
Lipiec -Wrzesień Nr 3/2020 

Dnia 21 września 2020 r. w Urzędzie Gminy Rychtal nastąpiło podpisanie listu intencyjnego wyrażającego 

chęć współpracy w ramach „Partnerstwa na 307" w projekcie partnerskim  pn. „Pilotaż Centrum Wsparcia 

Doradczego” realizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Departament Strategii.

W spotkaniu uczestniczyli włodarze gmin i powiatów obejmujących część samorządów powiatu 

kępińskiego oraz namysłowskiego. 

List intencyjny podpisali Wójt Gminy Baranów Bogumiła Lewandowska–Siwek, Wójt Gminy Domaszowice 

Urszula Medyk, Burmistrz Miasta i Gminy  Kępno Piotr Psikus,  Starosta  Kępiński  Robert Kieruzal, Burmistrz 

Namysłowa Bartłomiej Stawiarski, Starosta Powiatu Namysłowskiego Konrad Gęsiarz, Wójt Gminy Rychtal 

Adam Staszczyk, Wójt Gminy Świerczów Barbara Bednarz, Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik oraz 

Wójt Gminy Wilków Bogdan Zdyb.

Partnerstwo ma na celu wzmocnienie współpracy rozwojowej obszarów zagrożonych trwałą 

marginalizacją i małych miast powiatowych z pogranicza województw wielkopolskiego oraz opolskiego, 

leżących w powiatach kępińskim i namysłowskim, poprzez integrację działań podmiotów publicznych – 

jednostek samorządu terytorialnego, ukierunkowanych nie terytorialnie, lecz funkcjonalnie na płaszczyźnie 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej, które przenikają się wzajemnie. 

Anna Bodzioch

Współpraca w ramach „Partnerstwa na 307"



2 Nasza Gmina

OSP - InformujeSAMORZĄD

Cudze chwalicie, swego nie znacie…
achęcamy wszystkich mieszkańców gminy 
Domaszowice i turystów do zapoznania się z lokalnym Zdziedzictwem kulturowym. W ramach projektu 

partnerskiego pn.: „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa 
kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i 
Rekreacji – część północna” powstała aplikacja Powiat 
Namysłowski - Mobilny przewodnik, gdzie jedną z zakładek są 
gry terenowe. 
Po wybraniu gry pn. „Kapliczki rozsiane wśród pól” aplikacja 
nas pokieruje szlakiem wyremontowanych zabytków po terenie 
gminy Domaszowice, przy każdym obiekcie użytkownik 
otrzyma pytania, na które odpowiedź powinien znaleźć 
w obrębie zabytku, przy którym się znajduje. Po przebyciu całej 
trasy i prawidłowej odpowiedzi na pytania zostanie odkryte 
hasło główne. Zachęcamy do pobierania na swoje smartfony 
powyższej aplikacji i jej używania. Osoby, które zakończą  grę 
terenową, odgadną hasło główne i zgłoszą się do Urzędu Gminy 

Domaszowice do pok. nr 5 otrzymają drobny upominek (liczba 
upominków ograniczona). Upominki czekają również na osoby, 
które chcą się pochwalić swoimi lokalnymi wycieczkami 
i zdecydują się na opublikowanie na facebooku na koncie Nasza 
Gmina Domaszowice swojego zdjęcia przy co najmniej jednym 
obiekcie zabytkowym, który obejmuje gra terenowa, po odbiór 
upominków również zapraszamy do Urzędu Gminy 
Domaszowice, do pokoju nr 5. Życzymy udanych wycieczek 
i radości z odkrywania lokalnego dziedzictwa kulturowego. 

Krótki test wiedzy na temat lokalnego dziedzictwa 
kulturowego: Czy rozpoznajesz jakie obiekty zabytkowe są 
przedstawione na poniższych zdjęciach? 

Jeśli masz jakieś wątpliwości, w którym obiekcie znajdują się 
poniższe detale, zapraszamy do gry terenowej, ona pozwoli 
rozwiać wszelkie wątpliwości.

Marta Morga



Pozyskiwanie środków zewnętrznych
Wiadukt kolejowy w Strzelcach jako obiekt zagrażający 
mieszkańcom Gminy oraz użytkownikom trakcji kolejowej 
PKP wymaga pilnej rozbiórki. Stan techniczny wiaduktu jest 
efektem wieloletnich zaniedbań. Środki finansowe na rozbiórkę 
wiaduktu postanowiłam pozyskać „z zewnątrz”, aby tym 
samym nie obciążać budżetu gminy. W styczniu 2020 r. opisując 
stan faktyczny i prawny wiaduktu, przy dużym zaangażowaniu 
Wiceministra – Marcina Ociepy, zwróciłam się do Prezesa Rady 
Ministrów – Mateusza Morawieckiego o wsparcie finansowe tej 
inwestycji. Kolejnym krokiem było złożenie do Wojewody 
Opolskiego wniosku o dotację z rezerwy ogólnej budżetu 
państwa na zadanie „Rozbiórka wiaduktu nad linią kolejową nr 
143 relacji Kalety-Wrocław Mikołajów w m. Strzelce.” 
We wrześniu br. na podstawie wniosku Wojewody Opolskiego 
zaakceptowanego przez Prezesa Rady Ministrów, Minister 
Finansów podpisał decyzję przyznającą Gminie Domaszowice 
środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa na powyższy cel. 
Wartość dofinansowania wynosi 525 252 zł i stanowi ok. 80% 
wartości realizacji zadania. W obecnej chwili trwają prace nad 
uzgodnieniem projektu rozbiórki z PKP. 

Dziękuję bardzo wszystkim, którzy są zaangażowani 
w realizację tego zadania, a w sposób szczególny: Wojewodzie 
Opolskiemu – Adrianowi Czubakowi i jego pracownikom, 
Radnemu Gminy Domaszowice – Ryszardowi Rybce oraz 
Kierownikowi Referatu Inwestycji, Rozwoju, Ochrony 
Środowiska i Zasobów Komunalnych w Urzędzie Gminy 
Domaszowice - Marcie Morga.

Gminie Domaszowice zostały przyznane środki z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 500  000 zł, które 
zostaną przeznaczone na inwestycje w latach 2020-2022.

We wrześniu zostały złożone do Prezesa Rady Ministrów za 
pośrednictwem Wojewody Opolskiego 2 wnioski o uzyskanie 
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla 
jednostek samorządu terytorialnego. Wnioskowana kwota 
pomocy to 4  100  000,00 zł i stanowi 100% wartości 
inwestycji.  Środki te miałyby być przeznaczone na budowę 
budynku wielofunkcyjnego, który zaspokoi potrzeby 
mieszkańców Gminy Domaszowice w zakresie: kultury, 
bezpieczeństwa, edukacji, tradycji i działalności społecznej. 
Kolejny złożony projekt swoim zakresem obejmuje rozbudowę 
budynku Publicznego Przedszkola w Domaszowicach. 
W ramach inwestycji zostaną dobudowane i doposażone nowe 
sale, w których najmłodsi mieszkańcy Gminy Domaszowice 
będą mogli w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze rozpocząć 
swoją ścieżkę edukacji. Dodatkowo istniejąca część budynku 
przedszkola zostanie poddana termomodernizacji, do 
ogrzewania budynku zostaną zastosowane pompy ciepła lub 
rozwiązania równoważne, zaopatrzenie w energię elektryczną 
będzie pochodziło z mikroinstalacji fotowoltaicznej. Ponadto 
zaplanowano rozbudowę placu zabaw i zagospodarowanie 
terenu wokół przedszkola.

Trwają prace nad wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 
o dofinansowanie zadania pn.: „Montaż instalacji 
odnawialnych źródeł energii na budynku Szkoły Podstawowej 
im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach”. Inwestycja 
będzie polegała na montażu na dachu budynku szkoły 
mikroinstalacji fotowoltaicznej, która zaspokoi potrzeby 
placówki na energię elektryczną. Wartość zadania to ok. 160  
000 zł, z tego wnioskowane dofinasowanie do 50% wartości 
inwestycji.
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Wójt Gminy Domaszowice – Urszula Medyk

Powszechny Spis Rolny 2020

Szanowni Rolnicy z terenu Gminy Domaszowice,

W okresie od 1 września do 31 listopada 2020 r. stoi przed nami 
bardzo ważne zadanie – realizacja Powszechnego Spisu Rolnego, 
który odbywa się raz na 10 lat.

Spis Rolny 2020 uregulowany został ustawą z dnia 31 lipca 2019 
r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. W trakcie spisu rolnego 
zbierane będą dane, dotyczące m.in. osoby kierującej 
gospodarstwem rolnym, położenia gospodarstwa na obszarach o 
ograniczeniach naturalnych, osobowości prawnej, typu 
własności użytków rolnych, produkcji ekologicznej, rodzaju 
użytkowanych gruntów, powierzchni zasiewów według upraw, 
powierzchni nawadnianej, zużycia nawozów mineralnych 
i organicznych, pogłowia zwierząt gospodarskich, rodzaju 
budynków gospodarczych, a także wkładu pracy w gospodarstwo 
rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego 
oraz pracowników najemnych.
Dane zebrane w spisie są niezbędne do racjonalnego planowania 
programów rozwojowych polskiego rolnictwa, zarówno w skali 
krajowej, jak i lokalnej, czyli na terenie naszej gminy. Dostarczą 

informacji na temat sytuacji demograficznej, społecznej 
i gospodarczej rolników, a także prowadzonej produkcji rolnej.
W spisie muszą wziąć udział wszystkie gospodarstwa rolne. 
Można zrealizować ten obowiązek trzema metodami, 
tj. poprzez:
- samospis internetowy (https://spisrolny.gov.pl),
- wywiad telefoniczny,
- wywiad z rachmistrzem terenowym. 
Metodą zalecaną jest samospis internetowy, który polega na 
samodzielnym wprowadzeniu informacji do formularza ankiety 
spisowej dostępnej na stronie internetowej GUS.
Dane zebrane od rolników w ramach PSR będą objęte tajemnicą 
statystyczną (art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 o statystyce 
publicznej), a za ich ujawnienie grozi kara pozbawienia 
wolności.
Dlatego też, jako Gminny Komisarz Spisowy zwracam się do 
Państwa z gorącą prośbą o obdarzenie zaufaniem pracowników 
służb spisowych, a w szczególności rachmistrza spisowego oraz 
zrozumienie potrzeby obowiązkowego udziału w Powszechnym 
Spisie Rolnym 2020. Państwa zaangażowanie i rzetelne 
informacje, będą wiarygodnym materiałem informacyjnym, 
niezbędnym do efektywnego zarządzania gospodarką rolną.

Gminny Komisarz Spisowy
Wójt Gminy Domaszowice

Urszula Medyk
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Przypominamy, że samospisu internetowego mogą Państwo dokonać na specjalnie do 
tego przygotowanym stanowisku, które znajduje się w pok. nr 14 Urzędu Gminy 
Domaszowice. 

Ze stanowiska można skorzystać w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7:30 do 15:30 od 
poniedziałku do piątku. 

Wsparcia udzielają członkowie Gminnego Biura Spisowego: Jacek Majcher oraz Marta 
Morga.

Stanowisko do samospisu PSR 2020

„Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"
w Gminie Domaszowice

Gmina Domaszowice po raz kolejny  pozyskała środki na 
zakup sprzętu, tym razem z programu „Zdalna Szkoła+ 
w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ”, w rezultacie, 
którego otrzymała grant w kwocie 44  427,60 zł, stanowiący 
100% wkładu z UE. 
Głównym celem programu jest doposażenie szkół w sprzęt 
komputerowy, niezbędny do prowadzenia zdalnego 
kształcenia. Z otrzymanych pieniędzy Gmina Domaszowice 
zakupiła 14 laptopów, które zostały przekazane do Szkoły 
Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach, 
zgodnie ze zgłoszonym przez Dyrektora zapotrzebowaniem. 

Anna Opala

Realizacja Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa w Szkole Podstawowej 

im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach

W związku z podpisaniem  29 czerwca 2020 r. umowy na 
realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 
w 2020 r., i zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia   
26 listopada  2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, form 
i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 
organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w 
zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję 
i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup 
nowości wydawniczych, Gmina Domaszowice wzbogaciła  
księgozbiór biblioteki szkolnej o 684 pozycje - nowości 
wydawniczych na  kwotę 15  000,00 zł (12  000 zł pozyskano z 
dotacji celowej budżetu państwa, a 3 000 zł to wkład własny 
organu prowadzącego szkołę). Jakie  książki stanęły na 
bibliotecznych półkach? Na pewno pojawiła się literatura 
klasyczna, powieści obyczajowe, komiksy i fantastyka, lektury 
i audiobooki. Na liście znajdują się zarówno pozycje z literatury 
polskiej, jak i powszechnej. Przybyło też tomików poetyckich, a 
także znanych i lubianych baśni oraz bajek. Nie zabrakło 
nowości na rynku wydawniczym. Z książkowych zakupów 
ucieszą się i młodsze, i starsze dzieci. 

Anna Opala
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Uruchomienie internetowej wyszukiwarki grobów i osób pochowanych GROBONET 
dla  Cmentarza Komunalnego w Domaszowicach

Informacja o remontach dróg gminnych na terenie Gminy Domaszowice

Informujemy, że została uruchomiona internetowa 
wyszukiwarka osób pochowanych GROBONET dla Cmentarza 
Komunalnego przy ul. Głównej w Domaszowicach, dzięki 
której można z łatwością odnaleźć miejsce spoczynku bliskich.

Wyszukiwarka pozwala dokładnie i  jednoznacznie określić 
położenie grobu na mapie cmentarza, dzięki czemu ułatwione 
jest odnalezienie go w terenie. Ponadto, program umożliwia 
komunikację z Administratorem cmentarza dzięki możliwości 
generowania formularzy służących do opłaty miejsca lub 
zgłoszenia błędu i przesyłania go do administracji. Program 
umożliwia także zapalenie wirtualnego znicza, co może być 
szczególnie przydatne dla osób które nie mogą zrobić tego 
osobiście. 
Dzięki wyszukiwarce GROBONET osoba szukająca miejsca 
pochówku swoich bliskich może odnaleźć je błyskawicznie 

Karolina Polak

Osobom, których bliscy pochowani są na Cmentarzu 
Komunalnym w Domaszowicach  przypominamy 
o konieczności wnoszenia opłat z tytułu przedłużenia ważności 
zachowania grobów. Zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. 
o cmentarzach i chowaniu zmarłych, termin utrzymania grobu 
upływa po dwudziestu latach od chwili pochówku lub po 
wygaśnięciu opłaty za przedłużenie ważności grobu. 
W  przypadku nie przedłużenia na następne 20 lat opłaty za 
miejsce rezerwowane, rezerwacja wygasa automatycznie 
w dniu upływu 20 lat od daty wniesienia opłaty. Po tym terminie 
miejsce pozostaje do dyspozycji zarządu cmentarza. 
Opłaty z  tytułu ważności zachowania grobu należy wnosić 
przelewem na konto Urzędu Gminy Domaszowice – 85 8890 
0001 0108 0031 2001 0068, w tytule wpisując imię i nazwisko 
osoby  pochowane j  na  Cmenta rzu  Komunalnym 
w Domaszowicach oraz za co wnoszona jest opłata (np. 
przedłużenie rezerwacji, przedłużenie korzystania z miejsca). 
Stawki opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego 
znajdują się w załączniku do  Uchwały Rady Gminy 
Domaszowice Nr XIV.111.2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r, 
którego treść została zamieszczona poniżej.

STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z CMENTARZA 
KOMUNALNEGO W DOMASZOWICACH ORAZ 
URZĄDZEŃ CMENTARNYCH
§ 1. Ustala się opłaty za korzystanie z Cmentarza Komunalnego 
w  D o m a s z o w i c a c h  d a l e j  z w a n e g o  C m e n t a r z e m  
w następujących wysokościach:
1) Za dwudziestoletnie korzystanie z miejsca pod grób ziemny 
pojedynczy:

a) dla osoby dorosłej - 100,00 zł 
b) dla dziecka do lat sześciu - 50,00 zł
2) Za rezerwację jednego dodatkowego miejsca pod grób ziemny 
pojedynczy na okres 20 lat - 200,00 zł
3) Za przedłużenie korzystania z miejsca pod grób ziemny 
pojedynczy lub przedłużenie rezerwacji takiego miejsca 
na okres 20 lat - 100,00 zł 
4) Za dwudziestoletnie korzystanie z miejsca pod grób 
murowany (grobowiec) pojedynczy lub za przedłużenie 
korzystania z miejsca pod grób murowany (grobowiec) 
pojedynczy - 200,00  zł
5) Za rezerwację jednego dodatkowego miejsca pod grób 
murowany (grobowiec) pojedynczy lub przedłużenie rezerwacji 
- 300,00 zł 
2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 3,4 i 5 obowiązują 
również za przedłużenie korzystania przez kolejne 20 lat 
z grobów istniejących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały 
oraz za przedłużenie rezerwacji na kolejne 20 lat miejsc 
zarezerwowanych przed dniem wejścia w życie niniejszej 
uchwały.
3. Opłaty za korzystanie z miejsc pod grób dokonuje się po 
okazaniu aktu zgonu.
§ 2. Opłaty za korzystanie z urządzeń cmentarnych i inne:
1) Wynajęcie kaplicy cmentarnej na dobę - 65,00 zł
2) Opłata za grunt pod urządzenia rabatki, ławki (za 1m²) - 10,00 
zł
3) Opłata za ekshumację - 50,00 zł
4) Opłata za nieterminowe opłacenie grobu (powyżej dwóch lat) 
- 30,00 zł

Karolina Polak

i praktycznie z każdego miejsca na świecie za pośrednictwem 
Internetu.
Link do wyszukiwarki: https://domaszowice.grobonet.com

Opłaty za Cmentarz

W okresie letnim bieżącego roku wykonano remonty dróg 
gminnych. Zakres prac to uzupełnianie ubytków masą 
bi tumiczną na gorąco z  wycinaniem krawędzi ,  
w miejscowościach: Wielka Kolonia, Szerzyna, Włochy, 
Gręboszów i Polkowskie. Ponadto uzupełniono ubytki masą 
bitumiczną na gorąco na parkingu w Domaszowicach. 
Dodatkowo Wykonano ścinkę poboczy dróg gminnych 
w Siemysłowie i Wielkiej Kolonii – drogi nr 100 315 O i 100 
314 O oraz na Szerzynie, droga nr 100 309 O.

Marcin Korecki
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Informacja o odebranych odpadach na terenie Gminy Domaszowice

W dniach 25 maja 2020 r.,25 czerwca 2020 r., 11 sierpnia 2020 r., 29 września 2020 r., 
odbyły się sesje Rady Gminy Domaszowice, podczas których podjęto uchwały w sprawach:

Wójt Gminy Domaszowice informuje, że zakończył się odbiór 
wyrobów zawierających azbest w ramach Ogólnopolskiego 
programu finansowania usuwania wyrobów zawierających 
azbest w roku 2020. Azbest usunięto z 8 obiektów 

w miejscowościach: Siemysłów, Domaszowice, Woskowice 
Górne i Polkowskie. Zakończył się również odbiór odpadów 
z folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności 
rolniczej w bieżącym roku. 

1) rozpatrzenia petycji z  dnia 02  kwietnia 2020  r. w interesie 
publicznym w  zakresie  zmiany przepisów prawa miejscowego 
(wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej");
2) rozpatrzenia wniosku z  dnia 29  kwietnia 2020  r.;
3) o zmianie uchwały Nr XI.87.2019 Rady Gminy Domaszowice 
z  dnia 30  grudnia 2019  r. w  sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej;
4) o zmianie uchwały w  sprawie uchwały budżetowej gminy 
Domaszowice na 2020  rok;
5) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej we 
Włochach;
6) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Namysłowskiego 
na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej DP 
1111  O  na odcinku DK 42  - skrzyżowanie z  DP 1197  O   
w miejscowości Wielołęka”;
7) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z  Gminą 
Namysłów w  sprawie zasad finansowania w  2020 roku opieki 
zapewnianej w  żłobkach dzieciom z terenu gminy Domaszowice;
8) udzielenia Wójtowi Gminy Domaszowice wotum zaufania;
9) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 
Domaszowice za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Gminy Domaszowice za 2019 rok;
10) udzielenia Wójtowi Gminy Domaszowice absolutorium 
z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za rok 2019;
11) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Domaszowice oraz określenia granic 
obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę 
na obszarze Gminy Domaszowice od dnia 1  września 2020  roku;
12) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
stanowiących własność gminy Domaszowice;
13) przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i  odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Domaszowice;
14) zmieniająca uchwałę w  sprawie poboru podatków w  drodze 
inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
15) o zmianie uchwały Nr XI.87.2019 Rady Gminy Domaszowice 
z  dnia 30  grudnia 2019  r. w  sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej;
16) o zmianie uchwały w  sprawie uchwały budżetowej gminy 
Domaszowice na 2020  rok;
17) rozpatrzenia petycji z dnia 31 maja 2020 r. w interesie 

publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego;
18) zmiany uchwały Nr XVI.134.2020 Rady Gminy 
Domaszowice z  dnia 25  czerwca 2020  r. w  sprawie przyjęcia 
Regulaminu dostarczania wody i  odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Domaszowice;
19) określenia średniej ceny jednostki paliwa w  gminie 
Domaszowice na rok szkolny 2020/2021;
20) określenia zasad dowozu do szkół i  przedszkoli uczniów oraz 
wychowanków, wobec których Gmina Domaszowice nie  ma 
ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu;
21) poboru podatków w  drodze inkasa oraz określenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso;
22) zapewnienia wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i  
organizacyjnej;
23) o zmianie uchwały Nr XI.87.2019 Rady Gminy 
Domaszowice z  dnia 30  grudnia 2019  r. w  sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej;
24) o zmianie uchwały w  sprawie uchwały budżetowej gminy 
Domaszowice na 2020  rok;
25) wyrażenia zgody na zawarcie umowy z  Przedsiębiorstwem 
Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z  o.o. o  
świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego;
26) wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Domaszowice; 
27) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Domaszowice;
28) o zmianie uchwały Nr XI.87.2019 Rady Gminy 
Domaszowice z  dnia 30  grudnia 2019  r. w  sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej;
29) o zmianie uchwały w  sprawie uchwały budżetowej gminy 
Domaszowice na 2020  rok;
30) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Domaszowicach.

Podczas XVIII sesji w dniu 29.09.2020 r. Rada Gminy 
Domaszowice wybrała  Przewodniczącego Rady. Nowym 
Przewodniczącym Rady Gminy Domaszowice został  Krzysztof 
B i a ł k o w s k i ,  k t ó r y  d o t y c h c z a s  p e ł n i ł  f u n k c j e  
Wiceprzewodniczącego Rady.

Marcin Korecki

Mariola Czochór
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OSP - InformujeSAMORZĄD

PODSUMOWANIE WYDAWANEJ ŻYWNOŚCI DLA MIESZKAŃCÓW 
GMINY – PODPROGRAM 2019 POPŻ

W dniu 28.08.2020r. Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Domaszowicach zakończył wydawanie żywności z 

Opolskiego Banku Żywności w Luboszycach w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2019.

W okresie od stycznia do końca sierpnia 2020 r. mieszkańcy 

Gminy Domaszowice otrzymali paczki żywnościowe w skład 

których wchodziły: mleko UHT – 1224 kg, makaron jajeczny – 

720 kg, cukier biały – 982 kg, olej rzepakowy – 975 kg, sok 

jabłkowy – 480 kg, groszek z marchewką – 572 kg, fasola biała - 

280 kg,   ryż biały – 480 kg, szynka drobiowa – 453,6 kg, 

powidła śliwkowe – 436,20 kg, gołąbki w sosie pomidorowym – 

414,80 kg, filet w oleju – 247,52 kg, kasza gryczana – 369 kg, ser 

podpuszczkowy dojrzewający – 490 kg, koncentrat 

pomidorowy – 194,56 kg, buraczki wiórki – 255,50 kg, 

makaron kukurydziany – 260 kg, herbatniki maślane – 100 kg, 

pasztet wieprzowy – 76,80 kg.

Łącznie 9,01098 ton zostało rozdane 241 osobom znajdującym 

się w trudnej sytuacji życiowej, które złożyły stosowne 

oświadczenia potwierdzające ich dochody. Pomoc ta 

w znacznym stopniu wpłynęła na zmniejszenie kosztów zakupu 

żywności w rodzinach, które skorzystały z w/w pomocy. 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach 

składa serdeczne podziękowania pracownikom Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Domaszowicach, strażakom OSP 

w Strzelcach oraz kurierom społecznym za pracę przy 

dystrybucji żywności.

Jolanta Sławska
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SAMORZĄD

Warsztaty kulinarne w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym, Podprogram 2019

W dniu 3 września 2020 r. na 
t e r e n i e  O ś r o d k a  P o m o c y  
Społecznej w Domaszowicach na 
Sali Narad odbyły się zajęcia 
kulinarne w ramach Programu 
O p e r a c y j n e g o  P o m o c  
Żywnościowa 2014 – 2020 
w s p ó ł f i n a n s o w a n e g o  z  
Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym, 
P o d p r o g r a m  2 0 1 9 .  B a n k  
Żywności prowadzi warsztaty 
edukacji ekonomicznej, jako 
element działań towarzyszących.
Warsztaty miały na celu wskazać 
różne możliwości wykorzystania 
produktów z Banku Żywności, 

a także szerzenie wiedzy o zdrowym i kreatywnym gotowaniu. 
Warsztaty kulinarne udowadniają, że z prostych składników 
i przypraw można wyczarować smaczne i zdrowe posiłki, oraz 
że gotowanie to świetna zabawa i doskonały sposób na wspólne 
spędzanie czasu. 

W ich trakcie uczestnicy poznali przepisy na smaczne dania, 
które stanowią bazę zdrowej, zbilansowanej diety. Podczas 
warsztatów trener Banku Żywności pokazał jak w nieoczywisty 
sposób wykorzystać zwykłe produkty. Uczestnicy 
przygotowali różne potrawy miedzy innymi: pastę jajeczną na 
chlebku ryżowym, ciastko z płatków owsianych, banan 
z miodem i cynamonem polany sosem gruszkowo- jabłkowym 
oraz spaghetti z cukinii i marchewki, a także carpaccio z buraka 
z serem feta na roszponce.

Beneficjenci chętnie uczestniczyli w realizowanych zajęciach.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach 
ogłasza

zbiórkę odzieży i obuwia dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy

Przedświąteczne porządki warto połączyć z pomocą potrzebującym.
Jeśli w Twojej szafie zabiera miejsce wciąż nadający się do użytku ciuch, którego nie używasz – przynieś go do OPSu.

Jaką odzież zbieramy?
Przede wszystkim wszelkiego rodzaju ciepłe ubrania wierzchnie: kurtki, czapki, szaliki, rękawiczki, spodnie, ciepłe koszule 

np. flanelowe, swetry, obuwie. Zwracamy się z prośbą, aby odzież była czysta i zdatna do użytkowania!
Zbiórka odbędzie się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaszowicach, ul. Główna 24A. 

Ubrania można przekazywać w godzinach od 13.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku. Zbiórka  będzie trwać do końca 
grudnia 2020 r.  Jeśli problemem jest transport – zapytaj pracownika socjalnego lub zadzwoń.

Z góry dziękujemy wszystkim, którzy wezmą udział w akcji.
Magdalena Adamska-Wiącek

Szanowni  Dyrektorzy, nauczyciele i Pracownicy Oświaty

Z okazji Dnia  Edukacji Narodowej,  składam Państwu  wyrazy uznania 

i szacunku za trud codziennej pracy  pedagogiczno-wychowawczej.

Pragnę Państwu podziękować za wysiłek i oddanie  w przekazywaniu wiedzy oraz 

wartości, które wpływają na rozwój i postawę w życiu młodego człowieka.

Życzę wielu chwil radości w  pracy, satysfakcji  z wykonywanych obowiązków, wielu 

sukcesów  oraz dużo zdrowia i osobistego szczęścia.

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Domaszowice  Urszula Medyk 

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Domaszowice  Urszula Medyk 

Anna Stefaniak
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76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego  

81. rocznica wybuchu II wojny światowej 

1 sierpnia obchodzimy święto państwowe – Narodowy Dzień 
Pamięci Powstania Warszawskiego. Święto zostało 
ustanowione w 2010 roku w hołdzie bohaterom Powstania 
Warszawskiego, którzy w obronie kraju walczyli o wyzwolenie 
stolicy sprzeciwiając się okupacji niemieckiej oraz zagrażającej 
Polsce niewoli sowieckiej.

1 września 1939 r. wojska niemieckie bez wypowiedzenia 
wojny przekroczyły o świcie na całej niemal długości granice 
Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym pierwszą 
kampanię II wojny światowej.

W rocznicę  wybuchu II wojny światowej Wójt Gminy 
Domaszowice Urszula Medyk wraz z  Sekretarz Gminy Anną 

W dniu 1 sierpnia 20202 r. dla upamiętnienia 76. rocznicy 
wybuchu Powstania Warszawskiego Sekretarz Gminy Anna 
Bodzioch w imieniu Wójta Gminy Domaszowice oddała hołd 
wszystkim tym, którzy walczyli w powstaniu składając kwiaty 
pod tablicą  pamięci, ku czci walczących i poległych za 
wolność naszej Ojczyzny znajdującą się przed budynkiem 
Urzędu Gminy Domaszowice.

Bodzioch  w obecności zgromadzonych radnych, sołtysów 
i pracowników Urzędu Gminy Domaszowice złożyły kwiaty  
pod tablicą  pamięci, ku czci walczących i poległych za 
wolność naszej Ojczyzny znajdującą się przed budynkiem 
Urzędu Gminy. Wszyscy zgromadzeni oddali hołd  wszystkim 
ofiarom i walczącym w II wojnie światowej. 

Edyta Matkowska

Edyta Matkowska
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Msza Święta Dożynkowa 
W dniu 13 września 2020 r.  w kościele Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski w Domaszowicach odbyła się  Msza 
Święta Dożynkowa w podziękowaniu za tegoroczne zbiory, 
z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rolników i ich rodzin oraz 
mieszkańców Gminy Domaszowice. Mszę Świętą 
koncelebrował  Proboszcz  Parafii Szymonków ks. Damian 
Kubisz, któremu towarzyszyli ks. Tadeusz Strugała –Dziekan 
Dekanatu Namysłów Wschód i ks.  Piotr  Bałtarowicz 
– Proboszcz Parafii Siemysłów.  

Starostami Mszy Dożynkowej byli: Anna Szmyd 
z miejscowości Włochy oraz Bogusław Klimek z miejscowości 
Woskowice Górne. Po zakończeniu Mszy Świętej starostowie  
poczęstowali chlebem wszystkich uczestników święta 
polonów. W nabożeństwie uczestniczyli:Wójt Gminy 
Domaszowice Urszula Medyk, Sekretarz Gminy Anna 
Bodzioch, Skarbnik Gminy Janusz Tryk, pracownicy Urzędu 
Gminy, radni, sołtysi, mieszkańcy oraz  poczty sztandarowe 
Ochotniczych Straży Pożarnych ze Strzelec, Siemysłowa 
i Włoch. 

Edyta Matkowska
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Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
Dnia 20 września 2020 r. obchodzimy Ogólnopolski Dzień 
Przedszkolaka.  Z tej okazji  Wójt Gminy Domaszowice 
Urszula Medyk wraz z Sekretarz Gminy Anną Bodzioch 
odwiedziły przedszkolaków z Publicznego Przedszkola 
w Domaszowicach, aby wspólnie z dziećmi uczcić ich święto. 

Dzieciom złożyły życzenia i poczęstowały słodkościami.  
Na pamiątkę tego wyjątkowego dnia każdy przedszkolak 
i uczestnicy spotkania  obdarowani zostali okolicznościowymi 
medalami. Na zakończenie wesołej zabawy zostały 
wypuszczone do nieba baloniki z marzeniami. 

20 października - Europejski Dzień Seniora 

Z okazji zbliżającego się  Dnia Seniora  składam  wszystkim Seniorom 
gorące życzenia zdrowia i wielu lat życia, 

wypełnionego radością i satysfakcją z przeżytych lat
 oraz szacunkiem i miłością najbliższych.

Niech omijają Państwa troski i smutki dnia codziennego.
Życzę spełnienia wszystkich marzeń i zamierzeń, 

aby stale towarzyszył Wam niegasnący zapał w ich realizacji,
 a w życiu osobistym dopisywały

 pomyślność i szczęście.

Wójt Gminy Domaszowice  Urszula Medyk

Z okazji zbliżającego się  Dnia Seniora  składam  wszystkim Seniorom 
gorące życzenia zdrowia i wielu lat życia, 

wypełnionego radością i satysfakcją z przeżytych lat
 oraz szacunkiem i miłością najbliższych.

Niech omijają Państwa troski i smutki dnia codziennego.
Życzę spełnienia wszystkich marzeń i zamierzeń, 

aby stale towarzyszył Wam niegasnący zapał w ich realizacji,
 a w życiu osobistym dopisywały

 pomyślność i szczęście.

Wójt Gminy Domaszowice  Urszula Medyk

Edyta Matkowska
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BIBLIOTEKA

Zajęcia wakacyjne z atrakcjami w Bibliotece 
W miesiącu l ipcu Gminna Biblioteka Publiczna 
w Domaszowicach zorganizowała zajęcia wakacyjne 
z atrakcjami dla dzieci z terenu Gminy na  Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Domaszowicach, które pozwoliły na twórcze 
i czynne spędzenie wolnego czasu. Zajęcia poprowadzili  
Damian Gorazdowski i Edyta Matkowska, którzy zabawiali 
dzieci różnymi tańcami, grami i zabawami. Na uczestników 
czekało wiele atrakcji, a między nimi: malowanie twarzy, 

zaplatanie kolorowych warkoczyków, kule, zjeżdżalnia, wata 
cukrowa i popcorn. Dzieci bardzo chętnie brały udział we 
wszystkich zajęciach i atrakcjach. Na zakończenie zajęć 
wakacyjnych uczestnicy zostali poczęstowani słodkościami 
przez Wójta Gminy Domaszowice Urszulę Medyk.     
Bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc przy zaplataniu 
kolorowych warkoczyków Paniom: Ewelinie Kubisiewicz, 
Krystynie Kasprzyckiej, Magdalenie Cymbała.     

Edyta Matkowska
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BIBLIOTEKA

Warsztaty wakacyjne MINECRAFT z elementami programowania.
W dniach od 13.07.2020 do 24.07.2020  odbyły się wakacyjne 
warsztaty dla fanów MINECRAFTA, których organizatorem byli 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Domaszowicach i Gminna Biblioteka Publiczna w 
Domaszowicach. Warsztaty odbyły się w 12-osobowych grupach 
dostosowanych do wieku oraz poziomu umiejętności tak, aby 
wszyscy uczestnicy czuli się komfortowo. Każdy z kursantów 
pracował przy osobnym laptopie. Zajęcia prowadzone były przez 
instruktora, rozłożone  na 5 spotkań przez pięć kolejnych dni po 4 
godziny z przerwą na  poczęstunek. Warsztaty odbyły się na 
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Domaszowicach. Na zajęciach 
dzieci uczyły się kodować w obrazkowym języku LUA 
w środowisku Minecraft. Tworzyły programy, które będą 
wykopywać diamenty, budować domy i walczyć z potworami. 
Podczas zajęć praktycznych dzieci rozwijały przede wszystkim 
swoje umiejętności analityczne, logiczne myślenie, planowanie 
przestrzenne i kreatywność. Warsztaty łączyły ze sobą frajdę 
z grania, rozwijanie umiejętności społecznych oraz podstawy 
programowania.

W trakcie zajęć dzieci odwiedziła  policjantka 
ds. profilaktyki Katarzyna Ulbrych, która rozmawiała z nimi 
o bezpieczeństwie podczas wakacji. Młodzi słuchacze 
z zaciekawieniem uczestniczyli w zajęciach. Dowiedzieli się 
między innymi, jak unikać zagrożeń, z którymi mogą spotkać się 
podczas sezonu wakacyjnego. Policjantka omówiła podstawowe 
zasady  bezp ieczeńs twa  nad  wodą .  Rozmawia ła  
o bezpieczeństwie na drodze i rozdawała odblaski oraz ulotki 
informacyjne.

Na zakończenie warsztatów wakacyjnych Minecraft 
z elementami programowania odbyły się konkursy 
profilaktyczne na projekty graficzne pod hasłami „Mój 
wymarzony dom” i „Mój wymarzony zawód”. Za wszystkie 
prace, które były bardzo twórcze Komisja przyznała  ex aequo 
I miejsca wszystkim uczestnikom. Nagrody i dyplomy za udział 
w Konkursach wręczyły Wójt Gminy Urszula Medyk 
i  Sekretarz Gminy Anna Bodzioch.

Edyta Matkowska
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BIBLIOTEKA

Narodowe Czytanie w Domaszowicach
W dniu 18 września 2020 r. Wójt Gminy Domaszowice 
i Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach włączyły się 
do akcji Narodowego Czytania zainicjowanego przez 
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Ideą 
akcji jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na 
piękno polskiej literatury oraz wzmacnianie narodowej 
tożsamości.  Tegoroczną lekturą była „Balladyna” Juliusza 
Słowackiego. To wybitne dzieło polskiego romantyzmu. 
Na spotkaniu młodzież z klas VIII pod kierunkiem Pań: Jolanty 
Bogacz i Iwony Nawolskiej czytała fragmenty utworu Akt I 
– scena 3.  Piękna interpretacja, czytanie z podziałem na role 
i modulacja głosem przez czytających sprawiła, że wydarzenia 
opisane w „Balladynie” ożyły kolejny raz. 

Przez ponad godzinę mogliśmy poczuć klimat panujący 
w utworze. W akcji wzięli udział: Wójt Gminy Domaszowice 
Urszula Medyk, Sekretarz Gminy Anna Bodzioch, 
Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw 
Socjalnych, Porządku Publicznego i Samorządu – Czesław 
Grabowski oraz Dyrektorzy Szkoły Podstawowej im. Stefana 
Żeromskiego w Domaszowicach
Na pamiątkę tego wydarzenia osoby czytające i uczestnicy  
akcji otrzymali egzemplarz „Balladyny” z okolicznościowa 
pieczęcią, przesłaną z Kancelarii Prezydenta RP. 
Dziękujemy naszym lektorom za wzorcowe czytanie, 
dziękujemy  wszystkim uczestnikom tej pięknej akcji.

Edyta Matkowska

Spektakl teatralny pt. „Złota kaczka”

W dniu 24 lipca 2020 r. Wójt Gminy Domaszowice Urszula 
Medyk zaprosiła wszystkie dzieci na teatralne pożegnanie 
wakacji. Dzieci obejrzały teatrzyk  pt. „ Złota kaczka” 
w wykonaniu krakowskich aktorów. Jedną z ciekawszych 
legend warszawskich przedstawiającą historię biednego 
Szewczyka, który postanowił odmienić swój los i stać się 
bogatym. Dzięki zaklętej w kaczkę złej księżniczce bohater 

legendy przechodzi próbę własnego charakteru i wraz 
z młodymi widzami przekonuje się czy warto być zachłannym. 
Legenda o Złotej Kaczce uczy, że szczęście dają nie pieniądze, 
lecz praca i zdrowie. Nie można być złym i samolubnym, jak ta 
zaklęta księżniczka, lecz dobrym jak szewczyk. Teatrzyk był 
bardzo pouczający i podobał się wszystkim dzieciom, czego 
wyrazem były duże brawa którymi nagrodziły artystów. 

Edyta Matkowska
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OSP - InformujeBIBLIOTEKA

Co warto przeczytać

Wstrząsająca historia kobiety, która wbrew swojej woli została surogatką szejka

Ola, młoda i oddana pracy pielęgniarka, dostaje pracę jako opiekunka niepełnosprawnej córki 
saudyjskich arystokratów. Na miejscu okazuje się jednak, że pani domu ma dla niej zupełnie inne 
zadanie niż to, na które wskazywał kontrakt. Dziewczyna wpada w misterną pułapkę intryg trzęsącej 
arabską rodziną matrony i znajduje się w sytuacji bez wyjścia. W tym oszustwie cel jest jeden – 
macierzyństwo za wszelką cenę. Ola wbrew swojej woli zachodzi w ciążę z synem szejka. 
Rozpoczyna się koszmar, który zmieni jej życie, bo w Arabii Saudyjskiej za nieślubną ciążę grozi 
nawet kara śmierci.

Marcin Margielewski wysłuchał zwierzeń, na które bohaterka była gotowa dopiero po dekadzie od 
tamtych wydarzeń.

Do czego są w stanie posunąć się bogate arabskie rodziny, by ukryć wstydliwą bezpłodność? Jaką 
cenę są gotowe zapłacić za rodzicielstwo? I dlaczego jedne kobiety wyrządzają krzywdę innym, w 
kraju, w którym wszystkie mają tak niewiele praw?

Tytuł: Urodziłam dziecko szejka | Autor Marcin Margielewski

Dotacja na zakup książek

Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach w ramach 

Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek publicznych”, uzyskała na 2020 r. 

dotację w wysokości 3 000 zł.
Celem Programu jest wzmacnianie aktywności czytelniczej 

w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby 

wypożyczonych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników. 

Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków 

czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, 

możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacji 

zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej 

dla użytkowników bibliotek.
Z pewnością możliwość uczestnictwa w programie i pozyskane 

środki finansowe w połączeniu z finansowym udziałem 

własnym zagwarantowanym przez władze samorządowe 

Gminy Domaszowice dają możliwość aktualizowania zasobów 

bibliotecznych i przede wszystkim pozwalają na 

systematyczny dopływ  nowości wydawniczych, często 

poszukiwanych przez czytelników naszej biblioteki.
Drodzy Czytelnicy zapraszamy do odwiedzenia biblioteki! 

Edyta Matkowska

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
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Zajęcia profilaktyczne w klasie pierwszej
Uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Stefana 

Żeromskiego w Domaszowicach we wrześniu uczestniczyli 

w zajęciach integracyjnych. Poznawali teren szkoły oraz zasady 

panujące w niej. Wspólnie z wychowawcą ustalili reguły, które 

będą obowiązywały przez cały rok szkolny w klasie. 

Pierwszoklasiści uczestniczyli również w zajęciach 

profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa podczas 

pandemii Covid-19. Najmłodsi uczniowie szkoły wzorowo 

przestrzegają zasad bezpiecznej nauki i zabawy: zasłaniają usta 

i nos, utrzymują dystans społeczny, przestrzegają higieny - myją 

i dezynfekują ręce. 
W ramach utrwalenia przekazanych na początku roku 

szkolnego informacji dotyczących bezpieczeństwa podczas 

pandemii został zorganizowany przez wychowawcę cykl zajęć, 

na których prezentowane były filmy edukacyjne, prezentacje 

multimedialne, plansze edukacyjne oraz gazetki tematyczne.
Kolejny poruszany temat dotyczył bezpieczeństwa na drodze. 

Uczniowie dowiedzieli się jak bezpiecznie przechodzić przez 

jezdnię oraz poznali znaki drogowe. Został zaprezentowany 

film edukacyjny dotyczący sygnalizacji świetlnej

i bezpieczeństwa na drodze. Podczas zajęć pierwszoklasiści 

wykonali pracę plastyczno-techniczną pt. „Sygnalizator 

świetlny moim przyjacielem”. Uczniowie wykazali się 

ogromną wiedzą i zainteresowaniem poruszanymi tematami. 

Kamila Rusyn 

Joanna Barszcz

Ekologicznie i zdrowo…bo rowerowo!
16 września 2020 roku wybraliśmy się na wycieczkę  rowerową 

do Michalic. Przed wyjazdem odbyła się krótka prelekcja na 

temat prawidłowej jazdy w kolumnie, przypomnienia 

przepisów ruchu drogowego, rozpoznawania znaków 

drogowych. 
Grupa rowerowa składająca się z 11 uczniów klasy VIII b oraz 

dwóch opiekunów: wychowawcy Joanny Barszcz 

i kleryka odbywającego praktykę u nas w szkole z samego rana 

wyruszyła w trasę: Strzelce - Bukowa Śląska - Michalice 

w większości ścieżkami rowerowymi. 
Dzień był przepiękny, słońce od rana ogrzewało powietrze, 

powiewał delikatny wietrzyk.  Naszym głównym celem było 

aktywne i wspólne spędzenie czasu na powietrzu po długim 

okresie izolacji. Trasa  była prosta i nie sprawiała nikomu 

trudności. Po drodze na zalew zwiedziliśmy  stary, piękny, 

zabytkowy, drewniany  kościółek w Michalicach i pomnik 

Świętego Jana Nepomucena w Bukowie Śląskiej. W drodze 

można było podziwiać przepiękne, nadal zielone drzewostany, 

a pogoda jeszcze przypominała nam wakacje, które niestety już 

minęły. 
Nad zalewem zrobiliśmy piknik, aktywnie spędziliśmy czas na 

zabawie, odwiedzając tamę, opalając się lub mocząc stopy 

w chłodnej wodzie. Wycieczka była bardzo udana, wszyscy 

bezpiecznie wrócili z uśmiechem na ustach.... pozytywnie 

zmęczeni, w końcu pokonaliśmy ponad  30 km! Dziękujemy 

wszystkim uczestnikom za dobrą zabawę. Już planujemy 

kolejną trasę rowerową, tym razem na wiosnę. 

SZKOŁA PODSTAWOWA W DOMASZOWICACH
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SZKOŁA PODSTAWOWA W DOMASZOWICACH

Europejski Tydzień Sportu w Szkole Podstawowej 
im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach

W dniach 23.09-30.09.2020 obchodziliśmy  Europejski 
Tydzień Sportu, który jest inicjatywą Komisji Europejskiej 
mającą promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. 
Tydzień ten ma zapoczątkować nowe działania oraz opierać się 
na już istniejących, udanych przedsięwzięciach o charakterze 
europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym. Szkoła 
Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach 
włączyła się do tej  kampanii realizowanej pod hasłem 
BeActive, czyli Bądź Aktywny. W ramach akcji uczniowie 
wzięli udział w konkurencjach i zajęciach ruchowych 
aranżowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego przez 
cały tydzień trwania kampanii.  Najważniejsze było to, by 
każdy uczeń mógł wybrać coś dla siebie, a jednocześnie by jak 
najwięcej osób zachęcić do aktywności. 
Pierwszego dnia  odbył się konkurs odbić piłki siatkowej dla 
klas 6-8. Mistrzynią wśród dziewcząt okazała się Maja Środoń 
,a najlepszy wśród chłopców Jakub Stanisławczyk.  
W kolejnym dniu akcji najmłodsi uczniowie naszej szkoły 
rywalizowali  w biegu przełajowym. 

Klasyfikacja przedstawiała się następująco:
Kategoria dziewczynek:
1. miejsce Kalinka Pierzchawka
2. miejsce Antonina Sławska
3. miejsce Julia Galasińska
Kategoria chłopców:
1. miejsce Bartosz Kaczmarek
2. miejsce Oliwier Dudek
3. miejsce Oskar Migdał
W trzecim dniu uczniowie walczyli o tytuł mistrza skoków 
przez skakankę. W klasach 1-3 najlepiej poradziła sobie 
Kalinka Pierzchawka, Wiktoria Bodzioch oraz Lena 
Galasińska. Natomiast wśród dzieci z klas 4-6 najlepsi okazali 
się Martyna Poprawa, Kaja Wolska oraz Filip Kulczycki. 
Naturalnie nie mogło zabraknąć piłki nożnej, dlatego 
uczniowie mieli również możliwość sprawdzić swoje 
umiejętności w konkursie żonglerki piłkarskiej. Najlepiej z tym 
zadaniem poradzili sobie Bartosz Kaczmarek oraz Jakub 
Stanisławczyk. Dla dziewcząt z kolei zaproponowano zajęcia 
fitness, które okazały się dobrym pomysłem na aktywne 
spędzenie długich przerw. 
Zwieńczeniem Europejskiego Tygodnia Sportu miały być  
Mistrzostwa Gminy w Lekkoatletyce. Jednak ze względu na 
niesprzyjające warunki pogodowe zostały przeniesione na inny 
termin, o czym z pewnością będziecie mogli przeczytać                 
w kolejnym wydaniu „ Naszej Gminy”. 
Laureaci poszczególnych konkurencji  i zawodów otrzymali  
nagrody oraz medale lub dyplomy, które mogliśmy zakupić 
dzięki dotacji Urzędu Gminy Domaszowice na wykonanie 
z a d a n i a  p u b l i c z n e g o  p o d  n a z w ą  „ W s p i e r a n i e  
i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy 
Domaszowice w sporcie szkolnym”, a także dzięki 
dofinansowaniu ze Starostwa Powiatowego. 
Sport i aktywność fizyczna są niezwykle ważne dla zdrowia, 
rozwoju i dobrego samopoczucia młodego człowieka, dlatego 
w naszej szkole chcemy być aktywni cały rok, nie tylko przez 
tydzień. Jednak Europejski Tydzień Sportu był doskonałą 
okazją, by po długim czasie rozłąki ze szkołą na nowo 
przestawić się na tryb aktywności fizycznej i przypomnieć 
sobie jak wiele korzyści i radości nam ofiaruje. 

M.Suchecka
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Wakacje w przedszkolu 
Wakacje są dla wszystkich czasem odpoczynku. Zarówno 
dorośli jak i  dzieci potrzebują tego czasu. Korzyści jakie niesie 
odpoczynek są bardzo duże.
Tegoroczne wakacje różniły się od tych, które znamy 
z poprzednich lat. Przez pandemię koronawirusa było nas na 
pewno mniej, musieliśmy wprowadzić w naszym przedszkolu 
pewne zmiany i nowe procedury. Mimo to wszyscy pracownicy 
starali się, aby dzieci uczęszczające w okresie wakacyjnym do 
naszej placówki, zbytnio tego nie odczuwały i miło spędzały ten 
czas. Najwięcej czasu poświęciliśmy na pogadanki 
o bezpiecznym, rozsądnym zachowywaniu się podczas 
epidemii COVID 19. Dzieci codziennie przypominały zasady 
higieny, trzymania dystansu i poprawnego mycia rąk. 
Uczyliśmy się wszyscy życia, spędzania czasu w nowej 
rzeczywistości. Zabawki i sala, były często dezynfekowane, 

a rodzice sumiennie przestrzegali obowiązujących, nowych 
zasad, panujących w naszym przedszkolu. Dużo 
przebywaliśmy na świeżym powietrzu, ponieważ dzieci 
uwielbiają zabawy ruchowe, chętnie grały w „Twistera”, klasy, 
berka czy chowanego. Panie organizowały dla przedszkolaków 
ciekawe konkursy, np. konstrukcyjne, na najciekawszą 
budowlę, a także plastyczne i wokalne. Wszyscy starali się, 
żeby pomimo zagrożenia epidemią, był to dla dzieci czas 
zabawy i nowych przeżyć. Codziennie rozmawialiśmy 
o bezpieczeństwie, o którym łatwo zapomnieć podczas 
wakacyjnych zabaw, a przecież każdy z nas powinien pamiętać 
o bezpieczeństwie i zwracać uwagę na różne zagrożenia 
podczas wakacyjnego wypoczynku, aby po jego zakończeniu 
pozostały tylko dobre wspomnienia, z pobytu w górach, nad 
morzem, nad jeziorem. 

Sabina Buchta

 Dziękuję wszystkim,  którzy pomogli 

w uprzątnięciu powalonego drzewa  przez burzę 

w dniu 27 lipca 2020 r. 

Wójt Gminy Domaszowice – Urszuli Medyk, 

Sołtys Wsi Strzelce – Teresie Gabeńskiej,

 Ochotniczej Straży Pożarnej Domaszowice i Biestrzykowice, 

sąsiadom Mordze Piotrowi z rodziną, 

Bernardowi Wężowi i wszystkim, którzy pomogli.

 Dziękuję wszystkim,  którzy pomogli 

w uprzątnięciu powalonego drzewa  przez burzę 

w dniu 27 lipca 2020 r. 

Wójt Gminy Domaszowice – Urszuli Medyk, 

Sołtys Wsi Strzelce – Teresie Gabeńskiej,

 Ochotniczej Straży Pożarnej Domaszowice i Biestrzykowice, 

sąsiadom Mordze Piotrowi z rodziną, 

Bernardowi Wężowi i wszystkim, którzy pomogli.

 Dziękuję Dziękuję
 Teresa Kącka

 Dziękuję Dziękuję
 Teresa Kącka

PODZIĘKOWANIA

Ewelina Kubisiewicz, Teresa Kącka
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SPOŁECZEŃSTWO 

Festyn dożynkowy w Strzelcach
Dnia 6 września 2020 r. w Strzelcach odbyły się Dożynki 
Wiejskie zorganizowane przez Sołectwo Strzelce oraz Parafię 
Narodzenia NMP i Św. Marcina w Strzelcach. 
O godzinie 12:00 odbyła się uroczysta Msza Święta 
dziękczynna za tegoroczne plony, która została poprzedzona 
odsłonięciem i poświęceniem tablicy upamiętniającej zmarłych 
proboszczów parafii w Strzelcach ks. Damiana Wyrosta-
Wyrostowicza, ks. Ludwika Kąckiego, ks. Romana Biskupa, ks. 
Bolesława Saletę oraz został poświęcony odnowiony nagrobek 
ks. Carla Ludwiga. Mszy Świętej przewodniczył ks. Zbigniew 
Kowal – Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży, koncelebrował 
Proboszcz Parafii ks. Krzysztof Odzimek. Podczas Mszy 
Świętej Starości  Monika Witoś oraz  Karol Nowak poprosili o 
poświęcenie chleba. Po zakończeniu Mszy Świętej wszyscy 
zostali zaproszeni na festyn dożynkowy, który odbywał się na 
terenie przy plebanii. Na początku festynu ksiądz Proboszcz 
Krzysztof Odzimek wraz z  Sołtys Teresą Gabeńską przywitali 
wszystkich zaproszonych gości, mieszkańców wsi oraz 
pozostałych gości. Podczas festynu było wiele licznych atrakcji 
dla dzieci jak i dorosłych. Dla dzieci były darmowe dmuchańce 
oraz konkurencje z nagrodami, także dzieci mogły zobaczyć od 
środka radiowozy policji, którymi przyjechali Funkcjonariusze 

Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie. Dorośli zaś 
mogli się sprawdzić w kilku konkurencjach takich jak 
przeciąganie liną, rzut do celu talerzem, wyścig w workach, 
cięcie ręczną piłą drzewa. 
W trakcie festynu czas umilały występy zespołu 
Namysłowiacy. Cały czas obficie zaopatrzony był bufet na 
którym można było znaleźć swojskie wyroby. Również była 
prowadzona cegiełka z nagrodami która cieszyła się dużym 
powodzeniem.  
Podczas festynu swoje stoisko wystawiła firma ZenitSolar przy 
którym mieszkańcy mogli dowiedzieć się szczegółów na temat 
Fotowoltaiki. 
W trakcie festynu zostały wręczone nagrody za najładniejszą 
dekorację dożynkową przy obejściu domowym. Jury wyłoniło 
zdobywców I, II, III miejsca oraz wręczyło wyróżnienie. 
I miejsce zdobyli Państwo Hajdukiewicz, II miejsce zdobyli 
Państwo Nowak, III miejsce zdobyli Państwo Sołtys, Durscy 
oraz Kurzac, natomiast wyróżnienie trafiło do Państwa 
Bodzioch. 
Rada Sołecka w Strzelcach kieruje serdeczne podziękowania 
do wszystkich sponsorów festynu oraz do osób które pomagały   
przed, w trakcie jak i po festynie.

Bernard Wąż
Przedstawiciel Rady Sołeckiej w Strzelcach
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NA TALERZU

h o ć  c i a s t o  w i e w i ó r k a  n i e  n a l e ż y  d o  
najpopularniejszych polskich wypieków, Czdecydowanie warto je przyrządzić. Jego smak, 

który wynika z połączenia jabłek i orzechów, to 
prawdziwe uosobienie jesieni. Obok tego przepisu 
trudno przejść obojętnie. 
Nie wymaga skomplikowanych składników, dużej ilości 
czasu, ani nadzwyczajnych umiejętności kulinarnych. 
Świetnie sprawdzi się zarówno na rodzinnym przyjęciu, 
ale też jako dodatek do popołudniowej kawy 
w domowym zaciszu.
Przygotowanie: ok. 20 min.
Pieczenie: ok. 40 min.

SKŁADNIKI:
¬ 2 szklanki mąki 
¬  4 jajka 
¬ 1 łyżeczka proszku do pieczenia 
¬ 1 łyżeczka sody oczyszczonej 
¬ 1 szklanka orzechów włoskich 
¬ 100 g rodzynek (można dodać 50 g rodzynek i 50 g 

suszonej żurawiny) 
¬ 4 średnie jabłka 
¬ 100 g gorzkiej czekolady 
¬  2 łyżeczki cynamonu 
¬  6 łyżek roztopionego masła 
¬ 3/4 szklanki cukru pudru 
¬  pół puszki masy krówkowej 
¬  5 łyżek wiórków kokosowych
¬

PRZYGOTOWANIE:
1. Mąkę przesiać do dużej miski z proszkiem do pieczenia 
i sodą oczyszczoną. Dodać szczyptę soli i wszystko 
wymieszać.

2. Rodzynki zalać gorącą wodą i moczyć przez ok. 10 
min., a następnie odcedzić. Jeśli używamy żurawiny 
należy zrobić z nią to samo.
3. Obrać jabłka i zetrzeć je na tarce o dużych oczkach, a 
następnie wymieszać z dwiema łyżeczkami cynamonu.
4. Orzechy włoskie oraz gorzką czekoladę pokroić na 
drobne kawałeczki.
5. Do osobnej miski wbić jajka, dodać do nich cukier 
puder i ubić na jasną, puszystą masę na średnich 
obrotach miksera. Porcjami dodawać masło, cały czas 
ubijając. Masło do masy powinno być stopione i 
ostudzone.
6. Do miski z masą jajeczną dodać suche składniki i 
wszystko zmiksować na małych obrotach, by składniki 
połączyły się, ale nie została zburzona struktura piany.
7. Do miski dodać jabłka, rodzynki, orzechy i czekoladę. 
Wszystko delikatnie wymieszać łyżką, by składniki się 
połączyły.
8. Nagrzać piekarnik do temperatury 180 stopni.
9. Średniej wielkości brytfankę wyścielić papierem do 
pieczenia. Przed tym dobrze posmarować ją masłem, by 
papier lepiej się trzymał. Na papier wyłożyć ciasto i 
wstawić do rozgrzanego piekarnika. Piec przez ok. 40 
min. Można sprawdzać czy ciasto jest upieczone przy 
pomocy patyczka. Kiedy po wyjęciu będzie on suchy, 
ciasto wiewiórka będzie gotowe. Po wyjęciu ciasta z 
piekarnika należy odstawić je do wystygnięcia.
10. Kiedy ciasto wiewiórka ostygnie można posmarować 
je z wierzchu masą krówkową, a następnie 
równomiernie posypać wiórkami kokosowymi. 
Wielbiciele nieco mniej słodkich wypieków mogą 
posypać ciasto cienką warstwą cukru pudru lub 
całkowicie zrezygnować z jego przyozdabiania.
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 Proste i pyszne ciasto "wiewiórka". Jego smak to jesień na talerzu 
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