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Trzeci rok obecnej kadencji Wójta Gminy
Domaszowice – Urszuli Medyk

Minęła połowa kadencji samorządowej, przyszedł zatem

czas na podsumowanie.

tak w jednym zdaniu można

podsumować ten okres czasu.

Pozwoliłam sobie dokonać podsumowania

wykonanych inwestycji i zadań oraz tych, które są jeszcze

w trakcie realizacji. W wymienionym okresie łączna kwota

inwestycji przekroczyła 3.971.071,60 zł. Kwota otrzymanych

zewnętrznych dofinansowań, które Gmina Domaszowice

otrzymała w okresie od kiedy zostałam wybrana na Wójta

Gminy Domaszowice wyniosła 15.496.724,30 zł. Jest to suma

rekordowa, nie spotykana w historii naszej Gminy.
Dzięki tak dużym środkom zewnętrznym, które

zostały przeze mnie pozyskane, udało się zrealizować wiele

zadań. Mam świadomość, że jeszcze wiele przed nami i dołożę
wszelkich starań, żeby cały mój program został zrealizowany

w dużo większym zakresie niż deklarowałam.
Od początku sprawowania funkcji wójta, z uwagi na

odziedziczony deficyt finansowy oraz zobowiązania

największy nacisk położyłam na reorganizację urzędu gminy

i ograniczenie wydatków budżetowych. W tym celu

zlikwidowałam stanowisko Zastępcy Wójta Gminy.

Wprowadzona została nowa forma i system

finansowania transportu autobusowego dowożącego m.in.

dzieci i młodzież do placówek oświatowych, przez co

uzyskaliśmy dopłaty z urzędu marszałkowskiego, a Radni

z uwagi na zbyt małą liczbę dzieci uczących się w szkole

w Polkowskiem oraz wysokie środki finansowe przeznaczane

na utrzymanie szkoły podjęli uchwałę o likwidacji Szkoły
P o d s t a w o w e j i m . W ł a d y s ł a w a B r o n i e w s k i e g o

w Polkowskiem.
Pomimo trudności finansowych przez cały ten okres

zrealizowaliśmy wiele istotnych inwestycji i zadań.
Została oddana do użytkowania kanalizacja

w sołectwie Domaszowice. Inwestycja ta została wykonana

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2014-2020, operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa”
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych

z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich

rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię
odnawialną i w oszczędzanie energii” z działania

„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach

wiejskich”. Koszt całkowity inwestycji to: 3 437 076,95 zł,
w tym kwota dofinansowania – 1 687 463,00 zł.

Zakończyła się realizacja inwestycji 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.
Koszt zadania 1.197.097,69 zł. Dofinansowanie w wysokości

800.000,00 zł.
W ramach tego zadnia wykonano roboty budowlane

i instalacyjne obejmujące m.in.: izolację termiczną stropów

i dachu, izolację termiczną ścian zewnętrznych i fundamentów,

wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę oświetlenia

na energooszczędne oprawy LED, modernizację instalacji

ZMNIEJSZYLIŚMY ZADŁUŻENIE BUDŻETU GMINY
I INWESTUJEMY -

Szanowni Mieszkańcy Gminy Domaszowice!

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 AKPiA z Systemem Zarządzania

Energią. Dodatkowo w obu budynkach wykonano podjazdy

dla osób niepełnosprawnych. Skutkiem realizacji zadania

będzie poprawa efektywności energetycznej budynków,

tj. zmniejszenie ilości oraz kosztów zużycia energii oraz

redukcja emisji szkodliwych gazów do atmosfery.
W naszej gminie zrealizowano kilka inwestycji

oświetleniowych mających na celu poprawę bezpieczeństwa

użytkowników dróg oraz mieszkańców pobliskich posesji.
Ponadto w związku z brakiem technicznych warunków

montażu i zasilenia z sieci energetycznej tradycyjnych lamp

oświetlenia ulicznego w miejscowości Międzybrodzie,

Zofijówka zamontowano po 1 lampie hybrydowej. Parametry

lampy hybrydowej LED 50W, 50/280/4, na słupie 5m,

akumulator 150Ah, panel PV 280W, turbina wiatrowa 400W.

Hybrydowe lampy LED stanowią doskonałą alternatywę dla

klasycznego oświetlenia ulicznego.
Wybudowano nową nawierzchnię drogi przy ulicy

Nowej w Domaszowicach, przy aktywnym udziale i wsparciu

finansowym mieszkańców tej ulicy, za które bardzo serdecznie

dziękuję. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 181 tys. zł.
Przy wsparciu finansowym w wysokości 30 tys. zł jakie Gmina

Domaszowice udzieliła Powiatowi Namysłowskiemu

przebudowano drogę, utworzono przejście dla pieszych oraz

u t w o r z o n o c h o d n i k p r z y O s i e d l u K l o n o w y m

w Domaszowicach, co pozwala mieszkańcom osiedla

bezpiecznie przemieszczać się na ich ogródki działkowe.

Gmina Domaszowice również udzieliła wsparcia

finansowego w wysokości 200 tys. złotych Powiatowi

Namysłowskiemu, dzięki któremu powstała nowa

nawierzchnia drogi w miejscowości Wielołęka.
Oprócz tego została przygotowana dokumentacja na

przebudowę odcinka drogi w Siemysłowie – koszt tego zadania

wyniósł 16.205,00 zł.
Wykonano prace na placach i drogach gminnych

w tym, remonty cząstkowe dróg, ścinkę poboczy w pasie dróg,

remont mostu w Nowej Wsi, remont parkingu

w Domaszowicach oraz powstała nowa nawierzchnia na

odcinku drogi w sołectwie Zalesie. Ponadto zabezpieczono

przepust oraz wykonano odwodnienie na ulicy Łąkowej

w Domaszowicach, wykonano również odwodnienie na

drodze gminnej w sołectwie Polkowskie w kierunku

Szymonkowa. Ogółem od roku 2019 do końca listopada 2021

roku z budżetu Gminy Domaszowice na drogi położone na

terenie naszej Gminy wydano 1.465.381,92 zł.
Gmina Domaszowice zrealizowała zadanie pn.:

„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynku

Szko ły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego

w Domaszowicach. Koszt inwestycji wyniósł 160 515,00 zł,
w tym dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości
76 536,87 zł.

Rozpoczęto trzy nowe zadania inwestycyjne,

w związku z którymi podpisano poniższe umowy:
1) na dokumentację projektową budowy ulic w miejscowości

Domaszowice (Przedszkolna, Poprzeczna, Słoneczna, Długa,

Krótka, Łąkowa) kwota z umowy – 60 tys. zł;
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2) na dokumentację projektową przebudowy dróg

wewnętrznych na Osiedlu Klonowym w Domaszowicach –
kwota z umowy 29 tys. zł;
3) na zmianę studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy – kwota z umowy 70

tys. zł.
Dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych jakie

działają na naszym terenie, Gmina Domaszowice udzieliła
dotacji z przeznaczeniem na zakup samochodu. Pierwsza

dotacja w kwocie 23 tys. zł. przekazana była dla jednostki

Ochotniczej Straży Pożarnej we Włochach, druga w kwocie

30 tys. zł dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej

w Strzelcach, natomiast trzecia w kwocie 35 tys. zł dla

jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielołęce.
W 2020 roku Gmina Domaszowice otrzymała

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

w kwocie 1 milion 500 tys. zł. z czego 500 tys. zł na wydatki

inwestycyjne bez przeznaczenia, natomiast 1 milion złotych na

budowę Gminnego Centrum Kultury w Domaszowicach wraz

ze strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej. Bardzo zależy mi na

tym, żeby kultywować dziedzictwo kulturowe w naszej

gminie. Żeby miejscowość, w której znajduje się siedziba

naszej Gminy miała miejsce, w którym mogą się spotkać
przedstawiciele młodzieży, seniorów czy organizacji

pozarządowych. Nie jest mi również obojętny los strażaków

ochotników, którzy zawsze są , k iedy jesteśmy

w potrzebie. Mam nadzieję, że uda nam się zrealizować to

zadanie i mieszkańcy naszej Gminy, a w szczególności

mieszkańcy sołectwa Domaszowice i strażacy OSP

Domaszowice będą mogli się szczycić pięknym obiektem,

który będzie spełniał swoją istotną rolę w rozwoju życia

kulturowego na terenie naszej gminy.
Również dzięki wsparciu finansowemu jakie Gmina

Domaszowice otrzymała w wysokości 337.610,40 zł z rezerwy

z budżetu państwa możliwe było dokonanie rozbiórki

wiaduktu drogowego w ciągu dróg wewnętrznych nad linią
kolejową nr 143 relacji Kalety – Wrocław Mikołajów

w miejscowości Strzelce, którą nakazał Opolski Wojewódzki

Inspektor Nadzoru Budowlanego. Ogólny koszt rozbiórki

wyniósł 422.013,00 zł
Wiadukt kolejowy w Strzelcach jako obiekt

zagrażający mieszkańcom Gminy oraz użytkownikom trakcji

kolejowej PKP wymagał pilnej rozbiórki. Stan techniczny

wiaduktu jest efektem wieloletnich zaniedbań.
Żeby ułatwić Państwu odnalezienie grobu osób

pochowanych na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Głównej

w Domaszowicach została uruchomiona internetowa

wyszukiwarki grobów i osób pochowanych. Za pomocą linku:

https://domaszowice.grobonet.com można z łatwością
odnaleźć miejsce spoczynku bliskich. Wyszukiwarka pozwala

dokładnie i jednoznacznie określić położenie grobu na mapie

cmentarza, dzięki czemu ułatwione jest odnalezienie go

w terenie. Ponadto, program umożliwia komunikację
z Administratorem cmentarza dzięki możliwości generowania

formularzy służących do opłaty miejsca lub zgłoszenia błędu

i przesyłania go do administracji. Program umożliwia także

zapalenie wirtualnego znicza, co może być szczególnie

przydatne dla osób które nie mogą zrobić tego osobiście.
Gmina Domaszowice wykonała również nowe ogrodzenie

parkingu przy Cmentarzu Komunalnym w Domaszowicach.
Gmina Domaszowice w okresie, który objęłam

sprawozdaniem zakończyła projekt „Klucz do kompetencji

w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Koszt zadania

182 034,44 zł dofinansowanie 100 %.
Ponadto Gmina Domaszowice pozyskała środki na

zakup sprzętu, tym razem z programu „Zdalna Szkoła+

w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ” ,

w rezultacie, którego otrzymała grant w kwocie 44 427,60 zł,
stanowiący 100% wkładu z UE. Głównym celem programu

jest doposażenie szkół w sprzęt komputerowy, niezbędny do

prowadzenia zdalnego kształcenia. Z otrzymanych pieniędzy

Gmina Domaszowice zakupiła 14 laptopów, które zostały
przekazane do Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego

w Domaszowicach, zgodnie ze zgłoszonym przez Dyrektora

zapotrzebowaniem.
W okresie mojej dotychczasowej kadencji sołectwa

z terenu gminy Domaszowice realizowały zadania w ramach

funduszu sołeckiego. Łączna ilość środków, jakie zostały
wykorzystane przez sołectwa to 524.567,26 zł. Zadania zostały
zaplanowane przez mieszkańców na zebraniach wiejskich

w poszczególnych sołectwach.
Najważniejszymi zadaniami, które zostały

zaplanowane i zrealizowane w tym okresie są:
- bieżąca konserwacja nawierzchni ulicy Słonecznej

w Domaszowicach,
- wykonanie instalacji c.o. oraz zakup grzejników w świetlicy

wiejskiej w Gręboszowie,
- doposażenie urządzeń siłowych na wolnym powietrzu

w Siemysłowie,
- Montaż wyciągu spalin w strażnicy Ochotniczej Straży

Pożarnej w Strzelcach,
- zagospodarowanie terenu, doposażenie terenu zielonego

i wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w Wielołęce,
- doposażenie placu zabaw we Włochach,
- zakup i montaż kominka do ogrzewania świetlicy wiejskiej

w Woskowicach Górnych,
- oświetlenie placu zabaw w Zofijówce,
- zakup tablic informacyjnych w Domaszowicach,
- doposażenie przez sołectwo Dziedzice jednostki OSP we

Włochach,
- ogrodzenie i równanie oraz zagospodarowanie terenu wokół
świetlicy w Polkowskiem,
- przeprowadzenie remontu, malowanie, doposażenie, zakup

klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Strzelcach,
- remont remizy strażackiej oraz doposażenie jednostki OSP

w Woskowicach Górnych,
- ułożenie powierzchni z kostki brukowej na ścieżce

prowadzącej z Osiedla Klonowego do kościo ła
w Domaszowicach,
- budowa wiaty wskazanej przez mieszkańców jako miejsce

spotkań w miejscowości Dziedzice,
- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Gręboszowie,
- doposażenie placu zabaw w Siemysłowie,
- remont pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej

w Strzelcach,
- budowa i rozbudowa strażnicy jednostki Ochotniczej Straży

Pożarnej w Wielołęce,
- położenie nowej posadzki w świetlicy wiejskiej

w Woskowicach Górnych,
- utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w Zalesiu,
- zakup sprzętu do koszenia trawy na terenach zielonych

Zofijówka
W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano

również zakup tłucznia oraz równanie gruntowych dróg

gminnych na łączną kwotę 116.265,39 zł. Takie zadania
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realizowano w sołectwach: Domaszowice, Dziedzice, Nowa

Wieś, Polkowskie, Strzelce, Siemysłów, Woskowice Górne,

Włochy. Kolejnym zadaniem, które realizowały sołectwa była
organizacja imprez integracyjnych. Sołectwa, które

zaplanowały środki na ten cel zorganizowały różnego rodzaju

wydarzenia, mające na celu zintegrowanie mieszkańców.
Odkąd objęłam stanowisko Wójta Gminy

Domaszowice w minionym okresie w naszej Gminie

wydarzyło się wiele uroczystości.
Po raz pierwszy w Gminie Domaszowice

zorganizowaliśmy uroczyste obchody „Dnia Flagi”, połączone

z przemarszem po całych Domaszowicach orkiestry dętej,

pocztów sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych,

kombatantów z terenu Gminy Domaszowice, dzieci

i młodzieży oraz wszystkich zebranych. Również po raz

pierwszy w Gminie Domaszowice zorganizowaliśmy na

Ośrodku Sportu i Rekreacji w Domaszowicach „Gminny

Dzień Dziecka”, który był wspaniałą okazją do zabawy dla

wszystkich milusińskich z naszej gminy i nie tylko. W sierpniu

2019 r. z inicjatywy sołtysa Polkowskiego odbył się pierwszy

rajd rowerowy sołectw Gminy Domaszowice na ponad 40

kilometrowej trasie, która przebiegała przez gminę
Domaszowice, Świerczów i Pokój. Zgodnie z tradycją gminy,

odbyły się Gminne Dożynki, podczas których Rolnicy

i Przedsiębiorcy mogli zaprezentować się ze swoimi

maszynami rolniczymi oraz koronami dożynkowymi

w korowodzie dożynkowym.
Nie zapomnieliśmy także o seniorach. W tym okresie

odbywały się uroczystości pn Gminny Dzień Seniora

połączone ze wspólnym śpiewem, zabawą i biesiadowaniem,

w których uczestniczyli seniorzy z naszej gminy.
Tak jak wspomniałam na wstępie Gmina

Domaszowice otrzymała duże wsparcie finansowe z zewnątrz,

które pozwoli nam realizować zadania, co przyczyni się do

rozwoju naszej małej Ojczyzny. Wśród dotacji jakie Gmina

otrzymała możemy wyliczyć:
Dofinansowanie na projekt partnerski w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Opolskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.1 zadanie „Ochrona

i promocja różnorodności biologicznej obszaru chronionego

krajobrazu na terenie Gminy Domaszowice, Nadleśnictwa

Namysłów oraz obszarów parkowych i wodnych na

przykładzie OLO w Woskowicach Małych”. Koszt zadania

126 100,00 zł. Dofinansowanie 107 185,00 zł. Zadania, które

b ę d ą r e a l i z o w a n e p r z e z G m i n ę D o m a s z o w i c e

w ramach projektu odnoszą się do ochrony i promocji obszaru

chronionego krajobrazu - Lasy Stobrawsko-Turawskie

znajdującego się na terenie gminy Domaszowice poprzez

wytyczenie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej wraz

z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Przedmiotowa

ścieżka obejmuje znaczną część gminy Domaszowice

i przebiegać będzie przez miejscowości: Strzelce,

Domaszowice, Wielołęka, Zofijówka i Nowa Wieś. Zakłada

się utworzenie na całej długości ścieżki kilku miejsc

postojowych/odpoczynku, przy których oprócz elementów

małej architektury (ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci,

altany) znajdą się przede wszystkim tablice informacyjne

z opisem przedmiotowej ścieżki (z możliwością pobrania

informacji poprzez kod QR) w odniesieniu do obszaru

chronionego krajobrazu, przez który będzie przebiegać,

z uwzględnieniem cennych przyrodniczo gatunków,

unikatowych, charakterystycznych dla danego obszaru.

Kolejnym wsparciem jest wsparcie 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.
Kolejną bardzo ważną informacją jaką chcę się

z Państwem podzielić jest fakt, iż Gmina Domaszowice

w ramach pierwszego naboru wniosków otrzymała
z Rządowego Funduszu Polski Ład dofinansowanie w kwocie

ponad 10 milionów 600 tysięcy złotych na dwa wnioski

z pośród trzech złożonych. Środki te przeznaczone są na

realizację dwóch zadań. Pierwsze zadanie to „Budowa

publicznego przedszkola w Domaszowicach” drugie zadanie

„Przebudowa sześciu dróg gminnych w miejscowości

Domaszowice: ul. Słoneczna, ul. Długa, ul. Krótka, ul.

Poprzeczna, ul. Przedszkolna, ul. Łąkowa”.
Realizacja tych dwóch zadań od dawna leżała mi na

sercu. Tym bardziej, że niejednokrotnie słyszałam od

mieszańców naszej gminy, że budowa nowego większego

przedszkola i nowe nawierzchnie dróg na osiedlu domków

jednorodzinnych w Domaszowicach to temat, który był
wskazywany włodarzom naszej gminy przez mieszkańców już
od kilkunastu lat. Mam nadzieję, że w końcu uda się spełnić
Państwa oczekiwania.

Wniosek, na który Gmina Domaszowice nie

otrzymała wsparcia finansowego z Rządowego Funduszu

Polski Ład dotyczył budowy kanalizacji sanitarnej

z przyłączami w miejscowościach: Włochy, Dziedzice,

Polkowskie i Woskowice Górne.
Szanowni Państwo nie oznacza to, że temat

skanalizowania terenu naszej gminy został mi obojętny, gdyż
otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów kwotę 1.254.293,00 zł
na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na

wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Otrzymane środki pozwolą nam rozpocząć realizację
zamierzonego celu.



SAMORZĄD

Staramy się jak najlepiej dbać o naszą Gminę, więc

mimo tak dużej ilości inwestycji i wykonywanych zadań,

j ednocześnie SUKCESYWNIE ZMNIEJSZAMY

ZADŁUŻENIE GMINY.
Na koniec 2018 r. tj. na koniec roku rozpoczęcia

przeze mnie kadencji pełnienia funkcji Wójta Gminy

Domaszowice, zadłużenie Gminy Domaszowice wynosiło 5

517 508,29 zł. Obecnie na koniec III kwartału 2021 r.

zadłużenie Gminy Domaszowice wyniosło 3.289.249,13 zł.
W naszej Gminie dużo się dzieje, mam nadzieję, że

Państwo to zauważają, to dopiero półmetek kadencji i - jak

widać - Gmina Domaszowice nabiera rozpędu.
Dodam jednak, że samorząd z powodu ograniczeń

finansowych i formalnych nie jest w stanie zrealizować
wszystkich swoich zamierzeń oraz spełnić wszystkich

oczekiwań mieszkańców. Zmieniające się otoczenie, nowe

wyzwania powodują potrzebę elastycznego kształtowania

rozwoju gminy Domaszowice, uwzględniającego oczekiwania

mieszkańców oraz potrzeby lokalne wszystkich sołectw.
Mam nadzieję, że tak jak do tej pory Gminie

Domaszowice uda się pozyskać środki finansowe z różnego

rodzaju programów unijnych bądź rządowych., które

pozwoliłyby zrealizować te oczekiwania i potrzeby

mieszkańców.

Szanowni Mieszkańcy!
Będę robiła wszystko, żeby Gmina Domaszowice –

nasza mała Ojczyzna, mogła się rozwijać, żeby była nadal

miejscem otwartym, przyjaznym dla dzieci, młodzieży, osób

czynnych zawodowo i seniorów.
Na koniec chciałabym podziękować tym wszystkim,

którzy pracują na dobro naszej Gminy przede wszystkim moim

pracownikom z Urzędu Gminy Domaszowice oraz jednostek

organizacyjnych Gminy, radnym, sołtysom, przedstawicielom

organizacji pozarządowych oraz wszystkim tym, którym

zależy, aby jakość życia w naszej gminie była jeszcze lepsza.

Moi Drodzy !

Pozdrawiam serdecznie

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok 2022
korzystając z okazji Wszystkim Mieszkańcom Gminy
Domaszowice oraz Wszystkim Czytelnikom życzę zdrowych,
spokojnych świąt w rodzinnym gronie przy blasku choinki, a w
Nowym Roku szczęścia, radości, ludzkiej życzliwości oraz
wszelkiej pomyślności.

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Domaszowice

Urszula Medyk

Świąteczna paczka od pracowników Urzędu Gminy Domaszowice,
Ośrodka Pomocy Społecznej  i Gminnej Biblioteki Publicznej

W
okresie przedświątecznym pracownicy Urzędu

Gminy Domaszowice, Ośrodka Pomocy

Społecznej w Domaszowicach oraz Gminnej

Biblioteki Publicznej w Domaszowicach zorganizowali

zbiórkę dla rodziny z gminy Domaszowice, która znajduje się
w szczególnie trudnej sytuacji.

Rodzina, dla której przeprowadzono zbiórkę, została
wytypowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Niskie

dochody rodziny oraz problemy zdrowotne to sprawy,

z którymi domownicy borykają się na co dzień.

Podczas kliku dni udało się zebrać 1.470,00 zł.
Ze składki pracowników zakupiono artykuły spożywcze,

środki czystości, zabawki, drobne akcesoria domowe, owoce

oraz słodycze, które zostały piękne zapakowane i przekazane

adresatom.
Była to pierwsza tego typu zbiórka. Święta Bożego

Narodzenia to czas szczególny, czas, gdy dzielimy się
z innymi. Szczególnie w tym okresie powinniśmy pamiętać
o tym, że wśród nas jest tak wiele osób samotnych

i potrzebujących.
Anna Bodzioch

5
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W
związku z ogłoszonym w lipcu 2021 roku.

pierwszym naborem wniosku do Rządowego

Funduszu Polski Ład, Gmina Domaszowice złożyła
trzy wnioski:

Pierwszy wniosek dotyczył budowy kanalizacji

sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Włochy,

Dziedzice, Polkowskie i Woskowice Górne. W ramach tego

zadania planowano, że do sieci zostaną podłączone

nieruchomości położone w w/w miejscowościach, natomiast w

przysiółku Świbne, który jest oddalony od zabudowań
miejscowości Woskowice Górne o ok. 1500 metrów ze

względów ekonomicznych zostaną wybudowane ekologiczne

oczyszczalnie ścieków. Wniosek mieścił się w zakresie

obszaru inwestycyjnego „Infrastruktura wodno-

kanalizacyjna” . Gmina Domaszowice aplikowa ła
o dofinansowanie w kwocie 9.310.000,00 złotych

z zapewnieniem wkładu własnego w wysokości 490.000,00

złotych.

W ramach drugiego z wniosków Gmina

Domaszowice aplikowała o środki na zadanie pn.: „Budowa

publicznego przedszkola w Domaszowicach”. Inwestycja tego

typu jest istotna ze względu na to, że obecny budynek

przedszkola nie spełnia standardów, jakim powinna sprostać
przyjazna dzieciom placówka. We wniosku wskazano potrzebę
wybudowania budynku, który zapewni miejsce dla 120-150

dzieci. Obiekt ma być przyjazny środowisku dzięki

zastosowaniu odnawialnych źródeł energii. Wnioskowana

kwota dofinansowania wyniosła 8,5 miliona złotych,

natomiast wkład własny Gminy Domaszowice to kwota 1,5

miliona.

Trzeci wniosek został złożony na zadanie pn.:

„Przebudowa sześciu dróg gminnych w Domaszowicach:

ul. Słoneczna, ul. Długa, ul. Krótka, ul. Poprzeczna,

ul. Przedszkolna, ul. Łąkowa”. Obecnie te drogi są drogami

gruntowymi utwardzonymi, nawierzchnię jednej z nich

(ul. Łąkowa) stanowią płyty ażurowe żelbetowe drogowe.

Drogi te wymagają przebudowy, konieczne jest wykonanie

odwodnienia, podbudowy, nawierzchni asfaltowej, chodników

oraz innych instalacji wymaganych przepisami prawa.

Długość dróg do przebudowy – ok. 820 m. Gmina

Domaszowice wnioskowała o przyznanie środków w kwocie

2.128.284,05 złotych, deklarując kwotę udziału własnego

w wysokości 112.014,95 złotych.
Z ogromną satysfakcją przyjęliśmy wiadomość, że

dwa wnioski zostały zaakceptowane w 100%, co pozwoli

Gminie Domaszowice uzyskać dofinansowanie w kwocie

10.628.284,05 złotych. Dzięki temu możemy zrealizować
z a d a n i a : „ B u d o w a p u b l i c z n e g o p r z e d s z k o l a

w Domaszowicach” oraz „Przebudowa sześciu dróg gminnych

w Domaszowicach: ul. Słoneczna, ul. Długa, ul. Krótka,

ul. Poprzeczna, ul. Przedszkolna, ul. Łąkowa”.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program inwestycji Strategicznych

SAMORZĄD

Jacek Majcher

Jacek Majcher

Remont pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Strzelcach

W
chwili obecnej trwają prace polegające na

wykonaniu remontu pokrycia dachowego na

budynku świetlicy wiejskiej w Strzelcach.

Wskazane naprawy zabezpieczą obiekt przed szkodliwym

w p ł y w e m c z y n n i k ó w z e w n ę t r z n y c h - o p a d ó w

atmosferycznych oraz wiatru, niszczących do tej pory

niezabezpieczoną konstrukcję. Remont wpłynie również
bezpośrednio na poprawę komfortu oraz bezpieczeństwa

mieszkańców gminy korzystających z tego obiektu. Liczymy,

że podniesie to atrakcyjność świetlicy a więc

i zainteresowanie jej odwiedzaniem.
Całkowity budżet przedsięwzięcia to 57 000,71 zł.

Część środków w kwocie 38 500 zł. wydatkowanych jest

w ramach Funduszu Sołeckiego, reszta to fundusze Gminy

Domaszowice.
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Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie 2021

W
roku 2021 r. Gmina Domaszowice uczestniczyła

po raz drugi w projekcie pn. „Marszałkowska

In ic ja tywa So łecka - Opolsk ie 2020“
organizowanym przez Samorząd Województwa Opolskiego.

W ramach tego projektu otrzymaliśmy dofinansowanie

w kwocie 20.000,00 złotych na zadania realizowane w czterech

sołectwach z terenu gminy Domaszowice.

- mając na względzie integrację
mieszkańców postanowiło przeznaczyć pieniądze na zadanie

pn. „Zakup sprzętu nagłośnieniowego“. Dzięki temu

zakupiono profesjonalny sprzęt, w skład którego weszły
głośniki, mikser, mikrofony przewodowe i bezprzewodowe,

słuchawki, statywy oraz okablowanie. Koszt zadania wyniósł
6.000,00 złotych z czego dofinansowanie z Samorządu

Województwa wyniosło 5.000,00 złotych, a Gmina

Domaszowice wyłożyła na ten cel kwotę 1.000,00 złotych.

- połączyło środki z Marszałkowskiej

Inicjatywy Sołeckiej ze środkami funduszu soleckiego.

Ponadto Wójt Gminy podjęła decyzję o zwiększeniu tej kwoty

ze środków własnych Gminy Domaszowice. Dzięki temu

udało się zrealizować zadanie pn.: „Budowa wiaty”. Koszt

całej inwestycji wyniósł 30.153,00 złotych z czego

dofinansowanie z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej

wyniosło 5.000,00 złotych, z funduszu sołeckiego 14.600,00

złotych oraz 10.553,00 złotych z budżetu Gminy

Domaszowice.

Sołectwo Domaszowice

Sołectwo Dziedzice

- Mieszkańcy podjęli decyzję, że

przeznaczą fundusze na zadanie pn. „Rozbudowa placu

zabaw“. Dzięki temu, na podstawie posiadanego projektu

rozbudowano plac zabaw, który będzie służył do aktywnego

spędzania czasu przez najmłodszych mieszkańców sołectwa.

Całkowity koszt zadania to aż 12.903,70 złotych. Zadanie

zostało dofinansowane z Marszałkowskiej Inicjatywy

Sołeckiej w kwocie 5.000,00 złotych, natomiast kwota

7.903,70 złotych pochodziła z funduszu sołeckiego na rok

2021.

- realizowało zadanie pn. „Adaptacja

pomieszczenia na magazyn świetlicy wiejskiej“ w ramach

którego zamontowane zostały regały do przechowywania

naczyń i zastawy, naprawiono instalacje elektryczną oraz

wykonano prace remontowe. Koszt zadania wyniósł 6.000,00

złotych z czego dofinansowanie wyniosło 5.000,00 złotych,

a 1.000,00 złotych pochodził z budżetu Gminy Domaszowice.
W roku 2022, po ogłoszeniu naboru wniosków przez

Marszałka Województwa, kolejne cztery sołectwa otrzymają
dofinansowanie z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Będą
to sołectwa Gręboszów, Nowa Wieś, Woskowice Górne

i Zalesie.
Dziękujemy mieszkańcom oraz sołtysom za aktywny

udział w realizacji tych zadań. Mamy nadzieję, że przyczyni się
do integracji naszych małych ojczyzn.

Sołectwa Siemysłów

Sołectwo Strzelce

Jacek Majcher
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Spotkanie podsumowujące Marszałkowską Inicjatywę Sołecką 2021

W
dniu 24 listopada 2021 r. w Urzędzie Gminy

Domaszowice odbyło się spotkanie w ramach

podsumowania Marszałkowskiej Inicjatywy

Sołeckiej.
Wójt Gminy Domaszowice Urszula Medyk oraz

sołtysi z sołectw: Domaszowice, Dziedzice, Siemysłów

i Strzelce spotkali się z Panią Jolantą Wilczyńską –

Wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Opolskiego.
Pani Jolanta Wilczyńska przekazała sołtysom i władzom

Gminy podziękowania za aktywność w działaniach na rzecz

sołectw. W dalszej części poinformowała również o kolejnych

środkach, które planuje się uruchomić.
Na ręce sołtysów przekazano tabliczki, które zostaną

zawieszone w miejscach realizacji zadań.
Jacek Majcher

Sesje Rady Gminy

W
dniach 26 października 2021 r. i 23 listopada 2021

r. odbyły się sesje Rady Gminy Domaszowice,

podczas których podjęto uchwały w sprawach:
1) rozpatrzenia wniosku z dnia 21 marca 2021 r.;
2)przekazania projektu zmian regulaminu dostarczania wody

i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do

zaopiniowania;
3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na

terenie Gminy Domaszowice;
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) skargi na zachowanie Radnej Rady Gminy Domaszowice;
7)uchwalenia Gminnego Programu Prof i laktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie

Domaszowice na rok 2022 stanowiącego część strategii

rozwiązywania problemów społecznych;
8) zmiany Uchwały Nr XXXV.218.2018 Rady Gminy

Domaszowice z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie

odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych

w miejscach publicznych na terenie Gminy Domaszowice;
9)uchwalenia „Programu współpracy Gminy Domaszowice

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”;
10)wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty;
11) o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy

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

Domaszowice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Mariola Czochór
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Gminny Dzień Seniora

P
aździernik to miesiąc dedykowany osobom starszym.
Seniorzy z wszystkich miejscowości z terenu gminy
Domaszowice w dniu 24 października 2021 r. zostali

zaproszeni przez Wójta Gminy Domaszowice Urszulę Medyk
do Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego
w Domaszowicach na uroczystość z okazji Gminnego Dnia
Seniora. Zebranych przywitała Sekretarz Gminy
Domaszowice Anna Bodzioch. Następnie głos zabrała Wójt
Gminy Domaszowice Urszula Medyk, która wszystkim
seniorom złożyła życzenia. Życzyła, aby każdy nadchodzący
dzień był kolejnym wspaniałym dniem w życiu i aby zawsze
otaczali Państwa życzliwi i kochający ludzie. Życzyła również
długich lat życia w dobrym zdrowiu, pełnych radosnego
ciepła, pogody ducha, a każdy dzień niech dostarczał Państwu
wiele radości i uśmiechu na twarzy.

Wójt powiedziała, iż organizując Dzień Seniora
chcemy pokazać, że najstarsi mieszkańcy naszej gminy są dla
nas bardzo ważni. Seniorów cieszących się dobrym zdrowiem,
aktywnych jest coraz więcej, dlatego tym bardziej chcemy
wychodzić im naprzeciw z ciekawą ofertą – zaakcentowała
Wójt. Serce rośnie, że tyle osób chce się spotkać.

Na uroczystości głos zabrał Przewodniczący Koła nr
8 Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
w Domaszowicach Roman Gil, który na wstępie podziękował
Wójt Gminy Urszuli Medyk za przygotowanie spotkania dla
seniorów z gminy Domaszowice z okazji Europejskiego Dnia
Seniora wręczając na jej ręce wiązankę kwiatów. Następnie
wspominał o wspaniałej inicjatywie jaką podjęła Wójt Gminy
przystępując do projektu budowy Gminnego Centrum Kultury.
Obiekt ten pozwoliłby nam seniorom na integrację oraz
spędzanie czasu wolnego w miejscowości Domaszowice.
Przewodniczący Koła skierowała również wniosek do
Radnych Gminy o poparcie tak wspaniałej inicjatywy tj.
budowy Gminnego Centrum Kultury, a wniosek zgromadzeni
poparli wielkim aplauzem. Pełnomocnik Wojewody
Opolskiego do spraw polityki senioralnej Janina Piekarz
zabierając głos przywitała zgromadzonych na spotkaniu
przekazując życzenia dla naszych seniorów jednocześnie
poparła inicjatywę budowy Gminnego Centrum Kultury
informując, że Gmina Domaszowice jest jedyną Gminą
w województwie opolskim, która nie posiada takiego obiektu.
Pani Pełnomocnik obiecała pomoc i wstawiennictwo
u Wojewody Opolskiego w pozyskiwaniu środków na tą
inwestycję.

Na zakończenie części oficjalnej Wójt Gminy oraz
Sekretarz Gminy wręczyły seniorom upominki przygotowane
na tę okoliczność.

W niedzielne popołudnie nie brakowało także okazji
do wspólnego biesiadowania oraz tańca, do którego zachęcał
Zespół Wokalny „Leśne Echo” z Brzegu, który sprawił, że
parkiet cały czas był zapełniony tańczącymi. Chociaż siły już
nie tyle co w młodości, Seniorzy udowodnili, że potrafią
doskonale się integrować i wspólnie bawić. Seniorzy pokazali,
iż wiek nie jest tutaj najważniejszy, lecz radość bycia razem,
wspólne aktywne spędzanie czasu, a także fakt, że się o nich
pamięta. Spotkanie upłynęło w miłej i wyjątkowej atmosferze.

Przepyszne ciasta na uroczystość przygotowały Panie
z Kół Gospodyń Wiejskich z: Włoch, Woskowic Górnych,
Polkowskiego, Strzelec, Siemysłowa oraz Sołectwo
Domaszowice.

Wójt Gminy składa serdeczne podziękowania za
zaangażowanie w organizację uroczystości: Dyrektor
i pracownikom Szkoły Podstawowej w Domaszowicach,
Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich z: Włoch, Woskowic
Górnych, Polkowskiego, Strzelec, Siemysłowa oraz Sołectwu
Domaszowice.

Szczególne podziękowania kieruje również do Pań
z Koła Gospodyń Wiejskich z Włoch za profesjonalną pomoc
w obsłudze gości oraz Izabelii Śliwa-Lyko – Kwiaciarnia
Okolicznościówka Domaszowice za przygotowanie piękniej
dekoracji kwiatowej. Edyta Matkowska
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KULTURA

103. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo
zajmujących dane terytorium. Józef Piłsudski

W
dniu 10 listopada 2021 r. przed Urzędem Gminy

Domaszowice odbyły się obchody upamiętniające

103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez

Polskę. W uroczystości udział wzięli: władze gminy, radni

gminy i powiatu, sołtysi, księża, strażacy Ochotniczych Straży

Pożarnych, przedstawiciel Wojska Polskiego, kombatanci,

przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich, dzieci i młodzież
z placówek oświatowych z terenu Gminy, pracownicy Urzędu

Gminy oraz mieszkańcy.
Uroczystość rozpoczęła się od wspólnie odśpiewania

hymnu państwowego. Następnie okolicznościowe

przemówienie wygłosiła Wójt Gminy Domaszowice Urszula

Medyk. W swoim wystąpieniu Wójt podkreśliła, że Narodowe

Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych

świąt państwowych. Po 123 latach zaborów nasz kraj odzyskał
suwerenność. W wyniku upadku potęg zaborczych i własnych

działań Polska po wielu dziesięcioleciach powróciła na mapy

Europy. Stało się to głównie dzięki wytrwałości i ofiarności

aktywnej części polskiego społeczeństwa, które w okresie

niewoli przekazywało młodym Polakom przywiązanie do

języka i kultury narodowej.
Po przemówieniu Wójta Gminy głos zabrał

Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego Andrzej

Michta, który wygłosił referat okolicznościowy przygotowany

z okazji Święta Niepodległości. Następnie delegacje złożyły
kwiaty i zapaliły znicze pod tablicą pamięci, ku czci

walczących i poległych za wolność naszej Ojczyzny

znajdującą się przed budynkiem Urzędu Gminy.

Obchody Dnia Niepodległości zakończył uroczysty

koncert patriotyczny w wykonaniu Grupy Teatralnej

"Retrospekcja" z Namysłowa, który odbył się w Szkole

Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach.
Dziękujemy wszystkim zgromadzonym za przybycie

i wspólne świętowanie.
Edyta Matkowska
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Justyna Matysik, Andrzej Michta, Ewelina Kubisiewicz, Agata Oleś, Grzegorz Swędrak
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Wizyta Św. Mikołaja

6
grudnia 2021 r. to magiczny dzień dla każdego dziecka.

To czas prezentów i niespodzianek. Z tej okazji Wójt

Gminy Domaszowice Urszula Medyk i Sekretarz Gminy

Anna Bodzioch udały się z wizytą do dzieci z Publicznego

Przedszkola w Domaszowicach z dzwoneczkiem

w ręku i workiem pełnym prezentów. Panie obdarowały każde

dziecko prezencikami i słodkościami. Wizyta wywołała dużo

uśmiechów i radości wśród dzieci.

Edyta Matkowska



KULTURA

Gminny Konkurs pt. „ Stroik Bożonarodzeniowy” – Rozstrzygnięty!

W
dniu 9 grudnia 2021 r. na Sali Narad Urzędu Gminy

Domaszowice odbyło się oficjalne wręczenie

dyplomów i nagród Laureatom konkursu

pt. „Stroik Bożonarodzeniowy”. Już po raz siódmy Wójt

Gminy Domaszowice oraz Gminna Biblioteka Publiczna

w Domaszowicach w tym wyjątkowym, pełnym magii

i radości okresie Świąt Bożego Narodzenia, zorganizowali

Konkurs pt. Stroik Bożonarodzeniowy. Na konkursu

wpłynęły 22 prace. Prace były oceniane w czterech

kategoriach: dzieci w wieku przedszkolnym, szkoła
podstawowa kl. I - IV, szkoła podstawowa kl. V – VIII oraz

dorośli. Przy ocenie stroików bożonarodzeniowych Komisja

Konkursowa zastosowała następujące kryteria: oryginalność
kompozycji, pomysłowość, estetyka wykonania, brak

elementów gotowych.

Aoto laureaci:

I miejsce –1 1Łucja Oleś, lat 6 Publiczne Przedszkole

Domaszowice,
II miejsce – Franciszek Kowalski, lat 3 Przedszkole w Bukowie

Śląskiej,
III miejsce – Izabela Matejuk, lat 6 Publiczne Przedszkole

Domaszowice.

W kategorii dzieci w wieku przedszkolnym:

W kategorii dzieci z klas I - IV szkoły podstawowej:

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

W kategorii dorośli:

I miejsce11- Antonina Sławska, kl. IV SPw Domaszowicach,
II miejsce11– Filip Matejuk, kl. IV SPw Domaszowicach,
III miejsce – Leonard Sidorak, kl. III Włochy.

I miejsce11–11Wiktoria Oleś, kl. VIII SPDomaszowice
II miejsce – Maciej Zalewski, kl. VI SPDomaszowice
III miejsce – Łucja Nieśpiałowska – kl. VII SPDomaszowice

I miejsce – Kazimiera Holka, Domaszowice
II miejsce – Sylwia Figiel, Strzelce
III miejsce –Alicja Gabryl, Domaszowice

Zwycięzcom konkursu Wójt Gminy Urszula Medyk i

Sekretarz Gminy Anna Bodzioch pogratulowały pomysłów i

wykonania prac oraz wręczyły nagrody i dyplomy. Dla

pozostałych uczestników za udział w konkursie wręczyły
dyplom i słodki upominek.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za

zaangażowanie i ogromny wkład, jaki włożyli w

przygotowanie tak pięknych i oryginalnych stroików, zaś
najlepszym składamy serdeczne gratulacje.
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Powstanie Wielkopolskie (1918 - 1919)

1
października Sejm RP ustanowił nowe święto

państwowe – Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania

Wielkopolskiego. Święto to będzie przypadać 27

grudnia w rocznicę wybuchu powstania przeciwko panowaniu

niemieckiemu na obszarze dawnego Wielkiego Księstwa

Poznańskiego. Zarówno Sejm jak i 28 października Senat RP

jednogłośnie poparły wprowadzenie nowego święta. Warto

przypomnieć, że obok wymienionego wyżej powstania jeszcze

4 inne powstania historycy wpisują na listę udanych, są to

Powstanie Wielkopolskie z 1806 roku, które zdecydowało
o przyłączeniu Wielkopolski do powstałego nieco później

Księstwa Warszawskiego a także II i III Powstania Śląskie,

które osiągnęły założone cele. Listy dopełnia niewielkie co do

zasięgu terytorialnego (jeden powiat) i zaangażowanych po

obu stronach sił (przeszło 1000 po każdej ze stron) Powstanie

Sejneńskie z sierpnia 1919 roku na Suwalszczyźnie, w wyniku

którego odebrano Litwie Sejny i okolicę. Wszystkie zresztą
zwycięskie powstania były lokalne i trwały od kilku dni (II

Powstanie Śląskie i Powstanie Sejneńskie), do 2, 3 miesięcy

(pozostałe 3). Największe zakończone tragicznymi klęskami

nasze powstania narodowe : Kościuszkowskie, Listopadowe,

Styczniowe miały znacznie większy zasięg terytorialny, trwały

dłużej i angażowały znacznie większe siły.
Wracając do Powstania Wielkopolskiego, którego 103

rocznicę wybuchu będziemy niedługo obchodzić i po raz

pierwszy świętować przypomnę krótko jego przebieg, szerzej

opisując jego imponujący sukces organizacyjny a także nieco

zapomnianą postać jego drugiego dowódcy gen. Józefa

Dowbora - Muśnickiego, któremu w dużym stopniu ów sukces

należy przypisać.
Jeszcze jedna refleksja oczywista dla historyków

i zainteresowanych historią a nie całkiem obecna

w powszechnej świadomości historycznej, mówimy 11

listopada Polska odzyskała niepodległość, nie zawsze sobie

uświadamiając jaki był zasięg władzy rządu warszawskiego

(na początku lubelskiego zresztą). Była to Polska bez Kresów

Wschodnich okupowanych przez wojska niemieckie, bez

Pomorza, Górnego Ślaska, Wileńszczyzny (dwa ostatnie

obszary Polska zajęła dopiero w 1922 roku). Pod władzą
Niemiec pozostawała również Wielkopolska. Niemcy

przegrały Wielką Wojnę, wybuchła w nich rewolucja, wciąż
jednak dysponowały dużą siłą militarną i mogły być groźne nie

tylko dla ewentualnych powstańców, ale także całych państw

zwłaszcza tak jeszcze słabo skonsolidowanych jak odradzająca

się Polska. Klęska II Rzeszy w listopadzie 1918 roku nie była
totalną klęską III Rzeszy z maja 1945 roku.

Nie chcąc drażnić wciąż silnych Niemców

przebywający jeszcze w twierdzy w Magdeburgu Józef

Piłsudski oświadczył wysłannikowi rządu niemieckiego

H. Kesslerowi - „obecna generacja Polaków nie pójdzie na

wojnę o Poznańskie czy Prusy Zachodnie”.* Trudna sytuacja

dopiero co odrodzonej Polski pod koniec 1918 roku oznaczała,

że możliwość zbrojnej pomocy Wielkopolsce w razie jej

konfliktu zbrojnego z Niemcami ze strony Warszawy będzie

militarnie a zwłaszcza polityczne niemożliwa- jeszcze raz

podkreślę, że w tym okresie ogromna armia niemiecka

znajdowała się także na wschód od Polski. Wszystko to

oznaczało, że w powstaniu Wielkopolska będzie musiała
poradzić sobie sama i poradziła sobie znakomicie.

W pierwszych dniach grudnia 1918 roku zebrał się
w Poznaniu liczący blisko 1500 delegatów Sejm Dzielnicowy

stanowiący polityczną reprezentację Polaków z zaboru

pruskiego (byli też na nim przedstawiciele naszego powiatu -

dwóch z Włoch i jeden z Głuszyny). Sejm Dzielnicowy

powołał Naczelną Radę Ludową, która zwróciła się do

Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu o podjęcie działań
dyplomatycznych na rzecz przyłączenia ziem zaboru

pruskiego do państwa polskiego. Trwały też przygotowania do

podjęcia działań zbrojnych w sprzyjających okolicznościach.

Przygotowania prowadziła Polska Organizacja Wojskowa

zaboru pruskiego, gromadząc broń i szkoląc młodzież,

z wyjątkiem najmłodszych 17 i 18 latków, większość miała
doświadczenie frontowe. W armii niemieckiej służyli z reguły
w stopniach najwyżej podoficerskich, bardzo nieliczni byli

porucznicy najwyżej kapitanowie, inaczej niż w armii

rosyjskiej czy austriackiej w armii

niemieckiej Polacy nie mogli

zostać wyższymi oficerami.
26 grudnia do Poznania przybył
zdąża jący z Londynu do

Warszawy pianista i polityk

Ignacy Paderewski Jego krótki

pobyt w Poznaniu stał się
powodem ogromnej polskiej

manifestacji spo łeczeństwa

chcącego zrzucić niemieckie

panowanie. Niemcy początkowo

zaskoczeni skalą manifestacji po

p a r u g o d z i n a c h p o d j ę l i

przeciwdziałanie, zorganizowali niemiecką kontrmanifestację,
Niemcy zachowywali się prowokacyjnie zrywali i palili bardzo

liczne flagi polskie i mocarstw Ententy - amerykańskie,

francuskie, brytyjskie, doszło do walk polskiej samoobrony

z niemieckim wojskiem, policją, padli pierwsi zabici – wybuch

Powstanie Wielkopolskie (1918- 1919)

Powstańcy wielkopolscy przed Hotelem
„Bazar”w Poznaniu. Obraz ze zbiorów

muzeum w Poznaniu

Z KART HISTORII
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powstania był w zasadzie spontaniczny.
Walki oprócz samego Poznania objęły przeważającą

część Wielkopolski, dochodziło do dziesiątków potyczek

i kilku bitew, w ich wyniku znaczna część Wielkopolski została
uwolniona spod władzy niemieckiej. Oddziały polskie miały
charakter ochotniczy, nieregularny, pozbawione były
jednolitego umundurowania. 28 grudnia wieczorem powstał
zalążek Dowództwa Głównego Wojsk Powstańczych na czele

z kapitanem rezerwy z byłej armii niemieckiej mianowanym na

stopień majora przez Naczelną Radę Ludową Stanisławem

Taczakiem (1874- 1960) – późniejszym generałem w armii II R

P.
Major Taczak miał oczywiste zalety, był

Wielkopolaninem, znał miejscowe stosunki, doskonale znał
również przeciwnika, nigdy jednak nie dowodził siłami

większymi niż batalion, miał też zbyt niski stopień by

dowodzić, jak planowano 100 tys. armią.
Armia Wielkopolska potrzebowała doświadczonego oficera

w stopniu generała, taki przyjechać mógł tylko z Warszawy

oddelegowany na prośbę Naczelnej Rady Ludowej przez

dowodzącego wojskiem polskim Józefa Piłsudskiego. Mając

do wyboru dwóch wyższych oficerów późniejszy Marszałek

zdecydował o wysłaniu gen. Dowbora - Muśnickiego.
Motywy swojej decyzji naświetlił w liście do

bliskiego współpracownika i przyjaciela dr. Kazimierza

Dłuskiego: „Wysłanie Dowbora do Poznania było celowe.

Liczę na to, że on sam i jego oficerowie tak swoją
nieznajomością służby, jak i samym zachowaniem wywołają
wśród polskich żo łnierzy b. armii niemieckiej ,

przyzwyczajonych do dobrych i odpowiedzialnych oficerów,

niezadowolenie i rozczarowanie do swojej osoby poznańskich

czynników politycznych”. Piłsudski wysłał również na szefa

sztabu wojsk powstańczych swojego zaufanego młodego, 28

letniego oficera Juliana Stachiewicza (w wieku 33 lat został
później jednym z najmłodszych generałów armii II RP). Jego

zadaniem miało być nadzorowanie głównodowodzącego,

który w przekonaniu Naczelnika na to stanowisko się nie

nadawał, miał nadzieję, że Dowbor - Muśnicki skompromituje

się, a wtedy wymieni go na kompetentnego generała, najlepiej

z legionową przeszłością.
Niechęć Naczelnika do Dowbora miała kilka

powodów: po pierwsze nienawidził caratu i Rosji, walce z nią
poświęcił właściwie całe dorosłe życie, z wielkim trudem

znosił ludzi, którzy aż do upadku caratu wiernie mu służyli, na

dodatek starszy o 10 lat brat Józefa Dowbora - Muśnickiego

Konstanty również był rosyjskim generałem. Doskonale

wojskowo wykształcony Dowbor w czasie wojny dowodził
wielkimi jednostkami najpierw w armii rosyjskiej a potem

I Korpusem Polskim na wschodzie, które wielkością
przewyższał prawie czterokrotnie I Brygadę (20 tys. wobec 5,5

tys).
Na jba rdz i e j j ednak prawdopodobne , że

najważniejszą przyczyną głębokiej, osobistej niechęci

Naczelnika do Generała były dramatyczne wydarzenia, które

rozegrały się kilka miesięcy wcześniej w białoruskim

Bobrujsku, który był siedzibą dowództwa I Korpusu

Polskiego, którym dowodził gen. Dowbór - Muśnicki.

Lawirował on pomiędzy bolszewikami z jednej strony a siłami

niemieckimi z drugiej, w końcu w maju 1918 roku Korpus

został całkowicie otoczony przez kilkakrotnie go

przewyższające liczebnie siły złożone z kilku niemieckich

dywizji. Niemcy wystosowali ultimatum nakazując

demobilizację korpusu. Generał na podjęcie decyzji miał tylko

kilka godzin, odmowa oznaczała walkę, która wobec przewagi

wroga nie mogła zakończyć się sukcesem - dlatego

zdecydował się przyjąć warunki Niemców, przewidując, że

żołnierze Korpusu jeszcze mogą się Polsce przydać. Grupa

oficerów związana z Polską Organizacją Wojskową
z ulubionym oficerem Piłsudskiego kpt. Leopoldem Lisem-

Kulą postanowiła zmusić z pomocą pistoletu Generała do

zmiany decyzji i wydania rozkazu walki z Niemcami. Kiedy

odmówił, został aresztowany, a spiskowcy podjęli próbę
przechwycenia dowodzenia, która zakończyła się
niepowodzeniem z powodu lojalności wszystkich pozostałych

oficerów wobec darzonego szacunkiem i mającego wielki

autorytet dowódcy. Wszyscy uczestnicy spisku opuścili

Bobrujsk za wyjątkiem jednego, bardzo znanego potem pisarza

Melchiora Wańkowicz, który postawiony przed sądem

polowym, został uniewinniony. Pozostali nieobecni

spiskowcy na ostatniej zbiórce nazwani zostali przez Dowbora

- Muśnickiego „nie Polakami” lecz „łotrami działającymi za

czyjeś pieniądze”. Tego piłsudczycy wybaczyć nie mogli, nie

byli zdrajcami, oni „tylko” chcieli żołnierzy I Korpusu rzucić
na „ofiarny stos”, potrzebne im były do celów politycznych jak

największe zastępy bohaterów poległych w walce z Niemcami

co przed Ententą zacierałoby niezbyt dobre wrażenie walki

Legionów po stronie Niemiec i Austro- Węgier. Już wtedy

i później zarzucano Dowborowi - Muśnickiemu tchórzostwo,

mówiąc, że poddał prawie 20- tysięczny Korpus bez walki, nie

miało dla nich znaczenia, że Niemcy dysponowali siłami 5-

krotnie większymi. Nigdy nie stawiano natomiast zarzutu

Józefowi Piłsudskiemu, że podczas kryzysu przysięgowego

w lipcu 1917 roku nie wezwał swoich żołnierzy do walki

z Niemcami - bez zbrojnego oporu zostali oni internowani

w obozach w Szczypiornie i Beniaminowie. Rozumiano, że

opór zakończyłby się masakrą. Dowbora - Muśnickiego, który

pod groźbą pistoletu zgody na masakrę odmówił i ocalił być
może życie tysięcy swoich żołnierzy w środowisku

legionowym potępiono i znienawidzono. Gen. Józef Dowbor

– M u ś n i c k i j a k o g ł ó w n o d o w o d z ą c y A r m i i

Wielkopolskiej
U progu niepodległości środowiska prawicowe

widziały w osobie Dowbora bądź gen. Józefa Hallera

kandydatów na głównodowodzących całym wojskiem

polskim, Piłsudski w tych środowiskach nie był ceniony

postrzegali go zresztą jako człowieka znienawidzonej przez

nich lewicy. W ocenie zdolności swojego imiennika

i rówieśnika (obaj urodzili się w 1867 roku) do skutecznego

organizowania i dowodzenia

wojskiem wielkopolskim miał się
Naczelnik Państwa bardzo pomylić.

11 stycznia 1919 roku gen.

Józef Dowbor - Muśnicki podpisał
umowę z Komisariatem NRL i objął
d o w ó d z t w o n a d w o j s k i e m

wielkopolskim, które umowa określała
jako „ odrębne i niepodległe” w

stosunku do wojska polskiego „ze

względów międzynarodowo –
politycznych” . Szczęściem dla

Polaków Niemcy znajdowały się wtedy

w ostrym wewnętrznym konflikcie i przez kolejne dwa

tygodnie nie były w stanie podjąć działań wojskowych z

użyciem większych sił, walkę z polskimi siłami prowadziły

Gen. Józef Dowbor – Muśnicki
jako głównodowodzący Armii

Wielkopolskiej
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tylko miejscowe pruskie garnizony i przysłane ze Śląska i

Pomorza oddziały Grenzschutzu dlatego przy niewielkich

stratach udało się uwolnić od Niemców całą południowo -

zachodnią i środkową Wielkopolskę.
Niemcy dość szybko stłumili rewolucję i było jasne,

że podejmą ofensywę by odzyskać zbuntowaną prowincję,

dlatego należało jak najszybciej zorganizować regularną
armię.

Powołano pod broń jedenaście roczników (1891-

1901) oraz przeprowadzono rejestrację wszystkich oficerów

rezerwy i lekarzy od rocznika 1879, przeszło 400 kilometrowy

front podzielono na cztery grupy frontowe, scalano oddziały
powstańcze w zwarte i zdyscyplinowane kompanie, łączone w

bataliony, pułki i dywizje. Na zapleczu formowano kawalerię,

artylerię, lotnictwo i inne oddziały specjalistyczne. W końcu

stycznia armia liczyła blisko trzydzieści tysięcy żołnierzy. Do

podpisania rozejmu w Trewirze armia powstańcza formowała
się w ogniu walk, sam rozejm, choć formalnie kończył
powstanie nie oznaczał końca walk, wciąż dochodziło do

potyczek i wciąż wisiała groźba, że Niemcy mogą zerwać
rozejm i zaatakować, dlatego armię wielkopolską
rozbudowywano. Mimo zagrożenia 3000 żołnierzy wysłano na

odsiecz pod Lwów gdzie trwały walki z Ukraińcami.
D z i ę k i u m i e j ę t n o ś c i ą o r g a n i z a c y j n y m

głównodowodzącego i dobranego przez niego sztabu armia

wielkopolska wciąż rosła, u podstaw tego sukcesu leżał
ogromny patriotyzm i ofiarność całego społeczeństwa

Wielkopolski. W połowie czerwca 1919 roku liczyła 1379

oficerów i 102 128 podoficerów i strzelców przy półtora

milionowej polskiej ludności – to tak jakby dzisiejsza Polska

wystawiła dwu i pół milionową armię. W skład armii

wchodziło: 12 pułków strzeleckich, zorganizowanych w trzy

dwubrygadowe dywizje, brygada jazdy (trzy pułki ułańskie),

trzy pułki artylerii lekkiej, dwa pułki artylerii ciężkiej,

dywizjon artylerii konnej, grupa lotnicza (cztery eskadry) i

oddział balonowy, dwa bataliony saperów, dwa bataliony

łączności, batalion kolejowy, oddział samochodowy, trzy

pociągi pancerne, żandarmeria, szkoły oficerskie

i podoficerskie. Armia ponadto dysponowała dobrze

zorganizowaną służbą medyczno- sanitarną, złożoną
z oddziałów sanitarnych i sześciu szpitali polowych, składnicy

sanitarnej oraz wytwórni leków i opatrunków. Jeszcze 100 tys.

w wieku 29- 42 lata zmobilizowano w Straży Ludowej,

przemianowanej w maju 1919 roku na Obronę Krajową -

ówczesnym odpowiedniku WOT. Podobne ludnościowo do

Wielkopolski Łotwa i Litwa wystawiły wówczas odpowiednio

trzydziestotysięczną i dwudziestotysięczną armię.
Niewątpliwie jednym z głównych autorów tego

niezwykłego sukcesu był gen. Dowbór – Muśnicki. Wbrew

nadzieją Naczelnika okazał się właściwym człowiekiem na

właściwym miejscu, nie tylko nie skompromitował się przed

Wielkopolanami, lecz bardzo szybko zdobył ich szacunek

i uznanie. Zorganizował wojsko wielkopolskie opierając się
o rosyjskie wzory, bo te znał najlepiej, ale zastosował
regulaminy z niemieckiej armii, bo te najlepiej znała większość
jego żołnierzy. Otoczył się wyższymi oficerami z I Korpusu

gdyż znał ich wartość i miał do nich zaufanie, równocześnie

awansował na oficerów setki wyróżniających się podoficerów

z dawnej armii niemieckiej. Nie szafował życiem żołnierzy,

zdecydowana większość z blisko 2500 poległych powstańców

poległa zanim objął dowodzenie, nie znaczy to, że po połowie

stycznia 1919 roku nie było walk- prowadzono je jednak

w sposób mniej spontaniczny, a zdecydowanie lepiej

zorganizowany. Warto dodać, że doliczając 3000 rannych

straty powstańców dorównywały liczebnie łącznym stratom

wszystkich trzech brygad legionów w krwawych bitwach

I wojny światowej.
Gen. Józef Dowbor - Muśnicki świetnie kierował

swoim sztabem, ukończył jako młody oficer rosyjską
Mikołajewską Akademię Sztabu Generalnego, z drugą lokatą
tylko dlatego, że pierwszą musiał mieć oficer będący

Rosjaninem. W odradzającym się wojsku polskim było bardzo

niewielu generałów po wyższych studiach wojskowych.
„ Sekret szybkiego wykonania każdej pracy polega na

umiejętności rozczłonkowania jej na części. Mało i wolno

tworzy ten, kto zajmuje się opracowaniem konceptu całości i

wykonania szczegółów. Jeśli przy organizacji wojsk

osiągnąłem duże wyniki, to jest to rezultat umiejętnego, czy

szczęśliwego doboru najbliższych pomocników, którzy

wykonując poszczególne działy korzystali z samodzielności.

Moje zadanie polegało na dozorze, aby ich praca nie

wychodziła z zakreślonych ram” - pisał Generał. Delegowanie

uprawnień i umiejętna kontrola tego uczą na zarządzaniu także

współcześnie. W październiku 1919 roku Wojska

Wielkopolskie przekazano pod komendę naczelnego wodza

Józefa Piłsudskiego.
Oddziały wielkopolskie odegrać miały ogromną rolę

w wojnie z bolszewikami. Gen. Dowbór – Muśnicki w wojnie

tej nie odegrał żadnej roli bo nie przyjął propozycji

Piłsudskiego by przejął dowództwo Frontu Południowego po

gen. Wacławie Iwaszkiewiczu w sierpniu 1920 roku gdyż
uważał, że generał również wywodzący się z armii rosyjskiej

robi to najlepiej jak to w istniejących warunkach możliwe. Już
w listopadzie 1920 roku znalazł się w stanie spoczynku.

Pozostałe 17 lat życia spędził w Wielkopolsce poważany i

szanowany, mieszkał i gospodarował w niewielkim

poniemieckim majątku Lusowo, zmarł dzień po 70- tych

urodzinach na atak serca. 30 października 1937 roku na

cmentarzu w Lusowie żegnały go tłumy - Wielkopolanie, byli

powstańcy i dowborczycy żołnierze I Korpusu. W II RP tylko

12 spośród około 600 generałów miało najwyższy stopień
generała broni- był wśród nich gen. Józef Dowbór - Muśnicki.

Każdy z najwyższych stopniem generałów miał wiele

polskich odznaczeń, wyjątkiem był Dowbór - Muśnicki, który

posiadał odznaczenia: rosyjskie, brytyjskie, włoskie,

francuskie a nawet chińskie, ale żadnego polskiego. Dopiero

III RP uhonorowała tak zasłużonego żołnierza w 1998 w 80 - tą
rocznicę Powstania Wielkopolskiego pośmiertnie Krzyżem

Wielkim Orderu Odrodzenia Polski i w 2018 roku w 100- tną
rocznicę wybuchu powstania pośmiertnie najwyższym polski

odznaczeniem Orderem Orła Białego.
Należy podkreślić, że Generał umierając w 1937 roku

właściwie miał szczęście, gdyby doczekał II wojny światowej

i niemieckiej okupacji prawie na pewno zostałby przez

Niemców zamordowany jako dowódca antyniemieckiego

powstania. Troje spośród czworga dzieci Generała nie żyło już
trzy lata od jego śmierci - wszyscy troje odeszli tragicznie.

Zaledwie rok po jego śmierci popełnił samobójstwo w wieku

24 lat młodszy z jego synów Olgierd, będąc młodym oficerem

lotnictwa uwikłał się w romans z żoną starszego stopniem

oficera i nie widząc możliwości honorowego wyjścia z sytuacji

wybrał śmierć z własnej ręki.
Dość powszechnie znane są tragiczne losy córek

generała. Starsza z nich Janina była pilotką i jedyną kobietą –

Z KART HISTORII

16
Nasza Gmina



oficerem wśród pomordowanych przez stalinowskie NKWD

w Katyniu, zginęła 22 kwietnia 1940 roku w dniu swoich 32

urodzin. Wysz ła za mąż za pp łk. Mieczys ława

Lewandowskiego niecałe 3 miesiące przed wybuchem wojny.

Młodsza Agnieszka nosiła to samo imię co jej matka, urodziła
się w 1919 roku, matka zmarła niecały rok po jej urodzeniu

w wieku 39 lat na „chorobę płucną”, jak wtedy nazywano

gruźlicę. Bardzo podobna do matki była ukochanym dzieckiem

Generała. Już na początku niemieckiej okupacji zaczęła
działać w podziemnej Organizacji Wojskowej „Wilki” -

aresztowana przez Niemców, osadzona na Pawiaku.Agnieszka

Dowbor- Muśnicka została rozstrzelana w Palmirach 20 lub 21

czerwca nie dożywszy 21 urodzin. Najstarszy syn Dowbora –
Muśnickiego urodzony w 1906 Giedymin jako bardzo zdolny

młody człowiek wyjechał na studia do Francji, studiów nie

ukończył, uzależnił się od hazardu, zerwał wszelkie związki

z rodziną, zmarł w biedzie i samotności na południu Francji

w 1966 roku, pochowany został w zbiorowym grobie.
Wracając na koniec do postaci gen. Józefa Dowbora -

Muśnickiego należy uznać go za wielkiego żołnierza, który nie

umiał znaleźć się w świecie polityki. Inny generał- porucznik

armii carskiej, również urodzony w 1867 roku, trzy razy

uratował przed komunizmem swój kraj i naród w: 1918, 1939-

40 i w 1944 roku. Chodzi oczywiście o Carla Gustafa

Mannerheima marszałka Finlandii i pierwszego jej

powojennego prezydenta w latach 1944- 1946. Zaledwie 4 mln

wtedy naród fiński pod jego przywództwem zdołał obronić
swoją niezależność przed potężnym wschodnim sąsiadem,

nam udało się to tylko raz w 1920 roku. To temat na inną
opowieść, dodam tylko, że podobieństwa i różnice między

historią Polski i Finlandii są fascynujące i pouczające.
Wracając do tytułowego Powstania Wielkopolskiego

1918 - 1919 należy słusznie uznać je za najbardziej udane

spośród udanych polskich powstań, udane przede wszystkim

dzięki ofiarności ówczesnego społeczeństwa Wielkopolski,

jego zdolnością organizacyjnym, rozsądkowi i mądrości

przywódców, a także dzięki wielkiemu Wielkopolaninowi

z wybor - synowi Ziemi Sandomierskiej, gen. Józefowi

Dowborowi - Muśnickiemu.

wszystkie cytaty za książką Bauer Piotr, Generał Józef Dowbor – Muśnicki

1867- 1937, Poznań 1988

Bauer Piotr, Generał Józef Dowbor – Muśnicki 1867- 1937, Poznań 1988
Brzoza Czesław, Polska w czasach niepodległości i drugiej wojny światowej

(1918- 1945), Kraków 2001
Kryska- Karski Tadeusz, Żurakowski Stanisław, Generałowie Polski

Niepodległej, Warszawa 1991
Dziennik Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu w grudniu 1918 roku,

wyd.Andrzej Gulczyński, Poznań 2018
Wikipedia
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103 lata Niepodległej

W
spominając tych dzięki, którym ponad wiek temu

Polska odzyskała niepodległość po 123 latach

niewoli, przywołujemy również pamięć tych,

którzy przez długich 5 pokoleń – „Polsce zginąć nie dali”.
Niewątpliwie w okresie zaborów najbardziej

heroicznym i tragicznym powstaniem narodowym było
Powstanie Styczniowe bardzo bliskie urodzonemu 3 lata po

jego zakończeniu Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu

W przyszłym roku od jego wybuchu minie 159 lat, dziś wydaje

się ono niezwykle odległe. Jeszcze w latach 30-tych ubiegłego

wieku nieliczni już wtedy jego weterani brali udział w

uroczystościach patriotycznych, także szkolnych akademiach,

zapraszani jako honorowi goście - tak też było w szkole mojej

mamy w świętokrzyskich Ociesękach. W księdze zgonów

parafii Ociesęki ówczesny

p r o b o s z c z k s i ą d z J a n

Paw łowski zapisa ł „28

listopada od godziny dziesiątej

z rana do godziny pierwszej z

południa w wojnie zaszłej z

w o j s k a m i C e s a r s k o -

Rosyjskimi przez ten ciąg

czasu poległo śmiercią od

strzałów dwudziestu dwóch

ż o ł n i e r z y z e s t r o n y

powstańczej, z których dwóch

Świadkowie i lud Parafialny

poznali i oświadczyli nam iż
jeden nazywa się Tylman,

a drugi Olszewski, innych zaś
dwudziestu nie znają”. Historyk dopowie- Albin Tylman 20-

letni kapitan, dowódca kompanii z oddziału gen. Hauke-

Bosaka. Dziś prosty, skromny krzyż i surowa kamienna tablica

w rogu miejscowego cmentarza upamiętniają dwóch bardzo

młodych oficerów i ich dwudziestu podkomendnych. 22

spośród wielu tysięcy poległych w walce o wolność Ojczyzny

w powstaniach narodowych.
Pół wieku po klęsce Powstania Styczniowego

w sierpniu 1914 roku wybucha „wojna powszechna ludów”,

o którą modlił się żarliwie nasz narodowy wieszcz Adam

Mickiewicz. Pisał w okopach Wielkiej Wojny we wrześniu

1914 roku żołnierz - poeta Edward Słoński „Bo wciąż na jawie

widzę i co noc mi się śni, że TA, CO NIE ZGINĘŁA, wyrośnie

z naszej krwi”. Rzeczywiście, polska krew lała się obficie, od

przedpól Paryża po Kaukaz, od Zatoki Fińskiej po północne

Włochy. Przyszło Polakom walczyć nie pod własnym znakiem,

lecz pod czarnymi orłami trzech zaborczych cesarstw, w dwóch

walczących przeciwko sobie obozach- Ententy i państw

centralnych. „W dwóch wrogich szańcach patrzymy sobie

w twarz” - pisał Słoński w dalszych wersach wiersza. Tylko

bardzo nielicznym dane było walczyć pod własnymi

sztandarami. Pierwszy od 51 lat, tj. od Powstania

Styczniowego, oddział polskiego wojska - Pierwsza Kompania

Kadrowa – wyruszył w pole 6 sierpnia 1914 roku. Józef

Piłsudski pragnął wywołać w zaborze rosyjskim powstanie

i utworzyć Rząd Narodowy. Dwie setki niezwykle odważnych,

prawie bez wyjątku bardzo młodych żołnierzy rzuciły
wyzwanie rosyjskiej potędze. Śmierć groziła im nie tylko

w walce, bardzo wielu z nich miało obywatelstwo rosyjskie

i w razie dostania się do rosyjskiej niewoli mogli zostać
postawieni przed sądem polowym i stanąć przed plutonem

egzekucyjnym. Śmiałkowie doszli do Kielc, gdzie nie tylko nie

było kwiatów ani uznania, ale była otwarta wrogość.

Po półwiecznej rusyfikacji Polacy w zdecydowanej większości

stali się lojalnymi i wiernymi poddanymi cara Mikołaja II.

Jeszcze w styczniu 1915 roku, kiedy oddziały rosyjskie

wycofywały się z Warszawy, żegnał je płacz i żal, że „nasi

odchodzą” Taki był trudny początek marszu ku niepodległości.

Trzeba podkreślić, że wszystkie trzy brygady legionów

stanowiło niespełna 20 tys. żołnierzy, było to mniej niż 1%

Mogiła 22 powstańców poległych w walce z
wojskiem rosyjskim 28 listopada 1863 roku
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Polaków służących w armiach zaborczych.
Nie przez czyn zbrojny Polacy odzyskali

niepodległość, lecz głównie przez mądre, wyrachowane

działania polityczne, pod koniec wojny i na początku

niepodległości przy współpracy tak różnych często szczerze

nieznoszących się ludzi jak Józef Piłsudski, Roman Dmowski,

Ignacy Jan Paderewski czy Wincenty Witos. Co oczywiste nie

byłoby niepodległości bez klęski wszystkich państw

zaborczych. W 1914 roku taki scenariusz wydawał się wysoce

nieprawdopodobny. Realiści myśleli co najwyżej o autonomii

w ramach Cesarstwa Rosyjskiego (Roman Dmowski), czy

trójczłonowej monarchii polsko - austro- węgierskiej ze

stolicą w Wiedniu (galicyjscy lojaliści). Racja była jednak po

stronie „szalonego fantasty” Józefa Piłsudskiego, który już
w lutym 1914 prognozował, że jeśli wybuchnie wojna to może

zakończyć się właśnie nieprawdopodobnym w postaci klęski

wszystkich zaborców. Tylko taka szóstka na loterii dziejów

dawała Polsce szansę na niepodległość i szóstka padła.

Realiści- Rada Regencyjna- przestraszeni radykalnymi

nastrojami warszawskiej ulicy z ulgą przekazali władzę
„niepoprawnemu marzycielowi” - 11 listopada nad

odradzającym się wojskiem polskim, a kilka dni później Józef

Piłsudski został Naczelnikiem Państwa.
Tak naprawdę państwo to dopiero trzeba było

zorganizować, zintegrować, a przede wszystkim obronić
w ogniu walk z większością wrogich sąsiadów.

Dzięki współdziałaniu i mądremu bohaterstwu

ówczesnego pokolenia Polaków nie spełniły się wtedy gorzkie

przepowiednie najbardziej przenikliwego spośród naszych

wieszczów narodowych : Cypriana Kamila Norwida „Polacy

wygrywają heroicznie prawie wszystkie bitwy, a przegrywają
wojny, to pochodzi z tego, że bić się umieją, a nie umieją
walczyć”. Jak rzadko w historii nie przegraliśmy wtedy wojny,

a nawet wojen- Powstanie Wielkopolskie, wojna z bolszewicką
Rosją (1919- 1921), III Powstanie Śląskie 1921 to przykłady

walk nie tylko heroicznych, ale także zwycięstw w bojach,

skutecznych- opartych o dobrą organizację, mądre planowanie

i dobre dowodzenie.
W rozpoczętym 104 roku istnienia Odrodzonej

Rzeczypospolitej chciałoby się życzyć by także inne gorzkie

słowa wielkiego poety- samotnika nie były już aktualne

„Gdyby Ojczyzna nasza była tak dzielnym społeczeństwem we

wszystkich człowieka obowiązkach, jak znakomitym jest

narodem we wszystkich Polaka poczuciach, tedy bylibyśmy na

dwóch nogach, osoby całe i poważne- monumentalnie

znamienite. Ale tak, jak dziś jest, to Polak jest olbrzym, a

człowiek w Polaku jest karzeł (…) Słońce nad Polakiem

wstawa, ale zasłania swe oczy nad człowiekiem.” Objaśniając

nieco zawiły wywód poety, chodzi mu przede wszystkim o

słabość Polaka jako członka społeczeństwa, naszą skłonność
do lekceważenia praw i obowiązków obywatela, prywatę, brak

troski o dobro wspólne, kłótliwość, zawiść wobec ludzi,

którym się powiodło (polskie piekło), skłonność do anarchii

(gen nieposłuszeństwa) a zwłaszcza niechęć do współpracy a

często pasożytowanie na pracy innych. Z bardzo długiego

doświadczenia pedagogicznego pamiętam, że praca w grupach

zwłaszcza w zespołach większych niż dwu trzy osobowe

najczęściej wyglądała tak, że jedna lub dwie osoby

wykonywały prawie całą robotę a reszta grupy: trzy, cztery

osoby w minimalnym stopniu bądź wcale przyczyniała się do

efektu końcowego.
Może zresztą dziś po upływie 159 lat słowa C. K.

Norwida z listu do Michaliny z Dziekońskich Zaleskiej z 14

listopada 1862 roku są już całkowicie nieaktualne?

Jak Państwo sądzicie ?

Obraz przedstawiający rozbrajanie przez Polaków żołnierzy niemieckich
w Warszawie w listopadzie 1918 roku

Andrzej Michta
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

XII Zjazd Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej w Domaszowicach

W
dniu 16 października 2021 r. w świetlicy wiejskiej

w Polkowskiem odbył się XII Zjazd Związku

Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej

Polskiej w Domaszowicach. Zjazd był podsumowaniem

pięcioletniej działalności Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP

RP w Domaszowicach. W zjeździe uczestniczyli delegaci

wszystkich OSP z terenu gminy, przedstawiciele do zarządu

gminnego, członkowie ustępującego zarządu i zaproszeni

goście w osobach: Urszula Medyk – Wójt Gminy

Domaszowice, Krzysztof Białkowski – Przewodniczący Rady

Gminy w Domaszowicach, Henryk Seruga - Wiceprezes ZOW

ZOSP RP Opole, Adrian Wilczyński – Zastępca Komendanta

Powiatowego PSP w Namysłowie, Krzysztof Gacek – były
K o m e n d a n t P o w i a t o w y P S P w N a m y s ł o w i e .

Po odśpiewaniu hymnu OSP obrady otworzył
dotychczasowy Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku

OSP RP w Domaszowicach druh Roman Durski. Obradom

przewodniczył druh Roman Gil – Członek OSP

w Domaszowicach. W czasie obrad druh Roman Durski Prezes

złożył sprawozdanie z działalności za lata 2016 – 2021

ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego, a Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej druh Stanisław Kozak z działalności

komisji. W podjętych uchwałach zjazdowych udzielono

absolutorium ustępującemu Zarządowi, zatwierdzono skład

nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej, wybrano delegatów na

Zjazd Oddziału Powiatowego i uchwalono program działania

oddziału Gminnego na lata 2021 – 2026. Wójt Gminy

Domaszowice Urszula Medyk podziękowała ustępującemu

Zarządowi Oddziału Gminnego Związku OSP RP za pracę
w kadencji 2016 – 2021.

W trakcie obrad druh Henryk Seruga - Wiceprezes

ZOW ZOSP RP Opole podziękował druhom strażakom za

wkład pracy włożony w działalność i rozwój OSP, następnie

w imieniu Marszałka Województwa Opolskiego – Andrzeja

Buły wręczył na ręce Prezesów poszczególnych jednostek OSP

okolicznościowe statuetki z okazji 100-lecia Związku OSP.

Delegaci Zjazdu zatwierdzili nowy skład Zarządu

Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Domaszowicach na

kadencję 2021 – 2026, który ukonstytuował się następująco:

- Zbigniew Feduch
- Tadeusz Balicki
- Jan Janiszewski

- Radosław Matysik
- Marcin Korecki

-Andrzej Prokop
: Grzegorz Białkowski,

Sebastian Kurek, Roman Chrabański, Patryk Leszczyk,

Jarosław Łaźniowski, Szymon Mikitów, Andrzej Zamojski,

Mirosław Rzymski, Bartłomiej Nowicki.

Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego Związku OSPRP:
- Tomasz Topornicki

- Monika Sobczyk
- Franciszek Bartczyszyn
Zgodnie z Uchwałami podjętymi przez Walne

Zebranie Związku OSP RP w Domaszowicach wybrano

delegatów na Zjazd Związku OSP RP na poziomie powiatu

w Namysłowie zostali wybrani:
1. Tomasz Bociąga
2. Tomasz Topornicki
3. Franciszek Bartczyszyn
4. Sławomir Janowski

Do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP

w Namysłowie zostali wybrani:
1. Zbigniew Feduch
2. Tadeusz Balicki
3. Radosław Matysik

Prezes
Wiceprezes
Wiceprezes
Komendant gminny
Sekretarz
członek Prezydium
pozostali członkowie Zarządu

Przewodniczący
Zastępca Przewodniczącego
Członek
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Nowym władzom życzymy trafnych decyzjii skutecznego działania.

Edyta Matkowska
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Święto Pieczonego Ziemniaka

W
dniu 9 października 2021 r. Koło Gospodyń

Wiejskich we Włochach, Ochotnicza Straż Pożarna

we Włochach wraz z Gminną Biblioteką Publiczną
w Domaszowicach zorganizowali dla dzieci i młodzieży

spotkanie z okazji Święta Pieczonego Ziemniaka w świetlicy

wiejskiej we Włochach. Wspólne świętowanie zaczęło się od

prezentacji historii ziemniaka i wielu ciekawostek na temat

tego popularnego obecnie warzywa. Gdy ziemniaki piekły się
w ognisku, dzieci wzięły udział w konkursie pt. „Ziemniak mój

bohater”. Okazało się, że ile ziemniaków tyle kreacji, a może

inaczej…jeden ziemniak, a tysiąc pomysłów na

Superbohaterów i Superbohaterki. W trakcie zajęć dzieci

odwiedził Dzielnicowy Gminy Domaszowice sierż. Daniel

Herba z Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie, który

zaprezentował sprzęt służbowy. Przeprowadził również
rozmowę na temat bezpieczeństwa na drodze. Imprezie

towarzyszyły również zajęcia sportowe i zręcznościowe

z udziałem ziemniaków. Jednym z nich było bieganie

slalomem z ziemniakiem na drewnianej łyżce. Następnie

skakanie w workach oraz wymyślanie potraw z ziemniakami.

Było przy tym dużo śmiechu i radości. Po ogromnej dawce

pozytywnych emocji wszyscy wzięli udział w pieczeniu

kiełbasek i degustacji pieczonych ziemniaków. Był też słodki

poczęstunek. Na zakończenie spotkania organizatorzy

wręczyli uczestnikom pamiątkowe dyplomy i nagrody

rzeczowe. Wspólne zabawy były świetną okazją do

aktywnego, zdrowego spędzenia czasu i integracji. W Święcie

Pieczonego Ziemniaka udział wzięli: Wójt Gminy

Domaszowice Urszula Medyk, Sekretarz Gminy Anna

Bodzioch, ks. Dziekn Parafii Włochy Tadeusz Strugała.
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym

osobom za pomoc w przygotowaniu wydarzenia.

Edyta Matkowska

Co warto przeczytać?
Tytuł: Mów mi Win
Autor: Harlan Coben

Najnowsza powieść Harlana

Cobena.
Wydarzenia z przeszłości

potrafią przypomnieć o sobie w

n a j m n i e j o c z e k i w a n y m

m o m e n c i e . L o s b y w a

nieprzewidywalny i krzyżuje ze

sobą ścieżki tych, którzy nigdy

nie przypuszczali, że się
spotkają. Sięgnij po książkę pod

tytułem "Mów mi Win", którą

napisał Harlan Coben i przekonaj się czy można rozwiązać
zagadkę sprzed lat!

Gdy napadnięto na rodzinną posiadłość Lockwoodów

i uprowadzono dziedziczkę fortuny, Patricię, wszystkim

zależało wyłącznie na tym, by cała i zdrowa wróciła do domu.

Tak też się stało, gdyż udało jej się uciec kryminalistom.

Pogodzono się z tym, że rodzinne pamiątki i kosztowności

przepadły.
Gdy ponad dwadzieścia lat później obok zwłok

mężczyzny policja odnajduje obraz oraz walizkę z inicjałami

jednoznacznie wskazującymi na kogoś z Lockwoodów, sprawa

ponownie zostaje otwarta. Windsor Lockwood postanawia, że

odkryje, kim był zmarły, i wreszcie rozwiąże zagadkę, która

odcisnęła piętno na jego rodzinie. Czy dopnie swego?

powyższy opis pochodzi od wydawcy
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Edyta Matkowska

Dotacja na zakup książek
Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach w ramach

Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju

Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 1 Poprawa

oferty bibliotek publicznych, Kierunek Interwencji 1.1. Zakup

i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków

finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego,

uzyskała na 2021 r. dotację w wysokości 3 000 zł. Za tę kwotę
zostały zakupione nowości dla czytelników starszych

i młodszych.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzania Biblioteki

i wypożyczenia zakupionych nowości

„Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”



Najlepszy miód – prosto z pasieki!

P
szczoły tworzą miód od prawie 150 mln lat. Dla wielu z

nas jest ona zdrowym zamiennikiem cukru, ale to także

źródło witamin, mikro i makroelementów, kwasów

organicznych, flawonoidów, przeciwutleniaczy i wielu innych

składników. Każdy z powyższych odgrywa istotną rolę
w funkcjonowaniu naszego organizmu. Należy jednak

pamiętać, że nie każdy miód, który oferują nam sklepy jest

zdrowy. Prawdziwy miód powstaje z nektaru kwiatowego lub

spadzi. Pszczoły zbierają nektar i spadź, łączą z enzymami

i przenoszą do ula. W ten sposób pozyskany nakrop

wzbogacają w różnorodne składniki (pyłek, propolis)

i zagęszczają, odparowując wodę. Z 1 litra nektaru powstaje

tylko 150 g miodu. Świeżo odebrany miód ma płynną
konsystencję. W zależności od gatunku miodu, miód po kilku

dniach lub miesiącach ulega naturalnemu procesowi

krystalizacji, który nie umniejsza jego jakości, bowiem miód

skrystalizowany nadal zachowuje wszystkie cenne składniki.

Najdłużej w stanie płynnym pozostaje miód z akacji. Wielu

z nas zastanawia się po czym poznać prawdziwy miód? Na

rynku jest wiele odmian miodów. Jedną z metod na

sprawdzenie jakości miodu jest właśnie wcześniej

wspomniana krystalizacja. Wielu ludzi chce zakupić miód

płynny, zatem niektórzy producenci miodu poddają go

obróbce: filtracja ciśnieniowa, podgrzewanie, osuszanie.

Poprzez te zabiegi miód traci swoje cenne właściwości

zdrowotne, ale po przez długi okres pozostaje płynny.

Poza tym warto zwrócić uwagę kupując miód

w okresie późno jesiennym oraz zimowym, gdyż w tym czasie

kwiaty oraz rośliny nie są już od dawna zapylane, a produkcja

m i o d u p r z e z p s z c z o ł y z o s t a ł a z a k o ń c z o n a .

Prawdopodobieństwo, iż miód nie zaczął przechodzić procesu

krystalizacji po kilku miesiącach od jego wytworzenia jest po

prostu znikoma. Ponadto warto zerknąć na etykietę, która

znajduje się na słoiku. Powinna być opatrzona w informacje

odnośnie pszczelarza: imię i nazwisko, adres pasieki oraz WNI

(Weterynaryjny Numer Identyfikacji). Wiele pasiek podczas

produkcji miodu współpracuje z Państwowym Inspektoratem

Weterynarii, którego zadaniem jest kontrola całego przebiegu

wytwarzania miodu. Może się zdarzyć, że nie wszystkie

pasieki posiadają już taki numer – nie dopełniły jeszcze

formalności lub są na początku swojej drogi z produkowaniem

miodu. Nie oznacza to jednak, że ich miód jest mniej

wartościowy.
W dzisiejszych czasach narastającej konsumpcji

prawdziwy miód uchodzi za rarytas, gdyż trudno, aby każdy z

nas podjął się samodzielnej hodowli pszczół i pozyskiwał
miód. Wiąże się to z dużym nakładem pracy oraz dużym

zasobem czasu. Zatem warto kupić miód od zaprzyjaźnionego,

lokalnego pszczelarza. Kto raz spróbuje miodu, który pachnie

woskiem, nutą drewna i pszczołami od razu poczuje różnicę.

Wybierając prawdziwy miód pamiętajcie także o pozostałych

produktach pszczelich (pyłek, propolis), które dzięki swoim

w ł a ś c i w o ś c i o m w s p i e r a j ą o d p o r n o ś ć , w a l c z ą
z przeziębieniem, bakteriami i wirusami. Pamiętajmy o tym

w tych trudnych czasach.

Na koniec chcielibyśmy Państwu życzyć zdrowych,

wesołych i pachnących miodem Świąt Bożego Narodzenia.
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Pasieka Hodowlana Agata i Damian Oleś

PASIEKA HODOWLANA
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Spotkanie połączone z wieczorkiem tanecznym
z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora

J
esienią seniorzy mają sporo okazji do świętowania!

W dniu 6 listopada 2021 r. w świetlicy wiejskiej

w Pokowskiem Koło nr 8 w Domaszowicach Polskiego

Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowało
spotkanie połączone z wieczorkiem tanecznym z okazji

Ogólnopolskiego Dnia Seniora.
W spotkaniu uczestniczyli członkowie Koła oraz

członkowie Kół z terenu gminy Domaszowice, przyjaciele

i zaproszeni goście w osobach: Wójt Gminy Domaszowice

Urszula Medyk, Sekretarz Gminy Anna Bodzioch, Dyrektor

Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach Edyta

Matkowska. Zebranych przywitał Przewodniczący Koła
Emerytów Roman Gil wierszem Wisławy Szymborskiej pt.

„Oda do starości”. Na spotkaniu głos zabrała Wójt Gminy

Domaszowice Urszula Medyk, która wszystkim seniorom

złożyła życzenia. Z tej szczególnej okazji, jeszcze raz życzę
wszystkim seniorom pogodnych dni, wypełnionych zdrowiem,

radością, szczęściem oraz miłością najbliższych. Życzę
dobrego samopoczucia, energii, twórczych pomysłów oraz

spełnienia marzeń. Następnie, po przemówieniach

przystąpiono do świętowania. Do tańca zagrzewał wszystkich

Zespół Muzyczny „Amatis” z Siemysłowa. Wszyscy

doskonale się bawili tańcząc w rytm ulubionej muzyki. Nie

zabrakło wspólnych tańców i śpiewów, a o dobrej zabawie

świadczyły promienne uśmiechy na twarzach uczestników.

Podczas przerw tanecznych spotkanie uświetniła swoimi

wierszami Kazimiera Holka, która zaprezentowała swoją
twórczość i podzieliła się swoimi wierszami.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za spotkanie,

które odbyło się w miłej i wesołej atmosferze.
Zarząd Koła nr 8 kieruje serdeczne podziękowania

dla Wójta Gminy Domaszowice Urszuli Medyk za pomoc

w zorganizowaniu spotkania.
Natomiast uczestnicy spotkania kierują słowa

podziękowania Przewodniczącemu Koła Emerytów

Romanowi Gil za trud przygotowania tego spotkania, za klimat

i przyjazną atmosferę.

Edyta Matkowska
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Śląskie opowieści z dreszczykiem

K
to nie słyszał o legendarnych czarnych psach?

O strzygach z dwoma sercami i duszami czy błędnych

ognikach z mokradeł lub utopcach porywających

ludzi? Wielu z nas na pewno chociaż raz słyszało o tych

stworzeniach.
W ramach innowacji pedagogicznej z języka

niemieckiego „Przygoda z literaturą niemiecką”, uczniowie

klasy V szkoły podstawowej wraz z wychowawcą, panią Ewą
Wojtowicz, mieli okazję przyjrzeć się im bliżej. W środę, 20

października, odwiedziliśmy Centralną Bibliotekę Josepha

von Eichendorffa w Opolu. Czekała tam na nas wspaniała
podróż literacka po śląskich legendach i podaniach

„z dreszczykiem”. Przeniesieni zostaliśmy właśnie w świat

utopców, strzyg, różnych zmor, południc i chabernic, które

zwodziły ludzi, często prowadząc do ich zguby. Uczniowie

poznali wybrane podania, ilustrując je w formie komiksów. Za

aktywność i czynny udział w lekcji, nagrodzenie zostali, jak

zawsze, drobnymi upominkami.
Centralna Biblioteka. Josepha von Eichendorffa,

podobnie jak BibliotekaAustriacka w Opolu, od lat organizuje

lekcje biblioteczne, konkursy literackie z języka niemieckiego,

w których uczniowie chętnie biorą udział. Dwukrotnie naszą
szkołę odwiedził tez bibliobus, wypełniony po brzegi polską
i niemiecką literaturą dla dzieci. Uczniowie biorą też udział
w lekcjach online organizowanych przez Dom Współpracy

Polsko – Niemieckiej w ramach projektu „Bilingua – Z

niemieckim łatwiej”. Wszystkie te działania pozwalają lepiej

poznać język naszych zachodnich sąsiadów, ich kulturę,

tradycję, a innowacja pedagogiczna umożliwia zdobycie tych

wiadomości w zupełnie inny, nietradycyjny sposób.

Edyta Ciok - Krupińska

Kamila Rusyn

SZKOŁA PODSTAWOWA W DOMASZOWICACH

„Przerwa na czytanie”

W
środę 27 października 2021 roku Szkoła

Pods tawowa im. Stefana Żeromskiego

w D o m a s z o w i c a c h w z i ę ł a u d z i a ł I I

Międzynarodowej edycji VI Ogólnopolskiej akcji bicia

rekordu w liczbie osób czytających na przerwie pt. „Przerwa na

czy tan ie” . Wydarzen ie odbywa s ię w ramach

Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz

kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom. Celem akcji

jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,

pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe, zachęcenie

uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i w każdym

miejscu. Uczniowie wraz nauczycielami chętnie wzięli udział
w wyzwaniu. Wydarzenie to sprawiło, że uczniowie przynieśli

z domu swoje ulubione książki oraz tłumnie przybyli do

biblioteki szkolnej, aby wypożyczyć książki. Cała akcja

wzbudziła w naszych uczniach wiele emocji i radości.

Wszystkim uczestnikom akcji serdecznie dziękujemy za

udział.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W DOMASZOWICACH

„Czytam z klasą – lekturki spod chmurki"

W
dobie dzisiejszych czasów, ciężko jest zachęcić

dzieci do czytania książek, a tym bardziej lektur.

Dlatego niezmiernie miło nam poinformować, że

uczniowie klasy drugiej i trzeciej Szkoły Podstawowej im.

Stefana Żeromskiego w Domaszowicach przystąpili do

ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Czytam z klasą –
lekturki spod chmurki”. Projekt ten realizowany jest u nas w

placówce jako innowacja pedagogiczna w edukacji

wczesnoszkolnej.

Projekt opiera się na niestandardowym sposobie

pracy z lekturą. Poprzez atrakcyjne zadania uczniowie

włączają się w wiele innowacyjnych działań z tekstem,

doskonalą czytanie ze zrozumieniem oraz aktywne słuchanie.

Ponadto projekt wspiera młodych ludzi w myśleniu o swojej

karierze, jak o czymś, co się dynamicznie zmienia.

Przygotowuje ucznia do niekończącego się procesu

uczenia i odkrywania siebie, ponieważ przez cały cykl projektu

podopieczni na podstawie wybranych lektur będą poznawać
ciekawe zawody.

W ramach I modułu „Podróże małe i duże” uczniowie

klasy drugiej przeczytali lekturę Łukasza Wierzbickiego pt.

„Afryka Kazika”, w której to poznali zawód fotografa.

Podczas zajęć zaprezentowany został film dotyczący pracy

fotografa. Drugoklasiści wykonali zakładki do książek oraz

przygotowali kącik czytelniczy, gdzie umieścili samodzielnie

wykonane lekturniki i piękne chmurki symbolizujące projekt

edukacyjny. Kolejnym zadaniem, z którym musieli się
zmierzyć były twórcze zadania chmurki Tosi. Uczniowie

zostali podzieleni na trzy grupy, w których kreatywnie

pracowali.
W najbliższym czasie czeka nas jeszcze wiele

ciekawych zadań, które będą realizowane z modułu
I dotyczącego podróży.

Uczniowie klasy trzeciej przeczytali lekturę Hansa

Christiana Andersena pt. „Słowik”, w której poznali pracę
ogrodnika. Ponadto zaprezentowane zostały dzieciom zajęcia

różnych ogrodników. Trzecioklasiści wykonali rysunki –
propozycje architektoniczne ogrodów. Następnie przystąpili

do uzupełniania lekturników i chmurek. Czeka ich jeszcze

kreatywna praca w grupach i kolejne zadania.
Z niecierpliwością czekamy również na II moduł

„Naukowy zawrót głowy”, a następnie moduł III „Na ratunek”.

Organizatorzy:
Kamila Rusyn, Renata Horwat

Halina Nieśpiałowska

Miesiąc różańca

W
październiku, miesiącu różańca, trzy klasy ze

Szkoły Podstawowej z Domaszowic: VI, VIIa

i VIIIa na lekcjach religii wyruszyły ulicami

Domaszowic z różańcem w ręku. W klasie siódmej na czele

grupy pojawił się krzyż, samodzielnie wykonany przez

Emilkę, uczennicę tej klasy. Grupy wyposażone były

w głośniki, co ułatwiało wspólną modlitwę. Jedną z tajemnic

odmawialiśmy w pięknie odrestaurowanej kapliczce.

Modliliśmy się za siebie i bliskich. Ci z nas, którzy byli na

pielgrzymkach, mogli przypomnieć sobie jak cudownie

jednoczy wspólna modlitwa, a jej owoce z pewnością dadzą
znać o sobie. Do zobaczenia na kolejnej pielgrzymce.
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Uczniowie SP Domaszowice na Ogólnopolskim Biegu w Korfantowie

W
dniu 05.11.2021 roku siedmioro uczniów Szkoły

Podstawowej im. Stefana Żeromskiego

w Domaszowicach reprezentowało naszą Gminę
w XXXIII Biegu Przełajowym w Korfantowie. Cross cieszy

się dużą popularnością i jest jednym z najstarszych biegów dla

dzieci i młodzieży w Polsce. W tegorocznej edycji

wystartowało ponad 300 osób! Uczniowie wypadli bardzo

dobrze. Młodsi mieli do pokonania 600 metrów, starsi musieli

się zmierzyć z dystansem 1000 m. Kalina Pierzchawka z klasy

4b oraz Weronika Kondrat z klasy 7b uplasowały się tuż za

podium, na 4 miejscu. Dziewczyny otrzymały dyplomy oraz

nagrody rzeczowe, ponieważ nagradzane było sześć miejsc.

Helena Frychel, Kinga Wojnarska oraz Ziemowit Bursakowski

również zaliczyli dobry start, jednak nie udało się załapać do

czołowej szóstki. Wyśmienicie pobiegł Bartosz Kaczmarek

z klasy 4 b, jednak pechowo przewrócił się przed samą metą,

a pierwsze miejsce było na wyciągnięcie ręki. Największą
niespodziankę sprawił nam Mateusz Izydorczyk, uczeń klasy

8b, który wywalczył złoty medal. Mateusz jest bardzo

utalentowanym sportowo chłopcem, który wytrwale

i sumiennie pracuje na lekcjach wychowania fizycznego.

Gratulujemy z całego serca i życzymy dalszych sukcesów.

Małgorzata Suchecka

Kamila Rusyn

Andrzejki w naszej szkole

W
igilia świętego Andrzeja, czyli popularne andrzejki

od dawien dawna są tradycyjnym wieczorem

wróżb. Tego dnia dziewczęta próbowały
dowiedzieć się czegoś o swojej przyszłości. Chłopcy spotykali

się na podobne wróżby w wigilię świętej Katarzyny, czyli 24

listopada. Jednak z czasem katarzynki uległy zapomnieniu.

Obecnie obrzędy są połączone i obchodzone jako tradycyjne

andrzejki. Stały się też idealnym pretekstem do spędzenia

niezapomnianego czasu w gronie kolegów i koleżanek.
30 listopada 2021 roku w naszej szkole

obchodziliśmy andrzejki – dzień wróżb i zabaw. Samorząd

Uczniowski wspólnie z opiekunami przygotowali specjalne

wróżby dla wszystkich uczniów. Pani Kamila Rusyn i Pani

Małgorzata Suchecka wcieliły się w role wróżek i odwiedziły
każdą klasę, aby zaprezentować przygotowane wróżby

i zabawy. Dzieci przekuwały papierowe serduszka z imionami,

losowały wróżbę oraz motto, które ma im towarzyszyć przez

cały rok. Dzięki wróżbom dowiedzieliśmy się, że będziemy

mieli w przyszłości dużo lekarzy, nauczycieli, architektów oraz

policjantów i strażaków. Podczas zabawy śmiechu było co

niemiara.
Z powodu pandemii andrzejki odbywały się w nieco

innej formie, niż w poprzednich latach, ale również było
mnóstwo uśmiechu, zaciekawienia oraz świetnej zabawy, która

towarzyszyła w tym dniu od samego rana.
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Turniej Tymbarka

R
eprezentacja LUKS Amicus zaliczy a udany wyst p

w najpopularniejszych rozgrywkach pi karskich dla

dzieci "Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku".

Turniej odby si w Smarchowicach Wielkich. Pogoda nie

rozpieszcza a, ale ch opcy byli bardzo dzielni i wytrwali.I cho

nie uda o si zakwalifikowa do rozgrywek wojewódzkich

(przechodzi tylko jedna dru yna) nasi uczniowie

ł ę
ł

ł ę
ł ł ć

ł ę ć
ż

zaprezentowali wysoki poziom.Przede wszystkim pochwa a

nale y im si za "czyst ",kulturaln gr .
Sk ad dru yny : Ol iwier Dudek ,Mi osz

Janowski,Adam Januszkiewicz,Bartosz Kaczmarek,Filip

Kulczycki, Kacper Kurzac, Patrk Leszczy ski, Oskar Migda ,

Micha Stanis awczyk.
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Turnieje Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Domaszowice

W
dniach 9,10 października 2021 r. odbyły się

Turnieje Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn

o Puchar Wójta Gminy Domaszowice.

Do rywalizacji przystąpiły trzy drużyny pań oraz pięć drużyn

panów. Głównym celem imprezy była aktywizacja oraz

integracja mieszkańców Gminy Domaszowice.Zawodnicy

prezentowali wysoki poziom, zatem rozgrywane mecze były
wyśmienitym, siatkarskim widowiskiem. Turnieje wzbudzały
wiele emocji, jednak najważniejsza była dobra zabawa

i sentymentalny powrót w szkolne mury.
Poniżej prezentujemy wyniki:

Turniej Siatkówki Pań wygrały uczennice SP

Domaszowice LUKS „Amicus”. Statuetkę najlepszej

zawodniczki otrzymała Aleksandra Barszcz. Natomiast

Turniej Siatkówki Panów wygrała drużyna braci Jarosława

i Tomasza Pizuńskich.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale,

a zwycięzcy okazałe puchary, które zostały wręczone przez

Wójta Gminy Domaszowice Urszulę Medyk oraz Sekretarz

GminyAnnę Bodzioch.
Puchary, statuetki oraz poczęstunek zostały

zakupione z dotacji Urzędu Gminy Domaszowice na

upowszechnianie i rozwijanie sportu szkolnego.

Małgorzata Suchecka

Małgorzata Suchecka
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Powiatowe Halowe Turnieje Piłki Nożnej

W
październiku uczniowie Szkoły Podstawowej im.

Stefana Żeromskiego w Domaszowicach wzięli

udział w powiatowych rozgrywkach halowej piłki

nożnej w Świerczowie. Chłopcy z rocznika 2007-2008 zajęli

III miejsce. Zagrali dwa dobre mecze, jednak przeciwnicy

okazali się mocniejsi. Drużyna chłopców z rocznika 2011-

2009 wywalczyła II miejsce.
Należy jednak podkreślić, że nasz zespół składał się

głównie z uczniów klasy czwartej, zatem byli najmłodszymi

uczestnikami turnieju.
Z wielką radością przyglądamy się jak rozwijają

swoje sportowe talenty.

Małgorzata Suchecka

SZKOŁA PODSTAWOWA W DOMASZOWICACH

PRZEDSZKOLE

Dzień Uśmiechu

W
tym roku Światowy Dzień Uśmiechu

obchodziliśmy we wtorek 5 października. Była to

nie tylko okazja do rozmów o emocjach, ale i do

wspólnej zabawy z kolegami i koleżankami z grupy. W naszym

przedszkolu było bardzo radośnie i wesoło, a to za sprawą
wyjątkowego święta- Światowego Dnia Uśmiechu. Dzieci

mogły wysłuchać bajek o uśmiechu, wziąć udział w zabawach,

kolorować obrazki przedstawiające radosne minki. Był to

naprawdę radosny dzień. Mamy nadzieję, że dobry humor

będzie dopisywał dzieciom każdego dnia, nie tylko od święta.
Przedszkolaki udały się z paniami nauczycielkami na

spacer. Podczas marszu ulicami Domaszowic dzieci rozdawały
przechodniom kotyliony- żółte uśmiechnięte słoneczka oraz

kierowcom "swój uśmiech".Odwiedzi ły również
zaprzyjaźnione instytucje Urząd Gminy Domaszowice,

Ośrodek Pomocy Społecznej i Bibliotekę Gminną. Pani Wójt

Urszula Medyk wraz z panią sekretarz Anną Bodzioch

przywitały dzieci z uśmiechem, wręczając dzieciom słodkości.
Nasze przedszkolaki wraz z panią Dyrektor Alicją

Lew oraz z paniami chciały poprzez spacer po okolicy w dzień
uśmiechu przypomnieć wszystkim, jak ważny jest uśmiech

i jak wiele dobrego może on zdziałać w codziennym szarym

życiu każdego człowieka.
Był to naprawdę radosny i uśmiechnięty dzień i oby

jak najczęściej uśmiech gościł na twarzach naszych

podopiecznych, nauczycieli, a także rodziców.

Katarzyna Rozdolska

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny

N
asze przedszkolaki uwielbiają spotkania ze

strażakami, którzy czasami nas odwiedzają. . Takie

wizyty strażaków utrwalają wiedzę przedszkolaków

w zakresie bezpieczeństwa, oraz zachęcają najmłodszych do

służby w straży pożarnej. Dzięki takim spotkaniom, które

organizuje Pani Dyrektor Alicja Lew, dzieci nie boją się
strażaków, chętnie uczą się pierwszej pomocy, przygotowują
się do ewakuacjii biorą udział w zawodach strażackich. Znając

upodobania naszych pociech do zawodu strażaka, Pani

Dyrektor Alicja Lew zdecydowała o udziale naszych

przedszkolaków w Ogólnopolskim Strażackim Konkursie

Plastycznym Związku OSP RP. Opiekunem akcji była pani

Sabina Buchta. Konkurs miał na celu zainteresowanie

wszystkich ochroną przeciwpożarową, działalnością straży

pożarnych, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz

propagowanie pozytywnych postaw społecznych, a także

rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych. Rodzice i

dzieci nie zawiedli nas, w konkursie wzięło udział siedmioro

naszych wychowanków: Julia Grondowa, Julia Dróżdż, Ola

Krzemowska, Filip Wołczański, Gabriel Chrząszcz, Nikodem

Balicki, Antoni Kurek. Dla nas wszystkie dzieci są wygrane,

Pani Dyrektor Alicja Lew szykuje już super nagrody.

Gratulujemy dzieciom i ich rodzicom pomysłowości

i zachęcamy do udziału w następnych konkursach.
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

D
zień Edukacji Narodowej to wyjątkowy dzień dla

wszystkich pracowników oświaty. Nasze

przedszkolaki również chciały podziękować w tym

dniu, naszej ukochanej Pani Dyrektor, ukochanym paniom

wychowawczyniom i pracownikom przedszkola za uśmiech,

życzliwość i trud włożony w ich wychowanie, za opiekę, dobre

rady, czyste sale, wszelkie naprawy oraz smaczne posiłki.

Słowa tych podziękowań zawarte były w wierszach,

piosenkach i tańcach, przygotowanych przez dzieci pod

kierunkiem pani Małgorzaty Wojnowskiej, Sabiny Buchty

i Ilony Chrząszcz.
Za ciekawy i udany występ przedszkolaki zostały

nagrodzone gromkimi brawami. Na zakończenie dzieci

rozdały Pani Dyrektor, nauczycielom i pracownikom

przedszkola małe upominki. Po części artystycznej, głos

zabrała Pani Dyrektor Alicja Lew, dziękując za serce, które

wszyscy pracownicy wkładają w swoją pracę, za osiągnięcia,

za kreatywność, entuzjazm i uśmiech na twarzy.

Na zakończenie tej miłej uroczystości Pani Dyrektor życzyła
wszystkim zdrowia, pomyślności i radości z wykonywanej

pracy oraz powodzenia w życiu zawodowym i osobistym. W

tym dniu w naszym przedszkolu gościła również Pani Wójt

Urszula Medyk. Pani Wójt zabrała głos kierując do Grona

Pedagogicznego i Niepedagogicznego, wiele ciepłych słów

oraz życzeń dalszej, owocnej pracy. Przedszkolaki, które tego

dnia wyglądały bardzo elegancko od rana wręczały swoim

paniom kwiatki i laurki. Ten dzień dla wszystkich upłynął
w miłej i serdecznej atmosferze, a wrażenia na długo pozostaną
w pamięci.

Małgorzata Wojnowska

Sabina Buchta
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DZIEŃ DYNI

2
9 października w Publicznym Przedszkolu

w Domaszowicach rozstrzygnięty został jesienny

konkurs na Najpiękniejszą Dynię. Do konkursu

zgłoszone zostały 63 prace, które bardzo pozytywnie

zaskoczyły organizatorów . Okazuje się, że tradycja

dyniowa bardzo dobrze się przyjęła w naszym przedszkolu

i wyzwoliła w rodzicach i dzieciach ogromną kreatywność.

Wśród prac znaleźć można było między innymi:

Czarownicę, pająka, Myszkę Miki, bałwana Olafa,

Minionka, Elzę, zwierzęta, kompozycje bukietów, Poppy.

Jury w składzie: Alicja Lew – dyrektor przedszkola,

Małgorzata Wojnowska, Sabina Buchta, Ewelina Wolska

nie miały łatwego zadania. Ostatecznie wybrano 10 prac,

które były kreatywne i najpiękniejsze. Pozostałe prace też
były przepiękne i zasłużyły na wyróżnienie. Pani dyrektor

Alicja Lew wręczyła wszystkim uczestnikom konkursu

dyplomy, nagrody rzeczowe oraz małą słodkość. Pani

Dyrektor podziękowała dzieciom oraz rodzicom za tak

duże zainteresowanie konkursem. Przygotowanie takiej

dyni wymaga dużo pracy i zaangażowania - mówiła Pani

Dyrektor Alicja Lew – to wspaniały sposób na wspólne

spędzanie czasu rodziców z dziećmi, zachęcamy

wszystkich do tak aktywnego udziału w innych rodzinnych

konkursach. Tego samego dnia świętowaliśmy „Dzień
Dyni”. Wszyscy przyszli ubrani na kolor pomarańczowy. „
Dzień Dyni” pozwolił i wzbogacił naszą wiedzę na ich temat.

Dzieci wzięły udział w licznych zabawach z udziałem dyni:

dyniowe kręgle, slalom dyniowy, rozwiązywały dyniowe

łamigłówki. Na zakończenie dzieciaki wraz z paniami udały

się do swoich sal, aby wykonać na dużym arkuszu papieru

najpiękniejszą dynię. Dzieci wykazały się ogromną
kreatywnością i jednocześnie świetnie się bawiły. Wszyscy

byliśmy zachwyceni efektem końcowym.

Małgorzata Wojnowska

Ilona Chrząszcz

PRZEDSZKOLE

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK

D
nia 5 listopada 2021r. w Publicznym Przedszkolu w
Domaszowicach obchodziliśmy Międzynarodowy
Dzień Postaci z Bajek z Myszką Minnie i Myszką

Miki. Przedszkolaki z grup: Misie, Biedronki, Smerfy i
Słoneczka, wzięły udział w bajkowym spotkaniu, podczas
którego opowiadały o swoich ulubionych postaciach z bajek. Z
o k a z j i t e g o d n i a d z i e c i w y s ł u c h a ł y n a g r a n i a
personalizowanego dla przedszkolaków z Publicznego
Przedszkola w Domaszowicach. W roli głównej Marshall,
bohater z bajki „Psi Patrol” ,pozdrowił wszystkie dzieci oraz
Panią Dyrektor Alicję Lew, złożył wszystkim serdeczne
życzenia oraz pokazał zabawne sztuczki. Pani Ilona i
Dominika z okazji tego dnia przygotowały zabawy
wymagające wykazaniu się znajomością treści bajek, tych
znanych i mniej znanych, m.in. dzieci rozwiązywały zagadki,
dotyczące bajkowych postaci, rozpoznawały bajkę po
rekwizycie oraz po przeczytaniu fragmentu książki. Była
przedstawiona prezentacja multimedialna, muzyczne
zgadywanki bajkowe, zabawy ruchowe oraz czytanie bajek.

Dzieci bardzo dobrze znają bajki i świetnie radziły
sobie z zadaniami. W tym dniu przypominaliśmy bajki, które są
ważnym elementem dzieciństwa. Dzień Postaci z Bajekjest
doskonałą okazją do rozwijania zainteresowań czytelniczych
wśród dzieci. Wartościowe książki kształcą w dzieciach
odpowiednie postawy moralne, rozwijają dziecięcą fantazję,
pamięć oraz bogacą słownictwo. Bajkowe postacie sprawiają,
że świat dziecka staje się radosny i kolorowy. Na zakończenie
dnia dzieci wykonały piękne prace plastyczne. Nasza
wspaniała Pani Dyrektor Alicja Lew nie zapomniała

o słodkościach, którymi dzieci zostały obdarowane.
Przedszkolaki miały zrobione pamiątkowe zdjęcia z Myszką
Miki i Myszką Minnie. Dzień Postaci z Bajek był doskonałą
okazją do świetnej zabawy i rozwijania zainteresowań
czytelniczych. Dzieciom ten dzień przyniósł wiele radości.
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Narodowe Święto Niepodległości w Publicznym Przedszkolu w Domaszowicach

D
nia „11 listopada 1918 zapamiętamy już na

zawsze…” – słowa pieśni patriotycznej pokazują
podniosły nastrój tego dnia.Po 123 latach niewoli,

Polska odzyskała niepodległość. Dlatego też każdego roku 11

listopada obchodzimy nasze święto narodowe – Święto

Niepodległości.Pielęgnując tradycje oraz patriotyzm, 16

l i s topada 2021 r. w Pub l i cznym Przedszko lu

w Domaszowicach obchodziliśmy rocznicę odzyskania przez

nasz kraj niepodległości. Głównym celem uroczystości było
kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego

kultury i tradycji oraz poznanie symboli narodowych naszego

kraju. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Alicja Lew,

przybliżając przedszkolakom temat niepodległości

i wprowadzając w podniosły nastrój.Z tej okazji wszystkie

dzieci przyszły ubrane na galowo i uroczyście świętowały ten

wyjątkowy dla Polaków dzień.Podczas występu dzieci

recytowały wiersze patriotyczne, śpiewały piosenki. Nie

zabrakło tańca i zabawy przy piosence „ Jestem Polką

i Polakiem”. Dumnie, przyjmując właściwą postawę na

b a c z n o ś ć , o d ś p i e w a l i ś m y h y m n „ M a z u r e k

Dąbrowskiego”.Dziękiudziałowiw tego typu uroczystościach

przedszkolaki od najmłodszych lat uczą się patriotyzmu,

kształtują pozytywne postawy i uczucia patriotyczne.
Po uroczystości Pani Dyrektor Alicja Lew ogłosiła

wyniki konkursu plastycznego pt. „Kotylion – symbol

niepodległej”. W konkursie wzięło udział 33 przedszkolaków,

wszystkie prace były ładne i zostały nagrodzone dyplomami,

kolorowankami o tematyce patriotycznej i słodkościami. Pani

Dyrektor Alicja Lew i opiekunki konkursu – pani Sabina

Buchta i Małgorzata Wojnowska, gratulują wszystkim

uczestnikom i zachęcają do udziału w następnych konkursach.
Ten szczególny dzień skłonił do refleksji na temat patriotyzmu.

To przecież w przedszkolu poznajemy symbole

narodowe, uczymy się hymnu, poznajemy bliższe i dalsze

środowisko, spotykamy się z legendami , ocieramy się
o historię... jesteśmy Polakami.

PRZEDSZKOLE

Sabina Buchta
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Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

W
dniu 22.11.2021 r. w Publicznym

Przedszkolu w Domaszowicach odbył
się „Międzynarodowy Dzień Praw

Dziecka”. Panie nauczycielki oraz wszystkie
dzieci przyszły do przedszkola ubrane na
niebiesko. Pani Dyrektor Alicja Lew serdecznie
powitała dzieci i wprowadziła w tematykę dnia,
tak aby w szczególny sposób uczcić kolejną
rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach
Dziecka. Dzieci z zaciekawieniem słuchały
i sumiennie odpowiadały na pytania.

W ten sposób nasza Pani Dyrektor
zaangażowała dzieci w dalszą część dnia.Później
Pani Dominika Kosiedowska oraz Pani Sabina
Buchta z pomocą prezentacji przedstawiły prawa
dziecka. Panie nauczycielki prowadziły rozmowy
na temat praw dzieci, o ich potrzebach, roli
rodziców i opiekunów np. tajemnicy, radości,
s zacunku , edukac j i , zabawy i czasu
wolnego.Dzieci zaciekawiły filmiki ukazujące
sytuacje ich rówieśników w różnych krajach.
Temat ten był podstawą do wywiązania się
interesującej dyskusji. Później dzieci obejrzały
bajkę pt. „Prawa dziecka z Ruby i Jackiem” co
jeszcze bardziej przybliżyło im temat.

Po zakończonej rozmowie panie
nauczycielki dodatkowo namalowały niebieskie
serduszka na policzkach dzieci,który jest
symbolem Funduszu Narodów Zjednoczonych na
rzecz Dzieci UNICEF. Następnie zrobiliśmy wspólne zdjęcie
wraz z hasztagiem #dlakażdegodziecka. Nasze przedszkolaki z
wielkim zaangażowaniem wykonały również prace
plastyczną, która obrazowała ich wymarzony dom. Przez cały
dzień odbywały się ciekawe i rozwijające zajęcia
wzbogacające wiedzę dzieci na temat praw najmłodszych

obywateli. Celem dzisiejszego dnia było uświadomienie
dzieciom, jak ważne są ich prawa oraz wyzwalanie
spontanicznej radości poprzez zabawę,a co najważniejsze
uświadomienie dzieciom,że w ich otoczeniu są osoby, do
których mogą zwrócić się o pomoc.

PRZEDSZKOLE

Dominika Kosiedowska

SOŁECTWO

Święto Pieczonego Ziemniaka w Siemysłowie.

W
dniu 10 października 2021 r. w Siemysłowie

obchodzone było Święto Pieczonego Ziemniaka.

Wspania ła aura jesiennego popo łudnia

zgromadziła wiele rodzin w parku. Placki ziemniaczane, frytki,

kręciołki z ziemniaków oraz ciasta były główną atrakcją dla

wszystkich gości. Nikt nie narzekał na nudę. Dzieci miały do

swojej dyspozycji dmuchańce, liczne gry i zabawy, słodką
watę cukrową i lody. Nieco starsi uczestniczyli

w przejażdżkach terenowym “gazikiem” oraz motorem Grupy

Rekonstrukcji Historycznej OKA Namysłów. Zabawę
prowadził zespółAMATIS.

Głównym punktem imprezy była licytacja na rzecz chorego

na SMA Antosia z Wołczyna. Wielkie serca ludzi

zaangażowanych w organizację Święta Pieczonego Ziemniaka

oraz przybyłych Gości, pozwoliły zebrać piękną kwotę
6 772,53 PLN + 10 EUR.

Dziękujemy za czynny udział w wydarzeniu i jednocześnie

zapraszamy do dalszego wspieraniaAntosia, ponieważ zbiórka

trwa nadal www.siepomaga.pl/walka-antosia oraz Facebook

na stronie Licytacje-Antoś kontra SMA.
Serdeczne podziękowania składamy również do wszystkich

sponsorów, darczyńców oraz osób, które wsparły nas

w organizacji tego wydarzenia: GOBARTO ZALESIE – Pan
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SOŁECTWO

Jacek Jagiełłowicz, LIFT Polska Kamienna, Nadleśnictwo

Namysłów, AGROMUND Namysłów, KUBOT Namysłów,

MIMARK Namysłów, SAADBAU Oleśnica, SOLAB

Namysłów, SOQŁ BARBERSHOP Namysłów, Stacja

Kontroli Pojazdów Mateusz Żak Namysłów, Grupa

Rekonstrukcji Historycznej OKA Namysłów, Grupa

Motocyklistów z Namysłowa, P.H.U. CENTAUR Krzysztof

Kozielski Głuszyna, Zespół AMATIS + DJ Mario, Pasieka

Bartnik Siemysłów, Pani Anna Opala, Pani Grażyna

Panasińska, Pan Krzysztof Sarnicki, Pan Zbigniew Gołyski.
W szczególny sposób dziękujemy siemysłowskim

gospodyniom, na które zawsze można liczyć. Panie upiekły
pyszne ciasta, ciastka i ciasteczka, a także pomagały
w obsłudze całego wydarzenia.

Krzysztof Białkowski

SPORT

Grupa młodzieżowa w Polonii Domaszowice

P
o wielu latach tzw.

"posuchy" w klubie

s p o r t o w y m L Z S

Polonia Domaszowice

zosta ła reaktywowana

drużyna młodzieżowa. Jest

to grupa dzieci w wieku od 8

do 10 lat. Są to dzieci

z naszej Gminy, będące

u c z n i a m i S z k o ł y

Podstawowej im. Stefana

Ż e r o m s k i e g o

w Domaszowicach. Dzieci

biorą udział w treningach,

k t ó r e p r o w a d z i

p r o f e s j o n a l n y t r e n e r

z licencją trenerską. Grupa

młodzieżowa uczestniczyła
w dwóch turniejach pt.

"Bawi nas piłka", które ma

n a c e l u z a b a w ę
i promowanie piłki nożnej

w ś r  ó  d d  z  i  e  c  i

i m ł o  d  z  i  e ż y .

Uczestniczyliśmy z tą grupą
na turnieju o puchar Starosty

w Wilkowie.
Podziękowania kieruję dla

P a n i M a ł g o r z a t y

Sucheckiej, Dyrekcji Szkoły w Domaszowicach za pomoc w

powstaniu tej grupy młodzieżowej. Bardzo dziękujemy i

liczymy na dalszą współpracę. Dziękuję, również rodzicom za

to, że zdecydowali się wcielić swoje dzieci w szeregi naszego

klubu. Liczę, że ta grupa systematycznie się będzie

powiększała i w niedalekiej przyszłości będzie liczyć dużo

więcej dzieci i młodzieży.

Grzegorz Swędrak - Prezes



KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH

Warsztaty kulinarne dla Kół Gospodyń Wiejskich pod patronatem
Marszałka Województwa Opolskiego

W
dniach 19, 20 listopada 2021 r. Panie z Koła

Gospodyń Wiejskich we Włochach uczestniczyły
w warsztatach kulinarnych dla Kół Gospodyń

Wiejskich pod patronatem Marszałka Województwa

Opolskiego.
W pięknej scenerii Pałacu Pawłowice Panie

pierwszego dnia zgłębiały swoją wiedzę na temat kuchni

śląskiej, ale troszeczkę w nowoczesnej odsłonie. Warsztaty

tego dnia prowadził Pan Patryk Buchta- właściciel firmy oraz

szef kuchni Pracowni Smaków z Jełowej. Panie były pod

ogromnym wrażeniem wiedzy jaką posiada Pan Patryk,

a największym wyzwaniem dla nich było zrobienie deseru,

którym były lody dyniowo-śliwkowe na ciekłym azocie.

Ciekawostką dla Pań było zrobienie popcornu z kaszy

gryczanej.

Drugiego dnia nasze członkinie miały przyjemność
poznać Pana Pawła Ochmana, który jest autorem bloga

weganon.pl jest weganinem i znawcą kuchni kresowej.

To właśnie kuchnia kresowa była tematem warsztatów. Panie

robiły pyszne dania Vege. Tego dnia wyzwaniem również był
deser- Stanisławowski kisiel jabłkowy na czerwonym winie.

Na zakończenie warsztatów Panie otrzymały
przepisy wykorzystywane na warsztatach dodatkowo książki

z przepisami oraz nie obyło się bez tzw. ścianki gdzie wszystkie

koła pozowały do wspólnych zdjęć z organizatorami oraz

prowadzącym. Było miło i na pewno weźmiemy udział
w kolejnych warsztatach jak będzie taka możliwość.

Ewelina Kubisiewicz
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SPORT

Runda jesienna klasy „A” zakończona.

Z
akończona runda jesienna w klasie „A” naszej drużyny
seniorskiej, wyszła nie najgorzej, aczkolwiek jest mały
niedosyt, ponieważ w kilku meczach straciliśmy

pechowo kilka punktów. Przed naszą drużyną runda wiosenna i
cel jakim jest utrzymanie w tej klasie rozgrywkowej zostanie
wykonany. Dziękuję zawodnikom, trenerowi, działaczom za
trud i zdrowie jakim wykazali się. Podziękowania kieruję
w kierunku naszej Gminy za każdą okazaną pomoc,
sponsorom, którzy w dużym stopniu pomogli naszemu
klubowi. Bardzo dziękujemy.

W naszym klubie w najbliższym czasie zostaną
wybrane nowe władze. Funkcję Prezesa LZS Polonia
Domaszowice piastowałem przez kilkanaście lat i z tego
miejsca chcę wszystkim serdecznie podziękować za
współpracę, nie będę wymieniał, bo jest ich bardzo dużo.
Swoim doświadczeniem i wiedzą jaką przez tyle lat nabyłem,
będę przekazywał nowym sternikom naszego klubu. Jeszcze
raz bardzo dziękuję.

Ze sportowym pozdrowieniem LZS Polonia Domaszowice.

Grzegorz Swędrak - Prezes

NA TALERZU

·
·
·
·
·
·
·

·
·
·

·

·

·

·

250 g miodu
150 g masła
180 g cukru
500 g mąki
1 jajko
2 żółtka
2 łyżki przyprawy do

piernika
80 ml mleka
1,5 łyżeczki sody
50 g orzechów włoskich

ok. 400 g powideł
śliwkowych

opcjonalnie, ale warto
dodać: likier amaretto lub
pomarańczowy

czekoladowa (200 g
czekolady deserowej, 80 g
masła, 2 łyżeczki miodu)

lub lukier kakaowy (300 g
cukru pudru, 2 łyżki kakao,
1/3 szklanki wrzącej wody,
2 łyżeczki miodu)

Przełożenie

Polewa

Piernik Staropolski poleca Przepis:Justyna Matysik

Piernik idealny – najsmaczniejszy piernik dojrzewający. Piernik jest niezawodny, aromatyczny
i rozpływa się w ustach… Można go przełożyć powidłami śliwkowymi lub ulubionymi masami
(np. orzechową, marcepanową, z suszonej śliwki). Polukrować lub polać czekoladą. Ciasto na
piernik najlepiej zagnieść 4 – 6 tygodni przed świętami, a upiec na tydzień przed Bożym
Narodzeniem. Oprócz piernika, z ciasta można wykrawać malutkie, puchate pierniczki :-).

Przygotowanie

Polewa czekoladowa

Lukier kakaowy

Miód, masło i cukier włożyć do szerokiego garnka i mieszając drewnianą łyżką zagotować.

Odstawić z ognia, przestudzić. Do masy (może być ciepła) dodać mąkę, jajko i żółtka,

przyprawę do piernika i wyrabiać łyżką na jednolitą masę. Wlać mleko wymieszane z sodą,

dodać bardzo drobno posiekane lub rozdrobnione orzechy. Wyrabiać drewnianą łyżką lub

mikserem na małych obrotach przez ok. 10 minut. Masę przełożyć do szklanego lub

kamiennego naczynia, przykryć podwójnie złożoną ściereczkę oraz uchyloną pokrywką
i odstawić w chłodne miejsce na 2 - 3 tygodnie. Dojrzałe ciasto piernikowe wyłożyć na stolnicę
oprószoną mąką i zagnieść gładką kulę. Rozwałkować na podsypanej mąką stolnicy na równy

placek o wymiarach dużej blachy z wyposażenia piekarnika. Przełożyć na blachę wyłożoną
papierem do pieczenia i piec w temperaturze 180 stopni C (góra i dół bez termo obiegu) przez

ok. 30 minut. Ciasto się trochę zrumieni i może stwardnieć po ostudzeniu. Przekroić pionowo

(niepoziomo) na 3 części (3 mniejsze prostokąty), przełożyć powidłami. Przed przełożeniem

ciasto warto skropić likierem.
Zawinąć szczelnie w folię aluminiową i odstawić w chłodne miejsce na minimum 1 tydzień.

Po tym czasie ocieplić w temp. pokojowej, podzielić na 3 "kostki" i polać polewą czekoladową
lub lukrem. Przechowywać w pojemniku na ciasto.

: do rondla włożyć połamaną na kosteczki czekoladę, pokrojone masło
oraz miód. Cały czas mieszając podgrzewać masę na małym ogniu aż czekolada się roztopi

i powstanie gładka polewa. Od razu odstawić z ognia i ostudzić.
: cukier puder i kakao przesiać do miski, wymieszać. Miód rozpuścić

w wodzie i zagotować, stopniowo wlewać do cukru jednocześnie mieszając łyżką aż polewa

będzie gładka i błyszcząca.
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