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O szczegółach zrealizowanego na kwotę 488 310 złotych przez Gminę Domaszowice projek-

tu renowacji zabytków przeczytacie Państwo na stronie 4 i 5 naszej gazety.  
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Gminne inwestycje w latach 2014-2018 

z Wójtem Zenonem Kotarskim rozmawiała Katarzyna Sławska 

Niedługo kończy Pan kolejną kadencję na stanowisku Wójta Gminy Domaszowice. Licząc od 

jej początku, które inwestycje są godne uwagi, o których warto wspomnieć? 

 

W 
 2014 r. w Domaszowicach zostało utworzone miejsce wypoczynku i rekreacji. 

W ramach projektu została zagospodarowana działka nr 146 o pow. 0,17 ha 

(krzyżówka koło kościoła). Na tym terenie została posadowiona drewniana 

altana z ławami i siedziskami, dodatkowo 6 ławek drewniano-metalowych  

z oparciem, kosze na śmieci, stojak na rowery oraz drewniana tablica informacyjna. Zostały wy-

budowane ścieżki dla pieszych i miejsce zabaw dla dzieci, tj. gra w klasy składająca się z płyt 

chodnikowych ułożonych na bezpiecznej nawierzchni z gumowych mat. Teren wokół małej ar-

chitektury został zagospodarowany zielenią, tj. zostały utworzone 2 klomby, nasadzone drzewka ozdobne, a na pozostałym terenie zasia-

no trawę. Łącznie na tym terenie zasadzone zostało 86 szt. roślin, m.in.: jałowce, żywotniki zachodnie, tawuły japońskie, berberysy, jukki  

 i szałwie. 

  W tym samym roku, również w Domaszowicach zostało stworzone miejsce do aktywnego uprawiania turystyki i rekreacji rucho-

wej. Miejsce to jest ogólnodostępne nie tylko dla mieszkańców, ale także turystów, czy też osób odwiedzających Domaszowice i służy 

propagowaniu aktywnego odpoczynku. Na powierzchni 9 arów zostało zamontowanych 12 urządzeń do ćwiczeń, tj.: prasa ręczna, wy-

ciąg górny, wahadło (surfer), twister, biegacz, wioślarz, narciarz, ławka do brzuszków, prostownik pleców, prasa nożna, poręcz i drabin-

ka. Zamontowane urządzenia służą poprawie sylwetki poprzez ćwiczenia m. in. mięśni brzucha, klatki piersiowej, kończyn dolnych oraz 

górnych, tułowia, ramion czy pasa biodrowego. Umożliwią jednym słowem wykonywanie ćwiczeń ogólnorozwojowych, poprawiających 

pracę stawów, a także koordynację ruchową. Dodatkowo została zamontowana tablica, na której są informacje na temat każdego urządze-

nia do ćwiczeń wraz z instrukcją jego użytkowania. Plac wokół urządzeń do ćwiczeń został zagospodarowany i ogrodzony oraz dokona-

no nasadzenia krzewów ozdobnych.  

  Obie inwestycje uważam za godne zauważenia i obserwuję, że dość intensywnie są użytkowane, szczególnie tzw. siłownia. Nieste-

ty oba obiekty są też systematycznie dewastowane, czego koszty ponosi gmina. To smutne, bo przecież dobrze służą mieszkańcom i tak 

powinno być. Nigdy nie zrozumiem sensu wandalizmu i jeśli przy okazji mogę o to prosić, to w naszym wspólnym interesie jest reagowa-

nie na takie sytuacje. 

 

  W lutym 2014 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  

w Strzelcach. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę i w lipcu 2014 r. została podpisana umowa o dofinansowanie w Urzędzie Marszałkow-

skim Województwa Opolskiego.  

  W ramach operacji wybudowano sieć zbiorczą z przyłączami i pompowniami przydomowymi wraz z zasilaniem energetycznym 

we wsi Strzelce, a także tranzytowy rurociąg tłoczny wraz z uzbrojeniem oraz tłocznię ścieków. Prace budowlane zakończyły się w 2015 

r., projekt został rozliczony również w roku 2015. 

  Oprócz wymienionych już działań Gmina Domaszowice wzięła udział również w drobniejszych projektach, choćby „Wszystkie 

przedszkolaki nasze są”, dzięki któremu doposażyliśmy sale oddziału przedszkolnego i plac zabaw w Szkole Podstawowej w Polkow-

skiem.  „Cyfrowy debiut 50+”, w ramach którego 15 mieszkańców  gminy, którzy spełniali wymagania projektu, otrzymało komputery  

i zostało przeszkolonych z ich użytkowania. Gmina Domaszowice wzięła też udział w partnerskich projektach „Klucz do kompetencji  

w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” i „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”, w których uczestni-

czyły dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Domaszowicach – miały dodatkowe zajęcia, również poza szkołą, wycieczki, a klasy 

zostały doposażone w pomoce dydaktyczne.  
 

Dziękuję za rozmowę. 

O inwestycjach w latach 2016-2018 przeczytacie Państwo w kolejnym numerze naszej gazety, który już w październiku. 
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KONDOLENCJE 
  

Wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci:  

Jerzego Banasińskiego, Marii Kopcik, Wacława Krauza, Jana Lisieckiego, 

Antoniego Pelca, Tadeusza Skibickiego 
 

składają w imieniu samorządu gminnego rodzinie i bliskim zmarłych osób : 
 

    

Wójt Gminy— Zenon Kotarski    Zastępca Wójta Gminy—Tomasz Dłubak 

Przewodniczący Rady Gminy—Jan Nowak  

Zenon Kotarski - Wójt Gminy 
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Wybory samorządowe 2018 
 

P 
remier oficjalnie ogłosił termin wyborów samorządowych na dzień 21 października 

br. Termin drugiej tury wyznaczono na niedzielę 4 listopada 2018 roku. Uczestnic-

two w wyborach, zarówno jako wyborca albo osoba ubiegająca się o mandat radnego, 

czy też np. wójta jest dobrowolne. Każdy z nas, jeśli tylko spełnia prawne warunki, 

może wybierać lub być wybieranym. Czy warto uczestniczyć w wyborach? Czy twój głos ma 

znaczenie? Jak dokonać dobrego wyboru, i czy w ogóle to możliwe? Tak, warto uczestniczyć  

w wyborach. Tak, twój głos ma znaczenie. Tak, wybór najlepszego kandydata na radnego, bądź 

wójta jest możliwy. Ale po kolei. Uczestnictwo w wyborach jest manifestacją twoich przekonań  

i odczuć, co do tego jak chciałbyś, aby wyglądało twoje otoczenie, ulica, gmina, powiat, woje-

wództwo i wreszcie kraj. To realne narzędzie dokonywania zmian. To tak naprawdę jedyny  

moment, aby  pomiędzy  kadencjami ocenić pracę tych, którzy sprawowali mandaty lub dać 

szansę tym, którzy jeszcze tego nie robili. W systemie demokratycznym nie ma innej metody zmiany tych, którzy w twoim imieniu rządzą 

np. gminą.  Można to zrobić jedynie poprzez wybory. Zatem twój głos ma znaczenie, bowiem suma twojego głosu i głosów innych może 

sprawić, że wpłyniesz na zmianę otaczającej Cię rzeczywistości. Chyba nie ma takiej osoby, której los miejsca, w którym mieszka i jego 

bezpośredniego otoczenia oraz los najbliższych mu osób nie byłby istotny. Głosujemy i wybieramy zatem sami dla siebie i dla swoich bli-

skich. Poniekąd poprzez wybór na karcie do głosowania samodzielnie kształtujemy swoje dobre lub gorsze samopoczucie, przynajmniej 

przez czas najbliższej kadencji.  Jak zatem wybrać dobrze? Przede wszystkim  samodzielnie ocenić, co aspirujący do roli radnego lub wój-

ta ma do zaoferowania. Kluczowym elementem oceny kandydata są jego wiek, kwalifikacje zawodowe, społeczne i moralne do pełnienia 

funkcji publicznych oraz posiadanie przejrzystego i  możliwego do zrealizowania programu wyborczego. Nie wystarczy tylko chcieć być 

radnym lub wójtem. Należy wiedzieć dlaczego chce się nim być, co zamierza się zrobić w ramach swojego mandatu oraz co najważniejsze, 

jak to zrobić. W przypadku kandydatów na radnych wystarczy, aby potencjalny kandydat zadbał o sprawy swoich wyborców, po to go 

przecież wybierają. W przypadku radnych powiatowych, czy wojewódzkich ważne są sprawy, które dotyczą większych obszarów za-

mieszkałych przez wyborców danego kandydata, a i katalog spraw, które są do zrealizowania jest szerszy np. służba zdrowia, komunika-

cja, stan dróg i innej infrastruktury itp. W przypadku wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  sprawa jest jasna. Szef gmi-

ny ma być osobą odważną i potrafiącą podejmować trudne decyzje, osobą która potrafi znaleźć porozumienie pomiędzy osobami i grupa-

mi osób , które mają odmienne zdania,  wreszcie musi być osobą mającą wysokie kompetencje zawodowe do kierowania korpusem urzęd-

niczym. Wójt gminy musi mieć umiejętności poszukiwania dla zarządzanego przez niego samorządu najlepszych rozwiązań po to, aby 

mieszkańcom gminy po prosu żyło się lepiej, wygodniej, bezpieczniej. Dobry gospodarz gminy musi być osobą reprezentującą gminę na 

wysokim poziomie, poza granicami gminy po to, aby budować wśród sąsiednich samorządów pozytywny wizerunek ziemi, którą repre-

zentuje oraz jej mieszkańców. Wreszcie dobry samorządowy włodarz gminy musi być daleki od pojmowania samorządu jako miejsca do 

sprawowania władzy, a raczej do realizowania służby na rzecz mieszkańców. To bowiem mieszkańcy, a nie wójt tworzą wspólnotę samo-

rządową. Abyście dokonali dobrych wyborów w tych wyborach samorządowych, słuchajcie uważnie, co ubiegający się o mandaty lub 

funkcję mówią, robią i jak się zachowują. Bądźcie dalecy od wyborów tych osób, które głośno krzyczą, krytykują  i rzucają niezliczone 

ilości kłamstw i oszczerstw pod adresem innych. Przeważnie sami mają nieczyste intencje i sumienia. Wybierzcie mądrze i co najważniej-

sze wedle własnego sumienia. Życzę Wam dobrych wyborów. Pamiętajcie! Wasz głos ma znaczenie.                                  Tomasz Dłubak 

      Tomasz Dłubak - Zastępca Wójta  

 

Podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz samorządu i administracji publicznej  

 

 

Z 
 okazji przejścia na zasłużoną emeryturę pragniemy 

Pani podziękować za wieloletnią pracę na rzecz 

samorządu oraz administracji publicznej. Pani 

zaangażowanie, wysokie kompetencje zawodowe, 

szacunek dla drugiego człowieka, nieustający uśmiech na twarzy 

oraz wsparcie dla innych pracowników oraz naszych mieszkań-

ców to przymioty ściśle związane z Panią. Dlatego chcielibyśmy 

Pani życzyć na tym nowym etapie życia przede wszystkim dużo 

zdrowia, odkrywania nowych pasji, zwiedzania nowych miejsc 

na mapie świata, życzliwych osób wokół oraz pociechy z najbliż-

s z y c h .  W ó j t  G m i n y  D o m a s z o w i c e  w r a z  

z pracownikami administracji samorządowej . 

 

       - 31 sierpnia 2018 roku - 
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Przywrócone do świetności 
 

W 
 ramach inwestycji „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Gmina Domaszowice – zabyt-

ki nieruchome oraz ruchome” realizowanej w ramach projektu „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa 

kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część północna” zostały wykonane 

prace polegające na odbudowie zabytkowej dzwonnicy z przełomu XIX i XX w. w Polkowskiem, remoncie 

konserwatorskim kapliczek przydrożnych w Dziedzicach, w Siemysłowie, w Strzelcach, w Wielołęce, w Domaszowicach  

i we Włochach. 

 

D 
ziedzice – remont kapliczki rozpoczęły prace izolacyjne ścian 

fundamentowych, kolejno wykonano tynki zewnętrzne i we-

wnętrz ne  (po  wcz eśnie jsz ym prz yg ot owa niu  

powierzchni), pokrycie dachowe i stolarkę. Wszystkie  

elementy zostały odpowiednio zabezpieczone tak, aby ząb czasu zbyt 

wcześnie ich nie nadgryzł. Na zewnątrz został odrestaurowany podest, wy-

konana nawierzchnia żwirowa i trawnik. Przeprowadzono renowację figur-

ki.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 
omaszowice – w kapliczce z XIX w. przeprowadzono izolację ścian 

fundamentowych, dach po wcześniejszej rozbiórce pokryto blachą 

miedzianą. W pomieszczeniu nad kaplicą zostały wykonane podłogi 

drewniane, a ściany ceglane poddano renowacji. W dzwonnicy ściany 

zostały oczyszczone, naprawione i uzupełnione, po czym pomalowane. Podobnie 

w pomieszczeniu głównym kaplicy i przedsionku. Poddano renowacji okna wraz z 

okiennicami i okuciami oraz stolarkę drzwi zewnętrznych i wewnętrznych. Reno-

wacji poddano także elementy stalowe dzwona oraz okuć. Krzyże i sterczyny także 

odrestaurowano. Ściany zewnętrzne oczyszczono i zabezpieczono, wokół kapliczki 

wykonano obrzeża betonowe, nawierzchnię żwirową oraz trawnik. W kapliczce 

znajduje się obraz Matki Boskiej Piekarskiej, który również został poddany pracom 

renowacyjnym.  

 

 

 

 

 

P 
olkowskie – odbudowa dzwonnicy zaczęła się od szeregu prac rozbiórkowych 

polegających na skuciu i utylizacji tynków wewnętrznych i zewnętrznych i de-

montażu elementów więźby dachowej. Kolejno przystąpiono do prac ogólnobu-

dowlanych, w ramach których wykonano izolację ścian fundamentowych, od-

tworzono konstrukcję więźby dachowej oraz pokrycia dachowego z gontów drewnianych 

wraz z montażem wiatrowskazu, przeprowadzono roboty wewnętrzne na wszystkich 

trzech kondygnacjach (odbijanie tynków, izolowanie przeciwwilgociowe, uzupełnianie  

i naprawa tynków, gruntowanie i malowanie, kładzenie posadzki , wzmacnianie belek  

w stropach drewnianych, kładzenie podłóg drewnianych z desek, impregnacja grzybobój-

cza, owadobójcza oraz ogniochronna). Została odtworzona stolarka okienna i drzwiowa. 

Na zewnątrz zostały odbite tynki, powierzchnia została oczyszczona  

 i wzmocniona preparatami do tego przeznaczonymi, następnie powierzchnia została za-

gruntowana i pomalowana. Zostały wykonane obrzeża betonowe, nawierzchnia żwirowa 

i trawnik. Wykonano też metalowe ogrodzenie.  

Odnowiona kapliczka przydrożna w Dziedzicach 

Kapliczka w Domaszowicach 

Dzwonnica w Polkowskiem 
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Pierwszy etap kanalizowania Domaszowic  dobiega końca 
 

W 
 Domaszowicach trwają prace kanalizacyjne. W związku z tym, że  

w trakcie prac natrafiono na niezidentyfikowaną w planach infrastruk-

turę techniczną , koniecznością będzie  wprowadzenie robót zamien-

n y c h ,  c o  s p o w o d u j e  m a ł e  p r z e s u n i ę c i a  

w realizacji I etapu, a mianowicie jego zakończenie zaplanowano na dzień 20 września 

2018 r. W związku z tym został sporządzony stosowny aneks do umowy. Na koniec 

sierpnia 2018 r. zabudowania metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego sieci 

kanalizacji ciśnieniowej zostało wykonane w 90 % (ok. 5300 mb), a kanały grawitacyjne  

w 80 % (ok. 400 mb). Niemal wszystkie umowy z mieszkańcami na przyłącza zostały 

już podpisane. Gwoli przypomnienia dla tych, którzy jeszcze tego nie zrobili: właścicie-

le nieruchomości ponoszą koszty wybudowania przyłączy kanalizacyjnych pomiędzy 

nieruchomością, której są właścicielami, a siecią kanalizacyjną stanowiąca własność 

gminy. Każdy kto nie podpisze umowy o wykonanie tych prac, musi się liczyć z ko-

niecznością samodzielnego wykonania przyłącza.                                               /KS/ 
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S 
trzelce – kapliczka została gruntownie odremontowana. Wykonano izolację ścian fundamento-

wych, tynki na zewnątrz i wewnątrz, pokrycie dachowe, stolarkę. Obrzeże betonowe, nawierzch-

nię żwirową i trawnik. Ponadto wykonano renowację ogrodzenia wraz z cokołem betonowym, 

detali z zaprawy i elementów sztukatorskich oraz schodów granitowych. Przeprowadzono reno-

wację figury.  

 

 
 
 
 

S 
iemysłów – w kapliczce pochodzącej z początku XX w. zostały 
przeprowadzone prace konserwatorskie tzn. izolacja ścian 
fundamentowych, tynki zewnętrzne i wewnętrzne po wcze-
śniejszym oczyszczeniu i zabezpieczeniu ścian, pokrycie da-

chowe oraz stolarka. Poza zrobieniem obrzeża betonowego, na-
wierzchni żwirowej i trawnika na zewnątrz zostało jeszcze wykonane zabezpieczenie antykorozyjne 
ogrodzenia.  

 
 

W 
łochy – kapliczka z przełomu XIX i XX w., w której 
została przeprowadzona izolacja ścian fundamento-
wych, pokrycie dachowe oraz konstrukcja drewniana więźby dachowej zostały poddane 
pracom renowacyjnym. Wnęki kapliczki zostały oczyszczone i odnowione, po czym poma-

lowane. Okno zostało odrestaurowane włącznie z uzupełnieniem okuć. Istniejące ogrodzenie również zo-
stało poddane pracom renowacyjnym. Ściany zewnętrzne częściowo zostały oczyszczone, naprawione  
i pomalowane, a częściowo poddane renowacji - ściany z cegły klinkie-
rowej. Wykonano obrzeża betonowe, nawierzchnię żwirową i trawnik, 
ponadto wykonano renowację schodów i podestu przed kapliczką. 
Przeprowadzono renowację figury oraz polichromii ściennej we wnęce 
górnej kapliczki.   
 
 
 
 

 

W 
ielołęka – kapliczka z XIX w., w której została wykonana izolacja ścian fundamento-

wych, dach został pokryty blachą miedzianą, wewnątrz ściany zostały oczyszczone  

i pomalowane po wcześniejszym ich przygotowaniu. Wykonano renowację istnieją-

cych okien drewnianych wraz z uzupełnieniem okuć. Renowacji poddano także ele-

menty stalowe dzwonnicy oraz krzyż. Ściana zewnętrzna z cegły klinkierowej także została poddana 

renowacji. Na zewnątrz wykonano obrzeże betonowe, nawierzchnie żwirową i trawnik.     

                                              

                               Katarzyna Sławska 

Kapliczka w Wielołęce 

Kapliczka we Włochach 

Kapliczka w Siemysłowie 

Kapliczka w Strzelcach 
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 ♦ ♦ ♦  

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2018/2019 

życzymy dzieciom, nauczycielom, dyrekcji placówek  

oświatowych, pracownikom obsługi oraz  

rodzicom samych sukcesów i dobrej współpracy 
 ♦ ♦ ♦  

Wójt Gminy—Zenon Kotarski 

Zastępca Wójta Gminy—Tomasz Dłubak 

Przewodniczący Rady Gminy—Jan Nowak 

Żegnaj szkoło ! Witaj szkoło! 

W 
 poniedziałek 3 września oficjalnie rozpoczął się rok szkolny 2018/2019. Wypoczęci i gotowi na nowe wyzwania ucznio-

wie i nauczyciele odbyli pierwsze spotkania organizacyjne i wszystko stało się jasne. Każdy uczeń już wie, czy kolega z 

ławki nadal jest jego klasowym kolegą, czy może w nowym roku szkolnym coś się zmieniło. Najbardziej podekscytowani 

są oczywiście uczniowie klas I, dla których wszystko co związane ze szkołą jest zupełnie nieznane. Pamiętajmy, żeby oto-

czyć ich szczególną troską tak, aby bez problemu i z przyjemnością weszły w szkolne środowisko. O obawach, wyzwaniach jakie czekają 

oświatę w tym nowym roku szkolnym oraz zrealizowanych przez Gminę Domaszowice na rzecz oświaty inwestycjach mówili na rozpo-

częciu roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Domaszowicach Wójt Zenon Kotarski i Zastępca Wójta Tomasz Dłubak. Dobrym duszpa-

sterskim słowem i błogosławieństwem wsparł uczniów ks. dziekan Tadeusz Strugała. Ten rok szkolny jest ostatnim, w którym trwa nauka 

w klasach gimnazjalnych. W czerwcu, ubiegłego już roku, czterech uczniów III klasy gimnazjalnej ukończyło szkołę z wyróżnieniem. Byli 

to Anna Konstanciuk, Wojciech Ilnicki, Szymon Grzesik i Oskar Droździel. Wszyscy oni oprócz świadectw z wyróżnieniem otrzymali na-

grody i listy gratulacyjne od władz gminy. Gratulacje odebrali również ich rodzice. Mamy nadzieję, że końcówka tego roku szkolnego 

będzie obfitsza w nagrody i wyróżnienia. Powodzenia! 

Fotografie przedstawiają czerwcowe  zakończenie roku szkolnego dzieci klas szkoły podstawowej oraz młodzieży gimnazjalnej w Domaszowicach 

Fotografie przedstawiają rozpoczęcie roku w SP Polkowskiem oraz powitanie roku szkolnego w  SP w Domaszowicach. 
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Prace remontowe i konserwacyjne w placówkach oświatowych 
 

K 
iedy uczniowie i nauczyciele cieszyli się wakacjami w szkołach i przedszkolu trwały prace remontowe i porządkowe.  

Pomieszczenia, które tego wymagały zostały pomalowane – klasy, korytarze, łazienki, kuchnie i inne; przeprowadzono drob-

ne naprawy i wymiany uszkodzonych elementów wyposażenia placówek . Z głównych prac: w Szkole Podstawowej w Po-

lkowskiem zostały wymienione elementy oświetleniowe, w Publicznym Przedszkolu w Domaszowicach wyremontowano 

łazienkę, a w Szkole Podstawowej w Domaszowicach położono wykładzinę PCV w dwóch klasach, w szatniach, pomieszczeniach: me-

dycznym oraz przeznaczonym dla nauczycieli w-f i wycyklinowano oraz polakierowano podłogę na sali gimnastycznej. Dodatkowo  

wymieniono armaturę sanitarną w toaletach zlokalizowanych przy szatniach.  Oczywiście to tylko te najważniejsze, poza którymi  

wykonanych było mnóstwo drobniejszych, choć wcale nie mniej ważnych prac. Place zabaw zostały sprawdzone i odświeżone, tak aby 

dzieci mogły z nich bezpiecznie korzystać. Po wszystkim trzeba było zadbać o uporządkowanie klas i innych pomieszczeń oraz terenu 

wokół szkół i przedszkola. Wszystko było gotowe na dzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Zapraszamy do krótkiej fotorelacji na 

której kolejno (od lewej) widać wyremontowany parkiet sali gimnastycznej w SP Domaszowicach, odnowiony gabinet medyczny, jadalnię 

w SP Polkowskiem, plac zabaw w Polkowskiem, salę lekcyjną z nową podłogą w Domaszowicach, odmalowaną salę zajęć w naszym 

przedszkolu w Domaszowicach, odmalowany korytarz w SP Domaszowicach i na koniec całkowicie nowa toaleta  

w domaszowickim przedszkolu.                                                                                                                                                        Katarzyna Sławska 

Nr 4 (9) / 2018   EDUKACJA/AKTUALNOŚCI 
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Nr 4 (9) / 2018   SPOŁECZEŃSTWO/SAMORZĄD 

 

Kieruje Pani OPS, w którym główną pracę  

z beneficjentami wykonują pracownicy socjalni. Czym oni się 

właściwie zajmują i jaki jest ich status zawodowy? 

 
 

Pracownicy socjalni nie są klasycznymi urzędnikami. Na 

barkach pracowników socjalnych spoczywa wiele 

odpowiedzialnych i wymagających zadań. Koncentrują się na 

osobach znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej, 

zdrowotnej, finansowej, zawodowej, mieszkaniowej. Nadto, 

pracownik socjalny prawidłowo rozpoznaje sytuację osób 

i rodzin korzystających z pomocy społecznej, planuje 

adekwatne do danego przypadku formy pomocy oraz 

monitoruje i dokonuje ewaluacji podejmowanych działań. Praca 

socjalna to misja, niestereotypowe podejście do podopiecznych 

i szukanie nowych dróg. Obecnie zatrudniam  

3 starszych pracowników socjalnych. To osoby o  wrażliwości 

społecznej i wysokich kompetencjach zawodowych. 

 

Przez wiele lat pełnił Pan różne funkcje społeczne, czy któraś 

jest Panu szczególnie bliska? 
 

Faktycznie, miałem okazję pełnić kilka funkcji i każda z nich miała 

dla mnie duże znaczenie. Bez względu na to, czy była to funkcja 

radnego w Radzie Gminy Domaszowice, czy członka OSP Strzelce, 

gdzie obecnie jestem sekretarzem w zarządzie, czy była związana  

z moją pracą – rolnictwo, czy hobby – gołębie pocztowe, zawsze 

starałem się dobrze ją pełnić. Wychodziłem, i nadal tak uważam,  

z założenia, że skoro pewna grupa ludzi mi zaufała i powierzyła 

jakieś zadania, to nie mogę ich zawieść i muszę tak wykonywać 

swoje obowiązki, żeby przynieść pożytek wszystkim, nie tylko 

sobie. W ogóle mój stosunek do pełnienia funkcji społecznych jest 

taki, że skoro decydujemy się na nie, to musimy sobie zdawać 

sprawę z odpowiedzialności jaką na siebie bierzemy. Jestem 

zaszczycony, jeśli ludzie wybierają mnie na różne funkcje, a że 

mam naturę działacza, chętnie się na to godzę i najlepiej jak 

potrafię realizuję powierzone mi zadania.  

 

JAROSŁAW ŁAŹNIOWSKI 
strażak ochotnik, odznaczony  
brązowym medalem za zasługi dla 
pożarnictwa  

 
BOŻENA BIAŁKOWSKA 
 
Kierownik OPS w Domaszowicach 

Rozkład  jazdy autobu-

sów szkolnych i przed-

szkolnych—2018/2019 
 
RANO 
Szkoła Podstawowa  
w Domaszowicach     
 
POJAZD NR 1  
6.50 Sułoszów  
7.03 Gręboszów  
7.12 Zalesie 
7.17 szkoła  
7.27 Siemysłów 
7.32 szkoła 
7.38 Zofijówka 
7.41 Nowa Wieś 
7.43 Wielołęka 
7.55 szkoła 
 
POJAZD NR 2 
6.45 Świbne 
6.50 Woskowice Górne 
6.55 Polkowskie 
7.00 Włochy 
7.05 Dziedzice 
7.10 szkoła 
7.25 Strzelce (PGR) 
7.30 Strzelce (strażnica) 
7.32 Strzelce (Szerzyna) 
7.35 Strzelce (mleczarnia) 
7.40 szkoła 
 
Publiczne Przedszkole  
w Domaszowicach  
 
7.00 Włochy 
7.03 Dziedzice 
7.10 Zofijówka 
7.15 Nowa Wieś 
7.19 Wielołęka 
7.22 przedszkole 

7.28 Siemysłów 
7.35 przedszkole 
7.45 Strzelce 
7.52 Gręboszów 
8.00 przedszkole 
 
Szkoła Podstawowa  
w Polkowskiem  
 
POJAZD NR 1  
7.50 Gręboszów  
8.00 Strzelce  
8.10 Strzelce  
8.13 Świbne 
8.15 Woskowice G. 
8.20 szkoła 
 
POJAZD NR 2  
8.05 Włochy 
8.10 Polkowskie 
8.15 szkoła 
 
POWROTY 
 
Szkoła Podstawowa  
w Domaszowicach  
 
POJAZD NR 1  
 
12.35 szkoła       
12.44 Strzelce      
12.49 Gręboszów      
12.52 Sułoszów      
13.06 Zalesie      
13.25 szkoła        
13.35 Siemysłów  
14.30 szkoła       
14.35 Siemysłów 
14.45 Strzelce     
14.54 Gręboszów  
14.59 Sułoszów  
15.09 Zalesie 
15.12 szkoła  
15.20 Siemysłów 

15.30 szkoła  
15.35 Strzelce 
15.45 Gręboszów  
15.55 Sułoszów  
16.00 Zalesie 
 
POJAZD NR 2 
 
13.20 szkoła 
13.33 Wielołęka  
13.35 Zofijówka  
13.37 Nowa Wieś  
13.42 Dziedzice 
13.45 Włochy 
13.50 Polkowskie 
13.53 Woskowice Górne  
13.55 Świbne  
14.15 szkoła  
14.32 Wielołęka  
14.35 Zofijówka 
14.37 Nowa Wieś 
14.42 Dziedzice 
14.45 Włochy  
14.50 Polkowskie 

14.55 Woskowice Górne  

15.00 Świbne  

15.20 szkoła  

15.37 Wielołęka  

15.40 Zofijówka 

15.42 Nowa Wieś 

15.52 Dziedzice 

15.55 Włochy  

16.00 Polkowskie 

16.05 Woskowice Górne  

16.10 Świbne  

 

Szkoła  

Podstawowa w Polkowskiem  

 

ODWÓZ I 

13.50 szkoła  

13.53 Woskowice G.  

13.56 Świbne  

14.02 Polkowskie 

14.05 Włochy  

14.20 Strzelce  

14.25 Gręboszów 

 

ODWÓZ II 

14.50 szkoła 

14.53 Woskowice G. 

14.56 Świbne 

15.00 Polkowice 

15.03 Włochy 

15.13 Strzelce 

15.20 Gręboszów 

 

Publiczne  

Przedszkole w Domaszowicach  

 

14.30 przedszkole  

14.40 Gręboszów  

14.45 Strzelce  

15.00 przedszkole  

15.05 Włochy 

15.07 Dziedzice  

15.10 Zofijówka  

15.12 Nowa Wieś 

15.15 Wielołęka  

15.20 przedszkole 

15.30 Siemysłów  
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Alimenty od byłego małżonka 
 

P 
o rozwodzie bardzo często zmienia się sytuacja materialna któregoś z małżonków. Dzieje się tak 

zazwyczaj, gdy w czasie małżeństwa jeden z nich pracował i wspinał się po szczeblach kariery,  

a drugi zajmował się wyłącznie domem nie mogąc rozwijać się zawodowo i zdobywać doświad-

czenie lub wykonywał pracę za dużo mniejsze wynagrodzenie. W związku z tym Kodeks rodzin-

ny i opiekuńczy przyznaje prawo do domagania się od byłego małżonka świadczeń alimentacyjnych w razie 

zaistnienia takiego stanu rzeczy. W tym celu konieczne jest wystąpienie do sądu z odpowiednio skonstruo-

wanym pod względem treściowym jak i dowodowym powództwem. 

 

Możliwość dochodzenia alimentów jest jednak uzależniona od tego czy i który ze współmałżonków 

jest winny rozkładowi pożycia małżeńskiego i czy wskutek rozwodu jego sytuacja materialna uległa pogor-

szeniu.  

W sytuacji gdy sąd orzekł winę obu małżonków w wyroku rozwodowym to świadczeń od byłego 

małżonka może domagać się ten z nich, który znajduje się w niedostatku. W powództwie zasadne jest żąda-

nie dostarczania takiemu małżonkowi środków utrzymania w zakresie odpowiadającym jego  

usprawiedliwionym potrzebom oraz zarobkowym i majątkowym możliwościom małżonka zobowiązanego. 

Jeżeli natomiast tylko jeden z małżonków został w wyroku rozwodowym uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia mał-

żeńskiego to drugi małżonek (niewinny) może się domagać od byłego małżonka (winnego) alimentów nawet wtedy, gdy nie znajduje się 

w niedostatku. Wystarczy, że rozwód pociąga dla niego istotne pogorszenie jego sytuacji życiowej. 

W niedostatku znajduje się ten, kto nie może własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb w całości lub w 

części. Dorosły, sprawny życiowo i zdrowotnie człowiek powinien przede wszystkim starać się wykorzystywać własne możliwości samo-

dzielnego utrzymania się, a dopiero potem liczyć na pomoc alimentacyjną (wyrok SN z 14.02.2001 r., I CKN 1341/00). Usprawiedliwione 

potrzeby to takie, których zaspokojenie zapewni uprawnionemu małżonkowi normalne warunki bytowania, odpowiednie do jego stanu 

zdrowia i wieku (wyrok SN z 7.09.2000 r., I CKN 872/2000). W związku z tym wysokość świadczenia alimentacyjnego musi zapewniać 

byłemu małżonkowi godziwą egzystencję i zostać ustalona na poziomie odpowiadającym jego potrzebom materialnym, jak i niematerial-

nym. Sąd, ustalając wysokość świadczenia, porównuje sytuację, w jakiej małżonek niewinny znajduje się po rozwodzie, z sytuacją, w jakiej 

by się znajdował, gdyby pożycie małżonków funkcjonowało prawidłowo. 

 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że obowiązek dostarczania środków utrzymania drugiemu małżonkowi po rozwiązaniu 

małżeństwa wyprzedza obowiązek alimentacyjny krewnych (w pierwszej kolejności zstępnych, następnie wstępnych i rodzeństwa) tego 

małżonka. Zatem w pierwszej kolejności żądanie alimentów należy kierować do byłego małżonka. 

Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu ma charakter czasowy i wygasa zawsze wskutek 

zawarcia przez małżonka uprawnionego do alimentów nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest wyłącznie małżonek roz-

wiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia  roz-

wodu. Na żądanie uprawnionego, sąd może przedłużyć ten okres, jeżeli zaistnieją wyjątkowe okoliczności. 

                               dr Paweł Kuczma 

             

Nr 4 (9) / 2018   PRAWO I SAMORZĄD 

dr Paweł Kuczma 

RADCA PRAWNY WYJAŚNIA             

Sierpniowa sesja Rady Gminy Domaszowice 
 

W 
 dniu 30 sierpnia 2018 r. odbyła się przedostatnia już w tej kadencji samorządowej  XXXVI sesja Rady Gminy Domaszowice, 
oprócz standardowych punktów obrad dyrektor PUP w Namysłowie Zbigniew Juzak przedstawił informację o bezrobociu 
i rynku pracy na terenie Gminy Domaszowice. Radni mieli możliwość  zadawania pytań dotyczących bezrobocia na terenie 
naszego powiatu i gminy. 

 
Zostały podjęte uchwały w sprawie: 
1) zmiany Statutu Gminy Domaszowice; 
2) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania 
miejsc ich sprzedaży i podawania na terenie gminy Domaszowice; 
3) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność gminy Domaszowice; 
4) określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warun-
ki pracy i za wysługę lat oraz innych składników wynagradzania - w drodze regulaminu; 
5) zmiany uchwały Nr XXXI.193.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej; 
6) o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2018 rok; 
7) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszowicach. 

Katarzyna Sławska 

RADA GMINY DOMASZOWICE    
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Nr 4 (9) / 2018   SPORT/KULTURA 

 
Warto przeczytać 

Hashtag 

Remigiusz Mróz 

Jedna przesyłka zmieniła jej życie 

„Twoja paczka już na ciebie czeka!” – brzmiała wiadomość, która wyda-
wała się zwykłą pomyłką. Tesa nie spodziewała się żadnej przesyłki, nicze-
go nie zamawiała w sieci – a nawet gdyby to zrobiła, z pewnością nie 
wybrałaby dostawy do paczkomatu. Jeśli nie musiała, nie wychodziła  
z domu. Postanowiła jednak sprawdzić tajemniczą przesyłkę – i okazało 
się to największym błędem, jaki kiedykolwiek popełniła. Wpadła bowiem  
w spiralę zdarzeń, która miała zupełnie odmienić jej życie… Gdy Tesa na 
nowo odkrywa swoją przeszłość, przez media społecznościowe przetacza 
się nowy trend. Kolejni internauci zamieszczają wpisy z hashtagiem 
#apsyda. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że osoby te od 
lat uznawane były za zaginione… 

 

Jaśki 

Jean-Philippe Arrou-Vignod 

 

Sześciu chłopaków w rodzinie to murowane awantury. Zwłaszcza gdy 
wszyscy mają na imię Jan i jeden z nich zawsze chce być szefem, inny ma 
przydomek Demolka, a ostatni nigdy nie przestaje płakać. Wakacje w 
hotelu wojskowym, przeprowadzka, szalone śledztwa detektywistyczne – 
Jaśki wszystko potrafią zmienić w niezwykłą przygodę. I choć tato to złota 
rączka, a mama jest doskonale zorganizowana, i tak nie mają żadnych 
szans, bo chłopaków jest aż sześciu. Jaśki to świetna zabawa dla całej ro-
dziny i lektura obowiązkowa dla wszystkich fanów Mikołajka.  

 

                       
 

Terminarz rozgrywek ligi: Klasa A grupa 1 
 

• LZS Polonia Domaszowice-LZS Ligota Oleska                            

2018-09-02  godz. 17.00 

• LKS Sokół Bierdzany-LZS Polonia Domaszowice                        

2018-09-09  godz. 13.00 

• LZS Polonia Domaszowice-LKS Budowlani Strojec                     

2018-09-16  godz.16.00 

• LMKS Piast Gorzów Śląski-LZS Polonia Domaszowice               

2018-09-22  godz. 16.00 

• LZS Polonia Domaszowice-LZS Kuniów                                     

2018-09-30  godz. 15.00 

• ZKS Motor Praszka-LZS Polonia Domaszowice                          

2018-10-06  godz. 15.00 

• LZS Polonia Domaszowice-LZS Lasowice Wielkie                      

2018-10-14  godz. 15.00 

• KS Stobrawa Ligota Dolna-LZS Polonia Domaszowice             

2018-10-21  godz. 14.00 

• LZS Polonia Domaszowice-GKS Widawa Wilków                     

2018-10-27  godz.  14.00 

• LZS Kujakowice-LZS Polonia Domaszowice            

2018-11-04  godz.  13.00 

SPORT          

BIBLIOTEKA POLECA       Nowe książki w naszej bibliotece 
 

G 
minna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach otrzy-

mała  dofinansowanie na zakupu nowości wydawni-

czych w wysokości  3000,00 zł. w ramach Programu 

Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytel-

nictwa”,  Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 

publicznych. Głównym celem programu, jest zwiększenie atrakcyj-

ności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału 

nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek. Zakupione nowości 

są już dostępne w naszej bibliotece. Zapraszamy  do odwiedzenia 

biblioteki i korzystania z nowości wydawniczych.  

„Zrealizowano ze środków finansowych  

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach  

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 
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Przygotowania koron dożynkowych—fotorelacja 
Podpatrzyliśmy i sfotografowaliśmy jak przebiega tworzenie koron dożynkowych. Autorzy swoje prace zaprezentują na tegorocznych 

dożynkach gminnych, dlatego nie podpisujemy pochodzenia fotografii, licząc na to, że zachęci to mieszkańców do osobistego  

sprawdzenia efektów ich pracy.  

Do konkursu na najpiękniejszą koronę dożynkową  

akces zgłosiły sołectwa: Woskowice Górne, Polkowskie, 

Włochy, Siemysłów, Strzelce, Domaszowice, Nowa Wieś 

oraz Gręboszów. Już teraz widać, że rywalizacja będzie  wy-

jątkowo zacięta. Osoby wykonujące korony wykazują się 

wyjątkową cierpliwością i precyzją. Jak zauważamy na zdję-

ciach ważny jest każdy detal. Trzymamy kciuki !               
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