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Lutowa sesja Rady Gminy

Ścieżka rowerowa to był odwieczny problem mieszkańców Zalesia i Gminy Domaszowice. Praktycznie od powstania samorządów czyli już w latach dziewięćdziesiątych czyniliśmy
starania o jej utworzenie. Mieszkańcy pisali petycje do gminy, gmina wnioski do Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Prośby mieszkańców były uzasadnione i wynikały
z faktu zachowania wysokiego poziomu bezpiecznego poruszania się w ciągu drogi krajowej
pomiędzy Zalesiem a Domaszowicami.
Odbyło się szereg spotkań, planowana też była budowa przy udziale 50% środków Gminy i 50 % GDDKiA. Od roku 2013 uczestniczyliśmy w spotkaniach w Starostwie Powiatowym w Namysłowie, które miały na celu stworzenie dużego partnerstwa, składającego się
z ok. 40 instytucji (Powiat Namysłowski, ościenne gminy oraz parafie), głównym celem było
tworzenie ścieżek rowerowych łączących cały obszar oraz remont zabytkowych obiektów.
Niestety założenia nowej perspektywy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 przewidują budowę ścieżek rowerowych, które wyprowadzają ruch samochodowy z centrum miast, więc budowa ścieżki na terenie Gminy Domaszowice nie wpisywała się w założenia programu i musieliśmy zrezygnować z realizacji tej inwestycji z dofinansowaniem unijnym.
Dlatego tym bardziej cieszę się, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zrealizowała inwestycję pn.: „Budowa ciągu pieszo–rowerowego na odcinku Zalesie –
Domaszowice”.
W przytoczonym artykule jest mowa o braku dojazdu z dróg gminnych na powstałą
ścieżkę i konieczności cofania się kilkuset metrów, aby móc się na nią bezpiecznie przedostać
przez „krajówkę” – chciałbym sprostować, że to, co zostało nazwane drogami gminnymi jest
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Usługi opiekuńcze

NOWY ROK - NOWE ZADANIA
z Wójtem Zenonem Kotarskim rozmawiała Katarzyna Sławska
styczniowym numerze Namysłowskiego Kuriera Lokalnego poseł Bartłomiej Stawiarski mówił o swoich staraniach i ich efekcie końcowym
w związku z niedawno zakończoną inwestycją tj. ścieżką pieszorowerową
z Zalesia do Domaszowic w ciągu drogi krajowej nr 42. Czy chciałby się
Pan odnieść do tej wypowiedzi?

Naszym wspaniałym Kobietom z okazji
Dnia Kobiet składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, uśmiechu na twarzy oraz pomyślności i samych pięknych dni w życiu.
♦♦♦
Wójt Gminy—Zenon Kotarski
Zastępca Wójta Gminy—Tomasz Dłubak
Przewodniczący Rady Gminy—Jan Nowak
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częścią gruntów rolnych, na których zostały utworzone prywatne dojazdy z drogi krajowej do
posesji. Myli się poseł Stawiarski również w kwestii odległości. Bowiem wjazd na drogę krajową dla mieszkańców zlokalizowany jest z drogi gminnej w odległości kilkudziesięciu metrów
a nie kilkuset, jak wskazuje parlamentarzysta.
Pomimo, iż temat był poruszany wielokrotnie, przy różnych okazjach nadal jest żywy,
a mianowicie subrogacja.

Zenon Kotarski - Wójt Gminy

Mam nadzieję, że w końcu spekulacje ustaną i temat zostanie zamknięty. Subrogacja została
przeprowadzona w drodze przetargowej a jej obsługę zlecono Bankowi Polskiej Spółdzielczości S.A z siedzibą w Warszawie . Umowa w jej wyniku została podpisana 2 grudnia 2016 r.
Subrogacja dotyczyła kwoty 2 759 769,00 zł, a jej koszt to 820 915,99 zł. Jej przeprowadzenie
wydłużyło nam spłatę zadłużenia o 8 lat, czyli do 2030 r., co pozwoli nam na przeprowadzenie
kilku dodatkowych inwestycji w tym czasie.
Wszelkie informacje krążące z sferze publicznej o niebotycznych kwotach subrogacji
sięgających 5-7 milionów złotych są nieprawdziwe.

A skoro o tym mowa, jakie kluczowe inwestycje są planowane na rok 2018?
Jesteśmy w trakcie postępowań przetargowych dotyczących dużych inwestycji tj. kanalizacji w Domaszowicach oraz remontu obiektów
zabytkowych tj. dzwonnicy w miejscowości Polkowskie i 6 kapliczek usytuowanych na terenie Gminy Domaszowice.
Dobiegają końca spotkania sprawozdawcze w jednostkach OSP z terenu Gminy Domaszowice. Jak Pan ocenia działalność tych jednostek, współpracę samorządu z nimi oraz czy Gmina Domaszowice przeznacza odpowiednie środki na ich funkcjonowanie?
Zaczynając od końca, chciałbym wskazać, że Gmina Domaszowice przeznacza największy wśród innych samorządów z terenu naszego
powiatu procentowy udział środków z budżetu gminy na funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej tj. ok. 2,5 %. Dość wskazać, że tylko
w roku 2017 przeznaczyliśmy na funkcjonowanie OSP kwotę wynoszącą 336 006,65 zł. Oprócz bieżącego utrzymania jednostek w ubiegłym roku dokonaliśmy karosacji samochodu ratowniczo – gaśniczego Star 266 dla OSP Siemysłów za kwotę 185 tys. zł oraz zleciliśmy
karosację pojazdu dla OSP Strzelce na kwotę blisko 120 tys. zł . Gmina Domaszowice stara się zapewniać jak najlepsze wyposażenie dla
jednostek ochotniczych straży pożarnych w miarę swoich możliwości i z uwzględnieniem potrzeb każdej z nich. W myśl zasady, że sprawiedliwie nie znaczy po równo w poszczególnych latach doposażane są inne jednostki. Najwyraźniej ten system się sprawdza. Jego największą wadą jest fakt, jest ściśle uzależniony od kondycji finansowej gminy.
Według mojej oceny nasza współpraca układa się bardzo dobrze i generuje korzyści dla całej społeczności Gminy Domaszowice. W ostatnim czasie wraz ze swoim zastępcą – Tomaszem Dłubakiem miałem okazję uczestniczyć w kilku spotkaniach sprawozdawczych, które
miały na celu podsumowanie działalności jednostek w minionym roku oraz zaplanowanie działalności statutowej, szkoleniowej i finansowej na rok 2018. Spotkania pokazują, że w każdej jednostce są ludzie, którzy trzymają rękę na pulsie. Dbają o powierzony sprzęt i o bieżące potrzeby jednostki. To pasjonaci i prawdziwi społecznicy.
Jako wójt wyrażam bardzo pozytywną opinię na temat działalności naszych strażaków ochotników. Podkreślam, że wypowiadać krytycznie w sprawie ochotników strażaków oraz ich pracy mogą się jedynie osoby, które choć jeden dzień przepracowały społecznie na rzecz
pożarnictwa. To wielkie poświecenie, jakie Ci ludzie wkładają w bezpieczeństwo jest godne naśladowania. Przecież to oni najczęściej są
pierwsi na miejscu wypadku, pożaru lub innego zdarzenia, które zagraża życiu, zdrowiu lub mieniu naszych mieszkańców. Wprawdzie
są osoby, które chciałyby będąc radnymi dokonywać przeglądów jednostek, sprawdzać poczynania i oceniać ich pracę, ale ludzie Ci zapominają, że OSP formalnie i funkcjonalnie jest niezależnym stowarzyszeniem, które podlega ochronie prawnej. Wójt wykonuje jedynie
zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej przy wykorzystaniu jednostek OSP bez władztwa nad ich strukturą oraz działalnością. I tak
powinno być.
Dziękuję za rozmowę.

KONDOLENCJE
Wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci:
Mieczysława Bocianowskiego, Eugeniusza Czajki, Heleny Drozdowskiej,
Wiktorii Kasprzak, Waldemara Kaźmierczaka, Wandy Pierzchawki oraz Zofii Pawliszyn
Składają w imieniu samorządu gminnego rodzinie i bliskim zmarłych osób :
Wójt Gminy— Zenon Kotarski

Zastępca Wójta Gminy—Tomasz Dłubak
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System ochrony przeciwpożarowej

N

ad naszym spokojnym snem współcześnie czuwa szereg służb, w tym jedna
z najbardziej rozpoznawalnych formacji, jaką jest straż pożarna. Wynik raportu
„Zaufanie do zawodów 2016” wskazuje wprost. To zawód cieszący się największym zaufaniem społecznym w Polsce. Bezinteresowni, fachowi i gotowi do po-

święceń: strażacy. Ich historia sięga aż VI wieku n.e. Najstarszym ze znanych oddziałów wyspecjalizowanych w gaszeniu pożarów byli rzymscy Vigiles (a właściwie Militia Viligium łac. militia
od miles dpn. militis ‘żołnierz, piechur’ i vigilia ‘czuwanie’), których powołał do życia cesarz Oktawian August. Już starożytni wiedzieli, że do walki z żywiołem należy zorganizować
specjalną grupę ludzi. Co ciekawe, korpus wigilów uważany był za część składową stałej armii.
Oficerowie tej formacji awansem przechodzili do legionów rzymskich, stąd Vigili del Fuoco obecna włoska straż pożarna uważana jest za kontynuatora tradycji starożytnych.

Tomasz Dłubak - Zastępca Wójta

Aktualnie straż pożarna występuje jako formacja w każdym cywilizowanym państwie i nie zajmuje się wyłącznie gaszeniem pożarów, a jest wyspecjalizowaną formacją, która oprócz prewencji zwalcza pożary oraz inne zagrożenia, które godzą w życie, zdrowie , majątek lub środowisko naturalne. Tradycyjne gaszenie pożarów zostało wzbogacone o szereg specjalistycznych usług ratowniczych.
I tak, wśród specjalizacji ratowniczych odnajdziemy: medyczne, biologiczne, chemiczne, techniczne, radiologiczne, poszukiwawcze, wodne i wysokościowe. Ten bogaty katalog przyprawia o ból głowy, a jednocześnie dowodzi z jak wyspecjalizowaną grupą osób mamy do
czynienia i jak szczególne predyspozycje oraz umiejętności muszą mieć osoby, wykonujące taki zawód. Na świecie funkcjonują bowiem
modele ochrony przeciwpożarowej, zorganizowane w oparciu o straż zawodową oraz straż społeczną lub wyspecjalizowane jednostki
strażaków , na terenach zakładów pracy, lotniskach, obiektach kolejowych lub portowych.
Polski model ochrony przeciwpożarowej oparty jest o ścisłą współpracę zawodowej Państwowej Straży Pożarnej z ochotniczymi
strażami pożarnymi rozsianymi na terenie całego kraju. A tych jest niemało, bo blisko 16 tysięcy jednostek. Zaangażowana w tę działalność społeczność liczy prawie 700 tysięcy ochotników. Ochotnicy-społecznicy skupią się głównie na terenach wiejskich i pełnią tam niebagatelnie ważną rolę. Stanowią bowiem obok kół gospodyń wiejskich, zespołów sportowych oraz stowarzyszeń i grup parafialnych alternatywną formę samoorganizowania się społeczeństwa. Bez tego czynnika organizacja lokalnej społeczności byłaby mocno zubożona. Strażacy ochotnicy oprócz gaszenia pożarów i ratowania ludzkiego życia oraz mienia wykonują szereg działań, mających prospołeczny i integracyjny charakter. Każdy, kto zna choć jedną jednostkę OSP wie, że strażacy ochotnicy zajmują się również sportem, edukacją, kulturą i wychowaniem. Krzewią ważne dla społeczności lokalnej postawy bezinteresownej pomocy i wychowania młodego pokolenia w duchu zainteresowania losem drugiego człowieka. To więc wokół nich skupia się codzienna aktywność społeczna mieszkańców wsi. Organizacje te
wykorzystują i generują jednocześnie kapitał społeczny oraz umacniają postawy obywatelskie.
Na terenie Gminy Domaszowice działa 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych rozlokowanych w Domaszowicach, Strzelcach, Siemysłowie, Włochach, Wielołęce i Woskowicach Górnych. W pracę społeczną na rzecz bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwdziałaniu różnym zagrożeniom na terenie naszej gminy zaangażowanych jest blisko 200 osób. Dwie nasze jednostki włączone są do
tzw. Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego, który stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa państwa i składa się z :16 komend wojewódzkich PSP, 335 komend powiatowych/miejskich PSP, 500 jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej,
4307 jednostek ochotniczych straży pożarnych, 4 zakładowych straży pożarnych, 13 szpitali, w tym 11 szpitali Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 205 specjalistów krajowych z różnych dziedzin ratownictwa (dane na koniec 2013 roku). Samorząd Gminy Domaszowice
dostrzega ogrom pracy jaką strażacy ochotnicy wykonują na rzecz naszej lokalnej społeczności. Ta nieoceniona i bezinteresowna służba
mieszkańcom, częstokroć z narażeniem życia, stanowi niedościgniony wzór do naśladowania.
Z niezrozumieniem przyjmuję postawę, w której przewodniczący jednej z gminnych komisji życzy sobie składania sprawozdań
z pracy strażaków ochotników, nie rozumiejąc idei funkcjonowania tego rodzaju podmiotów. Otóż, ochotnicze straże pożarne są stowarzyszeniami, a te zgodnie z prawem podlegają ochronie prawnej i ten stan rzeczy zmienić może jedynie ustawa. Kontrolowanie środków
publicznych, jakie przekazuje gmina na funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej jest domeną zarówno samej rady, jak i komisji rewizyjnej oraz podmiotów zewnętrznych sprawujących kontrolę nad finansami gminy. Zatem dodatkowy nadzór i kontrola są zbędne. Wykorzystywanie ochotniczych straży pożarnych do prowadzenia potyczek politycznych i pyskówek na sesjach rady gminy nie licuje z powagą tego organu i pełnionej funkcji publicznej radnego. Atakowanie zaś orędowników autonomii ochotniczych straży pożarnych, przeinaczanie faktów, obrażanie strażaków ochotników i robienie zamieszania na spotkaniach sprawozdawczych tych organizacji jest wyjątkowo nieprofesjonalne. Zresztą, cokolwiek nie zostałoby zrobione w tej gminie na rzecz kogokolwiek i czegokolwiek (w tym na rzecz straży),
spotyka się z ust kilku radnych opozycyjnych z falą krytyki. Prawem opozycji jest krytyka, ta zaś powinna być konstruktywna. Mało tego,
po stronie radnych, zgodnie ze Statutem Gminy Domaszowice leżą również inicjatywy uchwałodawcze. Ile to projektów uchwał zgłosili
radni opozycyjni pod obrady Rady Gminy Domaszowice w tej kadencji ? Słownie : JEDNĄ na 204 uchwały i 32 sesje. Pozostawię to
bez komentarza.

Tomasz Dłubak
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lat u dzieci kształtuje się wrażliwość

26. Finał Wielkiej Orkie-

na

potrzeby drugiego człowieka.

stry Świąteczne Pomocy

Dziękuję za każde otwarte i gorące serce,

w Domaszowicach

ne podziękowania

O

•

które wsparło to przedsięwzięcie. Szczególczyńców :

d kilku już lat w SP Domaszo-

•

Świątecznej Pomocy. Niezmiennie więc i w
stycznia 2018 r.

odbyła się szkolna akcja

WOŚP, podczas której na każdej długiej
przerwie zbierane były dobrowolne datki do
puszki WOŚP. Celem tegorocznej zbiórki
było pozyskanie środków finansowych „dla
wyrównania szans w leczeniu noworodków”. Podczas tych czterech dni długie
przerwy były rozśpiewane i słodkie. Na
uczniów czekało wiele atrakcji: eksperymenty tzw.: Laboratorium Szalonych Naukowców, fotobudka „Sweet Focia”, malowanie
twarzy, zabawy taneczne, loteria, wyścigi
samochodowe, swojskie pyszne babeczki

Bożenie

Hendrysiakza

działania

Orkiestry

tym roku tak właśnie było. W dniach 09-14

p.

otwartość na nowe pomysły i motor do

ogólnopolskiej akcji charytaWielkiej

dyrekcji

„Orkiestra grała i grać ma nadal”

wice corocznie dołączamy do
tywnej

kieruję w stronę dar-

p. Katarzynie Sławskiej - koordynatorce
gminnych przedmiotów licytacji i do-

„pielęgnacja paznokci”, kupony na niepyta-

brych słów, jakie chętnie wypowiada by

nie, książka Jurka Owsiaka i inne drobne

zmotywować i rozdmuchać ogień pod-

gadżety. Co to były za emocje?! Przerwy

jętych działań,

brakło, a chciało się jeszcze. Zażarta walka
licytujących uczniów, nauczycieli i gości
podnosiła temperaturę i czyniła puszkę bardziej obfitą.
Główną rolę tego dnia

nie grały pieniądze

a hojność serca i świadomość, że jesteśmy
częścią czegoś wielkiego, czegoś z czego
korzystać będą w kolejnych pokoleniach

nauczycieli:

•

i zawsze pozytywne wsparcie,

•

p. Natalię Matysik pyszne zdrowe babeczki,

•

nowonarodzone dzieciaki.
Podczas zabaw i kwesty w SP w Domaszo-

oraz galaretki. Największą popularnością wicach zebraliśmy kwotę 1504,62zł ( trzy- •
cieszyła się jak co roku licytacja, która odby- krotnie pobiliśmy ubiegłoroczny rekord
wa się jak zawsze w piątek na koniec akcji szkoły, który wynosił 560 zł). Wolontariujako kulminacja i podsumowanie WOŚP.

p. Kornela Żurkiewicza - fotki, licytacja

p. Weronikę Balicką-Strajch – wypożyczona prv formuła syna, zrobiła furorę
wśród dzieci, bez niej ta zabawa nie
byłaby taka sama,

p. Marka Matysika- pomoc przy sprzęcie grającym,

sze pracowali jednak na rzecz WOŚP także
Nie obyło się bez gości, którzy dołączyli do podczas ogólnopolskiego finału czyli w niewspólnej zabawy przynosząc ze sobą przed- dzielę. Suma jaką zebrali wszyscy wolonta-

rodziców - to przecież Wy kochani ro

mioty do licytacji m.in. wójt gminy Doma- riusze sztabu Domaszowice ( szkoła, przedszowice p. Zenon Kotarski (fotka z wójtem szkole, gmina) wynosi 12 680,99 zł. Do tej

czas i wspierając Wielką Orkiestrę,

w jego fotelu),

z-ca wójta p. Tomasz Dłu- pory trudno w to uwierzyć. To niezwykle
bak ( miś ręcznie wykonany przez żonę p. wzruszające, że kolejny raz mogliśmy być
Tomasza), p. Katarzyna Sławska podin- częścią tej wspaniałej akcji niosącej pomoc

klasie V wraz z wychowawczynią p.

spektor ds. oświaty ( dzień urzędnika, kub- najmłodszym.
ki z logo gminy Domaszowice), szef sztabu Nie sposób tutaj zapomnieć właśnie o najw Namysłowie Maciej (tradycyjnie gadżety młodszych, bowiem jak co roku do akcji
WOŚP w tym prywatna koszulka Jurka przyłączyło się także Publiczne Przedszkole

patwie, Oliwii Matkowskiej. Nikoli No

dzice poprzez swoje pociechy podzielili
ście się swoją dobrocią, spędzając z nami
zaangażowanym uczniom szczególnie
Jolantą Bogacz zwłaszcza ekipie muzycz
nej Karolinie Sarnickiej, Julianowi Kuro
wak i Oli Lisieckiej z klasy IVb za po
moc i pyszne galaretki.

Owsiaka). Wśród licytowanych przedmio- w Domaszowicach na czele z dyrektor Alicją Podziękowania przede wszystkim należą się
tów znalazły się również: herbatka i ciacho z Lew. Milusińscy zawsze z niecierpliwością wolontariuszom. To dzięki Waszemu zaandyrektor p. Bożeną Hendrysiak, słynne czekają na puszkę, by móc dorzucić swój gażowaniu w organizację tej inicjatywy udamagiczne koperty p. Kornela, karnety grosik. Serce rośnie, gdy od najmłodszych ło się.
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Wylicytowane nagrody—fotografia w fotelu wójta oraz dzień urzędnika zostały odebrane przez Zofię Kulesę oraz Fabiana Długosza o
czym świadczą załączone fotografie.
Wolontariusze SP w Domaszowicach w 2018 r.: Vanessa Fecek-Hałupka , Zosia Swędrak , Zosia Kulesa , Franek Kulesa , Iga Rudnicka ,
Martyna Górecka , Kacper Swędrak , Maja Środoń, Miłosz Leszczyński , Ola Lisiecka , Nikola Nowak , Joanna Federkiewicz, Małgorzata Leszczyk , Julia Dobrzańska , Małgorzata Drobina, Klaudia Nowak, Martyna Sterczewska, Martyna Bursakowska, Karolina Dąbrowa, Kamila Bodzioch, Wojtek Ilnicki, Kuba Denisiewicz, Maksymilian Gołyski, Przemek Bociąga, Szymon Grzesik, Adrian Nadolski,
Oskar Droździel.
Anna Kulesa Opiekun Sztabu Domaszowice
RADA GMINY DOMASZOWICE

Lutowa sesja Rady Gminy Domaszowice

W

dniu 26 lutego 2018 r. odbyła się XXXII 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 sprawozdanie ze swojej działalności. Dyrektor Powiatowego

Urzędu Pracy w Namysłowie pan Zbigniew Juzak przedstawił informację z działalności PUP i odpowiedział na kilka pytań zadanych
przez obecnych na sesji. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych gmin Powiatu Namysłowskiego została przedstawiona przez obecnego Komendanta Powiatowego PSP w Namysłowie kpt. Tadeusza Kmiecia. Przedmiotowa analiza okazała się być
tematem na tyle interesującym, że został on zasypany pytaniami ze strony radnych. Na część pytań odpowiadali komendanci poszczególnych OSP z terenu Gminy Domaszowice obecni na sesji. Informacja z działalności Gminnej Spółki Wodnej w Domaszowicach za rok
2017 oraz plan na rok 2018 zostały omówione przez Przewodniczącego GSW w Domaszowicach pana Witolda Gruszkiewicza. Tematyka
okazała się interesować zarówno radnych, sołtysów, jak i pozostałych uczestników sesji na tyle mocno, iż wywiązała się dość burzliwa
rozmowa. Informacja o aktualnie realizowanych projektach przez Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości została przedstawiona radnym na piśmie, na sesji nie pojawił się przedstawiciel instytucji otoczenia biznesu. Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwał w sprawie:
1) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług
Komunalnych „EKOWOD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2018 - 2020;
2) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Domaszowice
w roku 2018;
3) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach;
4) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domaszowice na rok
2018 stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych;
5)zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na wyprzedzające finansowanie
działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
6) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu;
7) zmiany uchwały Nr XXXI.193.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej
8) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2018 rok
Kolejno zostały udzielone odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski. Na zakończenie obrad radny Zbigniew
Jachym przeprosił panią Alicję Piasecką – sekretarz Gminy Domaszowice za incydent, którego się dopuścił na sesji w dniu 1 września 2017
r. po czym obrady sesji zostały zamknięte.
Katarzyna Sławska
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Spotkanie z pielęgniarką

Dzień Babci i Dziadka

dniu 05.01.2018r. przedszkole w Domaszowicach
odwiedził specjalny gość - pani pielęgniarka Małgorzata Stanisławczyk. Pani Małgorzata w bardzo
ciekawy sposób przybliżyła przedszkolakom na
czym polega praca lekarza oraz pielęgniarki, urządziła również pokaz zastosowania przyrządów wykorzystywanych w codziennej
pracy. Przedszkolaki chętnie oglądały i dopytywały o przyniesione
przyrządy, pośród których znalazły się m.in. bandaże, termometr,
stetoskop. Kolejnym tematem poruszonym podczas spotkania było
zapoznanie dzieci z postępowaniem zgodnym ze zdrowym stylem
życia, odpowiednim odżywianiem, higieną osobistą dziecka, za-

dniach 7-8.02.2018 r. w naszym przedszkolu były
obchodzone uroczystości z okazji Dnia Babci
i Dziadka. Mając na uwadze warunki lokalowe
przedszkola na pierwszy dzień uroczystości, swoich kochanych dziadków miały zaszczyt zaprosić dzieci z grupy
„Żabek” i „Stokrotek”. Na dzień kolejny – dzieci z grupy
„Pszczółek” i „Słoneczek”. W tych dniach w przedszkolu przebywało około 200 osób na czele z wójtem Gminy Domaszowice panem Z. Kotarskim i sekretarz gminy A. Piasecką. Wójt korzystając z
okazji złożył babciom i dziadkom najserdeczniejsze życzenia.

W

W

Wszystkie grupy wspaniale się zaprezentowały. Dziadkowie byli
zachwyceni występami swoich wnucząt. Cały czas na twarzy naszych gości był uśmiech, ale nie brakowało też łez wzruszenia.
Na zakończenie dzieci obdarowały swoich dziadków przygotowanymi wcześniej prezentami oraz zaprosiły na słodki poczęstunek.
Atmosfera była cudowna.
Iwona Matuszewska

równo w domu jak i w przedszkolu. Dzieci chętnie odpowiadały na
pytania zadawane przez panią pielęgniarkę, dzieliły się swoimi własnym doświadczeniami. Wszystkie przedszkolaki ze skupieniem i
wielką uwagą słuchały opowieści o pracy lekarzy, pielęgniarek oraz
konieczności prowadzenia aktywnego trybu życia a także odpowiedniego dbania o higienę osobistą. Spotkanie było wyjątkowo
pouczające i interesujące dla małych słuchaczy.
Daria Bednarek

Walentynki czyli dzień dobrych uczuć

D

nia 15 lutego 2018 roku w naszym przedszkolu odbył się „ Walentynkowy Dzień Życzliwości” czyli dzień dobrych uczuć.
Dniem prawdziwym, czerwonym, dniem miłości i przyjaźni. Tego dnia dzieci ubrały się na czerwono. Celem spotkania było
zapoznanie dzieci z historią i
tradycjami walentynkowymi oraz zachęcanie dzieci do okazywania
uczuć kolegom, koleżankom, rodzicom
oraz czerpanie radości ze wspólnej zabawy. Nasze przedszkolaki wzięły udział
w różnych zabawach związanych z walentynkami między innymi szukały serduszka do pary, tańczyły przy piosence
„ Serduszko puka w rytmie cza- cza” do
zabawy „ Z serduszka na serduszko”.
Bawiły się z papierowymi serduszkami
oraz balonami. Dzieci chętnie uczestniczyły w zabawach oraz tańcach. Rozwiązywały zagadki oraz brały udział w konkursach. W tym dniu rozdane zostały
kartki walentynkowe dla ulubionego kolegi, koleżanki i pani z naszego przedszkola, które były wykonane wcześniej
przez dzieci przy współpracy z rodzicami
i wrzucone do walentynkowej skrzynki
pocztowej, która była umieszczona w
holu naszego przedszkola. Miłym uwieńczeniem tego czerwonego dnia było na
pewno rozdanie przedszkolakom walentynkowych dyplomów i słodki upominek. Walentynki z pewnością można zaliczyć do udanych.
Katarzyna Rozdolska
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Bal karnawałowo-walentynkowy w Polkowskiem

K

arnawał to szaleństwo zimowych balów i zabaw, które
ogarnia cały świat. Polskie słowo karnawał to zapożyczenie z włoskiego carnevale, oznaczające pożegnanie mięsa.
Stąd w tym wesołym czasie na stołach dominują potrawy

mięsne oraz słodkie przekąski. Obecnie bale i imprezy karnawałowe
nie są już tak huczne jak dawniej. Polacy najczęściej ograniczają się do
zabaw ostatkowych - w ostatni tydzień karnawału. Ostatki rozpoczynają się tłustym czwartkiem, kiedy to obowiązkowo należy zjeść kilka
pączków i faworków. W naszej szkole, też mieliśmy swój bal karnawałowo-walentynkowy. Dzieci w tym dniu przemieniły się w przepiękne postacie z bajek oraz ulubionych bohaterów telewizyjnych. Sala
gimnastyczna przybrana została w kolorowe serpentyny, balony i inne dekoracje. Zabawy i konkursy nie miały końca. Na tę wyjątkową
okazję, w ramach promocji szkoły i bardzo dobrej współpracy, zaprosiliśmy dzieci 6-letnie z przedszkola w Domaszowicach. Przedszkolaki
zostały przyjęte słodkim poczęstunkiem oraz uczestniczyły w zabawie
karnawałowej. W czasie trwania balu odwiedziła nas sekretarz Gminy
p. Alicja Piasecka, która przekazała uczniom walentynkowe prezenty.
Na sali podczas pląsów robiło się kolorowo, wszyscy bawili się wesoło. Uczniowie w świetnych humorach śpiewali i tańczyli w rytm muzyki disco polo. Kiedy czas zabawy dobiegł końca, dzieci z żalem
opuszczały salę balową. Uczniowie naszej szkoły pożegnali przybyłych gości obdarowując ich drobnymi upominkami. Bal umożliwił
dzieciom i wychowawcom spędzenie czasu w miłej atmosferze.
Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym wychowankom, a to było głównym celem tego przedsięwzięcia.
Katarzyna Dobosz

Bal karnawałowy w domaszowickim przedszkolu

D

nia 11 stycznia w Publicznym Przedszkolu w Domaszowicach odbył się Bal Karnawałowy. Był to dzień niezwykły, wyczekiwany od wielu tygodni.

W tym dniu sala przedszkolna zamieniła

się w zaczarowaną krai-

nę pełną wróżek, biedronek, motyli,

policjantów,

Spiderma-

nów, kowbojów i innych barwnych po-

staci z kreskówek i bajek. Prowadzenie

balu powierzono wodzirejowi, który

nikomu nie pozwolił się nudzić. Od

pierwszych taktów skocznej muzyki

zagrzewał dzieci oraz opiekunów do

w s p ó l n e j

z a b a w y

i korowodów tanecznych.
Podczas trwania zabawy odby-

ły się różne quizy i konkursy. Wspólna

zabawa przysporzyła wiele radości

naszym pociechom. Była też okazja do

zrobienia sobie zdjęcia w karnawało-

wych przebraniach.
Małgorzata Wojnowska
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Sołtys Wsi Woskowice Górne –
Józef Kleczyński

Radny Gminny - Józef Prowideniec

PYTANIE DO SOŁTYSA

PYTANIE DO RADNEGO

Co Pana zdaniem jest największym problemem, z którym

Jest

należy się uporać na terenie sołectwa Woskowice Górne ?

i

Pan

radnym

zwolennikiem

już

piątą

utrzymania

kadencję

Szkoły

samorządu

Podstawowej

w

Polkowskiem, dlaczego ?
Faktycznie jestem orędownikiem funkcjonowania tej

Najważniejsze wyzwanie dla naszego sołectwa to
naprawa

szkoły w miejscowości Polkowskie. Moim zdaniem jej

drogi powiatowej, która przechodzi przez

miejscowość. Jej stan techniczny jest zły, posiada ona liczne

likwidacja

ubytki w warstwie ścieralnej. Ważne jest również, aby na

problemów. Pierwszym problemem byłby temat obecnych

doprowadziłaby

bieżąco konserwowano na tym odcinku drogę, w całej

uczniów szkoły z Polkowskiego, Woskowic Górnych,

szerokości pasa drogowego. Znajdują się tutaj bowiem duże

Świbne, Włoch, którzy musieliby

zakrzewienia, które zasłaniają widoczność na tym odcinku

w

drogi.

w sąsiedztwie.

Domaszowicach

do

pomimo

wystąpienia

dwóch

dojeżdżać do szkoły

tego,

że

szkołę

mają

Drugi problem polega na pozostawieniu na pastwę losu

Z informacji, które zostały mi przekazane w trakcie
oraz

dużego budynku , który nieogrzewany z czasem popadłby

Starostwa

w ruinę i zapewne zostałby zdewastowany przez osoby

Powiat

postronne. Uważam, że szkoła powinna być wykorzystana

Namysłowski chce dokonać wymiany nawierzchni tej drogi

w optymalny sposób dla dobra wszystkich dzieci z terenu

w 2018 roku.

naszej gminy.

osobistej

rozmowy

naczelnikiem
Powiatowego

P

ze

Wydziału
w

starostą
Dróg

namysłowskim

Powiatowych

Namysłowie

wynika,

że

arafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włochach jest Partnerem projektu pn."Ochrona,
promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - część północna", którego
liderem jest Powiat Namysłowski. W ramach tej wspólnej inicjatywy blisko 4 miliony złotych zostaną przeznaczone na renowację, rewitalizację i zabez-

pieczenie obiektów zabytkowych, w tym

sakralnych, a także działania służące

szerokiej promocji dziedzictwa kulturo-

wego zlokalizowanego na terenie na-

szego powiatu. Parafia Rzymskokatolicka

pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi

Panny we Włochach, w ramach swojego

zadnia, zaplanowała renowację orga-

nów zlokalizowanych w kościele parafial-

nym we Włochach. Prace konserwator-

skie uwzględnią m.in. demontaż i czysz-

czenie elementów instrumentu, konser-

wację chemiczną drewna organowego,

prace renowacyjne kontuaru, intonację i

strojenie piszczałek. Wykonawca tego

zadania został wyłoniony w trybie

przetargu nieograniczonego i jest to firma

Organmistrzostwo Henryk Hober z

Olesna. Koszt wykonania zadania wynosi

135 152,40 zł brutto. Dnia 21.02.2018 r.

Proboszcz Parafii - ks. Tadeusz Strugała

podpisał z Wykonawcą umowę na wy-

konanie powyższych prac. Termin zakoń-

czenia prac został ustalony na koniec października 2018 r. Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego 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)

Powiat Namysłowski

Gmina Wilków
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Usługi opiekuńcze

W

Ośrodku Pomocy Społecznej można skorzystać
z pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie
z art. 50 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2017 poz. 1769). Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych
osób, a jest jej pozbawiona. Usługi mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób a rodzina,
a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni
nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Przyznanie usług opiekuńczych następuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej
osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela
ustawowego. Usługi opiekuńcze mogą być również przyznane
z urzędu. Usługi opiekuńcze obejmują:

•
•
•

pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz
w miarę możliwości

zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane
do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia
lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby
ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze,
ustala ich zakres, termin i miejsce świadczenia. Rada gminy
określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych, kwalifikacje osób świadczących
te usługi oraz warunki i tryb ustalania i pobierania opłat za
specjalistyczne usługi świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi określa w drodze rozporządzenia Minister właściwy
ds. zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw zdrowia.
Koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi obecnie
19,00 zł natomiast koszt 1 godziny specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych w miejscu ich zamieszkania to kwota 30,00zł.
/BB/

Zajęcia w bibliotece w czasie ferii
„Niech żyje bal!” - te słowa znanej piosenki są zapewne na ustach
wszystkich, którzy w czasie karnawału oddają się szaleństwom na parkiecie. Beztroska zabawa jednak należy się także dzieciom. Dlatego
z myślą o nich w tym wyjątkowym czasie Gminna Biblioteka Publiczna
w Domaszowicach zorganizowała zajęcia feryjne. Tematem przewodnim były maski karnawałowe. Zajęcia rozpoczęły się od rozmowy z
uczestnikami na temat najpiękniejszych balów, w których one uczestniczyły, oraz kostiumów jakie w tym czasie na sobie miały. Dzieciaki bardzo chętnie dzieliły się swoimi doświadczeniami szczegółowo opisując
swoje stroje i przeżycia. W kolejnym etapie zajęć uczestnicy czytali
książki nawiązujące do tematyki balów, podczas słuchania mogły pokolorować wydrukowane maski karnawałowe. Uczestnicy dostali wycięte
z papieru szablony masek oraz różne materiały plastyczne potrzebne
do ich dekoracji. Miały więc do dyspozycji bibułki, różnokolorowe brokaty i skrawki materiałów. To przy ich użyciu stworzyły bardzo oryginalnie zdobione maski, które mogły zabrać ze sobą do domu, by pochwalić się nimi bliskim.

Kolejny dzień zajęć rozpoczęliśmy filmową sesją o Harrym Potterze.
Drugim punktem zajęć było wspólne rozwiązywanie quizów ze znajomości książek o Harrym Potterze. Jak na fanów przygód małego czarodzieja przystało ekstremalne czarodziejskie quizy nie przysporzyły żadnych trudności. W tym dniu uczestnicy wykonali samodzielnie magiczne różdżki, odbył się turniej wiedzy ze znajomości przygód młodego
czarodzieja. Na wszystkich, którzy w tym dniu przybyli do biblioteki
czekały niespodzianki: zakładki do książek promujące bibliotekę i czytelnictwo oraz coś na słodko. Zabawa była znakomita!
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Rozpoczęcie rundy
wiosennej

Ostatni dzień z zajęć ferii zimowych dzieci
spędziły aktywnie. Grały w różne gry planszowe dostosowane do wieku uczestników
zabawy, m.in w Trzy świnki, Dzikie Łabędzie, Kalambury, Domino. Gry planszowe
są lepszą alternatywną od komputera czy
telewizji, rozwijają wyobraźnię, uczą współpracy i zasad fair play, a przy tym pozwalają
się odprężyć i przyjemnie spędzić czas.
Wspomagają rozwój intelektualny dziecka,
uczą poprzez zabawę, ich ogromną zaletą
jest integracja w grupie, zacieśnianie więzi
międzyludzkich. Są świetną zabawą połączoną ze zdrową rywalizacją, a z tego czerpie się jeszcze sporo przyjemności i emocji!
Zabawom dzieci przyglądali się z zacieka-

wieniem wójt Zenon Kotarski oraz zastępca
wójta
Tomasz
Dłubak
.
Po części intelektualnej, przyszła pora
na naukę szydełkowania. Pani Zofia Herba
wieloletnia mieszkanka naszej gminy z własnej inicjatywy społecznie postanowiła przekazać swoje umiejętności i wiedzę w robótkach na szydełku. Uczyła dzieci jak zrobić
pętelkę na szydełku, łańcuszek i jak to
wszystko ładnie łączyć, korzystając z książki pt. „220 splotów szydełkowych”. Dzieci z
wielką przyjemnością uczyły się od Pani
Zofii, która z wielkim spokojem i cierpliwością wyjaśniała i pokazywała pierwsze
k r o k i
z
s z y d e ł k i e m .
Wszystkim uczestnikom zajęć feryjnych
oraz Pani Zofii Herbie dziękujemy za
wspólnie spędzony czas.
Edyta Matkowska

Warto przeczytać

Po bardzo dobrym występie w rundzie jesiennej LZS Polonia Domaszowice zajął
pierwsze miejsce w klasie „B” grupie I i rozpoczął przygotowania do rundy wiosennej
29 stycznia 2018r. Treningi odbywają się
dwa razy w tygodniu na sali w Domaszowicach i na orliku w Namysłowie. Okres przygotowawczy potrwa do 7 marca 2018r.
W tym czasie odbędą się dwa sparingi,
a sezon zaczniemy Pucharem Polski na
szczeblu terytorialnym z drużyną zza miedzy - LZS Burza Gręboszów dnia 10 marca
2018r. (sobota) o godz. 14.00 na boisku w
Gręboszowie.
Terminarz rundy wiosennej
2017/2018 klasa "B" grupa I

sezonu

•

LZS "Burza" Gręboszów-LZS - "Polonia"
Domaszowice 17.03.2018r.
godz.15.00 (sobota)

•

LZS "Polonia" Domaszowice - LZS Łączany 25.03.2018r. godz.
16.00 (niedziela)

•

SPOPP "Orzeł" Pokój - LZS "Polonia"
Domaszowice 08.04.2018r. godz.
16.00 (niedziela)

•

LZS "Polonia" Domaszowice-LZS "Agroplon II" Głuszyna
15.04.2018r. godz. 16.00 (niedziela)

•

LZS "Ligota" Wołczyńska - LZS
"Polonia" Domaszowice
22.04.2018r. godz. 16.30 (niedziela)

•

LZS "Polonia' Domaszowice - LKS
"Unia" Murów 29.04.2018r. godz.
17.00 (niedziela)

•

LZS Biestrzykowice-Miodary - LZS
"Polonia" Domaszowice 06.05.2018r.
godz.17.00 (niedziela)

•

LZS "Polonia" Domaszowice - KS
"Bizon" Bąkowice
13.05.2018r. godz. 17.00 (niedziela)

•

LZS "Rolnik" Wierzbica Górna - LZS
"Polonia" Domaszowice 20.05.2018r.
godz. 17.00 (niedziela)

•

LZS Radomierowice - LZS "Polonia"
Domaszowice 27.05.2018r. godz. 17.00
(niedziela)
Serdecznie zapraszamy
Prezes Grzegorz Swędrak
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Początek
Dan Brown
Robert Langdon, profesor Uniwersytetu
Harvarda, specjalista
w dziedzinie ikonologii
religijnej i symboli,
przybywa do Muzeum
Guggenheima w Bilbao, gdzie ma dojść do
ujawnienia odkrycia, które „na zawsze zmieni
oblicze nauki”. Gospodarzem wieczoru jest
Edmond Kirsch, czterdziestoletni miliarder i
futurysta, którego oszałamiające wynalazki i
śmiałe przepowiednie zapewniły mu rozgłos na
całym świecie. Kirsch, który dwadzieścia lat
wcześniej był jednym z pierwszych studentów
Langdona na Harvardzie, planuje ujawnić informację, która będzie stanowić odpowiedź na
fundamentalne pytania dotyczące ludzkiej egzystencji.
Gdy Langdon i kilkuset innych gości w osłupieniu ogląda oryginalną prezentację, wieczór
zmienia się w chaos, a cenne odkrycie Kirscha
może przepaść na zawsze. Chcąc stawić czoła
nieuchronnemu zagrożeniu, Langdon musi
uciekać z Bilbao. Towarzyszy mu Ambra Vidal,
elegancka dyrektorka muzeum, która pomagała
Kirschowi zorganizować wydarzenie. Razem
udają się do Barcelony i podejmują niebezpieczną misję odnalezienia kryptograficznego hasła,
które stanowi klucz do sekretu Kirscha…

Ukryta wyrocznia. Apollo
i Boskie próby. Tom 1
Rick Riordan
Apollo rozgniewał
swojego ojca Zeusa i za
karę został strącony z
Olimpu. Słaby i zdezorientowany ląduje w
Nowym Jorku jako
zwykły nastolatek.
Pozbawiony nadprzyrodzonych mocy liczący cztery tysiące lat
bóg musi nauczyć się,
jak przeżyć we współczesnym świecie, dopóki
nie zdoła jakoś odzyskać przychylności Zeusa.
Niestety Apollo ma wielu wrogów: bogów, potwory i ludzi, którzy chcieliby jego ostatecznej
zagłady. Potrzebuje pomocy, a do głowy przychodzi mu tylko jedno miejsce, w którym może
jej szukać – enklawa współczesnych półbogów
znana jako Obóz Herosów.
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Podział majątku dorobkowego małżonków

P

odział majątku małżonków nie może nastąpić w trakcie trwania związku małżeńskiego, ponieważ
w tym okresie jest on niepodzielny. Majątek może być podzielony w kilku sytuacjach. Sąd może
przeprowadzić taki podziału majątku o ile nie przedłuży to postępowania w sprawie o rozwód.
Taka możliwość zaistnieje w praktyce wówczas, gdy obie strony będą zgodne co do sposobu dokonania podziału, w szczególności porozumienie obejmować będzie składniki majątku, ich wartość, wysokość i
okres ewentualnych spłat. Jeżeli między rozwodzącymi się małżonkami zaistnieje w tym zakresie spór, co
najczęściej ma jednak miejsce, Sąd oddali prawdopodobnie taki wniosek i nie będzie się nim zajmował w
trakcie sprawy rozwodowej.
Po rozwodzie podziału majątku można dokonać w sposób umowny lub sądowy. Umowny podział
majątku jest możliwy do przeprowadzenia, gdy rozwiedzeni małżonkowie są w stanie osiągnąć porozumienie i w sposób zgodny podzielić majątek. Jeżeli w skład majątku wchodzą wyłącznie ruchomości – wystarczy
zawarcie odpowiedniej umowy na piśmie. Jeśli jednak przedmiotem podziału jest nieruchomość to konieczdr Paweł Kuczma
na będzie wizyta u notariusza w celu podpisania umowy w formie aktu notarialnego. Należy jednak pamiętać, że notariusz jedynie spisuje oświadczenia woli stron, a nie zajmuje się doradzaniem im przy dokonywaniu podziału. Umowny podział majątku może dotyczyć też tylko części majątku.
W każdym wypadku (a zawsze w sytuacjach spornych) można skorzystać z drogi sądowej i dokonać sądowego podziału majątku.
Opłata sądowa za wniesienie wniosku o podział majątku wynosi 1000 złotych, a jeżeli strony dołączą do wniosku tzw. zgodny plan podziału – 300 złotych.
Sprawy o podział majątku nie ulegają przedawnieniu, co oznacza, że sąd nie oddali takiego wniosku z uwagi na upływ czasu. Niemniej jednak warto pamiętać, że ze względów dowodowych nie warto czekać ze złożeniem takiego wniosku zbyt długo, gdyż z upływem
czasu udowodnienie pewnych kwestii może być utrudnione.
W trakcie sprawy sąd ma obowiązek ustalić poszczególne składniki majątku byłych małżonków, jak również ich wartość. W przypadkach spornych sąd powołuje biegłych, którzy w swoich opiniach dokonują oszacowania wartości składników majątku. Niestety powoduje to często znaczne wydłużenie postępowania, jak również podwyższa jego koszty, gdyż wynagrodzenie biegłego opłacają strony takiego postępowania. Ostatecznie sąd ustala wartość majątku wspólnego, ustala istniejące pomiędzy stronami roszczenia, zasady spłaty
stron postępowania oraz okres, w jakim ma to nastąpić.
W przedmiotowym postępowaniu strony mogą dochodzić także ustalenia nierównych podziałów, zwrotu wydatków i nakładów,
z majątku osobistego jednego z małżonków do majątku wspólnego, bądź z majątku wspólnego na rzecz majątku jednego z małżonków.
Warto zwrócić uwagę, że chociaż zgodnie z art. 43 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, każdy z małżonków ma taki sam udział
w majątku wspólnym, na wniosek jednej ze stron sąd może orzec nierówne udziały w majątku. Konieczność udowodnienia przyczynienia
się małżonków w różnym stopniu do pomnażania majątku lub dbania o gospodarstwo domowe i rodzinę oraz występowania ważnych
powodów dla ustalenia nierównych podziałów, spoczywa na osobie, która o to wnioskuje.
Sąd dzieląc majątek dorobkowy dzieli tylko aktywa, nie dzieli natomiast zobowiązań, kredytów, czyli długów. Dlatego też sąd
dokonujący podziału majątku nie może zwolnić jednego z małżonków od obowiązku spłacania np. kredytu mieszkaniowego. W tym zakresie konieczne będzie renegocjowanie umowy kredytowej z bankiem.
dr Paweł Kuczma

Strażacy o bezpieczeństwie i ratowaniu życia

1

5 stycznia 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Domaszowicach odbyło
się cykliczne „spotkanie przy kawie” z seniorami. Na spotkanie zaproszony
został strażak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie Pan Wojciech Jarmarczyk. Głównym celem spotkania było uświadomienie starszych osób i przekazanie im wiedzy na temat zagrożeń, jakie mogą spotkać ich w codziennym życiu. Uczestnikom spotkania szczegółowo omówiono tematykę zagrożeń związaną z ogrzewaniem budynków. Omówiono także zasady korzystania z butli gazowych oraz przedstawiono możliwości zapobiegania zagrożeniom
pożarowym występującym w budynkach mieszkalnych. Pan Wojciech zaapelował do
uczestników spotkania o dokonywanie przeglądów kominowych i kanałów wentylacyjnych, jednocześnie przestrzegając przed zagrożeniem zatrucia tlenkiem węgla potocznie zwanym "czadem”. Ten cichy zabójca wciąż zbiera obfite żniwo. Strażak
przedstawił zalety montażu czujek wykrywających i alarmujących o obecności czadu w budynkach mieszkalnych. Warto więc pomyśleć o
zamontowaniu w naszych domach czujników CO. 19 lutego br. strażacy ochotnicy z Domaszowic ( Jacek Majcher, Tomasz Topornicki i
Damian Sas) uczyli mieszkańców naszej gminy jak ratować ludzkie życie. Dzięki ich blisko dwugodzinnej prelekcji mieszkańcy mogli
dowiedzieć się jak wezwać pomoc, przeprowadzać resuscytację, w sposób prawidłowy zabezpieczyć nieprzytomną osobę, unieruchomić
uszkodzone kończyny, unikać zagrożeń. Uczestnicy mogli samodzielnie wykonać ćwiczenia na fantomie. W obu spotkaniach uczestniczyli wójt Zenon Kotarski wraz ze swoim zastępcą Tomaszem Dłubakiem.
Edyta Matkowska
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Pamiętaj o przedłużeniu ważności

Opolskiej Karty Rodziny i Seniora!

Wszystkim sołtysom z okazji ich święta życzymy
zdrowia,
pomyślności oraz wytrwałości i zadowolenia
Posiadaczy Opolskiej Karty Rodziny i Seniora zapraszamy do przedłużania jej
z pełnionych obowiązków.
ważności na lata 2018 i 2019 .Termin ważności Opolskiej Karty Rodziny i SenioWójt Gminy—Zenon Kotarski
ra określa hologram na
Karcie, przyZastępca Wójta Gminy—Tomasz Dłubak
znany przez
Urząd
Marszałkowski
Przewodniczący Rady Gminy—Jan Nowak
Województwa Opolskiego. Termin
ważności Karty upływa wraz z końcem roku kalendarzowego oznaczonego hologramem na
Karcie, z wyWYKAZ NIERUCHOMOŚCI
jątkiem Karty dla seniorów, które wydawane są bezterminowo. Warunkiem
przeznaczonych do sprzedaży
przedłużenia ważności Karty jest złożenie oświadczenia przez wnioskodawcę o
spełnieniu przez wszystkich posiadaczy Karty kryteriów uprawniających do
W związku z podjętą Uchwałą Nr XXX.222.2014
korzystania z niej. Do otrzymania i korzystania z Karty uprawnione są:
Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 maja 2014 r. Wójt

•

Gminy Domaszowice, przeznacza się do sprzedaży: w
drodze przetargu budynek po byłej szkole , stanowiący
odrębną nieruchomość o pow. użytkowej 651,49 m²
wraz z pomieszczeniami gospodarczymi, w budynku
gospodarczym wolno stojący o pow. 62,40 m² położo• rodziny wychowujące dziecko niepełnosprawne bez ograniczeń wieko- ny w miejscowości Strzelce 42/2 obejmujący działkę
wych, jeżeli dziecko posiada aktualne orzeczenie o umiarkowanym albo znacz- numer 538/1 o pow. 0,4900 ha w udziale 82/100
karty
mapy
2,
księga
wieczysta
nr
nym stopniu niepełnosprawności, osoby, które ukończyły 65 rok życia i miesz- z
OP1U/00077720/3.
kają w województwie opolskim.
rodziny wychowujące co najmniej 2 dzieci w wieku do ukończenia 25 roku
życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę, tj. małżonkowie prowadzący wspólne
gospodarstwo domowe, osoby samotnie wychowujące dzieci, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, przedstawiciele ustawowi mieszkający na terenie
województwa opolskiego,

Przedłużenie ważności Karty następuje poprzez naklejanie hologramów na
wszystkich egzemplarzach Karty. Hologramy na kolejne lata będzie można
otrzymać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaszowicach. Jeżeli rodzina nie
spełnia kryteriów do korzystania z Opolskiej Karty Rodziny i Seniora,
np. dziecko ukończyło 18 lat i nie kontynuuje nauki, wnioskodawca składa ponownie wniosek z dopiskiem „AKTUALIZACJA” .
/BB/

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Strzelce teren oznaczony jest symbolem 43U – usługi z zakresu oświaty z możliwością adaptacji na cele usługowe inne lub mieszkaniowe.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ogłosił kolejny „Konkursowy nabór wniosków o dofinansowanie
przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego”.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz w sołectwie
Strzelce na okres 6 tygodni tj od dnia 7 lutego 2018
roku.
Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia
niniejszego wykazu tj. do 21 marca 2018 roku do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.
34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016,
poz. 2147 ze zm.)
Szczegółowych informacji o nieruchomościach
można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach
pok. Nr 10.
Wójt Gminy
Zenon Kotarski

W związku z tym osoby zainteresowane mogą składać wnioski o dofinansowanie prac związanych z usuwaniem azbestu do pokoju nr 1 w
Urzędzie Gminy Domaszowice
w terminie od 05.03.2018 r. do
23.03.2018 r. Szczegółowe informacje udzielane są pod nr telefonu
77 4108 250 (wew. 117) lub w pokoju nr 12.
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