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rodzy czniowie,

yrektorzy, auczyciele i racownicy

światy w minie omaszowice

Zakończenie roku szkolnego to jedna z najbardziej oczekiwanych chwil dla

każdego z Was. Macie za sobą wiele miesięcy wytężonej pracy. Był to kolejny

trudny rok, w którym trzeba było stawić czoła różnym przeszkodom i wyzwaniom

związanym z nauczaniem zdalnym.

Koniec roku szkolnego jest okazją, by Wszystkim Państwu podziękować

za rzetelność, wytrwałość, za zaangażowanie, solidną i sumienną pracę.

Wam Drodzy Rodzice, dziękuję za współpracę ze szkołą dla dobra

Waszych dzieci, za Wasze zaangażowanie w ich rozwój, a także za trud włożony

w domową edukację.

Uczniom gratuluję osiągniętych wyników w nauce i w sporcie oraz nabycia

nowych kompetencji i umiejętności.

Z okazji rozpoczętych się wakacji życzę wszystkim zdrowia, by upragniony

wypoczynek był bezpieczny, radosny, spokojny, ale też pełen niezapomnianych

przygód i wrażeń.

Życzę szczęśliwego powrotu do szkoły, miejmy nadzieję, że już w normalnej,

a nie „zdalnej” rzeczywistości.

Wójt Gminy Domaszowice - Urszula Medyk
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Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych w trzecim naborze Gmina Domaszowice
otrzymała dofinansowanie w wysokości 900 000 zł

na 2 zadania:
- 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.
Modernizacja z rozbudową strażnicy Ochotniczej

Straży Pożarnej w Strzelcach - inwestycja będzie obejmowała
dobudowę: izby pamięci, pomieszczeń socjalnych i boksów

garażowych (obecne są niewystarczające na posiadany sprzęt).

Inwestycja s łuży rozwojowi idei spo łeczeństwa

obywatelskiego poprzez stworzenie miejsca do działalności

różnych grup i organizacji społecznych (OSP, KGW, itp.),

w których zaangażowane są wszystkie pokolenia

mieszkańców. W budynku będą organizowane zajęcia

przekazujące wiedzę i praktykę z pokolenia na pokolenie.

Położenie budynku w centrum miejscowości pozwoli

wszystkim mieszkańcom w równym stopniu z niego korzystać.

Inwestycja pozwoli na wyrównanie szans mieszkańców

w dostępie do dóbr kultury.
Przedmiotem drugiej inwestycji jest budowa ok. 500

mb dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na osiedlu

Klonowym w Domaszowicach oraz utwardzenie terenu przy

drogach. Istniejący stan techniczny dróg można określić jako

zły a ruch powoduje dalsze niszczenie nawierzchni, w której

występują bardzo liczne deformacje i odkształcenia. Stan

techniczny dróg wpływa na niski poziom bezpieczeństwa.

Zadanie to jest odpowiedzią na zapotrzebowanie

społeczeństwa, które od wielu lat wnioskuje o ich budowę.

Marta Morga

Ochotnicza Straż Pożarna w Wielołęce otrzymała dotację
na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego

J
ednostki ochotniczej straży pożarnej pełnią bardzo ważną
funkcję w społeczności lokalnej. Dbają o bezpieczeństwo

pożarowe, ratują mienie oraz ludzkie życie. Zapewnienie

ochrony przeciwpożarowej stanowi jedno z zadań własnych

gminy, aby je wykonać należy wyposażyć w odpowiedni sprzęt

jednostki OSP z terenu Gminy Domaszowice. W związku z tym

Wójt Gminy Domaszowice podpisała umowę z Ochotniczą
Strażą Pożarną w Wielołęce zgodnie z którą na konto jednostki

wpłynie 35 000,00 zł. Po jednostkach OSP Włochy oraz OSP

Strzelce, druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielołęce

otrzymają pomoc finansową na zakup długo wyczekiwanego

samochodu pożarniczego. Pozyskanie samochodu przez OSP

Wielołęka przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa

pożarowego w miejscowościach Wielołęka, Nowa Wieś oraz

Zofijówka.
Marcin Korecki
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Przekazanie sprzętu dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemysłowie

W
związku z panującą epidemią koronawirusa w ramach zadań z zakresu zarządzania kryzysowego Wójt Gminy

Domaszowice – Urszula Medyk, zakupiła dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemysłowie detektor X-am

5100. Urządzenie będzie służyć do pomiaru gazów niebezpiecznych i wybuchowych, a także jakości powietrza

w pomieszczeniach w których wykonano dezynfekcję – ozonowanie. Wartość urządzenia to 4 723,20 zł.
Marcin Korecki

Anna Bodzioch
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Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – trwa

N
arodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
rozpoczął się 1 kwietnia i potrwa do końca września br.
Spis jest obowiązkowy i odbywa się raz na 10 lat.

Dotyczy on każdej osoby mieszkającej stale, bądź czasowo,
na terenie Polski.

Na podstawie spisu otrzymujemy rzeczywisty obraz
sytuacji w Polsce, w poszczególnych regionach kraju,
np. dotyczący komfortu naszego życia. Dane pozyskane
w spisie dają podstawę do wypracowania dobrych strategii
rozwojowych. Strategie te mogą być skuteczne wtedy, kiedy są
oparte na rzetelnych danych.

Podstawową formą dokonania spisu jest samodzielnie
spisanie się przez internet. Metoda ta jest najbardziej dogodna
dla każdego z nas, bo w najbardziej komfortowych warunkach,
w dowolnym czasie i miejscu można wypełnić ten obowiązek
korzystając z licznych podpowiedzi, które są umieszone
w aplikacji. Samodzielne spisanie się zajmuje nie więcej niż
15-20 min.

Osoby, które nie mają możliwości dokonania
samospisu przez internet, mogą zadzwonić pod specjalną
infolinię spisową 22 279 99 99 i dokonać spisu na żądanie.
Można również dokonać samospisu wchodząc na stronę GUS
https://nsp2021.spis.gov.pl i wypełnić formularz spisowy.

Czynności tej można również dokonać w budynku
Urzędu Gminy Domaszowice gdzie jest przygotowane do tego
stanowisko samospisu. W czynnościach samospisu pomagają
pracownicy Urzędu Gminy Domaszowice. Od 4 maja pracę
w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności
i Mieszkań 2021 rozpoczęli także rachmistrzowie spisowi.
Na razie rachmistrzowie spisywali tylko telefonicznie.
Ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 nie

realizowali wywiadów bezpośrednich, czyli nie odwiedzali
respondentów w ich domach. Sytuacja ta może ulec zmianie
w zależności od nasilenia i przebiegu pandemii.

Dodatkowo, na stronie Urzędu Statystycznego w Opolu na
Respondentów czekają związane z NSP2021!

Pamiętajmy, że udział w spisie powszechnym to nasz
obowiązek wynikający z ustawy o narodowym spisie
powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku.

Wójt Gminy Domaszowice apeluje do wszystkich tych
mieszańców Gminy Domaszowice, którzy jeszcze nie dokonali
samospisu aby zrobili to jak najszybciej. Czasu zostało coraz
mniej na dokonanie tej obowiązkowej czynności

liczne konkursy

Ponadto wszystkie osoby, które się spisały biorą udział
w loterii spisowej.
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Bezpłatne maseczki medyczne dla mieszkańców

W
ramach akcji przekazywania maseczek do gmin

województwa opolskiego, Urząd Gminy

Domaszowice otrzymał, za pośrednictwem

Wojewody Opolskiego z Rządowej Agencji Rezerw

Strategicznych - maseczki medyczne jednorazowego użytku.
Maseczki są przeznaczone dla mieszkańców Gminy

i można je odbierać u Sołtysów poszczególnych wsi oraz

w Urzędzie Gminy Domaszowice i Ośrodku Pomocy

Społecznej w Domaszowicach.
Osoby starsze, niepełnosprawne, mające problem

w samodzielnym dotarciu do punktów dystrybucji maseczek

prosimy o kontakt telefoniczny z Ośrodkiem Pomocy

Społecznej w Domaszowicach tel. 77 419 44 51.

Ireneusz Żyła

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 2021

W
dniu 17 maja 2021 r. w Urzędzie Gminy

Domaszowice odbyło się spotkanie, w trakcie

którego Radna Sejmiku Województwa Opolskiego –
Jolanta Wilczyńska przekazała na ręce Wójt Gminy

Domaszowice – Urszuli Medyk, podpisaną umowę na

realizację projektu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

–Opolskie w latach 2020-2022”.
W ramach programu zostaną dofinansowane zadania

własne gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych

na terenach wiejskich.
W roku 2021 został złożony Marszałkowi

Województwa wniosek, w którym wskazano do realizacji

poniższe zadania:
1 . S o ł e c t w o D o m a s z o w i c e – „ Z a k u p s p r z ę t u

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.
Jacek Majcher
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W
dniach 13 kwietnia 2021 r. i 27 maja 2021 r. odbyły
się sesje Rady Gminy Domaszowice, podczas
których podjęto uchwały w sprawach:

1) zmiany uchwały nr XIX.158.2020 Rady Gminy
Domaszowice z dnia 28.10.2020 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Domaszowice;

2) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji
Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu
Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata
2021-2023;

3) wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na
udziałach Gminy Domaszowice w Zakładzie Wodociągów
i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o. z siedzibą w
Namysłowie jako zabezpieczenia udzielonych przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu pożyczek na rzecz tego Zakładu;

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)udzielenia dotacji celowej dla Gminnego Zrzeszenia Ludowe
Zespoły Sportowe w Domaszowicach;

7) rozpatrzenia petycji z dnia 23 lutego 2021 r. o wyrażenie
opinii dotyczącej przeprowadzenia bezpośredniego
Referendum Ludowego w celu dokonania przez obywateli
polskich akceptacji jako Aktów Woli Narodu: Nowego
Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko
Ludowego dla Polski;

8) rozpatrzenia petycji z dnia 02 marca 2021 r. o poparcie
Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego
Społecznego Komitetu Konstytucyjnego;

9) określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz
wysokości stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe
w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie
sportowym;

10) o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy
Domaszowice na 2021 rok;

11) o zmianie uchwały Nr XXI.176.2020 Rady Gminy
Domaszowice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;

12) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wielołęce.

Sesje Rady Gminy

Mariola Czochór

Podsumowanie wydawanej żywności dla mieszkańców
gminy – Podprogram 2020 POPŻ

W
dniu 16.06.2021r. Ośrodek Pomocy Społecznej

w Domaszowicach zakończył wydawanie żywności

z Opolskiego Banku Żywności w Luboszycach

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014

– 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2020.

W okresie od lutego do końca czerwca 2021 r.

mieszkańcy Gminy Domaszowice otrzymali paczki

żywnościowe w skład których wchodziły: mleko UHT – 1356

kg, makaron jajeczny – 1120 kg, cukier biały – 910 kg, olej

rzepakowy – 900 kg, groszek z marchewką – 716 kg, ryż biały
– 460 kg, szynka drobiowa – 522 kg, powidła śliwkowe – 331,2

kg, filet w oleju – 261,12 kg, kasza jęczmienna – 344 kg, ser

podpuszczkowy dojrzewający – 440 kg, koncentrat

pomidorowy – 243,2 kg, buraczki wiórki – 311,5 kg, herbatniki

maślane – 84 kg, pasztet drobiowy – 72,96 kg, miód nektarowy

– 104 kg, szynka wieprzowa – 270 kg, płatki owsiane – 220 kg,

mus jabłkowy – 311,04 kg, fasolka po bretońsku – 336 kg.

Łącznie 9,31302 ton zostało rozdane 223 osobom

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, które złożyły
stosowne oświadczenia potwierdzające ich dochody. Pomoc ta

w znacznym stopniu wpłynęła na zmniejszenie kosztów

zakupu żywności w rodzinach, które skorzystały z w/w

pomocy.

Kie rownik O ś rodka Pomocy Spo łeczne j

w Domaszowicach składa serdeczne podziękowania

pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach

za pracę przy dystrybucji żywności.
Jolanta Sławska
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ż żarnych i LZS „Polonia”
od Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „FERMA-POL” w Zalesiu
Wsparcie dla Ochotniczych Stra y Po Domaszowice

W
dniu 22 kwietnia 2021 roku na Ośrodku Sportu

i Rekreac j i w Domaszowicach Prezes

Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego

„ F E R M A - P O L ” w Z a l e s i u J a c e k J a g i e ł ł o w i c z

przekazał Jednostką Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy

Domaszowice nowoczesne ubrania specjalne o wysokim

standardzie Fire Max SF – Rosenbauer. Prezes Jacek

Jagiełłowicz przekazał również na ręce Prezesa Ludowego

Zespołu Sportowego „Polonia” Domaszowice Grzegorza

Swędraka symboliczny czek na kwotę 6 000 tysięcy złotych.

W spotkaniu wzięli również udział: Wójt Gminy Domaszowice

Urszula Medyk, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku

Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

w Domaszowicach Roman Durski, Starosta Namysłowski

Konrad Gęsiarz, doradca Zarządu Spółki GOBARTO

Krzysztof Gołębiowski.
Ubrania bojowe do akcji ratowniczo – gaśniczych

oraz symboliczny czek zostały przekazane w ramach dobrej

współpracy z samorządem gminy, ochotniczymi strażami

pożarnymi oraz klubem sportowym. Składamy wyrazy

podziękowania Prezesowi Jackowi Jagiełłowiczowi za

okazane wsparcie rzeczowe i finansowe, a także dziękujemy za

aktywne włączenie się w życie lokalnej społeczności

i kreowanie pozytywnego wizerunku firmy oraz

popularyzowania jej nazwy na lokalnym rynku.

Edyta Matkowska

Zmiany w programie „Dobry start”
Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach informuje, że

w dniu 3 czerwca br. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia

2021 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej (Dz. U. poz. 1006), która zmienia przepisy

określające tryb i sposób realizacji rządowego programu

„Dobry start”.
.realizatorem w/w programu począwszy od

ustalania prawa do świadczenia dobry start z tytułu rozpoczęcia

roku szkolnego 2021/2022 będzie

Od 1 lipca 2021 r

Zakład Ubezpieczeń
Społecznych.

Edyta Matkowska

Kamila Majcher
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Spotkanie z uzdolnionymi uczniami

W
dniu 24 czerwca 2021 r. na Ośrodku Sportu

i Rekreacji w Domaszowicach odbyło się spotkanie
Wójta Gminy Urszuli Medyk z uczniami klasy VIII

Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w
Domaszowicach, którzy w roku szkolnym 2020/2021 uzyskali
wysokie wyniki w nauce. W spotkaniu uczestniczyli również
Sekretarz Gminy Anna Bodzioch, Dyrektor i Wicedyrektor
Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w
Domaszowicach, Bożena Hendrysiak i Marek Matysik,

wychowawca klasy Jolanta Bogacz oraz rodzice uczniów. Wójt
Gminy serdecznie przywitała wszystkich zebranych, gratulując
uczniom wspaniałych wyników w nauce. Podziękowała im za
trud włożony w naukę, wręczyła listy gratulacyjne i upominki.
W gronie najzdolniejszych uczniów znaleźli się: Julia Jachym
i Kacper Lewicki. Spotkanie było również wspaniałą okazją,
aby uczniowie opowiedzieli o swoich zainteresowaniach,
marzeniach, planach i pasjach.

Wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów w nauce

Edyta Matkowska

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat
Szanowni Państwo,
Od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci,

które ukończyły 12 rok życia.
Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla

uczniów w wieku 16 i 17 lat. Aktualnie szczepienia odbywają
się w punktach populacyjnych i powszechnych.

Przypominamy, że na terenie gminy Domaszowice punktem

szczepień przeciwko wirusowi Sars-Cov-2 jest Praktyka

Lekarska Ewa Szczepaniak przy ul. Strzeleckiej 3

w Domaszowicach, 46-146 Domaszowice.
Po zakończeniu wakacji szczepienia przeciw COVID-

19 będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie

placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty

lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień.
Martyna Łaźniowska

Szczepienia będą realizowane według ustalonego

harmonogramu, który obejmie także działania informacyjne w

szkołach i placówkach.
Do chwili obecnej na terenie gminy Domaszowice

zaszczepionych zostało ok. 24 % mieszkańców, dlatego nadal

zachęcamy do szczepień wszystkich tych z Państwa, którzy

jeszcze tego nie uczynili, a w szczególności osoby powyżej

60 r. życia.
Informujemy także, że nadal można zgłaszać potrzebę

transportu do punktu szczepień. Osoby chcące skorzystać
z pomocy w formie dowozu proszone są o kontakt pod

numerem telefonu 77 4108 250 wew. 107.
Szczepiąc się pomagamy przywrócić normalność

i wygrać walkę z pandemią.
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Konstytucja 3 Maja – trudne początki nowoczesnego narodu polskiego

8 Nasza Gmina

Jan Matejko „Konstytucja 3 Maja”
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KULTURA

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

odbyło się bez udziału pocztów sztandarowych, zaproszonych

gości i mieszkańców Gminy. Wójt Gminy Domaszowice

Urszula Medyk wraz z Przewodniczącym Rady Gminy

Domaszowice Krzysztofem Białkowskim złożyli kwiaty pod

tablicą pamięci „Ku czci walczących i poległych za wolność
naszej Ojczyzny” znajdującą się przed budynkiem Urzędu

Gminy Domaszowice.
Edyta Matkowska

W
tym roku obchodzimy 230 rocznicę uchwalenia

Konstytucji 3 Maja - pierwszej w Europie i drugiej

na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych)

spisanej ustawy zasadniczej, regulującej organizację władz

państwowych oraz praw i obowiązki obywateli.
Ze względu na obecną sytuację i związane z nią

obostrzenia, uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

10 Nasza Gmina

Z KART HISTORII

Andrzej Michta



OSP - InformujeSAMORZĄD

11Nasza Gmina



IX edycja Gminnego Konkursu pt. „Stroik Wielkanocny2021”

W
dniu 19.05.2021 r. na Ośrodku Sportu i Rekreacji

w Domaszowicach odbyło się oficjalne wręczenie

dyplomów i nagród Laureatom IX edycji konkursu "

Stroik Wielkanocny 2021".

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju

i związane z nią obostrzenia, uroczystość mogła odbyć się
dopiero teraz.

Na konkurs wpłynęło 11 prac, z których Komisja

wyłoniła następujące miejsca:

W kategorii dzieci w wieku przedszkolnym:

I miejsce – Izabela Matejuk, Publiczne Przedszkole

w Domaszowicach,

II miejsce – Łucja Oleś , Publiczne Przedszkole

w Domaszowicach.

W kategorii dzieci z klas I - IV szkoły podstawowej:

I miejsce - Fil ip Matejuk, Szko ła Podstawowa

w Domaszowicach

W kategorii dzieci i młodzież z klas V - VIII szkoły
podstawowej:

I miejsce – Joanna Kubisiewicz, Szkoła Podstawowa

w Domaszowicach,

II miejsce – Wiktoria Oleś, Szkoła Podstawowa

w Domaszowicach,

III miejsce – Julia Otolińska, Szkoła Podstawowa

w Domaszowicach.

Wyróżnienia w tej kategorii:

Maja Otolińska, Barbara Bodzioch

W kategorii dorośli:

I miejsce – Kazimiera Holka, mieszkanka Domaszowic,

II miejsce – Ewelina Kubisiewicz, mieszkanka Włoch,

III miejsce –Agata Oleś, mieszkanka Włoch.

Zwycięzcom konkursu nagrody i dyplomy wręczyły
Wójt Gminy Domaszowice Urszula Medyk i Sekretarz Gminy

Anna Bodzioch.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy do

wzięcia udziału w kolejnych konkursach.

Magdalena Adamska-Wiącek

KULTURA

Justyna Matysik, Andrzej Michta
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BIBLIOTEKA

Spotkanie z okazji Tygodnia Bibliotek

W
dniu 14 maja 2021 roku w ramach Tygodnia

Bibliotek Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Domaszowicach Edyta Matkowska odwiedziła

dzieci w Publicznym Przedszkolu w Domaszowicach. Pani
Edyta powitała dzieci bajką „Andersen. W poszukiwaniu
szczęścia” zapraszając do odwiedzania biblioteki wraz

z rodzicami i wypożyczania książek. Podczas spotkania dzieci
dowiedziały się m.in. o zasadach korzystania z książek, co
należy zrobić, aby zostać czytelnikiem biblioteki.

Na zakończenie spotkania dzieci dostały upominki
m.in. bilet wstępu do Biblioteki, breloczki i zakładki do
książek. Edyta Matkowska

Kto w bibliotece gości i kradnie mądrości?

7
czerwca 2021 r. z okazji Dnia Dziecka Gminna Biblioteka
Publiczna w Domaszowicach zaprosiła dzieci
z Publicznego Przedszkola w Domaszowicach na spektakl

teatralny w wykonaniu Teatru Edukacji i Profilaktyki
„MASKA”. Przedszkolaki obejrzały piękną bajkę promującą
czytelnictwo pt. „Kto w bibliotece gości i kradnie mądrości?”.
Przesłaniem spektaklu było ukazanie twórczego wpływu
literatury na dzieci, które z nią obcują oraz podkreślenie

znaczenia roli książki w rozwoju psychofizycznym dziecka
poprzez rozwijanie wyobraźni, zdolności myślenia,
powiększenia zasobu słownictwa i wiedzy o otaczającym
świecie. Dzieci bardzo żywiołowo reagowały na pełną humoru
i zaskakujących zwrotów akcję spektaklu. Jednym słowem
wszyscy bawili się dobrze, a udział w spektaklu - mamy
nadzieję - na długo pozostanie w ich pamięci.

(Bajka promująca czytelnictwo)

Edyta Matkowska

Co warto przeczytać?
Tytuł: Bibliotekarka z Paryża
Autor: Janet Skeslien Charles

Bestseller „New York Timesa”. Niezwykła
historia o miłości, przyjaźni i sile literatury
w czasach II wojny światowej. Odkryj świat,
w którym magia książek niesie otuchę nawet
w najczarniejszej godzinie.
Odile dostaje wymarzoną pracę wAmerykańskiej
Bibliotece w Paryżu. Jej rodzice nie są
zachwyceni. Woleliby, aby dziewczyna skupiła się na
poszukiwaniu męża. Tym bardziej że pojawia się odpowiedni
kandydat… Wkrótce jednak wybucha II wojna światowa, nad

m i a s t e m p r z e l a t u j ą s a m o l o t y w r o g a ,
a tłoczne do tej pory ulice pustoszeją. Dziewczyna obawia się, że
może stracić bliskich i ukochaną bibliotekę. Decyduje się zatem
dołączyć do Ruchu Oporu z najlepszą bronią, jaką ma: z
książkami.
Lily jest nastolatką dorastającą w małym miasteczku w Stanach
Zjednoczonych na początku lat 80. Jej zainteresowanie wzbudza
intrygująca starsza kobieta, która zachowuje się zupełnie inaczej
niż wszyscy. Smutne wydarzenia w życiu Lily sprawiają, że
zaprzyjaźnia się ze swoją sąsiadką i odkrywa jej tajemniczą
przeszłość.
Powieść oparta na prawdziwej historii paryskich bibliotekarzy,
którzy ryzykowali życiem podczas II wojny światowej.
Pokazuje, że odwagę można znaleźć nawet między regałami
książek i za grubymi kotarami bibliotecznych okien.

powyższy opis pochodzi od wydawcy
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Dzień Ziemi w przedszkolu

C
o roku 22 kwietnia, na całym świecie obchodzone jest

wyjątkowe święto – Międzynarodowy Dzień Ziemi.

W tym ważnym dniu powinniśmy wszyscy, choć przez

chwilę pomyśleć o planecie, na której żyjemy i o otaczającej nas

przyrodzie. Nasze przedszkolaki ten dzień obchodziły w dwóch

etapach, 27 kwietnia poznaliśmy teorię, a 28 kwietnia

sprzątaliśmy teren naszego przedszkola, wykorzystując przy

tym nabytą dzień wcześniej wiedzę. Świętowanie

rozpoczęliśmy od złożenia uroczystego przyrzeczenia, że

będziemy dbać o przyrodę, będziemy zawsze chronić Ziemię.

Dzieci uczyły się jak żyć ekologicznie, przy

wykorzystaniu natury, żywiołów słońca, wiatru, wody i ziemi.

Okazało się, że przedszkolaki świetnie znają problematykę
ekologiczną, brały czynny udział w spotkaniu, odgadywały
zagadki, odpowiadały na trudne pytania. Na zajęciach nasi mali

ekolodzy mieli okazję poznać pomniejszony model Ziemi –
globus. Dzięki zabawie badawczej z latarką i globusem

przedszkolaki poznały zjawisko powstawania dnia i nocy oraz

dowiedziały się, że Ziemia obraca się wokół własnej osi.

Rozmawialiśmy o tym co sprawia że Ziemia jest smutna, czyli

zanieczyszczona oraz co możemy zrobić dla Ziemi, aby była
szczęśliwa, co znaczy - czysta. Przypomnieliśmy sobie także

w jaki sposób należy segregować śmieci, co to jest recykling i

jak należy prawidłowo go przeprowadzać. Ekologia to bardzo

ważny temat, dlatego dzieci nie próżnowały i postanowiły
posprzątać nasz plac zabaw, ponieważ ktoś go bardzo

zaśmiecił.
Przedszkolaki w praktyczny sposób mogły

wykorzystać swoją wiedzę na temat segregacji śmieci

wrzucając odpady do odpowiednich pojemników. Sprzątanie

przebiega ło pod czujnym okiem Pani Dyrektor

i wychowawców. Przyroda to nieodłączny element naszego

życia więc dbanie o nią jest naszym obowiązkiem. Dlatego od

najmłodszych lat uczymy dzieci zasad recyklingu oraz

kształtujemy w nich postawę ekologiczną. Najważniejszy

wniosek z naszych zajęć – wszyscy ludzie muszą dbać
o środowisko naturalne. Na zakończenie dobrze wykonanej

pracy mali ekolodzy otrzymali okolicznościowe dyplomy na

pamiątkę oraz Pani DyrektorAlicja Lew zakupiła słodycze, aby

Sabina Buchta

Z okazji Dnia Dziecka życzę,
aby uśmiech zawsze gościł

na Waszych twarzach, każdy dzień
był wspaniałą przygodą i niósł

ze sobą wiele pozytywnych doświadczeń.
Niech Wasze marzenia się spełniają!
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Akademia z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W
Publicznym Przedszkolu w Domaszowicach

odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta

Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przedszkolaki z

dumną prezentowały się w galowych strojach, ozdobionych

kotylionami. Sala przedszkolna była sumiennie przygotowana

do uroczystości, rozpoznawalne były Symbole Narodowe jak

Godła oraz Flagi. Dzieci znakomicie zaprezentowały program

patriotyczny o Polsce. Każdy uczestnik akademii z wielką
powagą zaśpiewał Hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego.”

Pani Dyrektor Alicja Lew podziękowała Pani

Małgorzacie Wojnowskiej, Pani Sabinie Buchcie oraz Pani

Dominice Kosiedowskiej za przygotowanie uroczystości.

Dzieciom za wspaniały występ oraz Gościom, którzy w tym

ważnym dniu zaszczycili nas swoją obecnością. W spotkaniu

udział wzięła Pani Wójt Urszula Medyk, Pani Radna Ewelina

Wolska oraz cała społeczność przedszkola. Było uroczyście,

zachwycająco i wzruszająco. Dzięki tej uroczystości mieliśmy

okazję przeżycia lekcji patriotyzmu i mogliśmy poczuć, jak

ważna jest ojczyzna w naszym życiu.

Dominika Kosiedowska

Katarzyna Rozdolska

Teatrzyk „ Alicja online”

W
dniu 4 maja bieżącego roku w naszym przedszkolu

odbył się spektakl interaktywny pt. „ Alicja online”-

film, teatr i cyrk w jednym przedstawieniu. W czasie

seansu nasze przedszkolaki przeniosły się na 6 planów

filmowych. Spotkanie odbyło się zgodnie z panującymi

zasadami, aktorzy pojawili się u nas, dzięki połączeniu online.

Udział w spotkaniu z bajką uczy nasze dzieci, bawi, śmieszy,

łącząc świat filmu ze światem teatru.

Nasze przedszkolaki razem z bohaterką utworu Alicją i jej

zaproszonymi gośćmi, uczestniczyli w jej urodzinach

obserwując różnorodne sytuacje z życia zwierząt i jubilatki.

Uroczystość urodzinowa obfitowała w duże atrakcje: był pokaz

baniek mydlanych, taniec z uczestnikami uroczystości,

rozwiązywanie zagadek oraz wykonywanie zadań w okularach

3D.

Dzieci z uśmiechem na twarzy, chętnie wykonywały wszystkie

zadania. Dzięki nowoczesnej technologii dzieci mogły oglądać
obraz w specjalnych okularach 3D, co było dodatkową atrakcją
dla naszych milusińskich. Na pożegnanie, każdy uczestnik

spektaklu oprócz wspaniałych wrażeń i pozytywnych emocji,

otrzymał od aktora wcielającego się w postać tajemniczego

kota, na pamiątkę okulary 3D oraz książeczkę z labiryntami.

Spektakl podobał się naszym dzieciom.
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Dzień Dziecka

W
naszym przedszkolu od zawsze staramy się, by

każdy dzień był dla dzieci, czasem niezwykłym

i ciekawym. W tym roku Dzień Dziecka obchodzony

był 28 maja. Tego roku pani Dyrektor Alicja Lew zaprosiła
animatorów, którzy prowadzili imprezę. Uroczystość zaczęła
się od złożenia życzeń dzieciom. Dzieci uczestniczyły
w różnego rodzaju zabawach, którym towarzyszyła beztroska

i radość. Dzieci z uśmiechami na twarzy uczestniczyły
w popularnych zabawach takich jak: „Kaczuchy”, „Głowa

ramiona, kolana, pięty”, „Boogie - woogie”. Kolejną atrakcją
były odwiedziny postaci z bajek Olafa i Świnki Peppy. W tym

dniu nie mogło zabraknąć pokazu baniek mydlanych tych

dużych i tych maleńkich. Dużą radość sprawił dzieciom pokaz

sztuczek magicznych i zabawy z chustą animacyjną.

Największą atrakcją dla naszych przedszkolaków okazały się
dmuchańce oraz wata cukrowa. Ten dzień nie mógł się udać
bez słodkich niespodzianek: cukierków, batoników, owoców,

soczków zakupionych przez panią Dyrektor. Mamy nadzieję,

że tegoroczny Dzień Dziecka będzie niezapomniany dla

naszych przedszkolaków.

Wszystkie atrakcje dla dzieci zostały opłacone z Rady

Rodziców, jak również dzięki hojności naszych przyjaciół:
Panu Krzysztofowi Białkowskiemu, Pani Joannie Moskal –
Dyrektorowi Banku Spółdzielczego w Domaszowicach,

Członkom Komisji Alkoholowej, Panu Michałowi Wypych-

FHU „ Michalinka”, Firmie Fronerii, Klubowi HDK PCK „
Perły Życia” Namysłów

Katarzyna Rozdolska

Ilona Chrząszcz

Dzień Rodziny

D
nia 2 czerwca 2021 roku w Publicznym Przedszkolu w Domaszowicach odbyła się uroczystość z okazji „Święta Rodziny”.
Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Alicja Lew, witając serdecznie wszystkich zgromadzonych gości. Pani Dyrektor
złożyła rodzicom piękne życzenia z okazji ich święta w imieniu swoim oraz wszystkich pracowników. Słowa powitania

oraz życzenia dla rodziców złożyła Pani Wójt Gminy Domaszowice Urszula Medyk.
Następnie każda z grup pod bacznym okiem wychowawców zaprezentowała swoje występy artystyczne. Przedszkolaki

starały się, aby wierszem, piosenką oraz tańcem podziękować rodzicom za miłość, cierpliwość i troskę. Podczas przedstawień nie
zabrakło wzruszeń. Występy dzieci zostały nagrodzone gorącymi brawami. Po programie artystycznym przedszkolaki wręczyły
swoim rodzicom wykonane własnoręcznie upominki.
Uroczystość z okazji „Święta Rodziny” w naszym przedszkolu była bardzo udana i dostarczyła wszystkim wiele radości
i wzruszeń. Dziękujemy wszystkim rodzicom za obecność w tak ważnym dla dzieci dniu.
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Dzień Sportu

W
dniu 09.06.2021 r. w Publicznym Przedszkolu w

Domaszowicach odbył się Dzień Sportu. Panie

Nauczycielki oraz wszystkie dzieci przyszły do

Przedszkola w strojach sportowych. Pani Dyrektor Alicja Lew,

powitała serdecznie dzieci i przedstawiła plan dnia. Dzień
Sportu poprowadziła Pani Małgorzata Wojnowska oraz Pani

Sabina Buchta. Zaczęliśmy od złożenia przyrzeczenia

sportowca i odśpiewania hymnu, następnie przeszliśmy do

rozgrzewki (ruchy głową, przysiady, podskoki oraz bieg

w miejscu). Później Panie prowadzące podały zasady

organizacyjne Dnia Sportu oraz przypomniały o regulaminie

bezpieczeństwa. Dzieci zostały poinformowane, że po

ukończeniu dwóch konkurencji sportowych, każda grupa

będzie miała przerwę, aby nabrać sił do kolejnych zabaw.

Nasza wspaniała Pani Dyrektor zadbała o wszystko,

szczególnie o miejsce do odpoczynku, napoje, lody,

cukiereczki. Przed wykonaniem konkurencji sportowej

Panie Nauczycielki tłumaczyły dzieciom, jak mają
wykonać zadanie. Przedszkolaki miały do wykonania

następujące zadania: Skok w dal, rzut piłką do kosza,

przejście z woreczkiem oraz strzały do bramki. Trasa

sportowa została super zorganizowana, mali sportowcy

wykonali wszystkie zadania i przy tym świetnie się bawili.

Każde z zadań sprawiło dzieciom ogromną radość. Dla

dzieci była to wspaniała przygoda. Przedszkolaki chętnie

angażowały się w wykonywanie każdego z zadań. Na

buziach widać było uśmiech i zadowolenie. Mali sportowcy

miały dzień pełen wrażeń i pozytywnych emocji.

W każdej z grup zostały wytypowane dzieci, które zdobyły
I, II, III miejsce. Za udział w konkurencjach sportowych

dzieci dostały nagrody rzeczowe, medale, słodycze. Celem

dzisiejszego dnia było zachęcenie dzieci do aktywności

ruchowej na świeżym powietrzu, nabieranie wiary we

własne siły, integracja z rówieśnikami, zapoznanie z

zawodem sportowca i zasadami walki fair play, a przede

wszystkim promowanie aktywnego trybu życia.

Pożegnanie sześciolatków

W
środę 16 czerwca 2021 roku w Publicznym

Przedszkolu w Domaszowicach odbyło się
u r o c z y s t e p o ż e g n a n i e s z e ś c i o l a t k ó w.

Na uroczystość przybyli rodzice i przedstawiciele władz

samorządowych. Niezapomniane chwile uświetnione zostały
przemówieniem pani Alicji Lew, pani Wójt Urszuli Medyk oraz

przedstawiciela Rady Rodziców panią Annę Skowronek. Nasi

absolwenci swoją uroczystość rozpoczęli od zatańczenia

poloneza – taniec ten podniósł rangę i nadał podniosły nastrój

spotkania. Piękne słowa o czasie spędzonym w przedszkolu

wśród rówieśników, ale także oczekiwanie na to co po

wakacjach ujęte w wierszach i piosenkach – wskazały, że dzieci

są gotowe iść do szkoły. W dalszej części odbyło się uroczyste

wręczenie przez panią dyrektor dyplomów, książek

i upominków. Następnie wszyscy zgromadzeni zostali

zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez rodziców

dzieci kończących przedszkole. Całe spotkanie przebiegało w

miłej i wesołej atmosferze. Zakończenie miało charakter iście

uroczysty, bowiem dzieci obdarowały panią dyrektor,

wychowawców, pracowników przedszkola pięknymi

kwiatami.

Małgorzata Wojnowska

Małgorzata Wojnowska
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SZKOŁA PODSTAWOWA W DOMASZOWICACH

Kreatywna świetlica

W
świetlicy można aktywnie realizować podstawowe

kierunki polityki oświatowej państwa w roku

szkolnym 2020/2021. Nauczyciele pracujący

w świetlicy poprzez różne formy pracy, zajęcia, pomysły
i działania zarówno w szkole jak i online rozwijają u dzieci

samodzielność, innowacyjność i kreatywność. Tworzą klimat

dla twórczości, pobudzają ciekawość poznawczą oraz

umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami

informatycznymi.

Dzieci uczestniczą w kreatywnych zabawach

werbalnych, ruchowych, muzycznych, plastycznych,

literackich. Są one też twórcami pomysłów na atrakcyjne

spędzanie czasu w szkole i poza nią. Podczas zajęć często

przypominane są zasady odpowiedniego zachowywania się w

szkole i poza nią, bezpiecznego poruszania się w drodze do

szkoły, zdrowego trybu życia, prawidłowego odżywiania się
i dbania o higienę. Dzieci chętnie odrabiają zadania domowe

i mogą zawsze liczyć na pomoc nauczycieli.

Uczniowie uwielbiają kontakt z przyrodą. Życie blisko

natury ma ogromny wpływ na ich samopoczucie, większą

aktywność fizyczną, zdrowie, relaks, wyciszenie i regulację
emocjonalną. Przyroda i jej dary podsuwa różne pomysły do

zabaw i prac plastycznych. Kontakt z nią pobudza kreatywność
dzieci, rozwija wyobraźnię, stymuluje uczenie się, redukuje

stres, wzmacnia układ odpornościowy oraz więzi społeczne.

Dlatego też wiele zajęć inspirowanych jest właśnie przyrodą.

W świetlicy wykorzystuje się też edukacyjne narzędzia i zasoby

cyfrowe, metody kształcenia na odległość oraz bezpieczne

i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. Na uwagę
zasługują zajęcia podczas których dzieci tworzyły grafiki

komputerowe.

W świe t l i cy s tawiamy na krea tywność ,

innowacyjność, bezpieczeństwo, ruch, wzajemne relacje oraz

umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami

informacyjnymi. Różnorodne aktywności uczniów korzystnie

wpływają na ich rozwój oraz pozwalają zdystansować się
wobec niepokojących bodźców w okresie pandemii. Efekty

naszych działań można zobaczyć na stronie internetowej szkoły
spdomaszowice.prv.pl oraz Facebook’u.

Nauczyciele świetlicy
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Fizyczno- chemiczne eksperymentowanie

W
tym roku inaczej niż zwykle, bo w formie zdalnej

odbył się Konkurs na Doświadczenie Fizyczno-

Chemiczne. Miał on na celu przybliżenie uczniom

jakże ciekawych, choć trudnych dziedzin nauki, jaką jest fizyka

i chemia oraz zachęcenie do rozwijania zainteresowań naukami

przyrodniczymi poprzez eksperymentowanie. Do konkursu

przystąpiło 11 uczniów klas VII-VIII. Uczestnicy

przeprowadzali doświadczenia w domu pod okiem rodziców

i nagrywali filmy .

Przy wyłanianiu zwycięzcy komisja brała pod uwagę
następujące kryteria :

• Pomysłowość przy projektowaniu doświadczenia

• Elegancję wykonania doświadczenia

• Wiedzę ogólną z danego zakresu fizyki bądź chemii

• Umiejętność posługiwania się językiem nauki

• Właściwe wnioskowanie

Wyniki konkursu :

I miejsce - Zuzanna Jarosz - „ Chemiczne jojo”
II miejsce-Aleksandra Barszcz - „ Statek w butelce”
III miejsce - Magdalena Frychel, Martyna Górecka -„ Co dzieje

się po obniżeniu ciśnienia?”
Wyróżnienie komisja przyznała Ksawierowi Świstakowi za

dwa doświadczenia : „Kiszenie kapusty” oraz „Plastyczność
metalu”

Pozostali uczestnicy :

Wojciech Poprawa, Jakub

Stanisławczyk, Zuzanna

S z a j n i u k , Z u z a n n a

S ławska, Magdalena

Frychel, Maja Środoń,

Kacper Swędrak.

Na szczególną
uwagę zasługują dwie

uczennice młodszych

klas , które również
p r z e p r o w a d z i ł y

eksperymenty :

Wiktoria Skiba z klasy I

Helena Frychel z klasy V

G r a t u l u j e m y

pomysłów i życzymy

d a l s z y c h s u k c e s ó w

w potwierdzaniu praw

i zasad fizyki oraz chemii

poprzez eksperymentowanie. Kolejny taki konkurs odbędzie

się w przyszłym roku szkolnym, mamy nadzieję, że już
w formie „otwartej”, w szkole z udziałem publiczności.

Joanna Barszcz

„Czytam sobie. Pierwsza Klasa” Wielki Edukacyjny Projekt

S
zkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego

w Domaszowicach przystąpiła do Wielkiego Projektu

Edukacyjnego „Czytam sobie. Pierwsza Klasa”.

Uczniowie klasy pierwszej wraz z wychowawcą realizowali

program przez cały rok szkolny. Zadaniem uczniów było

przeczytać i omówić indywidualnie lub grupowo dziesięć
książek z serii „Czytam sobie” autorstwa najwybitniejszych

współczesnych polskich autorów i ilustratorów dla dzieci.

Po szczegółowym omówieniu należało do każdej książki

wykonać ilustrację zachęcającą do przeczytania danej książki.

Projekt realizowany był w formie

stacjonarnej w szkole oraz podczas

zdalnego nauczania. Każdy uczestnik

otrzymał pakiet niespodzianek w formie:

zakładek do książek, planu lekcji,

naklejek, karty młodego czytelnika oraz

d y p l o m u p o d s u m o w u j ą c e g o

uczestnictwo w projekcie. Program ma

na celu zachęcać dzieci do nauki

samodzielnego czytania, pokazać, że

czas z książką może być przyjemny,

aktywny i twórczy oraz wywierać
pozytywny wpływ na przyszłość
młodego czytelnika.Akcja organizowana

jest wspólnie z Centrum Edukacji

Obywatelskiej, największą edukacyjną
organizacją pozarządową w Polsce. Przy

jej wsparciu nauczyciele wprowadzają
do szkoły metody nauczania oraz tematy,

dzięki którym uczniowie angażują się
w swoją edukację i lepiej radzą sobie

z wyzwaniami współczesnego świata.

Kamila Rusyn
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FINAŁ KONKURSU POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ

P
omimo sytuacji związanej z pandemią, w tym roku

szkolnym, udało nam się kontynuować innowację
pedagogiczną z języka polskiego - „Ojczyzna

Polszczyzna”. W ramach innowacji zainteresowani uczniowie

brali udział w „Konkursie Poprawności Językowej”, którego

celem było poszerzenie wiedzy na temat języka ojczystego oraz

kształcenie kompetencji językowych.

Co miesiąc uczniowie zmagali się z zawiłościami

języka polskiego przechodząc przez kolejne rundy

i zdobywając, za każdym razem, określoną liczbę punków.

Najwytrwalsi i najbardziej dociekliwi zakwalifikowali się do

rundy finałowej konkursu, która odbyła się 9 czerwca w SP

w Domaszowicach. Uczestnicy konkursu mieli okazję
zweryfikować swoją wiedzę, między innymi, z zakresu

słowotwórstwa, fleksji i frazeologii. Najwięcej punktów

zdobyły Martyna Górecka i Julia Jachym zajmując tym samym

pierwsze miejsce. Tuż za dziewczętami, na drugiej pozycji,

uplasowała się Wiktoria Zawierucha. Trzecie miejsce zajęli

Magdalena Frychel i Ksawier Świstak.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu,

a w szczególności zwycięzcom. Cieszy nas fakt, że młodzi

ludzie wykazują chęci wzbogacania zasobu swojego

słownictwa oraz nabywania nowych umiejętności językowych.

„Źle mówić i pisać, znaczy krzywdzić swoją mową tych, którzy ją budowali” - Janusz Korczak

Ewa Wojtowicz

Ogólnopolski konkurs „Puchacz Piotr”

S
zkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego

w Domaszowicach przystąpiła do Ogólnopolskiego

konkursu matematycznego dla uczniów klas I-III pt.

„Puchacz Piotr” organizowanego przez Szkołę MathRiders

w Namysłowie. W czwartek 13.05.2021r. uczniowie klas I-III

przystąpili do pierwszego etapu konkursu, który odbył się
w szkole. Punktualnie o godzinie 09.00 uczniowie rozpoczęli

swoje zmagania. Konkurs podzielony był na trzy poziomy

trudności: dla klasy pierwszej, drugiej i trzeciej. Uczniowie na

wypełnienie kart konkursowych mieli 60 minut. Turniej

matematyczny składa się z trzech etapów: szkolnego,

międzyszkolnego oraz finału. Do kolejnych etapów

kwalifikacji dokonuje Komitet Organizacyjny. Niestety

reprezentanci naszej szkoły nie dostali się do kolejnego etapu

konkursu, ale zebrane doświadczenie zaowocuje w przyszłości.

Wszyscy uczestnicy konkursu matematycznego zostali

nagrodzeni gratulacjami i dyplomami.
Kamila Rusyn

„Konkurs recytatorski klas I-III”

D
nia 21 maja 2021 roku w Szkole Podstawowej im.
Stefana Żeromskiegow Domaszowicach odbył się
szkolny konkurs recytatorski pt. „Wiersze Jana

Brzechwy”. Konkurs, do którego przystąpiło 20 uczniów,
skierowany był do klas I-III. Jego celem było rozwijanie
zainteresowań poetyckich dzieci, uwrażliwienie na piękno
poezji oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich. Młodzi
artyści w pięknych strojach i z wielkim przejęciem prezentowali
swoje umiejętności recytatorskie. Uczestnicy przedstawiali
jeden dowolnie wybrany wiersz Jana Brzechwy. Poziom
konkursu był wysoki, a więc komisja miała ciężki orzech do
zgryzienia przy wyborze zwycięzców. Komisja w składzie:
Wicedyrektor Pan Marek Matysik, Pan Leszek Zawierucha oraz
Pan Kornel Żurkiewicz wnikliwie wysłuchała młodych
recytatorów i wyłoniła zwycięzców:

I MIEJSCE – Mikołaj Figiel (klasa IIIa)

II MIEJSCE – Kalina Pierzchawka (klasa IIIb)

III MIEJSCE – Martyna Jarosz (klasa I)

Wyróżnienie otrzymała Maria Gąsiewicz (klasa IIIa)

Wszystkim młodym artystom dziękujemy za udział
w konkursie. Osobom nagrodzonym serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów recytatorskich.

ciąg dalszy na stronie 19

Kamila Rusyn
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Najpiękniejszy kryształ!

U
czniowie klasy VIIa i VIIb przystąpili do konkursu

chemicznego - „Najpiękniejszy kryształ”. Przez wiele

tygodni hodowali jak najlepszej jakości kryształy,

które mogły być wyhodowane dowolną metodą , z wybranych

związków soli lub cukru. Aby kryształ miał piękny kolor można

było wykorzystać barwniki. Powstawanie kryształu było
dokumentowane (zdjęcia, film ).Wyhodowanie ciekawego

kryształu o odpowiednich kształtach i proporcjach to nie łatwe

zadanie. Wymaga wielu prób i cierpliwości.

Hodowla kryształów trwa długo, jednak ciężka

i żmudna praca przyniosła nie tylko widzialny efekt pod

postacią wyhodowanych kryształów, ale także satysfakcję
siódmoklasistom. Uczniowie przy okazji mogli zapoznać się ze

strukturą kryształów, zaobserwować ich regularną budowę
i poznać różnice między monokryształami , polikryształami

i ciałami bezpostaciowymi.

Tytuł „Najpiękniejszego” w klasie VIIa uzyskał
kryształ Aleksandry Barszcz, a w klasie VIIb - Kingi

Wojnarskiej . Na wyróżnienia zasługują kryształy wyhodowane

przez Maję Pierzchawkę, Wiktorię Oleś, Hanię Pilarz, Gabrielę
Sapieję, Adriana Nowaka, Ksawiera Świstaka, Szymona

Nieśpiałowskiego , Miłosza Mentka, Miłosza Leszczyńskiego ,

Kacpra Swędraka oraz Pawła Bodziocha.

Zapraszamy do obejrzenia wyhodowanych eksponatów

Joanna Barszcz

Warsztaty literackie z projektu „Bilingua – z niemieckim łatwiej”

W
drugim tygodniu maja uczniowie klas IV – V Szkoły
Podstawowej w Domaszowicach, uczący się języka

niemieckiego jako języka mniejszości narodowej,

mieli okazję wzięcia udziału w warsztatach literackich online

prowadzonych przez panią Barbarę Chyłkę, doradczynię ds.

dwujęzyczności i języka niemieckiego z Domu Współpracy

Polsko – Niemieckiej w Opolu. Warsztaty odbyły się w ramach

realizowanej w szkole innowacji pedagogicznej z języka

niemieckiego.
Uczniowie całą lekcję świetnie się bawili, poznając przygody
Błyska - tęczowej rybki, na początku bardzo samolubnej, która
po wielu perypetiach zaczyna rozumieć, że przyjaciół zyskuje
się wtedy, gdy potrafi się dzielić z innymi tym, co się ma.

Do filmiku (opartego na książce Marcusa Pfistera „Der
Regenbogenf i sch” ) do ł ączonych by ło mnós two
interaktywnych zadań. Pojawiły się elementy grywalizacji,
przez co zajęcia były jeszcze bardziej ekscytujące. Uczniowie
na bieżąco mogli śledzić swoją pracę i pracę kolegów. Całość
prowadzona była na platformie Nearpod, która umożliwia
prowadzenie interaktywnych lekcji.
Zajęcia zostały bardzo dobrze odebrane wśród uczniów.
Również prowadząca chwaliła dzieci za aktywność
i zaangażowanie. Za udział w zajęciach uczniowie otrzymają,
po powrocie do szkoły, certyfikaty uczestnictwa, a relacja
z warsztatów zamieszczona została na profilu Fb projektu
„Bilingua – z niemieckim łatwiej”.

Nauczyciel języka niemieckiego
Edyta Ciok – Krupińska

SZKOŁA PODSTAWOWA W DOMASZOWICACH

21Nasza Gmina



Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego
w Domaszowicach

P
o tak długim czasie nauki zdalnej mogliśmy w końcu

nacieszyć się sobą i uczcić święto wszystkich dzieci już
nie przed monitorami komputerów. Dzień Dziecka był

doskonałą okazją do zintegrowania i zaktywizowania

wszystkich uczniów naszej szkoły. Był to czas sportowych

rywalizacji, gier i zabaw ruchowych. Młodsi uczniowie udali się
na boisko sportowe OSiR-u, natomiast klasy 6-8 pozostały na

boisku szkolnym. Odbyły się turnieje piłki nożnej, siatkowej

oraz dwa ognie. Uczniowie mogli również sprawdzić swoje

umiejętności w indywidualnych konkurencjach takich jak m.in.

tor przeszkód, skoki przez skakankę, kręcenie hula-hop, strzały
na bramkę czy odbicia piłki siatkowej. Pogoda i dobry humor

dopisywały przez cały dzień, a duch zdrowej rywalizacji

zmobilizował nasze dzieci i młodzież do aktywności.

Po sportowych zmaganiach nadszedł czas na wspólny

posiłek oraz słodki upominek, który został przekazany przez

Panią Wójt Urszulę Medyk.

Zwieńczeniem naszej sportowej imprezy była
uroczysta dekoracja, której w imieniu Pani Wójt dokonały Pani

Edyta Matkowska oraz Pani Martyna Łaźniowska, a z ramienia

szkoły nasi Dyrektorzy, Pani Bożena Hendrysiak oraz Pan

Marek Matysik. Zwycięzcy pierwszych trzech miejsc zarówno

w grach zespołowych jak i indywidualnych otrzymali

pamiątkowe medale zakupione przez Ludowy Uczniowski

Klub Sportowy „Amicus” dzięki dotacji z Urzędu Gminy

Domaszowice. Ponadto wśród wszystkich uczestników

biorących udział w sportowych zmaganiach zostały
rozlosowane nagrody ufundowane przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Starostwo

Powiatowe w Namysłowie, za co serdecznie dziękujemy.

To był dzień pełen emocji i radości. Mamy nadzieję, że

to nasz pierwszy krok w kierunku odbudowania nie tylko

sportowej formy, ale przede wszystkim koleżeńskich relacji,

które niestety ucierpiały przez trudny czas pandemii.

Małgorzata Suchecka
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Bawimy się słowami

J
ęzyk jest podstawową formą komunikowania się ludzi.

Każdy człowiek ma predyspozycję do posługiwania się
nim. Dnia 04.06.2021r. w Szkole Podstawowej im. Stefana

Żeromskiego w Domaszowicach odbył się Szkolny Konkurs dla

Klas I-III pt. Bawimy się słowami. Celem konkursu było
rozwijanie zainteresowania językiem jako składnikiem

dziedzictwa kulturowego. Do konkursu przystąpiło 20 uczniów,

którzy mieli rozwiązać różnorodne zadania, np. układanie

wyrazów z liter, wyszukiwanie ich z podanego diagramu,

uzupełnianie znanych powiedzeń, kojarzenie odpowiednich

wyrazów, układanie zdań z rozsypanek wyrazowych. Konkurs

był dostosowany do każdej grupy wiekowej. Pierwsze miejsce

zajęła uczennica kl. III a- Dominika Łyszcz, drugie miejsce

uzyskała uczennica kl. III b-Kalina Pierzchawka, a Zuzanna

Torończak, uczennica kl. II, otrzymała trzecie miejsce.

Uczennica kl. I Martyna Jarosz została wyróżniona w tym

konkursie.

Zdobywczynie wysokich miejsc, z rąk Pani Dyrektor

Bożeny Hendrysiak, otrzymały dyplomy i nagrody książkowe,

a pozostałym uczestnikom wręczono dyplomy.

Jolanta Łukasiewicz

Ślubowanie klas pierwszych

Z
e względu na pandemię i reżim sanitarny Pasowanie na

ucznia klasy pierwszej w naszej szkole odbyło się
11.06.2021r. Jest to szczególny dzień, który na długo

pozostanie w pamięci każdego ucznia. W tym dniu dzieci

oficjalnie przyjęte zostały do grona uczniów szkoły. Podczas

wydarzenia pierwszoklasiści pokazali, że potrafią pięknie

śpiewać i recytować wiersze. W czasie uroczystości gościliśmy

Panią Wójt Urszulę Medyk oraz Rodziców uczniów.

Najważniejszą częścią, na którą wszyscy czekali było
ślubowanie oraz pasowanie przez Panią Dyrektor Szkoły
Bożenę Hendrysiak. Pierwszaki głośno i z przekonaniem

powtarzały po wychowawcy tekst ślubowania:

„Ślubuję być dobrym Polakiem,

Dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.
Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę,
Jak dla niej pracować, kiedy urosnę.
Będę się starać być dobrym kolegą,
Swym zachowaniem sprawiać radość rodzicom
i nauczycielom.
Ślubujemy”!

Na zakończenie małym bohaterom Pan Wicedyrektor Marek

Matysik wraz z wychowawcą klasy wręczyli pamiątkowe

dyplomy, a rodzice obdarowali rożkami obfitości. Wszystkim

pierwszoklasistom w tak ważnym dla nich dniu życzymy wielu

sukcesów na nowej drodze obowiązków szkolnych.

Uczniowie SP Domaszowice na Biegu Krasnala w Kamiennej

W
dniu 12.06.2021 roku uczniowie Szkoły

P o d s t a w o w e j i m . S . Ż e r o m s k i e g o

w Domaszowicach wzięli udział w 5 Biegu Krasnala

w Kamiennej. Głównym jego celem była pomoc w uzyskaniu

pieniędzy na leczenie i rehabilitację dwójki dzieci, Emilki

i Nikodema. Ponadto, dzięki wysokiej frekwencji na biegu

Fundacja PKO BPprzekazała 10 tysięcy złotych na ten cel.

Nasi uczniowie spisali się na medal. Może nie każdy

stanął na podium, ale wszyscy przyczynili się do pomocy

potrzebującym dzieciom. Dziękujemy Wam, że godnie

reprezentowaliście naszą szkołę. Rodzicom ogromne

podziękowania za to, że już od najmłodszych lat wspieracie

dzieci w rozwijaniu sportowych talentów, motywujecie je do

aktywności fizycznej oraz pokazujecie wartość pomagania

innym.

Na podium stanęli:

w kategorii wiekowej 2011-2012

Kalina Pierzchawka -miejsce 1

Antonina Sławska-miejsce II

Bartosz Kaczmarek-miejsce 1

w kategorii wiekowej 2008-2010

Nikola Skiba (2 miejsce)

Maja Otolińska (miejsce)

Gratulujemy serdecznie zwycięzcom i wszystkim

uczniom, którzy wystartowali w biegu.

Małgorzata Suchecka

Kamila Rusyn
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Bezpieczne wakacje!

T
ematy zajęć w ostatnich dniach nauki dotyczyły:

„Bezpieczeństwa podczas wakacji”. Uczniowie klasy

pierwszej mieli za zadanie przeprowadzić zajęcia

dotyczące bezpieczeństwa. Klasa została podzielona na dwie

grupy. Pierwsza grupa omawiała temat pt. „Bezpieczne wakacje

– rozsądna zabawa nad wodą”. Drugi zespół omawiał temat pt.

„Bezpieczne wakacje – bezpiecznie spędzony czas na wsi”.

Wszyscy zaprezentowali się znakomicie. Grupa pierwsza

opracowała temat w sposób teatralny. Za pomocą scenek

sytuacyjnych przedstawiła niebezpieczeństwa, które mogą
spotkać nas nad wodą. Omówiła najważniejsze znaki

ostrzegawcze, które możemy ujrzeć np. nad morzem lub na

basenie. Grupa druga opracowała temat w sposób opisowy

i zagadkowy. Omówiła niebezpieczne sytuacje, które mogą
spotkać nas na wsi, zaprezentowała piękne ilustracje i rysunki z

tym związane oraz przeprowadziła gry, zabawy i quizy. Podczas

kolejnych zajęć wychowawca klasy przypomniał uczniom

numery alarmowe, a także najważniejsze informacje dotyczące

bezpieczeństwa nad wodą, w górach oraz w domu poprzez

prezentację multimedialną i filmową.

Pamiętajmy o najważniejszych zasadach, którymi

powinniśmy się kierować, aby bezpiecznie spędzić wakacje:

- Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim przebywasz. Przekaż
im także, o której godzinie zamierzasz wrócić.

- Noś ze sobą numer telefonu do rodziców.

Pamiętaj o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez

jezdnię – przechodź na pasach dla pieszych i na zielonym

świetle.

Nie rozmawiaj z obcymi.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Nie oddalaj się z nieznajomymi, nie wsiadaj z nimi do

samochodu.

Nie bierz słodyczy ani innych prezentów od obcych.

Pamiętaj o numerach alarmowych. W razie potrzeby dzwoń
i wezwij pomoc.

Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na

strzeżonych i bezpiecznych kąpieliskach.

Nie wchodź do wody bez opieki osoby dorosłej.

Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr.

Pamiętaj o ochronie przed słońcem. W czasie upałów pij dużo

wody i zawsze noś nakrycie głowy. Przed wyjściem na

zewnątrz posmaruj się kremem z filtrem.

Zadbaj o właściwy ubiór – strój z elementami odblaskowymi,

kask ochronny podczas jazdy na rowerze czy odpowiednie buty

w czasie wycieczki w góry.

Szukaj bezpiecznego schronienia podczas burzy.

Nie oddalaj się bez pytania od rodziców – w nowych

miejscach łatwo się zgubić.

Po każdym wyjściu z miejsc zalesionych dokładnie sprawdź
skórę na obecność kleszczy.

Uważaj na rośliny, na których się nie znasz. Niektóre jagody,

liście czy grzyby są trujące.

Podczas spacerów po lesie stosuj preparaty odpędzające

owady i kleszcze.

Nie baw się z obcymi zwierzętami, mogą mieć wściekliznę.

Bądź rozsądny i zachowaj umiar we wszystkim, co robisz.

Miłego i udanego odpoczynku!
Kamila Rusyn
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Niech żyją wakacje….

Z
akończenie roku szkolnego 2021 to wydarzenie, na

które czekali wszyscy uczniowie. Za nimi bardzo trudny

rok, który w większości spędzili w domach na

wideokonferencjach. Teraz będą mieli czas, aby odpocząć
i nabrać sił na nowy rok szkolny, który najprawdopodobniej

będzie wyglądał normalnie. Wszyscy z niecierpliwością czekali

na odebranie świadectw, dyplomów i pożegnanie trudnego roku

szkolnego. Pamiętamy, że uczniowie długo uczyli się
uczestnicząc w lekcjach online. Dopiero niedawno pojawili się
znów w swojej szkole, ale tylko na miesiąc. Już wkrótce jednak

wakacje, a to idealny czas na zregenerowanie sił i rozpoczęcie

nowego roku szkolnego z większą energią i chęciami do pracy.

W piątek 25 czerwca 2021 r. w murach Szkoły
Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach

odbyło się zakończenie roku szkolnego 2020/2021.

Uroczystość zgromadziła wielu znamienitych gości. Byli to

m.in.: Wójt Gminy Domaszowice Urszula Medyk, Sekretarz

Gminy Anna Bodzioch, Przewodniczący Komisji Kultury,

Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego

i Samorządu Czesław Grabowski.

Zaproszeni goście wspólnie z Dyrektor Bożeną
Hendrysiak i Wicedyrektorem Markiem Matysikiem oraz

wychowawcami wręczyli świadectwa z wyróżnieniem,

dyplomy i nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce,

sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach

sportowych. Absolwenci klas ósmych pożegnali się
z wychowawcami, nauczycielami i młodszymi kolegami.

Zaprezentowali poloneza, wyglądali wtedy poważnie

i dostojnie. Przed nimi nowe szkoły i nowe wyzwania.

Czas spędzony w szkole to nie tylko czas poświęcany

nauce i poszerzaniu swojej wiedzy, to również miejsce, gdzie

uczniowie spędzają swój czas na rozwijaniu pasji sportowych,

czy artystycznych, miejsce codziennych spotkań
z przyjaciółmi, miejsce w którym możemy dostrzec i

wykształcić w sobie wiele zachowań społecznych.

Pożegnaliśmy panią Halinę Kwaśnicką i panią Czesławę
Zadorę, które odchodzą na zasłużoną emeryturę.

Rozpoczynające się wakacje to dla nich czas na

zasłużony odpoczynek, dla uczniów czas zabawy, czy czas

rozwijania swoich pasji. Zachęcam jednak wszystkich, aby nie

marnowali tych dwóch miesięcy i pamiętali, że wakacje to

przywilej ucznia, który kiedyś, w raz z wejściem w dorosłe
życie, zostanie nam odebrany, dlatego warto w pełni z niego

korzystać.

Wszystkim uczniom życzymy udanych wakacji,

pełnych wrażeń i słonecznej pogody, aby w trakcie ich trwania

nabrali siły i energii na nadchodzący rok szkolny. Następny

dzwonek dopiero we wrześniu. MAMY WAKAC J E !!!

Iwona Nawolska

Upamiętnienie rocznicy 100 - lecia Plebiscytu na Górnym Śląsku
przez Tułowickie Towarzystwo Historyczne w Gminie Domaszowice

W
dniach 26 - 27 czerwca 2021 r. gościliśmy

uczestników IX Rajdu Tułowickiego Towarzystwa

Historycznego. Uczestnicy rajdu przemierzyli 70

km trasę z Niemodlina do Domaszowic, aby upamiętnić
rocznicę 100 - lecia Plebiscytu na Górnym Śląsku. Na początku

uroczystości Wójt Gminy Domaszowice Urszula Medyk

serdecznie przywitała wszystkich obecnych oraz podziękowała
za przybycie. Następnie głos zabrał Henryk Gałkowski

Przewodniczący Tułowickiego Towarzystwa Historycznego,

który uroczyście przekazał sadzonkę dębu. Goście złożyli

również kwiaty pod tablicą pamiątkową i odśpiewali hymn

państwowy ze zgromadzoną publicznością.

Na pamiątkę tego wydarzenia dokonano uroczystego

posadzenia „Dębu Plebiscytowego” wraz z władzami

samorządowymi i lokalną społecznością. Dodatkowo

wszystkie osoby obecne podczas sadzenia dębu złożyły podpis

na specjalnym dokumencie, że były świadkiem tego

wydarzenia. W uroczystości również udział wzięli: Sekretarz

Gminy -Anna Bodzioch, Radna Gminy - MagdalenaAdamska-

Wiącek, Radny Gminy - Albin Chrzanowski, Zastępca

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego -

Marek Matysik, Sołtys Sołectwa Domaszowice - Roman

Kaczmarek wraz z żoną, członek Rady Sołeckiej - Zygmunt

Grześkowicz oraz mieszkańcy gminy.

Mamy nadzieje, że posadzony dąb zostanie symbolem

100 - lecia Plebiscytu na Górnym Śląsku.

Edyta Matkowska
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SPORT

Polonia w klasie "A"

P
o dwóch sezonach gry w klasie "B", awansowaliśmy na

wyższy szczebel rozgrywkowy. Sezon 2019/2020 z

powodu Covid 19 został zakończony po rundzie

jesiennej, natomiast w obecnym 2020/2021 awans

wywalczyliśmy na trzy kolejki przed końcem rozgrywek. Przed

naszą drużyną kolejne wyzwanie zarówno sportowe jak i

organizacyjne. Polonia Domaszowice od przyszłego sezonu

będzie reprezentowała naszą miejscowość, a zarazem Gminę na

terenach całej opolszczyzny. Podziękowania kieruję do

zawodników, trenera, zarządu klubu, najwierniejszych kibiców

za trud i zdrowie jakie oddali w tym trudnym czasie.

Dziękuję również Gminie Domaszowice, Ferma-Pol

Zalesie i wszystkim tym którzy dołożyli cegiełkę do awansu.

Serdecznie zapraszam na mecze w przyszłym sezonie

już w klasie "A".

Ze sportowym pozdrowieniem LZS Polonia Domaszowice

Grzegorz Swędrak - Prezes

NA TALERZU

Składniki na spód:

Składniki na masę serową:

- 150 g pokruszonych biszkoptów
- 80 g masła, roztopionego
Tortownicę o średnicy 23 cm wyłożyć papierem do pieczenia.
Pokruszone biszkopty wymieszać z roztopionym masłem na
jednolitą masę. Wyłożyć nią dno tortownicy, wyrównać.

- 500 g twarogu półtłustego lub tłustego, zmielonego trzykrotnie
- 200 g cukru pudru
- sok z połowy cytryny
- świeżo otarta skórka z połowy cytryny
- 16 g żelatyny w proszku (lub 5,5 listka żelatyny) + 100 ml
zimnej wody
- 150 g jogurtu naturalnego

Torcik serowy z brzoskwiniami

- 300 ml śmietany kremówki 36%, schłodzonej
Wszystkie składniki (oprócz śmietany kremówki) powinny być
w temperaturze pokojowej.
W misie miksera rozetrzeć twaróg, cukier, sok i skórkę z
cytryny, zmiksować do połączenia.
Żelatynę w proszku zalać 100 ml zimnej wody, odstawić na 10
minut do napęcznienia. Postawić na palniku i podgrzewać,
mieszając, do całkowitego rozpuszczenia się żelatyny lub
podgrzać w mikrofali. Nie doprowadzać do wrzenia (żelatyna
straci swoje właściwości żelujące). Zdjąć z palnika i lekko
przestudzić.
Żelatynę dokładnie wymieszać z jogurtem (upewniając się, że
w jogurcie nie powstały grudki żelatyny) i dodać do masy
serowej. Dokładnie zmiksować do połączenia.
Śmietanę kremówkę ubić na sztywno. Dodać ją do masy
twarogowej i delikatnie wymieszać. Masę serową przełożyć do
formy ze spodem ciasteczkowym, wyrównać i odłożyć na kilka
godzin do lodówki, do stężenia.

- dowolne owoce np. brzoskiwnie z puszki (pamiętajmy, że
galaretka nie stężeje ze świeżymi owocami kiwi i ananasa)
- 2 opakowania dowolnej galaretki rozpuszczone w połowie
ilości wody zalecanej na opakowaniu
Na torciku ułożyć owoce, zalać wystudzoną galaretką.
Odstawić do lodówki do stężenia.

Ponadto:

Przepis: poleca Justyna Matysik

Bardzo dobry, klasyczny przepis na sernik na zimno z owocami. Na wierzch sernika mo na wy o y dowolne owoce
i pasuj c do nich  galaretk , zawsze mo e smakowa troch inaczej :-(.

ż ł ż ć
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Gratulacje od Wójta Gminy

Wójt Gminy Domaszowice - Urszula Medyk

Składam serdeczne gratulacje dla zawodników, trenera, działaczy i kibiców

Ludowego Zespołu Sportowego „Polonia” Domaszowice za uzyskanie awansu do klasy „A”.

Życzę drużynie szybkiego zaadoptowania się w warunkach wyższej klasy rozrywkowej

i dalszych sukcesów.


