gminy?
W skład Zarządu Gminnego wchodzą następujący druhowie:
Katarzyna Sławska
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP –Roman Durski;
Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP- Zbigniew
Jak wygląda struktura OSP na terenie Gminy Domaszowice?
Feduch, Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RPNa terenie Gminy Domaszowice działa 6 jednostek OchotniZenon Kotarski, Komendant Oddziału Gminnego ZOSP RP –
czych Straży Pożarnych tj: OSP Domaszowice, OSP Siemysłów,
Radosław Matysik Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP
OSP Strzelce, OSP Woskowice Górne, OSP Wielołęka , OSP WłoRP – Marcin Korecki.
chy. Z czego, OSP Siemysłów i OSP Strzelce są włączone w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, natomiast jed- Z jakimi problemami musicie się borykać?
nostka OSP Strzelce, jako jedna spośród pięciu z terenu powiatu, Jak już wcześniej wspomniałem, jednym z większych problemów
działa również w strukturach Wojewódzkiej Brygady Odwodo- są wyeksploatowane już w dość znacznym stopniu pojazdy powej o specjalizacji ratownictwa technicznego i wysokościowego żarnicze, które wyjeżdżają do zdarzeń w zasadzie tylko dzięki
ciężkiej pracy kierowców. Ponadto, od jakiegoś czasu w związku
realizując swoje zadania w zakresie podstawowym.
z migracją zarobkową młodzieży oraz dorosłych , daje się we
Po co organizujecie coroczne spotkania OSP?
znaki odczuć brak osób upoważnionych do prowadzenia samoNa corocznie organizowanych zebraniach sprawozdawczych
chodów uprzywilejowanych, jak również strażaków mogących o
zarząd OSP przedstawia sprawozdania z działalności danej jedkażdej porze uczestniczyć w działaniach ratowniczo-gaśniczych.
nostki, pod względem operacyjnym i statutowym , przedstawia
W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować tym wszystrównież sprawozdanie finansowe - bilans roczny, rozlicza finankim druhom, którzy pomimo obowiązków poświęcają swój czas,
se. Te informacje są weryfikowane przez komisję rewizyjną, któniezależnie od pory dnia i nocy. Kolejnym problemem są warunra orzeka w jakim stopniu zrealizowane są plany i cele, które
ki lokalowe w strażnicach. W OSP Włochy oraz OSP Strzelce kozostały przedłożone do realizacji w roku ubiegłym. Na podstawie
nieczne jest podjęcie przedsięwzięcia mającego na celu te warunotrzymanych informacji stawia wniosek o udzielenie lub nieuki poprawić, gdyż samochody oraz przyczepki na sprzęt parkodzielenie absolutorium zarządowi.
wane są pod gołym niebem.
Jakie są najważniejsze zadania do zrealizowania?
Jeśli chodzi o najważniejsze projekty do zrealizowania to główną Dziękuję za rozmowę.
bolączką naszych strażaków z terenu Gminy Domaszowice są

Podsumowanie działalności OSP w Gminie
Domaszowice
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Pałac w Gręboszowie (pocztówka ze zbiorów Zbigniewa Hendrysiaka)

Domaszowice (pocztówka ze zbiorów Zbigniewa Hendrysiaka)

Domaszowice (pocztówka ze zbiorów
Zbigniewa Hendrysiaka)

Gmina Domaszowice powstała w 1973 r., stanowi część historycznej
ziemi namysłowskiej. Ziemia namysłowska wchodziła w skład państwa
Piastów od połowy X w. jako część składowa dzielnicy śląskiej. W roku
1294 książę wrocławski Henryk V Gruby oddał wschodnią część
księstwa położoną po prawej stronie Odry księciu głogowskiemu
Henrykowi III łącznie z Namysłowem i okolicami. W 1312 roku
Namysłów przypadł jako scheda po ojcu, synom - Konradowi i Bolkowi,
następnie Konradowi Oleśnickiemu, który od 1312 r. przybrał tytuł
księcia namysłowskiego. Na mocy złożonego w 1329 r. hołdu królowi
czeskiemu oraz traktatu trenczyńskiego - w roku 1335 Namysłów z
okolicą znalazł się pod panowaniem czeskim, aby w roku 1359 zostać
włączonym do księstwa wrocławskiego. Od 1526 r. znalazł się w ramach
monarchii habsburskiej, a od 1741 r. został wcielony przez Prusy. Dnia
20 marca 1921 r. odbył się plebiscyt w sprawie przyłączenia części
powiatu namysłowskiego do Polski. Ciekawostką jest, że siedzibą władz
komisji plebiscytowej były Domaszowice w budynku, gdzie obecnie
znajduje się Urząd Gminy. Na pamiątkę tego faktu historycznego
ufundowano tablicę na ścianie budynku Urzędu. Namysłów wraz z
okolicami znajdował się pod panowaniem niemieckim aż do
wyzwolenia w styczniu 1945 r. Podczas II wojny światowej rejon
obecnej gminy Domaszowice wchodził w skład Batalionu Armii
Krajowej - Namysłów. I Kompania tego batalionu o nazwie "Kąkol" z
siedzibą w Namysłowie obejmowała między innymi wieś Gręboszów.
III Kompania z siedzibą w Domaszowicach obejmowała swą
działalnością między innymi wsie Strzelce, Domaszowice, Woskowice,
Siemysłów i Włochy. Kompanię Domaszowice zorganizował i jej
pierwszym dowódcą był kapral Józef Robaszkiewicz.
Na podstawie "Monografii Gminy Domaszowice" R.Majcher

Włochy (pocztówka ze zbiorów Zbigniewa Hendrysiaka)

Wielołęka (pocztówka ze zbiorów Zbigniewa Hendrysiaka)
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BIBLIOTEKA POLECA

Gminny Dzień Kobiet

Derby

Warto przeczytać

Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotni-

Polonia Domaszowice pokonała 7:1 (3:0 do

Światło między

cza Straż Pożarna w Siemysłowie razem

połowy) Burzę Gręboszów w derbowym

oceanami

z Gminą Domaszowice byli organizatora-

spotkaniu, które obyło się na płycie boi-

M.L. Stedman

mi

obchodów Gminnego Dnia Kobiet,

ska OSiR w Domaszowicach w dniu 26

który odbył się na świetlicy wiejskiej

marca 2017 roku. To pierwsze spotkanie

w dniu 25 lutego br.

wiosennej rundy rozgrywek B klasy.

To coroczne spotkanie skupiło grono pań

Spotkanie odbywało się pod dyktando go-

działających w kołach gospodyń wiejskich

spodarzy, którzy już od 9. minuty prowa-

z terenu Gminy Domaszowice. Uroczy-

dzili z Burzą 1:0. Bramkę zdobył Konrad

stość rozpoczęła się od życzeń złożonych

Dzwoniarek. Goście zostali zdominowani

przez Zenona Kotarskiego—Wójta Gminy

przez gospodarzy, gra toczyła się w więk-

kochająca żona Isabel, która decyduje się dzielić

Domaszowice oraz symbolicznych kwia-

szości na środku boiska lub pod bramką

z nim samotność, stopniowo przynoszą mu

tów, które pomogli mu wręczać Tomasz

Burzy. Na efekty tego działania nie trzeba

spokój i pozwalają pokonać upiory przeszłości.

Dłubak—Zastępca Wójta Gminy Domaszo-

było długo czekać, bowiem w 34. min. Mi-

Los wystawia ich jednak na ciężką próbę. Po

wice, Jan Nowak—Przewodniczący Rady

chał Kędzior z Polonii, a następnie w 36

dwóch poronieniach i wydaniu na świat mar-

Gminy Domaszowice oraz Zdzisław Weso-

min. Mateusz Nęcki, zdobyli bramki dla

twego chłopca, Isabel dowiaduje się, że nie bę-

ły—były Sekretarz Gminy Domaszowice.

Domaszowic i pierwsza połowa zakończyła

dzie mogła mieć dzieci, i popada w depresję. I

„Rok 1920. Tom Sherbourne,

inżynier

z

Sydney,

wciąż nie może się uporać
ze wspomnieniami z Wielkiej Wojny. Posada
latarnika na oddalonej o 100 mil od wybrzeży
Australii niezamieszkanej wysepce Janus Rock i

wówczas zdarza się cud: do brzegu wyspy przybija łódź ze zwłokami mężczyzny i płaczącym
niemowlęciem. Ulegając namowom żony, kierując się głosem serca, a nie zasadami moralnymi,
Tom podejmuje decyzję, której konsekwencje
położą się cieniem na życiu wielu ludzi….”

Behawiorysta
Maria Gołyski Przewodnicząca KGW w Siemysłowie otrzymuje kwiaty i życzenia od wójta Zenona Kotarskiego

W uroczystości uczestniczyli też m.in.: Jacek Warga i Krzysztof Białkowski - radni z
Siemysłowa, Alicja Piasecka - Sekretarz
Gminy Domaszowice, Alicja Lew - dyrektor Publicznego Przedszkola w Domaszowicach, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi, w tym Piotr Łącki sołtys Siemysłowa i zaproszeni goście ,
wśród których dominowały oczywiście
kobiety. Panowie z miejscowej OSP, wchodząc w role kelnerów i DJ-a, zajęli się obsługą techniczną podczas wieczoru. To nie
była jedyna niespodzianka z ich strony—
przygotowali występ artystyczny, który
szczególnie przypadł do gustu obecnym na
sali paniom. Dobra zabawa trwała do późnych godzin wieczornych. W przyszłym
roku planuje się
Włochach.

podobne spotkanie we
/KS/

Remigiusz Mróz
się wynikiem 3:0 dla Polonii. Po przerwie,
Burza

zabrała się do odrabiania strat.

„Zamachowiec

zajmuje

Z wielkim animuszem zaatakowała druży-

przedszkole, grożąc, że zabi-

nę gospodarzy i w 49. min. Mateusz Zal-

je wychowawców i dzieci.

wert zmniejszył

Policja jest bezsilna, a męż-

przewagę Polonii

do

dwóch bramek, zdobywając gola dla Burzy

czyzna

Gręboszów. Przez chwilę piłkarze z Grębo-

żadnych żądań. Nikt nie wie, dlaczego wziął

szowa zaczęli dominować na boisku, aż do

zakładników, ani co zamierza osiągnąć. Sytuację

56. minuty, gdy Mateusz Nęcki z Polonii na

komplikuje fakt, że transmisja na żywo z przed-

nowo powiększył przewagę gospodarzy do

szkola pojawia się w internecie. Służby w akcie

trzech bramek. Od tego momentu gra była

desperacji proszą o pomoc Gerarda Edlinga,

już całkowicie zdominowana przez Polo-

byłego prokuratora, który został dyscyplinarnie

nię, która wbiła gościom jeszcze trzy gole
(63’ Michał Kapłon; 89’ Ivo Pabiniak, 90+3
Paweł Kapłon). Mecz był pełen żółtych i
czerwonych kartek. Boisko opuścili : Bartosz Nowicki (Burza) w 85 minucie oraz na
koniec meczu Kacper Sławenta (Polonia)
oraz piłkarze Burzy Mariusz Raduchowski
i Szymon Głowacz.
/TD/
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nie

przedstawia

wydalony ze służby. Edling jest specjalistą od
kinezyki, działu nauki zajmującego się badaniem komunikacji niewerbalnej. Znany jest nie
tylko z ekscentryzmu, ale także z tego, że potrafi
rozwiązać każdą sprawę. A przynajmniej dot y c h c z a s

t a k

b y ł o … ”
/EM/
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Zachowek a ochrona

Kwietniowe sesje Rady Gminy

najbliższych

W dniach 6 i 30 marca 2017 roku odbyły się sesje Rady Gminy

Zachowek ma służyć „urzeczywistnianiu

Domaszowice. Otwierał je Jan Nowak – Przewodniczący Rady

funkcji prawa spadkowego. W nauce pra-

Gminy Domaszowice. Przebieg obu był zbliżony: po przyjęciu

wa podkreśla się bowiem, że instytucje

porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji był czas na in-

prawa spadkowego oprócz ochrony wła-

terpelacje i zapytania radnych, po których Przewodniczący

sności powinny również: spajać więzi

Rady Gminy przedstawił informację o działaniach podjętych

rodzinne; odpowiadać kształtowi stosun-

w okresie międzysesyjnym. Następnie Wójt Gminy przedstawił

ków majątkowych w danym społeczeń-

sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyj-

stwie; umacniać stabilność obrotu oraz

nym. Dodatkowo na sesji w dniu 6 marca Dyrektor Gminnej

zapobiegać nadmiernemu rozdrobnieniu

Biblioteki Publicznej w Domaszowicach przedstawiła sprawoz-

majątku. […] Służy ono ochronie najbliż-

danie z działalności za rok 2016. Została też przedstawiona

szych członków rodziny spadkodawcy

informacja dotycząca składania oświadczeń majątkowych.

przed jego arbitralnością w rozrządzeniu majątkiem na wypadek

Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie zrela-

śmierci”. Ponadto „udzielenie przez prawo spadkowe ochrony prawnej

cjonował Zbigniew Juzak – dyrektor PUP w Namysłowie.

i ekonomicznej najbliższym spadkodawcy na wypadek rozrządzenia

dr Paweł Kuczma

majątkiem na wypadek śmierci jest rozwiązaniem powszechnie spotyW dniu 6 marca 2017 r. podjęto uchwały w sprawie:

kanym i akceptowanym w państwach członkowskich Unii Europej-

1) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimna-

skiej” (wyrok TK, sygn. P 56/11), jest również głęboko zakorzenione

zjum

w tradycji polskiego prawa spadkowego.

do

nowego

ustroju

szkolnego;

2) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

Zachowek jest instytucją prawa spadkowego, która służy osobom nie-

D o m a s z o w i c e

2 0 1 7 ;

uwzględnionym w testamencie. Poprzez zgłoszenie żądania zapłaty

3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu;

zachowku mogą one domagać się skutecznie przed sądem zapłaty

4) zmiany uchwały Nr XXII.133.2016 Rady Gminy Domaszowi-

określonej kwoty pieniężnej.

ce z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej

Art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi bowiem, że: „Zstępnym, mał-

prognozy finansowej;

5)

żonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do

zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Doma-

spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do

szowice na 2017 rok;

pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie war-

6) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Domaszo-

tości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu

wice.

ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału

W dniu 30 marca 2017 r. podjęto uchwały w sprawie:

(zachowek)”. Prawo do zachowku stanowi zatem ograniczenie wolno-

1) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji

ści testowania jedynie na rzecz najbliższych spadkodawcy, z którymi za

Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodo-

życia tworzył on „małą rodzinę” oraz „wielką rodzinę”.

ciągów

spółka

Sprawą konstytucyjności zachowku zajął się nawet Trybunał Konstytu-

z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2017

cyjny. W uzasadnieniu wyroku z 15 lipca 2013 r. (P 56/11) przyznał co

– 2019;

prawda, że prawo do zachowku ogranicza swobodę spadkodawcy do

2) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę;

decydowania o swoim majątku, ale ograniczenie to jest konieczne ze

3) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do

względu na ochronę praw i wolności najbliższych członków jego rodzi-

nowego ustroju szkolnego;

ny. Trybunał wskazał też, że prawo do zachowku nie jest nadmiernym

i

Usług

w

r o k u

Komunalnych

„EKOWOD”

4) zmiany uchwały Nr 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 rok.

utrudnieniem dla spadkodawcy, bo kodeks cywilny daje mu kilka możliwości pozbawienia najbliższych prawa do zachowku, jeżeli uzna to za
konieczne (np. poprzez wydziedziczenie, uczynienie darowizn wyłączonych z obowiązku zaliczenia na poczet schedy spadkowej itd.).
Należy przypomnieć, że prawo domagania się zachowku jest ograni-

Po odpowiedziach na interpelacje i zapytania radnych Przewodniczący udzielił głosu zebranym w ramach punktu wolne
wnioski, po czym zamknął obrady sesji.

czone w czasie i ulega przedawnieniu po upływie okresu 5 lat od ogłoszenia testamentu. Przedawnienie następuje jednak dopiero wskutek
podniesienia zarzutu przedawnienia.
dr Paweł Kuczma

/KS/
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OGŁOSZENIE WÓJTA
ZAPRASZAMY RODZICÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH
I SZKOLNYCH NA SPOTKANIA DOT. NOWEGO PLANU
P R ZE W OZ ÓW
OR AZ
OR GA NI Z A C JI
Z A JĘ Ć
DYDATKTYCZNYCH W NOWYM ROKU SZKOLNYM

Wójt Gminy Domaszowice informuje, że dnia 20 kwietnia
2017

roku

na

tablicy

Domaszowice, sołectwa

ogłoszeń

Urzędu

Gminy

Strzelce i Wielołęka zostanie

wywieszony oraz umieszczony na stronie internetowej



PLAN SPOTKAŃ
SIEMYSŁÓW - 12 V 2017—ŚWIETLICA WIEJSKA
W SIEMYSŁOWIE—GODZ.17.30.



DOMASZOWICE – 15 V 2017—SALA NARAD UG—
GODZ.17.30.



DZIEDZICE/WŁOCHY– 16 V 2017—ŚWIETLICA
WIEJSKA WE WŁOCHACH—GODZ.17.30.



POLKOWSKIE - 17 V 2017— ŚWIETLICA WIEJSKA
W POLKOWSKIEM—GODZ.17.30.



WOSKOWICE GÓRNE– 22 V 2017— ŚWIETLICA
WIEJSKA W WOSKOWICACH G.—GODZ.17.30.



WIELOŁĘKA/NOWA WIEŚ/ZOFIJÓWKA—23 V 2017—
ŚWIETLICA WIEJSKA W WIELOŁĘCE—GODZ.17.30.



STRZELCE - 24 V 2017—ŚWIETLICA
W STRZELCACH—GODZ.17.30.

WIEJSKA

Gminy Domaszowice w domenie: www.domaszowice.pl
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargu:
Obręb Strzelce
- budynek po byłej szkole w miejscowości Strzelce 42/2
położony na działce numer 538/1,

- działka niezabudowana numer 345/6 o pow. 0,6100 ha,
- działka niezabudowana numer 537/1 o pow. 1,0600 ha,
Obręb Wielołęka
- działka niezabudowana numer 251 o pow. 0,1700 ha.

e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści
W ramach projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” realizowanego
m.in.: w Gminie Domaszowice zostaną przygotowane programy szkoleniowe w 9 obszarach:
edukacja, sprawy codzienne, finanse, relacje z bliskimi, praca i rozwój zawodowy, zdrowie
odpoczynek 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 tematyka
szkoleń dla poszczególnych grup może być różna i będzie zależała od zapotrzebowania uczest-
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w tym osoby z niepełnosprawnościami. W ramach realizacji projektu zostanie utworzona platforma internetowa, na której będą dostępne wszystkie materiały wypracowane w ramach projektu (podręczniki, programy szkoleń, kursy e-learningowe czy nagrania webinariów).
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