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Zawieranie umów z mieszkańcami Domaszowic na
wykonanie przyłącza kanalizacyjnego
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O

d czerwca bieżącego roku trwa proces zawierania umów cywilnoprawnych
pomiędzy Gminą Domaszowice, a mieszkańcami Domaszowic, w ramach
których zostaną wykonane prace, polegające na budowie odcinka łączącego
wewnętrzną instalację kanalizacyjną nieruchomości z siecią kanalizacyjną .
Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem (art.15 ust.2 ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) właściciel nieruchomości zobowiązany jest na własny koszt pokryć koszty przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej. Gmina w ramach realizacji inwestycji skanalizowania Domaszowic zaproponowała rozwiązanie polegające na budowie zarówno sieci kanalizacyjnej, która kończy się na
gruncie właściciela nieruchomości w studzience rewizyjnej pompowni przydomowej, jak i
budowie przyłącza od budynku do tej studzienki . Jak już wspomniano, budowa odcinka od
budynku do studzienki ( zwana przyłączem) jest zadaniem właściciela nieruchomości. Dla
wygody mieszkańców oraz zachowania jednolitego standardu budowy tych przyłączy firma
realizująca to zadanie wykona je w ramach realizowanego projektu. Zwrot nakładów jakie
poniesie z tego tytułu gmina, zgodnie z zawieraną umową, ma zostać dokonany przez właścicieli nieruchomości w dwóch ratach (do dnia 31 sierpnia oraz po zakończeniu inwestycji).
Koszt 1 metra bieżącego przyłącza został skalkulowany wg oferty złożonej przez wykonawcę wybranego w drodze przetargu. Gmina Domaszowice nie pobiera opłat za przyłączenie
się mieszkańców do sieci kanalizacyjnej w oparciu o regulaminy lub uchwały Rady Gminy, a zwraca sobie wydatki, które poniesie za właściciela przyłączanej do sieci nieruchomości. Na koszty te składają się koszty materiałów budowlanych i prac budowlanych, które
niezbędne są do prawidłowego wykonania połączenia sieci wewnętrznej budynku z siecią
kanalizacyjną. Działanie to jest niezbędne i w świetle obowiązującego prawa legalne. /KS/
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Oficjalne przekazanie wozu
bojowego dla OSP Strzelce
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Wakacje to szansa na przeżycie nowych
przygód, nawiązania trwałych przyjaźni oraz
solidnego wypoczynku przed nowymi
wyzwaniami. Życzymy udanego urlopu.
♦♦♦
Wójt Gminy—Zenon Kotarski
Zastępca Wójta Gminy—Tomasz Dłubak
Przewodniczący Rady Gminy—Jan Nowak
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Absolutorium z wykonania budżetu za 2017 rok udzielone
z Wójtem Zenonem Kotarskim rozmawiała Katarzyna Sławska
Na czerwcowej sesji Rady Gminy Domaszowice zgodnie z obowiązującymi przepisami odbywa się głosowanie nad przyznaniem, bądź nie, Wójtowi Gminy absolutorium za wykonanie
budżetu za poprzedni rok budżetowy. Zanim to jednak nastąpi muszą być spełnione pewne
warunki, czy możemy prosić o ich wymienienie, nie każdy bowiem wie, że Rada Gminy podejmuje uchwałę mając do dyspozycji wcześniejsze opinie organów w pełni kompetentnych do
oceniania kondycji finansowej gminy.
Oczywiście, zanim radni przeszli do samego głosowania nad absolutorium zostali zapoznani
z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z
wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2017 rok, mieli możliwość dodatkowo zadawać
pytania, przedyskutować temat, po czym podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozZenon Kotarski - Wójt Gminy
dania finansowego Gminy Domaszowice za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2017 rok.
Następnie Komisja Rewizyjna Rady Gminy Domaszowice, po skrupulatnym przeanalizowaniu udostępnionych im dokumentów sprawozdawczych, złożyła na sesji wniosek w sprawie o udzielenie Wójtowi Gminy Domaszowice absolutorium za 2017 rok, który został
omówiony, po czym podjęto uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Domaszowice absolutorium z wykonania budżetu Gminy za
2017 rok. Jak widać jest to proces dość skomplikowany, ale dzięki temu wiadomo, że udzielenie absolutorium jest tylko zwieńczeniem
pracy wielu odpowiedzialnych za budżet gminy organów.
A propos budżetu. Pomimo faktu otrzymania przez Pana absolutorium nie brakuje komentarzy na temat kondycji finansowej Gminy.
Dość ogólnikowo i niekoniecznie zgodnie z prawdą zostało to opisane w Echu Domaszowic, które jakiś czas temu Klub Radnych Niezależnych dystrybuował na terenie Domaszowic. Może Pan powiedzieć kilka słów na temat faktycznych zobowiązań Gminy?
Zobowiązania finansowe Gminy Domaszowice na dzień 30.06.2018 r. wynosiły ogółem 4 487 836,00 zł, z czego:
- z tytułu umowy o sfinansowanie zobowiązań z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. nr 3509203/90/JST/POZ/16 z dnia 5 grudnia
2016 r. pozostało do spłaty 2 730 000,00 zł (obecne oprocentowanie 3,19% w stosunku rocznym);
- z tytułu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy Nr 6/2011/G/13/OW
-OT/P z dnia 20 kwietnia 2011 r. (pożyczka na wkład własny na budowę kanalizacji w Gręboszowie) pozostało do spłaty 342 500,00 zł
(obecne oprocentowanie 2,5% w stosunku rocznym);
- z tytułu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy Nr 57/2014/G/13/
OW-OT/P z dnia 14 listopada 2014 r. (pożyczka na wkład własny na budowę kanalizacji w Strzelcach) pozostało do spłaty 1 415 336,00 zł
(obecne oprocentowanie 2,5% w stosunku rocznym).
Planowana suma odsetek od zobowiązań finansowych za 2018 r. to 133 107,19 zł.
Planowane spłaty rat zobowiązań finansowych zaplanowane na 2018 r. to kwota 280 076,00 zł.
Jeśli tylko ktoś się dobrze przyjrzy tym kwotom i jeśli zechce je sumować, to zgodnie z zasadami matematyki, logiki i ekonomii nie dojdzie do wniosków i tez, które w ostatnim czasie Klub Radnych Niezależnych stawia i próbuje udowodnić. Gmina, jak każda, ma zadłużenie, jednak bez tego nie byłyby możliwe do przeprowadzenia inwestycje. Poza tym, albo przede wszystkim, wykonanie budżetu za 2017
rok zostało pozytywnie zaopiniowane przez kompetentne do tego organy, m.in. Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu i podważanie
tego jest dla mnie całkowicie niezrozumiałe. Gmina nie ma zobowiązań w prywatnych firmach, ale w Banku i Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mylą się Ci, którzy twierdzą, że stan finansów Gminy jest fatalny, jest dokładnie odwrotnie.
Dziękuję za rozmowę.
KONDOLENCJE
Wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci:
Henryka Gębskiego, Piotra Gosławskiego, Filomeny Gruszki, Stanisława Gruszki
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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Kłamstwa i manipulacje, czyli o tym jak nie robić polityki—
LIST OTWARTY DO RADNYCH OPOZYCJI

S

zanowni Panowie, podstawowa definicja polityki mówi, że jest to sposób zdobycia
i utrzymania władzy. Polityk zaś to ten, który dąży do udziału we władzy lub do wywierania wpływu na podział władzy. Stąd, skoro już zabieracie się do robienia polityki,
bo jesteście politykami, to chciałbym przekonać Was do tego, abyście robili to zgodnie
z pewnymi regułami, dobrym zwyczajem, kulturą polityczną i co najważniejsze, abyście stosowali czyste zasady, w których nie ma miejsca na półprawdy, kłamstwa i manipulacje.
A te wymienione wyżej to narzędzia, których używacie przy każdej nadarzającej się okazji (a na
sesjach w szczególności). Nie sposób przejść obok tego obojętnie. Nie godzę się na bezkarne wypisywanie lub wygadywanie przez Was głupot. Dość! Ale po kolei:
MANIPULACJA: KLUB RADNYCH NIEZALEŻNYCH—To wyjątkowa sztuka kamuflaTomasz Dłubak - Zastępca Wójta
żu. Przypomnę, że zgodnie z danymi Państwowej Komisji Wyborczej, każdy w Was w 2014 roku (Zbigniew Jachym, Marian Mikołajczyk,
Roman Matkowski, Grzegorz Sołtys, Zygmunt Grześkowicz, Andrzej Kułakiewicz, Albin Chrzanowski) wygrał wybory startując z list
Prawa i Sprawiedliwości. Co się takiego wydarzyło, że tuż po wyborach z radnych PiS staliście się radnymi niezależnymi? Niezależnymi od kogo? Tworząc klub radnych niezależnych wprowadziliście swoich wyborców w błąd. Instrumentalnie wykorzystaliście szyld
PiSu na wybory, po czym myk...myk...przeskoczyliście na gałąź niezależności. Pewnie w tych wyborach znów ubierzecie szaty polityków PiSu, po to by tuż po wyborach znów zapomnieć o swoich politycznych mocodawcach. To wyjątkowo nieuczciwe. Rzekłbym nawet, że jesteście politycznymi przebierańcami i kabotynami.
MANIPULACJA: GMINA DOMASZOWICE TONIE W DŁUGACH—Obracacie Panowie kwotami, licytujecie się wartościami
zadłużenia i manipulujecie informacją po to, aby wywołać efekt nieudolności zarządzających gminą. Sztuczka polega na tym, że zestawiacie kwotę zadłużenia (4,5 mln zł) do budżetu rocznego 14 mln zł i twierdzicie, że to powoduje zagrożenie dla finansów gminy i jej wypłacalności. Otóż celowo nie podajecie informacji, że spłata długu rozłożona jest na wiele lat, a obciążenie wynosi w skali roku około 400 tyś
zł . Stąd, jeśli zestawimy kwotę rocznej raty kredytowej i naszego budżetu, ta proporcja wynosi 413 000 zł do 14 000 000 zł. Wiecie o
tym, ale robicie ludziom wodę z mózgu, licząc na osiągnięcie sukcesu. Informuję, sukcesu nie będzie. Cyrkowe sztuczki na liczbach nie
wyjdą. I na koniec. Skoro, jak twierdzicie, gmina jest tak wyjątkowo zadłużona (90 % gmin w Polsce ma zadłużenie), to skąd pozytywne
opinie z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej w latach 2014-2018 ? Czyżby nie czuwała ona nad przestrzeganiem prawa
i finansami samorządu gminnego? Dla Waszej wiedzy, bo często to celowo pomijacie : Prawdą jest, że na dzień 30 czerwca 2018 roku Gmina Domaszowice posiada zadłużenie wynikające z zrealizowanych na rzecz mieszkańców inwestycji, m.in. kanalizacji w Strzelcach i Gręboszowie, w kwocie 4 487 836,00 zł plus odsetki.
KŁAMSTWO: KWOTY WYNAGRODZEŃ ZASTĘPCY WÓJTA—W czerwcowej ulotce/gazecie/biuletynie (nikt nie ma pojęcia
co to jest) ECHO DOMASZOWIC, którą wydał Marian Mikołajczyk, Wasz klubowy kolega podał kwoty wynagrodzeń, których nie było
w rzeczywistości. Zgodnie z oświadczeniem majątkowym, kontrolowanym przez Urzędy Skarbowe Zastępca Wójta otrzymał ze stosunku
pracy wynagrodzenie, które wyniosło 77 696 zł, a nie 100 000 zł . Co daje na rękę wynagrodzenie miesięczne nieprzekraczające kwoty
4500 zł. Nie mogę wyjść z podziwu, po co kłamie się w sprawie rzeczy, które są UPUBLICZNIONE na stronach urzędu oraz jak można
z faktu pobierania wynagrodzenia zrobić komukolwiek zarzut. Skoro ktoś pracuje, to zgodnie z prawem przynależy mu się wynagrodzenie. Przecież Wy również za posiedzenia komisji i sesje pobieracie diety. Nikt Wam publicznie nie liczy kwot pobranych za Waszą pracę.
Rozumiem, że od dziś rezygnujecie z Waszych diet, a „wasz wójt lub zastępca” nie pobierałby za swoją pracę wynagrodzenia?
MANIPULACJA: GMINA MUSIAŁA ZWRÓCIĆ DO BUDŻETU PAŃSTWA PIENIĄDZE—Prawdą jest wyłącznie to, że gmina
w latach 2014-2018 oddała nienależnie pobraną kwotę subwencji oświatowej za lata 2012 i 2013 i wynosiła ona dokładnie 186 163,00 zł
oraz 114 700,23 zł . W konsekwencji oddała to, co się jej nie należało. Nie był to rodzaj kary/mandatu lub jakiejś nałożonej płatności na
gminę jak próbują argumentować radni opozycji, a zwrot. Słowem, dla przykładu należało się nam tytułem subwencji 3 500 000 zł rocznie, a pobraliśmy 3 800 000 zł. Różnicę należało zwrócić, bo tak stanowi prawo. Naturalne jest to, że te pieniądze się nam nie należały. Błąd
pracownika sprawił, że nieprawidłowo naliczono kwotę subwencji (błędnie zaklasyfikowano rodzaj niepełnosprawności uczniów). Wyolbrzymiane tego faktu i nadawanie mu fałszywego sensu to wyjątkowa perfidia i niegodziwość.
Już w tych kilkudziesięciu zdaniach obnażyłem mechanizm Waszego działania. Apeluję do Was o uczciwość i rzetelność, o podawanie faktów, a nie półprawd i kłamstw lub zmanipulowanych informacji. Odrobina dobrej woli mogłaby sprawić, że na wszystko otrzymalibyście odpowiedzi. Problem polega na tym, że Was one nie interesują. Wolicie tworzyć rzeczywistość zgoła odmienną od tej, która
nas otacza. W okresie wyborczym intensywność Waszych działań zapewne wzrośnie do poziomu, w którym tylko i wyłącznie Wy będziecie wiedzieć o co Wam chodzi. A przecież każdy widzi jaki jest Wasz wymarzony cel, chcecie mieć władzę, bądź wpływ na jej podział.
Pytanie tylko brzmi: Jak byście tę władzę sprawowali, skoro dziś manipulujecie, kłamiecie i posługujecie się półprawdami? Czy tacy
politycy mogą liczyć na zaufanie wyborców? Czy takich reprezentantów chcą nasi mieszkańcy? Na te pytania każdy z Czytelników
musi odpowiedzieć sobie sam. Ufam w Waszą mądrość. Nie dajcie sobą manipulować, nie wierzcie w kłamstwa, szukajcie prawdy.
Tomasz Dłubak
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Pierwszy etap kanalizowania Domaszowic
rozpoczęty

J

ak już wcześniej pisaliśmy wykonawca inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Domaszowice” odebrał już plac budowy i do 31
sierpnia 2018 r. ma czas na zakończenie pierwszego etapu tj. budowy
sieci kanalizacyjnej, po czym przystąpi do etapu drugiego, którym jest
wykonanie przyłączy. Obecnie jesteśmy na etapie podpisywania umów z
mieszkańcami Domaszowic, co przebiega bez zakłóceń. Na ewentualne
pytania pracownicy odpowiadają na bieżąco, przed podpisaniem umowy.
Kanalizacja, którą budujemy jest wykonana w technologii ciśnieniowo –
grawitacyjnej. Oznacza to, że fragmentami spływ ścieków zachodzi samoistnie, bezciśnieniowo i związany jest ze spadkiem przewodów
odpływowych, a na innych odcinkach ścieki przepompowywane są na wyższy poziom lub do dalej położonego zbiornika lub kolektora
grawitacyjnego poprzez pompę ścieków. W ramach inwestycji zostaną zakupione następujące obiekty, dostawy i usługi: kanały grawitacyjne—645 mb., sieć kanalizacyjna ciśnieniowa - 5904 mb., tłocznia D1 - 1 kpl., pompowania D2 - 1 kpl., zasilanie energetyczne - 1 kpl.,
roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe - 886 m², przepięcia grawitacyjne i studzienki rewizyjne dla przyłączy - 123 mb., przyłącza ciśnieniowe - 3573 mb., pompownie przydomowe - 149 kpl., zasilanie energetyczne - 149kpl., nadzór inwestorski. Część kosztów będzie sfinansowana z budżetu gminy, część pochodzi z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Ponadto, właściciele nieruchomości ponoszą
koszty wybudowania instalacji kanalizacyjnej pomiędzy nieruchomością, której są właścicielami, a siecią kanalizacyjną stanowiąca własność gminy. Żeby usprawnić inwestycję wyszliśmy naprzeciw mieszkańcom Domaszowic i to gmina przejęła obowiązek wykonania
wszystkich czynności faktycznych i prawnych, polegających na przyłączeniu nieruchomości przyłączanego polegających na wybudowaniu instalacji kanalizacyjnej, a w dalszej kolejności zleci wykonanie wszystkich prac wykonawcy inwestycji. W zamian za to, przyłączany
zobowiązany jest do zwrotu kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego, co nastąpi po wystawieniu przez gminę faktury, której podstawą będzie protokół odbioru oraz kosztorys powykonawczy, obejmujący prace wykonane na rzecz przyłączanego. Co ważne, każdy przyłączany do sieci jest zobligowany do wpłacenia na konto gminy zaliczki w wysokości 300,00 zł w terminie do 31 sierpnia 2018 r., pozostała
kwota zostanie wyliczona po wykonaniu prac i w tej wysokości przyłączany otrzyma fakturę. Jeśli faktyczny koszt prac poniesionych w
imieniu przyłączanego będzie wyższy niż kwota 2 500,00 zł jego zobowiązanie w stosunku do gminy nie przekroczy tej kwoty, to oznacza, że kwota 2 500,00 zł jest maksymalnym kosztem jaki poniesie przyłączany.
Katarzyna Sławska

Gminne zawody OSP

W

dniu 17 czerwca 2018 roku odbyły się Gminne
Zawody Sportowo-Pożarnicze o Puchar Wójta
Gminy, których głównym organizatorem była jednostka OSP w Strzelcach. Do rywalizacji stanęły
wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Domaszowice: OSP Domaszowice, OSP Siemysłów, OSP Strzelce, OSP Wielołęka, OSP
Włochy, OSP Woskowice G. Zawody rozgrywały się w dwóch konkurencjach: pożarniczy tor przeszkód oraz ćwiczenie bojowe. Zawodnicy startowali w następujących kategoriach: Młodzieżowe
Drużyny Pożarnicze 10-15 lat, Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 15
-18 lat, Kobieca Drużyna Pożarnicza – seniorki, Męska Drużyna
Pożarnicza – seniorzy . W kategorii Męska Drużyna Pożarnicza
I miejsce zajęła OSP Strzelce, II miejsce należało do OSP Domaszowice, III przypadło OSP Wielołęka, IV miejsce zajęli strażacy z OSP
Woskowice G., V – OSP Włochy, VI miejsce należało do OSP Siemysłów. W kategorii Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 15-18 lat I, i jedyne miejsce przypadło w udziale OSP Wielołęka. W kategorii
Kobieca Drużyna Pożarnicza – seniorki I miejsce zajęły panie z OSP
Strzelce. Zwycięzcom zostały wręczone puchary i dyplomy, ponadto zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe w postaci latarek nahełmowych. Wszystkie osoby, które uczestniczyły w rywalizacji
w najmłodszych grupach wiekowych tj. w kategorii Młodzieżowa
Drużyna Pożarnicza do lat 15 otrzymały pamiątkowe medale i dyplomy za udział w zawodach. Nagrody strażacy odbierali z rąk
Wójta Gminy – Zenona Kotarskiego, występującego tym razem
w roli wiceprezesa Oddziału Gminnego OSP RP w Domaszowicach, Zastępcy Wójta Gminy – Tomasza Dłubaka oraz Prezesa
Oddz. Gminnego OSP RP w Domaszowicach – Romana Durskiego
i Prezesa Zarządu Powiatowego OSP RP w Namysłowie kpt. Tadeusza Kmiecia.
Katarzyna Sławska
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Likwidacja studni w Wielołęce

Darmowa żywność dla potrzebujących

awiązując do wypowiedzi radnego
Zbigniewa Jachyma w trakcie XXXV Sesji
Rady Gminy w temacie zasadności likwidacji studni wierconej usytuowanej w miejscowości Wielołęka przypominamy, że decyzję w tej
sprawie podjął w dniu 8 marca Starosta Namysłowski
powołując się nie tylko na wygaśnięcie pozwolenia
wodnoprawnego na pobór wód podziemnych do celów
gospodarczych w Wielołęce, co ww. radny ocenił jako
niedopilnowanie ze strony gminy, ale przede wszystkim na przepisy ustawy Prawo wodne, które zobowiązują organ do orzeczenia o niezbędności pozostawienia
urządzenia wodnego i możliwości pozostawienia tylko
tych niezbędnych do kształtowania zasobów wodnych.
Brak jest przesłanek przemawiających za pozostawieniem studni w Wielołęce jako urządzenia wodnego niezbędnego do kształtowania zasobów wodnych, przeciwnie, pozostawienie jej jest niedopuszczalne z punktu
widzenia możliwości zanieczyszczenia wód podziemnych. Mając powyższe na uwadze Wójt Gminy Domaszowice rozpoczął procedurę zdemontowania uzbrojenia studni oraz zlikwidowania otworu wiertniczego
zgodnie z decyzją Starosty Namysłowskiego
OŚ.6341.8.2017.KK z dnia 8 marca 2017 r.
/TD/

środek Pomocy Społecznej w Domaszowicach w ramach współpracy z Bankiem Żywności od sierpnia 2017 do czerwca 2018 realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO
PŻ) – Podprogram 2017. Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach, do których trafiły takie produkty jak: groszek z
marchewką, fasola, koncentrat, buraczki, powidła, makaron jajeczny, makaron
kukurydziany, ryż, kasza gryczana, herbatniki, mleko, ser podpuszczkowy
dojrzewający, szynka drobiowa, szynka wieprzowa, pasztet, kabanosy, filet z
makreli w oleju, cukier, miód, olej i gulasz wieprzowy.

N

O

Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 405 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
ponad 20 ton żywności; 1872 paczek żywnościowych. W ramach Podprogramu
2017 nasi podopieczni, korzystający z pomocy żywnościowej, uczestniczyli
w działaniach towarzyszących. W Ośrodku Pomocy Społecznej w listopadzie
odbyły się warsztaty kulinarne pt. „ Kulinarnie mocni. Nie marnuj jedzenia ani
wartości”. W spotkaniu uczestniczyło 17 osób.
OPS Domaszowice

Majowa i czerwcowa sesja Rady Gminy Domaszowice

W

RADA GMINY DOMASZOWICE

dniach 29 maja i 29 czerwca odbyły się sesje Rady Gminy Domaszowice. Oprócz standardowych punktów obrad na pierwszej z nich została przedstawiona analiza stanu bezpieczeństwa , której dokonali policjanci z Powiatowej Komendy Policji
w Namysłowie. Podjęto uchwały w sprawie: 1) zmiany uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla
nauczycieli w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Domaszowice, 2) zmiany uchwały Nr
XXXI.193.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,3) zmiany
uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2018 rok. Na sesji, która odbyła się miesiąc później zostało rozpatrzone
sprawozdanie finansowe Gminy Domaszowice za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2017
rok. Radni zostali zapoznani z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2017 rok, podjęli dyskusję, po czym podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Domaszowice za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2017 rok. Po zapoznaniu się z
treścią uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Domaszowice w sprawie wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy Domaszowice absolutorium za 2017 rok i opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej, po dyskusji, podjęto uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Domaszowice absolutorium z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.
Na czerwcowej sesji podjęte zostały także uchwały w sprawie: 1) ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i podawania na terenie gminy Domaszowice; 2) odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Domaszowice; 3) przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”; 4) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Domaszowice; 5) powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy
Domaszowice; 6) zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Domaszowice za 2017 rok; 7) zmiany uchwały Nr XXXI.193.2017 Rady
Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej; 8) o zmianie uchwały w sprawie
uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2018 rok. 9) przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę
pieniężną za ponadnormatywny czas służby.
Katarzyna Sławska
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Wieści z przedszkola
w Domaszowicach

R
jak

odzina to jest siła, wie o tym każdy z
nas. Rodzina to jest siła, siła co drzemie w nas. Warto o tym pamiętać na
co dzień i od święta. To prawda stara
świat. Rodzinę ma każdy z nas!

Dnia 29 maja 2018 roku na placu zabaw Publicznego Przedszkola w Domaszowicach
odbył się coroczny " Festyn Rodzinny". Pogoda nam dopisała, dzięki temu dzieci i rodzice mogli spędzić ten czas razem w radosnej atmosferze zabawy. Na początek Pani
Dyrektor Alicja Lew serdecznie przywitała
wszystkich zgromadzonych w tym dniu
gości a także złożyła rodzicom życzenia z
okazji ich święta. Następnie słowa powitania
oraz życzenia dla rodziców złożyli Wójt
Gminy Domaszowice Zenon Kotarski

i Zastępca Wójta Tomasz Dłubak. Atrakcji
nie brakowało. Rodzice goszcząc się przy
słodkościach, owocach, cieście i różnych
napojach mogli obejrzeć bogaty program
artystyczny w wykonaniu ich pociech. Były
to wzruszające wiersze, piosenki o rodzinie,

a także tańce. Każda z grup pod bacznym
okiem wychowawców zaprezentowała w
inny sposób ciekawy program. Po występach dzieci wręczyły rodzicom przygotowane wcześniej upominki. Następnie dzieci
przyłączyły się do rodziców, do wspólnej
biesiady. Przedszkolaki bawiły się radośnie
w basenie z piłeczkami, pokonywały tor
przeszkód, brały udział w pokazie Ochotniczej Straż Pożarnej z Domaszowic. Dzieciom
najbardziej spodobało się " chlapanie" wodą
z węża strażackiego. Impreza była bardzo
udana, mamy nadzieję, że wszystkie dzieci
uczestniczące w zabawie wróciły do domów
pełne radosnych przeżyć. Każdemu kto pomógł nam przygotować uroczystość gorąco
dziękujemy. Takie spotkania są bardzo ważne, sprzyjają bowiem integracji środowiska
lokalnego oraz społeczności przedszkolnej.
Sabina Buchta

Życie jak w bajce - zdrowo,

wie poprzez piosenki, tańce, scenki i wierszyki

sportowo, rodzinnie

Szkolna grupa taneczna rozgrzała publiczność do

K

poświęcone rodzinie oraz ich szkolnemu życiu.
czerwoności. W międzyczasie działały ciekawe

ażda chwila spędzona z rodziną jest

stoiska: słodka chatka z babeczkami z dodatkiem

bezcenna i pozostaje w pamięci na

"gumijagód", "książeczki - bajeczki" zachęcające

całe życie, a do jednych z najlepszych

do czytania i poznawania nieznanych historii,

zaliczamy te, kiedy jako dzieci słu-

„loteria fantowa”, w której każdy los wygrywał,

chaliśmy baśni czytanych przez rodziców. Stało

stoisko z napojami i słodkościami, pyszne wypie-

się to inspiracją do zorganizowania festynu ro-

ki, o które zadbali rodzice. Festyn spełnił oczeki-

dzinnego pod hasłem "Życie jak w bajce - zdrowo,

wania organizatorów i dzieci. Cała uroczystość nie

sportowo, rodzinnie" w Szkole Podstawowej w

byłaby zapewne tak udana, gdyby nie zaangażo-

Polkowskiem, w którym wzięli udział Zenon Ko-

wanie rodziców, na czele z Radą Rodziców i spontarski – Wójt Gminy Domaszowice i Tomasz Dłu- nałogów, zintegrowano środowisko lokalne, zasorów. Festyn nie mógłby się odbyć oczywiście
bak – Zastępca Wójta Gminy przywożąc dla dzieci prezentowano umiejętności artystyczne dzieci i
bez jego głównych bohaterów - dzieci, które
torbę słodkości. Organizacją festynu stworzono promowano czytelnictwo. W trakcie trwania festyswoim zaangażowaniem po raz kolejny
okazję do wspólnego spędzenia czasu przez rodzi- nu odbył się konkurs wiedzy o baśniach, którego
udowodniły, że dla nich zawsze warto.
ców i dzieci na terenie szkoły, zachęcono ich do zwycięzcą została klasa IV. Podczas festynu możNa podstawie artykułu Ewy Wojtowicz
aktywnego i zdrowego stylu życia wolnego od na było spotkać niezwykłe postacie z baśniowych
krain, każda z nich została nagrodzona. Uczestnicy imprezy podczas jej trwania mogli podziwiać
plakaty o tematyce profilaktyki uzależnień promujące zdrowy tryb życia. Każda klasa przygotowała jedną, wspólną pracę, w której przedstawiła
swoje spojrzenie na problem nałogów oraz ich
wpływu na życie człowieka. Zwycięzcami w tej
kategorii zostali uczniowie klasy V. Następnie
odbyły się prezentacje poszczególnych klas. Śpiewająco rozpoczęły przedszkolaki, potem ucznio-
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Sukces

Nikoli

w

Ogólnopolskim

Konkursie KRUS

U

czniowie SP w Polkowskiem wzięli udział w VIII
edycji Ogólnopolskiego Konkursu pt. „Bezpiecznie na
wsi mamy – upadkom zapobiegamy” organizowanym
przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Na
szczeblu powiatowym Placówka Terenowa KRUS w Kluczborku
wyróżniła dwie uczennice naszej szkoły. Pierwsze miejsce
w I grupie wiekowej (klasy 0-3) zajęła Nikola Krzyżewska.

Wyróżnienie Prezesa KRUS Nikola Krzyżewska odebrała osobiście
w Warszawie

Równie zaszczytne drugie miejsce zajęła Martyna Poprawa. Obie
dziewczynki to uczennice klasy trzeciej, a do konkursu przygotowała i zgłosiła je wychowawczyni Joanna Matkowska. Praca plastyczna Nikoli została doceniona na szczeblu wojewódzkim zajmując
I miejsce oraz wyróżniona przez samego Prezesa Kasy na szczeblu
centralnym w Warszawie. Gratulujemy laureatce tak licznych
wyróżnień oraz życzymy dalszych sukcesów.
W Urzędzie Wojewódzkim w Opolu Nikoli Krzyżewskiej laureatce konkursu
SP Polkowskie
towarzyszyli (od lewej): Joanna Matkowska, dyr. Elżbieta Idzi, Zastępca
Wójta Gminy Tomasz Dłubak, Wójt Gminy Domaszowice Zenon Kotarski

Obchody

święta

uchwalenia

Konstytucji 3 Maja

W

tym roku uroczystość w rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja
została zorganizowana w Szkole
Podstawowej w Domaszowicach.

W tradycyjnych uroczystościach gminnych dla
uczczenia historycznego święta, wzięli udział: Zenon Kotarski – Wójt Gminy Domaszowice, Tomasz
Dłubak – Zastępca Wójta Gminy, Jan Nowak –
Przewodniczący Rady Gminy, radni, sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych, pracownicy
Urzędu Gminy oraz zaproszeni przedstawiciele
organizacji kombatanckiej z terenu gminy:
Pamiątkowe zdjęcie (od lewej): dyr. Bożena Hendrysiak, Wójt Gminy Domaszowice
Stanisław Wieczorek i Kazimierz Steć. Rolę gospo- Zenon Kotarski, kombatanci: Stanisław Wieczorek, Kazimierz Steć, Przewodniczący
darza uroczystości pełniła dyrektor szkoły – Boże- Rady Gminy Jan Nowak i Zastępca Wójta Gminy Tomasz Dłubak.
na Hendrysiak, która rozpoczęła uroczystość od przywitania wszystkich zgromadzonych, zapraszając do obejrzenia przedstawienia historycznego w wykonaniu dzieci oraz młodzieży szkolnej. Młodzi artyści przypomnieli, że Konstytucja była
pierwszą nowoczesną konstytucją w Europie i drugą na świecie. Regulowała zasady funkcjonowania władz państwowych
oraz prawa i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił ustawę
rządową, zwaną później Konstytucją 3 Maja. Dokument ten stał się symbolem tradycji niepodległościowych państwa polskiego, co w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości warto sobie przypomnieć. Dziękujemy wszystkim
uczestnikom za udział w uroczystościach.
Katarzyna Sławska
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kpt. inż. RADOSŁAW MATYSIK
Komendant Gminny OSP
Finalista konkursu NTO—Strażak
Opolszczyny 2018

MONIKA OKAJ-JANUSZKIEWICZ
Sołtys sołectwa Wielołęka

Jest Pani stosunkowo nową mieszkanką Wielołęki. Co
zatem skłoniło Panią do kandydowania na jej sołtysa
i jakie potrzeby ma Wielołęka według Pani oceny?

Jaki powinien być prawdziwy strażak?

Szczerze mówiąc początkowo do kandydowania
przekonywano mojego męża, jednak charakter jego pracy
przeszkadzałby w prawidłowym realizowaniu obowiązków
sołtysa, to jednak nie zniechęciło mieszkańców – jeśli nie mąż, to
może ja. Argumentowano, że nasz krótki pobyt w Wielołęce ma
swoje plusy, obiektywnie patrzymy na problemy i potrzeby
miejscowości. Jestem osobą wrażliwą społecznie, więc dość szybko
dałam się przekonać. 2 czerwca udało mi się wraz z Bartkiem
Nowickim i innymi mieszkańcami zorganizować dla dzieci festyn,
który uważam całkiem dobrze wypadł. W przyszłości chciałabym
częściej integrować tę lokalną grupę do działania na rzecz swojej
miejscowości, uporządkować i uatrakcyjnić teren rekreacyjny,
boisko. Reszta moich działań będzie wynikała z obserwacji
potrzeb.

Oficjalne
wozu

Przede wszystkim to nie praca, to jest służba, do której trzeba
mieć

odpowiednie

powołanie.

ślubowania każdy ze strażaków przysięga być ofiarnym
i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i wszelkiego mienia,
nawet z narażeniem życia – a to do czegoś zobowiązuje.
A dobrego strażaka powinno cechować przede wszystkim
rozsądek,

odwaga,

wyszkolenie,

umiejętność

szybkiego

podejmowania decyzji, empatia, odporność na stres i trudne
sytuacje. Swoim działaniem staram się dążyć do doskonałości,
mam nadzieję, że z dobrym skutkiem.

dla

OSP Strzelce

W

czerwcu odbył się festyn
zorganizowany przez strażaków ochotników ze Strzelec, na który przybyło wielu
zaproszonych gości, w tym Zenon Kotarski
– Wójt Gminy Domaszowice i Tomasz
Dłubak – Zastępca Wójta. Przy jego okazji
można było pochwalić się otrzymanymi autami strażackimi i nagrodzić strażaków za
ich zasługi. OSP Strzelce otrzymało z budżetu gminy kwotę blisko 120 tys. zł na karosację samochodu pożarniczego Star. Ponadto
do inwestycji mieszkańcy Strzelec dołożyli z
funduszu sołeckiego kwotę 27 tys. zł. Mieszkańcy Strzelec rozumieją ważność sprawnego funkcjonowania jednostki OSP, dlatego
nie szczędzą środków na jej potrzeby. W
bieżącym roku z funduszu sołeckiego zostanie przeznaczona kwota 10 tys. zł na system

i

krzywdę. I jedno nie powinno wykluczać drugiego. Podczas

przekazanie

bojowego

predyspozycję

Z jednej strony duża odporność, a z drugiej wrażliwość na

oddymiania boksów garażowych. Państwowa Straż Pożarna w Namysłowie przekazała
na rzecz OSP Strzelce samochód FIAT Ducato, to również duże wsparcie dla jednostki.
Pracę strażaków ochotników docenia i szanuje wielu, oni sami najlepiej wiedzą ile dla
niej poświęcają. Na uroczystość oprócz
przedstawicieli władz i innych zaproszonych
gości licznie przybyli przedstawiciele jednostek OSP, zarówno z Gminy Domaszowice,
jak i powiatu namysłowskiego i kępińskiego. W ramach części oficjalnej wszystkie
jednostki reprezentowały poczty sztandarowe, zostały przyznane medale i odznaki.
8

Medale za zasługi dla pożarnictwa przyznano: 1. złoty medal za zasługi dla pożarnictwa
dla druha Radosława Matysika; 2. złoty medal za zasługi dla pożarnictwa dla druha
Tomasza Bociąga; 3. srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa dla druha Szymona Mikitów; 4. brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa dla druha Mirosława Ostrowskiego
5. brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa
dla druha Jarosława Łaźniowskiego; Odznakę Strażak Wzorowy przyznano: 1. druhowi
Kamilowi Smolarczykowi ; 2. druhowi Adamowi Wronka ; 3. druhowi Wojciechowi
Makara ; 4. druhowi Pawłowi Rogowskiemu
5. druhowi Łukaszowi Gruszkiewiczowi ; 6.
druhowi Mateuszowi Gamoń; 7. druhnie
Natalii Celijowskiej; 8. druhowi Kamilowi
Czarneckiemu. Odznakę za wysługę 60 lat
przyznano druhowi Romanowi Durskiemu.
Za nieco krótsze staże (od 55 do 10 lat) przyznano jeszcze 35 odznak. Festyn to nie tylko
część oficjalna. W ramach tej nieoficjalnej
strażacy wraz z przedstawicielami emerytów, przy wsparciu sponsorów przygotowali
wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. Zorganizowano wiejski stół, na którym nie mogło
zabraknąć chleba ze smalcem i ogórka kiszonego, była też grochówka i bigos oraz coś na
słodko. Wszystkie te smakołyki były dostępne za symboliczną cegiełkę na rzecz OSP
Strzelce. Dzieci przez cały czas trwania festynu mogły korzystać bez ograniczeń z dmuchanej zjeżdżalni. Wieczorem odbyła się
zabawa taneczna wieńcząca uroczystość./KS/
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Festyn rodzinny w Domaszowicach

D

nia 26 maja br. w Szkole Podstawowej w Domaszowicach odbył się festyn, w którym udział wzięli uczniowie, rodzice,
nauczyciele oraz zaproszeni goście. Na boisku szkolnym rozstawiono stoiska, na których każdy mógł znaleźć coś dla
siebie. W piękne, słoneczne, sobotnie popołudnie w naszej szkole zapanowała wspaniała atmosfera zabawy. Na szkolnym
boisku o godzinie 14.00 rozpoczął się Festyn Rodzinny. Bogaty program festynu sprawił, że szkolne boisko wypełnili uczniowie wraz ze swoimi bliskimi.

Zjeżdżalnia była ciągle oblegana przez dzieci

Festynowi towarzyszył akompaniament namysłowskiej orkiestry

Taniec towarzyski przykuł uwagę wszystkich zebranych

Uroczystość zainaugurował występ Orkiestry Dętej z Namysłowa, a pani dyrektor Bożena Hendrysiak przywitała gości zgromadzonych na boisku szkolnym. Na zebranych czekało wiele atrakcji , m.in. dmuchana zjeżdżalnia, malowanie twarzy, fontanna czekoladowa oraz wata cukrowa. Oblężenie przeżył radiowóz policyjny, do którego dzieci mogły wsiąść i poczuć się jak prawdziwi policjanci. Nie
zabrakło również druhów z OSP w Strzelcach, którzy zaprezentowali strażacki wóz bojowy. Mieliśmy także darmowy prysznic z armatki
wodnej, co w tak upalnym dniu było zbawienne. Ogromnym powodzeniem wśród dzieci cieszyły się eksperymenty fizyczne oraz turniej
szachowy.

Każdy chciał zobaczyć jak robi się miód

Od prawej :Wójt Zenon Kotarski, Przewodniczący Rady Gminy Jan Nowak oraz
Zastępca Wójta Tomasz Dłubak wręczali nagrody utalentowanym uczniom

Można było również podziwiać piękne motocykle

OSP Domaszowice i Strzelce wsparli nasz festyn

Festynowi towarzyszyło bogate menu

Punkt malowania twarzy - stały element każdego festynu

Festyn był również okazją

do zaprezentowania się naszych uczniów. Na scenie odbywały się pokazy talentów poszczególnych

klas od wokalnych poprzez teatralne i taneczne. Na boisku rozgrywały się mecze piłki nożnej, gdzie zawodnicy z poszczególnych klas
rywalizowali ze sobą. Dzieci częstowano lodami, cukierkami, a także grochówką i kiełbasą. W miłej, zabawowej atmosferze szybko upłynął czas i o godzinie 19.00 trzeba było wracać do domu. Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do
organizacji festynu i udzielili wsparcia naszemu przedsięwzięciu dzięki czemu nasza społeczność mogła się jeszcze bardziej zintegrować.
Jolanta Bogacz
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P o l o n i a
w „A” klasie !

D o m a s z o w i c e

W ostatnich dwóch sezonach byliśmy klasyfikowani w najniższej
klasie rozgrywkowej. Sezon 2017/2018 był dla naszej drużyny ciężki, pod względem sportowym jak i organizacyjnym, mimo to LZS
Domaszowice uzyskał upragniony awans do klasy „A”. Walkę o
wyższy szczebel rozgrywkowy toczyliśmy niemal do ostatniego
meczu, wyprzedzając drugą drużynę jednym punktem. Nasz zespół
wygrywając 16 meczy , 2 remisując i ponosząc 2 porażki uzyskał 50
punktów. W tym 69 zdobytych bramek (najwięcej w tej grupie) i 28
straconych. Najlepszym strzelcem został Michał Kapłon , który zdobył dla Polonii 33 bramki i został królem strzelców naszej grupy. W
związku z awansem będzie konieczne zwiększenie wydatków na
potrzeby funkcjonowania klubu. Przed naszą drużyną stoi duże
wyzwanie związane z występami w klasie "A". Chcemy godnie reprezentować naszą miejscowość już poza granicami naszej gminy i
powiatu, zrobimy wszystko, aby zagościć na dłużej na wyższym
szczeblu rozgrywkowym. Podziękowania należą się zawodnikom
za duże zaangażowanie na treningach i meczach, trenerowi za rzetelne i profesjonalne podejście do powierzonego mu zadania, całemu zarządowi , który również przyczynił się do sukcesu oraz tym,
którzy pomagali naszemu klubowi. Korzystając z okazji wszystkich
zapraszam na mecze w klasie "A".
Prezes LZS Polonia Domaszowice
Grzegorz Swędrak
BIBLIOTEKA POLECA

Bezpieczne wakacje

W

akacje to czas odpoczynku i relaksu, korzystania z
kąpieli wodnych i słonecznych, żeby jednak robić to
w bezpieczny sposób należy przestrzegać kilku ważnych zasad. Przede wszystkim korzystajmy ze strzeżonych kąpielisk, gdzie opiekę sprawuje wykwalifikowany ratownik. Warto wiedzieć, że obok jego stanowiska zazwyczaj umieszczona jest informacja przedstawiająca warunki bezpieczeństwa i flaga,
której kolor ma kluczowe znaczenie: biała oznacza, że kąpiel jest
dozwolona, natomiast flaga czerwona - zakaz kąpieli lub kąpielisko
nieczynne. Rzadko się o tym mówi, ale bardzo niebezpieczne są
kąpiele w trakcie burzy, szczególnie w słonej wodzie, która lepiej
od słodkiej przewodzi elektryczność. Do wody skacz tylko w znanych miejscach, jeśli powierzchnia wody jest pusta, woda dostatecznie głęboka, a dno czyste. Nie skacz na główkę - chwila frajdy nie
jest warta poważnych konsekwencji zdrowotnych, jakie mogą jej
towarzyszyć. Uwielbiamy słońce i opaleniznę, nie zapominajmy
przy tym chronić się kremami z filtrem i naryciem głowy. Choć to
przyjemne, nigdy nie powinno się wbiegać do wody mając ciało
nagrzane słońcem. Jeśli nie umiesz pływać, nie ufaj kolorowym,
dmuchanym akcesoriom, pomagającym unosić się na wodzie. Nie
wypływaj z nimi tam, gdzie jest głęboko. Nigdy nie wiesz, kiedy
przyjdzie Ci się przekonać o złośliwości rzeczy martwych. Poważnym, choć nieoczywistym zagrożeniem w czasie wypoczynku nad
wodą są złodzieje, którzy tylko czekają na chwilę Twojej nieuwagi.
Oprócz skradzionego portfela, czy telefonu bardzo niebezpieczna i
opłakana w skutkach może się okazać utrata dokumentów, w tym
dowodu osobistego, a następnie kradzież Twojej tożsamości. Zachowując środki ostrożności wypoczynek nad wodą z pewnością będzie przyjemny. Nie wszyscy jednak będą z niego korzystali. W
związku z tym, że mieszkamy na terenach wiejskich, rolniczych
grono dzieci spędzi wakacje w
domu, nierzadko pomagając
przy żniwach. Pamiętajmy o
ich bezpieczeństwie podczas
tych prac. Nietrudno o wypadek, który może im odebrać
zdrowie, a nawet życie. /KS/
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Warto przeczytać
Urodzeni, by żyć

Wendy Holden
Urodzeni, by żyć to historia trzech ciężarnych
Żydówek, więźniarek obozu koncentracyjnego w
Auschwitz, którym udało się ukryć swój stan
przed oczami oprawców i dzięki temu uniknąć
śmierci. Opowieść rozpoczyna się pod koniec II
wojny światowej. Trzy nieznające się kobiety zmuszane do niewolniczej pracy w zakładzie zbrojeniowym i ostatecznie umieszczone w masowym transporcie do obozu Mauthausen w Austrii, są pewne, że czeka je śmierć. W trakcie trwającej siedemnaście dni gehenny, pochłaniającej życie tysiąca transportowanych
więźniów, kobiety rodzą dzieci. Pomimo katastrofalnych okoliczności,
dzięki pomocy współwięźniów, szczodrości mieszkańców mijanych wiosek
i paru ludzkim nadzorcom, zarówno matkom, jak i dzieciom udaje się
przeżyć do końca wojny. Po wojnie matki z dziećmi rozpoczynają nowe
życie w różnych częściach świta. Dopiero podczas obchodów 65. rocznicy
wyzwolenia obozu Mauthausen dzieci dowiadują się o sobie wzajemnie i
okolicznościach związanych z ich narodzinami - okolicznościami tak niezwykłymi i tak jednoczącymi, że nie sposób nie podzielić się nimi z całym
światem.

Tupcio Chrupcio. Nie lubię podróżować

Eliza Piotrowska
W każdej z książeczek urocza myszka odkrywa
otaczający ją świat, codziennie uczy się nowych
rzeczy, przeżywa takie doświadczenia, jak każde
dorastające dziecko. Przygody Tupcia Chrupcia
zostały przedstawione w zrozumiały dla najmłodszych dzieci sposób. Opowieści przekazują
pozytywne wzorce zachowań, ucząc samodzielności
oraz
logicznego
myślenia
w
r a d z e n i u
s o b i e
z trudnościami.
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Wydziedziczenie i obrona przed niesłusznym wydziedziczeniem

W

ydziedziczenie to instytucja prawna, której skutkiem jest pozbawienie możliwości uzyskania
zachowku przez osobę uprawnioną do niego. Innymi słowy osoba wydziedziczona zostaje
pozbawiona udziału w majątku spadkodawcy, ale także nie może uzyskać przymiotu spadkobiercy ustawowego.
Przyczyny wydziedziczenia precyzyjnie wskazuje art. 1008 kodeksu cywilnego, który stanowi, iż
uprawniony do zachowku zostaje jego pozbawiony, jeżeli: wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie
w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego; dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z
najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy
czci; uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.
Należy pamiętać, że wydziedziczyć spadkobiercę można tylko w testamencie (nieważność testamentu pociąga za sobą nieważność wydziedziczenia). Ponadto przyczyna wydziedziczenia powinna zostać
wyraźnie wskazana w treści testamentu. Nie wystarczy zatem literalne „przepisanie” w testamencie jednej z
wyżej wskazanych przesłanek. Konieczne jest możliwie precyzyjne opisanie konkretnej sytuacji i wskazanie dr Paweł Kuczma
powodów, które zadecydowały o wydziedziczeniu. Za wydziedziczenie uznaje się także sytuację, gdy wola wydziedziczenia wyraźnie
wynika z treści testamentu, a powody wydziedziczenia pokrywają się z przyczynami, o których mowa w art. 1008 k.c. (orzeczenie SN z 10
kwietnia 1975 r., sygn. III CZP 14/75).
Ustawodawca nie wskazuje wprost konkretnych przypadków, które uzasadniają skuteczność wydziedziczenia, ale w orzecznictwie sądowym do takich przyczyn zalicza się: alkoholizm spadkobiercy, narkomania, odmowa podjęcia pracy, awanturnictwo, brak alimentowania. Zachowania te powinny mieć jednak charakter uporczywy, czyli być trwałe w czasie. Przykładem innych negatywnych zachowań uzasadniających wydziedziczenie jest: wszczynanie ciągłych awantur, kierowanie pod adresem spadkodawcy nieuzasadnionych i
krzywdzących zarzutów, wyrzucenie go z domu, brak udziału w jego życiu choćby poprzez wizyty w jego miejscu zamieszkania czy okazywanie zainteresowania jego sprawami (wyrok SA w Warszawie z 7 lutego 2007 r. , sygn. VI ACa 861/2006).
Należy przypomnieć, że jeśli spadkodawca przebaczył spadkobiercy po wydziedziczeniu go w testamencie, wydziedziczenie to
jest bezskuteczne bez względu na formę, w jakiej przebaczenie nastąpiło. Przebaczenie definiuje się jako wyrażoną na zewnątrz decyzję,
by nie wywodzić nic więcej z doznanej przykrości. Przebaczenie nie jest żadnym formalnym zachowaniem. Wystarczy, żeby z okoliczności wynikało, że spadkodawca nie chowa już do spadkobiercy urazy lub że się z nim pojednał.
Osoba wydziedziczona w testamencie, która nie zgadza się z decyzją spadkodawcy, może bronić się przed niesłusznym wydziedziczeniem. Pomimo wydziedziczenia powinna zatem wnieść sprawę o zapłatę zachowku i przed sądem dowodzić, że przyczyny wydziedziczenia były nieprawdziwe lub nie miały charakteru uporczywości. Przykładowo jeśli rodzic przez wiele lat nie interesuje się swoim dzieckiem, nie dba o zapewnienie mu właściwych warunków i nie stara się o utrzymywanie dobrych kontaktów, to nie powinien oczekiwać od dziecka bliskich relacji, a tym samym wydziedziczenie dziecka z powodu długotrwałego nieutrzymywania kontaktów rodzinnych i braku pomocy w chorobie to ewentualne wydziedziczenie będzie uznane przed sądem za bezskuteczne (wyrok SA w Lublinie z 15
kwietnia 2015 r., sygn. I ACa 985/14).
dr Paweł Kuczma

Seniorzy świętują Dzień Matki

W

dniu 26 maja 2018 roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Domaszowicach, odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia
Matki. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście, sponsorzy oraz członkowie koła. Na wstępie Prezes
Koła powitał: Krystynę Lupę – Przewodniczącą Zarządu Oddziału Rej. Pol. Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Namysłowie i jej zastępcę – Romanę Cioch, Wójta Gminy Domaszowice Zenona Kotarskiego, Zastępcę Wójta

Tomasza Dłubaka, Przewodniczącego Rady Gminy Jana Nowaka, Prezesa FERMA-POL Zalesie – Krzysztofa Gołębiowskiego, Proboszcza
Parafii Włochy – ks. Tadeusza Strugałę oraz wszystkich obecnych na spotkaniu wraz z muzykantami. Roman Gil– Prezes Koła złożył
wszystkim Matkom życzenia, przede wszystkim dużo zdrowia na dalsze lata życia. Były też życzenia od zaproszonych gości. Jedna z
członkiń Koła w swoim wierszu, zdefiniowała słowo „ MATKA”. Dzięki sponsorom można było posiedzieć przy suto zastawionym stole, na którym były kiełbaski i kaszanki z grilla, przygotowane przez p. Tadeusza Urama, potrawy różnego rodzaju – dyrektor przedszkola
w Domaszowicach – Alicja Lew. Nie zabrakło również smacznych ogórków – p. Krystyna S. i chleba z pysznym smalcem – p. Kazimiera
H. Uroczystość przebiegała w miłej i przyjemnej atmosferze, którą uświetnili muzykanci—Kresowiacy z Namysłowa. Były tańce i śpiewy.
Dla naszego prezesa należą się wielkie słowa uznania za Jego wysiłek oraz starania.
SPONSORING:

FERMA-POL

Zalesie

Prezes

Krzysztof

K.H.
Gołębiewski

–

pomoc

finansowa.

Wójt Gminy Domaszowice – Zenon Kotarski – pomoc w zorganizowaniu spotkania, udostępnienie OSiR oraz pomoc w obsłudze.
Dyrektor Przedszkola w Domaszowicach - Alicja Lew – pomoc w przygotowaniu posiłków.
OSOBY CHCĄCE WSPÓŁTWORZYĆ ZESPÓŁ MUZYCZNY „DOMASZOWICZANIE”
PROSZONE SĄ O KONTAKT TELEFONICZNY LUB OSOBISTY Z DYREKTOREM GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOMASZOWICACH OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU.
KONTAKT: EDYTA MATKOWSKA NR 77 4108 250 wew. 114
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Wyłoniono wykonawcę remontu kościoła p.w. Narodzenia NMP i św. Marcina
w Strzelcach oraz trzech kapliczek zlokalizowanych przy kościele parafialnym

W

ramach projektu partnerskiego "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy
Rehabilitacji i Rekreacji - część północna" Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP i św. Marcina w Strzelcach
zaplanowała zadania służące renowacji i zachowaniu zabytkowych obiektów.
W kościele parafialnym w Strzelcach odrestaurowane zostaną wnętrza oraz przeprowadzony zostanie remont konstruk-

cji (m.in. wymiana imitacji stropu, malowanie wnętrza kościoła, renowacja kraty wejściowej oraz drzwi i balustrady chóru)
Wykonawcą prac będzie firma WIKPOL Łukasz Męcik. Umowa w tej sprawie została podpisana 08.05.2018 r. Termin zakończenia robót
zaplanowano na 31.08.2018 r. Natomiast remont konserwatorski dotyczyć będzie kapliczek: Matki Bożej z Lourdes, Dobrego Pasterza i św.
Idziego. Będzie on polegał na pracach budowlach, pracach konserwatorskich, pracach rekonstrukcyjnych (dot. kapliczki św. Idziego).
Wykonawcą prac będzie firma NZB Sp. z o.o. Umowa w tej sprawie została podpisana 08.05.2018 r. Termin zakończenia robót zaplanowano na 31.08.2018 r. Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 20142020, w ramach poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura.
Anna Pilarska

Marta Morga

Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu

Powiat Namysłowski

Urząd Gminy Domaszowice

Gmina Wilków

Gmina
Domaszowice

Gmina
Świerczów

Parafie
Rzymskokatolickie z obszaru
Powiatu
Namysłowskiego

Poznajemy zabytki Namysłowa
W dniu 11 maja 2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach zorganizowała wycieczkę dla uczniów z klas IV B i V
Szkoły Podstawowej w Domaszowicach do Biblioteki Publicznej
w Namysłowie. Panie Teresa Hruby i Maria Tomzik z biblioteki zaprosiły dzieci do wzięcia

udziału w Grze Miejskiej pt.

„Poznajemy Zabytki Namysłowa”. Uczestnicy spacerując po
mieście uważnie słuchali ciekawostek o zabytkach, a następnie
odpowiadali na zadawane pytania. Uczniowie mieli okazję zwiedzić Bramę Krakowską –rycerza, Rynek - ratusz i fontannę, Izbę
Regionalną, kościół pw. św. Franciszka i Piotra z Alkantary,
Zamek w Namysłowie, Izbę Techniki Młynarskiej, kościół pw.
świętych Apostołów Piotra i Pawła. Kilkugodzinna wycieczka
okazała się bogata w wiedzę o poznaniu historii naszego miasta
powiatowego.
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