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Z okazji Świąt Wielkanocnych
Pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość
w tym szczególnie trudnym czasie.
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Podsumowanie roku 2020
Szanowni Mieszkańcy Gminy Domaszowice!

R

ok 2020 był trudnym rokiem, w którym ze względu
na epidemię COVID-19, wszystko było inaczej niż
w wpoprzednich latach.
Był to rok trudny nie tylko z uwagi na fakt, że wielu z
nas zmagało się z chorobą, która niosła za sobą niejedną
tragedię rodzinną, ale także z powodu kryzysu gospodarczego,
jaki powstał w związku z
sytuacją epidemiczną
i wprowadzonymi ograniczeniami.
Jednak mimo tych trudnych czasów w naszej Gminie
udało się w roku 2020 zrealizować szereg zadań.
Wybudowano nową nawierzchnię drogi przy ulicy
Nowej w Domaszowicach, przy aktywnym udziale i wsparciu
finansowym mieszkańców tej ulicy. Całkowity koszt inwestycji
wyniósł ok. 181 tys. zł. W tym miejscu chcę szczególnie
podziękować wszystkim mieszkańcom ulicy Nowej za ich
zaangażowanie w realizację przedmiotowej inwestycji.
Przy wsparciu finansowym w wysokości 30 tys. zł
jakie Gmina Domaszowice udzieliła Powiatowi
Namysłowskiemu przebudowano drogę, utworzono przejście
dla pieszych oraz utworzono chodnik przy Osiedlu Klonowym
w Domaszowicach, co pozwoli mieszkańcom osiedla
bezpiecznie przemieszczać się na ich ogródki działkowe.
Pomysłodawcą tego zadania był poprzedni Przewodniczący
Rady Gminy Domaszowice śp. Adam Adamski. Należy być
dumnym z tego, że udało nam się w tak krótkim czasie wykonać
tę inwestycję.
Gmina Domaszowice również udzieliła wsparcia
finansowego w wysokości 200 tys. złotych Powiatowi
Namysłowskiemu dzięki czemu powstała nowa nawierzchnia
drogi w miejscowości Wielołęka.
Ponadto została przygotowana dokumentacja na
przebudowę odcinka drogi w Siemysłowie – koszt tego zadania
wyniósł 16.205,00 zł
Wykonano prace na drogach gminnych w tym,
remonty cząstkowe dróg, ścinkę poboczy w pasie dróg, remont
mostu w Nowej Wsi na łączną wartość 109.623,75 zł. Ogółem
w 2020 roku z budżetu gminy na drogi położone na terenie
naszej Gminy wydano 590.492, 21 zł.
W 2020 roku Gmina Domaszowice zrealizowała
zadanie polegające na montażu instalacji odnawialnych źródeł
energii na budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana
Żeromskiego w Domaszowicach. Zainstalowano 89 sztuk
paneli fotowoltaicznych. Łączny koszt zadania wyniósł
160.515,00 zł, z czego 76.536,87 zł stanowiła dotacja
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu. Na pewno ta technologia przyniesie korzyści
ekonomiczne dla budżetu gminy, jak również korzyści
ekologiczne dla całej gminy.
Rozpoczęto
trzy nowe zadania inwestycyjne,
w związku z którymi podpisano poniższe umowy:
1) na dokumentację projektową budowy ulic w miejscowości
Domaszowice (Przedszkolna, Poprzeczna, Słoneczna, Długa,
Krótka, Łąkowa) kwota z umowy – 60 tys. zł;
2) na
dokumentację projektową przebudowy dróg
wewnętrznych na Osiedlu Klonowym w Domaszowicach –
kwota z umowy 29 tys. zł;
3) na zmianę studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy – kwota z umowy 70
tys. zł.
Gmina Domaszowice udzieliła dotacji dla jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych jakie działają na terenie gminy.
Pierwsza dotacja w kwocie 23 tys. zł. przeznaczona była dla
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej we Włochach
z przeznaczeniem na zakup samochodu, natomiast druga
w kwocie 30 tys. zł dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Strzelcach również na zakup samochodu.
Plan dochodów został wykonany w 102,36%, a plan
wydatków w 88,42%. Wykonanie dochodów i wydatków
bieżących ukształtowało się na stosunkowo wysokim poziomie
tj. odpowiednio: w 94,44% i w 89,11%. Wysoki wskaźnik
procentowy wykonania dochodów majątkowych (251,27%)
wynika z tego, że gmina otrzymała w minionym roku
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w kwocie 1 milion 500 tys. zł. z czego 500 tys. zł na wydatki
inwestycyjne bez przeznaczenia, natomiast 1 milion złotych na
budowę Gminnego Centrum Kultury w Domaszowicach wraz
ze strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej. Jeśli chodzi
o wykonanie wydatków majątkowych kształtujące się na
poziomie75,37%, to wynika ono głównie z przesunięcia
realizacji niektórych zadań inwestycyjnych na rok 2021.
Dobrą informacją jest to, że Gmina Domaszowice
otrzymała w 2020 roku z rezerwy z budżetu państwa wsparcie
finansowe w wysokości 500 tys. zł na rozbiórkę wiaduktu nad
linią kolejową nr 143 relacji Kalety – Wrocław Mikołajów w
miejscowości Strzelce. Oprócz tego Gmina Domaszowice
podpisała w czerwcu 2020 r. umowę o dofinansowanie
w kwocie 790.627,74 zł na realizację zadania pn.
„Termomodernizacja budynku urzędu gminy i OPS
w Domaszowicach”.
W 2020 roku zostały spłacone dwie pożyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu zaciągnięte w poprzednich kadencjach Rady
Gminy Domaszowice. Pierwsza była zaciągnięta na wkład
własny do budowy kanalizacji w Gręboszowie, a druga była
pożyczką płatniczą zaciągniętą na realizację budowy
kanalizacji w Domaszowicach. W minionym roku dzięki
nadwyżkom osiągniętym z wcześniejszych lat zdecydowano
się także na wcześniejszą spłatę części zadłużenia w kwocie
427 500,00 zł.
W sumie w 2020 roku spłacono zobowiązania
finansowe na kwotę 1.692,536,92 zł. W efekcie powyższego
zadłużenie gminy na koniec 2020 roku spadło do kwoty 3 544
825,13 zł.
Mimo poprawy sytuacji, jeśli chodzi o zadłużenie
gminy, obserwujemy od kilku lat niepokojące zjawisko
szybkiego wzrostu wydatków w jednostkach oświatowych
(spowodowanych głównie podwyżkami płacy minimalnej
i wynagrodzeniami nauczycieli) przy jednoczesnym spadku
dochodów gminy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.
Z tego głównie powodu w 2020 roku zdecydowano się
na zlikwidowanie Szkoły Podstawowej im. Władysława
Broniewskiego w Polkowskiem. Niestety, nawet ta bolesna dla
nas wszystkich decyzja, okazała się niewystarczająca. Przy
projektowaniu budżetu na 2021 rok okazało się, że sytuacja
gminy nadal nie jest stabilna. Jest też prawdopodobne, że
relacja między wzrostem wydatków w jednostkach
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oświatowych i spadkiem dochodów z subwencji oświatowej
będzie się pogłębiać. Sytuacja ta może spowodować duże
trudności przy konstrukcji budżetu na 2022 r.
Mam nadzieję, że tak jak do tej pory Gminie
Domaszowice uda się pozyskać środki finansowe z różnego
rodzaju programów unijnych bądź rządowych. Na pewno takie
wsparcie finansowe pomogłoby w realizacji wielu zadań.
Szanowni Mieszkańcy!
Będę robiła wszystko, żeby Gmina Domaszowice – nasza mała
Ojczyzna, mogła się rozwijać, żeby była nadal miejscem
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otwartym, przyjaznym dla dzieci, młodzieży, osób czynnych
zawodowo i seniorów.
Na koniec chciałabym podziękować tym wszystkim,
którzy pracują na dobro naszej Gminy przede wszystkim
radnym, sołtysom, przedstawicielom organizacji
pozarządowych.
Wszystkim Czytelnikom życzę dużo zdrowia oraz
wszelkiej pomyślności.
Pozdrawiam serdecznie
Wójt Gminy Domaszowice
Urszula Medyk

100 - lecie Plebiscytu na Górny Śląsku

0 marca 2021 roku mija dokładnie 100 lat od plebiscytu
górnośląskiego przeprowadzonego na mocy artykułu 88
Traktatu Wersalskiego. Z okazji tej rocznicy w dniu 19
marca 2021 roku w Gminie Domaszowice odbyła się
uroczystość upamiętniająca to wydarzenie.
W uroczystości wzięli udział Wójt Gminy
Domaszowice Urszula Medyk, Sekretarz Gminy Anna
Bodzioch, Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice
Krzysztof Białkowski, radni, sołtysi, pracownicy Urzędu
Gminy Domaszowice oraz pracownicy jednostek
organizacyjnych gminy, druhowie Ochotniczych Styraży
Pożarnych z terenu gminy, mieszkańcy i zaproszeni goście.
Wśród zaproszonych gości obecni byli: Sylwia Igielska
Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej Wiceministra Obrony Narodowej Marcina Ociepy,
Mariusz Nieckarz Dyrektor Gabinetu Wojewody Opolskiego,
Jolanta Wilczyńska Radna Sejmiku Województwa Opolskiego,
Andrzej Michta Przewodniczący Rady Powiatu
Namysłowskiego, Konrad Gęsiarz Starosta Powiatu
Namysłowskiego, Renata Wojciechowska Naczelnik
Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Opolu, Andrzej
Galla Zastępca Wójta Gminy Świerczów, w zastępstwie Wójta
Gminy Wilków Kazimierz Olchowa Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej, Artur Masiowski Prezes Zakładu
Wodociągów i Usług Komunalnych Ekowood, Mariusz
Jabłoński Dyrektor Namysłowskiego Ośrodka Kultury, Roman
Durski Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej
w Domaszowicach, Piotr Bałtarowicz Proboszcz Parafi
Siemysłów. Uroczystość rozpoczęła się od podniesienia flagi
państwowej i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie
przemówienie wygłosiła Wójt Gminy Domaszowice Urszula

Medyk, która przybliżyła zebranym wydarzenia sprzed 100 lat.
W dniu 20 marca 1921 r. odbył się Plebiscyt na Górnym Śląsku,
podczas którego mieszkańcy decydowali, czy chcą
przyłączenia swoich ojcowizn do Polski czy do Niemiec.
Plebiscyt swoim zasięgiem objął część powiatu
namysłowskiego w tym 13 wsi należących do Gminy
Domaszowice, między innymi były to: Domaszowice,
Wielołęka, Włochy, Woskowice Górne, Zofijówka,
Polkowskie, Dziedzice, Siemysłów z ludnością wynosząca
5 564 osób uprawnionych do głosowania. Jeden z lokali
plebiscytowych mieścił się w Domaszowicach w budynku,
w którym obecnie znajduje się Urząd Gminy Domaszowice,
a drugi lokal plebiscytowy był w miejscowości Włochy. Wynik
plebiscytu był niekorzystny dla Polski, za którą głosowało
zaledwie 2,5 % ludności. My jako Polacy powinniśmy
pamiętać o naszych rodakach sprzed stu lat, którzy mimo
zastraszania głosowali za przyłączeniem tych terenów do
Polski.
Głos zabrali również zaproszeni goście:
Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego Andrzej
Michta oraz Naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci
Narodowego w Opolu Renata Wojciechowska. Główną częścią
uroczystości rocznicowych było odsłonięcie tablicy
okolicznościowej „Pamięci Walczącym o Polskość w 100
Rocznicę Plebiscytu”. Delegacje obecne na uroczystości
złożyły kwiaty pod tablicą. Całość zakończył koncert pieśni
i piosenek patriotycznych w wykonaniu Zespołu Ludowego
Namysłowiacy. Wykonane utwory nasi przodkowie śpiewali
podczas ważnych wydarzeń dziejowych, zarówno w chwilach
trudnych, jak i radosnych. Wszyscy zgromadzeni na
uroczystości mogli obejrzeć przygotowaną z okazji jubileuszu
wystawę poświęconą historii plebiscytu oraz dokonać wpisu do
Księgi pamiątkowej.
Edyta Matkowska
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100 - LECIE PLEBISCYTU

0 marca mija 100 lat
od plebiscytu górnośląskiego
przeprowadzonego na mocy
artykułu 88 Traktatu Wersalskiego.
Starsi z czytelników, chodzący tak
jak ja na początku lat
siedemdziesiątych ubiegłego wieku
do szkoły podstawowej pamiętają
być może kopie polskich plakatów
propagandowych z okresu
plebiscytu. Wisiały one wtedy
w każdej górnośląskiej i opolskiej
szkole. Żyło jeszcze wtedy wielu
weteranów powstań śląskich,
zwłaszcza trzeciego, które wybuchło
w nocy z 2/3 maja 1921 roku
w odpowiedzi na niekorzystne dla Polski wyniki plebiscytu.
Nie wszyscy z pewnością wiedzą, że na obszarze
plebiscytu znalazła się wschodnia część ówczesnego powiatu
namysłowskiego, jak również prawie cała gmina Pokój należąca
wówczas do powiatu opolskiego. Poniżej w tabeli chciałbym
przypomnieć wyniki plebiscytu w naszym powiecie jak również
podzielić się refleksją dlaczego jego wynik dla strony polskiej był
skrajnie niekorzystny.

Jak widać w tabeli obszar plebiscytu w ówczesnym
powiecie namysłowskim objął prawie całą gminę Domaszowice
(bez Strzelec i Gręboszowa), a także miejscowości Dąbrowa
i Starościn w gminie Świerczów. Widać, że były miejscowości
gdzie żaden głos nie padł na Polskę, w większości głosów było

zaledwie kilka, a tylko we Włochach kilkadziesiąt. Dlaczego tak
się stało? Czy na namysłowskim obszarze plebiscytu nie było
prawie Polaków? Według niemieckich danych opartych na
pruskim spisie z 1910 roku zgodnie z kryterium językowym na
namysłowskim obszarze plebiscytu mieszkało 5651 osób - 3972
Polaków i 1679 Niemców z czego 2818 uprawnionych do
głosowania. W plebiscycie wzięły udział 5493 osoby. Różnica
bierze się głównie z udziału w plebiscycie aż 2788 osób
urodzonych na obszarze plebiscytowym a zamieszkałych poza
nim. Na Niemcy głosowało przeszło 97% - na Polskę zaledwie
niecałe 2,5%. Nawet jeśli odliczyć skrajnie niekorzystny dla Polski
udział emigrantów w olbrzymiej przewadze głosujących za
Niemcami to i tak wynik plebiscytu w powiecie namysłowskim
budzi gorzkie refleksje.
Przyczyn klęski było wiele, plebiscyt co prawda odbywał
się pod międzynarodowym nadzorem, składającym się głównie
z żołnierzy francuskich, włoskich i brytyjskich, ale było ich
niewielu, skupieni byli w większych ośrodkach i nie docierali na
głęboką prowincję.Władzę w terenie sprawowała niemiecka
administracja, która robiła wszystko dla zwycięstwa Niemiec.
Polacy byli zastraszani a najbardziej aktywni bici, byli też zależni
od niemieckich pracodawców, na obszarach dworskich właściwie
bez wyjątku właścicielami ziemskimi i pracodawcami setek
Polaków byli Niemcy. Głosowanie było teoretycznie tajne,
głosującym komisja plebiscytowa, wydawała dwie karty jedną do
głosowania za Polską i drugą za Niemcami, wydawano również
opieczętowaną kopertę - tylko głos w kopercie był ważny, były
również kabiny zapewniające tajność, karty do głosowania różniły
się jednak kolorem - drugą niewykorzystaną kartę głosujący często
ostentacyjnie wyrzucał do kosza by zademonstrować swoją
lojaność i potwierdzić, że głosował za Niemcami. Trudno
przecenić rówież znaczenie nachalnej niemieckiej propagandy.
Niemcy rozgłaszali, Polska to „
państwo sezonowe” - kraj brudu,
bałaganu, bezładu.
Dokładnie tym samym
torem szła póżniej propaganda
niemieckich nacjonalistów
w czasach republiki weimarskiej
i nazistów w czasie III Rzeszy.
Nie bardzo mogło pomóc
polskiej propagandzie
uchwalenie 17 marca Konstytucji
i 18 marca traktatu ryskiego
kończącego wojnę z bolszewicką
Rosją - było już zbyt mało czasu
by te bardzo ważne fakty
wykorzystać propagandowo.
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Fragment niemieckiej mapy z października 1921 r. przedstawiający
powiat namysłowski z obszarem objetym plebiscytem z 20 marca 1921 r.

W wynikach plebiscytu na terenie naszego powiatu
niewątpliwie wyróżniają się Włochy. W latach 1880 - 1882
w parafii Włochy zawarto 107 katolickich małżeństw, które
poprzedziły zapowiedzi - 96 z nich zostało zapisanych
i z pewnością wygłoszonych przez ówczesnego proboszcza
Mikołaja Kulawego w języku polskim, a zaledwie 11 w języku
niemieckim. Co ciekawe do dziś we Włochach, Dziedzicach,
Wielołęce żyją osoby, choć nieliczne, noszące nazwiska takie same
jak 150 - 200 lat temu nosili ich przodkowie w Wallendorf
(Włochy), Dziedzitz (Dziedzice) i Bachwitz (Wielołęka).
Niemcy w czasie gdy negocjowano traktat wersalski
twierdzili, że nawet mówiąca po polsku ludność śląska mówi nie
wielkopolską polszczyzną, lecz dialektem górnośląskim i mogą się
oni identyfikować narodowo z Niemcami.
Fragment niemieckiej mapy z października 1921 r.
przedstawiający powiat namysłowski z obszarem objetym
plebiscytem z 20 marca 1921 r. W przypadu mówiących alzackim
dialektem niemieckiego mieszkańców spornej z Francją Alzacji
posługiwali się odwrotną argumentacją - Alzatczycy mówią

niemieckim dialektem i dlatego bez wątpienia są Niemcami - zaiste
nierzadki do dziś przykład podwójnego myślenia, zgodnie z regułą
Kalego.
Warto przypomnieć, że początkowo w Wersalu bez
plebiscytów miano przyznać Polsce wszystkie tereny z polską
większością językową (według pruskiego spisu z 1910 roku). Nie
dopuściła do tego niechętna zbyt silnej Polsce Wielka Brytania według niej zbytnie osłabienie Niemiec nadmiernie wzmacniało
sojusznika z Wielkiej Wojny – Francję.
Wracając do notatnika z ogłoszeniami parafialnymi
proboszcza Włoch sprzed 140 lat - rzeczywiście niemożliwe dziś
jest rostrzygnięcie czy polskojęzyczność oznaczała polską
świadomość narodową w nowoczesnym ujęciu. Warto podkreślić,
że mówiący polskimi gwarami chłopi spod Warszawy, Lublina czy
Kielc na przełomie XIX i XX wieku również takiej świadomości
zwykle nie mieli.
Jak sprawy świadomości narodowej bywają złożone
świadczy opowieść mojej mamy Zofii o młodym mężczyźnie,
którego spotkała pod koniec II wojny światowej na Kielecczyźnie.
Nazywał się Teo Miluta, nosił mundur oficera Wermachtu, mówił
literacką polszczyzną - przed wojną studiował polonistykę na
Uniwersytecie Warszawskim, pochodził z polskiej rodziny ze
Śląska Opolnego - jak mówił. Jego będącej wdową matce groziło
wysiedlenie gdyż nie mówiła po niemiecku i wysłała przed wojną
jednego z synów do polskiej szkoły, uratowało ją to,że wszyscy jej
synowie służyli w wojsku (było ich pięciu) . Nazwisko Teodor
Miluta figuruje na liście absolwentów Gimnazjum Polskiego
w Bytomiu działającego w Niemczech w latach 1932 - 1939.
Warto jeszcze kończąc wspomnieć o wynikach
plebiscytu w gminie Pokój, należącej wówczas do powiatu
opolskiego. Głosowanie odbyło się prawie w całej gminie. Dla
przykładu podam wyniki dwóch miejscowości: Pokój - liczba
głosujących 2005, za Polską 25, za Niemcami 1977 (3 głosy
nieważne), Ładza - 492 głosujących - za Polską 220, za Niemcami
271 (1 głos nieważny).
Dziś na szczęście żyjemy w zupełnie innej
geopolitycznej, społecznej i kulturowej rzeczywistości. Nasza
panstwowość jest stabilna i ugruntowana. Nasi zachodni sąsiedzi
są od nas nadal silniejsi i bogatsi, ale nie dzieli nas jak sto lat temu
cywilizacyjna przepaść. Nie ma między nami wrogości-jesteśmy
wspólnie w sojuszu NATO i łączącej nas Uni Europejskiej.
Andrzej Michta

*Źródło: Encyklopedia Powstań Śląskich, Opole 1984

Z KART HISTORII

P

POWSTANIA ŚLĄSKIE

onad 100 lat temu 28
czerwca 1919 r. w wielkiej
Sali Lustrzanej pałacu
wersalskiego podpisano traktat
kończący I wojnę światową.
Dokument zaprowadzał pok ój
i nowy porządek Europy i świata.
Polskę na konferencji
reprezentowali Roman Dmowski
i Ignacy Padarewski.
Ostatecznie postanowiono, że
Polska otrzyma : Wielkopolskę,
Pomorze Gdańskie, a Gdańsk miał
być pod kontrolą międzynarodową.
O przynależności
teren ów
Górnego Śląska, Warmii, Mazur miał zadecydować plebiscyt.
Jednym z punktów obrad konferencji paryskiej była
sprawa Górnego Śląska. Pretensje do tego terenu zgłaszały

Polska i Niemcy. Podjęto decyzję, że na Górnym Śląsku
odbędzie się plebiscyt. Na wniosek strony polskiej mogły w
nim wziąć udział wszystkie osoby urodzone na terenie
plebiscytowym, niezależnie od obecnego miejsca
zamieszkania.
Bezpośrednią przyczyną wybuchu I powstania była
masakra górników w kopalni Mysłowice, którzy domagali się
zaległych wypłat. Kiedy 15 sierpnia 1919 r. tłum wtargnął przez
bramę niemieckie wojsko otworzyło ogień. Zginęło wtedy 7
górników, 2 kobiety i trzynastoletni chłopiec. Ponadto Niemcy
na Śląsku stosowali terror i represje wobec polskich działaczy.
17 sierpnia 1919 r. rozpoczęło się I powstanie śląskie.
Na jego czele stanął śląski działacz Alfons Zgrzebniak.
Nieprzygotowane organizacyjnie powstanie upadło
po 10 dniach nie zakończyło się sukcesem politycznym, ale
zwróciło uwagę międzynarodowej społeczności na sprawę
Śląska.
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W nocy z 17 na 18 sierpnia 1920 r. wybuchło II
powstanie śląskie,było odwetem na ataki terroru niemieckiego.
Miało na celu usunięcie z obszaru plebiscytowego niemieckich
organów bezpieczeństwa oraz utworzenie mieszanej policji
polsko-niemieckiej na zasadzie parytetu. Zakończyło się 25
sierpnia. Ukarano sprawców antypolskich napadów i powołano
Policję Plebiscytową.
Plebiscyt odbył się na Górnym Śląsku 20 marca 1921 r.
Z głębi Niemiec przyjechało na niego niemal 200 tys.
Niemców, którzy urodzili się na Śląsku. Do głosowania
dopuszczone były osoby, które ukończyły 20 lat. Frekwencja
wynosiła 97,5%. Wyniki były niekorzystne dla strony polskiej.
W plebiscycie zwyciężyli Niemcy, którzy zdobyli niemal 60 %
głosów.
Polacy wspierani przez Francję chcieli wytyczenia
granic zgodnie z wynikami plebiscytowymi. Wojciech Korfanty
przywódca Ślązaków zdecydował się na wystąpienie zbrojne.
Nocą z 2 na 3 maja 1921 r. wybuchło III powstanie śląskie walki
trwały dwa miesiące - powstańcy zdołali opanować cały
obszar plebiscytowy, broniąc go przed siłami niemieckimi.
Najpoważniejsze starcia miały miejsce w okolicach Góry św.
Anny. W połowie czerwca podpisano zawieszenie broni.
Obydwie strony zgodziły się, aby o losach Śląska zadecydowała
Liga Narodów. W październiku 1921 r. decyzją Konferencji
Ambasadorów w Paryżu podzielono sporny obszar: Polsce
przypadło 29% terytorium plebiscytowego, zamieszkiwanego
przez 46 % mieszkańców. Znajdowało się na nim aż 75% kopalń
i 59% hut i odlewni żelaza.
Powstania Śląskie są niezwykle ważnymi
wydarzeniami w historii Śląska i historii Polski. Trzy Powstania
Śląskie z lat 1919, 1920, 1921 niosą przesłanie dla przyszłych
pokoleń. Powstańcza walka o powrót do Polski piastowskiego
Górnego Śląska cechowała się wyjątkową konsekwencją
i skutecznością. Mimo trwającego kilka wieków oddzielenia
regionu od reszty ziem ojczystych i stosowania przez niemiecką
administrację polityki germanizacyjnej polskość przetrwała.

Było to głównie zasługą kobiet – matek śląskich, które
z pokolenia na pokolenie przekazywały swoim dzieciom
i wnukom znajomość języka polskiego, głównie poprzez
modlitwę, tradycje i zwyczaje, a także uczyły swoje dzieci
historii Polski. To one – matki śląskie wychowały polskich
patriotów, którzy w godzinie próby nie zawahali się chwycić
za broń i walczyć o to, aby Śląsk powrócił do Polski. Dzięki
bohaterskim zrywom powstańców śląskich, na których czele
stali Wojciech Korfanty oraz Alfons Zgrzebniok, ich
determinacji oraz hojnej daninie krwi znacząca część Górnego
Śląska została w 1922 r. ostatecznie włączona do odradzającej
się Polski.
Wybitny mąż stanu i wielki przywódca ludu śląskiego
Wojciech Korfanty całe życie przeżył ofiarnie w nieustającej
służbie dla Śląska i Polski. Podczas Powstań Śląskich okazał się
genialnym strategiem i dyplomatą. Zorganizował polską
administrację na obszarach powstańczych, nie dopuścił do
zniszczenia górnośląskiego potencjału gospodarczego
i doprowadził do przekazania go Polsce w pełnej sprawności
produkcyjnej, co w zasadniczy sposób przyczyniło się do
rozwoju gospodarczego II Rzeczypospolitej. To potencjał
Górnego Śląska umożliwił m.in. budowę magistrali węglowej
i ułatwił budowę Gdyni czy Centralnego Okręgu
Przemysłowego.
Powstania Śląskie stanowią jedną z najpiękniejszych
kart w dziejach narodu polskiego, są końcowym akordem
procesu jednoczenia ziem polskich w okresie porozbiorowym.
Patriotyzm powstańców, ich umiłowanie polskości, rozsądek
oraz hart ducha tworzą ciągle aktualny wzorzec do
naśladowania. Niech męstwo, wierna służba i miłość do
Ojczyzny, którymi wykazali się powstańcy śląscy będą
drogowskazem postępowania i wzorem życia dla przyszłych
pokoleń, a powstańcze czyny są wyrazem najwyższego
patriotyzmu w wymiarze ogólnonarodowym
i państwowotwórczym.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

postawy żołnierzy podziemia niepodległościowego w walce
z sowieckim zniewoleniem.
Byli patriotami, a spędzili najlepsze lata życia
w polskich więzieniach, torturowani i poniżani. Żołnierze
wyklęci, Żołnierze niezłomni. Zapłacili za swoje przywiązanie
do ojczyzny najwyższą cenę. Byli to żołnierze podziemia
niepodległościowego, wywodzący się z Armii Krajowej
i Narodowych Sił Zbrojnych, którzy walczyli z wojskami
sowieckimi i komunistycznym aparatem terroru o niepodległą
Polskę, wierni złożonej przysiędze.
Według IPN ponad 5 tys. żołnierzy podziemia
antykomunistycznego zostało skazanych przez sądy wojskowe
na kary śmierci, ponad 21 tys. zamordowano w więzieniach.
Nie wiadomo ile osób zostało zabitych w trakcie obławy
i pacyfikacji oraz zamordowanych bez sądu w siedzibach
urzędów bezpieczeństwa. Ponad 250 tys. skazano na kary
więzienia z powodów politycznych.
Zamordowani bohaterowie skazani zostali przez
władze komunistyczne na zapomnienie. Ich groby znajdują się
w lasach na tzw. łączce przy murze cmentarza na Powązkach
oraz w innych nie odkrytych jeszcze miejscach.
Po wielu latach przywracana jest pamięć
o Żołnierzach Wyklętych. Powstają o nich wiersze, filmy,
piosenki, strony internetowe.

Od 2011 roku 1 marca w Polsce jest obchodzony
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Datę wybrano
nie przypadkowo – tego dnia w 1951 r. Wykonano wyroki
śmierci na dowództwie ostatniej komendy Zrzeszenia WiN, co
symbolicznie zakończyło działalność tej organizacji.
Żołnierzami wyklętymi lub żołnierzami niezłomnymi
od lat 90. XX w. są nazywani partyzanci, którzy po 1944 r.
walczyli z komunistami. Określenie wyklęci odnosi się do
próby
wymazania przez władze PRL
pamięci
o antykomunistycznym oporze zbrojnym. Komuniści mówili
o partyzantach obraźliwie bandyci, a ich działalność
przedstawiali jako niewiele znaczące działania o charakterze
przestępczym. Słowo niezłomni odnosi się do nieugiętej

Halina Dutkiewicz

Halina Dutkiewicz
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Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 2021

W

grudniu 2020 r. Marszałek Województwa
Opolskiego – Pan Andrzej Buła ogłosił nabór
wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie
dotacji celowej w projekcie pn. Marszałkowska Inicjatywa
Sołecka –Opolskie w latach 2020-2022, na dofinansowanie
zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów
lokalnych na terenach wiejskich.
W związku z naborem zorganizowano w sali narad
Urzędu Gminy Domaszowice spotkanie, na którym w
obecności sołtysów przeprowadzono losowanie. Do programu
przystąpiły:
1. Domaszowice,
2. Dziedzice,
3. Siemysłów,
4. Strzelce.
Na podstawie złożonych przez sołtysów wniosków, w
których przedstawiciele sołectw wskazali istotne z ich
perspektywy działania, Gmina Domaszowice złożyła

Marszałkowi Województwa wniosek, w którym wskazała do
realizacji poniższe zadania:
1.Sołectwo Domaszowice – „Zakup sprzętu
nagłośnieniowego”,
2. Sołectwo Dziedzice – „ Budowa wiaty”,
3. Sołectwo Siemysłów – „Rozbudowa placu zabaw”,
4. Sołectwo Strzelce – „Adaptacja pomieszczenia na
magazyn świetlicy wiejskiej”.
Łączna wartość projektów wynosi 38.500,00 złotych,
z czego dofinansowanie z Samorządu Województwa wyniesie
20.000,00 złotych.
Jest to już druga, z zaplanowanych trzech edycji
„Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej”. W roku 2020
w programie wzięły udział sołectwa: Polkowskie, Wielołęka,
Włochy, Zofijówka. Natomiast w roku 2022 zostanie złożony
wniosek dla Gręboszowa, Nowej Wsi, Woskowic Górnych
i Zalesia.
Jacek Majcher

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – ruszy od 1 kwietnia
Stanowisko do samospisu w Urzędzie Gminy Domaszowice przygotowane

1

kwietnia 2021 r. rozpocznie
się
Narodowy Spis
Powszechny Ludności
i Mieszkań 2021. Spis
powszechny potrwa do dnia 30
września 2021 r., a nie – jak
pierwotnie planowano – do dnia
30 czerwca 2021 r. Narodowy
Spis Powszechny Ludności i
Mieszkań przeprowadzany jest
co 10 lat. Ostatni taki spis
Główny Urząd Statystyczny
przeprowadził w 2011 roku.
Spis ludności jest to podstawowe badanie i źródło
danych z zakresu statystyki ludności, którego celem jest zebranie
informacji o jej stanie i strukturze wg określonych cech
demograficznych i społeczno-zawodowych, w oznaczonym
momencie, na określonym terytorium.
Dane uzyskane podczas spisu są niezbędne do
opracowywania planów socjalnych i gospodarczych jak również
potrzebne są do wielu badań czy raportów.
Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w
2021r. obejmuje się:
1) osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające
w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych
pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;
2) osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
3) mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania
oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.
Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział
w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021
jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym
wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co wynika z art.
57 ustawy o statystyce publicznej.
Dane od osób fizycznych objętych spisem
powszechnym są zbierane metodą samospisu internetowego.
Oznacza to, że każdy mieszkaniec Polski jest zobowiązany
samodzielnie przeprowadzić samospis, polegający na
weryfikacji, aktualizacji i uzupełnieniu danych o respondencie,
znajdujących się w formularzu spisowym.

Na stronie Głównego Urzędu Statystycznego
spis.gov.pl dostępne są już pytania z formularza spisowego,
który od 1 kwietnia br. będzie można wypełnić on-line.
Osoby, które nie będą miały możliwości tego zrobić
we własnym zakresie, będą mogły dokonać samospisu
w Urzędzie Gminy Domaszowice. Na czas trwania spisu
powszechnego w tym celu zostało przygotowane stanowisko w
budynku Urzędu Gminy w pokoju nr 14. Ze stanowiska można
skorzystać w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Wsparcia udzielają
członkowie Gminnego Biura Spisowego Jacek Majcher oraz
Marta Morga.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach kiedy
osoby objęte spisem powszechnym nie będą mogły dopełnić
obowiązku samospisu przez Internet, dane od nich będą
zbierane metodą:
- wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza
spisowego, który wprowadza dane uzyskane od respondenta do
formularza spisowego,
- wywiadu bezpośredniego, przeprowadzanego przez
rachmistrza spisowego przy pomocy urządzenia mobilnego
wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do
przeprowadzenia spisu.
Obydwie metody polegają na weryfikacji, aktualizacji i
uzupełnieniu danych dotyczących osoby spisywanej
w formularzu spisowym.
Anna Bodzioch
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Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynku Szkoły
Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach

F

otowoltaika jest rozwiązaniem po które sięga coraz
większa liczba świadomych inwestorów. Stoi za tym
chęć oszczędności na rachunkach za energię elektryczną
oraz ochrona środowiska. Instalacja fotowoltaiczna podczas
swojej pracy nie generuje szkodliwych substancji do atmosfery,
a odciążanie sieci energetycznych sprzyja zmniejszeniu ilości
paliw kopalnych spalanych przez elektrownie konwencjonalne,
co bezpośrednio wpływa na poprawę jakości powietrza
w naszym kraju.

zajmowała się firma ZenitSolar sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu.

Instalacja składa się z 89 sztuk paneli fotowoltaicznych o mocy
jednostkowej 445Wp, z czego 24 sztuki skierowane są na
południowy zachód, a 65 sztuki skierowane są na południowy
wschód. Dzięki zdalnemu monitoringowi instalacji, szkoła na
bieżąco może odczytywać ilość wyprodukowanej energii
elektrycznej. W słoneczny marcowy dzień, tylko do godziny
14:00 instalacja wyprodukowała 77,6 kWh co przekłada się na
76,10 zł oszczędności oraz ograniczenie emisji CO2 o 75,9 kg.
Dzięki bilansowaniu prosumenckiemu, 70% niewykorzystanej
energii elektrycznej wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej
może zostać odebrane przez użytkownika przez 12 miesięcy.
Dzięki temu, podczas wakacji, gdzie zużycie energii w szkole
jest niskie natomiast produkcja jest znacząca, energia jest
kumulowana w sieci, a następnie zostanie wykorzystana
w miesiącach zimowych gdzie profil zużycia jest dokładnie
odwrotny niż w lato.
Instalacje fotowoltaiczne stają się wiodącą technologią
odnawialnych źródeł energii w naszym kraju. Są korzystnym
rozwiązaniem zarówno ze względów ekonomicznych jak
i ekologicznych. Połączenie ochrony środowiska
z oszczędnościami jest dokładnie tym, czym powinna
wyróżniać się nowoczesna instalacja OZE.
Gmina Domaszowice zrealizowała zadanie pn.:
„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynku
Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego
w Domaszowicach. Koszt inwestycji wyniósł 160 515,00 zł,
w tym dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości
76 536,87 zł. Wykonaniem projektu oraz montażu instalacji

W

Sesje Rady Gminy

dniach 29 stycznia 2021r. i 26 lutego 2021 r. odbyły się
sesje Rady Gminy Domaszowice, podczas których
podjęto uchwały w sprawach:
1) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy Domaszowice na lata 2021-2022 stanowiącego część
strategii rozwiązywania problemów społecznych;
2) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu;
3) zwolnień od podatku od nieruchomości;
4) o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy
Domaszowice na 2021 rok;
5) o zmianie uchwały Nr XXI.176.2020 Rady Gminy
Domaszowice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej;

6) rozpatrzenia petycji – listu otwartego „Alarm! STOP
zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!”
z dnia 02 stycznia 2021 r.;
7) zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty
sprzedaży na terenie gminy Domaszowice i zwrotu części tej
opłaty;
8) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Domaszowice w roku 2021;
9) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej
własność gminy.
Mariola Czochór
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Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

W

ramach Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych w drugim naborze Gmina Domaszowice
złożyła 2 wnioski. Oba wnioski dotyczą budowy
kanalizacji sanitarnej, pierwszy dotyczy Włoch i Dziedzic,
a drugi Siemysłowa.
Trzeci nabór był przeznaczony na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których
funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa
gospodarki rolnej. Gmina Domaszowice złożyła wnioski
na następujące inwestycje:

- modernizacja z rozbudową strażnicy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Strzelcach,
- budowa ok. 500 mb dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na
osiedlu Klonowym w Domaszowicach oraz utwardzenie terenu
przy drogach,
- budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Zalesiu.
Powyższe wnioski zostały zainicjowane przez mieszkańców
sołectw.
Oba nabory są na etapie oceny.
Marta Morga

Spotkanie Wójta z młodymi sportowcami z Gminy Domaszowice

W

dniu 27 stycznia 2021 r. w Urzędzie Gminy
Domaszowice odbyło się spotkanie Wójta Gminy
Urszuli Medyk z młodymi sportowcami - uczniami
Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach,
którzy odnieśli w ostatnim czasie sukcesy na matach na arenie
krajowej i regionalnej.
* Kacper Bilski - złoty medalista w Mistrzostwach Dolnego Śląska
w Taekwondo i Mistrzostwach Opolszczyzny. Ponadto uzyskał VI
miejsce w Otwartych Mistrzostwach Europy w Taekwondo.
* Helena Frychel - złota medalistka w Mistrzostwach Dolnego
Śląska w Taekwondo i Mistrzostwach Opolszczyzny.
* Magdalena Frychel - srebrna medalistka w Mistrzostwach
Dolnego Śląska w Taekwondo i brązowy medal w Mistrzostwach
Opolszczyzny.
* Oliwier Krupiński –zdobył VIII miejsce w Mistrzostwach Polski
w Zapasach w kategorii młodzików do 15 lat.

Wójt Gminy serdecznie pogratulowała młodym
sportowcom wspaniałych wyników, wręczyła listy gratulacyjne
i nagrody rzeczowe, a tym samym podziękowała za promowanie
Gminy Domaszowice na szczeblu krajowym i regionalny oraz
życzyła dalszych sukcesów sportowych. Do życzeń przyłączyły
się również Sekretarz Gminy Anna Bodzioch i Dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach Bożena
Hendrysiak. Słowa uznania i serdeczne podziękowania za wkład
pracy na rzecz osiągnięć sportowych w Mistrzostwach Polski
w Zapasach w kategorii młodzików do 15 lat Wójt skierowała
także do obecnego na spotkaniu nauczyciela Wychowania
Fizycznego w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w
Domaszowicach Marcina Marcinkiewicza, który jednocześnie
pełni funkcję trenera zapaśników.
Wszystkim wyróżnionym sportowcom gratulujemy oraz
życzymy dalszych sukcesów w realizacji sportowych pasji,
a rodzicom wyrazy uznania za wychowanie tak zdolnych dzieci
Edyta Matkowska
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Dzień Sołtysa

N

a co dzień zajmują się spawami swoich lokalnych
społeczności. Są najbliżej mieszkańców i codziennie
starają się rozwiązywać ich problemy. Funkcja sołtysa,
o której mowa, ma wielowiekową tradycję i coroczne święto
obchodzone jest 11 marca. Z tej okazji w dniu 11 marca 2021 r.
w Urzędzie Gminy Domaszowice odbyło się spotkanie, na które
przybyli Sołtysi z terenu gminy. W spotkaniu udział wzięli Wójt
Gminy Domaszowice Urszula Medyk oraz Przewodniczący
Rady Gminy Domaszowice Krzysztof Białkowski. Wójt wraz

W

z Przewodniczącym Rady Gminy złożyli Sołtysom najlepsze
życzenia. Życzyli dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym oraz sukcesów w dalszej działalności
sołeckiej. Wójt w swoim wystąpieniu podkreśliła ważną rolę,
jaką pełnią Sołtysi. Podziękowała im za bardzo dobrą
współpracę z Wójtem, pracownikami Urzędu Gminy oraz za
zaangażowanie w działalność na rzecz lokalnej społeczności.
Sołtysom zostały wręczone listy gratulacyjne i upominki.
Edyta Matkowska

Punkt szczepień przeciwko COVID -19 na terenie Gminy

dniu 22 stycznia 2021r. miało miejsce spotkanie
Wójta Gminy Domaszowice – Urszuli Medyk,
Sekretarza Gminy – Anny Bodzioch oraz
pracownika zajmującego się ochroną zdrowia na terenie Gminy
Domaszowice – Martyny Łaźniowskiej z Doktor Ewą
Szczepaniak, prowadzącą praktykę lekarską
w Domaszowicach. Omówiono zasady dotyczące szczepień
przeciw COVID-19. Na terenie gminy Domaszowice
wyznaczony został punkt szczepień przeciwko wirusowi SarsCov-2. Jest to Praktyka Lekarska Ewa Szczepaniak przy ul.
Strzeleckiej 3 w Domaszowicach, 46-146 Domaszowice.
Szczepienia w tut. punkcie rozpoczęły się 26 stycznia 2021 r.
W pierwszej kolejności zaszczepione zostały osoby w wieku
powyżej 80 r. ż. Pozostałe osoby szczepione są zgodnie
z wyznaczonym w narodowym programie szczepień przeciw
COVID-19 harmonogramie.
Zapisy na szczepienia oraz informacja na temat kolejności
szczepień prowadzone są pod nr telefonu 77-419-41-11.
Wójt poinformowała, że z ramienia Urzędu Gminy
w Domaszowicach zapewniony został transport osób
wymagających dowozu na szczepienie, z którego mogą
skorzystać osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności o kodzie R lub N lub odpowiednio z I grupą
z wyżej wymienionymi schorzeniami, a także osoby mające

trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu
szczepień.
Bliższych informacji na temat dowozu do punktu szczepień
udziela pracownik Urzędu Gminy Domaszowice pod nr
telefonu 77 4108 250 wew. 107. Osoby chcące skorzystać
z pomocy w formie dowozu proszone są o kontakt pod
wyznaczonym numerem telefonu.
Martyna Łaźniowska
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Program „Rodzina 500 plus”

środek Pomocy Społecznej
w Domaszowicach
informuje, że wnioski o
ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego na nowy okres
świadczeniowy 2021/2022 będzie można składać od 1 lutego
2021 r. drogą elektroniczną czyli przez Internet za
pośrednictwem:
- portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl,
- przez bankowość elektroniczną,
- przez portal PUE ZUS,
Od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli

osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaszowicach.
Gwarancją kontynuacji wypłat jest złożenie prawidłowo
wypełnionego wniosku w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina
500+" będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.
Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia
wychowawczego można uzyskać w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Domaszowicach oraz pod numerem telefonu 77
419 44 51 od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30.
Kamila Majcher

INFORMUJEMY, ŻE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
W DOMASZOWICACH TRWA REKRUTACJA DO PODPROGRAMU 2020
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

P

rogram Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które
ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej
potrzebujących.
Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej
sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:

- 1.542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
- 1.161,60 zł dla osoby w rodzinie.
Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do
Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach w celu
zakwalifikowania do odbioru żywności.
tel. 77 419 44 51
Magdalena Adamska-Wiącek

Listopad

Listopad

Listopad
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Konkurs Profilaktyczny “Młodość wolna od uzależnień”

D

nia 26 stycznia 2021 r. odbyło się podsumowanie
Konkursu Profilaktycznego „MŁODOŚĆ WOLNA
OD UZALEŻNIEŃ”. Konkurs adresowany był do

uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej w Domaszowicach.
Realizatorami konkursu była Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w
Domaszowicach wraz
z Pedagogiem szkolnym.Głównym celem konkursu była
profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Na konkurs
wpłynęło 30 prac, które komisja oceniła pod względem
profilaktycznego przekazu treści, kreatywności, oryginalności,
pomysłowości oraz formy estetycznej.
Zwycięzcy konkursu:
I miejsce Weronika Cmokowicz (klasa VI a)
II miejsce Łucja Nieśpiałowska (klasa VI a)
III miejsceAdrian Uruski (klasa IV)
Zwycięzcom nagrody wręczyli Wójt Gminy – Urszula Medyk
w r a z z P r z e w o d n i c z ą c y m G K R PA – M a r i a n e m
Mikołajczykiem w obecności pozostałych członków komisji,
pedagoga szkolnego oraz rodziców laureatów.
Pozostałym uczniom, którzy zechcieli odpowiedzieć na nasze
zaproszenie, dziękujemy. Dla Was zostaną przekazane gadżety
profilaktyczne tj. długopisy, smyczki.
Ewa Walczak-Janki

BIBLIOTEKA

Mała Książka – Wielki człowiek

M

ała Książka – Wielki człowiek to ogólnopolska
kampania promująca czytelnictwo, realizowana
przez Instytut książki od 2018 r. we współpracy
z bibliotekami publicznymi, skierowana do dzieci
przedszkolnych.
Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach po raz kolejny

bierze udziału w tym projekcie.
Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi z roczników od 2015 do
2018 roku do biblioteki.Na czytelników czekają bezpłatne
"Wyprawki czytelnicze", wystarczy zapisać dziecko do
biblioteki i założyć kartę.
Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji.

PODZIĘKOWANIA
Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Domaszowicach składa serdeczne podziękowania
wszystkim tym, którzy zaoferowali pomoc i przyczynili się do organizacji szczepień na terenie
Gminy Domaszowice. Wyrazy wdzięczności należą się przede wszystkim Pani Wójt Gminy Urszuli
Medyk oraz pracownikom urzędu, za pomoc przy organizacji punktu szczepień, Pani Wandzie
Przysiężnej, która zaoferowała swoją pomoc przy szczepieniach jako wolontariuszka, jednostkom
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Domaszowice oraz wszystkim tym, którzy po
śnieżycach odśnieżali drogi umożliwiając dotarcie zespołu wyjazdowego do niemobilnych
pacjentów z terenu gminy.
Z życzeniami zdrowia zespół POZ w Domaszowicach.
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Co warto przeczytać
Książka
Tytuł: Pod

szkarłatnym niebem

Autor: Mark Sullivan
parta na wydarzeniach z życia zapomnianego bohatera bestsellerowa powieść Pod
szkarłatnym niebem to triumfalna historia niezwykłej odwagi i wytrzymałości
pewnego młodego człowieka w jednym z najmroczniejszych okresów historii.
Pino Lella nie chce mieć nic wspólnego z wojną czy nazistami. Jest zwyczajnym włoskim
nastolatkiem, którego myśli krążą wokół muzyki, jedzenia i dziewcząt – lecz dni jego
niewinności są policzone. Gdy mieszkanie rodziny Lellów w Mediolanie zostaje zniszczone
podczas alianckiego bombardowania, Pino przyłącza się do kolei podziemnej pomagającej
Żydom w ucieczce przez Alpy i zakochuje w Annie, starszej od niego o sześć lat pięknej
wdowie. Rodzice Pina, chcąc zapewnić mu bezpieczeństwo, zmuszają go, by zaciągnął się do
niemieckiej armii. Sądzą, że to posunięcie uchroni go przed walką. Jednak gdy młody Pino
zostaje ranny, po wyjściu ze szpitala zostaje zwerbowany na osobistego kierowcy lewej ręki
Adolfa Hitlera we Włoszech, generała Hansa Leyersa, jednego z najbardziej tajemniczych
i potężnych dowódców Trzeciej Rzeszy. Dzięki temu zyskuje możliwość prowadzenia działalności szpiegowskiej dla aliantów
wewnątrz niemieckiego Głównego Dowództwa. Pino przeżywa horrory wojny i nazistowską okupację walcząc w sekrecie, a jego
odwagę podtrzymuje miłość doAnny i marzenia o wspólnej przyszłości.
Ta porywająca saga historyczna o miłości spodoba się fanom książek Światło, którego nie widać i Słowik.

O

Powyższy opis pochodzi od wydawcy

SZKOŁA PODSTAWOWA W DOMASZOWICACH

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

2

1 lutego na całym świecie obchodzony jest
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, który został
ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku. Święto to ma
za zadanie przypomnieć wszystkim narodom, jak ważny jest
szacunek do języka ojczystego i dbałość o jego
przetrwanie.Uczniowie klasy pierwszej wraz z Wychowawcą
radośnie włączyli się w świętowanie. W piątek 19 lutego 2021
roku zorganizowany został klasowy konkurs kaligrafii, który
polegał na pięknym i bezbłędnym przepisaniu tekstu
dotyczącego Polski. We wtorek 23 lutego 2021 roku, aby

podsumować wielkie święto została przedstawiona prezentacja
multimedialna dotycząca historii powstania języka polskiego.
W tym dniu odbyło się także rozstrzygnięcie konkursu.
Mistrzem kaligrafii w klasie I został Szymon Kaczmarek.
Wyróżnione zostały także trzy osoby, jako wicemistrzowie:
- Martyna Jarosz,
- Karolina Polak,
- Jan Krzemowski.
GRATULACJE!
Kamila Rusyn
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Uczniowie wsparli WOŚP poprzez aktywność fizyczną

S

zkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego
w Domaszowicach przystąpiła do akcji sportowej
Pho3nix Active School, która ma na celu poruszyć dzieci
z całej Polski oraz zaangażować je w inspirujące inicjatywy

sportowe.
W pierwszej edycji akcji w 2021 roku udział bierze
ponad 500 szkół podstawowych i blisko 200 000 uczniów
i uczennic.
Dla najaktywniejszych dzieci i szkół przewidziane są
atrakcyjne nagrody w ramach dwóch konkursów. Finałem akcji
będą dziewięciodniowe obchody Międzynarodowego Dnia
Sportu – od 6 do 14 kwietnia 2021 roku. Patronat nad Pho3nix
Active School objął Polski Komitet Olimpijski.
Pierwszym działaniem w ramach akcji było wsparcie
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poprzez aktywność
fizyczną. Zadaniem uczniów było ćwiczenie razem
z instruktorami fundacji według zamieszczonych na specjalnie
stworzonej platformie filmików. Każdy odtworzony film to
punkty dla ucznia, a te z kolei przeliczane były na pieniądze dla
WOŚP. Ilość punktów można było śledzić w zamieszczonym na
stronie fundacji rankingu.
Drugi etap projektu rozpoczyna się 15 lutego,
o szczegółach już wkrótce.

Małgorzata Suchecka

Czas próby

W

dniach od 8 do 10 lutego 2021 r. uczniowie klas
ósmych Szkoły Podstawowej w Domaszowicach
przystąpili do próbnego egzaminu ósmoklasisty.
Pomimo siarczystego mrozu i zasp śnieżnych wszyscy dotarli
na czas do szkoły i w pełnym reżimie sanitarnym o godzinie
9.00 przystąpili do egzaminu.
Egzamin składał się z trzech części. W pierwszym dniu
uczniowie pisali część z języka polskiego, która trwała 120
minut. Oprócz zadań zamkniętych i otwartych mieli do
napisania rozprawkę lub opowiadanie.
W drugim dniu egzaminu ósmoklasiści zmagali się z zadaniami
z matematyki, na wykonanie zadań mieli 100 minut.

Trzeci dzień maratonu egzaminacyjnego to język angielski,
z którego egzamin trwał najkrócej, bo tylko 90 minut.
Celem egzaminu próbnego jest umożliwienie uczniom
nabrania pewności i obycia się w sytuacji egzaminacyjnej oraz
zdiagnozowanie, które umiejętności już uczeń opanował,
a które wymagają jeszcze doskonalenia.
Przed nami kolejne egzaminy próbne w marcu i kwietniu, które
pomogą nam jak najlepiej przygotować się do tego właściwego
egzaminu ósmoklasisty zaplanowanego na 25-27 maja 2021r.
Wychowawcy klas VIII
Joanna Barszcz i Jolanta Bogacz
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FERIE ZIMOWE

W

dniach od 4 do 8 stycznia 2021 roku w naszym
przedszkolu odbywały się ferie zimowe. W tym
czasie uczęszcza mniej dzieci, ale nie oznacza to
wcale, że dzieci się nudzą. Wręcz przeciwnie na czas ferii Panie
Nauczycielki zaplanowały i zrealizowały szereg zajęć
integracyjnych, mających na celu zapewnienie kreatywnego
i ciekawego spędzania czasu.
Odbywały się zajęcia przygotowujące nasze
przedszkolaki do bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu
wolnego podczas ferii zimowych. Zajęcia dotyczyły
bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych, takich

jak: jazda na nartach, na łyżwach czy sankach. Były zajęcia
plastyczne, sportowe i muzyczne. Dzieciom również zostały
codziennie utrwalane zasady reżimu sanitarnego podczas
panującej pandemii COVID- 19.
Dla wszystkich przedszkolaków był to czas dobrej
zabawy. Codziennie widać było na twarzach każdego
przedszkolaka uśmiech. Każdy dzień spędzony w przedszkolu
dostarczał dzieciom innych wrażeń, nikt się nie nudził. Był to
czas odpoczynku ale również beztroskiej zabawy.
Ilona Chrząszcz

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA W DOMASZOWICACH
Publiczne Przedszkole w Domaszowicach
ogłasza rekrutację dzieci do przedszkola
na rok szkolny 2021/2022.
Formularz przyjęcia należy pobrać
w przedszkolu lub ze strony internetowej:
https:// ppdomaszowice.opv.pl/dokumenty-do-poprania

W terminie od 1 marca 2021r.
i poprawne wypełniony złożyć.
Zapraszamy

Justyna Matysik, Andrzej Michta, Halina Dudkiewicz
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OBCHODY DNIA BABCI I DZIADKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

W

tym roku „Dzień Babci i Dziadka” w naszym
przedszkolu obchodziliśmy dnia 28 stycznia.
Ta uroczystość, także nie odbyła się w tradycyjnej
formie, ponieważ z powodu epidemii COVID 19, nie mogliśmy
spotkać się z babciami i dziadkami na terenie naszego przedszkola
podczas występów przedszkolaków i tradycyjnego, słodkiego
poczęstunku.
W zamian za to Pani Dyrektor Alicja Lew zakupiła dla wszystkich
przedszkolaków słodkości. Jednak znaleźliśmy rozwiązanie tej
trudnej sytuacji, żeby nie narażać zdrowia i życia najbliższych nam
osób. Dzieci pod kierunkiem wychowawczyń i przy pomocy

rodziców, przygotowały występy, które zostały nagrane
i udostępnione na Facebookowej stronie przedszkola.
Jako pierwsza przywitała babcie i dziadków Pani Dyrektor Alicja
Lew i złożyła im serdeczne życzenia, później nasi drodzy seniorzy
mogli obejrzeć występy kochanych wnucząt z poszczególnych
grup. Dzieci odświętnie ubrane recytowały piękne, wzruszające
wiersze, śpiewały prześliczne piosenki, a także tańczyły.
Przedszkolaki dla swoich babć i dziadków przygotowały drobne
upominki. Pomimo niesprzyjających okoliczności, mamy
nadzieję, że uroczystość spodobała się naszym drogim seniorom.
Jeszcze raz, serdeczne życzenia 100 lat w zdrowiu. Sabina Buchta

Międzynarodowy Dzień Puzzli

D

nia 29 stycznia 2021 r. w naszym
Przedszkolu odbył się Międzynarodowy
Dzień Puzzli. Puzzle znają chyba
wszyscy! Jest to świetna zabawa, która sprawia
przyjemność i jednoczy ze sobą pokolenia.
Wszystkie dzieci miały możliwość ułożyć
puzzle indywidualnie bądź w małych zespołach.
Umiejętność pracy w grupie jest bardzo ważna,
ponieważ zwiększa umiejętność komunikacji, oraz
budowania dobrej atmosfery. Dzieci porównywały
ich wielkości, kształty, przeliczały elementy.
Przedszkolaki były szczęśliwe, kiedy z małych
kawałków oraz ich pracy powstał wspaniały obraz.
Mogliśmy połączyć naukę z zabawą –
układając puzzle, każde dziecko rozwija swoją
kreatywność, spostrzegawczość, wytrwałość
w dążeniu do celu oraz uczy się logicznego
myślenia.
Dominika Kosiedowska

Nasza Gmina
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Bal karnawałowy

D

nia 11.02.2021 r. w naszym przedszkolu odbył się Bal
Karnawałowy. Ten radosny, fascynujący dla dzieci
dzień pomogło przygotować wiele osób. Pan Radny
Krzysztof Białkowski podarował batoniki, które dzieci w czasie
przerwy zjadły z apetytem. Pani Dyrektor Alicja Lew
poczęstowała pysznymi pączusiami, dzieci były zachwycone.
Podczas balu zdjęcia wykonywała Pani Dominika
Kosiedowska, każdy przedszkolak będzie miał ładną pamiątkę.
Wystrój sali balowej wprowadził w radosny nastrój
oraz zachęcał wszystkich do wesołej zabawy, to wszystko dzięki
naszym wspaniałym nauczycielkom, Pani Małgorzacie
Wojnowskiej, Pani Sabinie Buchcie oraz Pani Katarzynie
Rozdolskiej.

Stroje przedszkolaków były bajeczne, kolorowe.
Wśród dziewczynek dominowały księżniczki, wróżki, motylki,
pszczółki, był nawet Czerwony Kapturek i pielęgniarka.
Najpopularniejsza okazała się postać Elzy. Natomiast
chłopcy w tym roku tłumnie przybyli w przebraniu policjanta.
Dużo tez było różnych bohaterów: Batman, Spiderman,
Superman, Człowiek Pantera, a także lis, wilk, a nawet bokser.
Dużą frajdę sprawiły przedszkolakom zabawy i konkursy
przygotowane i przeprowadzone, przez Panią Ilonę Chrząszcz
we współpracy z wychowawczyniami grup. Nasz tegoroczny
bal przebiegał w miłej, radosnej atmosferze.
Dominika Kosiedowska
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Dzień Kobiet

nia 8 marca 2021 r. przedszkolaki wraz z Panią Ilonką i
Dominiką przygotowały występ artystyczny z okazji
Dnia Kobiet. W programie artystycznym
zaprezentowanym przez przedszkolaków nie zabrakło
tradycyjnie wierszyków, piosenek oraz tańców. Pani Dyrektor
Alicja Lew złożyła życzenia. Widowni bardzo się podobał
występ w wykonaniu przedszkolaków, które były nagradzane
dużymi brawami. Święto Kobiet, które corocznie obchodzone
jest w przedszkolu jest doskonałym sposobem do kształtowania
u dzieci nawyku składania życzeń oraz obdarowywania
upominkami swoich najbliższych. Wszystkie kobietki, te małe
i duże dziękowały chłopcom za piękne życzenia.

Jest to wyjątkowy dzień w roku. W tym szczególnym
dniu wszyscy chłopcy w każdej grupie składali życzenia
dziewczynkom i swoim paniom. Pani Dyrektor Alicji Lew
serdecznie dziękujemy za piękne kwiatki dla dziewczynek oraz
słodkości dla wszystkich dzieci. Z dziewczęcych buź uśmiech
nie schodził przez calutki dzień, chłopcy zachowywali się jak
prawdziwi gentlemani, byli przemili, uczynni i sympatyczni.
Wszystkie panie i dziewczynki dziękują chłopcom za
piękne życzenia, kwiaty i promienny uśmiech. Dziewczynki na
pamiątkę tego wyjątkowego dnia dostały piękne kotyliony.
W przedszkolnych salach w tym dniu panował ciepły, pogodny
i wesoły nastrój. Oby tak było cały rok.
Ilona Chrząszcz

NA TALERZU

Babka wielkanocna

W

spaniała i super pyszna babka wielkanocna. To
przepis niezawodny i niezastąpiony. Szybka
do zrobienia, a do tego bardzo prosta babka
wielkanocna piaskowa, która długo zachowuje świeżość.
SKŁADNIKI:
· 4 jajka
· 1/2 szkl. mąki ziemniaczanej
· 3/4 szkl. mąki pszennej
· 3/4 szkl. cukru
· 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia
· 1 cukier waniliowy
· 3 łyżki czubate majonezu

Przepis: poleca Justyna Matysik

PRZYGOTOWANIE
Ubijamy białka, dodając po trochę cukru + cukier
waniliowy.
Żółtka mieszamy w miseczce i „rozlane” dodajemy do
ubitych białek.
Dodajemy przesiane mąki wymieszane z proszkiem do
pieczenia. Na koniec dodajemy majonez chwilkę
mieszając do połączenia składników w jednolitą masę.
Formę natłuszczamy obsypując bułką tartą, nadmiar
bułki wysypujemy.
Przelewamy naszą masę.
Pieczemy w 180* ok. 40-45 minut :)

