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Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia

przeżywania Bożego Narodzenia

w radości, spokoju oraz ciepłej, rodzinnej atmosferze.

Niech nadchodzący Nowy 2023 rok

przyniesie to, co najcenniejsze:

zdrowie, miłość najbliższych, tolerancję i poszanowanie

innych oraz spełnienie wszystkich życiowych planów

i zamierzeń.

DRODZY MIESZKAŃCY
GMINY DOMASZOWICE

Wójt Gminy Domaszowice Urszula Medyk
wraz z pracownikami  Urzędu Gminy Domaszowice
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Przebudowa sześciu dróg gminnych w Domaszowicach zakończona
mina Domaszowice na zadanie „Przebudowa sześciu
dróg gminnych w Domaszowicach: ul. Słoneczna,
ul. Długa, ul. Krótka, ul. Poprzeczna, ul. Przedszkolna,

ul. Łąkowa” otrzymała dofinansowanie z Rządowego
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
w kwocie 2 128 284,00 zł. Przewidywana wartość inwestycji
wynosiła 2 240 299,00 zł, jednak po ogłoszeniu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego najkorzystniejsza oferta
była wyższa niż kosztorys inwestorski, aby możliwe było
wyłonienie Wykonawcy z ogłoszonego postępowania oraz
zapewnienie inspektora nadzoru konieczne było zwiększenie
kwoty inwestycji do 2 698 491,48 zł. Montaż finansowy
inwestycji:

- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych – 2 128 284,00 zł,
- wkład własny finansowany z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych – 570 207,48 zł.
W trakcie inwestycji była konieczność wykonania prac
dodatkowych, w sumie wartość inwestycji zamknęła się w
kwocie: 2 959 899,51 zł.

Przedmiotowe drogi były drogami gruntowymi
utwardzonymi, nawierzchnię jednej z nich (ul. Łąkowa)
stanowiły płyty ażurowe żelbetowe drogowe. Inwestycja
swoim zakresem obejmowała przede wszystkich zmianę
nawierzchni dróg na asfaltową, budowę chodników, kanału
technologicznego oraz odwodnienie dróg. Łącznie
przebudowano ponad 800 m dróg.

Marta Morga



Zakończenie projektu partnerskiego
nia 29 listopada br. w Urzędzie Gminy Domaszowice
odbyło się uroczyste zakończenie projektu 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”. Projekt był realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020, oś priorytetowa V: Ochrona środowiska,
dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.1: Ochrona
różnorodności biologicznej. Liderem projektu był Ośrodek
Leczenia Odwykowego w Woskowicah Małych, a partnerami
Nadleśnictwo Namysłów i Gmina Domaszowice.

W uroczystości udział wzięli Wójt Gminy
Domaszowice – Urszula Medyk, Sekretarz – Anna Bodzioch,
Skarbnik – Janusz Tryk, pracownicy Urzędu odpowiedzialnie
za realizację projektu oraz zaproszeni goście: Zastępca
Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – Agnieszka
Ślusarz, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Dom
Kombatanta” w Lublińcu, była Dyrektor Ośrodka Leczenia
Odwykowego w Woskowicach Małych - Joanna Niedźwiedź,
Dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach
Małych - Bartłomiej Orpel, Koordynator projektu - Anna
Rohatyńska, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa

Namysłów - Piotr Oleszek, Sekretarz Nadleśnictwa
Namysłów - Marek Krawczyk, Prezes firmy NZB Sp. z o.o.
z Brzegu - Marcin Kończyło, Kierownik budowy - Eugeniusz
Kończyło, Sołtys Sołectwa Strzelce - Teresa Gabeńska, Sołtys
Sołectwa Wielołęka - Ewelina Wolska, Sołtys Sołectwa
Domaszowice - Roman Kaczmarek.

Zadania realizowane przez Gminę Domaszowice w
ramach projektu odnoszą się do ochrony i promocji obszaru
chronionego krajobrazu - Lasy Stobrawsko-Turawskie
znajdującego się na terenie gminy Domaszowice poprzez
wytyczenie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej wraz
z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Przedmiotowa
ścieżka obejmuje znaczną część gminy Domaszowice
i przebiega przez miejscowości: Strzelce, Domaszowice,
Wielołęka i Zofijówka. Na całej długości ścieżki zostały
utworzone miejsca postojowe/odpoczynku, przy których
oprócz elementów małej architektury (ławki, stojaki na rowery,
kosze na śmieci, altany) znajdą się przede wszystkim tablice
informacyjne z opisem przedmiotowej ścieżki ,
z uwzględnieniem cennych przyrodniczo gatunków,
unikatowych, charakterystycznych dla danego obszaru.

Wójt Gminy Domaszowice dziękuję za przybycie
i wspólne świętowanie obchodów 104. rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę.

Marta Morga
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Fauna i flora Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oczami dzieci i młodzieży
ójt Gminy Domaszowice – Urszula Medyk ogłosiła
konkurs plastyczny pn.: „Fauna i flora
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oczami

dzieci i młodzieży”. Konkurs był przeznaczony dla dzieci w
wieku szkolnym. Planowano wyłonienie zwycięzców w trzech
kategoriach: kl. I-IV szkoły podstawowej, kl. V-VI szkoły
podstawowej oraz kl. VII-VIII szkoły podstawowej.
Ze względu na dużą ilość prac zgłoszonych w kategorii I-IV –
58 prac, komisja podjęła decyzję o podziale tej kategorii na
dwie kategorie, tj. kl. I-II i kl. III-IV.
Na konkurs wpłynęło łącznie aż 99..prac, z tego:
- w kategorii..kl. I-II – 28 prac,
- w kategorii kl. III-IV – 30 prac,
- w kategorii kl. V-VI – 27 prac,
- w kategorii kl. VII-VIII – 14 prac.
Po dokładnym dokonaniu oceny wszystkich prac zgodnie z
regulaminu konkursu komisja przyznała następujące miejsca
(w nawiasach poniżej zostały opisane zwierzęta i rośliny, które
zostały uwiecznione na rysunkach):

I miejsce –. .Karolina Siemońska, kl. I A (7 lat), SP D-ce,
(bocian czarny)
II miejsce – Julia Dróżdż, kl. I A (7 lat), SP D-ce, (bocian
czarny, kukułka fuschsa)
III miejsce – Zofia Czekaj, kl. II (8 lat), SP D-ce, (dzięcioł
średni)

- Maja Kownacka, kl. I B (7 lat), SP D-ce, (czosnek kulisty,
popielica, włochatka)
- Jagoda Duda, kl. I A (7 lat), SP D-ce, (Borsuk, wiewiórka,
jeleń, pszczoły oraz wąż)
- Michalina Marszałek, kl. I (7 lat), Szkoła Podstawowa nr 4 z
oddziałami integracyjnymi w Namysłowie (okoń, pstrąg
potokowy, salamandra plamista, żmija zygzakowata, wilga,
zimorodek, dudek, dzięcioł zielonosiwy, żuraw, borsuk, gacek
wielkouchy, dzik, jeleń, lis, jeże, sosny, świerk)

I miejsce - Jagoda Kopica, kl. IV (10 lat), SP D-ce (bocian
czarny, żuraw)
II miejsce – Zuzanna Torończak, kl. IV (10 lat), SP D-ce

W kategorii kl. I-II:

Wyróżnienia:

W kategorii kl. III-IV

(kukułka fuchsa)
III miejsce – Karolina Polak, kl. III (9 lat), SP D-ce (kotewka
orzech wodny, kukułka fuchsa, długosz królewski, koszatka,
bocian czarny, kania czarna, włochatka)

- Lidia Marcińczak, kl. III (9 lat), SP D-ce (dąb, orlik biały, lilia
złotogłowa, sosna wejmutka, jeleń, bóbr, żaba szkarłatna,
mysikrólik, paź królowej)
- Hanna Stasiak, kl. IV (11 lat), SPD-ce (rzekotka drzewna)

I miejsce – Wiktoria Makara, kl. VI (12 lat), SP D-ce (kukułka
fuchsa)
II miejsce – Oliwia Baraniak, kl. VI (12 lat), SP D-ce (kania
ruda)
III miejsce – Julia Durska, kl. VI (12 lat), SP D-ce (długosz
królewski)

- Zuzanna Derdziak, kl. V A (11 lat), SP D-ce (kania ruda,
lindernia mułowa)
- Weronika Matkowska, kl. VI (12 lat), SPD-ce (bielik)

I miejsce – Mateusz Robak, kl. VIII B (14 lat), SP D-ce (bocian
czarny, kukułka fuchsa, lilia złotogłów, kotewka orzech
wodny, długosz królewski, koszatka, dzięcioł średni)
II miejsce – Kaja Wolska, kl. VIII A (13 lat), SP D-ce (kukułka
fuchsa, muchołówka żałobna, lilia złotogłów)
III miejsce – Julia Otolińska, kl. VIIIA(13 lat), SPD-ce (bóbr)

- Krystian Januszkiewicz, kl. VII (13 lat), SP D-ce (bocian
czarny, kaczeńce, tatarak).

Autorzy wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych
prac otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy, dodatkowo
wszystkim biorącym udział w konkursie został wręczony
słodki upominek. Dziękujemy za tak duże zainteresowanie
konkursem oraz zaangażowanie dzieci i młodzieży w to, aby
powstały tak piękne dzieła. Wystawa prac, które powstały w
ramach konkursu jest eksponowana na tablicach
informacyjnych przy Urzędzie Gminy.

Wyróżnienia:

W kategorii kl. V-VI

Wyróżnienia:

W kategorii kl. VII-VIII

Wyróżnienie:

Marta Morga
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Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie 2021

roku 2022 r. Gmina Domaszowice uczestniczyła po
raz trzeci w projekcie pn. „Marszałkowska
Inicjatywa Sołecka - Opolskie 2020-2022“

organizowanym przez Samorząd Województwa Opolskiego.
W ramach tego projektu otrzymaliśmy dofinansowanie
w kwocie 20.000,00 złotych na zadania realizowane w czterech
sołectwach z terenu gminy Domaszowice.
- przekazało środki z MIS na zadanie pn.
„Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej“. Dzięki temu
zakupiono mikrofalówkę, lodówkę, blender, warnik, maszynę
do popcornu, frytkownicę, wózek kelnerski oraz inny drobny
sprzęt kuchenny. Koszt zadania wyniósł 6.188,00 złotych
z czego dofinansowanie z Samorządu Województwa wyniosło
5.000,00 złotych, a Gmina Domaszowice wyłożyła na ten cel
kwotę 1.188,00 złotych.
- podjęło decyzję o przeznaczeniu
funduszy na zadanie pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz
zagospodarowanie terenu“. Koszt całego zadania wyniósł
6.038,99 złotych z czego dofinansowanie z Marszałkowskiej
Inicjatywy Sołeckiej wyniosło 5.000,00 złotych. W ramach
zadania zakupiono pawilon ogrodowy, grill gazowy wraz
z osprzętem, ławki stoły oraz drzewka i krzewy, które zostały
nasadzone przy świetlicy.
- realizowało zadanie pn.
„Remont świetlicy wiejskiej“ w ramach którego ułożono płytki
gresowe na posadzce świetlicy. Koszt zadania wyniósł
20.392,21 złotych z czego dofinansowanie wyniosło 5.000,00

Sołectwo Gręboszów

Sołectwo Nowa Wieś

Sołectwo Woskowice Górne

złotych, 15.000,00 złotych przeznaczono z funduszu
sołeckiego, a pozostała część kwoty pochodziła z budżetu
Gminy Domaszowice.
- Mieszkańcy połączyli środki
z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej ze środkami funduszu
soleckiego. Ponadto Wójt Gminy podjęła decyzję
o zwiększeniu tej kwoty ze środków własnych Gminy. Dzięki
temu zrealizowano zadanie pn. „Budowa wiaty”. Wiata będzie
służyła do organizacji spotkań integracyjnych dla
mieszkańców sołectwa. Całkowity koszt zadania to aż
20.600,00 złotych. Zadanie zostało dofinansowane
z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w kwocie 5.000,00
złotych, kwota 7.306,30 złotych pochodziła z funduszu
sołeckiego na rok 2021, natomiast 8.293,70 złotych zostało
zapłacone z zadań własnych Gminy Domaszowice.

Rok 2022 był ostatnim z trzyletniego planu
„Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie 2022-
2022”. Przez te trzy lata udało się zrealizować zadania we
wszystkich dwunastu sołectwach, przy dofinansowaniu
z budżetu Województwa Opolskiego w kwocie 60.000,00
złotych.

Dziękujemy mieszkańcom oraz sołtysom za aktywny
udział w realizacji tych zadań. Mamy nadzieję, że przyczyni się
do integracji naszych małych ojczyzn.

Szczególne podziękowania kierujemy również do
Marszałka Województwa Opolskiego za zorganizowanie
programu, który dał impuls do wielu ciekawych i potrzebnych
przedsięwzięć. Mamy nadzieję, że w latach kolejnych
Sołectwa nadal będą otrzymywać środki, które są dużym
wsparciem w realizacji zadań służących mieszkańcom naszej
Gminy.

Sołectwa Zalesie

Jacek Majcher
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104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
zień 11 listopada dla każdego Polaka jest dniem
szczególnie wyjątkowym. W tym dniu w 1918 roku
Polska odzyskała Niepodległość.
Wspominając z dumą tych, którzy walczyli za wolność

Polski, w dniu 10 listopada 2022 r. przed Urzędem Gminy
Domaszowice odbyła się uroczystość z okazji 104. rocznicy
Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W obchodach udział
wzięli: władze gminy, radni gminy i powiatu, sołtysi, były
Prezes Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych Zarządu Gminnego
w Domaszowicach Stanisław Wieczorek, Prezes Zarządu
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej w Domaszowicach Druh Zbigniew
Feduch oraz strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
gminy, dzieci i młodzież z placówek oświatowych z terenu
Gminy, pracownicy Urzędu Gminy oraz mieszkańcy.

Uroczystość rozpoczęła się od wspólnie odśpiewania
hymnu państwowego. Następnie okolicznościowe
przemówienie wygłosili Wójt Gminy Domaszowice Urszula
Medyk oraz Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego
Andrzej Michta.

W trakcie tego wyjątkowego dnia delegacje złożyły
kwiaty i zapaliły znicze przy tablicy pamięci, ku czci
walczących i poległych za wolność naszej Ojczyzny
znajdującej się przed budynkiem Urzędu Gminy.

Obchody Dnia Niepodległości zakończyła uroczysta
akademia w wykonaniu dzieci i młodzieży ze Szkoły
Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach.
Wójt Gminy Domaszowice dziękuję za przybycie i wspólne
świętowanie obchodów 104. rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę.

Edyta Matkowska
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Gminny Dzień Seniora
zień Seniora to szczególne święto ludzi starszych,
którym należy się szacunek i uznanie za
bezinteresowną miłość i mądrość życiową, którą

obdarowują młodsze pokolenia. Jest to święto szacunku
i miłości dla ludzi starszych. Dzień Seniora jest wpisany
w kalendarz imprez Gminy Domaszowice.

W dniu 22 października 2022 r. w świetlicy wiejskiej
w Polkowskiem obyła się uroczystość z okazji Gminnego Dnia
Seniora zorganizowana przez Wójta Gminy Domaszowice
Urszulę Medyk.

W uroczystości udział wzięli: Wójt Gminy
Domaszowice Urszula Medyk, Przewodniczący Rady Gminy
Domaszowice Zbigniew Jachym, Sekretarz Gminy
Domaszowice Anna Bodzioch, Dyrektor Gminnej Bibliotek
Publicznej w Domaszowicach Edyta Matkowska,
Przewodnicząca Związku Emerytów, Rencis tów
i Inwalidów Oddział Rejonowy Namysłów II Koło Strzelce
Maria Zdolska wraz z członkami Koła, Przewodniczący Koła
nr 8 Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
w Domaszowicach Roman Gil wraz z członkami Koła oraz
seniorzy z terenu Gminy Domaszowice nie zrzeszeni
w żadnym Kole.

Zebranych przywi ta ła Sekre ta rz Gminy
Domaszowice Anna Bodzioch. Następnie głos zabrała Wójt
Gminy Domaszowice Urszula Medyk, która wszystkim
seniorom złożyła życzenia. Życzyła, zdrowia i wielu lat życia,
wypełnionego radością i satysfakcją z przeżytych lat oraz
szacunkiem i miłością najbliższych. Głos zabrał również
Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice Zbigniew
Jachym, który również złożył serdeczne życzenia przybyłym
seniorom.

Następnie Wójt Gminy oraz Sekretarz Gminy
wręczyły seniorom upominki przygotowane na tę okoliczność.
Na uroczystości Wójt Gminy Domaszowice Urszula Medyk
podziękowała Paniom: Teresie Kąckiej, Marii Zdolskiej,
Wandzie Kaczmarek, Kazimierze Holce oraz Panu Romanowi

Gil za pełną pasji społeczną pracę oraz aktywną działalność na
rzecz loka lne j spo łecznośc i , udz ie laną pomoc
w organizowaniu uroczystości gminnych, za przychylność
i wsparcie, które pozytywnie wpływają na rozwój lokalnej
społeczności Gminy Domaszowice wręczając na ręce
wyróżnionych Seniorów listy gratulacyjne i kwiaty.

Po części oficjalnej odbył się program artystyczny
w wykonaniu dzieci i młodzieży z placówek oświatowych
z terenu Gminy Domaszowice. Występy bardzo rozbawiły
i wzruszyły zgromadzonych. W dalszej części uroczystości
wystąpił Ludowy Zespół „Zielenieckie Dziołchy”, który
zaprezentował piosenki i przyśpiewki ludowe zachęcając do
wspólnego śpiewania. Następnie, po występach artystycznych
przystąpiono do świętowania. Do wspólnego biesiadowania
oraz tańca zagrzewał wszystkich DJ Jacek. Wszyscy doskonale
się bawili tańcząc w rytm ulubionej muzyki. Nie zabrakło
wspólnych tańców i śpiewów, a o dobrej zabawie świadczyły
promienne uśmiechy na twarzach uczestników.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za spotkanie, które odbyło
się w miłej i wesołej atmosferze.

Wójt Gminy Domaszowice składa serdeczne
podziękowania dyrektorom i pracownikom placówek
oświatowych z terenu Gminy za przygotowanie pięknej części
artystycznej oraz dekoracji.

Swoje podziękowanie kieruje również do sponsorów
uroczystości Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich oraz Paniom
z Sołectw z: Domaszowic, Nowej Wsi, Polkowskie,
Siemysłowa, Strzelec, Włoch, Woskowic Górnych za
przygotowanie pysznych ciast, Izabelii Śliwa-Lyko –
właścicielce Kwiaciarni Okolicznościówka Domaszowice za
przygotowanie piękniej dekoracji kwiatowej oraz Edwardowi
i Krzysztofowi Tarnopolskim – właścicielom Piekarni
z D o m a s z o w i c z a p r z e k a z a n i e p i e c z y w a .

Szczególne podziękowania Wójt kieruje do Pań z Koła
Gospodyń Wiejskich ze Strzelec za profesjonalną pomoc
w obsłudze gości.

Edyta Matkowska
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Zabawa mikołajkowa
dniu 4 grudnia 2022 r. w świetlicy wiejskiej

w Polkowskiem odbyła się zabawa Mikołajkowa dla
dzieci z terenu gminy Domaszowice. Tego dnia

dzieci miały zapewnione wiele atrakcji przygotowanych przez
organizatorów i Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy
m.in. kiermasze z ozdobami świątecznymi, stoiska tematyczne
z: dekorowania pierniczków, pisania listów do Świętego
Mikołaja, wykonywania opasek świątecznych, wykonywania
ozdób świątecznych z makramy. Punktem kulminacyjnym
spotkania było przybycie Świętego Mikołaja. Wszystkie dzieci
otrzymały od Mikołaja prezenty. Dużym zainteresowaniem na
spotkaniu wśród uczestników cieszyła się fotościanka
w klimacie świątecznym, gdzie można było zrobić sobie

pamią tkowe zdjęcie. Ten dzień przyniós ł wiele
niezapomnianych wrażeń, a uczestnicy bawili się świetnie

Organizatorami zabawy mikołajkowej byli: Wójt
Gminy Domaszowice, Gminna Biblioteka Publiczna
w Domaszowicach, Koło Gospodyń Wiejskich z Gręboszowa,
Koło Gospodyń Wiejskich z Polkowskiego, Koło Gospodyń
Wiejskich ze Strzelec, Koło Gospodyń Wiejskich z Włochach,
Kwiaciarnia Okolicznościówka z Domaszowic.

S e r d e c z n i e d z i ę k u j e m y w s z y s t k i m
współorganizatorom i tym, którzy przyczynili się do
organizacji zabawy mikołajkowej, która zaowocowało
kolejnym udanym wydarzeniem na terenie gminy
Domaszowice.

Edyta Matkowska

KULTURA
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Dynia Party
esień kojarzy się z dynią. To warzywo jest znakomitym
materiałem wykorzystywanym do wykonywania
dekoracji, takich jak lampiony, stroiki jesienne, ozdobne

wazony, a także wykorzystywane jest kulinarnie.
W dniu 20 listopada 2022 r. w świetlicy wiejskiej w

Polkowskiem zorganizowano Dynia Party. Organizatorzy
wydarzenia: Wójt Gminy Domaszowice, Gminna Biblioteka
Publiczna w Domaszowicach, Koło Gospodyń Wiejskich we
Włochach, Kwiaciarnia Okolicznościówka zadbali o liczne
atrakcje dla całych rodzin. Głównym punktem programu było
gotowanie zupy krem z dyni, frytek z dyni i dyniowych
muffinek.

Podczas wydarzenia duże zainteresowanie wzbudził
kącik dekoracyjny, gdzie uczestnicy wykonywali przepiękne

jesienne dekoracje pod okiem Izabeli Śliwa-Lyko z Kwiaciarni
Okolicznoścówka w Domaszowicach. Uczestnicy warsztatów
mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w specjalnie
zaaranżowanej do tego fotościance. Zadbano również o pyszne
słodkości, a chętni mogli spróbować kompotu z dyni. Ten dzień
przyniósł wiele niezapomnianych wrażeń, a uczestnicy bawili
się świetnie

Wójt Gminy Domaszowice i Dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej w Domaszowicach bardzo serdecznie
dziękują Kole Gospodyń Wiejskich we Włochach
i Kwiaciarni Okolicznościówce z Domaszowic za wspaniałe
włączenie się w to wydarzenie, za przygotowanie wspaniałych
dekoracji i pysznych ciast. Połączone siły zaowocowały
udanym wydarzeniem.

Edyta Matkowska
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Dotacja na zakup książek
minna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach
w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-

2025” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych,
Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości

wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego, uzyskała na 2022 r. dotację
w wysokości 3 000 zł. Za tę kwotę zostały zakupione nowości
dla czytelników.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzania Biblioteki
i wypożyczenia zakupionych nowości.

Edyta Matkowska
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Co warto przeczytać?
Tytuł: Siedem sióstr. Tom 1.
Autor: Lucinda Riley

Nastrojowa, pełna magii saga
rodzinna.
Każda z nich jest inna. Każda
urodziła się w innej części świata
i ułożyła sobie życie z dala od
pozostałych sióstr. Przybrany ojciec
– tajemniczy Pa Salt – nadał im
imiona mitycznych Plejad.
Kiedy sześć młodych kobiet
dowiaduje się o jego śmierci,
wszystkie, niczym ptaki do gniazda,

sfruwają do rodzinnego domu – bajecznego zameczku nad
Jeziorem Genewskim – a tam czekają na nie zaszyfrowane
wiadomości na temat ich pochodzenia.
Najstarsza z sióstr, idąc za wskazówkami Pa Salta, dociera do
Rio de Janeiro, gdzie przystojny brazylijski pisarz pokazuje jej
uroki miasta i pomaga odkryć zagmatwaną przeszłość jej
rodziny. Osiemdziesiąt lat wcześniej jej prababka Izabela, córka
plantatora kawy, na życzenie ojca zaręczyła się z arystokratą,
którego nie kochała. Narzeczony był na tyle wspaniałomyślny,
że zgodził się na jej wyjazd z przyjaciółką do Paryża.
W tętniącym życiem Mieście światła spragniona przygód
dziewczyna spotkała ambitnego młodego rzeźbiarza. I poczuła,
że nic już nie będzie takie jak wcześniej.
Czy historia prababki i matki pozwoli Mai odnaleźć drogę do
własnego szczęścia?



SZKOŁA PODSTAWOWA W DOMASZOWICACH

Kamila Rusyn

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK
ajki, baśnie zarówno te czytane, jak i oglądane,
odgrywają ważną rolę w życiu każdego dziecka. Bajki
towarzyszą nam od najmłodszych lat, rozweselają

i bawią, ale też wychowują. Ich celem jest nie tylko
przypomnienie postaci z kultowych bajek, ale również
zwrócenie uwagi na rolę wychowawczą i edukacyjną dobrych
bajek, które często uczą rozróżniania dobra od zła, oraz
prawidłowych postaw, koleżeństwa, chęci niesienia pomocy
innym, czy współczucia. Postacie z bajek są uwielbiane przez
dzieci, często stają się także ich przyjaciółmi. Rozpoznają je
zarówno najmłodsi, jak i dorośli, a niektóre stały się ikonami
kultury. Bajkowi bohaterowie są także częstym tematem
dziecięcych rozmów i zabaw.

Każde pokolenie ma swoich idoli z bajkowego
świata, a niemal każdy maluch przeżywa okres fascynacji tymi
postaciami. Nic więc dziwnego, że powstało specjalne święto,
mające na celu uczczenie bajkowych bohaterów -
Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek.

W dniu 16.11.2022 r. uczniowie Szkoły Podstawowej
w Domaszowicach obchodzili Dzień Postaci z Bajek. Była to
wspaniała okazja aby przebrać się za ulubionego bohatera
z bajki. Obchody bajkowego świę ta obfitowa ły
w przygotowane przez nauczycielki zabawy i konkursy,
których celem było utrwalenie oraz wzbogacenie dziecięcej
wiedzy na temat znanych i lubianych bajek.

Tego dnia rozstrzygnięty został konkurs na
najpiękniejsze bajkowe przebranie.
Spośród wielu wspaniałych strojów Komisja Konkursowa
w y ł o n i ł a z w y c i ę z c ó w I , I I i I I I m i e j s c a :
I m i e j s c e - L i d i a M a r c i ń c z a k , k l a s a I I I
I I m i e j s c e - M a j a M a r c i n k o w s k a , k l a s a I I I
I I I m i e j s c e - J u l i a n W i e r z b i c k i , k l a s a I I

Po wyczerpującej pracy umysłowej rozpoczął się
długo wyczekiwany Bajkowy Bal. Wychowankowie świetnie
bawili się przy dźwiękach muzyki. Ten dzień sprawił uczniom
oraz nauczycielom wiele radości, a jednocześnie przypomniał
jak ważne są bajki, i że warto po nie sięgać.

Marta Skubis-Bira

Dzień Pluszowego Misia
dniu 25 listopada 2022r. uczniowie naszej szkoły

uczestniczyli w obchodach Światowego Dnia
Pluszowego Misia. Mimo coraz nowocześniejszych

i atrakcyjniejszych zabawek moda na misie nie przemija. Tego
dnia uczniowie mieli możliwość przyjścia do szkoły ze swoim
małym lub dużym przyjacielem. Przybyły misie małe, średnie i
bardzo duże, białe, brązowe, zielone itd. a każdy był piękny i
wyjątkowy.

Ten dzień pełen był uśmiechu oraz wspólnej zabawy,
jednak najwięcej radości sprawił dzieciom sam fakt
zaprezentowania swojego misia kolegom i koleżankom oraz
możliwość zabawy z pluszakiem.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W DOMASZOWICACH

Jolanta Bogacz, Iwona Nawolska

Święto Patrona Szkoły
nia 23 listopada 2022r. obchodziliśmy Święto Patrona
Szkoły – Stefana Żeromskiego. Podczas uroczystego
apelu uczniowie odśpiewali hymn szkoły oraz mieli

okazję obejrzeć prezentację multimedialną poświęconą temu
pisarzowi i jego twórczości.

W części artystycznej nasza młodzież wprowadziła
całą społeczność szkolną w świat mediów, ponieważ nadawała
program ze studia Domaszki TV poświęcony Stefanowi
Żeromskiemu. Nasi reporterzy łączyli się m.in. z przyjacielem

pisarza z lat szkolnych, który opowiadał o Stefku – uczniu.
Wypowiadała się też żona pisarza Oktawia, która jest
kustoszem izby pamiątek w chacie Żeromskich, gdzie mistrz
słowa większość życia tworzył arcydzieła literatury.

Mamy nadzieję, że prezentacja oraz część artystyczna
przybliżyły naszym uczniom postać pisarza zwanego
„sumieniem narodu” i będą impulsem, by sięgnąć
w przyszłości po jego dzieła.

H. Nieśpiałowska

28.10.2022 do Szkoły Podstawowej w Domaszowicach „zawitali święci”!
czniowie klas I-III licznie przebrali się za wybranych
przez siebie świętych, a klasy od IV do VIII
zaprezentowały scenki z życia świętych. Komisja, w

skład której wchodzili: wójt Urszula Medyk, sekretarz Anna
Bodzioch, ksiądz dziekan Tadeusz Strugała, dyrektor Bożena
Hendrysiak oraz nauczyciele, oceniali poczynania
naśladowców świętych i byli sponsorami głównej nagrody.

Bezkonkurencyjni okazali się uczniowie klasy Vb. Odegrali
oni dramatyczne wydarzenie zamachu na św. Jana Pawła II.
Komisja okazała się bardzo szczodra i ku wielkiej radości
zwycięzców wręczyła im 500 złoty na klasową wycieczkę.
Zaangażowanie i wspaniała atmosfera sprawiła, że dzień ten
zostanie długo w naszej pamięci.



SZKOŁA PODSTAWOWA W DOMASZOWICACH

Jolanta Bogacz

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:Kamila Rusyn, Joanna Tokarska

Konkurs Recytatorski „ Poezja Polskich Romantyków”
nia 2 grudnia 2022r.odbył się w naszej szkole konkurs
recytatorski poświęcony poezji romantycznej. Celem
konkursu jest popularyzowanie poezji romantycznej,

ze szczególnym podkreśleniem roli Adama Mickiewicza

w ukształtowaniu polskiego romantyzmu, a także rozwijanie
wrażliwości na słowo poetyckie oraz odkrywanie i rozwijanie
uzdolnień artystycznych młodzieży. Konkurs ten był
przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII i miał przypomnieć
naszej młodzieży, że kończący się rok 2022 jest „Rokiem
Romantyzmu Polskiego”. Każdy uczeń recytował wybrany
przez siebie wiersz Adama Mickiewicz, Juliusza Słowackiego
czy Kamila Cypriana Norwida.

Artystów oceniało jury w składzie: pani Bożena
Hendrysiak – dyrektor szkoły oraz nauczycielki języka
polskiego pani Iwona Nawolska, Ewa Wojtowicz i Jolanta
Bogacz. Komisja, oceniając recytatorów, brała m.in. pod
uwagę: pamięciowe opanowanie wiersza, poprawność
dykcyjną, ogólny wyraz artystyczny.

Zwycięscy otrzymali nagrody książkowe, natomiast
wszyscy uczestnicy dyplomy i gromkie brawa od publiczności.

Wszystkim recytatorom serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.

Laureatami konkursu zostali:
1. Kalina Pierzchawka kl. Vb
2. Dominika Łyszcz kl. Va
3. Konrad Spiecha kl.IV
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Justyna Matysik, Andrzej Michta, Ewelina Kubisiewicz, Agata Oleś

Szkolne Mikołajki
arówno uczniowie, ale również nauczyciele odliczali
dni do święta, które kojarzy się z prezentami. Mikołajki
to nie tylko prezenty, to także wyjątkowa oprawa,

niecodzienny klimat i odrobina magii. Z tej okazji we wtorek
06.12.2022r. z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego
Dyrekcja, Nauczyciele oraz uczniowie klas I - VIII przyszli
do szkoły ubrani na czerwono, w pięknych mikołajkowych
czapkach.

Po długim oczekiwaniu społeczność szkolna
doczekała się wizyty upragnionego gościa. Podczas wspólnego
śpiewu usłyszeliśmy dzwonek i pojawił się Mikołaj. Dzieci,
na jego powitanie zaprezentowały wierszyki, piosenki, tańce,

a także obiecały, że będą grzeczne i postarają się nie sprawiać
kłopotu swoim rodzicom ani nauczycielom. Po takich
deklaracjach Mikołaj przystąpił do swojego zadania – obdarzył
dzieci słodkimi upominkami.

Serdecznie dziękujemy przybyłym gościom: pani
wójt Urszuli Medyk, pani sekretarz Annie Bodzioch oraz
Radzie Rodziców za udział w uroczystości mikołajkowej oraz
za pamięć „O grzecznych dzieciach” .

Mamy nadzieję, że wspólne świętowanie szkolnych
Mikołajek dla wielu uczniów okażą się najlepszym prezentem
jaki mogli sobie wymarzyć, a poniższe zdjęcia będą cudowną
pamiątką i miłym wspomnieniem.
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PRZEDSZKOLE

Wieści z przedszkola
nia 24.11.2022r. w naszym przedszkolu gościliśmy
panią Małgorzatę Lizurej z Nadleśnictwa Namysłów.
Naszego gościa razem z dziećmi przywitała Pani

DyrektorAlicja Lew. Pani leśnik opowiadała dzieciom
o swojej ciekawej i pożytecznej pracy, a także o różnorodnych
roślinach i zwierzętach, które możemy spotkać w naszych
pobliskich lasach. Pani leśnik mówiła o ochronie środowiska,
o tym, że nie można zaśmiecać lasów i musimy być
odpowiedzialni za swoje postępowanie.

Przedszkolaki dowiedziały się, jak można pomagać
zwierzętom podczas zimy, w jaki sposób my możemy im
pomóc przetrwać ten trudny czas. Dzieci usłyszały również
o tym, jakie zwierzęta zapadają w zimowy sen oraz
o zwyczajach niektórych zwierząt leśnych. Z opowiadania
pani leśnik dowiedzieliśmy się na czym polega życie w lesie,
o zależności zwierząt i roślin od siebie.

Pani Gosia swoje opowiadanie ilustrowała
przyniesionymi pomocami dydaktycznymi – były to duże,
drewniane puzzle, które dzieci przy wsparciu Pani Dyrektor
i wychowawczyń , same u łoży ły. Przedszkolaki
z zainteresowaniem słuchały gościa. Na koniec spotkania pani
leśnik przekazała dla naszej placówki sadzonki dębu
i poczęstowała wszystkich cukierkami. Dzięki tym zajęciom
dzieci poszerzyły wiadomości o lesie i jego mieszkańcach oraz
zasady dbania o środowisko naturalne i kształtowanie
prawidłowych postaw wobec przyrody. Żegnając się z nami,
pani Gosia zaprosiła przedszkolaki do siedziby Nadleśnictwa,
na zajęcia edukacyjne w terenie. Z wycieczką musimy
poczekać na cieplejsze miesiące. Pani Dyrektor Alicja Lew
złożyła na ręce pani leśnik podziękowania w imieniu
wszystkich dzieci.

Sabina Buchta

naszym przedszkolu dużą popularnością wśród
dzieci cieszą się Zajęcia Otwarte. Takie zajęcia
odbyły się już w dwóch grupach starszaków – 29

października u „Misiów” i 18 listopada u „Biedronek”. Pani
Dyrektor i panie wychowawczynie na zajęcia otwarte
zapraszają rodziców, jeżeli rodzic nie może to także mile
widziani są: babcie, dziadkowie, a nawet ciocie lub wujkowie.
Podczas takich zajęć opiekunowie mają możliwość pracy

razem z dziećmi, wspierania przedszkolaków. Tematem zajęć
„Biedronek” i „Misiów” były kukiełki, różne postacie
wykonane z owoców i warzyw. Dzieci już wcześniej z
rodzicami obmyśliły co wykonają podczas zajęć i jakie
materiały będą im potrzebne. Przedszkolaki wykazały się dużą
pomysłowością, były pieski, gąsienice, jeżyki, laleczki, nawet
samochody. Dzieciom tak spodobały się zajęcia, że już pytają o
następne.

Sabina Buchta



Pasowanie na Przedszkolaka
nia 25.11.2022 r. w Publicznym Przedszkolu
w Domaszowicach odbyła się szczególna uroczystość
dla dzieci, które po raz pierwszy w tym roku szkolnym

zawitały do naszego przedszkola – Pasowanie na
Przedszkolaka. Pani Dyrektor Alicja Lew powitała wszystkich
gości. Dzieci z grupy „Tygryski”, przedstawiły część
artystyczną, w której zaprezentowały swoje umiejętności –
dając tym samym dowód, jak dużo już potrafią. Były więc -

wierszyki, piosenki i zabawy ruchowe. Dla większości był to
pierwszy, bardzo ważny występ. Po części artystycznej
nastąpił akt pasowania, czyli dotknięcie ramienia każdego
przedszkolaka dużą kredką przez Panią Dyrektor.
Dla przedszkolaków było to wielkie przeżycie, a dla rodziców
powód do dumy i zadowolenia ze swoich pociech. Na pamiątkę
tego ważnego wydarzenia każdy przedszkolak od Pani
Dyrektor otrzymał dyplom pasowania oraz słodki upominek.

Dominika Kosiedowska

PRZEDSZKOLE
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Czytające przedszkole
asze Przedszkole bierze udział w akcji „Czytające
Przedszkole” i z tej okazji Panie Nauczycielki
zaprosiły kilkoro rodziców Naszych Przedszkolaków

w celu przeczytania swojej ulubionej bajki oraz
przeprowadzeniu krótkiej rozmowy na jej temat. Spotkanie
odbyło się w dniu 23.11.2022r. Naszymi gośćmi byli Pani
Gabriela Bodzioch i Pan Paweł Król. W czytaniu wzięły
również udział dwie Panie z Naszego Przedszkola, Pani Ewa
Cicio i Pani Ewelina Wolska. Całe spotkanie rozpoczęła Pani
Dyrektor Alicja Lew serdecznie witając przybyłych do Nas
gości oraz zaprosiła wszystkie dzieci do aktywnego słuchania
czytanych przez naszych gości bajek. Program ”Czytające
Przedszkole” ma na celu promowanie czytania książek wśród
dzieci, skierowane jest głównie do rodziców ale nic nie stoi na
przeszkodzie by zachęcić do czytania resztę rodziny. Wspólne
czytanie pomaga najmłodszym zrozumieć świat i siebie, uczy
i c h j ę z y k a o r a z r o z w i j a w y o b r a ź n i e . D z i e c i
z zainteresowaniem słuchały czytanych bajek i chętnie
udzielały trafnej odpowiedzi na zadane pytania. Nasi goście
przygotowali wspaniałe bajki z morałem, które przy okazji

rozrywki zapewniły dzieciom pewną dawkę edukacji o tym jak
należy postępować w życiu. Jako przerywnik, Pani Iwona
Sypko i Pani Izabela Sławska, przeprowadziły wesołą zabawę
ruchową „Wędrujący koszyczek”, którą dzieci uwielbiają
ponieważ mają możliwość wykonać zadanie które wcześniej
samodzielnie wylosują. Śmiechu nie było końca. Dodatkowo
wspólnie odśpiewaliśmy piosenkę „7 reniferów” do której
oczywiście Nasze Przedszkolaki również mają układ taneczny,
który sprawia im wiele radości. Na zakończenie tego spotkania
Pani Dyrektor Alicja Lew wręczyła Wszystkim zaproszonym
gościom piękne podziękowania przygotowane przez Nasz
Panie Nauczycielki oraz zachęciła by spotkania tego typu
odbywały się częściej ponieważ wiele wnoszą dla naszych
podopiecznych. To był wspaniały dzień, który jeszcze długo
zostanie w pamięci Naszych Przedszkolaków. Zapraszamy
rodziców oraz innych członków rodziny, gości do czytania
swoich ulubionych bajek na terenie Naszego Przedszkola.
TERMIN ORAZ SZCZEGÓŁY PAŃSTWA WIZYTY W
PRZEDSZKOLU DO USTALENIA Z PANIĄ DYREKTOR
ALICJĄ LEW BĄDŹ WYCHOWAWCĄ DANEJ GRUPY.



11 listopada Narodowe Święto Niepodległości
nia 14 listopada 2022 r. w Publicznym Przedszkolu w
Domaszowicach odbył się uroczysty apel z okazji
Narodowego Świę ta Niepodleg łości . Apel

przygotowały Małgorzata Wojnowska i Sabina Buchta wraz
z dziećmi z grupy Misiów i Biedronek. Pani dyrektor Alicja
Lew zabrała głos i powiedziała dzieciom, że 104 lata temu
Polska Odzyskała Niepodległość, opowiedziała o walkach
Polaków, którzy własną krwią i ofiarą życia dali przykład
światu, jak należy bronić wolności i niepodległości.

Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych
w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918
roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka
miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości.
Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu

polskiego, który w czasie niewoli, stale wychodził z inicjatywą
walki za ojczyznę.

Przedszkolaki recytowały wiersze o tematyce patriotycznej
i śpiewały pieśni patriotyczne, Utwory poetyckie podkreślały
nastrój lat walki i zmagań z zaborcami. Ich uzupełnieniem były
utwory muzyczno – taneczne począwszy od Hymnu Polski
,,Mazurek Dąbrowskiego'', aż do pieśni ,,Od morza aż do Tatr''
Mali artyści zebrali zasłużone brawa i gratulacje od
publiczności i zaproszonych gości, wśród których znalazły się:
dwie grupy przedszkolaków „Słoneczka” oraz „Tygryski”
wraz z wychowawcami. Dzień ten dla wielu jest lekcją
patriotyzmu i historii. Uczestnicząc corocznie w obchodach
Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych
wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

Małgorzata Wojnowska
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„Dzień Postaci z Bajek”
nia 16 listopada dzieci z Publicznego Przedszkola
w Domaszowicach wyruszyły w podróż do krainy
bajek. Pani Dyrektor Alicja Lew rozpoczęła ten

wspaniały dzień powitaniem i zaproszeniem do zabawy dzieci,
które przez kilka godzin odgrywały role swoich ulubionych
bajkowych postaci; wszystkie wyglądały uroczo w strojach
księżniczek, rycerzy i innych bohaterów, bawiły się i brały
udział w konkursach. W jednym z nich mogły na przykład
przez chwilę być Kopciuszkiem, który miał za zadanie
oddzielić groch od fasoli. Wszystkie przedszkolaki chętnie
wykonywały polecenia i odgadywały zagadki po mistrzowsku,
jak na prawdziwych znawców bajek przystało. Oczywiście nie
mogło zabraknąć konkursu na najciekawszy kostium i tu

ciężko było dokonać wyboru, wszystkie bowiem były
fantastyczne. Jakby przyjemności było mało Pani Dyrektor
wręczyła upominek i słodycze zwycięzcom konkursów. Tak
piękne wydarzenie musiało zostać uwiecznione. Panie
Dominika Kosiedowska i Izabela Sławska przygotowały
specjalnie na tę okazję dekorację, na tle której każde dziecko
zostało sfotografowane.
To wyjątkowe przedpołudnie upłynęło w przedszkolu w iście
bajkowej atmosferze. Pani Dyrektor Alicja Lew doceniła trud
w przygotowanie się do tego święta i obdarowała wszystkie
dzieci słodkościami. Mnóstwo zabawy, radości i słodkości
sprawiło, że długo będziemy uśmiechać się na wspomnienie
tego dnia, nie da się jednak ukryć, że najpiękniejsze
i najsłodsze były w nim uśmiechy na twarzach dzieci

Izabela Sławska
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Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
anusz Korczak powiedział kiedyś: „Nie ma dzieci, są
ludzie" I to jest prawda. Dziecko to także człowiek, tylko
że jeszcze mały..” Dziecko podobnie jak każdy dorosły,

jest właścicielem praw. Nazywają się one prawami człowieka.
Dnia 20 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień
Praw Dziecka. Jest to wyjątkowy dzień w roku, podczas
którego oczy wszystkich skierowane są na dzieci i ich prawa.
W wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne
inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności
z dziećmi, których prawa nie są respektowane. Dlatego osiem
dni później, w naszym przedszkolu odbył się radosny dzień, ale
z poważnym przesłaniem.

Nasze przedszkolaki odbyły zajęcia pod hasłem
przewodnim: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.
Podczas zajęć przypomnieliśmy dzieciom o ich prawach
i o obowiązkach. Nauczycielki wyjaśniły dzieciom, że są na
świecie rzeczy jednakowe dla wszystkich ludzi. Wyjaśniły

dzieciom, że są to prawa i obowiązki, a to znaczy, że komuś coś
wolno lub czegoś nie wolno oraz że coś powinno się zrobić.

Dzieci obejrzały filmik edukacyjny pt. „ Prawa
dziecka”, po to, by mogły wzbogacić swoją wiedzę o to, jakie
mają prawa, oraz żeby zapamiętały, że wszyscy mamy je takie
same, niezależnie od wieku, rasy, płci, czy pochodzenia.
W czasie zabaw dzieci miały okazję, dowiedzieć się o tym, że
mają liczne prawa min.: prawo do radości, uśmiechu, zabawy,
spokojnej nauki i ciekawego poznawania otaczającego nas
świata. W czasie zabaw nauczycielki podkreślały że oprócz
praw, musimy pamiętać o swoich obowiązkach, takie jak:
sprzątanie zabawek, mycie rąk, szacunek do innych, używanie
„czarodziejskich słów”: Proszę – Przepraszam- Dziękuję –
Dzień dobry – Do widzenia.

Mamy nadzieję, że wiedza o prawach dziecka plus
poczucie własnej wartości, oraz świadomość swoich praw da
dzieciom dobre podstawy do bycia w przyszłości wspaniałym
człowiekiem, rodzicem i obywatelem. Katarzyna Rozdolska

PRZEDSZKOLE
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Makowiec japoński
poleca Przepis:Katarzyna Zalewska

Koło Gospodyń Wiejskich Włochy

Makowiec japoński

Składniki / ok. 30 porcji

Polewa

Przygotowanie

- to ciasto z maku, bez mąki
pszennej, z bakaliami oraz jabłkami. Polany polewą
czekoladową i udekorowany płatkami migdałów i skórką
pomarańczową.

500 g maku (np. mielonego)
1 litr mleka
200 g masła lub margaryny
7 - 9 jaj
400 g cukru pudru
5 łyżek kaszy manny
600 g jabłek
1 łyżeczka proszku do pieczenia
ok. 200 g bakalii (np. po 50 g skórki, moreli, śliwek i

rodzynek)
1 łyżka miodu
kilka kropli aromatu migdałowego

1/4 szklanki (60 ml) śmietanki 18% z kartonika
1 łyżka masła
1 tabliczka czekolady
bakalie np. płatki migdałów, skórka pomarańczowa

Jeśli mamy suchy mak mielony — wsypać do dużego
garnka, zalać mlekiem, przykryć i gotować na
umiarkowanym ogniu przez ok. 25 - 30 minut często
mieszając (na koniec mielony mak wchłonie całe mleko i
napęcznieje). Ostudzić.
Jeśli mamy suchy mak niemielony — gotować w mleku

przez około 1 godzinę. Następnie odcedzić i przekręcić
przez maszynkę (dwukrotnie, najmniejszym sitkiem).
Masło wyjąć z lodówki, pokroić i ocieplić. Oddzielić

żółtka od białek i również ocieplić w temperaturze
pokojowej.
Masło dobrze ubić z cukrem pudrem na puszystą masę

(ok. 8 minut na wysokich obrotach).
Następnie wciąż ubijając dodawać po jednym żółtku,
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cały czas cierpliwie ubijając pomiędzy żółtkami (również
na dużych obrotach).
Teraz dodawać po 1 łyżce maku, na zmianę z kaszą

manny i miksować już trochę krócej i na mniejszych
obrotach.
Dodać jabłka - obrane i starte na tarce o większych

oczkach, następnie proszek do pieczenia, drobno
posiekane bakalie, miód i aromat. Wszystko dokładnie
wymieszać lub wolno zmiksować.
Białka ubić na idealnie sztywną pianę z dodatkiem małej

szczypty soli. Następnie dodać je do masy makowej (w 3
partiach, za każdym razem delikatnie mieszając
szpatułką) i połączyć.
Dużą prostokątną formę o wymiarach nie mniej niż 25

cm x 40 cm wyłożyć papierem do pieczenia, wyłożyć do
niej ciasto, wyrównać powierzchnię i wstawić do
piekarnika nagrzanego do 180 stopni C. Piec przez ok. 50
- 55 minut.
Wyjąć, przestudzić, posmarować polewą: w rondelku

zagotować śmietankę, odstawić z ognia, dodać masło i
połamaną na kosteczki czekoladę. Mieszać do
rozpuszczenia.
Ciasto pokroić i udekorować bakaliami.

Wskazówki
Ciasto można upiec z wyprzedzeniem, będzie świeże

jeszcze przez kilka dni po upieczeniu.
Skórkę pomarańczową (smażoną, kandyzowaną) można

kupić gotową lub przygotować samemu z pomarańczy.
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