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Ruszają gminne inwestycje 

z Wójtem Zenonem Kotarskim rozmawiała Katarzyna Sławska 
  

M ieliśmy okazję rozmawiać już o inwestycjach planowanych na rok 2018, 
za nami pierwszy kwartał, na jakim etapie znajdują się poszczególne  
z nich? 
 Zostały rozstrzygnięte wcześniej ogłoszone przetargi, podpisane umowy z 

wykonawcami oraz oddane place budów pod remont 6 przydrożnych kapliczek (Włochy, 
Dziedzice, Wielołęka, Domaszowice, Siemysłów i Strzelce), dzwonnicy w Polkowskiem oraz 
kanalizacji w miejscowości Domaszowice. Prace przy remontach konserwatorskich kapliczek 
zostały już rozpoczęte, większość zadań polega na wykonaniu nowych tynków, uzupełnie-
niu ubytków w cegłach, naprawie pokrycia dachowego i stolarki okiennej, renowacji ogro-
dzeń, itp. W przypadku kapliczki w Domaszowicach dodatkowo renowacji zostanie podda-
ny obraz Matki Boskiej Piekarskiej, znajdujący się we wnętrzu kapliczki. Zarówno renowacje 
kapliczek, jak i dzwonnicy powinny zostać zakończone do końca czerwca 2018 r. 
  Prace związane z kanalizacją Domaszowice to budowa ponad 6,5 km sieci kanalizacji 
ciśnieniowej oraz wykonanie 161 przyłączy kanalizacyjnych. Zostały one podzielone na dwa 
etapy. Obecnie wykonawca odebrał plac budowy i do 31 sierpnia 2018 r. ma zostać zbudo-
wana sieć kanalizacyjna. Druga część prac tzn. wykonanie przyłączy, zakończy się 28 lutego 
2019 r. 
     

Mówi Pan o wykonawcach. Kto ostatecznie będzie realizował wymienione wcześniej in-
westycje i jakie są ich ostateczne koszty? 
 

W tym wydaniu m.in.: 
 

· Ruszają gminne inwestycje 

· Silny samorząd  

w demokratycznej Polsce 

· 50 lat pożycia małżeńskiego  

· Gminny Dzień Kobiet  

· Podziękowania  

dla  sołtysów 

· Marcowa sesja  

Rady Gminy Domaszowice 

· Pogranicze 2018 

· Wieści ze szkół 

· Umowa dożywocia  

a darowizna 

· Piękny jubileusz 

· Scalenia gruntów  

w Zofijówce 

 

Z okazji Dnia Matki, życzymy wszystkim  

mamom zdrowia, sił  oraz radości wraz ze  

słowami największej wdzięczności za trud  

 i codzienne starania.  

 ♦ ♦ ♦  

Wójt Gminy—Zenon Kotarski 
Zastępca Wójta Gminy—Tomasz Dłubak 

Przewodniczący Rady Gminy—Jan Nowak 
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W przypadku renowacji kapliczek i dzwon-
nicy wykonawcą wyłonionym w trybie prze-
targu nieograniczonego jest firma NZB Sp. z 
o.o. z Brzegu, z przedstawicielem której pod-
pisałem umowę w dniu 15 marca 2018 r. 
Koszt wykonania zadania wynosi 488 310,00 
zł.  
22 marca 2018 r. podpisałem, po wcześniej-
szym rozstrzygnięciu w drodze przetargu 
nieograniczonego, umowę z prezesem firmy 
„ECOKOM” z Luboszyc – Piotrem Cieśli-
kiem na zadanie „Budowa kanalizacji sani-
tarnej dla wsi Domaszowice”. Wartość umo-
wy to 3 592 181,79 zł.  Przyłącza stanowią 
koszt, który zgodnie z prawem ponosi wła-
ściciel nieruchomości, który będzie zobligo-
wany do podpisania umowy mającej na celu 
zrefundowanie gminie kosztów za  
przyłącza. Umowa jest niezbędna, żeby pra-
widłowo zrealizować przedsięwzięcie pole-
gające na budowie sieci kanalizacji  
sanitarnej dla wsi Domaszowice.  

Dostarczenie wzoru umów do mieszkańców 
odbędzie się do końca maja 2018 r., a do 
końca lipca 2018 r. chcielibyśmy zakończyć 
proces ich podpisywania. To w jaki sposób i 
w jakich terminach będzie to przebiegało 
zostanie przekazane mieszkańcom w formie 
zwyczajowo przyjętej tzn. informacja na 
tablicach ogłoszeń oraz strona internetowa 
Urzędu Gminy Domaszowice.   
Chciałbym dodać, że inwestycja budowy 
sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Domaszo-
wice jest dużym przedsięwzięciem pod 
względem logistycznym oraz finansowym, 
stąd prosimy Państwa o współpracę i wyro-
zumiałość podczas realizacji procesu inwe-
stycyjnego, dla naszego wspólnego dobra. 
 
Kapliczki, które będą podlegały renowacji to 
miejsca, które większość mieszkańców zna, 
odwiedza, kojarzy gdzie się znajdują. Dość 
tajemniczo może brzmieć dla większości 
dzwonnica. Przybliżając: dzwonnica ta po-
chodzi z XIX wieku, jest wolnostojąca, muro-
wana z cegły, częściowo otynkowana. Zało-
żona jest na planie kwadratu, trzykondygna-
cyjna, zwieńczona dachem ostrosłupowym, 

u nasady przełamanym. W ścianie frontowej 
-wschodniej i bocznej - północnej dolnej kon-
dygnacji są drzwi wejściowe deskowe. Na II 
kondygnacji znajduje się okno z każdej stro-
ny, na III kondygnacji są po dwa okna w 
każdej ścianie. Otwory wejściowe i okienne 
zamknięte łagodnym łukiem. Pod gzymsem 
wieńczącym dolną kondygnację jest fryz 
ząbkowy, pod krawędzią hełmu fryz kostko-
wy. Stropy wszystkich kondygnacji są drew-
niane z belek, podłoga zaś jest wykonana  
z desek.  
Niestety stan techniczny dzwonnicy jest 
zły. Jaki jest zakres prac renowacyjnych 
planowanych do wykonania w ramach rea-
lizowanego projektu?  
Remont jest gruntowny, bo nie może być 
inny, biorąc pod uwagę stopień zniszczeń. 
Planujemy naprawić uszkodzenia murów 
fundamentalnych, a sam  mur wzmocnić, 
wykonać tynk dla założenia warstwy izola-
cyjnej, wykonać nową podłogę ceramiczną z 
cegły pełnej klinkierowej, układanej na za-
prawie z wypełnieniem spoiny fugą traso-
wą, oczyścić, naprawić, wzmocnić i spoino-
wać elewację dzwonnicy.  
Poza tym zostanie przeprowadzony remont 
drewnianej konstrukcji stropów wraz z uzu-
pełnieniem i częściową wymianą deskowa-
nia, wykonamy nową konstrukcję więźby 
dachowej,  która zostanie zabezpieczona 
preparatem grzybobójczym, bakteriobój-
czym oraz do ochrony przeciwpożarowej, 
zostanie wykonany montaż pokrycia dacho-
wego, nowej stolarki okiennej i drzwiowej z 
zachowaniem istniejących charakterystycz-
nych parametrów i podziałów, zostaną wy-
konane nowe tynki oraz malatura wewnątrz 
i na zewnątrz obiektu. Zakres prac jest kom-
pleksowy, tak aby efekt końcowy zachwycał.   
Prace wykonywane są z zastosowaniem 
najlepszych dostępnych na rynku materia-
łów i przy wykorzystaniu specjalistów  
z zakresu ochrony zabytków.  

 

Dziękuję za rozmowę. 
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KONDOLENCJE 
  

Wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci:  
 

Zofii Kulik,   Heleny Łunio, Władysławy Nowak, Marii Posch, Jadwigi Sterczewskiej 
 

 

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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Silny samorząd w demokratycznej Polsce 
 

R ocznica obchodów przez Polskę stulecia niepodległości naszego kraju powinna 

być czasem refleksji nad tym, co przez ten czas się w naszym kraju wydarzyło, ale 

również momentem zastanowienia nad tym, jak chcielibyśmy, aby nasze państwo 

wyglądało w przyszłości. Postawmy na silny samorząd i demokratyczny ustrój.  

Wprawdzie na przestrzeni tych 100 lat niepodległego państwa polskiego, zarówno demokracji 
jak i samorządności było stosunkowo mało jednakże nie możemy zapominać, że siłę do utrzymy-

wania demokratycznego ładu w innych cywilizowanych państwach bierze się właśnie z silnych 
samorządów. Silnych to znaczy takich, które samodzielnie decydują o sprawach lokalnych, z dala 

od swoich stolic. Jak już kiedyś podkreślałem, to właśnie reforma samorządowa jest jedną z  uda-
nych  reform przeprowadzonych w Polsce po 1989 roku. Idea reformy była prosta. O swoich 

sprawach decydujemy sami ! I nich tak nadal zostanie. Dziś współczesny polski samorząd  
czekają na jesień 2018 roku wdrożone w życie ustawami zmiany tj. między innymi : dwukadencyjność  wójtów, burmistrzów  

i prezydentów miast. Pomysł słuszny i niezbędny do zachowania w systemie władzy lokalnej zdrowej konkurencji. Wytwarza on bowiem 
systemowe gwarancje wymiany aparatu władzy. Z drugiej strony zastanawiające jest dlaczego tego rozwiązania nie zastosowano dla 

starostów, marszałków województw, no i wreszcie posłów i senatorów. Przewietrzenie parlamentarnych sal jest wręcz niezbędne!  

Kolejną zmianą jest większa jawność procesu decydowania w samorządzie zagwarantowana m.in. publikowaniem obrad sesji rady  

w internecie oraz, co najciekawsze, imienne głosowania radnych. Od nowej kadencji każdy mieszkaniec będzie miał możliwość zoba-

czyć  jak  radni prezentują się na sesji oraz jakie stanowisko zajęli w sprawach ważnych dla mieszkańców. Mieszkańców, którzy  będą mie-
li zagwarantowaną inicjatywę uchwałodawczą oraz udział w dyskusji o stanie gminy. To wszystko jest jedynie zmianą w ustroju samorzą-

du lokalnego. Aby możliwa była realizacja idei SILNEGO SAMORZĄDU niezbędne jest  zagwarantowanie KAŻDEMU MIESZKAŃCO-
WI wygodnego, bezpiecznego  życia w przestrzeni o czystym środowisku oraz przestrzeni przyjaznej i ciekawej dla malucha, dorosłego  

i seniora.  
  W naszych  lokalnych uwarunkowaniach idea SILNEGO SAMORZĄDU może się wyrażać w sprawnie działającej administracji 

samorządowej, która w profesjonalny i nowoczesny  sposób załatwi każdą sprawę naszych mieszkańców. Dziś, w świecie intensywnego 
rozwoju technologii informacyjnych, samorząd nie może stać obok tego rozwoju. Powinien być jego integralną częścią. E-administracja to 

rodzaj usług świadczonych z wykorzystaniem technologii informacyjnych, internetu, telefonów komórkowych, tabletów i komputerów  
(np. polegająca na wymianie dowodu, załatwieniu zaświadczenia, złożeniu wniosku itp.), które każdy samorząd w Polsce powinien rów-

nolegle z normalną obsługą mieszkańca rozwijać do perfekcji. Zaletą tego rodzaju obsługi jest oszczędność czasu, którą mieszkaniec powi-
nien przeznaczyć na własną pracę i wypoczynek. Oszczędzamy również koszty samej obsługi. Wystarczy tylko porównać np. koszt kore-

spondencji tradycyjnej  przewyższa bowiem ten, który generuje wysyłka elektroniczna.  
  Silny samorząd to taki, który stoi po stronie dziecka i rodzica zapewniając mu pomoc w tym wielkim wysiłku jakim jest wycho-

wywanie dziecka. Najważniejsze jest zapewnienie zarówno rodzicom, jak i ich dzieciom niezbędnej infrastruktury żłobkowej, przedszkol-
nej i szkolonej z profesjonalną kadrą opiekuńczą i pedagogiczną. W naszych wiejskich warunkach jest to o tyle istotne, że rodzice naszych 

pociech przeważanie realizują się zawodowo poza miejscem zamieszkania. Dobra edukacja jest najlepszym sposobem niwelowania spo-
łecznych różnic, a samorząd powinien być partnerem rodzica w wychowywaniu dziecka.  

  Nie ma silnego samorządu bez dobrego zdrowia mieszkańców i czystego środowiska naturalnego. Ta prosta maksyma powinna  
się wyrażać w finansowaniu przez samorządy badań i szczepień dla mieszkańców. Koszty zapobiegania chorobom są  niższe, niż koszty 

leczenia. Zarówno jeden i drugi koszt finansowany jest z pieniędzy publicznych, stąd profilaktyka powinna być priorytetem, który jest w 
interesie całej  samorządowej społeczności. Znaczna część chorób spowodowana jest  warunkami środowiska w jakim przychodzi nam 

żyć. Kontakt z czystym powietrzem i czystym środowiskiem, zwłaszcza na terenach wiejskich ma decydujący wpływ na stan naszego 
zdrowia oraz dobrego samopoczucia. Budowanie świadomości mieszkańców, że posortowane śmieci mogą mieć wpływ na ich stan zdro-

wia oraz aktywne uczestnictwo  samorządu w proekologicznych  programach ( usuwanie azbestu, wymiana pieców itp.) to wyraz troski o 
dobrostan mieszkańców. Starzejące się społeczeństwo jest faktem i wyzwaniem dla każdej społeczności samorządowej. Nie można uda-

wać, że jest inaczej i zostawiać seniorów samych ze swoimi problemami. Aktywna polityka senioralna silnych samorządów jest gwaran-
tem zachowania społecznej równowagi oraz wyrazem uszanowania roli, jaką starsi ludzie pełnią wśród innych. Gdyby nie ich aktywność 

zawodowa, rodzinna, społeczna nie byłoby przecież nas.  
  Pochyliłem się tylko nad małą częścią spraw, które każdy mieszkaniec powinien zauważać albo przynajmniej podświadomie 

wyczuwać.  Ogrom spraw jakimi zajmuje się samorząd nie pozwala, w tym krótkim tekście na zajęcie się  wszystkimi tematami. 

Chciałbym jednak, aby w Czytelniku pozostało przekonanie, że samorząd i samorządność jest częścią każdego z nich i że ma realny 

wpływ na jego kształt. Chciałbym, aby Czytelnik wiedział, że na komfort jego życia może mieć wpływ sprawnie działająca admini-

stracja samorządowa. Dlaczego? Bo działa tu i teraz, a nie daleko w Warszawie.              Tomasz Dłubak 
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Konkurs pt. „Stroik Wielkanocny 2018 ” 
 

2 8 marca 2018 r.  odbyło się na sali narad Urzędu Gminy wręczenie nagród i dyplomów za udział w VI edycji konkursu pt. Stroik 
Wielkanocny 2018. Jak co roku w okresie przedświątecznym Wójt Gminy Domaszowice oraz  Gminna Biblioteka Publiczna w 
Domaszowicach są organizatorami Konkursu  pt. „Stroik Wielkanocny”.  W konkursie mogły wziąć udział dzieci i młodzież oraz 
d o r o ś l i  z  t e r e n u  g m i n y  D o m a s z o w i c e .  D o  k o n k u r s u  p r z y s t ą p i ł o  ł ą c z n i e  

18 osób w czterech kategoriach wiekowych: dzieci w wieku przedszkolnym, szkoła podstawowa kl. I - IV, szkoła podstawowa kl. V – VII 
i klasy gimnazjalne oraz dorośli. Wszystkie prace były przepięknie wykonane, jednak w swojej ocenie jury brało pod uwagę przede 
wszystkim:  samodzielność wykonania  prac oraz  pomysłowość i  inwencję  twórczą  uczestników. 
Nasi zwycięzcy to: W kategorii dzieci w wieku przedszkolnym: I miejsce –   Lena Galasińska-  oddział  przedszkolny  w  Polkowskiem, 

II miejsce -  Hanna Kurek- oddział  przedszkolny  w  
Polkowskiem, III miejsce -  Mikołaj Dutkiewicz-
Publiczne Przedszkole w Domaszowicach;  W katego-
rii dzieci z klas I – IV  szkoły podstawowej: I miejsce  
-  Zuzanna Sławska—kl. IV - Szkoła Podstawowa w 
Domaszowicach, II miejsce  – Wiktoria Oleś—kl. IV  - 
Szkoła Podstawowa w  Polkowskiem, III miejsce – 
Martyna Kurek kl. IV - Szkoła Podstawowa w  Po-
lkowskiem. W kategorii dzieci i młodzież z klas  V – 
VII szkoły podstawowej oraz  klasy  gimnazjalne:  I 
miejsce  –  Oliwia Matkowska- kl. V – Szkoła Podsta-
wowa w Domaszowicach, II miejsce –  Wojciech Po-
prawa—kl. V – Szkoła Podstawowa  w Domaszowi-

cach, III miejsce –  Emilia Niezgoda- kl. V – Szkoła  Podstawowa  w Domaszowicach. W kategorii  dorośli: I miejsce – Kazimiera Holka—
mieszanka Domaszowic, II miejsce -  Agata Oleś—mieszkanka Włoch. Zastępca Wójta Gminy Tomasz Dłubak pogratulował zwycięzcom 
pomysłów i wykonania prac oraz wręczył nagrody i dyplomy. Dla pozostałych uczestników za udział w konkursie zastępca wręczył dy-
plom,  medal i  słodki upominek.                               Edyta Matkowska 
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G m i n n y  D z i e ń  
Kobiet  
 

K obiety z Koła Gospodyń Wiej-

skich we Włochach wraz z 
Gminą Domaszowice byli w 

tym roku gospodarzami uro-
czystości z okazji Międzynarodowego Dnia 

Kobiet, który został zorganizowany w świe-
tlicy wiejskiej w Polkowskiem. Na uroczy-

stość przybyły przedstawicielki płci pięknej 
z każdej z jedenastu miejscowości gminy. 

Spotkanie rozpoczęło się programem arty-
stycznym przygotowanym przez uczniów i 

nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Do-
maszowicach, które było w klimacie szacun-

ku do codziennej pracy wykonywanej przez  

kobiety, ale z przymrużeniem oka i z do-
mieszką humoru. Zenon Kotarski – Wójt 

Gminy Domaszowice złożył wszystkim 
Paniom życzenia składając na ręce Grażyny 

Kleczyńskiej – gminnej przewodniczącej 
K G W  o r a z  M a r i i  

Rojowskiej – przewodniczącej KGW  

Włochy bukiety kwiatów. Pozostałym  

Paniom kwiaty wręczali również  
Tomasz Dłubak – Zastępca Wójta, Jan  

Nowak – Przewodniczący Rady Gminy  

i Janusz Tryk – Skarbnik Gminy. Specjalne 

życzenia otrzymała najstarsza z obecnych 

Pań – Gertruda Terlecka, mieszkanka  

Domaszowic.  

W uroczystości wzięli też udział Sebastian 
Kurek i Roman Matkowski oraz Józef Walas 
– radni i sołtys z Włoch; Alicja Piasecka—
Sekretarz Gminy, Alicja Lew – dyrektor PP 
w Domaszowicach i Elżbieta Idzi – dyrektor 
SP w Polkowskiem; kierownicy jednostek 
organizacyjnych gminy, zaproszeni goście. 

                 Katarzyna Sławska 
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Podziękowania dla  sołtysów   
             

D zień Sołtysa , święto obchodzone  
11 marca, w ostatnich latach staje się coraz 
popularniejsze. Święto to ma na celu okaza-
nie wdzięczności i szacunku sołtysom za 

ich pracę oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę 
sołtysa w polskiej wsi. Z okazji tego święta  w Urzędzie  
Gminy Domaszowice zostało zorganizowane spotkanie, 
w trakcie którego Wójt Gminy – Zenon Kotarski  
i Zastępca Wójta – Tomasz Dłubak wręczyli wszystkim 
obecnym soł tysom Gminy Domaszowice  
p o d z i ę k o w a n i a  o r a z  d r o b n e  
upominki. Spotkanie było okazją do pochwalenia się 
o s i ą g n i ę c i a m i  i  d y s k u s j i  n a  t e m a t  
problemów, z jakimi każdy sołtys boryka się  
na co dzień. Mimo, iż jest ich niemało, bardzo dobrze 

radzą sobie zarówno Ci, którzy pełnią funkcję sołtysa od 
dawna, jak i Ci którzy dopiero zaczynają. Chociaż ży-
czenia już były, jeszcze raz: życzymy wytrwałości w 
pełnieniu powierzonej funkcji, bo to nie jest łatwe i 
życzliwości mieszkańców sołectw, bo w dobrej atmosfe-
rze łatwiej pokonać wszelkie trudności .             
          Katarzyna Sławska 
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Marcowa sesja Rady Gminy Domaszowice 

W  dniu 26 marca 2018 r. odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy Domaszowice, którą otworzył Jan Nowak – Przewodniczący 
Rady Gminy Domaszowice. Został przyjęty proponowany porządek obrad oraz protokół z poprzedniej sesji, następnie był 
czas na interpelacje i zapytania radnych, po których Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację o działaniach 
podjętych w okresie międzysesyjnym, a Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności. Dyrektor Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Domaszowicach omówiła działalność biblioteki w roku 2017. Kolejnym punktem obrad była informacja dotycząca 
składania oświadczeń majątkowych, przedstawiona przez pracownika urzędu. Następie kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Doma-
szowicach streściła działalność zarządzanej przez siebie placówki za rok 2017. Informacja nt. stanu dróg powiatowych i gminnych została 
omówiona kolejno przez pracownika Starostwa Powiatowego w Namysłowie oraz pracownika Urzędu Gminy Domaszowice. Ponadto 
zostały podjęte uchwały w sprawie: 
1) podziału Gminy Domaszowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu; 
2) podziału Gminy Domaszowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wybor-
czych; 
3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu; 
4) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu; 
5) zmiany uchwały Nr XXXI.193.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej  
6) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2018 rok; 
7) przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Woskowicach Małych na prace konserwatorskie, restaurator-
skie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 
W dalszej części zostały udzielone odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski  po czym obrady sesji zostały za-
mknięte.                                    Katarzyna Sławska 
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50 lat pożycia małżeńskiego     
 

W  piękny słoneczny dzień, 18 kwietnia 2018 r. na OSiR w Doma-
s z o w i ca c h  z os ta ł o  z o rg a n iz o w a n e  s p o tk a n ie  
z parami, którym zostały nadane przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.  

W uroczystości wzięło udział 3 z 5 odznaczonych małżeństw oraz Zenon Ko-
tarski – Wójt Gminy Domaszowice, Tomasz Dłubak – Zastępca Wójta Gmi-
ny, Jan Nowak – Przewodniczący Rady Gminy, Alicja Piasecka – Sekretarz 

Gminy,  
 
 
Ireneusz Żyła – kierownik USC w Domaszowicach i Mariola Czochór – za-
stępca kierownika USC. Spotkanie przebiegło w przyjemnej atmosferze, zosta-
ły wręczone medale od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , listy gratulacyj-
ne od władz samorządowych,  kwiaty i upominki. Rozmowy dotyczyły głów-
nie dzieci, wnuków i prawnuków, radości płynącej z tak licznych wspólnych 
wspomnień, bo przy takim stażu małżeńskim nazbierało się ich trochę. Są do-
bre i złe, wszystkie jednak potrzebne, bo składają się na wspólną historię tych 
ludzi, która jest niepowtarzalna. Pomimo wielu przeciwności i trudności pary 
te trwają i trwać będą, bo połączyła je miłość, a scementowały wspólne lata. To 
silne spoiwo, ma już ponad 50 lat. Życzymy raz jeszcze wszystkim jubilatom 
zdrowia i radości ze wspólnie przeżywanych chwil.   Katarzyna Sławska
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Mała szkoła – wielki sukces 
 

D nia 22 kwietnia 2018r. uczniowie klas I, II i III Szkoły Podstawowej w Polkowskiem wzięli udział w IV Powiatowym Prze-

glądzie Tanecznym o Puchar Burmistrza Byczyny INSPIRATION 2018. W im-
prezie wzięło udział 560 tancerzy z całego Powiatu Kluczborskiego. Nasze 

dzieci walczyły w grupie wiekowej 7-11 lat. Do konkursu uczniów naszej szko-
ły zgłosiła Joanna Matkowska wychowawczyni III klasy prowadząca kółko taneczne w  

szkole, która jednocześnie była instruktorem grupy: zadbała o muzykę, choreografię i stroje 
dla dzieci.  Podczas występu mocno kibicowali rodzice. Dzieci zatańczyły taniec z kategorii 

Street Dance Hip Hop i zdobyły 3 miejsce wśród zgłoszonych grup w tej kategorii. Ucznio-
wie wrócili do domów z medalami na szyi i przyznały, że był to bardzo emocjonujący dzień. 

Chętnie wezmą udział w konkursie w przyszłym roku.        SP Polkowskie 

Siatkarskie potyczki uczniów Szkoły 

Podstawowej w Domaszowicach 

D nia 28 lutego 2018 w Namysłowie odbyły się zawody 
powiatowe w piłce siatkowej dziewcząt. Pierwsze 

miejsce zajęła SP Domaszowice wygrywając z SP 
Świerczów  2 : 0 oraz z SP 4 Namysłów 2 : 0 Najlep-

szą zawodniczką drużyny gimnazjalnej wybrana została Roksana 
Kaczorkiewicz. Skład drużyny: Kaczorkiewicz Roksana, Dobrzań-

ska Julia, Bodzioch Kamila, Henrych Natalia, Dąbrowa Karolina, 
Bursakowska Martyna, Wasiak Wiktoria, Nowak Klaudia, Matu-

szek Emilia i Nowak Żaklina.  

Uczennice klas IV -VI z Domaszowic zostały mistrzyniami powiatu 
w mini piłce siatkowej. Dnia 20.03 2018 r. zawodniczki SP Doma-

szowice wygrały z zawodniczkami SP nr 4 w Namysłowie 2: 1 ( 25: 

12; 16 : 25 ; 15 : 6). Najlepsza zawodniczka drużyny Zuzia Sołtys, 

najlepsza zawodniczka zawodów Martyna W Nowak.  W zwycię-
skiej drużynie grały jeszcze: Marta Turko, Amelia Bugajska, Wikto-

ria Dąbrowska, Martyna A. Nowak, Aleksandra Barszcz, Anna 
Figiel, Julia Jachym, Karolina Sarnicka i Milena Burban.   

  W XXIII Memoriale im.J. 
Krakowskiego w piłce siatkowej w 

Sycowie, który dobył się dnia 
23.03.2018 r. nasze szkolne druży-

ny wypadły bardzo dobrze.W 
kategorii gimnazjów II miejsca 

zajęły dziewczęta, które pokonały 
UKS Pionier Zduny, UKS Jedynka 

Syców, przegrywając mecz z UKS 
Koliber Ostrzeszów. Również 

chłopcy zajęli drugie miejsce pokonując zawodników UKS  Jedyn-
ka Syców, oraz przegrywając mecz z UKS Mickiewicz Kluczbork. 

W kategorii klas siódmych wspaniale spisały się uczennice klas VI 
wspierane przez koleżanki z klas VII , które zajęły III miejsce. Ucz-

niowie mieli szanse gry z dolnośląskimi i wielkopolskimi zespoła-
mi klubowymi. Wspaniała organizacja, miła atmosfera sprzyjała 

dobrej grze i była sprawdzianem przed półfinałami.   
  Dnia 07.04.2018 r. w Komprachcicach odbył się półfinał tur-

nieju KINDER + SPORT w mini piłki siatkowej dziewcząt. Ten 
prawdziwy maraton siatkarski klubów i szkół sportowych udało 

się nie tylko przetrwać zawodniczkom, ale również osiągnąć suk-
ces. Wygrały 6 meczy pokonując: 

Sukces Komprachcice, PSP 3 Pacz-
ków, UKS Jedynka Kluczbork ( dwa 

razy ) , NTSK SP 10 Nysa, SP 3 Nysa 
II. Uległy tylko SP 3 Nysa I. Drugie 

miejsce i awans do finału to duży 
sukces tej drużyny, która zagrała w 

składzie: Martyna Nowak, Zuzanna 
Sołtys, Marta Turko, Amelia Bugajska 

i Wiktoria Dąbrowska. Pierwsze swo-
je mecze rozegrały także nasze debiutantki Ania Figiel i Ola 

Barszcz, które grały w kategorii klas IV.      
W Głubczycach odbył się półfinał mini piłki siatkowej dziewcząt w 

ramach Igrzysk Dzieci organizowany prze Szkolny Związek Spor-
towy. Drużyna naszej szkoły zajęła III miejsce, wygrywając mecz 

tylko z gospodyniami. Nie udało się pokonać zawodniczek szkoły 
sportowej SP 11 Kędzierzyn Koźle oraz z SP Kluczbork. Przed dru-

żynami Szkoły Podstawowej z Domaszowic finały w ramach Woje-
wódzkich Igrzysk LZS Szkół Wiejskich.       
             Halina Kwaśnicka 
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22 kwietnia—Dzień Ziemi  
 

T egoroczne obchody Dnia Ziemi w 
Szkole Podstawowej w Domaszowi-
cach odbywały się pod hasłem 
„Chronimy powietrze, którym  

oddychamy”. Podjęto następujące działania: 
· przeprowadzono konkurs plastyczny w trzech kategoriach wiekowych; 
· przygotowano gazetkę ścienną na temat odnawialnych źródeł energii; 
· uczniowie klasy II gimnazjum pod opieką Pani Haliny Nieśpiałowskiej 

sprzątali las; 
· od początku roku szkolnego społeczność uczniowska Szkoły Podstawo-

wej w Domaszowicach bierze udział w zbiórce nakrętek, które zostaną 
przekazane osobom potrzebującym. 

Podsumowaniem działań był apel, na którym przedstawiono: ideę obcho-
dów Dnia Ziemi; referat dotyczący zanieczyszczenia i ochrony powietrza;  
podsumowano konkurs plastyczny. 
Na apel zaproszono Wójta Gminy Domaszowice  Zenona Kotarskiego, 
Zastępcę Wójta Gminy Domaszowice Tomasza Dłubaka, Inspektora ds. 
ochrony środowiska Marcina Koreckiego, dyrekcję, nauczycieli oraz 
dzieci i młodzież szkoły. Następnie rozstrzygnięto konkurs plastyczny. 
Nagrody wręczali Wójt Gminy Domaszowice Zenon Kotarski,  
Zastępca Wójta Gminy Domaszowice Tomasz Dłubak.  

Wyniki konkursu plastycznego: 
 
Klasy I-III Szkoła Podstawowa: 
 
I miejsce: Nikola Skiba klasa III b ; II miejsce: Amelia Stefańska  klasa III a 
oraz Nikola Galasińska klasa III a III miejsce: Helena Frychel Klasa II 
 
Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa:  
 
I miejsce: Emilia Niezgoda i Amelia Szymańska oraz Milena Burban i Emi-
lia Kosiarska klasa V ; II miejsce: Amelia Bugajska  klasa VI; III miejsce: 
Julia Konfederak Klasa IV b 
Klasy VII Szkoła Podstawowa i klasy Gimnazjalne II-III: I miejsce: Martyna 
Sterczewska klasa III b; II miejsce: Klaudia Nowak  klasa III b 
Wszystkich uczestników konkursu poczęstowano słodkościami przyniesio-
nymi przez gości, a następnie wykonano pamiątkowe zdjęcia.    
      
        Renata Horwat / Barbara Baczyńska-Środoń    
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Świat bez kobiet byłby jak ogród  

bez kwiatów 

8  marca 2018 roku obchodziliśmy w  szkole w Po-
lkowskiem Dzień Kobiet. Aby umilić to święto 

wszystkim paniom i dziewczynom, dzieci z klas I-
V oraz dzieci z oddziału przedszkolnego przygoto-

wały program artystyczny.  Pani dyrektor Elżbieta Idzi ser-
decznie powitała gości i zaprosiła na występ dzieci oraz na 

poczęstunek. Na sali gościliśmy grono pedagogiczne, rodzi-
ców oraz gości specjalnych – panie niegdyś pracujące w 

naszej placówce, przebywające obecnie na emeryturze. 
Wiersze, piosenki oraz występy taneczne były wykonywane 

z uśmiechem i radością. Na zakończenie każda z pań została 
obdarowana słodkim upominkiem. Nie pozostaje już nic 

innego, jak tylko dołączyć się do najserdeczniejszych życzeń 
kierowanych do wszystkich kobiet!                SP Polkowskie 

 
Wspólnie czytamy 
 

C 
zytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie 

ludzkość wymyśliła w nawiązaniu do słów Wisła-

wy Szymborskiej, w  szkole w Polkowskiem 
przez trzy miesiące trwała akcja „Wspólnie czy-

tamy”. Czytanie ma wiele zalet: pomaga rozwijać słownic-
two, wyobraźnię, dostarcza nam pojęć myślowych i nowych 

idei. Uczniowie dobrowolnie mogli wziąć udział w wyda-
rzeniu, czytając w domu ulubione książki, gazety lub inne 

teksty. W akcje włączyli się również rodzice młodszych 
dzieci, które są dopiero na początku swojej czytelniczej dro-

gi. Uczniowie w specjalnych tabelach odnotowywali prze-
czytane teksty. Dzięki temu wydarzeniu dzieci, w szczegól-

ności te najmłodsze mogły doskonalić swoją technikę czyta-
nia i jednocześnie miło spędzić czas z rodzicami. Z przyjem-

nością wyróżniliśmy dyplomami i drobnymi nagrodami 
uczniów, którzy wzięli udział w akcji.  

              

           Katarzyna Dobosz 
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Ma Pani najdłuższy staż urzędniczy wśród naszych 
pracowników. Jak mocno zmieniła się praca urzędnika 
administracji terenowej na przestrzeni 40 lat ? 
   
Moje doświadczenie wskazuje, że dziś urzędnik 
administracji ma wiele ułatwień w swojej pracy. Wystarczy 
wskazać dostęp do internetu, dostęp do systemów 
informacji prawnej, urządzenia do pracy biurowej np. ksero, 
komputery, skanery, drukarki, systemy komputerowe  
i programy. Podejrzewam, że moi młodsi współpracownicy 
nie widzieli kalki, maszyny do pisania bądź dalekopisu.  
Z drugiej jednak strony, w dzisiejszych czasach bardzo 
mocno skomplikował się system prawny. Jako urzędnikowi 
trudno mi nadążyć za zmianami, nie wspominając   
o pojawiających się błędach w ustawach i innych aktach 
prawnych. Nadto, jest więcej bardziej skomplikowanych  
i różnorodnych spraw prowadzonych w tut. urzędzie,   
a obywatele są bardziej niż kiedyś zdeterminowani  
w dochodzeniu swoich praw. 
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Jak ocenia Pan dotychczasową działalność klubu Polonia 

Domaszowice, którego jest pan prezesem i jakiej przyszłości 

chciałby pan dla niego? 

 

Z Polonią związany jestem już 26 lat, najpierw jako 

zawodnik, a od 12 lat – prezes. W dotychczasowej 
działalności były wzloty i chwile słabości, ale nieprzerwanie 

istniejemy i jesteśmy aktualnie na ostatniej prostej do 
upragnionego awansu na wyższy szczebel rozgrywkowy. 

Głównym problemem naszego klubu jest brak drużyn 
młodzieżowych oraz małe zasoby finansowe względem 

potrzeb. Dostrzegam szansę we współpracy z SP 
Domaszowice, gdzie w ramach klas sportowych 

moglibyśmy wyławiać co zdolniejsze dzieci  
i kontynuować treningi już w ramach klubu Polonia. 

Korzystając z okazji zapraszam kibiców na mecze naszej 
drużyny. 

 

 

 
Gmina Domaszowice wyremontuje zabytkowe kapliczki przydrożne  i dzwonnicę w Polkowskiem 

 

W  ramach projektu partnerskiego "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy 

Rehabilitacji i Rekreacji - część północna" (którego liderem jest Powiat Namysłowski) Gmina Domaszowice przeprowa-
dzi prace renowacyjne 6 kapliczek przydrożnych i dzwonnicy w Polkowskiem. 

Prace dotyczyć będą odbudowy dzwonnicy w Polkowskiem oraz remontu konserwatorskiego kapliczek zlokalizowa-
nych: we Włochach, w Wielołęce, Domaszowicach (wraz z elementem wyposażenia - obrazem Matki Boskiej Piekarskiej), Siemysłowie, 

Strzelcach oraz Dziedzicach. Jego zakres będzie zróżnicowany w zależności od obiektu, ale większość zadań polegać będzie na wykona-
niu nowych tynków – zewnętrznych i wewnętrznych, uzupełnieniu ubytków w cegłach, 

naprawie pokrycia dachowego i stolarki okiennej, renowacji ogrodzeń, itp. Wykonawca 
zadania został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego - jest to firma NZB Sp. z 

o.o. z Brzegu. Koszt wykonania zadania wynosi 488 310,00 zł brutto. Umowa z wykonaw-
cą została podpisana 15.03.2018 r. Termin zakończenia prac został ustalony na 30.06.2018 r.  

Projekt "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej 
Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - część północna” jest dofinansowany ze środków Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w ramach 
poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura.       

Anna Pilarska - Wydział Promocji i Rozwoju  Powiatu  (Powiat Namysłowski – Lider Projektu)  

 Marta Morga—   (Koordynator Gminny - Partner Projektu Gmina Domaszowice)                                                       
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Pogranicze 2018 
 

P ogranicze 2018 to kryptonim ćwiczeń manewrowych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w terenu dwóch woje-
wództw, dwóch powiatów i czterech gmin, które miały miejsce w Strzelcach w dniu 21 kwietnia 2018 roku.  
 
Strażacy ochotnicy z Krzyżownik, Proszowa (gmina Rychtal, powiat kępiński, województwo wielkopolskie), Smogorzowa, 

Rychnowa i Kowalowic (gmina Namysłów), Starościna (gmina Świerczów), Domaszowic, Strzelec, Wielołęki, Woskowic Górnych i Włoch 
(gmina Domaszowice) mieli niepowtarzalną okazję doskonalenia swoich  umiejętności. Organizatorem ćwiczeń był Zarząd  Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Domaszowicach wraz z Zarządem Oddziału Gminnego w Namysłowie. Pomocy udzieliła również policja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Celem głównym ćwiczeń było : doskonalenie organizacji działań ratowniczych podczas miejscowych zagrożeń,  doskonalenie organizacji 
działań ratowniczo- gaśniczych podczas pożarów , doskonalenie procedur obowiązujących podczas udzielania KPP, doskonalenie umie-
jętności w zakresie współdziałania jednostek OSP z innymi służbami, doskonalenie utrzymywania łączności między KDR i SKKP przeka-
zywanie bieżących informacji odnośnie wykonywania czynności przy poszkodowanych), organizacji miejsca akcji przez KDR 
(wydawanie rozkazów oraz poleceń podległym strażakom, jasna oraz widoczna rola dowódcy). Epizody występujące podczas ćwiczeń. 
1. Alarmowanie  - punkt koncentracji sił i środków boisko przy byłej szkole w Strzelcach. 2.Podtopienie - lokalizacja staw ppoż. Strzelce – 
zastęp otrzymuje informację następującej treści: jeden z dwóch wędkarzy przebywających nad ciekiem wodnym wpadł do wody nato-
miast drugi na skutek silnego wzburzenia emocjonalnego zasłabł - prawdopodobieństwo zawału. 3.Ratownictwo wysokościowe – lokali-
zacja remiza OSP Strzelce – podczas prac konserwatorskich na wieży wspinalnia OSP Strzelce prowadzący prace konserwator doznaje 
udaru nie jest w stanie się przemieszczać i poruszać o własnych siłach. 4.Wypadek drogowy – lokalizacja droga gminna Strzelce w kie-
runku wiaduktu- na skutek niedostosowania prędkości oraz nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu dochodzi do zderzenia dwóch samo-
chodów osobowych, w których poruszają się łącznie cztery osoby. Na każdym ze stanowisk czynności wykonywane przez poszczególne 
sekcje były oceniane przez instruktorów.  

Radosław Matysik, Tomasz Dłubak 
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„Wszystkim strażakom, w hołdzie za ich trud i narażanie życia,  
w podziękowaniu za pomoc i ratunek oraz tym,  

co ponieśli śmierć w służbie innym - dzień ten został poświęcony ”  
 
 

 Wójt Gminy—Zenon Kotarski      Zastępca Wójta Gminy—Tomasz Dłubak 
Przewodniczący Rady Gminy—Jan Nowak 
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Warto przeczytać 
 

W domu 

Harlan  

Coben 
 

Dziesięć lat temu pory-
wacze uprowadzili 
dwóch sześciolatków, 
Patricka Moore’a oraz 
Rhysa Baldwina, żąda-
jąc od ich bogatych 
rodziców okupu. Potem nagle zamilkli, a po 
porwanych chłopcach ślad zaginął. Przez cały 
ten czas obie rodziny musiały radzić sobie z 
bolesnymi wspomnieniami, próbując uporać się 
z rozpaczą po utracie ukochanych dzieci. I pew-
nie byłoby tak dalej, gdyby nie dwaj ludzie: 
Myron Bolitar, agent sportowy, i jego przyja-
ciel, Win Lockwood, którego elegancki strój 
skrywa umiejętnie wyszkolonego zabójcę. Męż-
czyźni wierzą, że właśnie zlokalizowali jednego 
z porwanych chłopców, dziś już nastolatków. 
Chłopak rzekomo był widziany w Londynie. 
Czy to rzeczywiście on? Gdzie się podziewał 
przez dziesięć lat? Jak wiele pamięta z dnia, 
kiedy został porwany? I co najważniejsze: czy 
jest w stanie naprowadzić Myrona i Wina na 
trop swego zaginionego przyjaciela, jeśli ten w 
ogóle jeszcze żyje? 

Historia opowiedziana przez Cobena to pełen 
napięcia, głęboko poruszający thriller o przyjaź-
ni, rodzinie i o tym, czym jest prawdziwy dom. 

Chłopak z sąsiedztwa 
Kasie West 
 
Apollo rozgniewał swo-
jego ojca Zeusa i za karę 
został strącony z Olim-
pu. Słaby i zdezoriento-
wany ląduje w Nowym 
Jorku jako zwykły na-
stolatek. Pozbawiony 
n a d p r z y r o d z o n y c h 
mocy liczący cztery 
tysiące lat bóg musi 
nauczyć się, jak przeżyć 
we współczesnym świe-
cie, dopóki nie zdoła jakoś odzyskać przychylno-
ści Zeusa. 
Niestety Apollo ma wielu wrogów: bogów, po-
twory i ludzi, którzy chcieliby jego ostatecznej 
zagłady. Potrzebuje pomocy, a do głowy przy-
chodzi mu tylko jedno miejsce, w którym może 
jej szukać – enklawa współczesnych półbogów 
znana jako Obóz Herosów.  

 

                       

Turniej w Cieszkowie 
 

W  sobotę dnia 7 kwietnia 2018r.  
w Cieszkowie odbył się już XV 
Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy 
dzieci oraz Otwarte Mistrzostwa 

Dolnego Śląska kadetów do lat 17. W zawodach 
brało udział 108 zawodników i zawodniczek  
z 16 klubów.  W imprezie LKS „Orzeł” Namysłów 
reprezentowało ośmiu zapaśników i jedna zawod-
niczka, a klub w punktacji drużynowej uplasował 
się na szóstym miejscu. Najlepiej spisała się Aleksandra Witoś (mieszkanka Gminy Doma-
szowice), która zajęła pierwsze miejsce w kat. wag. do 57 kg kadetek, wygrywając wszyst-
kie swoje pojedynki przed czasem. Miejsca pozostałych zawodników „Orła”:  
Grupa kadetów : Adrian Matyjasek kat. wag. do 51 kg - 3 miejsce;  Kamil Niezgoda kat. 
wag. do 60 kg - 3 miejsce;  
Grupa dzieci:  Lucjan Mikuśkiewicz kat. wag. do 27 kg - 3 miejsce; Maksymilian Marcinkie-
wicz kat. wag. do 33 kg. 5 miejsce; Piotr Warcholiński kat. wag. do 33 kg - 7 miejsce;  Piotr 
Balcerzak kat. wag. do 33 kg - 8 miejsce;  Julian Kuropatwa kat. wag. do 37 kg - 5 miejsce; - 
Emilian Mikuśkiewicz kat. wag. do 37 kg - 7 miejsce.  
Gratulacje dla wszystkich i powodzenia w następnych startach! Podziękowania dla sponso-
rów, sympatyków namysłowskich zapasów i rodziców młodych sportowców! 
                    Krzysztof Pawlak 
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Złoto Krystiana  
 

W  dniach 24-25 marca 2018 roku w 
Teresinie pod Warszawą rozegra-
ny został XIII Międzynarodowy 
Turniej o Puchar Mazowsza Mło-

dzików (Memoriał im. Wiesława Stempnia)  
w zapasach w stylu wolnym.   W zawodach, 
które są największą tego typu imprezą w kraju 
startowało 171 zawodników z klubów polskich i 
ekipy zagraniczne z Ukrainy, Rosji, Litwy,  
Niemiec oraz po raz pierwszy kadra Polski PZZ. 
Do walk został dopuszczony  najmłodszy rocznik 
kadetów.  
Na trzech matach w hali sportowo-widowiskowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
emocji zabraknąć nie mogło, a poziom walk był już dość wysoki.  
LKS „Orzeł” Namysłów do rywalizacji wystawił skromną czteroosobową  ekipę. W zawo-
dach brali udział Maksymilian Marcinkiewicz (32 kg), Adrian Sikora (35 kg), Wiktor Bender 
(48 kg) oraz Kamil Niezgoda (57 kg). Tym razem w silnej stawce wszyscy „Nasi” reprezen-
tanci zajęli miejsca poza czołówką, a przed nimi wiele pracy.  
Natomiast po złoty medal sięgnął startujący jako reprezentacja Polski Krystian Krupiński 
(mieszkaniec gminy i uczeń SP Domaszowice), który rywalizował w kat. wag. do 62 kg. 
Nasz zawodnik powtórzył sukces z poprzedniego roku, a wszystkie swoje walki wygrał  
w dobrym stylu przed czasem przez przewagę techniczną. Ten sukces znacząco przybliżył 
Krystiana do startu w Mistrzostwach Europy do lat 15, które odbędą się w czerwcu na  
Węgrzech. Drugi z namysłowskich zapaśników, który został powołany do krajowej  
reprezentacji  na ten turniej Marcin Stanek uplasował się w kat. wag. do 52 kg na ósmym 
miejscu. Dwunastoosobowa reprezentacja Polski prowadzona przez namysłowianina 
Krzysztofa Pawlaka w klasyfikacji drużynowej zajęła drugie miejsca za zapaśnikami  
z Ukrainy, a przed ekipą Litwy. Serdeczne podziękowania dla sponsorów, sympatyków 
sekcji zapasów LKS „Orzeł” Namysłów.                                                                                                            
                    Krzysztof Pawlak 
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Umowa dożywocia a darowizna 

W  obrocie prawnym najczęściej zdarzają się sytuacje, gdy w celu obdarowania swoich dzieci 

rodzice przekazują im nieruchomość w drodze darowizny. W takim wypadku tracą jednak 
prawo własności do nieruchomości, co w wielu przypadkach może mieć daleko idące, nie-

korzystne dla darczyńców konsekwencje.  Co prawda darowiznę można cofnąć, ale tylko z 
powodu niewdzięczności i to w dodatku rażącej, co w praktyce sądowej jest bardzo trudne do udowodnie-

nia. Dlatego też dla wielu bezpieczniejszym rozwiązaniem może się okazać skorzystanie z dobrodziejstw, 
jakie niesie ze sobą umowa dożywocia.  

Istotą umowy dożywocia jest przeniesienie własności nieruchomości na nabywcę, na którym ciąży 
obowiązek dożywotniego utrzymania zbywcy. Treść tego obowiązku można uregulować w umowie, ale w 
razie braku odpowiednich postanowień obowiązek nabywcy polegać będzie, zgodnie z rozwiązaniami prze-
widzianymi w Kodeksie cywilnym, na: przyjęciu zbywcy jako domownika, dostarczaniu mu wyżywienia, 
ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnienia mu odpowiedniej pomocy i pielęgnacji w chorobie oraz 
sprawienia mu własnym kosztem pogrzebu odpowiadającego zwyczajom miejscowym. W praktyce oznacza 
to m.in., że dożywotnik nie powinien poszukiwać środków utrzymania, tylko otrzymać je od nabywcy nieruchomości. Nabywca nieru-
chomości nie powinien żądać od dożywotnika partycypowania w kosztach utrzymania nieruchomości, nawet jeżeli dożywotnik w tej nie-
ruchomości zamieszkuje. Ponadto, jeżeli między dożywotnikiem o zobowiązanym popsują się relacje i nie będą chcieli ze sobą utrzymy-
wać kontaktów, sąd może zamienić część lub wszystkie obowiązki na dożywotnią rentę płaconą na rzecz dożywotnika, której wysokość 
będzie odpowiadała wartości jego uprawnień. Dożywotnik może także żądać zamiany prawa dożywocia na dożywotnią rentę, jeśli zobo-
wiązany do realizacji obowiązków wobec dożywotnika dokona zbycia tej nieruchomości, czyli gdy ją sprzeda lub przekaże w drodze da-
rowizny innej osobie. Aby uniknąć ewentualnej sprzedaży nieruchomości i korzystania z powyższego uprawnienia przez dożywotnika 
zakaz sprzedaży nieruchomości w czasie trwania umowy dożywocia powinien zostać sformułowany w tej umowie.  

Umowa dożywocia może być zawarta z każdą osobą, nie tylko najbliższą. Skorzystanie z tej umowy może się zatem okazać ko-
rzystne także dla osób, które chcą uniknąć płacenia podatku od osób fizycznych. Osoby najbliższe są bowiem zwolnione od płacenia po-
datku przy darowiźnie, jeśli zgłoszą fakt jej dokonania w urzędzie skarbowym w ciągu 6 miesięcy od daty dokonania darowizny 
(formularz SD-Z2). Ale osoby spoza kręgu krewnych już nie. Tymczasem NSA wydał uchwałę, w której wskazał, że przy umowie doży-
wocia rzeczywiście pojawia się przychód po stronie oferującego mieszkanie, jednak nie da się go określić. Skoro zatem „w przypadku zby-
cia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie nie jest możliwe określenie przychodu” to nie można określić wysokości należnego 
podatku. Faktycznie oznacza to zwolnienie z opodatkowania tej transakcji. Wszystkie te kwestie powodują atrakcyjność umowy dożywo-
cia. Dożywocie lepiej bowiem zabezpiecza sytuację i interesy osoby, która przenosi własność niż darowizna 

 Umowa dożywocia musi być dla swej ważności zawarta w formie aktu notarialnego. Aby jednak ustalić dokładnie jej szczegó-
ły, a nie korzystać z wzoru zaproponowanego przez notariusza, często nieadekwatnego do oczekiwań dożywotnika, warto jest wcześniej 
skonsultować się z radcą prawnym.                         dr Paweł Kuczma 
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D nia 22 marca 2018 r. Wójt Gminy Domaszowice –  

Zenon Kotarski podpisał z prezesem firmy 
„ECOKOM” z Luboszyc – Piotrem Cieślikiem umowę 

na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi 

Domaszowice”. Wartość umowy to 3 592 181,79 zł. Wykonawca 

został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Zakres 
prac obejmuje budowę: kanałów grawitacyjnych, sieci kanalizacyj-

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

wych, zasilania energetycznego oraz robót rozbiórkowych i odtwo-
rzeniowych. Zostanie wybudowane ponad 6,5 km sieci kanalizacji 

ciśnieniowej oraz wykonane zostanie 161 przyłączy kanalizacyj-
nych. 

Termin realizacji został ustalony na 28.02.2019 r., z tym, że inwesty-
cja została podzielona na 2 etapy: etap I - budowa sieci zostanie 

wykonany do 31.08.2018 r., natomiast etap II – budowa przyłączy 
zostanie zakończony do 28.02.2019 r. 

Inwestycja jest realizowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020, operacja typu „Gospodarka wodno-

ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związa-
nych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodza-

jów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i 
w oszczędzanie energii” z działania „Podstawowe usługi i odnowa 

wsi na obszarach wiejskich”. 
Marta Morga 
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Wyłoniono wykonawcę remontu i wymiany części  

pokrycia dachowego w kościele p.w. św. Katarzyny w Gręboszowie 

W  ramach projektu partnerskiego "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy 

Rehabilitacji i Rekreacji - część północna" (którego liderem jest Powiat Namysłowski) Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Narodzenia NMP i św. Marcina w Strzelcach zaplanowała zadania służące renowacji i zachowaniu zabytkowych obiek-

tów.  Prace przy kościele pw. św. Katarzyny w Gręboszowie będą polegały na: naprawie lokalnych zniszczeń więźby 
dachowej, wymianie pokrycia pozostałych połaci dachowych kościoła (dachówka ceramiczna karpiówka), wymianie obróbek blacharskich 

oraz systemu odwodnienia - rynien i rur spustowych na nowe z blachy tytanowo – cynkowej. Wykonawcą prac będzie firma NZB Sp. z o. 
o. z Brzegu. Umowa w tej sprawie została podpisana 26.03.2018 r. Termin zakończenia robót zaplanowano na 31.07.2018 r.  

Projekt "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - część północna” 
jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w ramach poddziała-

nia 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura. W ramach tej wspólnej inicjatywy blisko 4 miliony złotych zostaną przeznaczone na renowację, 
rewitalizację i zabezpieczenie obiektów zabytkowych, w tym sakralnych, a także działania służące szerokiej promocji dziedzictwa kulturo-

wego zlokalizowanego na terenie naszego powiatu. 

 
    Anna Pilarska - Wydział Promocji i Rozwoju  Powiatu  (Powiat Namysłowski – Lider Projektu)  

 Marta Morga—   (Koordynator Gminny - Partner Projektu Gmina Domaszowice)                                                              
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Scalenia gruntów w Zofijówce 

G mina Domaszowice już w perspektywie finansowej 
2004-2006 próbowała w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wziąć 
udział w działaniu scalanie gruntów, nie udało się jed-

nak otrzymać dofinansowania. Obecnie projekt scalenia gruntów 
we wsi Zofijówka realizowany przez Powiat Namysłowski, wcho-
dzi w etap realizacji. Została powołana Rada Uczestników Scalenia. 
Głównymi celami przeprowadzenia prac scaleniowych są: poprawa 
struktury przestrzennej, w tym: zmniejszenie ilości działek, racjo-
nalne ukształtowanie rozłogów gruntów, poprawa kształtu działek, 
poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, kształtowanie 
krajobrazu przyrodniczego, poprawa infrastruktury sieci drogowej 
tzn. modernizacja dróg istniejących, budowa nowych oraz likwida-
cja części dróg gruntowych, poprawa w strukturze gospodarki wod-
nej. Koszt całej operacji to 2 300 000,00 zł, z czego 700 000,00 zł to 
koszt samego scalania, pozostała kwota zostanie przeznaczona na 
prace poscaleniowe. Projekt potrwa ok. 2,5 roku.              /KS/ 

Piękny jubileusz 

P ani Helena Knap-

czyk, która mieszka 

w Wielołęce  to naj-

starszy mieszkaniec 

naszej gminy. 25 

kwietnia 2018 roku pani Helena 
obchodziła 103. rocznicę swoich 

urodzin. Nasza mieszkanka uro-

dziła się w 1915 roku w miejsco-
wości Skrzydlna w Małopolsce. 

Na teren naszej gminy przyjecha-
ła tuż po wojnie w 1945 roku. 

Obecnie jest pod opieką rodziny.  
W dniu jej urodzin władze samo-

rządowe gminy: Wójt Zenon 

Kotarski, Zastępca Wójta  

Tomasz Dłubak oraz Sekretarz 

Gminy Alicja Piasecka postano-

wiły uhonorować ten fakt, skła-
dając na jej ręce okolicznościową 

wiązankę kwiatów, list gratula-
cyjny oraz kosz upominkowy. W 

imieniu Redakcji dołączamy się 
do życzeń.                              /TD/ 


