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Jak to naprawdę było z modernizacją drogi powiatowej
w Wielołęce – wyjaśnienie Wójta Gminy Domaszowice
Szanowni Państwo,

Drodzy Mieszkańcy Gminy Domaszowice

Z a r z ą d z a n i e g m i n ą j e s t o g r o m n ą

odpowiedzialnością za sprawy związane z funkcjonowaniem

samorządu oraz samymi mieszkańcami, którzy przede

wszystkim chcą czuć się bezpiecznie we własnym

sołectwie, we własnej gminie. Takie poczucie

bezpieczeństwa daje między innymi możliwość poruszania

się po wyremontowanych drogach. Niestety w ostatnim

czasie niektóre osoby celowo i z premedytacją wprowadzają

niepotrzebny chaos i poruszenie wśród mieszkańców Naszej

Gminy rozpowszechniając nieprawdziwe informacje jakoby

Wójt była przeciwna w ubiegłym roku temu, żeby Powiat

Namysłowski przystąpił do modernizacji drogi powiatowej

DP 1111 O na odcinku DK 42 – skrzyżowanie z DP 1197 O

w miejscowości Wielołęka. Wykorzystując płaszczyznę

mediów społecznościowych szkodzą interesom Gminy

i wizerunkowi Wójta. Najsmutniejsze jest to, że są to osoby

piastujące funkcje zaufania publicznego, których

nadrzędnym celem powinno być dobro swoich

mieszkańców, a nie wykorzystywanie ich do własnych

celów.

Drogi jakie znajdują się na terenie Naszej Gminy

mają różne rangi. Są to drogi rangi gminnej, drogi rangi

powiatowej oraz droga rangi krajowej, a co się z tym wiąże,

każda z tych dróg ma swojego właściciela. Droga powiatowa

w miejscowości Wielołęka, na której dokonano modernizacji

należy do Powiatu Namysłowskiego. To Starosta

odpowiada za utrzymanie i remont tej drogi.

Jak tylko objęłam urząd Wójta Gminy

Domaszowice na sercu leżała mi poprawa jakości dróg jakie

znajdują się na terenie Naszej Gminy. W styczniu 2019 r.

w związku z tworzeniem przez Zarząd Powiatu

Namysłowskiego pięcioletniego planu inwestycji

drogowych, z ternu Gminy Domaszowice do remontu

wskazanych zostało kilka dróg powiatowych w różnych

sołectwach Naszej Gminy, między innymi droga powiatowa

w miejscowości Wielołęka nr DP 1133 O od skrzyżowania z

drogami powiatowymi nr DP 1111 O – Nowa Wieś i nr DP

1197 O – Zofijówka w kierunku przejazdu kolejowego.

Nieustanne spotkania ze Starostą Namysłowskim, rozmowy

telefoniczne i korespondencja jaka wypływała z Urzędu

Gminy Domaszowice w sprawie remontu przedmiotowej

drogi oraz zabezpieczenia środków finansowych na ten cel

w budżecie Powiatu Namysłowskiego na rok 2020 trwały

bardzo długo.

W z w i ą z k u z i n f o r m a c j ą S t a r o s t y

Namysłowskiego na jednym ze spotkań o trudnej sytuacji

finansowej Powiatu Namysłowskiego i braku funduszy

na remont przedmiotowej drogi, podjęłam decyzję

o wsparciu Powiatu Namysłowskiego i udzieleniu mu

pomocy finansowej w wysokości 200 tysięcy na remont

drogi powiatowej w miejscowości Wielołęka. Jak ważną

sprawą było dla mnie, jako Wójta Gminy wykonanie

remontu nawierzchni tej drogi, świadczy wysokość kwoty

jaką zdecydowałam przeznaczyć na ten cel.

W tej sprawie został przygotowany projekt uchwały

i przedłożony Radzie Gminy Domaszowice. W dniu 25 maja

2020 r. Rada Gminy Domaszowice poparła moją prośbę

o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu

Namysłowskiego w wysokości 200 tysięcy złotych i podjęła

uchwałę nr XV.127.2020 Rady Gminy Domaszowice z dnia

25 maja 2020 r. w sprawie 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”. Całkowity koszt jaki Powiat Namysłowski

przeznaczył na modernizację tej drogi to kwota 532.264,87

zł.
W dniu 24 czerwca 2020 r. ja, Wójt Gminy

Domaszowice - Urszula Medyk w imieniu Gminy

Domaszowice podpisałam umowę z Powiatem

Namysłowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu

Namysłowskiego, w imieniu którego działają

Przewodniczący Zarządu – Starosta Namysłowski – Konrad

Gęsiarz oraz Członek Zarządu – Wicestarosta Namysłowski

– Tomasz Wiciak, na określenie warunków przez Gminę

Domaszowice na rzecz Powiatu Namysłowskiego środków

finansowych w kwocie 200 tysięcy złotych z

przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego

„Modernizacja drogi powiatowej DP 1111 O na odcinku DK

42– skrzyżowanie z DP1197 O w miejscowości Wielołęka”.

Chciałabym zdementować i rozwiać wszelkie

wątpliwości dotyczące nie zabiegania o remont i utrudniania

przez mnie remontu drogi powiatowej w miejscowości

Wielołęka. Przytoczone powyżej fakty całkowicie temu

zaprzeczają.

W utworzonym przez Zarząd Powiatu

Namysłowskiego pięcioletnim planie inwestycji drogowych

zgłoszonych przeze mnie dróg powiatowych do remontu

znajdujących się na ternie Gminy Domaszowice, pozostały

jeszcze drogi nie wyremontowane przez Powiat

Namysłowski. Będę robiła wszystko, żeby nawierzchnia

tych dróg zmieniła się na lepsze. Mam nadzieję, że zostaną

one wyremontowane i poprawią wizerunek naszych

miejscowości oraz wpłyną na to, że będzie można się po nich

bezpiecznie poruszać, czego Państwu i sobie życzę.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Domaszowice

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Domaszowice Urszula Medyk



Dbamy o bezpieczeństwo przedszkolaków, uczniów i pracowników,
Gmina zakupiła Generator Ozonu

W związku z sytuacją związaną z epidemią COVID - 19 Gmina

Domaszowice zakupiła generator ozonu model AIRCLEAN

10G-WM2. Jest to urządzenie, które skutecznie odkaża

pomieszczenia z wirusów, zarodników pleśni i grzybów,

bakterii oraz roztoczy, a także usuwa uciążliwe zapachy.

Funkcjonalność generatora oparto na wytworzeniu ozonu za

sprawą przepływu powietrza przez płytę ceramiczną. Ozon jest

gazem skutecznie dezynfekującym, ponieważ ma właściwości

biobójcze, procesowi ozonowania poddane będą pomieszczenia

placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy

Domaszowice oraz Urząd Gminy. Zabieg odkażania metodą

ozonowania będzie powtarzany, żeby uniknąć namnażania się

wirusów i bakterii.
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Milion złotych dla Gminy Domaszowice na budowę Gminnego
Centrum Kultury w Domaszowicach wraz ze strażnicą Ochotniczej

Straży Pożarnej
Gmina Domaszowice otrzymała dofinansowanie z Rządowego

Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości miliona złotych

w ramach inwestycji zostanie wybudowane Gminne Centrum

Kultury w Domaszowicach wraz ze strażnicą Ochotniczej

Straży Pożarnej (OSP). O otrzymaniu dofinansowania przez

Gminę Domaszowice informował również na facebooku

minister – Marcin Ociepa.

W ramach inwestycji powstanie wielofunkcyjny budynek,

będący siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej (GBP) i OSP.

Znajdzie się tam multimedialna sala widowiskowo-

konferencyjna wykorzystywana m.in. na potrzeby Urzędu

Gminy Domaszowice, wszystkich podległych jednostek

organizacyjnych oraz pomieszczenia przeznaczone

na działalność organizacji społecznych. Inwestycja ta zaspokoi

potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy.
Inwestycja służy rozwojowi idei społeczeństwa obywatelskiego

poprzez stworzenie miejsca do działalności różnych grup

i organizacji społecznych (GBP, OSP, KGW, itp.), w których

zaangażowane są wszystkie pokolenia mieszkańców.

Położenie budynku w centrum Gminy pozwoli wszystkim

mieszkańcom w równym stopniu z niego korzystać. Inwestycja

pozwoli na wyrównanie szans mieszkańców w dostępie do dóbr

kultury. Każdy mieszkaniec będzie mógł uczestniczyć w

zajęciach oferowanych przez instytucję kultury oraz aktywnie

działać w organizacjach społecznych tam działających.
W budynku planowana jest lokalizacja Ochotniczej Straży

Pożarnej w Domaszowicach, która często uczestniczy w

działaniach mających na celu likwidację lub ograniczenie

skutków klęsk żywiołowych, tj. pożary, lokalne podtopienia,

wiatrołomy. Poprawa bazy lokalowej pozwoli na szybsze

podjęcie działań przez strażaków oraz możliwości

przechowywania sprzętu. Inwestycja pozwoli na zwiększenie

ilości posiadanego sprzętu ratowniczego, co bezpośrednio

przełoży się na jakość działań OSP. Ochotnicza Straż Pożarna

niesie pomoc mieszkańcom Gminy oraz podróżnym

korzystającym z drogi krajowej DK42. W razie wystąpienia

zdarzenia, w którym zagrożone jest życie, zdrowie lub mienie,

jednostka OSP Domaszowice ze względu na położenie przy

drodze krajowej oraz na granicy dwóch powiatów jest w stanie

w krótkim czasie dotrzeć na teren akcji.
Dostępność dla osób mających problemy z poruszaniem się

zostanie zapewniona poprzez usytuowanie wszystkich

pomieszczeń na jednym poziomie (budynek parterowy). Ciągi

komunikacyjne zostaną zaprojektowane z uwzględnieniem

odpowiedniej szerokości dla osób poruszających się na

wózkach inwalidzkich, bez progów. Dla osób słabowidzących

tabliczki informacyjne będą miały kontrastujące barwy.
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Ireneusz Żyła
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Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie 2020
W okresie od 1 marca do 31 października 2020 r.

Gmina Domaszowice uczestniczyła w projekcie pn.

organizowanym przez Samorząd Województwa Opolskiego.
W ramach tego projektu otrzymaliśmy dofinansowanie
w kwocie 19.954,00 złote na zadania realizowane w czterech
sołectwach z terenu gminy Domaszowice.

realizowało zadanie pn. „Doposażenie
świetlicy wiejskiej“ w ramach którego zakupione zostały dwa
zestawy piknikowe (stół + 2 ławki), grill gazowy oraz
zamontowane zostały regały do przechowywania naczyń
i zastawy. Koszt zadania wyniósł 6.000,00 złotych z czego
dofinansowanie wyniosło 5.000,00 złotych, a 1.000,00 złotych
pochodził z funduszu sołeckiego na rok 2020.

Mieszkańcy podjęli decyzję,
że przeznaczą fundusze na zadanie pn. „Doposażenie placu
zabaw w Wielołęce“. Dzięki temu, na podstawie posiadanego
projektu utworzono plac zabaw, który będzie służył do
aktywnego spędzania czasu przez najmłodszych mieszkańców
sołectwa. Całkowity koszt zadania to aż 12.704,06 złotych.
Zadanie zostało dofinansowane z Marszałkowskiej Inicjatywy
Sołeckiej w kwocie 5.000,00 złotych, natomiast kwota
7.704,06 złotych pochodziła z funduszu sołeckiego na rok
2020.

„Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie 2020“

Sołectwo Polkowskie

Sołectwa Wielołęka

•

•

Jacek Majcher

Wielołęka

•

•

przeznaczyło kwotę 6.000,00 złotych
na zadanie pn. „Doposażenie siłowni zewnętrznej
we Włochach“ w ramach którego zakupiono dwa urządzenia
do istniejącej siłowni zewnętrznej. Kwota 5.000,00 złotych
pochodziła z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, natomiast
1.000,00 złotych zostało dofinansowane z budżetu gminy
Domaszowice.

mając na względzie integrację
mieszkańców postanowiło przeznaczyć pieniądze na zadanie
pn. „Zakup sprzętu nagłośnieniowego“. Dzięki temu zakupiono
profesjonalny sprzęt, w skład którego weszły głośniki, mikser,
mikrofony przewodowe i bezprzewodowe, statywy oraz
okablowanie. Koszt zadania wyniósł 5.680,00 złotych z czego
dofinansowanie z Samorządu Województwa wyniosło
4.726,00 złotych, a Gmina Domaszowice wyłożyła na ten cel
kwotę 954,00 złotych.

W roku 2021, po ogłoszeniu naboru wniosków przez
Marszałka Województwa, kolejne cztery sołectwa zostaną
wytypowane do udziału w Marszałkowskiej Inicjatywie
Sołeckiej.

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

Sołectwo Włochy

Sołectwo Zofijówka

PolkowskieWłochy

Zofijówka
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Budowa ulicy Nowej w Domaszowicach zakończona
W listopadzie 2020 r. nastąpił odbiór inwestycji

drogowej na terenie gminy Domaszowice pn. „Budowa ulicy
Nowej w Domaszowicach – droga klasy dojazdowej”.
Zakres prac obejmował między innymi:
roboty pomiarowe i ziemne,

- korytowanie pod chodnik i jezdnię,
ułożenie geowłókniny,
wykonanie podbudowy pod jezdnię i chodnik,
osadzenie krawężników,
wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej,
wykonanie chodnika w kostki betonowej,
wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej,

-

-
-
-
-
-
-

W październiku br. zostały odebrane prace związane z bieżącą
konserwacją obiektu mostowego jednoprzęsłowego leżącego w
ciągu drogi wewnętrznej gminnej pomiędzy działkami nr 226 a
227 w miejscowości Nowa Wieś. Prace należało wykonać z
uwagi na zły stan techniczny przedmiotowego mostu. Zakres
prac obejmował:
- wymianę drewnianych desek na pomoście oraz drewnianych
elementów poręczy (poręcze i słupki od balustrady),

OSP - InformujeSAMORZĄD

-plantowanie i humusowanie poboczy i pasa zieleni
z obsianiem trawą.

Inwestycja ta zosta ła zainicjowana przez
mieszkańców tej ulicy i zrealizowana z Ich wsparciem. Prace
zostały wykonane przez firmę Usługi Brukarskie „KOSTEK”
Mariusz Giery z Wieruszowa.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 179 334,00 zł.

Wykonanie zadania znacznie polepszy ło
mieszkańcom dojazd do posesji i wpłynęło pozytywnie na
wizerunek miejscowości. Prace będą kontynuowane przez
Powiat Namysłowski podczas inwestycji związanej
z remontem ul. Lipowej.

Marta Morga

Remont mostu w Nowej Wsi
- zaimpregnowaniu wszystkich drewnianych elementów
mostu,
- wyczyszczeniu i pomalowaniu metalowych elementów
mostu,
- chemicznym zabezpieczeniu belek przed zagrożeniami
biologicznymi i przed szkodliwym wpływem czynników
atmosferycznych.
Koszt zadania: 23 370,00 zł brutto.

Marta Morga
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Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynku Szkoły
Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach

Wśród mieszkańców naszego kraju można zauważyć
zwiększającą się świadomość ekologiczną. Coraz chętniej
wybieramy rower zamiast samochodu czy zwracamy uwagę na
skład i pochodzenie wybieranych i kupowanych produktów.
Zdecydowanie wzrasta również zainteresowanie źródłami
energii odnawialnej, które pozwalają nam w sposób przyjazny
środowisku produkować energię elektryczną czy cieplną.
W ostatnich latach bez wątpienia najbardziej popularnym
źródłem ekologicznej energii jest fotowoltaika. Przyczyniły się
do tego różne formy dofinansowań, dotacji i rozwiązania
prawne ułatwiające budowę i przyłączenie do sieci własnej
mikroelektrowni.
Z jednego z takich dofinansowań skorzystała Gmina
Domaszowice, która zdecydowała o montażu instalacji
fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana
Żeromskiego w Domaszowicach. Przedsięwzięcie dofinansuje
(bezzwrotna dotacja w wysokości 50% kosztów inwestycji)
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu. Wykonaniem projektu oraz montażu instalacji
zajmuje się firma ZenitSolar Sp. z o. o. z siedzibą we
Wrocławiu. Przedstawiła ona najkorzystniejszą ofertę na
przygotowanie oraz wykonanie projektu.
Na potrzeby projektu przeprowadzona została analiza
zapotrzebowania na energię , która wykaza ła że
najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie instalacja o mocy 40
kWp. Elektrownia ta, składająca się z 89 sztuk paneli
fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 445 Wp pozwoli na

zaspokojenie potrzeb placówki na energię elektryczną. Dzięki
tej instalacji koszty energii elektrycznej dla szkoły zmniejszą
się o ponad 90%, a inwestycja w instalację zwróci się już po
około 4 latach. Bez dofinansowania taka instalacja zwróciłaby
się po 8 latach. Inwestycja to nie tylko korzyści ekonomiczne,
ale również krok do przodu jeśli chodzi o ochronę atmosfery.
W tym przypadku emisja CO2 do atmosfery została
ograniczona o 31,62 ton na rok. Zakończenie prac związanych
z montażem instalacji planowane jest jeszcze w tym roku.
W 2021 roku szykują się kolejne podwyżki opłat związanych
z korzystaniem z energii elektrycznej: wprowadzenie nowej
opłaty mocowej oraz nowe, wyższe stawki na sprzedaż energii.
Szkoła, dzięki montażowi paneli słonecznych ograniczy
rosnące opłaty za zakup prądu z sieci energetycznej oraz opłatę
mocową. To wymierne oszczędności dla budżetu Gminy.
Zaoszczędzone na prądzie środki to rocznie około 17 000
złotych, a przez 25 lat eksploatacji oszczędność wyniesie około
425 000 złotych.
Dzięki dofinasowaniu pochodzącemu z WFOŚiGW w Opolu,
Gmina Domaszowice odzyska 50% wartości inwestycji
i niewielkim kosztem własnym stworzy narzędzie
do generowania istotnych oszczędności. Warto podkreślić,
że instalacja fotowoltaiczna działa w sposób bezobsługowy,
a komponenty instalacji posiadają gwarancję minimum
10-letnią, w praktyce żywotność instalacji to 20-25 lat.

Marta Morga
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Informacje z Referatu Inwestycji, Rozwoju, Ochrony Środowiska
i Zasobów Komunalnych

W okresie letnim wykonano bieżące remonty dróg
gminnych. Zakres prac to uzupełnianie ubytków masą
bitumiczną na gorąco z wycinaniem krawędzi,
w miejscowościach: Wielka Kolonia, Szerzyna, Włochy,
Gręboszów i Polkowskie, uzupełniono ubytki masą
bitumiczną na gorąco na parkingu w Domaszowicach.
Łączna wartość powyższego zadania 63 129,75 zł brutto.
W związku z zaleceniami przeprowadzonego przeglądu
dróg na terenie gminy Domaszowice 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. Wartość tego zadania
wyniosła 19 680,00 zł brutto.
Na cmentarzu komunalnym w Domaszowicach usunięto
dwie topole włoskie, które były spróchniałe i zagrażały
bezpieczeństwu ludzi i mienia, a także podcięto gałęzie
drzew, aby nie stwarzały zagrożenia dla osób
odwiedzających zmarłych na cmentarzu oraz aby uniknąć
uszkodzeń istniejących pomników. Łączna wartość tych
zadań to 3 600,00 zł brutto.
Ponadto z budżetu gminy zostały przekazane następujące
dotacje:
- 200 tys. zł dla Powiatu Namysłowskiego na remont drogi

powiatowej w Wielołęce – zadanie pn.: Modernizacja
drogi powiatowej DP 1111 O na odcinku DK 42 -
skrzyżowanie z DP1197 O w miejscowości Wielołęka,
- 30 tys. zł dla Powiatu Namysłowskiego na budowę
chodnika przy Osiedlu Klonowym,
- 30 tys. zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach
na zakup samochodu pożarniczego,
- 23 tys. zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Włochach
na zakup samochodu pożarniczego,
- 4,2 tys. zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Domaszowicach na zakup sprzętu i umundurowania,
- 5 tys. zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Namysłowie na zakup sprężarki.

W zakresie opracowania dokumentacji
technicznych dotyczących budowy dróg osiedlowych
zostały podpisane następujące umowy:
- na przebudowę dróg wewnętrznych na Osiedlu
Klonowym w Domaszowicach,
- na przebudowę sześciu dróg gminnych, zakres
opracowania: ul. Słoneczna, ul. Długa, ul. Krótka,
ul. Poprzeczna, ul. Przedszkolna, ul. Łąkowa.

Marta Morga

Edyta Matkowska

Złote gody to niezwykłe wydarzenie, wyjątkowe
święto, które obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia
małżeńskiego. W dniu 9 października 2020 r. w Dworku
Różanym w Namysłowie swoje święto obchodziły 4 pary
z terenu Gminy Domaszowice. Wójt Gminy Domaszowice
Urszula Medyk wręczyła medale przyznane przez Prezydenta
RP wszystkim przybyłym parom oraz przekazała listy
gratulacyjne.

W spotkaniu udział wzięli: Przewodniczący Rady
Gminy Domaszowice - Krzysztof Białkowski, Sekretarz Gminy
Domaszowice - Anna Bodzioch, Zastępca Kierownika Urzędu

Stanu Cywilnego - Ireneusz Żyła, którzy wręczyli Jubilatom
kwiaty oraz kosze pełne słodkości.
Odznaczone pary to:
Krystyna i Józef Walczak z Domaszowic,
Helena i Piotr Szelińscy z Siemysłowa,
Elżbieta i Józef Skiba z Domaszowic,
Jadwiga i Rudolf Mainka z Nowej Wsi.

Wszystkim Jubilatom składamy najserdeczniejsze
życzenia zdrowia, szczęścia, wytrwałości, miłości,
wzajemnego szacunku oraz kolejnych pięknych rocznic.

Wręczenie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”
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Gmina Domaszowice ma kolejnego mistrza Polski w zapasach
W dniu 9 grudnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Domaszowice odbyło się spotkanie Wójta Gminy Domaszowice Urszuli

Medyk z uczennicą ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach Kingą Wojnarską. Doceniając trud
zdobytego zwycięstwa oraz wkład w promocję Gminy Domaszowice w obecności Sekretarz Gminy Anny Bodzioch i Dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach Bożeny Hendrysiak, Wójt Gminy wręczyła na ręce Kingi
Wojnarskiej list gratulacyjny i nagrodę rzeczową za zdobycie II miejsca na Mistrzostwach Polski Młodziczek do 15 lat w zapasach.
Słowa uznania i gratulacje za poświęcony Kindze czas, za wypracowane efekty, za trud włożony w przygotowanie uczennicy do
zawodów Wójt skierowała także do obecnego na spotkaniu trenera Marcina Marcinkiewicza.
Życzymy Kindze wielu dalszych sukcesów sportowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Edyta Matkowska

Podziękowanie

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Domaszowice Urszula Medyk

Dziękuję Druhnom i Druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach za
przeprowadzenie

z własnej inicjatywy akcji porządkowania Parku w Sołectwie Strzelce, który mocno
ucierpiał podczas letniej wichury

Bez Waszej pomocy nie byłyby możliwe dalsze prace porządkowe na terenie parku.
Raz jeszcze dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w tych pracach

8 Nasza Gmina
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,,NIE-SAMI-DZIELNI"
Gmina Domaszowice przystąpiła do drugiej edycji Projektu ,,Nie-
Sami-Dzielni", dzięki kt remu osoby będące w najtrudniejszej
sytuacji mogą liczyć na wsparcie w czasie trwającej pandemii.

ó
Koordynatorem działań jest Ośrodek Pomocy Społecznej
w Domaszowicach.

Od 1 grudnia 2020r. do 31 stycznia 2021r. przez 7 dni
w tygodniu, 25 mieszkańc w gminy w większości starszych,
samotnych i schorowanych, będzie otrzymywać darmowe, gorące
posiłki, przygotowane przez restaurację Świercz w.

Projekt ,,Nie-Sami-Dzielni" realizowany jest przez
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu,
a wsp łfinansowany ze Środk w Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Wiemy, że zainteresowanie było
zdecydowanie większe, także wszystkich kt rzy potrzebują
wsparc ie ze s t rony Oś rodka Pomocy Spo łeczne j
w Domaszowicach, prosimy o kontakt 77 419 44 51.

ó

ó

ó ó

ó

Magdalena Adamska-Wiącek

OPOLSKIE PRZECIW COVID-19
W ramach projektu „Opolskie przeciw COVID-19” Urząd Marszałkowski w Opolu przekazał 120 sztuk zestawów

domowych do ochrony osobistej. To pudełeczka, w których znajdują się po 3 pary rękawiczek nitrylowych, 3 maseczki, mały płyn
do dezynfekcji i ulotka informacyjna nt. jak się chronić przed COVID-19.Zestawy zostały przekazane osobom starszym,
samotnym, niepełnosprawnym i schorowanym z terenu Gminy Domaszowice. Jolanta Sławska

Mariola Czochór

W dniach 28 października 2020 r., 19 listopada 2020 r., odbyły się sesje Rady Gminy
Domaszowice, podczas których podjęto uchwały w sprawach:

1)przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy Domaszowice;
2) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Domaszowice;
3)zmieniająca uchwałę powołania Komisji Budżetu, Rozwoju
Gospodarczego, Rolnictwa, Zaopatrzenia, Handlu i Usług oraz Ochrony
Środowiska;
4) zmiany Statutu Gminy Domaszowice;
5) wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Namysłów
w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobkach dzieciom
z terenu gminy Domaszowice na rok 2020;
6) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
7) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Domaszowice;
8) przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Gminy Domaszowice na lata 2020-2025;
9)określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie
Gminy Domaszowice na 2021 rok;

10) o zmianie uchwały Nr XI.87.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia
30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej;
11) o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy
Domaszowice na 2020 rok;
12) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Domaszowicach;
13)uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Domaszowice na rok 2021
stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych;
14)uchwalenia „Programu współpracy Gminy Domaszowice
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2021”;
15) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej;
16) umorzenia postępowania skargowego;
17) o zmianie uchwały Nr XI.87.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia
30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej.
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Aktywni Obywatele
Rusza kolejny konkurs dotacyjny dla organizacji społecznych

Prawie 10,5 mln EUR czeka na organizacje społeczne
w II konkursie na projekty tematyczne w programie Aktywni
Obywatele – Fundusz Krajowy. O dotacje mogą się starać m.in.
stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń
wiejskich. W konkursie wspierane będą działania w trzech
obszarach: (1) angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy
publiczne i działania społeczne, (2) ochrona praw człowieka
i równe traktowanie oraz (3) wzmocnienie grup narażonych na
wykluczenie. Wnioski wstępne można składać do 11 stycznia.
Fundacja im. Stefana Batorego w konsorcjum z Fundacją
Stocznia i Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich
zapraszają do składania wniosków na projekty tematyczne w
drugim konkursie dotacyjnym w programie Aktywni
Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanym ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego 2014-2021.
Kwoty alokacji na poszczególne obszary wsparcia:

Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek
w sprawy publiczne i działania społeczne: kwota 4 500 000 EUR
powiększona o niewykorzystane środki z pierwszego konkursu,

Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe
traktowanie: kwota 2 985 000 EUR, powiększona
o niewykorzystane środki z pierwszego konkursu,

Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych
na wykluczenie: 2 970 000 EUR, powiększona o
niewykorzystane środki z pierwszego konkursu.
W konkursie można składać wnioski na małe i duże dotacje.
Małe dotacje:

minimalna kwota dotacji: 5 000 EUR,
maksymalna kwota dotacji: 25 000 EUR,
czas realizacji: od 8 do 24 miesięcy,
wkład własny: nieobowiązkowy

·

·

·

·
·
·
·

Duże dotacje:
minimalna kwota dotacji: 25 001 EUR,
maksymalna kwota dotacji: 62 500 EUR,
czas realizacji: od 8 do 24 miesięcy
wkład własny: nieobowiązkowy

Wnioski składa się w
Terminy składania wniosków:

wnioski wstępne: od 7 grudnia 2020 od godz. 9.00
do 11 stycznia 2021 do godziny 12.00 w południe,

wnioski pełne: od 8 marca 2021 od godz. 12.00
w południe do 19 kwietnia 2021 do godziny 12.00
w południe.
Pełna treść “Zaproszenia do składania wniosków” oraz
“Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców” wraz
z załącznikami znajdują się w zakładce

Informacje na temat konkursu znajdują się na stronie:

·
·
·
·

·

·

Internetowym Systemie Wniosków.

dla Wnioskodawców/II
konkurs na projekty tematyczne.

www.aktywniobywatele.org.pl
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Dzień seniora
Dnia 20 października 2020 r. obchodzimy Europejski Dzień
Seniora. Z tej okazji Wójt Gminy Domaszowice Urszula Medyk
wraz z Sekretarz Gminy Anną Bodzioch spotkały się
w Urzędzie Gminy Domaszowice z Marią Zdolską i Romanem
Gil Przewodniczącymi Kół Emerytów, Rencistów i Inwalidów
ze Strzelec i Domaszowic, aby wspólnie z seniorami uczcić ich
święto. Na ręce Przewodniczących zostały złożone życzenia
i przekazane upominki dla wszystkich seniorów z Kół

ze Strzelec i Domaszowic.
Żałujemy, że z uwagi na obecną sytuację

epidemiologiczną oraz w trosce o bezpieczeństwo naszych
seniorów, nie mogliśmy obchodzić Dnia Seniora bardziej
uroczyście tak, jak w poprzednich latach.

Wszystkim seniorom naszej Gminy życzymy dużo
zdrowia, radości, pogody ducha oraz spełnienia wszystkich
marzeń. Edyta Matkowska

Święto Niepodległości - 11 listopada
W dniu 10 listopada 2020 r. dla uczczenia 102.

Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę
Wójt Gminy Domaszowice Urszula Medyk wraz

z Przewodniczącym Rady Gminy Domaszowice Krzysztofem

Białkowskim złożyli kwiaty i zapali znicze pod tablicą
pamięci, ku czci walczących i poległych za wolność naszej
Ojczyzny znajdującą się przed budynkiem Urzędu Gminy.

Edyta Matkowska
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Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach
przystą

Osoby zainteresowane zapraszamy osobiście do
Biblioteki z ważną kartą biblioteczną. Na jej podstawie można
otrzymać specjalny kod dostępu.

1. Odwiedź bibliotekę z kartą biblioteczną. Jeśli nie jesteś
naszym czytelnikiem, zapisz się do naszej plac
2. Bibliotekarz wyda kod z miesięcznym okresem ważności –
ważne, by kod ten aktywować w miesiącu, w kt

3. Wejdź na Legimi, na dedykowaną bibliotece stronę i wpisz
otrzymany kod.

piła do Konsorcjum , dzięki któremu możemy
zaoferować Czytelnikom bezpłatny dostęp do bazy ebooków,
które można czytać na smartfonie, czytniku, tablecie czy
komputerze.

ówki.

órym został
wydany i od tego dnia przez miesiąc można bezpłatnie
korzystać z aplikacji Legimi.

Legimi

Krok po kroku, czyli co należy zrobić, aby bezpłatnie

korzystać z Legimi:

4. Zarejestruj się podając nazwę użytkownika, adres e-mail (na
kt

5. Pobierz bezpłatną aplikację Legimi dostępną na Android,
iOS lub wybrane e-czytniki. Od tej pory masz bezpłatny dostęp
do ponad 60 tyś e- book
6. Oferta dla bibliotek nie obsługuje czytnik

óry przesłany zostanie przez Legimi e-mail z linkiem
aktywacyjnym, w który należy kliknąć) i hasło.

ów!
ów Kindle.

Należy pamiętać, że jeżeli do ostatniego dnia
danego miesiąca czytelnik nie aktywuje pobranego
w bibliotece kodu, kod ten wygasa, a po kolejny trzeba
będzie udać się osobiście do naszej placówki.

LICZBA KODÓW
OGRANICZONA!

LEGIMI –
E-BOOKÓW

ZAPRASZAMY DO WYPOŻYCZALNI

Spotkanie ze Świętym Mikołajem i Elfami.
W dniu 7 grudnia 2020 r. Wójt Gminy Domaszowice

Urszula Medyk wraz z Gminną Biblioteką Publiczną
w Domaszowicach i Publicznym Przedszkolem
w Domaszowicach zorganizowano spotkanie ze Świętym
Mikołajem i Elfami dla dzieci. Spotkanie z Mikołajem odbyło
się w formie online z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.
Przedszkolaki wzięły udział w interaktywnym spektaklu
pt. „Moc Świętego Mikołaja”, gdzie chętnie rozwiązywały
zagadki. Po zakończonym przedstawieniu dzieci nasłuchiwały
dźwięku dzwoneczków, które słychać było już z daleka.
Świadczyło to o tym, że do przedszkola zbliża się nikt inny, jak
Święty Mikołaj. Przedszkolaki były bardzo szczęśliwe,

rozpromienione, a kiedy znalazły się blisko Św. Mikołaja, choć
był na ekranie, to troszkę były zawstydzone. Oprócz pełnego
prezentów worka, Św. Mikołaj przywiózł ze sobą dużo
uśmiechu. Rozmawiał z każdym dzieckiem, zachęcał ich, aby
były grzeczne, słuchały rodziców i pań w przedszkolu.
Na zakończenie wizyty Mikołaja, Wójt Gminy Domaszowice
Urszula Medyk przekazała dzieciom słodkości życząc przy tym
dużo zdrowia.

W zupełnie innej formule, wizyta Świętego Mikołaja
przyniosła dzieciom wiele radości.

Edyta Matkowska
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Co warto przeczytać
Książka

Luiza Mirska od wielu lat jest szefową wielkiej firmy cukierniczej i gwiazdą
telewizyjnych programów kulinarnych. Czuje jednak, że przyszedł czas, aby przekazać
komuś swoje imperium.

Problem w tym, że kiedy bierze pod lupę potencjalnych spadkobierców, przekonuje
się, że każdy z jej bliskich ma na sumieniu jakieś przestępstwo. Gdy na rodzinnej imprezie z
okazji sześćdziesiątych urodzin Luizy dochodzi do morderstwa, podejrzani stają się
wszyscy. Bo też i każdy z gości miał powód i okazję, aby dodać swoje zabójcze „trzy grosze”
do babeczki z lukrem…
Przewrotna komedia kryminalna, w której wszystko może się wydarzyć. I wydarzy!

Już nam pierwsza gwiazdka zaświeciła,
Do wigilijnej wieczerzy zaprosiła.
Zapadł wieczór ten jedyny, najpiękniejszy w roku,
Gdy rodzina się spotyka, siadając do stołu wokół.
Bo to pora na wigilię, bo to już jest czas,
I zapadnie nam choinka w domu, jako żywy las
Ana stole śnieżny obrus, sianko nam przykryje,
I dwanaście wigilijnych potraw rodzina spożyje.
Puste miejsce, pusty talerz będzie czekał na tych,
Którzy gdzieś tam jeszcze błądzą ulicami,
Zapraszamy ich do stołu, niech usiądą z nami,

Bo przecież dzisiaj nie mogą być sami.
Połamiemy się opłatkiem, złożymy życzenia,
Wspomnimy też o tych, których wśród nas nie ma.
Bo przecież w tym roku nawiedziła nas
Straszna Koronawirusa epidemia.
Niech ta biel opłatka, ludzkie waśnie pogodzi,
I niech nam błogosławi w nowym Roku,
Boże Dzieciątko – które z Maryii Panny się narodzi.
Niech rozproszy ciemne chmury,
Które zawisły nad nami, niech nam zawsze
świeci słońce i noc jasnymi gwiazdami.

Tytuł: Babka z zakalcem
Autor: Alek Rogoziński

Lato odeszło, przyszła jesień
mgły się snują nad ziemią,
dni są krótkie i ponure.
Deszcz pada, wiatr je rozgania
szumi w szuwarach nad rzeką.
Pusto na polach i smutno,
nie słychać śpiewu ptaków.
Z dala widać ruń wschodząca
na nowe zbiory.

KĄCIK LITERACKI

Wigilia Autorka tekstu: Kazimiera Holka

Autorka tekstu: Teresa Kącka

Zbliża się zima, może padać śnieg,
radość dla dzieci by lepić bałwana,
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia
i Nowego Roku.
Więc żyjmy nadzieją na dobre
dni i dalszego życia,
bądźmy razem drodzy ludzie
w szczęściu w pracy i w trudzie.
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Język angielski w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach

Zdalne nauczanie nie zaskoczyło nauczycieli,
a otworzyło możliwości do wdrożenia technologii
informacyjno-komunikacyjnych w codziennej pracy.
Po odbyciu szeregu szkoleń oferowanych przez Powiatowy
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku,
współpracujące ze szkołą wydawnictwa Macmillan i Pearson,
a także szkoleń udostępnianych na żywo z Atlanty (USA), pt.:
"Zoom Meetings for Education" nauczyciele języka
angielskiego wprowadzili bogatą ofertę narzędzi cyfrowych.
Dzięki temu nauczanie przebiega zgodnie z Rocznym Planem
Pracy i podejmowane są wszystkie zaplanowane wcześniej
działania.

25 września 2020 r. po raz pierwszy w historii naszej
szkoły odbył się Europejski Dzień Języków. Głównym
założeniem tego święta jest promowanie wśród uczniów
różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa,
które należy ciągle rozwijać i pielęgnować. Poszczególne klasy
reprezentowały kraje i języki, które nauczane są w naszej
szkole. Ze względu na bezpieczeństwo oraz reżim sanitarny,
każda z klas przygotowała krótki filmik lub prezentację
multimedialną, pokazującą wylosowany przez siebie język z jak
najlepszej strony. Nakręcone filmiki można obejrzeć na naszej
szkolnej stornie internetowej. Uczniowie prezentowali na sobie
przebrania nawiązujące do najbardziej charakterystycznych
cech narodowych, postaci historycznych i do znanych osób
żyjących współcześnie (np. ze świata sportu lub muzyki), tak
aby stworzyć w ten sposób panoramę danego narodu.

16 października 2020 r. odbyły się szkolne eliminacje
Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów
klas IV-VIII. Głównym celem tego konkursu jest rozbudzanie
wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim oraz
motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy.
Komisja konkursowa dołożyła wszelkich starań, aby mimo, iż
konkurs odbywał się w warunkach zdalnego nauczania, zostały
zachowane wszelkie procedury, o których mowa w regulaminie.
O wyznaczonej godzinie uczniowie pobrali na swoje komputery
plik jednorazowego dostępu z możliwością edycji, który
zawierał zadania konkursowe. Uczniowie pisali test, a komisja
konkursowa miała możliwość obserwowania ich przez kamerkę
na platformie eDesk oraz na platformie Zoom. Po zakończonej
pracy uczniowie przesłali komisji zakodowane pliki
z zadaniami konkursowymi.

Najlepsi okazali się:
I m-ce: Krystian Kosiarski kl. VIIIb
II m-ce:Amelia Konarska kl. VIIIb
III m-ce: Marcin Cieśla kl. VIIb

Tym razem najlepsi okazali się:
I m-ce: Julia Jachym kl. VIIIa
II m-ce: Denis Noga kl. VIIIb
III m-ce: Martyna Górecka kl. VIIb

Do II etapu konkursu zakwalifikował się Krystian Kosiarski.
Na podobnych zasadach przeprowadzono też I Próbny

Egzamin Ósmoklasisty z języka angielskiego, mający na celu
ocenę wiedzy i postępów ósmoklasistów. Obecnie uczniowie
klas ósmych raz w tygodniu uczestniczą w dodatkowych
zajęciach z języka angielskiego, podczas których doskonalą
strategie egzaminacyjne i gruntownie utrwalają materiał
wymagany na egzaminie.

26 listopada 2020 r. odbyła się kolejna edycja
konkursu literowania dla uczniów klas VI-VIII „Spelling
Master”. Głównym celem tego konkursu jest doskonalenie
umiejętności językowej, jaką jest literowanie, ale oprócz tego,
dzięki udziałowi w konkursie uczniowie rozwijają swoje
zainteresowanie językiem angielskim oraz są motywowani do
nauki poprzez współzawodnictwo. W tym roku tematem
przewodnim konkursu było Święto Dziękczynienia w USA.
Po przejściu eliminacji klasowych, do konkursu przystąpiło
14 najlepszych uczniów, a konkursowe spotkanie, które było
spotkaniem otwartym także dla innych nauczycieli, rodziców
i zainteresowanych uczniów, odbyło się na platformie Zoom.

Ponadto nauczyciele języka anielskiego, już
w grudniu, planują zorganizowanie konkursu, pt.
„Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa w języku
angielskim” dla klas I-VI. Celem konkursu jest kultywowanie
tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych, rozwijanie
kreatywności, wyobraźni, umiejętności manualnych
i plastycznych uczniów, pogłębienie wiedzy dzieci na temat
tradycji bożonarodzeniowej w krajach anglojęzycznych oraz
doskonalenie umiejętności pisania życzeń w języku
angielskim. Ze względów bezpieczeństwa uczniowie prześlą
zdjęcia swoich prac do nauczycieli języków.

Nauka zdalna pozwoliła na odkrycie nowych
możliwości związanych z rozbudzaniem w uczniach
zainteresowania językiem angielskim i nabywaniem biegłości
językowej, jednocześnie doskonaląc warsztat umiejętności
komputerowych całej społeczności szkolnej.

SZKOŁA PODSTAWOWA W DOMASZOWICACH

Weronika Balicka-Strajch, Marta Skubis
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Dzień św. Marcina

Dzień Patrona w szkole w Domaszowicach

Jak co roku, uczniowie Szkoły Podstawowej
w Domaszowicach mieli okazję wziąć udział w różnych
wydarzeniach związanych z osobą św. Marcina z Tours –
patrona dzieci, podróżników i żołnierzy. W tym roku odbyło się
to trochę nietypowo, ale z równym zaangażowaniem uczniów.

Klasy uczące się języka niemieckiego przypomniały
sobie historię św. Marcina. Po projekcji filmików, uczniowie
mieli okazję przyjrzeć się smakołykom związanym z tym
Świętym: pieczonej gęsi, rogalikom, ciasteczkom – ludzikom,
preclom… .Poznali również przepis na poncz, tak chętnie pity
przez dzieci podczas wędrówki z lampionami. Niektórzy nawet
odważyli się przyrządzić taki poncz w domu.

Tradycyjnie odbyły się też konkursy: Konkurs wiedzy
o św. Marcinie oraz „Lampion św. Marcina”.

W ramach przeprowadzanej innowacji pedagogicznej z języka niemieckiego, ”Przygoda z literaturą niemiecką”, uczniowie

wykonywali karty Memory do legendy o św. Marcinie. Staną się one na pewno niezastąpioną pomocą w lepszym poznaniu treści

utworów w nieco inny sposób. ękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie.Bardzo dzi

W tym roku szkolnym, ze względu na pandemię i
związane z nią ograniczenia, nie mogliśmy świętować Dnia
Patrona w tradycyjny, uroczysty sposób. Przypomnieliśmy
jednak sylwetkę Stefana Żeromskiego, ponieważ pozostaje on
wciąż inspirującym twórcą, który pomimo przeciwności losu,
został znanym pisarzem, nominowanym do literackiej nagrody
Nobla oraz zaangażowanym patriotą.

W celu upamiętnienia patrona naszej szkoły oraz jego
twórczości, uczniowie wzięli udział w dwóch, poświęconych
mu, konkursach. Pierwszym był konkurs kulinarny na
"Żeromkę" - słodki wypiek związany z Żeromskim. W drugim
uczniowie promowali autora i jego twórczość za pomocą
samodzielnie wykonanych plakatów. W pierwszej kategorii
zwyciężyła uczennica kl. VIII A - Julia Jachym, drugie miejsce
zajęłaAleksandra Barszcz z kl.VIIA, trzecie - Emilia Kosiarska
z kl. VIII A. Wyróżniona została również uczennica kl. V -
Magdalena Kułakiewicz. Dziewczęta przygotowały wspaniałe
wypieki nie zapominając o akcentach związanych z patronem.
W konkursie na plakat pierwsze miejsce zajęła Weronika
Cmokowicz z kl. VIA, kolejne: Szymon Sas z kl. VI B i Mateusz
Robak z kl. VIA.

Z okazji Dnia Patrona na stronie szkoły zostały
zamieszczone materiały na jego temat, a nauczyciele poloniści

poświęcili na lekcjach czas na przybliżenie uczniom jego życia
i twórczości.

Drodzy Uczniowie, zachowajcie w pamięci słowa
naszego patrona, by były one dla Was zachętą do rozwoju
i ciągłej ciekawości świata: Nauka jest jak niezmierne morze…
Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony. Kiedyś
poznasz, jaka to jest rozkosz… Ucz się, co tylko jest sił w tobie,
żeby jej zakosztować!

Ewa Wojtowicz

Edyta Ciok – Krupińska i Halina Dutkiewicz
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Mistrzostwa Szkoły w Lekkiej Atletyce
Rok 2020 był trudnym czasem dla sportowców.

Niestety panująca pandemia przyczyniła się do odwołania wielu
zawodów i imprez sportowych, a także ograniczyła dzieciom
możliwość uczestnictwa w zajęciach rozwijających ich
sportowe talenty. Powrót do szkoły we wrześniu dawał nadzieję
na przywrócenie międzyszkolnej rywalizacji. Niestety
kalendarz sportowych imprez nadal zostaje pod znakiem
zapytania. Jednak we wrześniu w Szkole Podstawowej im.
Stefana Żeromskiego udało się zorganizować Europejski
Tydzień Sportu, a w październiku uczniowie mieli okazję
uczestniczyć w Szkolnych Mistrzostwach w Lekkoatletyce.
Zawody podzielone były na dwie tury, w pierwszej
rywalizowali uczestnicy z klas 4-6, w drugiej uczniowie z klas
siódmych i ósmych. Do wyboru były konkurencje biegowe oraz
techniczne. W biegu na 200 m. najlepsi z klas 4-6 okazali się
wśród dziewcząt Amelia Wołczańska, a wśród chłopców
Mateusz Robak. Natomiast ze starszych klas najszybciej ten
dystans pokonali Kinga Wojnarska i Szymon Wojtasik. W biegu
na 400 m jako pierwsi linię mety przekroczyli Weronika
Kondrat i Ziemowit Bursakowski(klasy 4-6) oraz Aleksandra
Barszcz i Marcel Małańczuk(klasy 7-8). Wśród młodszych
uczestników najdalszy skok oddali Kinga Kurek oraz Wojciech
Burban , natomiast wśród starszych Wiktoria Kurek i Szymon
Wojtasik. Najdalej piłeczką palantową rzucali Wojciech

Burban i Weronika Kondrat. W pchnięciu kulą zwyciężyli
Kinga Wojnarska oraz Paweł Bodzioch.

Wszyscy uczestnicy otrzymali słodki poczęstunek,
a zwycięzcy pierwszych trzech miejsc każdej kategorii
pamiątkowe medale.

Inicjatywa została zrealizowana dzięki dotacji Urzędu
Gminy Domaszowice na wykonanie zadania publicznego pod
nazwą „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
na terenie Gminy Domaszowice w sporcie szkolnym”.

ciąg dalszy na stronie 19

Małgorzata Suchecka
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Droga do sukcesu – wywiad z Kingą Wojnarską
Ostatnio miałyśmy okazję, przeprowadzić wywiad z Kingą
Wojnarską. Jest naszą koleżanką, a niedawno, jak już Państwo
pewnie wiedzą, Kinga została wicemistrzynią Polski
w zapasach. Zadałyśmy jej kilka pytań dotyczących jej
przygody z tym sportem i trudów z jakimi musiała się zmierzyć.
W końcu na co dzień jest zwykłą nastolatką, w lutym skończy
czternaście lat. O jej zainteresowaniach i największej pasji
dowiemy się za chwilę.

- Moja droga z zapasami zaczęła się, gdy przyszłam
do pierwszej klasy podstawówki. Wtedy jeden z nauczycieli
w-f, zajmujący się również zapasami - pan Marcin
Marcinkiewicz, zachęcił mnie do chodzenia na dodatkowe
zajęcia z zapasów w szkole, które odbywały się ra w tygodniu.
Stwierdziłam “czemu nie” i tak regularnie chodziłam na te
zajęcia, aż w 4 klasie dołączyłam do klasy sportowej o profilu
zapaśniczym, a od roku trenuję w klubie LKS “Orzeł”
Namysłów - do trenowania tam, również zachęcał mnie pan
Marcin.

- Interesuję się ogólnie sportem. W każdej dziedzinie umiem się
odnaleźć, w jednej bardziej, w drugiej mniej. Jednym z moich
ulubionych sportów jest również siatkówka. Lubię także
słuchać muzyki, a szczególnie rapu, hip-hopu oraz popu.

- Moja droga nie była łatwa, były lepsze i gorsze momenty.
Trenowałam zawzięcie i regularnie uczęszczałam na treningi,
teraz tego nie żałuję. Na treningach dawałam z siebie 100%,
a nawet więcej. Były chwile załamania, różne kontuzje, ale to
nie stawało mi na przeszkodzie do rozwijania się.

- Mój trener w klubie to pan Dariusz Stępień, natomiast
w szkole pozwala mi się rozwijać pan Marcin Marcinkiewicz.
Trafiłam na bardzo pozytywnych ludzi i pomimo dużej
dyscypliny, potrafią też pożartować lub pocieszyć w trudnych
chwilach.

- Moim największym dotychczas osiągnięciem jest
wicemistrzostwo Polski w młodziczkach, zdobyłam również
brązowy medal w Ogólnopolskich Igrzyskach LZS,
wywalczyłam trzecie miejsce na Międzywojewódzkich
Mistrzostwach Młodziczek oraz zajęłam pierwsze miejsce na
zawodach w Czechach. Oprócz tego jest dużo medali z różnych
małych imprez, w których uczestniczyłam.

- Mój klub znajduje się w Namysłowie. Uczęszczam aktualnie
do grupy, w której treningi odbywają się trzy razy w tygodniu o
godzinie 18:45. Na treningi może zapisać się każdy.

z

- Witaj Kinga, na samym początku chcemy Ci jeszcze raz

pogratulować Twojego sukcesu. Opowiedz nam proszę jak

zaczęła się Twoja przygoda z zapasami?

- Wiemy o Twojej największej pasji, na pewno masz również
inne zainteresowania. Powiedz naszym czytelnikom coś
o sobie.

- Jaka była Twoja droga do tego, co udało Ci się osiągnąć?

- Mogłabyś opowiedzieć nam coś o Twoim trenerze? Musi mieć
doskonałe sposoby na dyscyplinę i doskonalenie umiejętności.

- Czy jesteś w stanie wymienić wszystkie swoje osiągnięcia

zapaśnicze? Na pewno jest ich dużo, ale powiedz nam chociaż
o tych najważniejszych.

- Trenujesz w klubie „Orzeł”, gdzie się on znajduje, jak

wyglądają zapisy na treningi i ile razy w tygodniu się
odbywają?

- Oczywiście Twój klub stawia na pracę i wysiłek, przecież
bardzo dużo nastoletnich mistrzów pochodzi właśnie z „Orła”.

Musi być jednak czas również na przyjemności. Czy są
organizowane jakieś obozy lub wycieczki?

- Klub organizuje wakacyjne obozy, są one głównie po to, żeby
wykorzystać wolny czas na trenowanie i zabawę w dużo
ciekawszy sposób. Można tam poznać wielu ciekawych ludzi
z całej Polski.

- Najbardziej wspierają mnie: moja rodzina, przyjaciele oraz
oczywiście trenerzy. Rodzice jak tylko mogą, są ze mną na
zawodach, kibicują i wspierają mnie w tym, co robię.

- Czasami bywa ciężko, szczególnie jak mam kilka
sprawdzianów w tygodniu, ale jakoś sobie radzę. Udaje mi się
łączyć treningi z nauką i jestem z tego zadowolona, bo nauka
jest dla mnie ważna. Myślę, że jestem dobrym przykładem tego,
że można jednocześnie mieć dobre oceny i rozwijać swoje pasje
i zainteresowania.

- Jednym z moich najlepszych wspomnień z wyjazdów jest
obóz w Borowicach, gdzie przeżyłam swój chrzest zapaśniczy.
Cieszę się, że mogłam czegoś takiego doświadczyć, jest to na
pewno pamiątka na lata. Każdy trening czy obóz przynosi mi
nowe, świetne wspomnienia.

- Przede wszystkim pracowitością i zapałem do pracy, bez
ciężkiego treningu nie osiągnie się sukcesu. Na każde zawody
ciężko trenuję, muszę być przygotowana na każdego
przeciwnika.

- Czas pokaże, na razie chce skupić się na treningach
i zawodach, kto wie może pewnego dnia również zostanę
trenerką i będę mogła prowadzić do sukcesu kolejne pokolenia.

- Ja również dziękuję!

- Częste zawody i treningi muszą być męczące, kto wspiera Cię
w trudnych chwilach najbardziej?

- Chodzisz oczywiście do szkoły w Domaszowicach. Jak

radzisz sobie z łączeniem nauki i sportu?

- Jakie masz najlepsze wspomnienia z treningów lub

wyjazdów?

- Jakimi wartościami najbardziej kierujesz się w życiu?

- Powiedz, gdzie widzisz się w przyszłości?

- Dziękujemy bardzo za wywiad i za to, że odpowiedziałaś na

nurtujące nas pytania. Mamy nadzieję, że nasi czytelnicy

również zaciekawią się tym sportem. Życzymy Ci jak

największych sukcesów w przyszłości!

Wywiad przeprowadziły uczennice kl. VII B:
Martyna Górecka i Maja Środoń.
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Sukces Oliwiera Krupińskiego
Kolejny uczeń naszej szkoły, Oliwier Krupiński, odniósł sukces
na zapaśniczej macie. W miniony weekend wywalczył on
8 miejsce na Mistrzostwach Polski Młodzików, które odbyły się
w Zgierzu. Młody reprezentant klubu LKS Orzeł Namysłów
stoczył pięć zaciętych walk w trudnej kategorii wagowej do
75 kilogramów. Niestety w pojedynku o prawo do walki
o brązowy medal musiał uznać przewagę swojego przeciwnika .
Wiążemy ogromne nadzieje na dalsze osiągnięcia naszego
ucznia, bo jest on pracowity i wytrwały, a to niezwykle ważne
cechy w drodze do sukcesu. Gratulacje dla Oliwiera oraz dla
trenera, pana Marcina Marcinkiewicza, który dostrzega
potencjał wśród uczniów, bierze ich pod swoje skrzydła
i rozwija ich zapaśnicze talenty.

Marcin Marcinkiewicz

Praca świetlicy szkolnej w czasie pandemii
Po raz kolejny znaleźliśmy się w trudnym dla nas

wszystkich czasie nauki zdalnej, aby ten czas spędzony
wspólnie z dziećmi był przyjemny oraz wartościowy,
nauczyciele świetlicy przygotowują wiele ciekawych
pomysłów i propozycji. Mając świadomość, że dzieci mogą być
zmęczone nietypową sytuacją staramy się planować
i proponować zadania, które umożliwiają im rozwijanie
zainteresowań, inspirują do wyrażania swoich uczuć emocji,
zapewniają odpoczynek i relaks . Są to : zabawy, gry, zagadki,
quizy, prace plastyczne, techniczne, formy muzyczne, filmiki
edukacyjne, fotografia oraz liczne konkursy. Na szczególną
uwagę zasługuje konkurs plastyczny pod patronatem MEN-
Szkoła Pamięta- pod tytułem „Jan Skala- portret”. Celem akcji
miało być między innymi przybliżenie upamiętnienia ważnych

postaci lokalnej historii, a taką niewątpliwie był bohater
naszego konkursu.

Uczniom została w zwięzły sposób przedstawiona
postać poety oraz jego twórczość poprzez zamieszczenie
biografii i fragmentów wierszy na stronie internetowej szkoły.
W konkursie zwyciężyła Wiktoria Oleś z klasy VIIa, natomiast
praca Dominiki Łyszcz z klasy IIIa została wyróżniona.
Gratulujemy!

Ponadto nauczyciele świetlicy spotykają się ze
swoimi podopiecznymi online , a wynika to w dużej mierze z
potrzeby kontaktu i dzielenia się swoimi przeżyciami z innymi.

Informacje zwrotne, które otrzymujemy od dzieci,
wyniki przeprowadzanych konkursów, są zamieszczane
na stronie internetowej szkoły oraz szkolnym Facebooku.

Nauczyciele świetlicy

10 stycznia 2021 roku odbędzie się 29 finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. „Finał z głową” - takie jest hasło
przewodnie kolejnej edycji zbiórki organizowanej przez Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Tym razem Fundacja będzie się
skupiać na zakupie sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i
diagnostyki głowy. Jest to już drugi Finał WOŚP dedykowany
laryngologii.

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego
w Domaszowicach po raz kolejny weźmie udział w akcji
charytatywnej WOŚP. Koordynatorami przedsięwzięcia są:
Pani Anna Kulesa, Pani Kamila Rusyn oraz Pan Kornel
Żurkiewicz. Chętni wolontariusze przyłączą się do aktywnej
pomocy poprzez zbiórkę pieniędzy do puszek oraz
do zorganizowania wspólnie z opiekunami imprezy
charytatywnej. Działania związane z Wielką Orkiestrą
Świątecznej Pomocy postaramy się dostosować do warunków,
jakie panują w obecnym czasie zachowując pełne
bezpieczeństwo uczestników imprezy. W czasach, gdy
koronawirus zdezorganizował życie codzienne ludzi,
potrzebny jest powrót do tych wszystkich kolorów, które
zawsze niesie za sobą Orkiestra - kolorów miłości, radości
i optymizmu. W czasie 29. Finału jeszcze bardziej, jeszcze
głośniej i jeszcze mocniej mówimy - gramy z głową!

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Kamila Rusyn
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ŚWIATOWY DZIEŃ BICIA REKORDÓW
Według kalendarza świąt nietypowych 12 listopada

to Światowy Dzień Bicia Rekordów. Rekord to zazwyczaj
najlepszy wynik, osiągnięty w jakiejś dziedzinie. Rekordy
z różnych dziedzin, nawet z tych najbardziej nietypowych,
znaleźć można w "Księdze rekordów Guinnessa". W księdze
zapisywane są rekordy od błahych i zabawnych po imponujące,
sprawdzające ludzkie możliwości. W tym roku szkolnym
uczniowie klas I-III przyłączyli się do akcji „Bicia Rekordów”
w sposób zdalny, to znaczy każdy uczestnik wykonywał
wybrane zadanie w domu, a następnie przesłał filmik
do wychowawcy klasy. Uczestnik miał możliwość wyboru
jednej z dwóch kategorii, w której mógł pobić rekord:
przeskoków przez skakankę lub podbić piłeczką do tenisa
stołowego. Emocji było co niemiara, bo choć "bicie rekordów"
miało formę zabawy, wszyscy uczestnicy konkurencji
z wielkim zaangażowaniem i bojowym duchem przystąpili do
rywalizacji. W końcu wyłoniliśmy zwycięzców!
Oto nasi szkolni rekordziści:
Mistrzami skoków przez skakankę zostali:
- Karol Barabasz – kl. I
- Julia Galasińska – kl. III a
- Oliwier Dudek – kl. III b

Mistrzami odbijania piłeczki do tenisa stołowego  zostali:
- Jan Krzemowski – kl. I
- Michał Stanisławczyk – kl. II
- Kacper Kurzac -  kl. III a
- Bartosz Kaczmarek – kl. III b
Uczestniczyli także:
- Martyna Jarosz – kl. I
- Wiktoria Skiba – kl. I
- Antonina Matysik – kl. I
- Dominika Łyszcz – kl. III a
- Zuzanna Derdziak – kl. III a
- Agata Kulig – kl. III b
- Kalina Pierzchawka – kl. III b
- Kinga Kurek – kl. III b
- Patryk Leszczyński – kl. III b
- Wiktoria Bodzioch – kl. III b
- Zuzanna Głowacz – kl. III b
- Jakub Zawadzki – kl. III b

Wszystkim Uczniom gratulujemy sukcesów w akcji
„Bicia Rekordów”, a Rodzicom serdecznie dziękujemy za
zaangażowanie w organizowanym konkursie.

Kamila Rusyn

Małgorzata Suchecka
LUKS AMICUS

Powiatowy Bieg Mikołajkowy
Od kilku lat w Szkole Podstawowej im. Stefana

Żeromskiego organizowany był Bieg Mikołajkowy. Niestety
przez panującą pandemię zawody nie mogły odbyć się w
dotychczasowej formie. Jednak, by podtrzymać tradycję oraz
zachęcić dzieci i młodzież do aktywności fizycznej, Zarząd
LUKS Amicus postanowił zorganizować bieg w innej formule.
Każdy kto chciał wystartować w Biegu Mikołajkowym musiał
ściągnąć aplikację do biegania i pokonać indywidualnie w
dniach 05-06.12.2020 r. określony dla swojego wieku dystans.
Następnie uczestnicy wysyłali screeny swoich wyników, filmiki
oraz zdjęcia w mikołajkowych czapkach. Do tegorocznej edycji
zaprosiliśmy wiejskie szkoły podstawowe z całego powiatu

namysłowskiego. Ostateczne wyniki ukażą się na szkolnej
stronie internetowej . Spośród naszych uczniów najlepiej
zaprezentowali się Bartosz Kaczmarek i Kalina Pierzchawka
z klasy trzeciej, Aleksandra Barszcz oraz Mateusz Robak z
rocznika 2008 oraz Kinga Wojnarska i Ksawier Świstak z klas
siódmych.

Dzięki dotacji z Gminy Domaszowice na sport
szkolny oraz ze Starostwa Powiatowego w Namysłowie zostały
zakupione medale oraz upominki dla wszystkich biegaczy.
Ponadto ogromne podziękowania dla firmy MiLeZ Developer
z Namysłowa za wsparcie finansowe, dzięki któremu
mogliśmy zakupić nagrody dla zwycięzców.
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Dnia 20 listopada obchodzimy Międzynarodowy
Dzień Praw Dziecka. Jest to wyjątkowy dzień w roku, podczas
którego oczy wszystkich skierowane są na dzieci i ich prawa.
Dlatego 2 grudnia 2020 roku w naszym przedszkolu podczas
zajęć przypomnieliśmy dzieciom o ich prawach
i o obowiązkach.

Celem tego spotkania było uświadomienie dziecku,
że jeśli ma do czegoś prawo, to ma też obowiązek. Nauczycielka
wyjaśniła dzieciom, że są na świecie rzeczy jednakowe dla
wszystkich ludzi to są prawa. Każdy człowiek ma swoje prawa,
normy, które go chronią i pozwalają funkcjonować
w społeczeństwie, państwie. Prowadząca spotkanie wyjaśniła,
że prawo to znaczy, że komuś coś wolno lub czegoś nie wolno.

Następnie dzieci obejrzały prezentacje
multimedialną 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 tym dniu nauczycielka
niejednokrotnie podkreślała, że również musimy pamiętać
o swoich obowiązkach. Zwróciła szczególną uwagę na to, że
będąc w przedszkolu trzeba dbać o zabawki, sprzątać je po
zabawie ale też słuchać swoich pań. Oprócz wierszy, piosenek
pojawiły się zadania o tematyce dotyczącej praw dziecka, które
tego dnia towarzyszyły naszym przedszkolakom.

Była to dla przedszkolaków świetna zabawa
i bezpośrednia okazja do uporządkowania i utrwalenia wiedzy
zdobytej podczas zajęć.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Katarzyna Rozdolska

Ewelina Kubisiewicz, Teresa Kącka, Kazimiera Holka

20 Nasza Gmina

PODZIĘKOWANIA
Pani Dyrektor Alicja Lew, Grono Pedagogiczne i Pracownicy

oraz Dzieci z Publicznego Przedszkola w Domaszowicach, składają serdeczne podziękowania

Nie tylko zbliżające się święta otwierają ludzkie
serca na potrzeby dzieci i naszego przedszkola -trwa to cały
rok. Korzystając jednak z tej okazji dziękuję wszystkim
naszym przyjaciołom: Rodzicom, Pani Wójt Urszuli Medyk,
Radnym Gminy Domaszowice za wsparcie naszych działań,
naszych pomysłów, za pomoc i życzliwość.
Szczególnie dziękujemy:

za podarowanie
dla naszego przedszkola, tak cennego w obecnych czasach,
ozonatora. Korzystając z niego postaramy się regularnie

Panu Krzysztofowi Białkowskiemu,

dbać o czystość powietrza w pomieszczeniach. Dziękujemy
również za słodycze.

, za ufundowanie
cukierków, dla naszych dzieci od św. Mikołaja. Prezent
trafiony, ponieważ słodkości zawsze wywołują pozytywne
emocje u naszych przedszkolaków.

P za wykonanie
i ufundowanie dla przedszkola drewnianych figurek.
Prześliczne renifery i choinki przyozdobiły w tym roku
świąteczny wystrój naszego przedszkolnego holu.

Jeszcze raz dziękujemy.

Pani Ewelinie Wolskiej

aństwu Ewie i Markowi Kołbuc



Konkurs recytatorski „Idzie drogą Pani Jesień”

Sabina Buchta

Nasze przedszkole wzięło udział w Powiatowym
Konkursie Recytatorskim pt. " Idzie drogą Pani Jesień",
organizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Namysłowie.
Do konkursu przygotowywali się : Wojtek Skowronek i Emilia
Stefaniak. Dzieci były oceniane na podstawie filmów
przesłanych przez rodziców.

Do udziału w konkursie organizowanym na etapie
przez Bibliotekę Publiczną w Namysłowie, który to odbył się 19
października 2020r., zakwalifikowała się Emilka, która zdobyła

wyróżnienie. Dla nas Emilka była najlepsza, wiersz Marii
Konopnickiej pt. „Jesienią”, wyrecytowała bezbłędnie i bardzo
ładnie.
Uczestnikom serdecznie gratulujemy, a rodzicom dziękujemy
za tak wspaniałe przygotowanie dzieci.

Wojtuś i Emilka otrzymali również od komisji
powołanej w naszym przedszkolu nagrody oraz dyplomy za
udział w konkursie.

Dnia 5 listopada 2020r. w Publicznym Przedszkolu w
Domaszowicach obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień
Postaci z Bajek. Przedszkolaki z grup: Misie, Biedronki, Smerfy
i Pszczółki, wzięły udział w bajkowym spotkaniu, podczas
którego opowiadały o swoich ulubionych bajkowych
postaciach. Pani Ilona przygotowała zabawy wymagające
wykazaniu się znajomością treści bajek, tych znanych i mniej
znanych, m.in. dzieci rozwiązywały zagadki, dotyczące
bajkowych postaci, rozpoznawały bajkę po rekwizycie oraz po
przeczytaniu fragmentu książki. Była przedstawiona
prezentacja multimedialna, muzyczne zgadywanki bajkowe
oraz zabawy ruchowe.

Dzieci bardzo dobrze znają bajki i świetnie radziły
sobie z zadaniami. W tym dniu przypominaliśmy bajki, które są

ważnym elementem dzieciństwa. Dzień Postaci z Bajek jest
doskonałą okazją do rozwijania zainteresowań czytelniczych
wśród dzieci. Wartościowe książki kształcą w dzieciach
odpowiednie postawy moralne, rozwijają dziecięcą fantazję,
pamięć oraz bogacą słownictwo. Bajkowe postacie sprawiają,
że świat dziecka staje się radosny i kolorowy. Na zakończenie
dnia dzieci wykonały piękne prace plastyczne. Pani Dyrektor
Alicja Lew nie zapomniała o słodkościach, którymi dzieci
zostały obdarowane. Przedszkolaki również dostały na
pamiątkę tego dnia medale. Dzień Postaci z Bajek był
doskonałą okazją do świetnej zabawy i rozwijania
zainteresowań czytelniczych. Dzieciom ten dzień przyniósł
wiele radości.

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK

Ilona Chrząszcz
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Konkurs recytatorski z okazji Święta Niepodległości

Dnia 17 listopada 2020r. w Publicznym Przedszkolu w

Domaszowicach został rozstrzygnięty konkurs recytatorski na

wiersz patriotyczny, z okazji Święta Niepodległości.

Opiekunkami konkursu były: pani Sabina Buchta i pani Ilona

Chrząszcz, komisji konkursowej przewodniczyła Pani Dyrektor

Alicja Lew. Z powodu pandemii regulamin konkursu został

odpowiednio przystosowany, dzięki czemu wszystkie chętne

dzieci miały okazję wziąć w nim udział. Komisja oceniała

recytację dzieci, oglądając nagrane przez rodziców filmiki, z

udziałem naszych przedszkolaków. Oceniane było: pamięciowe

opanowanie tekstu, sposób prezentacji utworu, ogólny wyraz

artystyczny. Specjalne podziękowania należą się rodzicom,

którzy stanęli na wysokości zadania i wykonali wspaniałe

dekoracje, stanowiące tło podczas recytacji, jak również

postarali się o odpowiedni ubiór swoich pociech. Przy okazji

takiej formy on-line konkursu, okazało się, iż niektóre

przedszkolaki bardzo pozytywnie nas zaskoczyły, na co dzień

nieśmiałe, przed kamerą były odważne, pięknie recytowały.

Poziom występów dzieci był bardzo wyrównany.

Przedszkolaki za udział w konkursie otrzymały książkę, jajko

niespodziankę i dyplom. Pani Dyrektor pomyślała o wszystkich

dzieciach i zakupiła słodkości. Swoje filmiki zaprezentowało

nam 15 dzieci, które były oceniane

W

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zachęcamy

do uczestnictwa w innych konkursach organizowanych przez

nasze przedszkole.

w grupach 3-4- latków,

5- latków i 6- latków.

konkursie wzięły udział następujące dzieci:

- grupa 3-4 -latków – Maja Sokołowska I miejsce;

Antek Kurek II miejsce;

Patrycja Gajewska III miejsce;

Ola Krzemowska III miejsce;

Lena Sas III miejsce;

- grupa 5- latków – Julia Grondowa I miejsce;

Gabriel Chrząszcz II miejsce;

Julia Dróżdż III miejsce;

- grupa 6- latków – Dawid Cmokowicz I miejsce;

Martyna Gajewska II miejsce;

Wojciech Skowronek II miejsce;

Iryna Kyrychok II miejsce;

Emilia Stefaniak III miejsce;

Emilia Wolska III miejsce;

Miłosz Dudek III miejsce.

Sabina Buchta
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Dzień Pluszowego Misia

Małgorzata Wojnowska

W dniu 24 listopada 2020 roku nasze przedszkolaki
uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia Pluszowego
Mis ia . Mimo coraz nowocześnie jszych i coraz
atrakcyjniejszych zabawek moda na misie nie przemija.
Przedszkolaki zostały zaproszone do wspólnej zabawy. Poznały
historię pluszowego misia. Odbyła się prezentacja różnych
misiów, dzieci miały za zadanie odgadnąć z jakiej bajki jest miś.
Nie brakowało tańców, wierszy, piosenek, zabaw ruchowych,
quizów o tematyce misiowej. Wykonały również piękne prace
plastyczne, które zostały zamieszczone na wystawie z okazji
tego święta. Już dziś z niecierpliwością oczekują na kolejne
Święto Pluszowego Misia. Najważniejszy główny cel imprezy –
wspólna, zgodna zabawa – został osiągnięty.

W Publicznym Przedszkolu w Domaszowicach 30 listopada,
zapanowała magiczna atmosfera, ponieważ świętowaliśmy
Andrzejki, w naszym przedszkolu jest to już tradycją. Był to
dzień radosnych zabaw i wróżb, dzięki którym dzieci mogły
poznać swoją bliższą i dalszą przyszłość. Przedszkolaki z grup:
Biedronki, Misie, Smerfy i Pszczółki, poprzez zabawę miały
okazję przybliżyć się do tradycji i obrzędów ludowych. Pani
Ilonka na początek zorganizowała zabawę z miotłą, następnie
przedstawiła przedszkolakom prezentację multimedialną,
dotyczącą ciekawostek Andrzejkowych. Dzieci poznawały
swoją przyszłość za pomocą przeróżnych, tradycyjnych wróżb
i zabaw, m.in. wyścig butów, przekuwanie serca z imionami
przyszłych sympatii, magiczne kubeczki oraz wróżba
z kapelusza, która dotyczyła jaki zawód będą dzieci
wykonywać w przyszłości.
Pani Dyrektor Alicja Lew nie zapomniała o słodkościach,
którymi dzieci zostały obdarowane. Przedszkolaki również
dostały na pamiątkę tego dnia medale z napisem „Ekspert od
wróżb”. Zabawa była wspaniała, dzieci wróciły do domu
w doskonałych humorach.

Andrzejki

Ilona Chrząszcz

23Nasza Gmina



24 Nasza Gmina

NA TALERZU

SKŁADNIKI:
· 5 łyżek mleka
1 łyżka masła
1 jajko
1 łyżeczka sody oczyszczonej
2 łyżki miodu
2 szklanki mąki
przyprawa do piernika (do smaku, według
uznania)
3/4 szklanki cukru

Najpierw należy rozpuścić miód na małym
ogniu. Następnie, wysypujemy mąkę na stolnicę,
do której wlewamy wcześniej roztopiony miód
i mieszamy nożem. Dodajemy sodę, przyprawę
i cukier, dalej mieszając. Kolejny krok to dodanie
masła, a następnie jajka.

Teraz podgrzewamy mleko, które powoli
dodajemy do naszego ciasta aż to stanie się gęste.
Pamiętajcie, aby ciasto na pierniczki nie było zbyt
twarde! Gdy takie będzie, dodajmy jeszcze trochę
masła.

Pora na wyrabianie ciasta. Zajmie nam to
około 10 minut. Ciasto na pierniczki należy
wyrabiać, aż będzie gładkie. Gdy nasze ciasto jest
gotowe, na stolnicę sypiemy mąkę (nie za dużo),
rozwałkowujemy ciasto na ok. pół centymetra
grubości i foremkami wycinamy pierniczki.
Nasze świąteczne pierniczki kładziemy na
blaszce i pieczemy w piekarniku o temp. 180
stopni C, przez ok. 15 minut.

·
·
·
·
·
·

·

PRZEPIS NA MIĘKKIE PIERNICZKI ŚWIĄTECZNE

LUKIER NAPIERNICZKI:
·
·
6 łyżek wody lub soku z cytryny
200 g cukru pudru

Przepis na lukier do pierniczków to bułka
z masłem. Najpierw, przy pomocy sitka przesyp
cukier puder do miseczki. Następnie, powoli
dodawaj do cukru pudru po łyżce wody lub soku z
cytryny. Ucieraj, aż do powstania jednolitej masy.
Skąd będziesz wiedzieć, że lukier do pierniczków
jest już gotowy? Idealny lukier powinien mieć
taką konsystencję, aby spływać z łyżeczki.
W przypadku, gdy lukier jest za rzadki dodaj
trochę cukru pudru, a gdy jest za gęsty - dodaj
nieco wody lub soku z cytryny.


