
lipiec - wrzesień Nr 3/2021

Dożynki to jeden
z najpiękniejszych
staropolskich obyczajów,
który jest wpisany
w tradycję polskiej wsi!!

Dożynkowy wieniec i bochen chleba
symbolizują wspólnotę oraz solidarność
międzyludzką, wyrażają również
wdzięczność wobec Boga, który
błogosławi ludzkiemu wysiłkowi.
Dożynkowe święto to w polskiej tradycji
czas radości i podziękowań: Panu Bogu
za plony, a ludziom za trud.
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Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
SAMORZĄD

W
dniu 3 sierpnia 2021 r. w Dworku Różanym

w Namysłowie odbyła się uroczystość z okazji

Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. Każdy

jubileusz jest okazją do świętowania, ale „Złote Gody” to

rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli

razem pół wieku. Podczas uroczystości wręczone zostały
medale za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznane przez

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę parom

małżeńskim z terenu gminy Domaszowice, które pięćdziesiąt

lat temu zawarły związek małżeński. To jedyne odznaczenie

rang i pańs twowej nadawane przez Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej, które otrzymać można wyłącznie

we dwoje, jako nagrodę za wytrwałość w miłości i wierności

oraz złożonej 50 lat temu przysiędze małżeńskiej.

Odznaczenia dostojnym Jubilatom wręczyła, w imieniu

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wójt Gminy

Domaszowice Urszula Medyk. Wójt pod adresem Jubilatów

skierowała słowa uznania i podziękowania za godne i długie

pożycie małżeńskie oraz za piękny przykład dla młodego

pokolenia. Oprócz medali Jubilaci otrzymali pamiątkowe listy

gratulacyjne, kwiaty oraz kosze pełne słodkości. W spotkaniu

udział wzięli: Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice -

Krzysztof Białkowski, Sekretarz Gminy Domaszowice - Anna

Bodzioch, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego -

Ireneusz Żyła.
W związku z tym, że jedna para małżeńska, nie

mogła przybyć na uroczystość, więc Wójt Gminy

Domaszowice z Sekretarzem Gminy udały się do jubilatów w

miejscu ich zamieszkania.
Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczeni

zostali Państwo:

Drogim Jubilatom życzymy jeszcze raz długich lat

w zdrowiu, szczęściu i radości oraz szczęśliwej podróży

do dalszych jubileuszy.

Otylia i Zygmunt Bużowicz z Siemysłowa,
Danuta i Jan Letki z Siemysłowa,
Janina i Jan Łabędzcy z Nowej Wsi,
Dorota i Jan Marzec z Siemysłowa,
Janina i Czesław Swędrak z Domaszowic,
Weronika i Jan Wojniccy z Domaszowic.

Edyta Matkowska
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Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy
i Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach

Z
akończy ła s ię rea l izac ja inwes tyc j i pn . :

„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i OPS w

Domaszowicach, która była dofinansowana z

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III

Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność
energetyczna w budynkach publicznych.

Z a k r e s p r o j e k t u o b e j m o w a ł g ł ę b o k ą
termomodernizację budynku Urzędu Gminy oraz budynku

Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach. W ramach

projektu zostały wykonane roboty budowlane i instalacyjne

obejmujące m.in.: izolację termiczną stropów i dachu, izolację

termiczną ścian zewnętrznych i fundamentów, wymianę drzwi,

wymianę oświetlenia na energooszczędne oprawy LED,

modernizację instalacji grzewczej CO (wspólnej dla obydwu

budynków) poprzez likwidację kotłowni węglowej i montaż
pompy ciepła wraz z niezbędnymi instalacjami i elementami,

montaż paneli fotowoltaicznych oraz szafy sterowniczej z

Systemem Zarządzania Energią, a także podjazdy dla

niepełnosprawnych do obu budynków.
Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę

efektywności energetycznej budynków, tj. zmniejszenie ilości

oraz kosztów zużycia energii oraz redukcję emisji szkodliwych

gazów do atmosfery.

Edyta Matkowska

SAMORZĄD
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Fundusz sołecki
SAMORZĄD

W
rzesień każdego roku jest czasem, kiedy
mieszkańcy Gminy Domaszowice, w trakcie
odbywających się zebrań sołeckich, decydują

o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego na następny
rok. W roku 2021, mieszkańcy po raz kolejny zdecydowali,
jakie zadania są istotne do wykonania we wszystkich dwunastu
sołectwach.

Jednak zanim nadejdzie czas wydatkowania tych
środków, to sołtysi, mieszkańcy wraz z pracownikami Urzędu
Gminy Domaszowice realizują zadania zaplanowane w roku
2021. Budżet funduszu sołeckiego na rok 2021 w skali całej
gminy wynosi 280.245,36 zł

Ważniejszymi zadaniami, które do tej pory zostały
wykonane są:
- Domaszowice - Ułożenie powierzchni z kostki brukowej na
ścieżce prowadzącej z Osiedla Klonowego do kościoła
w Domaszowicach.
- Gręboszów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz
zakup środków czystości.

- Nowa Wieś - Organizacja spotkań integracyjnych
dla mieszkańców wsi.
- Polkowskie - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.
- Siemysłów - Doposażenie placu zabaw.
- Włochy - Zakup wiaty przystankowej wraz z osprzętem.
- Woskowice Górne - Remont świetlicy wiejskiej.
- Zalesie - Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji.
- Zofijówka - Zorganizowanie imprez integracyjnych
dla mieszkańców wsi.

Dzięki połączeniu funduszu sołeckiego ze środkami
Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej został rozbudowany
plac zabaw w Siemysłowie, natomiast Sołectwo Strzelce
zaadaptowało pomieszczenie na magazyn świetlicy wiejskiej.
Sołectwo Domaszowice postanowiło zainwestować w zestaw
sprzętu nagłośnieniowego. W Sołectwie Dziedzice została
wybudowana wiata, dzięki której we wsi powstało miejsce,
w którym mieszkańcy będą mogli się spotkać.

W dalszym ciągu pracujemy nad realizacją zadań
zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Jacek Majcher

Remonty dróg na terenie Gminy Domaszowice 2021 r.

W
ójt Gminy Domaszowice informuję, że w bieżącym
roku został wykonany remont dróg gminnych
polegający na uzupełnianiu ubytków masą

bi tumiczną na gorąco z wycinaniem krawędzi
w miejscowościach: Szerzyna, Gręboszów, Polkowskie,

Siemysłów, Wielka Kolonia, Włochy, Domaszowice – parking
oraz przysiółek Zalesie na łączną kwotę 125 460,00 zł. Ponadto
trwają prace na drogach transportu rolnego przy wykorzystaniu
środków z funduszu sołeckiego na 2021 rok.

Marcin Korecki

Wyremontowany fragment drogi - Szerzyna Wyremontowany fragment drogi - Wielka Kolonia

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Dyrekcji, Nauczycielom i Pracownikom Oświaty

składam serdeczne podziękowania

za pracę i zaangażowanie włożone w edukację oraz

wychowanie dzieci i młodzieży szkolnej.

W tym szczególnym dniu życzę Państwu

zadowolenia z pracy pedagogiczno-wychowawczej,

wdzięczności uczniów oraz nieustających sukcesów w życiu

zawodowym oraz osobistym.
Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Domaszowice Urszula Medyk
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SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 W GMINIE DOMASZOWICE

P
odczas tegorocznych Dożynek Gminnych

w Domaszowicach zorganizowany został mobilny

punkt szczepień przeciw COVID-19. Mieszkańcy, jak

również przybyli goście mogli bez wcześniejszej rejestracji

przystąpić do szczepienia. Do wyboru były szczepionki firm

Johnson&Johnson oraz Pfizer.
Do chwili obecnej na terenie gminy Domaszowice

zaszczepionych zostało ok. 45 % mieszkańców, dlatego nadal

zachęcamy do szczepień wszystkich tych z Państwa, którzy

jeszcze tego nie uczynili, a w szczególności osoby powyżej 60

r. życia.
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. Informujemy

także, że w sytuacji dużych trudności z samodzielnym

dotarciem do punktu szczepień Gmina Domaszowice

zapewnia transport. W celu uzyskania dodatkowych informacji

należy skontaktować się pod numerem telefonu 77 4108 250

wew. 107.
Martyna Łaźniowska

Mariola Czochór

Sesje Rady Gminy

W
dniach 29 czerwca 2021 r. i 24 września 2021 r.

odbyły się sesje Rady Gminy Domaszowice,

podczas których podjęto uchwały w sprawach:
1) nieudzielenia Wójtowi Gminy Domaszowice wotum

zaufania;
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy

Domaszowice za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem

z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2020 rok;
3) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie

działalności w zakresie opróżniania zbiorników

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie

Gminy Domaszowice;
4) zmiany uchwały nr XXV.195.2021 Rady Gminy

Domaszowice z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia

zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości

stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w krajowym

i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym;
5) uchwalenia statutu sołectwa Domaszowice;
6) uchwalenia statutu sołectwa Dziedzice;
7) uchwalenia statutu sołectwa Gręboszów;
8) uchwalenia statutu sołectwa Nowa Wieś;
9) uchwalenia statutu sołectwa Polkowskie;
10) uchwalenia statutu sołectwa Siemysłów;
11) uchwalenia statutu sołectwa Strzelce;
12) uchwalenia statutu sołectwa Wielołęka;

13) uchwalenia statutu sołectwa Włochy;
14) uchwalenia statutu sołectwa Woskowice Górne;
15) uchwalenia statutu sołectwa Zalesie;
16) uchwalenia statutu sołectwa Zofijówka;
17) o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy

Domaszowice na 2021 rok;
18) o zmianie uchwały Nr XXI.176.2020 Rady Gminy

Domaszowice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
19) określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie

Domaszowice na rok szkolny 2021/2022;
20) zmiany Uchwały Nr VI.34.2019 Rady Gminy

Domaszowice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz

szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego

zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania;
21) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach

gospodarstwa domowego;
22) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

stanowiących własność gminy Domaszowice;
23) o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy

Domaszowice na 2021 rok;
24) o zmianie uchwały Nr XXI.176.2020 Rady Gminy

Domaszowice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Justyna Matysik, Andrzej Michta, Ewelina Pierzchawka

SAMORZĄD
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

75-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach

W
dniu 28 lipca 2021 r. odbyła się uroczystość z okazji
75 rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej
w Strzelcach oraz nadaniu jednostce Złotego

Medalu za Zasługi dla Pożarnictwa. Tymi słowami rozpoczęła
się uroczystość związana z 75 rocznicą powstania Ochotniczej
Straży Pożarnej w Strzelcach.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku
i podniesienia flagi państwowej na maszt. Następnie Prezes
Zarządu Głównego druhna Teresa Tiszbierek dokonała
dekoracji sztandaru Złotym Medalem za Zasługi dla
Pożarnictwa.

W następnej kolejności wręczone zostały
pamiątkowe listy od Prezesa Zarządu Głównego druha
Waldemara Pawlaka dla druhów oraz osób wspierających
działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach:
Wójta Gminy Domaszowice Urszuli Medyk,
Prezesa Zarządu OSPw Strzelcach druha Romana Durskiego,
Członka Zarządu OSP w Strzelcach druha Zdzisława
Raduckiego,
Członka Zarządu OSPw Strzelcach druha Szymona Mikitów,
Członka OSPw Strzelcach druha Stanisława Dziedzinę,
Członka OSPw Strzelcach druha Mieczysława Konarskiego,
Członka Wspierającego OSPdruha Krzysztofa Różańskiego,
Radnego Sołectwa StrzelceAlbina Chrzanowskiego,
Członka Zarządu OSPw Strzelcach druha Radosława Matysik.

Nadane zostały odznaczenia i wyróżnienia
zasłużonym strażakom, którzy w ciągu ostatnich pięciu latach
udzielali się i uczestniczyli w działaniach ratowniczo-

gaśniczych, za poświęcenie w ratowaniu życia i mienia
przyznane przez Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej
w Strzelcach.

Odznaczenia i wyróżnienia odebrali:
Druh Jarosław Łaźniowski,
Druh Paweł Bilski,
Druh Maciej Grot,
Druh Marcin Gromala,
Druh Radosław Matysik,
Druh Mirosław Ostrowski,
Druhna Jagoda Pogorzelska,
Druhna Monika Sobczyk,
Druh Rafał Bodzioch,
Druh Tomasz Bociąga.

Po uroczystym wręczeniu odznaczeń i wyróżnień
nastąpiły okolicznościowe przemówienia, a następnie zostały
odprowadzone sztandary, co zakończyło część oficjalną
uroczystości.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i uświetnienie
naszej uroczystości.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach
dziękuje wszystkim osobą, sponsorom, które pomogły
w organizacji powyższej uroczystości. Wśród nich znaleźli się:
Wójt Gminy Domaszowice – Urszula Medyk, Hand Rol
Krzysztof Różański, Przedsiębiorstwo Produkcyjno -
Handlowe Ferma-Pol sp. z o.o. w Zalesiu, Kozera Sp. z o.o.,
Domaszowice, Bank Spółdzielczy w Namysłowie.

Radosław Matysik
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Krwawy Wrzesień

O
d 1795 roku z pewnością dla 5 następujących po sobie

pokoleń Polaków największą katastrofą w dziejach były
rozbiory i utrata niepodległości, wydawało się że większą

tragedię trudno sobie wyobrazić. Klęska II RP w wojnie obronnej

we wrześniu 1939 roku nie tylko skończyła się ponowną katastrofą
rozbiorów, lecz także, jak miało się okazać, zagroziła samemu

kulturowemu a nawet biologicznemu trwaniu narodu polskiego

Ewentualne zwycięstwo III Rzeszy w niedługiej 10 - 20 letniej

perspektywie skutkowałoby całkowitym wyniszczeniem polskiej

inteligencji i zamianą pozostałych kilkunastu milionów Polaków

w bezwzględnie eksploatowanych przez Niemców niewolników

– do tego sprowadzał się złowrogi Generalplan Ost.
Mija 82 lata od tragicznego Września, jestem

przekonany, że warto i należy przypomnieć wydarzenia, które

poprzedziły napaść niemiecką na Polskę jak i pierwszą kampanię
II wojny światowej.

W Kancelarii Rzeszy 5 listopada 1937 roku odbyła się
odprawa, na którą Hitler wezwał:
- ministra wojny i naczelnego dowódcę Wermachtu feldmarszałka

Wernera von Blomberga
- dowódcę sił lądowych gen. Wernera von Fritscha
- dowódcę lotnictwa marszałka Hermana Göringa
- dowódcę marynarki wojennej admirała Ericha Redera
- ministra spraw zagranicznych Konstantina von Neuratha

Protokołował płk. Friedrich Hossbach i z jego protokołu
znamy przebieg tej wówczas ściśle tajnej narady. Na naradzie

Hitler nakreślił plany i wytyczne na najbliższe lata. Przewidywał
konflikt z Francją z możliwą neutralnością Polski. Przewidywał
jak się okazało słusznie, że zajęcie Austrii i Czechosłowacji nie

spotka się ze zbrojnym przeciwdziałaniem Wielkiej Brytanii

i Francji. Podbicie Wschodu odkładał Hitler na później zakładając,

że Polska na razie będzie stanowić skuteczne zabezpieczenie od

strony Rosji i że szybkie zwycięstwo na Zachodzie skutecznie

powstrzyma Polskę przed uderzeniem na Niemcy. Zakładał, że

realizacja planów będzie ryzykowna, ale uda się ze względu na:
- powolność działań wielkich demokracji
- sytą gnuśność zamożnych społeczeństw Zachodu
- lękliwość słabszych sąsiadów
- a przede wszystkim naiwność polityków obozu przeciwnego
Hitler pomylił się tylko co do jednego – co do postawy Polski.

Roczny budżet II RP nie przekraczał sumy 2,5 mld

złotych tj. 0,5 mld dolarów według ówczesnego kursu( według

parytetu złota dziś stanowiłoby to odpowiednio 125 mld złotych

lub 25 mld dolarów, dzisiejszy budżet to blisko 500 mld złotych

przy ponad 80 miliardowym deficycie). W latach 1934do 1939

zawyżono do ostatnich granic udział wydatków na wojsko

w budżecie do niebotycznych 40 % . Niemcy wydały w tym

samym okresie wiele razy więcej. Potencjał gospodarki

niemieckiej był sześciokrotnie wyższy od naszej, Niemcy miały
też dwa razy więcej ludności co umożliwiało wystawienie dwa

razy większej niż Polska armii. W wojnie jeden na jeden nie

mieliśmy szans, te mogła dawać tylko wojna koalicyjna.
Wiosną 1939 mieliśmy jednego sojusznika (od 1921

roku) – była to Francja. Według polsko - francuskiego protokołu
ustaleń z maja 1939 roku w razie niemieckiej agresji przeciw

Polsce Francja miała przystąpić natychmiast do działań
lotniczych, około trzeciego dnia wojny rozwinąć stopniowo

ograniczone działania zaczepne przeciwko Niemcom i wreszcie

rozwinąć działania ofensywne swymi głównymi siłami

począwszy od 15 dnia od chwili rozpoczęcia mobilizacji

powszechnej. Brzmiało to nieźle, ale protokół wojskowy miał
nabrać mocy dopiero po podpisaniu przez strony umowy

politycznej. Umowę taką podpisano 4 września 1939 roku i wtedy

nabrał mocy protokół wojskowy. Polska otrzymać miała pomoc

w wysokości 8 mln dolarów (400 według kursu obecnego) -

otrzymała sprzęt dla jednego batalionu lekkich czołgów.
Na odprawie w Kancelarii Rzeszy 23 maja 1939 roku

Hitler powiedział: „Rozprawa z Polską, może się powieść tylko

pod warunkiem, że Zachód zachowa się biernie. Jeśli to nie będzie

możliwe lepiej zaatakować Zachód i przez to wykończyć Polskę.”
Byłoby to bardzo dla Niemiec ryzykowne gdyż Polska

z pewnością dotrzymałaby zobowiązań wobec Francji

i zaatakowała III zanim ta pokonałaby Francję. Stała się jednak

rzecz, której co bardzo dziwne zupełnie nie brał pod uwagę polski

minister spraw zagranicznych Józef Beck: porozumienie Stalina z

Hitlerem 23 sierpnia 1939 roku. Skąd ten ogromny błąd w ocenie

sytuacji? Beck polityk przenikliwy i bardzo inteligentny przyjął za

pewnik, że z powodów sprzeczności ideologicznych

porozumienie dwóch wielkich totalitarnych zbrodniarzy nie jest

możliwe. Okazało się, że nienawiść do Polski -”bękarta traktatu

wersalskiego” była silniejsza niż komunistyczno - nazistowskie

animozje. Rozkaz uderzenia na Polskę 26 sierpnia 1939 roku

wzywał do bezwzględności - „zabijania kobiet i dzieci polskiego

pochodzenia i polskiej mowy”. 25 sierpnia polsko – brytyjski

układ sojuszniczy spowodował odwleczenie wojny o 5 dni. 31

sierpnia o godzinie 12 40 wydano ostatnie rozkazy o ataku na

Polskę. Churchill dzwonił 1 i 2 września do polskiego ambasadora

Edwarda Raczyńskiego, bo pojmował,że polskie dywizje

walczące w tej chwili są tymi właśnie dywizjami, których Wielka

Brytania nie ma i długo mieć nie będzie. 3 września o godzinie 9

wręczono Hitlerowi ultimatum brytyjskie z terminem 2 godzin.

Wstrząśnięty Hitler z błyskiem wściekłości w oczach zapytał
ministra Ribbentropa - co teraz ? Ten cicho odpowiedział -

następna będzie Francja. Spełnił się plan polskiego kierownictwa -

Polska nie była sama, wojna stała się wojną koalicyjną a naszymi

sojusznikami były kraje ówcześnie uważane za wielkie, właściwie

największe światowe potęgi. Wydawało się, że Hitler tej wojny

wygrać nie może, przegrał ją, jednak po trwającej blisko 6 lat

wojnie. Na jej początku nikomu w najczarniejszych snach nie

śniło się jak ciężka będzie walka o zwycięstwo i ile klęsk nastąpi

do momentu gdy losy wojny się odwrócą.
Polska obrona we wrześniu 1939 roku była kwadraturą

koła, z jednej strony nie było możliwe obronienie 1600 km granic

od zachodu, północy i południa z wojskowego punktu widzenia

należało wycofać się na linię Wisły, z politycznego punktu

widzenia było to niemożliwe, Niemcy bez większych walk

zajęliby całą zachodnią i północną Polskę z Górnym Śląskiem,

Gdynią i podjęliby rokowania pokojowe .
Niemcy rzucają przeciwko Polsce 44 z 52 dywizji

czynnych, wszystkie dywizje pancerne, całą Luftwaffe. Na froncie

zachodnim 110 dywizji francuskich i brytyjskich stało naprzeciw

42 dywizji niemieckich. Siły te wspomagane były przez

umocniony i rozbudowany pas fortyfikacji znany pod nazwą Lini

Zygfryda lub Wału Zachodniego. W pełni przebiegu krwawej

bitwy nad Bzurą francuski generał Gamelain 12 września 1939

roku odwołał „swoją śmieszną ofensywę na obszarze ćwierci

powiatu” - o decyzji nie poinformowano Polaków.
Niemieckie wojska realizujące „Fall Weiss” składało się

62 związków taktycznych, których trzon stanowiło 37 dywizji

piechoty, 6 dywizji pancernych, 4 dywizje piechoty

zmotoryzowanej Polacy przeciwstawi im 38 dywizji piechoty, 11

brygad kawalerii, 2 brygady pancerno-motorowe.

Uderzenie niemieckie poprzedziło wiele prowokacji

granicznych, z których najbardziej znana jest prowokacja

w Gliwicach, Już pierwszego września rozegrały się zacięte walki

HISTORIA
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pod Mławą, skuteczne starcie 18 pułku ułanów pod Krojantami

(poległ w nim jego dowódca pułkownik Kazimierz Mastalerz i 24

jego podkomendnych), walki Wołyńskiej Brygady Kawalerii pod

Mokrą niedaleko Częstochowy. 7 Dywizja Piechoty z Armii „
Kraków” walczyła z 3 dywizjami niemieckimi. Walczyło
Westerplatte – miało się bronić 6 godzin a broniło się jak wiemy

7 dni. Polski Naczelny Wódz marszałek Śmigły – Rydz nie miał
chyba złudzeń co do dalszego rozwoju wojny. W rozkazie

z 1 września pisał:

.

Taktyka wojny totalnej, zaskoczenie szybkością i siłą
działania, bombardowanie stacji i węzłów kolejowych

uniemożliwiło dokończenie mobilizacji. Ataki na obiekty

i ludność i masowe jej ucieczki dezorganizowały zaplecze wojsk

i utrudniały planowany odwrót.
2 września Armia „ Kraków” wycofuje się ze Śląska

Polska traci najważniejszy okręg przemysłowy, następuje

załamanie się całego planu obrony okrążenie i rozbicie (po kilku

dniach walk)Armii „ Pomorze „w rejonie Borów Tucholskich.
3 września Niemcy rozbili 7 Dywizję Piechoty,

w powstałą lukę pomiędzy Armią „Kraków” i „Łódź”uderza XVI

Korpus Pancerny i uderza w kierunku na Warszawę.
4 września następuje klęskaArmii „Modlin” skutkująca

odsłonięciem na uderzenia z Prus Wschodnich Następuje odwrót

Armii „Łódź”. Bitwa graniczna zostaje przegrana Naczelny Wódz

nakazuje odwrót za Wisłę i San na nowe pozycje obronne.

3 września wypowiadają Niemcom wojnę Francja i Wielka

Brytania co wywołuje krótkotrwały entuzjazm i prawdopodobnie

opóźnia agresję sowiecką.
6 września Niemcy forsują Narew rozdzielając Armię

„Modlin”i Samodzielną Grupę Operacyjną „Narew”. 8/9 września

Niemcy przekraczają Bug i zagrażają otoczeniem Warszawie.

Dowódcy opuszczają swoje armie: gen. Juliusz Rómmel Armię
„Łódź”a gen. Dąb – BiernackiArmię „Prusy”, armie te w zasadzie

przestają is tnieć jako związki taktyczne. Istnieje

niebezpieczeństwo zdobycia Warszawy przez Niemców już 9 - 10

września.
7 września następuje kapitulacja Westerplatte.

Następuje również ewakuacja z Warszawy centralnych urzędów

państwowych i naczelnego dowództwa, tysiące mężczyzn

wychodzi z Warszawy na apel radiowy co pogłębia chaos na

drogach Luftwaffe bezkarnie i bezlitośnie masakruje cywilów na

zatłoczonych drogach na wschód. Dzięki dobremu przygotowaniu

obrony, bohaterstwu obrońców z prezydentem stolicy Stefanem

Starzyńskim i gen. Walerianem Czumą Niemcom nie udaje

zdobyć się Warszawy z marszu. Nie atakowana przez Niemców

„ Bez względu na długotrwałość wojny

i poniesione ofiary ostateczne zwycięstwo będzie należało do nas

i naszych sprzymierzonych”

Armia „Poznań” i resztki Armii „Pomorze”wycofują się
w kierunku Warszawy jednak nie mają szans na dotarcie do niej

przed wojskami niemieckimi Gen. Tadeusz Kutrzeba dowódca

Armii „Poznań” zdecydował wobec tego uderzyć na odsłoniętą
flankę niemieckiej 8.Armii

9 września rozpoczęła się bitwa nad Bzurą największa

bitwa polskiego Września. Do 13 września wojska polskie

odnoszą sukcesy, później jednak Niemcy ściągają wszelkie

dostępne posiłki a zwłaszcza masakrują wojska polskie

całkowicie panując w powietrzu. Dla zniszczenia oddziałów

polskich Niemcy zgromadzili 19 dywizji wsparte przez potężne

lotnictwo szturmowe. Walki są niezwykle zacięte, ginie 15 tys.

polskich żołnierzy w tym 3 generałów: Mikołaj Bołtuć,

Stanisław Grzmot -Skotnicki, Franciszek Wład, 50 tys. zostaje

rannych, 100 tys. dostaje się do niewoli. Resztki polskich

oddziałów przedzierają się do Warszawy. Plany obrony na

południowym wschodzie załamują się gdyż Niemcy z sukcesem

zaatakowali od strony sprzymierzonej z nimi Słowacji, doszli do

Sanu (10 IX), a 12 IX pod Lwów. Armie „Karpaty” i „Kraków”
zostają rozdzielone. Śmigły- Rydz 13 IX polecił wszystkim

wojskom kierować się do Małopolski Wschodniej w rejon

„przedmościa rumuńskiego” na linii Dniestru i Stryja. Chciał
utrzymać łączność z Zachodem poprzez Rumunię i liczył, że

Francuzi zgodnie z umową majową rozpoczną 16 IX wielką
ofensywę na zachodzie.

Plany te udaremnił 17 IX Józef Stalin napadając na

Polskę i realizując sojusz z Hitlerem. Dyktator sowiecki dość
długo wyczekiwał z atakiem nie chcąc wchodzić w otwarty

konflikt z aliantami Polski, czekał na zdobycie Warszawy przez

Niemców i mimo, że do 17 nie nastąpiło postanowił uderzyć za

niepokojony obecnością wojsk niemieckich daleko w głębi ziem,

które obiecywał mu pakt z Hitlerem. Polska prawdopodobnie pod

naciskiem Francji i Wielkiej Brytanii nie wydała oświadczenia, że

znajduje się w stanie wojny z ZSRR. Według ostatniej dyrektywy

Naczelnego Wodza Warszawa i Modlin miały się bronić do

wyczerpania amunicji a z Rosjanami miano unikać walk, rozkaz

ten był różnie interpretowany i wprowadził wiele zamieszania.

W nocy z 17\18 IX prezydent, rząd RP i Naczelny Wódz

opuścili teren Polski i przez most w Kutach na Czeremoszu udali

się do Rumunii. 17 IX niewątpliwie operacyjnie kampania była
przegrana. Przeciwko 400 tys. polskich żołnierzy, w połowie tylko

uzbrojonych, ZSRR rzucił pół miliona żołnierzy z przeogromną
liczbą 5000 czołgów, silny opór stawiły dobrze wyszkolone

wojska Korpusu Ochrony Pogranicza liczące 12 tys. żołnierzy.

Najbardziej zacięte walki trwały na Grodzieńszczyźnie, w

odwecie żołnierze sowieccy zamordowali wielu wziętych do

niewoli obrońców w tym dowódcę Okręgu „Grodno” gen. Józefa

1 września 1939 r. Niemieccy żołnierze wyłamują polski szlaban graniczny

Brześć 22 września 1939 r. Niemiecko – sowieckie braterstwo broni
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Olszynę – Wilczyńskiego. Z wojskami sowieckimi walczyły
wojska Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga ,

a także gen. Władysław Anders z resztkami GO kawalerii. 22 IX

poddała się bez oporu załoga Lwowa, a 1500 oficerów na mocy

„honorowej” kapitulacji miało być uwolnionych prawie wszyscy

trafili do obozu w Starobielsku i zostali zamordowani wiosną 1940

roku przez stalinowskie NKWD. Potwierdzono wcześniej

ustalony podział, Niemcy opuścili nie tylko Lwów, lecz także

Przemyśl i Białystok.
W Brześciu nad Bugiem odbyła się wspólna defilada

zwycięskich wojsk niemieckich i sowieckich. 28 kapituluje

Warszawa, w której obok 2 tys. poległych żołnierzy zginęło 10 tys.

cywilnych mieszkańców, głównie w wyniku barbarzyńskich

nalotów, 29 kapituluje twierdza Modlin, 2 X kapituluje załoga

Helu i wreszcie 6 X kończy się bitwa pod Kockiem stoczona przez

SGO „Polesie”gen. Kleeberga. Niektórzy nie złożyli broni tak jak

major Henryk Dobrzański -”Hubal”ze swoimi żołnierzami.
Męstwo polskich żołnierzy w 1500 starciach nie mogło

zniwelować ogromnej przewagi liczebnej , technicznej

i taktycznej Wermachtu i Armii Czerwonej z jej liczoną w

tysiącach liczbą czołgów i samolotów. W walkach z Niemcami

poległo blisko 70 tys. polskich żołnierzy, dwa razy tyle było
rannych, pół miliona dostało się do niewoli, w walce z ZSRR

zginęło około 10 tys., bardzo wielu z nich zostało zamordowanych

przy wzięciu do niewoli. Do niewoli sowieckiej dostało się 250

tys. polskich żołnierzy, w tym 18 tys. oficerów, z których przeszło
90% zostało zamordowanych parę miesięcy później NKWD. 40

tys. internowano na Węgrzech, 30 tys. w Rumunii, 14 tys. na

Litwie 1,5 tys. na Łotwie. Niemcy stracili 16 tys. poległych, dwa

razy więcej żołnierzy zostało rannych. Niemcom ubyło1000

zniszczonych lub zużytych czołgów, 600 samolotów.
Polska poniosła klęskę, ale przez swój twardy opór

uniemożliwiła Hitlerowi atak na Zachód jeszcze jesienią, co

planował, dała tym samym bezcenny czas na przygotowanie się na

niemieckie uderzenie, niewiele to pomogło Francji, ale pozwoliło
Wielkiej Brytanii znacznie wzmocnić lotnictwo, które latem 1940

obroniło Anglię. Czy Polska miała jakiekolwiek szanse jesienią
1939 roku?- bez uderzenia na Niemcy z zachodu przez wojska

francuskie i brytyjskie - z pewnością nie. Czy mogła bronić się
dłużej zadając wrogom większe straty? Z pewnością tak, jednak

przykład Francji dysponującej dobrze uzbrojoną 2 milionową
armią broniącą na dodatek 4 razy krótszej granicy pokazuje z jak

zabójczą , nowocześnie wyposażoną i świetnie dowodzoną
machiną wojenną przyszło się zmierzyć polskiemu wojsku we

wrześniu 1939 roku. Warto dodać,że wbrew utrwalonej

opinii przynajmniej do czasu Francuzi bili się twardo i dzielnie

tracąc 100 tys. poległych żołnierzy ,w tym 13 generałów (Polacy

we Wrześniu stracili w boju 4 generałów). Również armia

niemiecka okupiła zwycięstwo znacznymi stratami – 45 tys.

zabitych w porównaniu z 16 tys. w kampanii polskiej. Oczywiście

w odróżnieniu od Polski Francja nie walczyła sama wspomagał ją
Brytyjski Korpus Ekspedycyjny (400 tys. żołnierzy) stawiła opór

armia holenderska (dość słaby) znacznie lepiej biła się armia

Belgii licząca 600 tys. żołnierzy. Francja po 6 tygodniach walki

skapitulowała i dopiero wtedy zaczęto w innym świetle postrzegać
samotne boje Polaków we wrześniu 1939 roku. Trzeba dodać, że

Francji też sąsiad wbił nóż w plecy, były to Włochy Mussoliniego,

ale ten atak miesiąc po ataku niemieckim nie miał wojskowego

znaczenia, był raczej działaniem sępa pożywiającego się padliną.
Kończąc,jaką naukę można i należy wyciągnąć

z tragicznych wydarzeń sprzed 82 lat? Zostaliśmy członkiem

NATO w 1999 roku - 60 lat od wybuchu wojny, 5 lat później

członkiem Unii Europejskiej - jako kraj nie będący mocarstwem

możemy się obronić przed ewentualnym agresorem tylko w

ramach silnej koalicji w skład, której wchodzi wciąż najsilniejsze

mocarstwo świata USA - ten sojusz nie ma i długo nie będzie miał
alternatywy.
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WRÓG ZWIĄZKU RADZIECKIEGO

P
o dwudziestu latach wracam do tematu ostatniej wielkiej
„repatriacji” Polaków z ZSRR w latach 1955-1959,
w wyniku, której w Polsce osiedliło się 250 tys. osób.

W zdecydowanej większości wegetujących na sowieckiej wtedy -
zachodniej Białorusi i Ukrainie, chciałem napisać „wróciło” do
Polski, repatriacja to przecież powrót do Ojczyzny. Określenie to
jest nieprawdziwe w stosunku do osób od pokoleń
zamieszkujących Kresy Wschodnie. Oni nie wyjechali z Polski
a potem wrócili, to Polska „odjechała” od nich w wyniku decyzji
Wielkiej Trójki, a właściwie dyktatu Stalina, na który wyrazili
zgodę F.D. Roosevelt i W. Churchill.

20 lat temu pisałem o wielkiej historii z poziomu państw
i narodów, historii milionów i setek tysięcy, obecnie chciałbym
dodać wątek osobistych losów jednej rodziny: 39 - letniej wtedy
wdowy - matki czworga małych dzieci.

Działo się to 70 lat temu w suche i gorące dni w czasie
żniw w sierpniu 1951 roku w sowieckim kołchozie. Starszym,
a zwłaszcza najstarszym czytelnikom nie trzeba tłumaczyć czym
był kołchoz, młodszym raczej tak: kołchoz to skrótowiec
od rosyjskiego wyrażenia „koliektywnyje chaziajstwo” -
wspólne, zbiorowe gospodarstwo rolne, na przełomie lat 20 - tych
i 30-tych w ZSRR odebrano chłopom ziemię i zamieniono ich
w rodzaj państwowych niewolników pozbawionych wszelkich
praw i własności, zmuszanych do bardzo ciężkiej pracy za
symboliczną zapłatą. Ludzie w kołchozach podobnie jak
pańszczyźniani chłopi byli przywiązani do ziemi i w zasadzie nie

mogli opuścić miejsca pobytu. Trzeba dodać, że kolektywizacja
w ZSRR doprowadziła do straszliwej klęski głodu w wyniku
której zmarło około 10 mln ludzi głównie na sowieckiej,
niezwykle przecież żyznej Ukrainie. Po włączeniu polskich
Kresów Wschodnich również tam przeprowadzono w brutalny
sposób kolektywizację odbierając mieszkańcom wsi wolność
i własność.

Wracając do naszej bohaterki - wspomniałem, że była
wdową. Jej mąż wcielony
do Armi i Czerwone j
w 1944 roku, poległ
w styczniu 1945 roku
w c z a s i e w a l k w
ó w c z e s n y c h P r u s a c h
W s c h o d n i c h . Wa r t o
zaznaczyć, że zarówno
w okresie 1939-1941 jak
i od 1944 grubo ponad 100
tysięcy obywateli II RP
zostało wcielonych do
armii Stalina. Podobnie jak
setkom tysięcy Polaków nie

udało się jej wraz z czworgiem niedużych dzieci wyjechać z ZSRR
zaraz po wojnie. Nastały dla nich bardzo ciężkie czasy biedy
i niedostatku na szczęście udało im się uniknąć prawdziwego
g ł o d u , w 1 9 4 7 r o k u n a s o w i e c k i e j U k r a i n i e



zamianą (...) na pozbawienie wolności na okres co najmniej 10 lat.
(Cytat za Anne Applebaum, Czerwony Głód , Warszawa 2018).
Drobna kradzież miała być karana śmiercią lub 10- letnim
pobytem w obozie pracy.

Co uratowało wdowę przed łagrem a jej czworo dzieci
przed strasznym „dietdomem” - w sowieckich domach dziecka
panowała przemoc i wysoka śmiertelność podopiecznych. Bardzo
życzliwy kobiecie był kierownik kołchozu, być może decydujące
było jednak to, że była wdową po poległym w „Wojnie
Ojczyźnianej”. Skazano ją tylko na karę symboliczną wobec
istniejącego zagrożenia. Posadzono tyłem do kierunku jazdy na
drabiniastym zaprzężonym w parę koni wozie i przewieziono
przez całą wieś gruntową drogą, obok woźnicy stał ktoś w rodzaju
herolda i donośnym głosem po rosyjsku obwieszczał: Wróg
Związku Radzieckiegooo!, Szkodnik Związku Radzieckiegooo!,
co trzeci albo czwarty okrzyk dotyczył dzieci kobiety, wrzeszczał:
Dzieci Szkodnika Związku Radzieckiegooo ! Dzieci Wroga
Związku Radzieckiegooo! Za wozem w duszącym kurzu biegli
dwaj chłopcy spośród czworga dzieci kobiety: 9- letni Stefan i 8 -
letni Michał – biegli za wozem, mieli czarne pokryte pyłem twarze
z jasnymi ścieżkami wytyczonymi przez łzy. Na szczęście na łzach
się skończyło.

Dzielna kobieta to Maria Fyk z domu Antochów (1912-
1997), ówczesny 9-cio latek to tato mojej żony. Warto dodać, że
urodzona w Cesarsko – Królewskich Austro-Węgrzech nie
ruszając z rodzinnej wioski do 1957 roku 5-krotnie zmieniała
przynależność państwową (nie licząc 6-tygodniowej okupacji
przez bolszewików latem 1920 roku) Jesienią 1957 roku wraz
z dziećmi znalazła się w PRL-u a 1989 doczekała się znowu po 50
latach Rzeczpospolitej Polskiej.

Po tej indywidualnej historii opiszę krótko okoliczności
i przebieg ostatniej w naszej historii wielkiej repatriacji, który
zasadniczo jest powtórzeniem artykułu sprzed 20 lat.

66 lat temu wiosną 1955 roku rząd PRL podjął pierwsze
działania, które doprowadziły do przyjazdu do Polski w latach
1955 – 59 około 250 tysięcy repatriantów.

Przeszło 12 tysięcy z nich trafiło do województwa
opolskiego i osiedliło się głównie w powiatach jego zachodniej
części: namysłowskim, brzeskim i nyskim (był to na
Opolszczyźnie, poza samym Opolem, główny obszar osiedleńczy
wielkiej repatriacji lat, 1944 - 48, kiedy do Polski z ZSRR
przesiedlono 1,5 miliona ludzi). Repatriacja z lat pięćdziesiątych
stała się możliwa dzięki wydarzeniu o historycznym znaczeniu,
jakim była śmierć Józefa Stalina 5 marca 1953 roku - przywódcy
ZSRR - przez wielu historyków uważanego za największego
zbrodniarza w dziejach ludzkości. Po okresie opłakiwania
„mądrego Wodza i Nauczyciela Partii Komunistycznej i Narodu
Radzieckiego” nastąpił czas odwilży, kiedy przez pierwsze
miesiące po śmierci dyktatora rządził triumwirat: G. Malenkow,
N. Chruszczow, Ł. Beria. Zdecydowanie na czoło wysunął się ten
ostatni, niewątpliwie najinteligentniejszy i posiadający
najbardziej dalekosiężną wizję polityczną.

Beria z pochodzenia Gruzin (podobnie jak Stalin) przez
lata był szefem zbrodniczej NKWD, to on jednak rozpoczął
s
topniową destalinizację polegającą na niedopuszczeniu do

utrwalania się kultu zmarłego wodza oraz szerokiej amnestii
i rehabilitacji więźniów, co doprowadziło do zwolnienia z łagrów
około miliona osób. Miał również plany rewizji polityki
zagranicznej ZSRR między innymi chciał podjąć rozmowy
w sprawie zjednoczenia Niemiec. Działania, a zwłaszcza plany
Berii zaniepokoiły potężny aparat partyjny obawiający się o swoje
przywileje. W czerwcu 1953 roku podczas posiedzenia rządu
i Biura Politycznego Chruszczow i Mlenkow zaplanowali
fizyczną likwidację groźnego konkurenta do władzy. Oficjalnie
został on wtedy aresztowany, a w grudniu 1953 roku po tajnym
procesie skazany na śmierć wraz z kilkoma najbliższymi
współpracownikami i natychmiast stracony. Najprawdopodobniej

w wyniku suszy i księżycowej gospodarki w czasie klęski głodu
zmarło prawie milion ludzi, było to kilkakrotnie mniej od
Wielkiego Hołodomoru z lat 30-tych. Przetrwali, bo choć ziemię
zabrano do kołchozu, mieli niewielki przydomowy ogródek
i jedną krowę, jedli przeważnie kukurydzianą kaszę, czasem zupę
z lebiody, bądź młodych pokrzyw i przede wszystkim chleb. Dwaj
najstarsi chłopcy szli po chleb do odległego o kilka kilometrów
miasteczka Kopyczyńce gdzie bardzo wcześnie otwierano „sklep”
a raczej okienko, przez które wkładało się 3 ruble, a czyjeś ręce
(postać sprzedającego była niewidoczna, nikt też nic nie mówił)
kładły duży bochenek czarnego chleba - 1 chleb na osobę.
Ponieważ było ich dwóch mogli kupić dwa bochenki. Czasem,
zdarzało się to rzadko udawało się stojąc po raz drugi w kolejce
kupić po jeszcze jednym bochenku - chłopcy byli wtedy
prawdziwie szczęśliwi. Chleb był właściwie zupełnie czarny,
gliniasty i bardzo słony, miało się wrażenie, że gdyby rzucić nim
o ścianę to by się do niej przykleił - nikt oczywiście nie
przeprowadzał takiego eksperymentu. Był jednak sposób by chleb
ulepszyć i pomnożyć - trzeba było mieć „tylko” żytnią mąkę,
zaczynić chlebowe ciasto i zmieszać z kupionym chlebem
w proporcji pół na pół, zaoszczędzić można było soli, której nie
trzeba było w ogóle dodawać. Nowo wypieczony chleb był
smaczny i było go dwa razy więcej. Chodziło tylko o mąkę.

Kiedy zakładano kołchoz wdowa wiedząc, że całe zboże
będzie skonfiskowane zakopała w ogrodzie odpowiednio
zabezpieczone dwa wiadra zboża. Mimo, że wydawało się jej, że
zboże dobrze zamaskowała to rewidujący gospodarstwo
funkcjonariusz bez najmniejszego trudu ukryte ziarno znalazł tak
jakby był przy jego ukryciu. Podczas żniw omłoty wykonywano
przy ogromnych stertach w polu za pomocą młockarni
napędzanych maszynami parowymi. Czasem komuś udawało się
wynieść - „ukraść”nieco kołchozowego zboża, napisałem ukraść
w cudzysłowie bo to kołchoźnicy byli wyzyskiwani i okradani
z efektów swojej ciężkiej pracy przez komunistyczne państwo.
Wdowa również postanowiła zaryzykować i w szmacianej torbie
wynieść 6 - 8 kilogramów żyta, niestety idąc polną drogą do wsi
została złapana na gorącym uczynku przez jadącego na rowerze
urzędnika kontrolującego przebieg omłotów.

Wspomniałem o ryzyku – jak myślicie szanowni
czytelnicy- jaka kara mogła grozić za kradzież kilku kilogramów
zboża: rok dwa lata obozu pracy? 7 sierpnia 1932 roku w ZSRR
przyjęto ustawę, przy której prawa Drakona wydają się łagodne.

U s t a w a z 1 9 3 2 o b o w i ą z y w a ł a w Z S R R
w 1951 roku i jeszcze długo później, zaczynała się od wstępu
(preambuły): Majątek publiczny (państwowy, kołchozowy,
spółdzielczy) stanowi podstawę systemu Rad; jest święty
i nienaruszalny, a ktokolwiek poważa przywłaszczyć sobie
własność publiczną zostaje uznany za wroga ludu. W dalszej
części stanowiła: Stosować jako kary za rabunek (kradzież)
własności kołchozowej i spółdzielczej najwyższe środki obrony
społecznej: egzekucję z konfiskatą całego mienia, z możliwą

Elementarz sowiecki z 1949 roku, z którego na
przełomie lat 40/50 ubiegłego wieku uczyły się
wszystkie dzieci w ZSRR – także bohaterowie
artykułu Stefan i Michał.
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HISTORIA

Na reprodukcji strona 95 (przedostatnia) tego
elementarza -  ze zdjęciem i tekstem sławiącym
Stalina (w wolnym tłumaczeniu)
Stalin- naszym wodzem
Stalina zna cały świat
Wszyscy pracujący gorąco kochają
Swojego mądrego wodza
Stalin doprowadził lud do nowego, radosnego
życia
Stalin kocha dzieci i troszczy się o nie.
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KULTURA

Upamiętnienie 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

W
77. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

w Gminie Domaszowice odbyła się uroczystość
upamiętniająca bohaterów walki zbrojnej

w polskiej stolicy, którzy przez 63 dni stawiali czoła
przeważającym siłom niemieckiego okupanta. Powstanie

Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 r. i było jedną
z największych akcji zbrojnych podziemia w okupowanej

Europie. Przez ponad 2 miesiące toczyły się zacięte walki

o wyzwolenie stolicy. Zginęło w nich ponad 150 tys. ludzi.

30 lipca 2021 roku Wójt Gminy Domaszowice Urszula Medyk

wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Domaszowice

Krzysztofem Białkowskim w obecności zgromadzonych

radnych, pracowników Urzędu Gminy, młodzieży oraz

mieszkańców oddali hołd wszystkim tym, którzy walczyli w

powstaniu składając kwiaty pod tablicą pamięci, ku czci

walczących i poległych za wolność naszej Ojczyzny

znajdującą się przed budynkiem Urzędu Gminy.
Edyta Matkowska

82. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

W
dniu 1 września 2021 r., w 82. rocznicę wybuchu II

Wojny Światowej w Gminie Domaszowice odbyła
się uroczystość upamiętniająca pamięć ofiar tego

najtragiczniejszego w dziejach ludzkości konfliktu. W piątek

1 września 1939 r. napaścią na Polskę Niemcy rozpoczęli

trwającą ponad 6 lat II wojnę światową. Pochłonęła ona ponad

60 mln ofiar, wśród nich blisko 6 mln Polaków. 1 września, jak

co roku, wspominamy wybuch II wojny światowej, miliony

ofiar i zniszczenia jakie działania wojenne przyniosły.

Wspominamy bohaterów tych wielkich, światowych i tych

naszych, lokalnych, ale przede wszystkim podtrzymujemy

pamięć tamtych dni, by nigdy więcej tak zła historia się nie

powtórzyła.

W hołdzie poległym bohaterom Wójt Gminy

Domaszowice Urszula Medyk wraz z Przewodniczącym Rady

Gminy Domaszowice Krzysztofem Białkowskim oraz

delegacje dzieci i młodzieży z placówek oświatowych z terenu

Gminy złożyli wiązanki i zapalili symboliczne znicze pod

tablicą pamięci, ku czci walczących i poległych za wolność
naszej Ojczyzny, znajdującą się przed budynkiem Urzędu

Gminy. W uroczystości uczestniczyli również Sekretarz

Gminy, Radni, Sołtysi, Dyrektorzy placówek oświatowych,

nauczyciele, pracownicy Urzędu Gminy oraz mieszkańcy.

Cześć i chwała Bohaterom!

Edyta Matkowska



Zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Domaszowice

W
dniu 18 września 2021 r. odbyły się zawody

wędkarskie dla dzieci o Puchar Wójta Gminy

Domaszowice, przeprowadzono je na zbiorniku

Wielołęka - Piekiełko. Do zawodów przystąpiło 20

zawodników z terenu Gminy Domaszowice i Powiatu

namysłowskiego. Zawody zostały przeprowadzone w dwóch

kategoriach wiekowych: do 12 lat, od 12 do 16 lat. Komisja

analizując zebrane dane o wadze złowionych ryb przez

poszczególnych wędkarzy wyłoniła zwycięzców:
W kategorii do 12 lat:
I miejsce – Nikodem Kuśmierczyk
II miejsce – Julian Wierzbicki
III miejsce – Jakub Czerwiński

W kategorii od 12 do 16 lat:
I miejsce – Jakub Stopa
II miejsce – Wojciech Pawlak
III miejsce – Marcin Bukowski

Po zważeniu wszystkie ryby wróciły do wody.

Najmłodszym zawodnikiem okazał się Bogumił Hładik, zaś
najstarszym Jakub Stopa. Największą rybę złowił Wojciech

Pawlak, karasia o wadze 0,30 kg. Puchary, dyplomy oraz

nagrody wręczyli Wójt Gminy Domaszowice Urszula Medyk

oraz Prezes Koła Wędkarskiego PZW Namysłów Krzysztof

Hładik. Po zakończeniu zawodów wszyscy uczestnicy zostali

zaproszeni na wspólny posiłek.

17
Nasza Gmina
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KULTURA

Drodzy Seniorzy
Z okazji Dnia Seniora życzę Wam

długich lat życia w dobrym zdrowiu,

pełnego rodzinnego ciepła,

pogody ducha, satysfakcji

oraz spełnienia wszystkich marzeń.

Niech jesień życia będzie najlepszym czasem

do spełnienia rzeczy niespełnionych,

a każdy dzień niech dostarcza Państwu

wielu radości i uśmiechu na twarzy.

Wójt Gminy Domaszowice - Urszula Medyk
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KULTURA

Dzień chłopaka połączony z Dniem Przedszkolaka w przedszkolu w Domaszowicach

W
dniu 30 września 2021 r. w Publicznym

Przedszkolu w Domaszowicach obchodzono Dzień
Ch łopaka po łączony ze świę tem Dnia

Przedszkolaka. Na zaproszenie Dyrektor Publicznego

Przedszkola w Domaszowicach Alicji Lew, przybyły Wójt

Gminy Domaszowice Urszula Medyk oraz Sekretarz Gminy

Anna Bodzioch. Z tej okazji zaproszeni goście złożyli

dzieciom życzenia, wręczyli prezenty książkowe oraz

poczęstowali słodkościami. Tego dnia, dzieci z wszystkich

grup rozpoczęły świętowanie od odśpiewania hymnu

przedszkolaka. Następnie dzieci zostały zaproszone do

wspólnej zabawy i udziału w konkursach prowadzonych przez

Panie nauczycielki. Na tę uroczystość Wójt Gminy

Domaszowice przygotowała dla dzieci niespodziankę -

kręconą watę cukrową, która dostarczyła dzieciom dużo

przepysznej przyjemności i radości.
Na pamiątkę tego wyjątkowego dnia przedszkolaki

wypuściły balony do nieba wypełnione marzeniami.

Edyta Matkowska

Z okazji Dnia Przedszkolaka,

życzę Wam drogie Dzieci,

aby uśmiech zawsze gościł na Waszych twarzach,

każdy dzień był wspaniałą przygodą i niósł ze sobą

wiele cudownych i pozytywnych doświadczeń.

Niech dni w przedszkolu upływają Wam na rozwijaniu

swoich talentów i pielęgnowaniu przyjaźni.

Wójt Gminy Domaszowice - Urszula Medyk
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BIBLIOTEKA

Stop uzależnieniom, czyli kreatywne wakacje z muzyką, kulturą i sportem

W
miesiącu lipcu odbyły się warsztaty wakacyjne

z muzyką, kulturą i sportem dla dzieci z terenu

Gminy Domaszowice na Ośrodku Sportu

i Rekreacji w Domaszowicach, które pozwoliły na twórcze

i czynne spędzenie wolnego czasu. Na uczestników czekało
wiele atrakcji, między nimi: zaplatanie kolorowych

warkoczyków, robienie gigantycznych baniek mydlanych, gry

zręcznościowe, warsztaty aktorskie, perkusyjne, kulinarne, tor

przeszkód, a na murawie boiska odbywały się sportowe

konkurencje, do tego dmuchane zjeżdżalnie, wata cukrowa,

lody i wiele innych. Każde stoisko cieszyło się ogromnym

zainteresowaniem odwiedzających. W trakcie zajęć dzieci

odwiedził Dzielnicowy Gminy Domaszowice sierż. Daniel

Herba z Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie, który

zaprezentował sprzęt służbowy. Każdy uczestnik mógł usiąść
w policyjnym radiowozie oraz usłyszeć dźwięk policyjnej

syreny. Przeprowadził również rozmowę z dziećmi

o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas wakacji.
Warsztaty wakacyjne zakończyły się uroczystym

podsumowaniem, na które zostali zaproszeni rodzice,

dziadkowie oraz Wójt Gminy Domaszowice Urszula Medyk.

Dzieci zaprezentowały program artystyczny, którego uczyły
się na warsztatach, między innymi wystąpiły w przedstawieniu

teatralny pt. „Czerwony Kapturek”, zaprezentowały tańce

„Czekolada”, "Gangnam Style",”Belgijka”, wystawiły stoiska

kulinarne oraz rozegrały mecz piłki nożnej.
Organizatorami byli: Wójt Gminy Domaszowice,

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Domaszowicach, Gminna Biblioteka Publiczna

w Domaszowicach i Ośrodek Pomocy Społecznej

w Domaszowicach.
Słowa podziękowania kierujemy do Firmy Froneri

Polska Sp. z o. o Namysłów za podarowanie lodów na

warsztaty wakacyjne oraz Sołectwu w Strzelcach, Ochotniczej

Straży Pożarnej w Strzelcach, Kołu Gospodyń Wiejskich

w Strzelcach za użyczenie maszyny do waty cukrowej
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim

uczestnikom warsztatów za wspólnie spędzony czas

i super zabawę.

Edyta Matkowska
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BIBLIOTEKA

Co warto przeczytać?
Tytuł: Tango
Autor: Ewa Cielesz

To pierwsza tak osobista książka

Ewy Cielesz. Oparta została na

doświadczeniach jej córki, której

udało się wyzwolić z toksycznego

związku.
„Niepostrzeżenie, dzień po dniu

k t o ś k o c h a n y, t r o s k l i w y

i szarmancki zmienia swoje

oblicze. Zrzuca kolejne maski, za
powyższy opis pochodzi od wydawcy

którymi kryje się oprawca. Manipulant. Psychiczny kat. I

wtedy miłość zmienia się w cierpienie. Ofiara toksycznego

związku nie potrafi odejść, nagle musi zrezygnować z siebie,

uznać, że pogarda i upodlenie jest wszystkim, czego może

oczekiwać. Potrzebuje pomocy.
Ta książka nie powstałaby, gdyby nie ugodził mnie w samo

serce przypadek mojej córki. Wiem, że to ważny temat. Być
może dzięki tej historii ktoś uwikłany w toksyczny związek

znajdzie siły i odmieni swój los. Mojej córce się to udało, a

powieść opisuje przypadki fikcyjnej bohaterki. Czy potrafi się
wyrwać, pokochać siebie? Przeczytajcie”.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W DOMASZOWICACH

BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA

D
nia 14 września 2021 roku dzieci z naszego
przedszkola z grup „ Słoneczka”, „Biedronki”,
„Misie” i „Smerfy”, wraz z Panią DyrektorAlicją Lew

i wychowawczyniami grup, wybrały się na pobliskie
skrzyżowanie. Bezpieczeństwo dzieci jest dla Pani Dyrektor
i wszystkich pracowników przedszkola najważniejsze. Przed
wyjściem na skrzyżowanie, wszystkie panie wychowawczynie
przeprowadziły z dziećmi pogadanki na temat bezpieczeństwa.

Rozmawiały także z dziećmi o spotkaniu z policją,
aby nasze przedszkolaki nie wystraszyły się. Celem wyjścia
było kształtowanie nawyku właściwego zachowania się
w ruchu drogowym oraz utrwalenie podstawowych zasad
bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym . Podczas
wyjścia towarzyszyła nam zaproszona Pani Policjantka asp.
szt. Katarzyna Ulbrych z Komendy Powiatowej Policji
w Namysłowie, która tłumaczyła nam jak prawidłowo

zachowywać się podczas poruszania w pobliżu jezdni
i przechodzenia przez pasy. Dzieci z uwagą słuchały Pani
Policjantki, były zaciekawione, obserwowały ruch uliczny
oraz nazywały poznane znaki drogowe. Przedszkolaki
przechodziły przez przejście dla pieszych i doskonale sobie
z tym radziły. Mijający kierowcy wykazywali się dużą
cierpliwością, ponieważ spokojnie i z uśmiechem czekali aż
przejdą. Teraz już każdy przedszkolak wie jak należy
zachowywać się w ruchu drogowym.

Na koniec spotkania z Panią Policjantką, dzieciaczki
miały okazję obejrzenia wozu policyjnego, posłuchania
sygnału, co najbardziej spodobało się chłopcom. Pani
Katarzyna w podziękowaniu za spotkanie z dziećmi, dostała od
nich miły upominek. Do przedszkola nasze przedszkolaki
wróciły z większą wiedzą na temat bezpieczeństwa i w dobrych
nastrojach.

Ilona Chrząszcz, Sabina Buchta
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SZKOŁA PODSTAWOWA W DOMASZOWICACH

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

D
nia 13 września 2021 roku w Szkole Podstawowej im.

Stefana Żeromskiego w Domaszowicach odbyły się
wybory do Samorządu Uczniowskiego. Jest to dla

całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w

którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich

przedstawicieli. Wybory Samorządu Uczniowskiego

poprzedziła kampania. Kandydaci przygotowali ciekawe i

oryginalne plakaty wyborcze przedstawiające najważniejsze

punkty swojego programu. W tym roku wyjątkowo z powodu

pandemii covid-19 głosowanie odbyło się w inny sposób niż w

latach poprzednich. Opiekunowie samorządu wraz z urną
wyborczą odwiedzili uczniów klas IV – VIII w ich

pracowniach. Głosowanie było tajne, każdy uczeń mógł oddać
tylko jeden głos na specjalnie wydrukowanych kartach.

Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów

wyłoniono następujące osoby do Zarządu Samorządu

Uczniowskiego:
Przewodniczący – Kacper Bilski
Zastępca Przewodniczącego – Jakub Stanisławczyk
Członek Zarządu – Kalina Pierzchawka
Członek Zarządu – Weronika Cmokowicz
Członek Zarządu – Martyna Poprawa
Członek Zarządu – Ksawier Świstak
Członek Zarządu – Kacper Swędrak
Członek Zarządu – Szymon Wojtasik

Wszystkim kandydatom dziękujemy za udział. Głosującym za

wysoką frekwencję, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy

i życzymy owocnej pracy.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Kamila Rusyn, Małgorzata Suchecka

28. Akcja Sprzątania Świata – Polska w Szkole Podstawowej w Domaszowicach

T
egoroczna akcja odbyła się w dniach 17-19.09.2021 r.
pod hasłem : „Myślę, więc nie śmiecę” Sprzątanie
Świata jest coroczną międzynarodową akcją,

odbywającą się w trzeci weekend września i mającą na celu
zwiększenie świadomości ekologicznej, nie tylko wśród dzieci
i młodzieży, lecz w całej społeczności – lokalnie i globalnie.
Główną ideą, która [przyświeca tej inicjatywie jest mobilizacja
każdego z nas, konsumentów, do zmniejszenia
zanieczyszczenia naszej planety odpadami nie ulegającymi
szybkiej degradacji. W tegorocznej edycji inicjatorzy chcieli
skupić się na aspekcie segregacji i recyklingu materiałów
nadających się do powtórnego przetworzenia.

Segregacja odpadów to zbieranie ich do specjalnie
oznakowanych pojemników, z podziałem na rodzaj materiału z
jakiego są wytworzone. Jest ona jedną z metod ograniczenia
ilości śmieci poprzez odzysk tych materiałów, które nadają się
do powtórnego użytku lub przetworzenia.
Jak w takim razie segregować śmieci?
- Do pojemników w kolorze niebieskim wrzucamy papier,
karton i tekturę.
- Do żółtych – metale i tworzywa sztuczne.
- Zielone są na szkło.
- Odpady biodegradowalne – do pojemników w kolorze
brązowym.

Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie
recyklingu (za wyjątkiem odpadów niebezpiecznych), należy
wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.

Efektywna segregacja odpadów niesie ze sobą wiele
zalet, należą do nich m.in.:
- Ograniczenie ilości odpadów, które trafiają na składowiska,
- Zmniejszenie zużycia cennych surowców,
- Poprawa warunków do życia dla ludzi, roślin i zwierząt,
- Ochrona gleby i wód gruntowych,
- Ograniczenie emisji trujących gazów i ilości ścieków,
- Możliwość nadania kolejnego życia odpadom.

Społeczność Szkoły Podstawowej w Domaszowicach
aktywnie włączyła się w obchody tegorocznego Sprzątania
Świata. Przygotowane przez koordynatorów materiały
edukacyjne zostały wykorzystane na zajęciach edukacyjnych
i wychowawczych. Wykonano gazetkę informacyjno-
edukacyjną na temat właściwej segregacji i „kłopotliwych
śmieci”. Ponadto uczniowie szkoły, pod opieką nauczycieli,
wyszli sprzątać teren miejscowości Domaszowice. Danym
klasom wyznaczono odpowiednie rejony do sprzątania. Akcję
wsparł Urząd Gminy Domaszowice wyposażając uczniów
w rękawice i worki na śmieci.

Renata Horwat, Barbara Baczyńska-Środoń
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Wycieczka do Wrocławia

1
7 września 2021 r. uczniowie klas siódmych wyjechali

do Wrocławia. Celem wycieczki było zapoznanie

z postacią gen. W ładys ława Andersa oraz

zaprezentowanie uczniom alternatywnej formy spędzania

czasu wolnego.
Uczniowie dowiedzieli się kim był, co zrobił dla naszej

Ojczyzny oraz gdzie spoczywa Władysław Anders.

Dodatkowym zadaniem było znalezienie we Wrocławiu

obiektu poświęconego Jego imieniu. Uczniowie doskonale

poradzili sobie z tym zadaniem i odnaleźli park poświęcony

generałowi. Znajduje się on blisko aquaparku, gdzie udaliśmy

się, aby skorzystać z wielu atrakcji: zjeżdżalni, jaccuzi,

basenów oraz aby doskonalić umiejętności pływackie.
Pobyt na wycieczce zintegrował jej uczestników

i przysporzył im wiele radości. Zmęczeni, ale zadowoleni

wróciliśmy do domów.
Halina Nieśpiałowska, Marta Skubis-Bira

Ewa Wojtowicz

Podróż w przeszłość i wodny świat

U
czniowie klas V i VI Szkoły Podstawowej im. Stefana

Żeromskiego w Domaszowicach wybrali się 22

września na wycieczkę do Biskupic i do Kępna. Była
to świetna okazja do integracji, poszerzenia wiedzy

historycznej oraz do aktywności fizycznej i dobrej zabawy.
Pierwszym etapem wyprawy była wizyta w grodzie

rycerskim w Biskupicach koło Byczyny, która okazała się
niezwykłą podróżą w czasie. Dzięki udziałowi w warsztatach

historycznych, uczniowie mieli okazję rozwijać
zainteresowania historią swojego kraju i pogłębić wiedzę na

temat życia ludzi w epoce średniowiecza. Na początku odbyła
się projekcja filmu o powstaniu grodu i jego misji. Następnie,

w zbrojowni, kustosz grodu zapoznał dzieci z orężem

i opowiedział o rycerskich obyczajach oraz metodach

prowadzenia dawnych bitew. Kolejny punkt programu –
pisanie gęsim piórem - okazał się dla uczniów nie lada

wyzwaniem, ale wszyscy świetnie sobie z nim poradzili.

Po tym trudnym i wymagającym skupienia zadaniu przyszła
kolej na strzelanie z łuku i warsztaty tkackie.

Wizyta zakończyła się zwiedzaniem murów obronnych.
Powszechnie wiadomo, że pływanie angażuje do

pracy wiele partii mięśni i korzystnie wpływa na zdrowie,

dlatego kolejnym punktem naszej trasy był basen w Kępnie.

Uczniowie ciekawie spędzili tam czas, ponieważ mieli

możliwość do aktywności fizycznej. Poza pływaniem,

korzystali z wodnej zjeżdżalni i wypoczywali w jacuzzi.
Aktywność fizyczna wzbudza apetyt, więc na zakończenie

wycieczki udaliśmy się na ciepły posiłek, a stamtąd w drogę
powrotną.

W dobrych nastrojach wszyscy bezpiecznie dotarli na

miejsce pod opieką swoich wychowawców pani Barbary

Baczyńskiej – Środoń i pani Ewy Wojtowicz oraz pani Beaty

Grzesik, której serdecznie dziękujemy za poświęcony nam

czas i miłe towarzystwo.
Po wycieczce nasuwa się wniosek, że podróże

kształcą i zacieśniają więzi społeczne, dlatego mamy nadzieję,

że będzie jeszcze okazja do kolejnych ciekawych wypraw.
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Europejski Dzień Sportu Szkolnego

W
dniu 24 września obchodziliśmy Europejski Dzień
Sportu Szkolnego, który w Polsce organizowany

był już po raz siódmy przez fundację V4Sport. W

tym dniu wszystkie szkoły w Europie łączą się, by krzewić
kulturę fizyczną i zdrowy styl życia wśród swoich uczniów. W

Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w

Domaszowicach w ramach Europejskiego Dnia Sportu odbyły
się Mistrzostwa Szkoły w lekkiej atletyce, w których udział
wzięło niemal sto osób. Jak zwykle było wiele emocji i

odczuwało się ducha sportowej rywalizacji. Uczniowie

zmagali się w konkurencjach biegowych i technicznych, takich

jak skok w dal, rzut piłeczką palantową czy pchnięcie kulą. W

klasach 4-6 najlepsi na 200 metrów byli Bartosz Kaczmarek i

Kinga Kurek. Na dystansie 400 metrów nie do pokonania

okazali się Helena Frychel oraz Jakub Kozłowski.

Zwycięzcami w skoku w dal byli Karina Hodera i Oliwier

Dudek, a w rzucie piłeczką palantową Magdalena Kułakiewicz

oraz Filip Kulczycki. Wśród uczniów klas 7-8 w

konkurencjach biegowych zwyciężyli: na 200 metrów

Aleksandra Barszcz oraz Paweł Bodzioch, na 400 m Weronika

Kondrat i Szymon Wojtasik, który wygrał również
konkurencję skoku w dal chłopców. Najdalszy skok wśród

dziewcząt wykonała Magdalena Frychel. Pierwsze miejsca w

pchnięciu kulą zdobyli Paweł Bodzioch oraz Kinga Wojnarska.
Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali

medale, które wręczyła Pani Dyrektor Bożena Hendrysiak.

Wszyscy uczestnicy otrzymali słodki upominek i wzięli udział
w losowaniu nagród, które zostały zakupione dzięki dotacji z

Urzędu Gminy Domaszowice na rozwój i upowszechnianie

sportu szkolnego.
Małgorzata Suchecka

Hela i Michał na podium

W
dniu 12 września 2021 r. dwóch uczniów Szkoły

Podstawowej im. Stefana Żeromskiego

w Domaszowicach, Helena Frychel i Michał
Stanisławczyk wzięli udział w zawodach sportowych

w Dąbrowie w 5 Biegu po Gminie Świerczów.

Hela startowała w kategorii klas 4-6 na dystansie 1000 m,

natomiast Michał w kategorii klas 1-3 na dystansie 300 m.

Uczniowie zaprezentowali się wyśmienicie, Hela stanęła na

najwyższym stopniu podium, a Michał zajął drugie miejsce.
Serdecznie gratulujemy!

Małgorzata Suchecka

Gratulacje od Wójta Gminy
Składam serdeczne gratulacje dla Helenki i Michała za uzyskanie najwyższego
stopnia podium w 5 Biegu po Gminie Świerczów. Dziękuję również za promowanie
Gminy Domaszowice w zawodach sportowych na terenie powiatu namysłowskiego.
Rodzicom składam wyrazy uznania za wspieranie dzieci w rozwijaniu ich pasji
i talentów.
Wasze osiągnięcia stanowią doskonałą promocję Gminy Domaszowice na terenie
powiatu namysłowskiego.

Wójt Gminy Domaszowice  - Urszula Medyk

SZKOŁA PODSTAWOWA W DOMASZOWICACH
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SENIORZY

VII Olimpiada Sportowa Seniorów

W
dniu 18 września 2021 r. odbyła się VII Olimpiada

Sportowa Seniorów na Stadionie Miejskim

w Namys łowie . Celem ol impiady jes t

wykształcenie wśród pokolenia osób 60 + dbania o własne

zdrowie, dobrą kondycję fizyczną, zrozumienia potrzeb ruchu,

jego znaczenia dla sprawności fizycznej i psychicznej oraz

prowadzenie aktywnego trybu życia. W olimpiadzie, już
kolejny raz udział wzięli seniorzy z Koła Nr 8

w Domaszowicach Polskiego Związku Emerytów Rencistów

i Inwalidów, startując w konkurencjach sportowo -

rekreacyjnych. Koło Domaszowice reprezentowało 18

zawodników, którzy zdobyli 11 medali w tym 7 złotych. Złote

medale zdobyli: Jan Matkowski, Stanisław Topornicki, Józef

Zapalski, Czesława Zapalska, Mieczysław Figiel, Roman Gil

– 2 złote medale. Srebrne medale zdobyli: Alicja Gabryl,

Janina Gil, Roman Gil. Brązowy medal zdobył Jan Lipiec.
Naszym sen iorom, k tórzy uczes tn iczy l i

w olimpiadzie i wykazali się wspaniałą kondycją oraz

sportowym zaangażowaniem, należą się serdeczne

podziękowania i życzenia dużo zdrowia i kondycji do startu za

rok w kolejnej olimpiadzie.
Roman Gil

Przewodniczący Koła nr 8 PZERiI w Domaszowicach

Gratulacje od Wójta Gminy
Składam serdeczne gratulacje dla seniorów z Koła Nr 8

w Domaszowicach  za zdobycie medali w VII Olimpiadzie
Sportowej Seniorów.

Gratuluję również seniorom dobrego zdrowia, wspaniałej
kondycji, zaangażowania sportowego. Dziękuję Wam
Drodzy Seniorzy za to, że Wasze osiągnięcia promują

Gminę Domaszowice na terenie powiatu
namysłowskiego.

Wszystkim seniorom należą się wielkie brawa
i gratulacje!

Wójt Gminy Domaszowice - Urszula Medyk
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Dożynki wiejsko-parafialne w Strzelcach

W
dniu 21 sierpnia 2021 r. w Strzelcach odbyły się

dożynki wiejsko-parafialne. Rozpoczęły się od

uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej przez

ks. Tadeusza Strugałę –Dziekana Dekanatu Namysłów

Wschód, któremu towarzyszyli ks. Krzysztof Odzimek

Proboszcz Parafii Strzelce oraz ks. Stefan Ciupa pochodzący

ze Strzelec. Po Mszy Świętej zaproszeni goście oraz

mieszkańcy zostali zaproszeni na błonia plebanijne na festyn

dożynkowy. Spośród zaproszonych gości przybyli Pani Jolanta

Wilczyńska Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa

Opolskiego, Pani Urszula Medyk Wójt Gminy Domaszowice,

Pani Anna Bodzioch Sekretarz Gminy Domaszowice, kpt.

Adrian Wilczyński Zastępca Komendanta Powiatowego

Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie, ks. Tadeusz

Strugała Dziekan Dekanatu Namysłów Wschód, ks. Stefan

Ciupa,
W trakcie festynu odbyły się występy zespołu

Namysłowiacy. Najmłodsi uczestnicy festynu mogli korzystać
z darmowej strefy dla dzieci, również mogli z bliska obejrzeć
radiowóz policyjny z KPP Namysłów oraz wozy strażackie

z OSP Strzelce i PSP Namysłów. Dla wszystkich mieszkańców

była darmowa strefa gastronomiczna. W trakcie festynu

przeprowadzona była loteria fantowa, w której były bardzo

ciekawe nagrody. Podczas festynu zostały przeprowadzone

konkursy oraz konkurencje dla dzieci i dorosłych. Na koniec

przy blasku gwiazd była zabawa taneczna do późnych godzin

wieczornych.

Rada Sołecka w Strzelcach oraz Koło Gospodyń
Wiejskich w Strzelcach chciałoby serdecznie podziękować
naszym sponsorom: Nadleśnictwo Namysłów, ZEM

w Namysłowie, Marcińczak&Synowie Mechanika

Pojazdowa, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,

Narodowy Instytut Wolności, Narodowe Centrum Kultury,

Vip-Car Opole, Gospodarstwo Rolne Marcin Hajdukiewicz,

Gospodarstwo Rolne Marcin Fyk, Gospodarstwo Rolne Karol

Nowak, Nekro Usługi Pogrzebowe, Stylowe Meble

Holenderskie i Belgijskie Grzegorz Sołtys, Usługi

Hydrauliczne i Gazowe Hydrowit, Pizzeria 360 stopni,

Restauracja Świerczów, Meble NOVA, Klub Jeździecki

Osadkowski Jakubowice, Zakład Produkcji Palet i Opakowań
Drewnianych Jan Pierzchawka, Siłownia i Fitness ActivSport,

Maxima Hurtownia Elektroniczna, Sani-Trans Mateusz

Czyrski, Gość Wrocławski, Niedziela Wrocławska, Kozera

sp.z.o.o, Froneri Polska, AgroProfil, Marta Orzeczyna, Albin

Chrzanowski, Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Skup

Złomu w Świerczowie, Salon Fryzjerski Paulina Stefaniak,

Famel Namysłów, Hurtownia Żelimet Namysłów,

Ogrodnictwo Wanda i Jerzy Matusiak, Uni Opole, #Volley

Wrocław, WKS Śląsk Wrocław, OKS Odra Opole, EWinner

Gwardia Wrocław, Małgorzata Lisiak, KKS Lech Poznań, Ił
Capital Legionovia Legionowo.

Bernard Wąż

Życzenia!
Z okazji Dnia Seniora, proszę przyjąć najszczersze życzenia, dużo zdrowia, wiele

łask Bożych oraz pociechy z najbliższych. Tego wszystkiego z całego serca dla
wszystkich emerytów i rencistów

z Koła Strzelce
życzy

Maria Zdolska -  Przewodnicząca Koła Strzelce.
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Festyn w ramach Narodowego Programu Szczepień

W
dniu 5 września 2021 r. w Strzelcach odbył się

festyn w ramach Narodowego Programu Szczepień
pod nazwą Szczepimy się z Kołem Gospodyń

Wiejskich w Strzelcach. Organizatorem festynu było Koło
Gospodyń Wiejskich w Strzelcach. W trakcie imprezy można

było zaszczepić się jednorazową szczepionką przeciwko

COVID-19 Johnson & Johnson. Zaszczepiło się łącznie 15

osób. Przygotowane zostały liczne atrakcje dla dzieci.

Maluchy mogły korzystać z darmowej zjeżdżalni dmuchanej,

nauczyć się strzelać z łuków, a animatorzy zabawiali dzieci

konkursami, zabawami itp. Dorośli natomiast mogli sprawdzić

sobie w namiocie Ratowników Medycznych poziom glikemii,

zmierzyć ciśnienie, a także jeżeli ktoś chciał Ratownicy mogli

wykonać badanie EKG. Dorośli, jak i dzieci mogli również
przyswoić sobie zasady pierwszej pomocy, mogli przećwiczyć
sobie na fantomach resuscytacje krążeniowo oddechową.

Ratownicy Medyczni również przeprowadzili rozmowy na

tematy zdrowia a w szczególności mówili o zawale mięśnia

sercowego oraz o udarach. Wyczulili mieszkańców na co

zwracać uwagę, jakie są objawy oraz że w tych sytuacjach liczy

się każda minuta.
Bernard Wąż

PODZIĘKOWANIE
dla Wójt Gminy Domaszowice - Urszuli Medyk

Przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów w Strzelcach,

składa najserdeczniejsze podziękowanie

za udzieloną pomoc dla naszego Koła.

Jak również z okazji zbliżających się imienin,

składamy najserdeczniejsze życzenia,

dużo, dużo zdrowia, pomyślności

i zrealizowania planu w Naszej Gminie,

aby dobry Bóg błogosławił Pani.
Tego z całego serca życzą:

Maria Zdolska – Przewodnicząca Koła Strzelce wraz ze wszystkimi członkami Koła
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Dożynki wiejskie w Gręboszowie

W
dniu 5 września 2021r. odbyły się dożynki wiejskie
w Gręboszowie przy świetlicy wiejskiej.
W uroczystości udział wzięli Wójt Gminy

Domaszowice - Urszula Medyk, Sekretarz Gminy - Anna
Bodzioch, Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof
Białkowski.

Najmłodsi uczestnicy dożynek mogli korzystać
z darmowej strefy dla dzieci m.inn.: dmuchane zjeżdżalnie, gry
i zabawy.

W trakcie dożynek przeprowadzona była loteria
fantowa, w której były bardzo ciekawe nagrody. Na wszystkich
uczestników czekał obficie zaopatrzony bufet ( grill, bigos,
ciasto, lody, kawa, herbata, popcorn). Dożynki zakończyły się
zabawą taneczną do późnych godzin wieczornych.

Dziękujemy bardzo wszystkim uczestnikom za
przybycie oraz cudowną zabawę.

Anna Sobas – Sołtys Sołectwa Gręboszów

DZIĘKUJEMY, ŻE BYLIŚCIE Z NAMI !!! „JEDZIEMY DLA TADZIA”

W
dniu 26 września br. odbył się I Charytatywny Rajd

R o w e r o w y S o ł e c t w a P o l k o w s k i e z

przeznaczeniem na leczenie Tadzia Dzwoniarka.

To była pierwsza edycja imprezy, która mamy nadzieję
zostanie wpisana w historię naszego sołectwa. W rajdzie

wzięło udział 72 osoby, które łącznie przejechały 32 kilometry,

trasą biegnącą przez takie miejscowości jak: Polkowskie,

Woskowice Górne, Świbne, Strzelce, Gręboszów, Sułoszów,

Siemysłów, Wielka Kolonia, Zofijówka, Wielołęka, Dziedzice,

Włochy, Polkowskie. O bezpieczeństwo rajdowiczów i innych

uczestników ruchu drogowego skutecznie zadbali Policjanci z

Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz Druhowie

Ochotniczej Straży Pożarnej w Woskowicach Górnych oraz

Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej we Włochach.

Jesteśmy Wam ogromnie wdzięczni za okazaną pomoc.
Oprócz samej przejażdżki i satysfakcji z pokonanych

kilometrów na uczestników rajdu czekał ciepły posiłek, słodki

poczęstunek i nagroda w postaci medalu, który przygotował
i ufundował specjalnie na tą okoliczność Wojciech Ohlaszeny

„Sendido” Namysłów - dziękujemy. Jesteśmy ogromnie

wdzięczni sponsorom i darczyńcom za pomoc przy organizacji

rajdu rowerowego. Wśród nich znaleźli się: Culic Leszek

Hurtownia Wołczyn, Ewa Marszałek, Joanna Staszczyszyn,

Iwona Zamojska, Ewelina Pierzchawka, Małgorzata Kiełbasa

oraz Milena Turbakiewicz.
Za Twoje zdrowie Tadziu, trzymamy mocno kciuki, |

a Wszystkim osobom, które wsparły zbiórkę serdecznie

dziękujemy. Do zobaczenia w przyszłym roku, na kolejnym II

Rajdzie Rowerowym Sołectwa Polkowskie.
Pomóc Tadziowi można dokonując wpłaty na konto:
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym “Kawałek

Nieba”
nr konta: 31 1090 2835 0000 0001 2173 1374
Tytułem: 2974 pomoc dla Tadzia Dzwoniarka

Dziękujemy !!!
Organizatorzy:

Ewa i Mirosław Kołbuc, Jerzy Jedliński,
Witold Marszałek, Anna Opala,

Anna Poprawa, Jerzy Uruski.



LZS ,,Polonia” Domaszowice z awansem do ,,A” klasy

W
sobotę, 21 sierpnia 2021r. podczas pierwszego

meczu rundy jesiennej Wójt Gminy Domaszowice
Urszula Medyk wręczyła kapitanowi LZS

„Polonia” Domaszowice okolicznościowy puchar za awans do
,,A” klasy. Drużyna również otrzymała puchar ufundowany
przez Opolski Związek Piłki Nożnej, którego wręczenia
dokonał w imieniu Prezesa OZPN, przedstawiciel Zarządu

OZPN Roman Żołnowski.

Wójt Gminy Domaszowice Urszula Medyk oraz Sekretarz
Gminy Anna Bodzioch złożyły serdeczne gratulacje oraz
podziękowały piłkarzom za ich osiągnięcia oraz życzyły
dalszych sukcesów w swoich rozgrywkach ligowych.

Serdecznie gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów!

NA TALERZU

Czas: 90 min
Składniki:
Rozczyn:

Ciasto:

30 g świeżych drożdży
1 łyżka cukru
1 łyżka mąki
100 ml letniej wody

480 g mąki pszennej
100 ml letniego mleka lub
wody
3 łyżki cukru pudru
60 g rozpuszczonego masła

Odrywany chlebek dyniowy

1 jajko
150 g puree z dyni Hokkaido

lub zwyczajnej szczypta

cynamonu

3 / 4 s z k l a n k i c u k r u

trzcinowego
1 płaska łyżeczka cynamonu
szczypta przyprawy do

p i e r n i k a l u b g a ł k i

muszkatołowej
1 czubata łyżki mas ła,

roztopionego

Dodatkowo:

poleca Przepis:Ewelina Pierzchawka

Odrywany chlebek dyniowy wychodzi bardzo smaczny. W smaku przyjemnie cynamonowy, z  nutką piernikową, dzięki
zastosowaniu przyprawy do  piernika. Dodatkowo genialnie wygląda! Wydaje mi się, że  forma prezentacji odrywanego
chlebka dyniowego jeszcze bardziej zachęca do  jego wypróbowania.
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SPORT

Edyta Matkowska

Krok 1:

Krok 2:

Krok 3:

Krok 4:

Krok 5

Krok 6:
Krok 7:

Dynię kroimy w mniejsze kawałki i gotujemy we

wrzątku przez 12-15 minut (do jej miękkości). Następnie

obieramy ze skórki i blendujemy na puree.
Do małej miseczki wkruszyć świeże drożdże, dodać

cukier, mąkę i wodę. Całość wymieszać i odstawić na 10

minut, aż rozczyn podwoi swoją objętość.
Gdy rozczyn będzie już gotowy, dodać mąkę, letnie

mleko, jajko, cukier puder, rozpuszczone masło, cynamon,

puree z dyni i wymieszać. Odstawić na 1 – 1,5 godziny

w ciepłe miejsce do wyrośnięcia (do podwojenia objętości).
Ciasto wykładamy na posypaną mąką powierzchnię

i rozwałkujemy je na prostokąt o wymiarach 40×60 cm.
: W misce mieszamy cukier, cynamon i przyprawę do

piernika lub gałkę muszkatołową. Za pomocą pędzelka,

rozwałkowane ciasto smarujemy roztopionym masłem

i posypujemy równomiernie mieszanką cukrową (lekko

dociskamy cukier dłońmi żeby się przykleił do masła) .
Za pomocą noża kroimy równe kwadraty.

Keksówkę wykładamy papierem do pieczenia.

Równomiernie układamy kwadraciki pionowo do keksówki

i odstawiamy w ciepłe miejsce na 20 minut do wyrośnięcia.

W tym czasie włączamy piekarnik i ustawiamy go do temp.

180 stopni. Pieczemy ciasto przez 35-40 minut, do momentu

jego zarumienienia.


