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Święto Plonów w Gminie Domaszowice
minne Święto Plonów tradycyjnie odbyło się na
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Domaszowicach
w sobotę 10 września 2022 r.
Zorganizowane zostało przez Wójta Gminy

Domaszowice, Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe
Ferma-Pol Sp. z o.o. w Zalesiu oraz Ludowy Zespół Sportowy
„Polonia”Domaszowice.

Dożynki rozpoczęły się korowodem dożynkowym,
który wyruszył z parkingu naprzeciw Restauracji Kwadrans
w Domaszowicach na teren uroczystości, prowadzony przez
Orkiestrę Dętą z Łowkowic.

Na czele korowodu szli starostowie dożynek, władze
Gminy Domaszowice,przedstawiciele władz samorządowych
z ościennych gmin i powiatu namysłowskiego, delegacje
poszczególnych sołectw z pięknymi wieńcami. Swoją
obecnością w korowodzie dożynkowym zaszczycili
n a s : Wi c e m i n i s t e r O b r o n y N a r o d o w e j M a r c i n
Ociepa,Wicewojewoda Opolski Tomasz Witkowski. Obecne
były też poczty sztandarowe i strażacy z jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych, dzieci i młodzież z placówek
oświatowych, drużyna piłkarska młodzików z LZS „Polonii”
Domaszowice oraz mieszkańcy z terenu Gminy.

Wkraczający korowód dożynkowy na boisko został
powitany przez konferansjera Krzysztofa Dobrowolskiego.
Następnie licznie zgromadzeni mieszkańcy uczestniczyli
w uroczystej Mszy Świętej polowej w intencji rolników pod
przewodnictwemks. Michał Małkiewicz z Parafii Woskowice
Małe. Mszę świętą koncelebrowali ks. Tadeusz Strugała
Dziekan Dekanatu Namysłów Wschód, ks. Piotr Bałtarowicz
z Parafii Siemysłów, ks. Krzysztof Odzimek z Parafii Strzelce.

Po mszy świętej rozpoczęto uroczystości obrzędowe
od wspólnego odśpiewania hymnu państwowego. Następnie
po odśpiewaniu przez Zespół Ludowy „Zielenieckie
Dziołchy” pieśni „Plon niesiemy plon…” starostowie dożynek
Pani Agnieszka Pukała ze Strzelec i Pan Maciej Gołyski
z Siemysłowa przekazali na ręce Wójta Gminy Domaszowice
Urszuli Medyk oraz Przewodniczącego Rady Gminy
Domaszowice Zbigniewa Jachyma chleb dożynkowy ze
słowami, by był on dzielony sprawiedliwie i aby nikomu go nie
zabrakło.

Następnie głos zabrała Wójt Gminy Domaszowice
Urszula Medyk, która powitała wszystkich zgromadzonych
oraz zaproszonych Gości.Nie zabrakło również uroczystych
przemówień.Dożynki to okazja do tego by okazać szacunek
przede wszystkim rolnikom za ich trud i poświęcenie, bo to
dzięki ich ciężkiej pracy na naszych stołach pojawia się chleb –
mówiła w swoim wystąpieniu Wójt Urszula Medyk. Wójt
podkreśliła znaczenie rolniczego trudu, dziękowała i życzyła
rolnikom zdrowia, pomyślności, oraz dostatku. Głos zabrali
również m.in: Wiceminister Obrony Narodowej Marcin
Ociepa, Wojewódzki koordynator ds. ochrony powietrza
Tomasz Krystosek.

Po przemówieniach, zgodnie z tradycją, podzielono
się chlebem z licznie zgromadzoną publicznością.
Następnie rozpoczęła się część artystyczna oraz zabawy
dożynkowe. Na scenie jako pierwsze wystąpiły dzieci
i młodzież z placówek oświatowych z terenu Gminy
Domaszowice, które cieszyły się wielkim zainteresowaniem
zgromadzonych. Następnie publiczność bawiła się przy
występach zespołów: „Zielenieckie Dziołchy”, „Kapeli
Wilkowskiej” czy Orkiestry Dętej z Łowkowic.

Podczas uroczystości uhonorowano działaczy klubu
LZS "Polonia" Domaszowice z okazji obchodów 30-lecia
założenia klubu.Statuetki dla zasłużonych działaczy wręczyli

Wiceprezes Opolskiego Związku Piłki Nożnej Krzysztof
Antkowiak i Starosta Powiatu Namysłowskiego Konrad
Gęsiarz.

Tradycyjnie odbył się Konkurs na Najpiękniejszy
Wieniec lub Arcydzieło Dożynkowe.Swoją twórczość
zaprezentowało 11 sołectw. Komisja konkursowa w składzie:
Barbara Bednarz – Wójt Gminy Świerczów, Tomasz Wiciak –
Wicestarosta Powiatu Namysłowskiego oraz Kazimierz
Olchawa – Zastępca Wójta Gminy Wilków, dokonała oceny
zgłoszonych do konkursu wieńców i arcydzieł dożynkowych.
W tym roku I miejsce zdobył wieniec dożynkowy
przygotowany przez Sołectwo Strzelce (nagroda 500 zł),
II miejsce Koło Emerytów w Domaszowicach(nagroda 400 zł),
i III miejsce Koło Gospodyń Wiejskich we Włochach(nagroda
300 zł). Pozostałych 9 wieńców i arcydzieł dożynkowych
otrzymało od Komisji Konkursowej wyróżnienia oraz nagrody
w wysokości po 150 zł. Były to dzieła zgłoszone przez:
Sołectwo Domaszowice, Sołectwo Gręboszów, Sołectwo
Nowa Wieś, Sołectwo Polkowskie, Sołectwo Siemysłów,
Sołectwa Wielołęka i Zofijówka, Sołectwo Zalesie, Sołectwo
Woskowice Górne. Gratulujemy wszystkim sołectwom
wykonania wspaniałych wieńców, wybór najładniejszego
wieńca był zapewne bardzo trudny, gdyż wszystkie one
prezentowały się dostojnie i były po prostu piękne.

Na uroczystości Wójt Gminy Domaszowice Urszula
Medyk wręczyła statuetkę, list gratulacyjny oraz kwiaty dla
Pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Włoch za trzykrotne
wyróżnienie. Dwa wyróżnienia dotyczą kategorii: Kobieta
Gospodarna i Wyjątkowa, Miss Wdzięku, natomiast trzecie
wyróżnienie dotyczy Konkursu kulinarnego na Festiwalu
„Polska od Kuchni”.

Nie zabrakło licznych atrakcji dla dzieci takich jak:
malowanie twarzy, zaplatanie kolorowy warkoczyków,
popcorn, animacje dla dzieci, dmuchany plac zabaw i inne.
Wszystkie wymienione atrakcje były darmowe!

W trakcie uroczystości dożynkowej mieszkańcy oraz
goście mogli degustować na „wiejskim stole”swojskie ciasta
upieczone przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich Panie
z sołectwz terenu Gminy Domaszowice, chleb upieczony ze
smalcem i ogórkiem kiszonym, grochówkę, bigos oraz wyroby
wędliniarskie.

Podczas dożynek Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
we Włochach wystawiły stoisko z produktami pochodzenia
leśnego. Akcja ta, miała na celu promowanie produktów
leśnych i degustacji pod nazwą "Dbaj o las on żywi nas
"sponsorowany przez Lasy Państwowe. Na stoisku można było
skosztować: kawę z żołędzi, mąkę̨ z kasztanów jadalnych
i żołędzi, sok z pędów sosny, herbatę z owoców leśnych,ciasto
z owoców leśnych i kasztanów jadalnych, gulasz z sarny
i jelenia. Promowanie odbywało się̨ poprzez konkursy, gdzie
każdy uczestnik losował karteczkę̨ z obrazkiem np. na obrazku
była jeżyna i później musiał odpowiedzieć

ę̨ robi się̨ z jeżyn? Jeśli odpowiedział poprawnie
przystąpił do degustacji gulaszu z sarny i jelenia oraz
gwarantowanej nagrody. Stoisko cieszyło się bardzo dużym
zainteresowaniem.

Gwiazdą wieczoru był koncert Bartosza Jagielskiego,
twórcy hitów "No weź polewaj" oraz "Diablica". Natomiast
o 21.00 rozpoczęła się zabawa taneczna, która trwała do
późnych godzin nocnych.
Serdecznie dziękujemy licznie przybyłym rolnikom ze swoimi
rodzinami, mieszkańcom oraz delegacjom wieńcowym za
zaangażowanie i udział w gminnych dożynkach.
Specjalne podziękowania należą się sołectwom na czele ze

́ na pytanie jaką
potraw



swoimi sołtysami za ich pracę społeczną, poświęcenie swojego
czasu, zaangażowanie na rzecz organizacji dożynek,
Ochotniczym Strażom Pożarnym za zapewnienie porządku
w czasie trwania imprezy, Kołom Gospodyń Wiejskich oraz
Paniom z sołectw za przygotowanie pysznych ciast,
pracownikom z placówek oświatowych z terenu Gminy
Domaszowice oraz pracownikom Urzędu Gminy
Domaszowice.

Składamy podziękowania WSZYSTKIM, którzy
wsparli finansowo i rzeczowo organizację Gminnych Dożynek
2022 r. Dzięki Wam WSZYSTKIM sprostaliśmy kosztom
organizacyjnym tak znaczącego dla naszej gminy Święta
Plonów. Dziękujemy za bezinteresowną pomoc, życzliwość
i ofiarność okazaną naszej Gminie. Cieszymy się, że wśród nas
są ludzie, którzy pomagają nam kultywować piękną lokalną
tradycję. ,, Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa.....
wtedy proste - dziękuję - zawiera wszystko co chciałoby się
wyrazić".

Tak jak i w ubiegłych latach mogliśmy liczyć na
życzliwość wielu firm. W organizacji Dożynek wsparli nas:
FERMAPOL Sp. zo.o Zalesie,Bank Spółdzielczy Namysłów
Oddział Domaszowice,Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Kluczborku SP. Z O.O.,Wołczańska

Małgorzata Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-
Usługowe Głuszyna,PPHU Sobas Daniel Sobas,Krzysztof
Białkowski Siemysłów,Apteka AMICUS Dorota Idzi w
Domaszowicach,KOZERA SP.ZO.O w Domaszowicach,Vila
Deco Mirosław Ostrowski Strzelce,SANI-TRANS Mateusz
Czyrski Strzelce,WIDAWA Sp. Z o.o. Biestrzykowice,
ECOKOM SP Z O.O. Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej
Luboszyce,Gospodarstwo Rolne Tadeusz Balicki Włochy,
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo - Usługowe
WIMARS Sławomir Ślazyk Dziadowa Kłoda,ZENITSOLAR
SP. Z O.O.,VIANKO SP. Z O.O,Kazimierz Sztajglik,Ryszard
Rybka Włochy,Usługi Projektowo-Budowlane Adam Mazur,
EREM Pracownia Projektowa Radosław Maciejewski,
Piekarnia Domaszowice – Edward i Krzysztof Tarnopolscy,
Ogrodnictwo Gręboszów – Piotr i Wojciech Matusiak,Orfeusz
Sp. z o.o. Namysłów, Froneri Namysłów, Marcin
C h a j d u k i e w i c z S t r z e l c e , K r z y s z t o f S a r n i c k i
Domaszowice,Waldemar Duda Domaszowice, Teresa Kącka
Strzelce, Pasieka Hodowlana Agata i Damian Oleś,Wojciech
Makara Nowa Wieś, Izabela Śliwa Okolicznościówka
Domaszowice.
Wszystkim bardzo dziękujemy.

Z poważaniem
Wójt Gminy Domaszowice

Urszula Medyk
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Edyta Matkowska

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
dniu 8 lipca 2022 r. w Dworku Różanym

w Namysłowie odbyła się uroczystość z okazji

Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego.
Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale

„Złote Gody” to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są
ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. Podczas uroczystości

wręczone zostały medale za długoletnie pożycie małżeńskie,

przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzeja Dudę parom małżeńskim z terenu gminy

Domaszowice, które pięćdziesiąt lat temu zawarły związek

małżeński. To jedyne odznaczenie rangi państwowej

nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które

otrzymać można wyłącznie we dwoje, jako nagrodę za

wytrwałość w miłości i wierności oraz złożonej 50 lat temu

przysiędze małżeńskiej.
Odznaczenia dostojnym Jubilatom wręczyła,

w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wójt Gminy

Domaszowice Urszula Medyk. Wójt pod adresem Jubilatów

skierowała słowa uznania i podziękowania za godne i długie

pożycie małżeńskie oraz za piękny przykład dla młodego

pokolenia. Oprócz medali Jubilaci otrzymali pamiątkowe listy

gratulacyjne, kwiaty i drobne upominki. W spotkaniu udział
wzięli: Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice –
Zbigniew Jachym, Sekretarz Gminy Domaszowice - Anna

Bodzioch, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego -

Ireneusz Żyła.
Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

odznaczeni zostali Państwo:

Drogim Jubilatom życzymy jeszcze raz długich lat

w zdrowiu, szczęściu i radości oraz szczęśliwej podróży do

dalszych jubileuszy.

Genowefa i Mieczysław Figiel z Domaszowic,
Czesława i Rudolf Gołyga z Domaszowic,
Zofia i Roman Matkowscy z Włoch,
Maria i Mieczysław Stasiowscy z Woskowic Górnych,
Maria i Julian Suwaj z Wielołęki,
Genowefa i Ryszard Świerczek z Siemysłowa.
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Gmina inwestuje
rwają prace budowlane związane z przebudową dróg w

Domaszowicach na osiedlu domów jednorodzinnych.

Po zrealizowaniu inwestycji 5 dróg będzie posiadało
nawierzchnię asfaltową, zostanie wybudowany chodnik oraz

kanał technologiczny.
Kolejne osiedle w Domaszowicach, na którym

rozpoczęły się prace budowlane związane z przebudową dróg

to Osiedle Klonowe. Inwestycja przewiduje budowę dróg

o nawierzchni asfaltowej wraz z niezbędnym odwodnieniem

oraz utwardzenie terenu przy drogach.
Na etapie realizacji jest projekt partnerski pn.:

„Ochrona i promocja różnorodności biologicznej obszaru

chronionego krajobrazu na terenie Gminy Domaszowice,

Nadleśnictwa Namysłów oraz obszarów parkowych i wodnych

na przykładzie OLO w Woskowicach Małych”. Obecnie trwają
prace związane z budową altan w Strzelcach i Wielołęce oraz

chodnika przy Urzędzie Gminy w Domaszowicach.
Wszystkie powyższe inwestycje są realizowane

dzięki otrzymanym dofinansowaniom zewnętrznym. Stopień
ich zaawansowania oraz podpisane umowy wskazują na to, że

w kolejnym numerze gazety będziemy mogli Państwu

zaprezentować efekt końcowy.

Marta Morga
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Uroczyste wręczenie aktu nadania stopnia awansu
zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielowi

ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego
w Domaszowicach

dniu 26 sierpnia 2022 r. Pani Małgorzata Suchecka

nauczyciel wychowania fizycznego ze Szkoły
Podstawowej im. Stefana Żeromskiego

w Domaszowicach w obecności Wójta Gminy Domaszowice

Urszuli Medyk, Sekretarza Gminy Anny Bodzioch, Dyrektora

Szkoły Bożeny Hendrysiak, Zastępcy Dyrektora Szkoły Marka

Matysika oraz całego grona pedagogicznego szkoły złożyła
ślubowanie kończące postępowanie ubiegania się o stopień
nauczyciela mianowanego.

Po uroczystym ś lubowaniu, Wójt Gminy

Domaszowice Urszula Medyk wręczyła Pani Małgorzacie

Sucheckiej akt nadania stopnia awansu zawodowego

nauczyciela mianowanego.
Cały proces nadania stopnia awansu zawodowego

nauczyciela mianowanego jest procesem długotrwałym.

Po odbyciu stażu trwającego dwa lata i dziewięć miesięcy,

skompletowaniu odpowiednich dokumentów oraz złożeniu do

Wójta Gminy Domaszowice wniosku o wszczęcie

postępowania egzaminacyjnego, Pani Małgorzata Suchecka

przystąpiła do egzaminu na nauczyciela mianowanego.
Odbył się on 24 sierpnia 2022 roku w Urzędzie

Gminy Domaszowice. Pani Małgorzata Suchecka stanęła

przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Wójta Gminy

Domaszowice, w skład której weszli:
przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej

przewodniczący;
przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
dyrektor szkoły;
dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra

właściwego do spraw oświaty i wychowania, posiadający

kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela

w szkole tego samego typu co szkoła, w której nauczyciel jest

zatrudniony, z których co najmniej jeden, w miarę możliwości,

naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj

zajęć.
Pani Małgorzata Suchecka z egzaminu uzyskała

pozytywną ocenę, skutkującą awansem zawodowym.
Na zakończenie uroczystości Wójt Gminy, Sekretarz

Gminy oraz Dyrektorzy szkoły złożyli serdeczne gratulacje

Pani Małgorzacie, która właśnie pogłębiła swoje kwalifikacje.

Życzyli radości i satysfakcji płynącej z pracy nauczyciela,

kolejnych sukcesów zawodowych oraz pomyślności w życiu

osobistym.

·

·

·

·

Anna Bodzioch

Justyna Matysik, Andrzej Michta, Ewelina Kubisiewicz, Agata Oleś
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Dodatek węglowy
odatek węglowy to wsparcie w postaci 3 000 zł dla

gospodarstw domowych, których głównym źródłem

ogrzewania jest węgiel.
Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom

domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł
na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon

kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na

paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub

peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla

kamiennego. Podane źródła ogrzewania muszą być wpisane

lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności

Budynków, według stanu na dzień 11 sierpnia 2022 r.
Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę

fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą
(gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną
oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione

pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią

zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe

wieloosobowe).
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku

węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego

złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest

wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania

zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden

dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw

domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można

składać do dnia 30.11.2022 r.
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożone po

dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.
Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy

Społecznej w Domaszowicach przy ul. Głównej 24a, od

poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
ospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła
zasilane jest: peletem drzewnym, drewnem

kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem

opałowym, otrzymają wsparcie finansowe w ramach

jednorazowego dodatku.
Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku

będzie potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła
ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

według stanu na dzień 11 sierpnia 2022 r.
Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę

fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą
(gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną
oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione

pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią
zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe

wieloosobowe).
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla

gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż
jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy,

który złożył taki wniosek jako pierwszy.
W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca

zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo

domowe, jeden dodatek przysługuje dla wszystkich

gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych

wyniesie:
3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest

kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo inny

rodzajem biomasy,
1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest

kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza,

trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo

stałe, zasilane drewnem kawałkowym,
500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł
gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest

kocioł olejowy.
Z nowego dodatku grzewczego nie

skorzystają osoby, którym przysługuje dodatek węglowy.
Wnioski o wypłatę dodatku można składać do

30 listopada 2022r.
Wniosek o wypłatę dodatku złożone po dniu

30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.
Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy

Społecznej w Domaszowicach przy ul. Głównej 24a, od

poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Uwaga!

Koło Gospodyń Wiejskich we Włochach składa podziękowanie Pani Wójt Gminy
Urszuli Medyk oraz Pani Sekretarz Gminy Annie Bodzioch za wyróżnienie naszego Koła i
otrzymaną Statuetkę w związku z udziałem w Festiwalu „Polska od Kuchni” oraz
otrzymanymi wyróżnieniami w konkurencjach: kulinarnej, artystycznej, „Miss Wdzięku”
oraz „Kobieta Gospodarna i Wyjątkowa”.

Starałyśmy się w ramach naszych skromnych możliwości dobrze reprezentować
Nasze Włochy jak i Gminę Domaszowice.

Mamy nadzieję, że nasza dalsza współpraca będzie się dobrze układała, jeszcze raz
dziękujemy i pozdrawiamy.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich we Włochach



SAMORZĄD

Z KART HISTORII

W
1843 roku ukazały się „Listy z Rosji” francuskiego
arystokraty A. De Custine (1790 - 1857), będące
owocem trwającej kilka miesięcy podróży po Rosji

Mikołaja I w 1839 roku. Książkę tę pod koniec II wojny
światowej ówczesny amerykański ambasador w Moskwie G.
Kennan (1904 - 2005) uznał za najlepszą książkę o Rosji
Stalina. Kennan został po wojnie głównym architektem polityki
powstrzymywania komunizmu przez Stany Zjednoczone a od
1949 roku przez NATO.

W napisanej 180 lat temu
książce francuski markiz napisał
między innymi, że życie społeczne
Rosji jest oparte na „spisku
przeciwko prawdzie”i króluje w
nim niepodzielnie kłamstwo.

W a r t y k u l e s p r z e d
miesiąca pisałem o tym, tematu
oczywiście nie wyczerpałem
dlatego kolejny artykuł poświęcam
rosyjskiemu kłamstwu w odmianie
wojennej. Na koniec niejako w
epilogu przypominam postać
człowieka, który już w czasach
Putina za pisanie o nim prawdy
zapłacił życiem.

W książce „Prawdy i mity Wielkiej Wojny
Ojczyźnianej 1941-1945” wydanej w Polsce w 2013 roku
rosyjski historyk Borys Sokołow rozprawia się z mitami
sowieckiej historiografii dotyczącymi wkładu ZSRS
w zwycięstwo nad niemieckim nazizmem. W książce wydanej
w Rosji w 2000 roku na początku rządów Putina dokonuje także
próby uściślenia wielkości strat ludzkich państwa Stalina w II
wojnie światowej.

Z pewnością dziś przy totalnym zakłamywaniu przez
Rosję swojej historii książka B. Sokołowa nie mogłaby się
ukazać w Rosji. Jak napisał prawie ćwierć wieku temu w
przedmowie „W historiografii sowieckiej wielka wojna
ojczyźniana została zmitologizowana w sposób groteskowy i
niestety podobnie jest traktowana przez współczesną
historiografię rosyjską.

.
Przypuszczać należy, że gdyby Rosja przeszło dwie

dekady temu poszła w kierunku samokrytycyzmu narodowego
to nie byłoby dzisiaj jej agresji w Ukrainie. Niestety Rosja
współczesna idzie w zupełnie przeciwnym kierunku totalnie
zakłamując zarówno historię jak i teraźniejszość. Wypełnia w
zupełności maksymę wielkiego polskiego XIX wiecznego
historyka Józefa Szujskiego (1835-1883) - „Fałszywa historia
mistrzynią fałszywej polityki”.
Borys Sokołow przypomina w swojej książce kolejne
powojenne szacunki strat ludzkich ZSRS w II wojnie
światowej. Pierwszą liczbą było tuż po wojnie 7 mln, co nie
podlegało dyskusji bo liczbę tę podał sam Józef Stalin, nie
przekraczała ona strat niemieckich (według ówczesnych
szacunków). Warto w tym miejscu zrobić dygresję nad
znaczeniem statystyki dla krwawego satrapy. W styczniu 1937
roku przeprowadzono w ZSRS spis powszechny, który
wykazał, że państwo Stalina liczy 162 mln mieszkańców.
Niezadowolony z wyników spisu dyktator, który oczekiwał
milionów poddanych więcej, oskarżył kierownictwo
sowieckiego odpowiednika GUS - u o wrogą antypaństwową

Dzisiejsza nowoczesna Rosja
potrzebuje natomiast samokrytycyzmu narodowego i
wyzbycia się mitologicznego spojrzenia na rzeczywistość.
Tylko w ten sposób realne stanie się wyznaczenie
właściwego miejsca dla naszego kraju i narodu we
współczesnym świecie oraz trzeźwiejsze spojrzenie na jego
wewnętrzne problemy”

Spisku przeciwko prawdzie ciąg dalszy
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Zasady dystrybucji tabletek jodku potasu w sytuacji wystąpienia
zdarzenia radiacyjnego

W
ramach działań z zakresu zarządzania

kryzysowego i ochrony ludności Gmina

Domaszowice otrzymała tabletki zawierające

jodek potasu. Ich wydanie mieszkańcom nastąpi tylko w

wypadku wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

Punkty te zostaną uruchomione niezwłocznie po

otrzymaniu komunikatu o konieczności rozpoczęcia

dystrybuowania tabletek wśród ludności – niezależnie od pory

dnia czy nocy

Zasady odbioru preparatów jodowych
1. Do punktu wydawania preparatów należy zgłosić się
z aktualnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty,

paszport, prawo jazdy).
2. Wydawanie preparatów jodowych następuje wyłącznie

osobom dorosłym.
3. W pierwszej kolejności wydawanie preparatu następuje

osobom zameldowanym na terenie Gminy Domaszowice.
4. Wydawanie preparatów jest jednorazowe.
5. Jedna osoba może otrzymać dowolną ilość tabletek dla

członków rodziny (po sprawdzeniu liczby członków rodziny

w rejestrze mieszkańców).
Wójt Gminy Domaszowice

Urszula Medyk



działalność. Nieszczęsnych i nieostrożnych statystyków
aresztowano, skazano na śmierć i stracono. Wyniki spisu
unieważniono. W 1939 roku spis powtórzono, można się
domyślić, że tym razem wynik był zgodny z oczekiwaniami
Stalina. Najbardziej znanym jego powiedzeniem dotyczącym
„statystyki” jest z pewnością stwierdzenie, że „śmierć jednego
człowieka to tragedia, natomiast śmierć milionów to
statystyka”.

Dopiero 3 lata po śmierci generalissimusa, jego
następca Nikita Chruszczow, na fali krytyki poprzednika,
podał liczbę 20 mln, potem oficjalnie podawana liczba
radzieckich ofiar wojny wzrosła do 27 mln i obowiązywała do
niedawna.

Sokołow w wyniku żmudnych obliczeń oszacował
straty ludzkie ZSRS na przeszło 43 mln w tym przeszło 25 mln
żołnierzy Armii Czerwonej. Wyliczenia Sokołowa spotkały się
w Rosji z gwałtowną krytyką jako nierzetelne i bardzo
zawyżone, z niedowierzaniem przyjęto je też wśród historyków
zachodnich. Jednak po 18 latach od ich opublikowania
ujawniono tajne do 2018 roku wyliczenia strat wojennych
stalinowskiego Gosplanu instytucji zajmującej się
zarządzaniem całością gospodarki ZSRS w czasie wojny.
Według tych oficjalnych i przez ponad 70 lat zatajanych
wyliczeń straty ludnościowe ZSRS wyniosły 42 mln, w tym 19
mln żołnierzy. Wyliczenia Sokołowa okazały się całkiem
precyzyjne. Okazuje się, że w proporcji do liczby mieszkańców
odpowiadają one stratom Polski, która również straciła co
piątego obywatela. Należy dodać, że ponoszące całkowitą
klęskę Niemcy straciły około 3 mln żołnierzy, w tym 2 mln na
froncie wschodnim, przeszło 6 lub 7 razy mniej niż armia ZSRS
(w zależności czy przyjąć wyliczenia oficjalne, czy B.
Sokołowa). przez dotknięte całkowitą klęską hitlerowskie
Niemcy. Jeśli porównać tylko front wschodni to straty
zwycięskiego ZSRS były 10 - krotnie większe od strat
poniesionych przez hitlerowskie Niemcy - dotknięte totalną
klęską.

W czasie straszliwych pogromów latem i jesienią
1941 roku, jak wylicza Sokołow, na jednego zabitego żołnierza
niemieckiego przypadało 18-tu żołnierzy sowieckich, nawet
gdy w 1944 i 1945 sytuacja się odwróciła i to czerwonoarmiści
gromili wojska niemieckie to tracili pięciu żołnierzy na jednego
zabitego Niemca, mimo przytłaczającej 8 - 10 krotnej przewagi
w sprzęcie i liczbie żołnierzy. Widać przez to, że oszczędzanie
własnych ludzi było bardzo daleko wśród priorytetów
dowódcówArmii Czerwonej.

Żeby nie pozostać tylko przy statystykach chciałbym
nieco szerzej odnieść się do kluczowego zwycięstwa armii
Stalina w uważanej za największą bitwę pancerną bitwę II
wojny światowej - bitwę na Łuku Kurskim w lipcu 1943 roku.
Za najważniejszy moment tej ogromnej bitwy uważa się starcie
pod Prochorowką. Zwycięstwo w tej bitwie miało zadecydować
o zwycięstwie w całej bitwie na Łuku Kurskim.

Listopad 2006 r. Umierający w londyńskim szpitalu A.
Litwinienko po otruciu polonem przez rosyjskich agentów
FSB.

Według sowieckiej historiografii do dzisiaj
obowiązującej w Rosji w bitwie w boju spotkaniowym brało

udział łącznie po niemieckiej i sowieckiej stronie blisko 1500
czołgów z tego 700 po stronie niemieckiej, Niemcy ponieść
mieli wielkie straty – 300 do 400 czołgów w tym 70 ciężkich
Tygrysów, straty sowieckiej 5. Armii Pancernej Gwardii gen.
Pawła Rotmistrowa były podobne, ale atak niemiecki się
załamał. W rzeczywistości według współczesnych ustaleń
niemiecki II Korpus Pancerny SS, który starł się pod
Prochorowką z armią Rotmistrowa stracił tylko 5 czołgów (50
zostało uszkodzonych). Jak ustalili historycy pod Prochorowką
1000 sowieckich czołgów i dział pancernych walczyło z 273
niemieckimi.

Nie było niemieckiej klęski pod Prochorowką, siły
niemieckie wycofały się, gdyż strona sowiecka dysponując
kilkukrotną przewagą w ludziach i sprzęcie, podjęła ofensywę
w kierunku miasta Orzeł odnosząc w rezultacie strategiczny
sukces w całej bitwie. Sowieci pod Prochorowką stracili
przeszło 300 czołgów, większość ich załóg spaliła się żywcem
bądź wyleciała w powietrze. Zginęło 3600 żołnierzy, ponad
3000 zostało rannych. Niemcy stracili około 200 zabitych.
Podsumowując siły sowieckie dysponując blisko czterokrotną
przewagą straciły 18 razy więcej żołnierzy i kilkadziesiąt razy
więcej czołgów. Tylko Armia Czerwona dysponując właściwie
nieograniczonymi rezerwami mog ła znosić takie
„zwycięstwa”. I chyba tylko stalinowska propaganda była w
stanie zamienić taktyczną kosztowną porażkę w przełomowe
zwycięstwo. Jeszcze jedna tragiczna wojenna statystyka.
Według niej wojska hitlerowskich Niemiec zniszczyły 70 tys.
miejscowości : miast, osiedli i przede wszystkim wsi głównie
zresztą nie rosyjskich, lecz białoruskich i ukraińskich. W tym
miejscu zacytuję fragment rozkazu podpisanego przez Stalina
jako głównodowodzącego 17 listopada 1941 roku w ramach
realizacji taktyki „spalonej ziemi”.

Kwatera główna Najwyższego Naczelnego
Dowództwa rozkazuje:
1. Zniszczyć i spalić na popiół wszystkie osiedla na tyłach
wojsk niemieckich na przestrzeni 40-60 km w głąb od
przedniego skraju i 20-30 km na prawo i lewo od dróg. Do
zniszczenia osiedli we wskazanym obszarze rzucić natychmiast
lotnictwo, wykorzystać na szeroką skalę ogień artylerii i
moździerzy, drużyny zwiadowców, narciarzy i partyzanckie
grupy dywersyjne wyposażone w butelki z płynem zapalającym
(…).
2. W każdym pułku utworzyć oddziały ochotników po 20-30
ludzi do wysadzenia w powietrze i spalenia osiedli
mieszkalnych. Śmiałków, którzy wyróżnią się przy paleniu
osiedli, przedstawić do nagrody państwowej (…).

Myślę, że najlepszym komentarzem będą słowa autora
książki, za którą cytuję ten straszny rozkaz wybitnego
rosyjskiego historyka gen. Dmitrija Wołkogonowa (1928-
1995). „Być może działania te przysparzały kłopotów
przeciwnikowi. Ale dla tysięcy ludzi radzieckich ich dom
stanowił ostatnie, niepewne schronienie, gdzie mieli nadzieję
przetrwać koszmar, doczekać swoich, uratować dzieci.

Kto powie, czego w tym rozkazie było więcej:
wojskowej konieczności czy bezmyślnego okrucieństwa?
Decyzja - w duchu Stalina. On nigdy nie żałował ludzi.” Myślę,
że powyższe zdania w znacznej mierze tłumaczą okrucieństwo i
szokującą bezwzględność ideowych spadkobierców Stalina
wobec mieszkańców ukraińskich wsi i osiedli we współczesnej
wojnie w Ukrainie. System, który z przerażającą
bezwzględnością niszczył domy swojej ludności. Jak opisali w
swojej książce Aleksander Litwinienko i Jurij Felsztyński
funkcjonariusze FSB w końcu lat 90 tych ubiegłego wieku
dokonali zamachów terrorystycznych w Moskwie i
Wołgodońsku wysadzając bloki i zabijając setki własnych
ludzi, aby oskarżyć o te zbrodnie Czeczenów. Walczyli oni
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wtedy o niezależność i Rosja potrzebowała pretekstu do wojny
przeciwko nim. Litwinienko również oficer FSB nie mogąc
pogodzić się z takimi przestępczymi działaniami, poszukał
azylu w Wielkiej Brytanii .W listopadzie 2006 roku dosięgły go
tam długie ręce putinowskich skrytobójców z FSB. Aleksander
Litwinienko (1962-2006) będący podobnie jak Putin
podpułkownikiem KGB\ FSB, został otruty radioaktywnym

polonem. Miało to z jednej strony wskazywać, że zabójstwem
stoi państwo rosyjskie (do polonu mają dostęp tylko tajne
służby), z drugiej strony polon jest trucizną, która zabija bardzo
powoli (Litwinienko umierał dwa tygodnie) tak aby straszna
śmierć zdradzającego złowrogie tajemnice stanowiła
przestrogę i ostrzeżenie. Rządzący dziś Rosją byli
funkcjonariusze FSB, wielokrotnie pokazali zimną,
przerażającą bezwzględność wobec własnych ludzi, tym
bardziej nie dziwi ich bezwzględność wobec tych, których
uznają za wrogów. Mimo, że od śmierci Stalina upłynie
niedługo 70 lat nadal Rosją rządzą ludzie, którzy nie tylko
jednoznacznie nie potępiają tego wielkiego zbrodniarza, lecz
przeciwnie widzą w nim odnowiciela imperialnej potęgi.

Na koniec nieco lżejsza opowieść o dwóch bardzo znanych
generałach jednym z armii amerykańskiej a drugim z
sowieckiej. Pierwszy z nich to G. Patton (1885 - 1945) jeden z
najwybitniejszych dowódców alianckich w czasie II wojny
światowej. Latem 1943 roku w czasie lądowania wojsk
brytyjskich i amerykańskich na Sycylii był dowódcą
amerykańskiej 7 Armii. Na początku sierpnia 1943 roku
odwiedzał w szpitalu swoich rannych żołnierzy, dwaj z nich nie
miało żadnych widocznych ran, Patton ich zwymyślał i
spoliczkował, oskarżając o tchórzostwo i dekownictwo. Jak
później ustalono jeden z nich miał gorączkę a drugi cierpiał na
nerwicę okopową. Zszokowani postępowaniem generała

lekarze donieśli o jego postępowaniu dowodzącemu wojskami
amerykańskimi w Europie gen. D. Eisenhowerowi. Ten zganił
podwładnego i nakazał mu przeprosić poszkodowanych, co
Patton uczynił. Nie chcąc pozbywać się wybitnego dowódcy
gen. Eisenhower chciał na tym sprawę zakończyć. Incydent
nagłośniła jednak amerykańska prasa, społeczeństwo było
oburzone postępowaniem Pattona. Eisenhower poczuł się
zmuszony do pozbawienia gen. Pattona dowództwa 7 Armii.
Kariera krewkiego generała z powodu spoliczkowania
szeregowych podwładnych uległa zachwianiu Drugi
czterogwiazdkowy, a więc w zasadzie najwyższy stopniem
generał, jeden z ulubionych dowódców Stalina gen. Andriej
Jeriomienko (w polskiej literaturze przedmiotu nazywany
Jeremienką). Jesienią 1941 roku podczas odprawy ze sztabem
swojej armii pobił swoich dowódców korpusów, również jak on
generałów, tłumacząc się potem „z upoważnienia towarzysza
Stalina pobiłem kilku dowódców korpusów a jednemu
rozbiłem głowę”.Mógł tak powiedzieć gdyż Stalin pochwalał
bicie generałów „ w mordę”. Kiedy raportujący wysocy
dowódcy zwalali niepowodzenia na podwładnych najwyższy
głównodowodzący pytał „A obiliście go po mordzie? Tak, po
mordzie, po mordzie”. Co ciekawe podlegający marszałkowi
G. Żukowowi Jeriomienko skarżył się na jego chamstwo,
brutalne i bezwzględne traktowanie podwładnych, nawet
dowódców armii. Pisał w swoim dzienniku w 1943 roku
„Żukow, ten uzurpator i cham, traktował mnie źle, po prostu
nieludzko. Wszystkich deptał na swojej drodze, lecz mnie
obrywało się najbardziej.” Łańcuch dowodzenia w Armii
Czerwonej oparty był na brutalnym chamstwie do „lania w
mordę” włącznie. W międzywojennej armii polskiej czy w
amerykańskiej z okresu II wojny światowej takie traktowanie
podwładnych było niedopuszczalne, nawet jeśli zwierzchnik
był generałem a podwładny szeregowym żołnierzem.

Nawiązując do współczesnych dramatycznych
wydarzeń kończę cytatem z „Listów z Rosji”, który wydaje mi
się wyjątkowo przenikliwy: „Rosja widzi w Europie łup, który
zdobędzie prędzej czy później dzięki naszym niesnaskom.
Podsyca w nas anarchię w nadziei wykorzystania
wspomaganego przez nią rozkładu, bo on sprzyja jej celom: jest
to historia Polski powtórzona na wielką skalę”

Showalter D. E., Pancerz i krew. Bitwa pod Kurskiem,
Wołowiec 2015
Sokołow B., Prawdy i mity wielkiej wojny ojczyźnianej 1941 -
1945, Kraków 2013
Wołkogonow D., Stalin. Wirtuoz kłamstwa. Dyktator myśli,
Warszawa 2006

Literatura

Z KART HISTORII

Andrzej Michta
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Listopad 2006 r. Umierający w londyńskim szpitalu A. Litwinienko
po otruciu polonem przez rosyjskich agentów FSB



KULTURA

Obchody 83. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej
zień 1 ś 1939 ą

ę ę ć W dniu 1 września

2022 r., w 83. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej

w Gminie Domaszowice odbyła się uroczystość
upamiętniająca pamięć ofiar tego najtragiczniejszego w

dziejach ludzkości konfliktu. 1 września 1939 r. wojska

niemieckie, bez wypowiedzenia wojny uderzyły na Polskę.
W hołdzie poległym bohaterom kwiaty złożyli i

zapalili symboliczne znicze pod tablicą pamięci, ku czci

walczących i poległych za wolność naszej Ojczyzny,

znajdującej się przed budynkiem Urzędu Gminy

Domaszowice: Wójt Gminy Domaszowice Urszula Medyk, w

imieniu Rady Gminy Domaszowice Przewodniczący Rady

Gminy Zbigniew Jachym wraz z radną Haliną Dutkiewicz oraz

wrze nia roku to daـta, któ rـ myـ Polaـcy
zawsــze b dzieــmy pami tــa .

radną Anną Poprawą , w imieniu Rady Powiatu

Namys łowskiego Przewodniczący Rady Powiatu

Namysłowskiego Andrzej Michta, w imieniu jednostek

Ochotniczych Straży Pożarnych Komendant Zarządu

Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

Rzeczypospolitej Polskiej w Domaszowicach Druh Radosław

Matysik oraz delegacje dzieci i młodzieży z placówek

oświatowych z terenu Gminy.
W uroczystości uczestniczyli również radni, sołtysi,

Dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, ks. Tadeusz

Strugała Dziekan Dekanatu Namysłów, pracownicy Urzędu

Gminy Domaszowice oraz mieszkańcy.
Dziękujemy za wspólne uczczenie pamięci o naszych

Bohaterach! Edyta Matkowska
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BIBLIOTEKA

Wakacje w Gminie Domaszowice
ramach pierwszych zajęć wakacyjnych

z profilaktyką odbyło się spotkanie z policjantem

z Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie

Pawłem Chmielewskim. Prowadzący wyjaśnił, jak ważne są
działania mające na celu zapobieganie niepożądanym

zjawiskom i procesom oraz przeciwdziałanie w zakresie

różnych zachowańr yzykownych. Policjant omówił
następujące zagadnienia:zaufanie i ostrożność w kontaktach

z innymi w różnych sytuacjach, bezpieczny wypoczynek nad

wodą, w górach, w lesie, udział w niebezpiecznych

zabawach.Młodzi słuchacze dowiedzieli się między innymi,

jak unikać zagrożeń, z którymi mogą spotkać się podczas

sezonu wakacyjnego oraz otrzymali odblaski i ulotki

informacyjne.
D z i ę k u j e m y z a w i z y t ę a s p . P a w ł o w i

Chmielewskiemu z Komendy Powiatowej w Namysłowie.

Spotkanie z ratownikiem medycznym – profilaktyka zdrowotna
a kolejnych zajęciach wakacyjnych z profilaktyką
odbyło się spotaknie z ratownikiem medycznym -

Andrzej Wojnarowski, który przeprowadził warsztaty

dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy

przedmedycznej.
Na spotkaniu ratownik udzielał instruktażu

postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy

w nagłych wypadkach, do momentu pojawienia się służb

medycznych. Uświadomił wszystkich, że tzw. ”złote minuty”
ratują życie poszkodowanego. Przypomniał również ważne

telefony alarmowe. Pan Andrzej zademonstrował, jak ułożyć
rannego w pozycji bocznej ustalonej jako pozycji bezpiecznej

dla osoby poszkodowanej. Dużym zainteresowaniem

uczestników cieszyły się wskazówki związane z masażem

serca i sztucznym oddychaniem. Gość wyjaśnił, dlaczego te

czynności są tak ważne w pierwszych minutach. Po omówieniu

zasad zarówno dzieci, jak i dorośli bardzo chętnie brali udział
w wykonywaniu podstawowych czynności ratowniczych pod

fachowym okiem Pana Andrzeja Wojnarowskiego. Ponad to

ogromne zainteresowanie wzbudził ambulans. Każdy miał
możliwość zobaczenia, jak wygląda w środku i jak jest

wyposażona “sanitarka”.
D z i ę k u j e m y R a t o w n i k o w i M e d y c z n e m u

Wojnarowski za poszerzenie wiedzy w ramach udzielania

pierwszej pomocy, jak i w zakresie szeroko rozumianej

profilaktyki zagrożeń.
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BIBLIOTEKA

Spotkanie z dietetykiem – zdrowe i bezpieczne nawyki
dniu 26 lipca 2022r. w ramach “Wakacji

z profilaktyką” gościliśmy dietetyka i edukatora

żywieniowego– Panią Weronikę Szumlak. Celem

spotkania było zwrócenie uwagi na prawidłowe odżywianie

oraz promocję zdrowego stylu życia. Warsztaty dietetyczne

składały się z dwóch części: edukacyjnej i kulinarnej.

Na początku spotkania uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę
z zakresu profilaktyki zdrowotnej. Dowiedzieli się, że

spożywanie zalecanych w Piramidzie Zdrowego Żywienia

i Aktywności Fizycznej różnorodnych produktów

spożywczych w odpowiednich proporcjach oraz dobrej ich

jakości, a także codzienna aktywność fizyczna są kluczem do

zdrowia i dobrego samopoczucia.
W części kulinarnej uczestnicy przygotowywali dania

bogate w witaminy sprzyjające naszemu zdrowiu, głównie

z produktów niskoprzetworzonych oraz sezonowych warzyw

i owoców.

Spotkanie z psychologiem- profilaktyka uniwersalna
a zakończenie “Wakacji z profilaktyką” warsztaty

prowadziła Pani psycholog terapeuta ds. uzależnień
Georgina Borys – Kciuk.
Uczestnicy dowiedzieli się o zagrożeniach płynących

z korzystania z serwisów społecznościowych, o symptomach

uzależnienia oraz cyberprzemocy, czym jest i jak sobie z nią
radzić. Pani terapeutka opowiedziała o tzw. zachowaniach

ryzykownych, zagrażajacych zdrowiu psychicznemu

i fizycznemu oraz uświadamiała uczestnikom, jak wielkie

znaczenia mają podejmowane decyzje.

Zwieńczeniem warsztatów był konkurs plastyczny

pod nazwą “Wybieram marzenia, nie uzależnienia”.

Uczestnicy otrzymali gadżety związane z profilaktyką
uzależnień.

Zajęcia wakacyjne dla dzieci zorganizowali: Wójt

Gminy Domaszowice, Gminna Komisja Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Gminna Biblioteka Publiczna

w Domaszowicach.
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BIBLIOTEKA

powyższy opis pochodzi od wydawcy

Co warto przeczytać?
Tytuł: SAGA WOŁYŃSKA-1-GŁÓD Autor: Joanna Jax

Najnowsza powieść
bestsellerowej autorki –
Joanny Jax!

W i e l k i g ł ó d n a

U k r a i n i e , t y g i e l

narodowościowy we Lwowie

i skomplikowane relacje polsko-

ukraińskie to pejzaż, w którym

swoje miejsce musi odnaleźć
piątka młodych ludzi. Nadia

Szewczenko i Wissar ion

Z i n o w j e w w a l c z ą
o p r z e t r w a n i e w c z a s i e

hołomodoru, a Marta Osadkowska i Marcel Lemański

o miłość, której nikt z ich otoczenia nie daje szans.
To opowieść o ludzkiej godności, człowieczeństwie

i determinacji, by zaznać odrobinę szczęścia. A przede

wszystkim o skomplikowanych ludzkich losach

i uczuciach, których siła potrafi być niszcząca i rzucić się
cieniem na całe życie bohaterów.

powyższy opis pochodzi od wydawcy

18
Nasza Gmina



SZKOŁA PODSTAWOWA W DOMASZOWICACH

„Dzień Kropki”
nia 15 września 2022 roku Uczniowie i Nauczyciele

Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego

w Domaszowicach włączyli się w obchody

Międzynarodowego Dnia Kropki – święta kreatywności,

talentu i odwagi w pokonywaniu trudności.
Amerykański pisarz i ilustrator książek dla dzieci

Peter H. Reynolds w 2003 roku wydał książeczkę pod tytułem

“The Dot”. Jej bohaterką jest mała Vashti, która dzięki

malutkiej kropce i wspaniałej nauczycielce plastyki uwierzyła

w swoje możliwości. Dzień Kropki miał na celu pobudzenie

kreatywności, pomysłowości uczniów, zachęcić ich do

tworzenia i uwierzenia w to, że każdy może być kreatywny,

nieszablonowy.
Motyw kropki w naszej szkole był obecny tego dnia

wszędzie, zarówno na twarzach, ubraniach, jak i na pracach

plastycznych. Najważniejsza jednak w tym dniu była radość
uczniów, wynikająca

Kamila Rusyn

Narodowe Czytanie ,, Ballad i Romansów” Adama Mickiewicza
w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach

łuchaj dzieweczko!- Ona nie słucha-”w dniu 13.09.2022

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego

w Domaszowicach wzięła udział w Ogólnopolskiej

Akcji Narodowego Czytania ,,Ballad i Romansów” Adama

Mickiewicza . Uczniowie klasy ósmej: ZofiaKulesa, Olivia

Jurowska, Weronika Cmokowicz i Oskar Lipiec

zaprezentowali inscenizację ballady ,,Świtezianka”.

Zaproszeni goście pani wójt Urszula Medyk

i sekretarz gminy pani Anna Bodzioch przeczytały balladę,,

Romantyczność”. Dyrektor szkoły pani Bożena Hendrysiak

zaprezentowała balladę ,,Rybka”. Do wspólnego czytania

włączyli się również nauczyciele: pani Jolanta Bogacz

,,Powrót Taty” i Małgorzata Rybitw ,,Pani Twardowska”.

Plenerowa impreza czytelnicza wzbogaciła naszą
społeczność o wspólne przeżycie pięknej twórczości Adama

Mickiewicza i rozbudziła naszą wyobraźnię oraz chęć do

wspólnego czytania. Imprezę przygotowała Małgorzata

Rybitw.
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Wybory do Samorządu Uczniowskiego
nia 19 września 2022 roku w Szkole Podstawowej im.
Stefana Żeromskiego w Domaszowicach odbyły się
wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie,
w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich
przedstawicieli. Wybory Samorządu Uczniowskiego
poprzedziła kampania. Kandydaci przygotowali ciekawe i
oryginalne plakaty wyborcze przedstawiające najważniejsze
punkty swojego programu.
W tym roku opiekunowie samorządu wraz z urną wyborczą
odwiedzili uczniów klas III – VIII w ich pracowniach.
Głosowanie było tajne, każdy uczeń mógł oddać tylko jeden głos
na specjalnie wydrukowanych kartach. Po przeliczeniu
wszystkich oddanych głosów wyłoniono następujące osoby do
Zarządu Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący – Oskar Lipiec
Zastępca Przewodniczącego – Olivia Jurowska
Skarbnik- Kaja Wolska
Sekretarz- Julia Walas
Członek Zarządu – Kalina Pierzchawka
Członek Zarządu – Weronika Cmokowic
Członek Zarządu – Zofia Swędrak
Członek Zarządu – Adam Januszkiewicz
Członek Zarządu – Emil Kutkowski
22 września Samorząd Uczniowski spotkał się z panią dyrektor
Bożeną Hendrysiak.
Wszystkim kandydatom dziękujemy za udział. Głosującym za
wysoką frekwencję, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy i
życzymy owocnej pracy.

SZKOŁA PODSTAWOWA W DOMASZOWICACH

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
Kamila Rusyn,  Joanna Tokarska

Dzień Przedszkolaka i Dzień Chłopakaw Przedszkolu w Domaszowicach.
nia 29.09.22r. w Naszym Przedszkolu świętowaliśmy

dwie uroczystości – Dzień Przedszkolaka i Dzień
Chłopaka. Z tej okazji dzieci miały zapewnione masę

atrakcji. Nasze zabawy rozpoczęły się od przemowy Pani

Dyrektor Alicji Lew, która złożyła wszystkim przedszkolakom

życzenia z okazji ich święta. W tym dniu odwiedziła Nas

również Pani Wójt – Urszula Medyk oraz Pani Sekretarz –
Anna Bodzioch, które również obchodzonych świąt, złożyły
dzieciom życzenia oraz poczęstowały słodkościami. Po

przemowach przeszliśmy do zabawy za przygotowanie

których odpowiedzialna była Pani Iwona Sypko, Pani

Dominika Kosiedowska oraz Pani Izabela Sławska. Dzieci

wraz z Paniami brały udział w zabawach takich jak: taniec

„Czekolada”, „Wędrujący koszyczek”, taniec z balonami czy

lubiany przez dzieci taniec „Chicky, chicky”. Dzieci miały
możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na temat przedszkola

poprzez udział w Teście Prawdziwego Przedszkolaka. Został
przeprowadzony konkurs jedzenia bitej śmietany, w którym

dzieci chętnie brały udział. Czas zabawy dodatkowo umilała
nam przedszkolna bajkowa foto-budka, w której dzieci miały
możliwość zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z wykorzystaniem

przeróżnych gadżetów. W naszej foto – budce pamiątkowe

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W DOMASZOWICACH
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PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W DOMASZOWICACH

PRZEDSTAWIENIE ECO-STUDIO pt. „ZAPLASTIKOWANI”
Z WIZYTĄ W PRZEDSZKOLU

ematyka ekologiczna jest bardzo popularna wśród

naszych dzieci, dlatego Pani Dyrektor Alicja Lew

zaprosiła do naszego przedszkola artystów z ECO-

STUDIO, którzy to 14 września przedstawili naszym

przedszkolakom bajkę edukacyjną, pt.: „Zaplastikowani”.

Bohaterami bajki edukacyjnej są zwierzęta, które

mają kłopoty, ponieważ ludzie zaśmiecają plastikowymi

odpadami las, w którym mieszkają. Zwierzątka zmuszone są
do podjęcia zdecydowanych działań, aby ich otoczenie było

czyste od plastiku. Ta edukacyjna bajka porusza trafnie

problem szkodliwych działań człowieka, których

konsekwencje ponosimy my ludzie oraz zwierzęta. Podczas

spektaklu dzieci mogły brać czynny udział w przedstawieniu,

a treści im przekazane były zrozumiałe nawet dla tych

najmłodszych przedszkolaków.
Przedstawienie było wzbogacone ciekawymi

piosenkami, przy których dzieci super bawiły się. Naszym

przedszkolakom przedstawienie bardzo się spodobało.mgr Sabina Buchta
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zdjęcie wykonała również Pani Dyrektor wraz z Panią Wójt

oraz Panią Sekretarz. Na zakończenie Pani Alicja

podziękowała wszystkim za wspaniałą zabawę i zaprosiła
wszystkich przedszkolaków na dyskotekę przygotowaną
specjalnie z okazji Dnia Chłopaka. Tego dnia dzieci miały
również okazję wziąć udział w przedszkolnym kinie, gdzie

podczas seansu przedszkolaki zajadały ze smakiem chrupki

kukurydziane. Na zakończenie tego dnia wszystkie dzieci

otrzymały słodkie upominki i pamiątkowe medale od Pani

Dyrektor oraz Pań Nauczycielek. Mamy nadzieję, że ten dzień
pozostanie na długo w pamięci Naszych Przedszkolaków.

Iwona Sypko



KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH

Eliminacje powiatowe (powiat brzeski i namysłowski)
Bitwy Regionów 2022

oło Gospodyń Wiejskich w Strzelcach w dniu

18 czerwca 2022 r. uczestniczyło w eliminacjach

powiatowych (powiat brzeski i namysłowski) Bitwy

Regionów 2022.W Konkursie uczestniczyło 10 Kół ( w tym 3

z powiatu brzeskiego i 7 z powiatu namysłowskiego).
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Strzelcach ujęły

Jury nową odsłoną dań, które już każdy zna i niejednokrotnie

smakował.W konkursie podałyszare kluski kładzione

z ziemniaków odmiany Red Fantasty, na mące żytniej

i Szymanowskiej z wołowiną duszoną w piwie Pils Namysłów,

faszerowaną pieczarkami i gorgonzolą z surówką z kapusty

czerwonej z dodatkiem pomarańczy i śliwek.
Dopełnieniem całości był sos zrobiony na bazie piwa

Pils, którym zachwycony był Przewodniczący Jury. Do tego

podano kompot z rabarbaru, truskawek, pomarańczy i mięty.

Sposób podania, dekoracja stołu oraz smak potrawy pozwoliły
uzyskać bardzo wysoką punktację - 99,5 na 100 pkt. Pozwoliło
to uplasować się Kołu Gospodyń Wiejskich w Strzelcach na

wysokiej 2 pozycji w tych eliminacjach.
Dziesięć Kół z największa liczbą punktów

w województwie będzie brało udział w kolejnym etapie –
wojewódzkim, Bitwy Regionów.

Pozostały jeszcze jedne eliminacje powiatowe

(powiat głubczycki, i kędzierzyńsko-kozielski) w dniu

28 sierpnia 2022 r., a Koło Gospodyń Wiejskichw Strzelcach

jest obecnie na 7 pozycji.Wszyscy trzymamy kciuki za awans

Koła Gospodyń Wiejskich w Strzelcach do II etapu Bitwy

Regionów. Monika Witoś
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20 października - Europejski Dzień Seniora
Szanowni Państwo, Drodzy Seniorzy

Z okazji Dnia Seniora
składam gorące życzenia dobrego zdrowia,

długich lat życia
w pełnej sprawności ciała i ducha.

Niech upływający czas będzie dla Was
jak najłaskawszy, naznaczony troską

i miłością najbliższych oraz szacunkiem
wszystkich, którzy Was otaczają.

Z wyrazami szacunku
i serdecznymi pozdrowieniami

Wójt Gminy Domaszowice - Urszula Medyk



KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
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„Rozwinięcie skrzydeł”
Koła Gospodyń Wiejskich we Włochach

est nam niezmiernie miło poinformować, że 10 lipca br.
w Opolu na rynku miasta, nasze Koło Gospodyń
Wiejskich we Włochach brało udział w Festiwalu „Polska

od Kuchni”.
Festiwal Polska od Kuchni to wyjątkowe wydarzenie

dziedzictwa kulinarnego oraz pielęgnacji polskiej kultury
i tradycji. Nasze koło zakwalifikowało się w czterech
konkurencjach:Kulinarnych, Artystycznych, Miss Wdzięku
oraz Kobieta Gospodarna i Wyjątkowa.

Do konkursu kulinarnego panie przygotowały filet z
kaczki z własnego chowu z karmelizowaną pomarańczą i
żurawiną z kapustą czerwoną i puree.

W artystycznym konkursie prezentacja naszego
talentu polegała na wykonaniu bramy weselnej. Brama
weselna została ozdobiona kwiatami własnoręcznie
wykonanymi z krepiny.

W kategorii Miss Wdzięku godnie reprezentowała
Nas jedna z członkiń koła w sukni ślubnej, stroju regionalnym

i wieczorowym. Wchodząc na scenę tanecznym krokiem
i promiennym uśmiechem podbiła serca publiczności.
Ostatnią konkurencją Kobieta Gospodarna i Wyjątkowa,
oceniane było całe Koło ze swojej dotychczasowej
działalności.

Największą naszą nagrodą było wystąpienie
i zaprezentowanie się w programie TVP ,,Pytanie na
Śniadanie'' i zdobycie trzech wyróżnień w kategoriach:
„Kobieta Gospodarna i Wyjątkowa”, „Miss Wdzięku”
i w konkursie kulinarnym.

Na festiwalu Polska od Kuchni zdobyłyśmy ogromną
porcję wiedzy, doświadczenie kulinarne i niezapomniane
przeżycie, nie wspominając o świetnej zabawie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim paniom, które
zaangażowały się w pomoc w przygotowaniu się do Festiwalu
„Polska od kuchni”. Dziękujemy także naszemu radnemu
Ryszardowi Rybce za niejednokrotne wsparcie naszego Koła.

Przewodnicząca KGW
Katarzyna Zalewska
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NA TALERZU

Słoneczna Pavlova z kiwi Przepis: poleca Ewelina Pierzchawka
Koło Gospodyń Wiejskich w Strzelcach

Składniki na bezę:
• 5 dużych białek (1 białko = 40 g)
• 250 g drobnego cukru do wypieków
• 1 łyżeczka octu winnego lub soku z cytryny
• 1 łyżeczka mąki ziemniaczanej
• szczypta soli

W misie miksera ubić białka ze szczyptą soli na sztywną pianę.

Dodawać cukier, stopniowo, łyżka po łyżce, cały czas ubijając,

do powstania sztywnej, błyszczącej piany. Dodać octu

winnego lub soku z cytryny i ubić. Dodać przesianą skrobię
ziemniaczaną i delikatnie wymieszać szpatułką.

Blaszkę wyłożyć papierem do pieczenia lub matą teflonową.

Na papierze narysować okrąg, nieduży, 23 cm średnicy.

Wyłożyć na niego masę bezową i uformować wyrównując boki

bezy łyżką lub szpatułką ku górze. Wstawić do nagrzanego do

180ş C piekarnika i po 5 minutach zmniejszyć temperaturę do

130ş C. Piec 1,5 godziny do 2 godzin. Czas i temperatura

pieczenia bezy będzie się różniła w zależności od piekarnika.

Beza powinna być jasna, chrupiąca z zewnątrz i piankowa w

środku.

Wyłączyć piekarnik, uchylić drzwiczki i zostawić do

wystygnięcia.

Cytrynowy krem (curd):
• 2 duże jajka
• 2 żółtka
• 160 g drobnego cukru do wypieków
• 80 g masła
• skórka otarta i sok wyciśnięty z 2 większych cytryn
• Cytryny wyszorować, wyparzyć, skórkę otrzeć.

Dodatkowo:
• 500 ml śmietany kremówki 30% lub 36% (lub mniej),
schłodzonej
• 250 g serka mascarpone
• 3 łyżki cukru pudru
• owoce kiwi

W niedużym garnuszku roztrzepać jajka, żółtka i cukier

(najlepiej przy pomocy rózgi kuchennej, do połączenia.

Postawić na kuchence, podgrzewać na małej mocy palnika,

mieszając.

Praktycznie od razu można dodać masło i sok z cytryny.

Mieszać, do zagotowania i zgęstnienia kremu. Jeśli zrobią się
grudki przetrzeć przez sitko i dopiero wtedy wymieszać ze

skórką otartą z cytryny.

Przelać do wyparzonego słoiczka, zamknąć.

Śmietankę, serek, cukier puder przełóż do dużej miski. Całość
mieszaj mikserem zaczynając od najniższych obrotów, powoli

zwiększając prędkość. Krem jest gotowy, gdy wszystkie

składniki się połączą, a jego konsystencja będzie przypominać
bardzo dobrze ubitą śmietanę.

Wystudzoną bezę przełożyć na paterę, wyłożyć cytrynowy

krem, ubitą masę śmietanową, a wierzch udekorować
plasterkami kiwi.


