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Zakończono budowę I etapu kanalizacji w Domaszowicach

M

iło nam poinformować, że we wrześniu
bieżącego roku zakończono

budowę

sieci kanalizacyjnej w miejscowości
Domaszowice. To kluczowy moment
realizacji tej inwestycji, która finansowana jest z budżetu gminnego oraz
wspierana środkami pochodzącymi z
Unii Europejskiej. O szczegółach zrealizowanego na kwotę blisko 3,5 mln
złotych przez Gminę Domaszowice
projektu przeczytacie Państwo na
stronie 4 naszej gazety.

W tym wydaniu m.in.:
·
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Obiekty zabytkowe z terenu Gminy Domaszowice
zostały odnowione

·
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Stypendia dla najlepszych sportowców
w gminie

ległości

·
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·

Jak głosować w wyborach samorządowych i inne

w Domaszowicach
·

Gminne inwestycje w latach 2014-2018

·

W przededniu setnej rocznicy odzyskania niepod-

·

·

Gminne inwestycje w latach 2014-2018
z Wójtem Zenonem Kotarskim rozmawiała Katarzyna Sławska
Kontynuując naszą rozmowę chciałabym zapytać: Jakie projekty i inwestycje Gmina Domaszowice realizowała w latach 2017-2018?
Gmina Domaszowice przystąpiła do projektu partnerskiego „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego”. Od listopada 2016 r. w Szkole Podstawowej w Domaszowicach uczniowie mogli korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz kół zainteresowań podnoszących poziom
kompetencji kluczowych. Dodatkowo zostały wyposażone pracownie: matematyczna, przyrodnicza i do j.
angielskiego oraz szkoła będzie doposażona w narzędzia TIK (technologia informacyjno-komunikacyjna)
m.in.: tablety, aparaty fotograficzne, oprogramowanie multimedialne, tablicę interaktywną. Uczniowie
korzystający z zajęć uczestniczyli w wycieczkach tematycznych m.in. do: teatru lalek, kina na film anglojęzyczny, Szkoły Grafiki Komputerowej, na Uniwersytet Śląski, czy też afrykarium. Wartość projektu to ok. 193 000 zł. Projekt był realizowany do 30
czerwca 2018 roku.
Gmina Domaszowice przystąpiła także do projektu partnerskiego, w którym liderem był Powiat Namysłowski. W ramach projektu na terenie gminy
Domaszowice wyremontowano 7 obiektów zabytkowych, tj. dzwonnica w Polkowskiem oraz 6 kapliczek w miejscowościach: Dziedzice, Strzelce, Siemysłów, Wielołęka, Włochy, Domaszowice oraz przeprowadzono renowację zabytkowego obrazu , który znajduje się w kapliczce w Domaszowicach.
Wykonawcą zadania inwestycyjnego na terenie gminy Domaszowice była firma NZB Sp. z o.o. z Brzegu. Termin wykonania inwestycji: lipiec 2018 r.
Gmina Domaszowice otrzymała dofinansowanie na inwestycję pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Domaszowice”. Zakres prac obejmuje budowę: kanałów grawitacyjnych, sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej, przyłącza i przepięcia grawitacyjne, przyłącza ciśnieniowe, tłocznię D-1, pompownię D-2
i pompownie przydomowe, zasilanie energetyczne oraz roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe. Zostanie wybudowane 5,9 km sieci kanalizacji ciśnieniowej
oraz wykonane zostanie 171 przyłączy kanalizacyjnych. Wykonawcą zadania jest firma ECOKOM z Luboszyc. Zadanie zostało podzielone na 2 etapy,
etap I – budowa sieci został zakończony we wrześniu 2018 r., natomiast etap II – budowa przyłączy potrwa do 28.02.2019 r.
Gmina Domaszowice przystąpiła do projektu partnerskiego „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”. Uczniowie korzystali z dodatkowych zajęć oraz kół zainteresowań podnoszących poziom kompetencji kluczowych. Zostały wyposażone pracownie w pomoce z zakresu chemii, fizyki,
języka polskiego, angielskiego i niemieckiego; szkoła została doposażona w narzędzia TIK (technologia informacyjno-komunikacyjna) m.in.: oprogramowanie multimedialne, tablicę interaktywną, laptop oraz inne materiały dydaktyczne. Uczniowie korzystający z zajęć uczestniczyli w wycieczkach tematycznych m.in. do: Centrum Nauki Kopernika, Ogrodu Botanicznego, Krasiejowa, Kletna, Katowic – Uniwersytet Śląski Wydział Automatyki i Robotyki. Poza tym odbywały się zajęcia z chemii, j. angielskiego i j. niemieckiego z udziałem gimnazjalistów w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Namysłowskiego. Projekt zakończył się 30 czerwca 2018 roku.

Dziękuję za rozmowę.

Podziękowanie w związku z odejściem na emeryturę

S

zanowni Państwo, mam niewątpliwy zaszczyt podziękować za 6 kadencji sprawowania funkcji Wójta Gminy Domaszowice.
To szmat czasu. Lwia część mojego życia. Chwile takie jak ta powodują, że staramy się dokonać bilansu, podsumowania.
Chciałbym, podsumowując swoją karierę, wierzyć, że oprócz ciężkiej pracy, jubileuszy, awansów, chwil radosnych i smutnych,
zostanę zapamiętany jako człowiek, który pomagał służąc swoją wiedzą i doświadczeniem.

Mamy za sobą dobre czasy i trudne momenty. Zmieniały się strategie, koncepcje i cele. Dla mnie, niezależnie od tego co działo się

dookoła, zawsze najważniejsza była podstawowa zasada, a mianowicie uczciwość w pracy.
Dziękuję za te piękne lata, poświęcenie i oddanie, lojalność oraz trud włożony w pracę pod moim kierownictwem dla dobra tej gminy.

Dziękuję

wszystkim,

z

którymi

przez

te

długie

lata

przyszło

mi

współpracować.

Nie wymienię nikogo z nazwiska tylko dlatego, że nie chciałbym nikogo pominąć. Wyrażam także nadzieję, że nie zapomnicie o mnie i
podobnie jak ja Was, Wy wszyscy będziecie dobrze mnie wspominali. Mam świadomość tego, że nie każdy mieszkaniec zgadzał się z moją
wizją rozwoju gminy i nie każdy akceptował moje metody pracy, jednak chcę wierzyć, że nie mam z tego powodu wrogów. Życzę wszystkim samych pogodnych i radosnych chwil, pozostaję z wyrazami szacunku.
Zenon Kotarski

W przededniu setnej rocznicy odzyskania niepodległości

Z

w ielką
dumą
uczestnicz yłem
w
dniu
30
w rz eśnia
br.
w
uroczystości odsłonięcia w Namysłowie pomnika wielkiego Polaka Marszałka Józefa
Piłsudskiego. Postaci arcyważnej dla naszej państwowości, postaci bezkompromisowej, której umiłowanie do ojczyzny pozwoliło jej na nowo powstać po dziesiątkach
lat niewoli. Stojąc wśród zaproszonych gości i mieszkańców Namysłowa w zamyśleniu analizowałem na szybko naszą historię po 1918 roku, naznaczoną odbudową państwa w okresie międzywojennym i zniszczeniem przez II wojnę światową tego co zbudowano , okresem powojennym,
w którym na nowo należało podnieść kraj z ruin, jednocześnie zmagając się z okresem stalinowskim i
PRL oraz czasem tzw. III Rzeczpospolitej. Przez głowę
przemknęły mi wydarzenia okrągłego stołu, wszystkie polskie rządy po
1989 roku, wejście Polski do NATO i Unii Europejskiej oraz czas obecny,
naznaczony wyjątkowym narodowym podziałem. Zastanawiam się, co musi
się wydarzyć, aby Polacy na powrót stali się narodem tak silnym i tak zjednoczonym jak 11 listopada 1918 roku? Co musi się zdarzyć, aby Polacy zrozumieli, że podziały i waśnie są elementem szkodzącym naszej państwowości? Wreszcie, dlaczego w tym narodzie, tak doświadczonym w swojej historii, nie ma obecnie kogoś takiego jak Marszałek Józef Piłsudski, postaci
wokół której Polacy będą się jednoczyć, której będą wierzyć i którą będą
szanować?
Tomasz Dłubak

♦♦♦

W Dniu Edukacji Narodowej
każdemu pracownikowi oświaty życzymy
wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości
w wychowywaniu nowych pokoleń
♦♦♦

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

ŻYCZENIA DLA SENIORÓW
Na dzień 1 października przypada święto ustanowione przez ONZ blisko 30 lat temu—
to Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Z tej okazji życzymy wszystkim seniorom
zdrowia, uśmiechu na co dzień, niewielu trosk oraz wielu powodów do radości.
Wójt Gminy— Zenon Kotarski

Zastępca Wójta Gminy—Tomasz Dłubak

Przewodniczący Rady Gminy—Jan Nowak

Zakończono budowę
I etapu kanalizacji w Domaszowicach

W

e wrześniu br. została zakończona budowa sieci kanalizacji w Domaszowicach. Dotychczas został zrealizowany następujący zakres inwestycji: budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej, kanałów grawitacyjnych, tłoczni D-1 oraz pompowni D2 wraz z zasilaniem. Wartość wykonanych prac – ok. 1 500 000,00 zł.
W kolejnym etapie będą wykonane przyłącza istniejących budynków mieszkalnych do sieci (zakres prac zgodny z pozwoleniem budowlanym). Zakończenie inwestycji planowane jest na 28.02.2019 r.
Inwestycja jest realizowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w
ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” z działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich”.
Marta Morga

DOŻYNKI GMINNE 2018

T

egoroczne Dożynki Gminne odbyły się 8 września. Święto Plonów rozpoczęło się mszą świętą, podczas której zostały poświęcone wieńce oraz chleb dożynkowy, przyniesiony przez starostów, którymi w tym roku byli Jolanta Karońska i Adam Krzemowski. Przybyłych gości powitał Zenon Kotarski – Wójt Gminy Domaszowice, Tomasz – Dłubak – Zastępca Wójta, Jan
Nowak – Przewodniczący Rady Gminy oraz Krzysztof Gołębiewski – prezes Ferma-Pol Sp. z o.o. w Zalesiu, jako współorganizator uroczystości. Wójt w swoim przemówieniu podkreślał, jak ważną rolę odgrywają rolnicy, jak trudne mają zadanie.
Ten rok nie był łatwy, susza dała się nam we znaki, mimo to mamy za co dziękować i ta uroczystość jest tego wyrazem.
Tradycyjne, dożynkowe przyśpiewki zapewnił nam zespół Namysłowiacy, wprowadzając zgromadzonych w dobry, biesiadny nastrój.
Podczas występu odbył się konkurs na najpiękniejszy wieniec lub arcydzieło dożynkowe. W tym roku I miejsce zdobył wieniec z Domaszowic, który zachwycał wszystkich oglądających, co świadczy o dobrym wyborze komisji, dokonującej podziału nagród. Pozostałe korony także miały swoich fanów, wszystkie cieszyły oczy oglądających.
W trakcie występów i pracy komisji oceniającej arcydzieła dożynkowe, starostowie dożynek wraz z Tomaszem Dłubakiem – Zastępcą
Wójta poczęstowali zgromadzonych chlebem, wypieczonym z tegorocznego zboża.
Następnym punktem programu były występy dzieci i młodzieży z placówek z terenu Gminy Domaszowice, które cieszyły się wielkim
zainteresowaniem. Wszyscy wykonawcy odebrali nagrodę w postaci słodkiego upominku z rąk Tomasza Dłubaka – Zastępcy Wójta.
Po występach najmłodszych na płycie boiska pojawili się motocykliści, prezentując swoje motory, ku uciesze wielu zgromadzonych. Zaraz po nich swój czas mieli tancerze ze szkoły tańca Mariusza Mierzwy „Dance Center”.
Koncert zespołu „Masters” zgromadził tłumy trochę młodszej widowni. Artyści zaprezentowali swoje największe hity oraz najnowsze,
premierowe piosenki, które spotkały się z dużym entuzjazmem.
Jako ostatnia pojawiła się atrakcja w wykonaniu Drużyny Czarnego Orła – pokaz ognia i zaraz po nim, już tradycyjnie, pokaz sztucznych
ogni. Zabawa taneczna przy DJ trwała do późnych godzin.
Podczas tegorocznych dożynek, na przybyłych gości czekało wiele atrakcji. Najmłodsi mogli bawić się na tzw. dmuchańcach, puszczać
ogromne bańki mydlane. Mieli też możliwość uczestniczenia w zajęciach zorganizowanych przez animatorkę. Dodatkowymi atrakcjami
było malowanie twarzy, czy dekorowanie koszulek i toreb według własnego pomysłu. Wszyscy mogli biesiadować przy smacznym jedzeniu z wiejskiego stołu. Zapraszamy do fotorelacji z tegorocznej imprezy.
Katarzyna Sławska

Dożynki w naszym przedszkolu

W

sobotę 8 września 2018 roku odbyły się już po raz kolejny
„Dożynki Gminne”. Udział przedszkolaków w Dożynkach organizowany jest po to, by wzbudzać od najmłodszych lat u dzieci, szacunek dla pracy rolników. Przed zgromadzoną publicznością wystąpiły dzieci z Publicznego Przedszkola w Domaszowicach, które zatańczyły i zaśpiewały piosenki. Ich występom przyglądali się rodzice oraz zaproszeni goście.
Zastępca Wójta Tomasz Dłubak podziękował dzieciom i paniom za przygotowanie
przedszkolaków. Dzieci w nagrodę za piękny występ otrzymały lody i cukierki, co
sprawiło im ogromną radość.
Sabina Buchta

Dzień Przedszkolaka

D

ień 20 września to wielki dzień w przedszkolach. W tym dniu „ Od najmłodszego do starszaka wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka”.
Cała uroczystość rozpoczęła się po odśpiewaniu

„ Hymnu przedszkolaka”. Następnie Pani Dyrektor Alicja Lew
przywitała wszystkie dzieci, złożyła

życzenia z okazji ich

„ZAKRĘTKI DLA NIKOSIA”

święta i zaprosiła do wspólnej zabawy. Tego dnia przedszkolaki uczestniczyły we wspólnej zabawie przy piosenkach „

D

zieci, Pani Dyrektor i pracownicy z Publicznego Przedszkola w Domaszowicach przystąpili do akcji organizowanej przez Komendę Policji w Namysłowie „Zakrętki
dla Nikosia”. Przedszkolaki bardzo chętnie przynosiły

plastikowe zakrętki, gdyż rozumieją szczytny cel takich akcji. Panie
wychowawczynie przeprowadziły z dziećmi pogadanki na temat celu

Taniec Pingwina” oraz „ Krasnoludki” , co wywołało dużo

charytatywnego.

śmiechu. Dzieci mogły sprawdzić swoją wiedzę o przedszko-

które z przedszkola odebrali 30 września panowie policjanci Daniel i

lu w teleturnieju. Nie mogło zabraknąć tańca z miotłą przy

Paweł . Policjanci serdecznie podziękowali przedszkolakom za tak duże

muzyce Disco Polo. Bieg z jajkiem wywołał zadowolenie u

zaangażowanie i wsparcie dla Nikosia. Udział w takich akcjach uczy

dzieci podobnie jak karmienie łyżeczką kisielem przez kolegę

dzieci empatii wobec potrzebujących ludzi.

Zostało

zebranych

bardzo

dużo

zakrętek,

albo koleżankę, która miała zasłonięte oczy. Przez całą imprezę nie zabrakło uśmiechu i radości oraz słodkiego poczęstunku. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał od pań medal
z napisem „ Przedszkolak na medal”.

Sabina Buchta

Sabina Buchta

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2018 „Akcja segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej”

W

dniu 21.09.2018r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach po raz kolejny czynnie
przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”. Młodzież szkolną podzielono na zespoły, które pod opieką
nauczycieli udały się na wyznaczone rejony:
-

klasy I-III – teren wokół szkoły

-

klasy IVa i IVb – droga do boiska i boisko gminne

-

klasy Va i Vb – ulice: Główna i Strzelecka

-

klasa III PG ul. Główna w kierunku kościoła.

Ponadto przeprowadzono kampanię informacyjną w formie odezwy do mieszkańców na temat korzyści płynących z segregacji odpadów.
Ulotki informacyjne zostały rozwieszone na tablicach informacyjnych każdego sołectwa naszej gminy. Propagowaniu głównego hasła
tegorocznej kampanii służyła również gazetka przygotowana w holu szkoły.
mgr Barbara Baczyńska – Środoń / mgr Renata Horwat

Wniosek

o

pozwolenia

wydanie

na

budowę

złożony
Wielomiesięczne starania radnego Sebastiana
Kurka

zostały

zwieńczone

sukcesem.

W Starostwie Powiatowym w Namysłowie
złożono wniosek o wydanie pozwolenia na
przebudowę wraz z rozbudową strażnicy
Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości
Włochy. Projekt zakłada modernizację tego
obiektu wedle nowoczesnych standardów
budowlanych. Pierwszy krok w procesie budowlanym już za nami.

/KS/

Obiekty zabytkowe z terenu Gminy Domaszowice zostały odnowione
W ramach projektu „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji –
część północna” Gmina Domaszowice wyremontowała zabytkowe kapliczki przydrożne oraz dzwonnicę w Polkowskiem.
Przydrożne kapliczki to element nierozerwalnie związany z tradycją i historią terenu. Są trwałym znakiem łączącym dawne i obecne pokolenia lokalnych społeczności, symbolem tożsamości.
Prace wykonane na terenie Gminy Domaszowice służą zachowaniu tego ważnego fragmentu dziedzictwa kulturowego. Odrestaurowane
obiekty zyskały nowy blask. Wyznaczony ich rozmieszczeniem swoisty szlak historyczny będzie również niewątpliwą atrakcją dla
wszystkich odwiedzających teren Powiatu Namysłowskiego.

KAPLICZKA W STRZELCACH
PRZED I PO REMONCIE

KAPLICZKA W SIEMYSŁOWIE
PRZED I PO REMONCIE
KAPLICZKA W WIELOŁĘCE
PRZED I PO REMONCIE

DZWONNICA W POLKOWSKIEM
PRZED I PO REMONCIE

KAPLICZKA WE WŁOCHACH
PRZED I PO REMONCIE

KAPLICZKA W DOMASZOWICACH
PRZED I PO REMONCIE

KAPLICZKA W DZIEDZICACH PRZED I PO REMONCIE
Projekt „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część północna” jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 5.3.1
Dziedzictwo kulturowe i kultura.
Marta Morga
Koordynator Gminny
Partner Projektu - Gmina Domaszowice

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

Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Namysłowie/Urząd Gminy Domaszowice

Stypendia
w gminie

dla

najlepszych

sportowców Warto przeczytać

D

nia 28 września br. w Urzędzie Gminy Domaszowice odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o przyznaniu stypendiów za osiągnięcia sportowe, które otrzymali: Krystian
Krupiński - Mistrz Polski Młodzików i Marcin Stanek W i c e m i s t r z
P o l s k i
M ł o d z i k ó w .

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.

Opowieści na dobranoc dla młodych
buntowniczek
Elena Favilli, Francesca Cavallo

Obaj chłopcy są uczniami Szkoły Podstawowej w Domaszowicach i
odnoszą sukcesy w zapasach w stylu wolnym. Decyzje wręczył chłopcom
Wójt
Gminy
Domaszowice
Zenon
Kotarski, jednocześnie wyrażając swoje uznanie dla
obecnych na spotkaniu rodziców, którzy są bardzo zaangażowani w
r o z w ó j
k a r i e r y
s p o r t o w e j
s y n ó w .
Chłopcy mają przed sobą jeszcze wiele sukcesów, ale przede wszystkim, o czym przypomniał obecny na spotkaniu trener - Marcin Marcinkiewicz, dużo pracy. Życzymy wytrwałości młodym sportowcom i ich
rodzicom i czekamy na więcej medali.
/KS/

Opowieści na dobranoc dla młodych
buntowniczek, historie stu bohaterskich
kobiet od Elżbiety I po Serenę Williams,
to nowe wersje bajek stworzone, by
zainspirować wszystkie dziewczynki.
Książka, zilustrowana przez sześćdziesiąt artystek ze wszystkich zakątków
świata, to najhojniej finansowana oryginalna publikacja w dziejach crowdfundingu. Wsparli ją czytelnicy z ponad
siedemdziesięciu pięciu krajów świata.
Prawa do tytułu sprzedano do dwudziestu ośmiu krajów i liczba ta stale rośnie!
Wszystkie historie są utrzymane w
konwencji bajki i każda składa się z jednostronicowego tekstu oraz
portretu. „Każda z tych stu historii dowodzi, że wierząc w coś całym
sercem, zyskujemy siłę, by zmieniać świat” – czytamy w przedmowie.
Ten zbiór zainspiruje nie tylko najmłodszych, ale i nieco starszych do
tego, by wierzyli we własne siły, marzyli odważnie i pielęgnowali w
sobie wewnętrzną siłę.
Właśnie takie opowiadania powinnyśmy czytać do poduszki naszym
córkom. – Hollee Actman Becker, „Parents”
Autorki tych bajek zastępują księżniczki kobietami, które zmieniły
świat. – Taylor Pittman, „The Huffington Post”
Zaręczam, że dzieciom, które będą czytać tę książkę na dobranoc,
przyśnią się wspaniałe, inspirujące sny. – Fiona Noble, „The Guardian”

Zasiedzenie

I

stotę zasiedzenia określa się jako nabycie prawa przez nieuprawnionego posiadacza wskutek faktycznego wykonywania tego prawa przez pewien okres. Do zasiedzenia dochodzi bez potrzeby podejmowania przez samoistnego posiadacza jakichkolwiek innych czynności i bez współudziału dotychczas
uprawnionego. W wyniku zasiedzenia dochodzi do utraty prawa własności przez dotychczasowego
właściciela. Przedmiotem zasiedzenia może być: nieruchomość, ruchomość, prawo użytkowania wieczystego czy służebność gruntowa lub służebność przesyłu. Przedmiotem zasiedzenia może być również udział
we współwłasności tj. sytuacja, w której jest kilku współwłaścicieli rzeczy, ale tylko jeden z nich administruje
całą nieruchomością, korzysta z niej, decyduje o rodzajach obsiewów, zbiera plony.
Funkcjonowanie instytucji zasiedzenia może budzić zastrzeżenia natury etycznej. Zasiedzenie godzi przecież w prawo własności, które jest przecież najsilniejszym prawem majątkowym. Równocześnie jednak podkreśla się, że za jej dopuszczeniem przemawiają względy gospodarcze. Stosowanie zasiedzenie usuwa długotrwałe niezgodności pomiędzy stanem posiadania a stanem prawnym oraz działa mobilizująco na
właścicieli, aby wykonywali uprawnienia, które im przysługują.
Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od 20 lat jako
posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze. Po upływie 30 lat posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby
uzyskał posiadanie w złej wierze.
Do nabycia własności rzeczy ruchomej przez zasiedzenie muszą być spełnione trzy przesłanki: a) posiadanie samoistne, b) posiadanie rzeczy nieprzerwanie od 3 lat, c) dobra wiara posiadacza przez cały trzyletni okres. Nie można w ogóle zasiedzieć ruchomości w złej
wierze.
Jeśli zasiadający nie był posiadaczem rzeczy przez tak długi okres, może doliczyć do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego poprzednika, jeżeli podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania.
Posiadaczem samoistnym jest osoba, która włada rzeczą jak właściciel. To znaczy korzysta z rzeczy, ponosi na nią nakłady
(remonty) i czerpie z niej pożytki (zbiera owoce, pobiera opłaty czynszowe ustalone dla lokatorów), opłaca podatki, grodzi rzecz itd.
Z kolei posiadaczem w dobrej wierze jest osoba, która ma nie budzące poważnych wątpliwości przekonanie, że przysługuje jej
prawo do władania zasiadywaną rzeczą. Innymi słowy osobie tej wydaje się, że jest właścicielem tej rzeczy, ale pozostaje w usprawiedliwionym błędzie.
Własność rzeczy nabywa się z chwilą upływu terminów zasiedzenia. Jednak ta okoliczność musi być stwierdzona przez sąd w
ramach postępowania nieprocesowego. Sąd pobiera opłatę stałą w kwocie 2000 zł od wniosku o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie. Można jednak wystąpić do sądu z wnioskiem o zwolnienie od tej opłaty. Podczas postępowania sąd bada, czy
zasiadający spełnił wszystkie przesłanki umożliwiające zasiedzenie i wydaje wówczas stosowne rozstrzygnięcie. Dopiero na podstawie
orzeczenia sądu będzie możliwe wpisanie nowego właściciela do ksiąg wieczystych i swobodne dysponowanie taką nieruchomości np.
poprzez jej sprzedaż, darowiznę itd.).
dr Paweł Kuczma

Wrócili z medalami

J

uż po raz piąty Polski Związek Emerytów Rencistów
i Inwalidów Rejon Namysłów, zorganizował Olimpiadę Sportową. Gminę Domaszowice reprezentowali
seniorzy z trzech kół - Domaszowice, Strzelce i Woskowice Górne. Najliczniejszą grupę 22 zawodników wystawiło koło seniorów z Domaszowic, którzy startowali w
takich dyscyplinach jak, bieg, nordic wolking, wędkarstwo, warcaby, przeciąganie liny, strzał do mini bramki,
rzut piłką lekarską, pływanie i inne. Seniorzy z Koła Nr 8
z Domaszowic zdobyli 8 medali. Zawodnicy z naszej gminy występowali w jednakowych niebieskich koszulkach z
napisem „Gmina Domaszowice”, ufundowanych przez
Wójta Gminy Zenona Kotarskiego.
Przewodniczący Koła nr 8
PZERiI w Domaszowicach
Roman Gil

JAK GŁOSOWAĆ
W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ?
W wyborach wójtów :głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej
strony obok nazwiska kandydata

–

x
W wyborach do rad gmin liczących do 20

tys. mieszkańców

: głosować można tylko na jednego

kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające

–

się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata

x
W

wyborach

do

Rady

Powiatu

Namysłowskiego: głosować można tylko na jedną listę
kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jed-

–

nego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu

x
W wyborach do Sejmiku Województwa
Opolskiego : głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w

-

obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do
uzyskania mandatu

x
-

-

