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Gmina Domaszowice złożyła kolejne wnioski do
programu Rządowego Funduszu Polski Ład

W

chwili obecnej oczekują na akceptację wnioski
o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski
Ład - Program Inwestycji Strategicznych, złożone
przez Gminę Domaszowice w 2022 r. Aplikowaliśmy o środki
finansowe na następujące inwestycje:
1. Budowa garaży dla OSP w Wielołęce oraz we Włochach.
Wartość inwestycji: 2 000 000 zł. Kwota wnioskowanych
środków: 1 700 000 zł.
Budynki OSP w Wielołęce oraz we Włochach
są niewystarczające dla zapewnienia odpowiednich
warunków, biorąc pod uwagę posiadany przez nie sprzęt.
Inwestycja obejmie projekty oraz budowę garaży dla obu
jednostek, co spowoduje wzrost efektywności prowadzonych
przez nie działań.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
w miejscowości Włochy i Dziedzice.
Wartość inwestycji: 6 000 000 zł. Kwota wnioskowanych
środków: 5 700 000 zł.
Zostanie wybudowana sieć kanalizacyjna
w miejscowościach Włochy i Dziedzice do której podłączeni
zostaną mieszkańcy. Inwestycja wpłynie na poprawę jakości
życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego.
3. Budowa dróg gminnych w Siemysłowie
Wartość inwestycji: 1 950 000 zł. Kwota wnioskowanych
środków: 1 911 000 zł.
Inwestycja zakłada wybudowanie ok. 900 m dróg
wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Siemysłów.

Planowane do wybudowania drogi obecnie mają nawierzchnię
gruntową i utrudniają mieszkańcom komunikację. Inwestycja
ma na celu polepszenie warunków życia mieszkańców
Siemysłowa, tj. miejscowości w której funkcjonowało
zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej.
Obecnie część mieszkańców wsi posiada dojazd do swoich
posesji przez drogę asfaltową, a pozostali dojeżdżają drogami
gruntowymi, aby wyrównać warunki życia w całej wsi
konieczne jest zrealizowanie planowanej inwestycji.
4. Budowa Gminnego Centrum Kultury w Domaszowicach
wraz ze strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej.
Wartość inwestycji: 7 500 000 zł. Kwota wnioskowanych
środków: 6 375 000 zł.
Powstanie wielofunkcyjny budynek, będący siedzibą
Gminnej Biblioteki Publicznej (GBP) i OSP. Znajdzie się tam
multimedialna sala widowiskowo-konferencyjna
wykorzystywana m.in. na potrzeby Urzędu Gminy
Domaszowice, wszystkich podległych jednostek
organizacyjnych oraz pomieszczenia przeznaczone na
działalność organizacji społecznych. Inwestycja ta zaspokoi
potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy. Nastąpi
ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko poprzez
wyposażenie w energooszczędne oświetlenie LED,
zaopatrywanie obiektu w ciepło z pompy ciepła lub
równoważnego rozwiązania a energii elektrycznej
z mikroinstalacji fotowoltaicznej.
Paweł Janusz

Dodatkowe patrole policji na terenie gminy Domaszowice

W

dniu 23 marca 2022 r. w Urzędzie Gminy
Domaszowice odbyło się spotkanie Wójta Gminy
Domaszowice Urszuli Medyk z Zastępcą
Komendanta Powiatowego Policji w Namysłowie mł. insp.
Przemysławem Stankiewiczem. Podczas spotkania zostało
podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Domaszowice,
a Komendą Powiatową Policji w Namysłowie w sprawie
zorganizowania dodatkowych służb Policji w czasie
ponadnormatywnych. Na ten cel ze środków Gminy

przeznaczono kwotę 5 000,00 zł. W ramach zawartego
porozumienia Komendant Powiatowy Policji zobowiązuje się
w 2022 roku do zorganizowania dodatkowych patroli
w rejonach najbardziej zagrożonych, zidentyfikowanych na
podstawie analizy bezpieczeństwa oraz w oparciu o wskazania
władz samorządowych i oczekiwania społeczne wyrażone
przez mieszkańców. Mamy nadzieję, że dzięki zwiększonej
liczbie policyjnych patroli uda się uzyskać wysoki poziom
bezpieczeństwa na terenie gminy Domaszowice.
Edyta Matkowska
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Gmina Domaszowice przystąpiła do realizacji
Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

G

mina Domaszowice zawarła z Wojewodą Opolskim
umowę w sprawie wysokości i trybu przekazywania w
2022 r. środków Funduszu Solidarnościowego
zwanego dalej „Funduszem'' na realizację zadania w ramach
resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki
Społecznej„.
Na podstawie tej umowy Ośrodek Pomocy
Społecznej w Domaszowicach będzie realizował resortowy
Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka
wytchnieniowa” – edycja 2022.
Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 39 168,00
zł, wartość dofinansowania ze środków Funduszu
Solidarnościowego wynosi 39 168,00 zł.

Okres realizacji Programu od kwietnia 2022 r. do
grudnia 2022 r.
Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub
opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z
orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami ze znacznym
stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami
równoważnymi poprzez odciążenie opiekunów od
codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem
opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.
OPS w Domaszowicach zaplanował wsparcie dla
opiekunów 1 dziecka niepełnosprawnego i 3osób ze znacznym
stopniem niepełnosprawności w ramach pobytu dziennego w
miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Informacja o rozpoczęciu prac nad Strategią Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Domaszowice na lata 2023-2030

W

ójt Gminy Domaszowice informuje o rozpoczęciu
prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Domaszowice na lata 2023 -

2030.

Zamierzeniem Gminy Domaszowice jest
opracowanie i wdrożenie Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych na lata 2023 - 2030 w celu
o s i ą g n i ę c i a z r ó w n o w a ż o n e g o
i długoterminowego rozwoju pomocy społecznej,
wyrównywania warunków życia i pracy poprzez
zaspokajanie potrzeb ludności w różnym wieku, usuwania
nierówności społecznych, kształtowania stosunków
społecznych.
Dokument składać się będzie z syntetycznej
diagnozy stanu istniejącego, analizy słabych i mocnych stron,
szans i zagrożeń oraz celów strategicznych.
Główne etapy prac nad Strategią Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Domaszowice na lata 2023 2030:

1) Zebranie danych o sytuacji w gminie (diagnoza), w tym
statystycznych i rejestrowych, badania społeczności gminy.
2)Analiza zebranych danych i informacji.
3) Przeprowadzenie otwartych warsztatów.
4) Opracowanie i zredagowanie tekstu strategii.
5) Konsultacje społeczne strategii.
6) Przedstawienie projektu strategii do uchwalenia przez
Radę Gminy Domaszowice.
7) Uchwalenie strategii.
Na podstawie Zarządzenia Nr OR.0050.18.202
Wójta Gminy Domaszowice z dnia 25 lutego 2022 r. został
powołany Zespół ds. opracowania, wdrożenia,
monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Domaszowice na lata 2023 2030.
W związku z powyższym do udziału w pracach nad
strategią zapraszam wszystkich zainteresowanych. Osobą
upoważnioną do udzielania szczegółowych informacji na
temat strategii jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Domaszowicach – Bożena Białkowska.
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Gmina Domaszowice przystąpiła do realizacji
Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022

G

mina Domaszowice zawarła z Wojewodą Opolskim
umowę w sprawie wysokości i trybu przekazywania
w 2022 r. środków Funduszu Solidarnościowego
zwanego dalej „Funduszem'' na realizację zadania w ramach
resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022.
Na podstawie tej umowy Ośrodek Pomocy
Społecznej w Domaszowicach będzie realizował resortowy
Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent
osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.
Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 160 650,00
zł, wartość dofinansowania ze środków Funduszu
Solidarnościowego wynosi 160 650,00 zł.
Okres realizacji Programu od kwietnia 2022 r.
do grudnia 2022 r.
Celem Programu jest realizowanie usługi asystenta
jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób
z niepełnosprawnością, zwiększenie szans tych osób
na prowadzenie bardziej samodzielnego, niezależnego
i aktywnego życia poprzez pomoc w podejmowaniu
codziennych aktywności.
Usługi asystenta w szczególności polegają na pomocy w:

· wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez
uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki
oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia
i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy,
znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia
kulturalno-sportowe /rozrywkowe /społeczne),
· zakupach, (z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika
Programu przy ich realizacji),
· załatwianiu spraw urzędowych,
· nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju
organizacjami i instytucjami
· korzystaniu z dóbr kultury i rekreacji (np. muzeum, teatr,
kino, galerie sztuki, wystawy itp.)
· doraźnej, okazjonalnej pomocy w domu , jeśli spełnia cele
określone programem.
OPS w Domaszowicach zaplanował wsparcie dla
opiekunów 2 dzieci niepełnosprawnych, 3 osób ze znacznym
stopniem niepełnosprawności lub innego równoważnego oraz
2 osób z orzeczonym umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności.

INFORMACJA
Wójt Gminy Domaszowice przypomina, że odpady wielkogabarytowe
nie będą odbierane w dniu 31 maja 2022 r. zgodnie z wcześniejszym
harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w Gminie
Domaszowice na rok 2022.
Na wniosek mieszkańców odpady wielkogabarytowe zostały
odebrane w dniu 22 marca 2022 r. o czym wcześniej informowaliśmy.

Justyna Matysik, Andrzej Michta, Monika Witoś, Agata Oleś
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Oznaczanie nieruchomości
ójt Gminy Domaszowice przypomina, że zgodnie
z art. 47b. ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne ikartograficzne (Dz. U. z 2021, poz.
1990 z późn. zm.), właściciele nieruchomości zabudowanych
lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i
budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają
obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie
frontowej budynku
tabliczki z numerem
porządkowym w terminie
30 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o ustaleniu
tego numeru. Oznacza to,
że na każdym budynku
mieszkalnym, biurowcu,
budynku użyteczności
publicznej musi się
znajdować tabliczka. Na
tabliczce, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się
również nazwę ulicy, a w miejscowościach bez nadanych nazw
ulic, umieszcza się nazwę miejscowości. W przypadku gdy

W

budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości,
tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na
ogrodzeniu.
Warto wiedzieć, że niedopełnienie tych obowiązków
stanowi w świetle prawa wykroczenie i grozi nam za nie kara
finansowa. Zgodnie z art. 64 kodeksu wykroczeń (§ 1. i 2.) kto,
będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub
użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku
umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania
w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym
nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości,
podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
Należy pamiętać, że nie posiadając numeru na swojej
nieruchomości ryzykujemy też znacznie poważniejsze
konsekwencje. Może się okazać, że do naszego domu nie będą
mogły trafić służby ratunkowe, a przecież w przypadku
zagrożenia życia każda minuta zwłoki może zadecydować
o życiu lub śmierci. Jak wiadomo, systemy GPS bywają
zawodne, dlatego dla własnego bezpieczeństwa warto
odpowiednio oznaczyć dom, by służby mogły go łatwo
znaleźć.
Jacek Majcher

„Młodość wolna od uzależnień”

U

czniowie Szkoły Podstawowej im. Stefana
Żeromskiego w Domaszowicach w grudniu 2021r.
wzięli udział w konkursie organizowanym przez
Gminną Komisję do Spraw Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Konkurs był podsumowaniem działań
pedagoga szkolnego, który na terenie placówki prowadził
z uczniami klas IV – VIII zajęcia z zakresu profilaktyki
uzależnień. Celem tych działań było propagowanie zdrowego
stylu życia. Zadaniem uczniów było nakręcenie filmiku na
temat „Młodość wolna od uzależnień”.
Zwycięzcami
konkursu zostali: Miłosz Dudek kl. I, Miłosz Janowski kl. IVb,
Oliwier Dudek kl. IV b, Michał Kolbuch kl. IVa, Filip Matejuk
kl. IVa, Zofia Białkowska kl. VIIa. W nagrodę uczniowie
dostali pamiątkowe dyplomy i vouchery do Media Expert.
Ewa Walczak - Janki

Sesje Rady Gminy
W dniach 28 stycznia 2022 r. i 25 lutego 2022 r. odbyły się sesje
Rady Gminy Domaszowice, podczas których podjęto uchwały w
sprawach:
1)przystąpienia przez Gminę Domaszowice do realizacji
Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej' - edycja
2022;
2) przystąpienia przez Gminę Domaszowice do realizacji
Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022;
3)uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaszowice;
4)dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie
Gminy Domaszowice;
5)o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy
Domaszowice na 2022 rok;
6) o zmianie uchwałyNr XXX.243.2021 Rady Gminy
Domaszowice z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej;
7) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji
Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu
Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 20222024;
8) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w

Gminie Domaszowice na lata 2022 - 2025 stanowiącego część
strategii rozwiązywania problemów społecznych;
9)przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Domaszowice w roku 2022;
10) zmiany uchwały nr XIX.158.2020 Rady Gminy Domaszowice
z dnia 28 października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Domaszowice;
11)ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka
ratownika, który uczestniczył w akcji ratowniczej, działaniu
ratowniczym lub ćwiczeniach oraz szkoleniu pożarniczym
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę;
12) rozpatrzenia petycji z dnia 21 grudnia 2021 r. uzupełnionej w
dniach 22.12.2021 r. i 12.01.2022 r. w zakresie podjęcia uchwał: o
zakazie stosowania „maseczek ochronnych”, o zakazie
stosowania kwarantann i izolacji medycznej oraz o zakazie
stosowania „szczepionek” mRNA;
13) zmiany Uchwały Nr I/3/10 Rady Gminy Domaszowice z dnia
2 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych,
Przewodniczącego Rady Gminy, Sołtysów;
14) dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na
terenie Gminy Domaszowice;
15)o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy
Domaszowice na 2022 rok;
16) o zmianie uchwałyNr XXX.243.2021 Rady Gminy
Domaszowice z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej.
Mariola Czochór
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Gminny Dzień Kobiet

D

zień Kobiet, to coroczne święto kobiet o długiej, bo
stuletniej tradycji, obchodzone 8 marca.
Z tej okazji w Gminie Domaszowice w dniu 5 marca
2022 roku w świetlicy wiejskiej w Polkowskiem uroczyście
obchodziliśmy Gminny Dzień Kobiet. W uroczystości udział
wzięli Wójt Gminy Domaszowice Urszula Medyk,
Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice Krzysztof
Białkowski, Sekretarz Gminy Domaszowice Anna Bodzioch,
Zastępca Koła nr 8 Polskiego Związku Emerytów Rencistów
i Inwalidów w Domaszowicach Jerzy Szubert, radni, sołtysi,
pracownicy Urzędu Gminy, Panie z Kół Gospodyń Wiejskich
z terenu Gminy Domaszowice oraz mieszkańcy. Zebranych
przywitała Sekretarz Gminy Domaszowice Anna Bodzioch.
Następnie głos zabrała Wójt Gminy Domaszowice Urszula
Medyk, która wszystkim Paniom złożyła okolicznościowe
życzenia. Życzyła samych pogodnych dni
w życiu, dużo zdrowia, szczęścia, uśmiechu na twarzy
i zadowolenia. Głos zabrał również Przewodniczący Rady
Gminy Domaszowice Krzysztof Białkowski, składając
przybyłym paniom serdeczne życzenia. Zastępca Koła
Seniorów Jerzy Szubert, wręczył wiązankę kwiatów na ręce
Wójt
składając życzenia i podziękowania za dobrą
współpracę.
Wójt Gminy Domaszowice Urszula Medyk wraz
z Przewodniczącym Rady Gminy Krzysztofem Białkowskim
oraz Sekretarz Gminy Anna Bodzioch wraz
z radnymi Ryszardem Rybką i Grzegorzem Sołtysem wręczyli

Paniom okolicznościowe kwiaty oraz symboliczną laurkę.
Na uroczystości Wójt Gminy Domaszowice Urszula Medyk
podziękowała Paniom za bardzo dobrą współpracę
z samorządem gminnym, udzielaną pomoc w organizowaniu
uroczystości gminnych, za pieczenie pysznych ciast,
przychylność i wsparcie, które pozytywnie wpływają na
rozwój lokalnej społeczności Gminy Domaszowice wręczając
na ręce Przewodniczących z Kół Gospodyń Wiejskich
i Paniom z Sołectw listy gratulacyjne oraz kwiaty. Następnie
wszyscy, zgodnym chórem przy akompaniamencie zespołu
zaśpiewali zwyczajowe Sto lat.
Po części oficjalnej odbył się program artystyczny w
wykonaniu dzieci z Publicznego Przedszkola
w Domaszowicach. Występ bardzo rozbawił i wzruszył
publiczność. Po części artystycznej na scenie pojawiły się
piękne Pnie z Zespołu „Ostatnie Takie Trio”, które zaśpiewały
najpiękniejsze polskie covery znanych piosenek, zachęcając
publiczność do wspólnego śpiewania.
Wieczór przebiegał w przemiłej, sympatycznej
atmosferze, były wspólne śpiewy, rozmowy, ale przede
wszystkim miłe towarzystwo – tak obchodzono Święto Kobiet
w naszej gminie.
Wójt Gminy Domaszowice składa serdeczne
podziękowania
dzieciom z Publicznego Przedszkola
w Domaszowicach, Dyrektor Publicznego Przedszkola
w Domaszowicach Alicji Lew i gronu pedagogicznemu za
przygotowany program artystyczny oraz Paniom z terenu
gminy za przygotowanie pysznych ciast.
Edyta Matkowska
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Dzień Sołtysa w Gminie Domaszowice

P

rzypadający na dzień 11 marca - Dzień Sołtysa był
okazją do spotkania Wójta Gminy Domaszowice
Urszuli Medyk, Przewodniczącego Rady Gminy
Domaszowice Krzysztofa Białkowskiego i Sekretarz Gminy
Anny Bodzioch z sołtysami sołectw z terenu Gminy
Domaszowice.
Na spotkaniu Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym
Rady Gminy i Sekretarz Gminy złożyli Sołtysom najlepsze
życzenia. Życzyli dużo zdrowia, zadowolenia, uśmiechu,
ludzkiej życzliwości, szczęścia w życiu osobistym, a także
optymizmu i siły na każdy dzień. Życzyli również dalszych
sukcesów w wykonywaniu trudnej społecznej pracy,

wytrwałości oraz przyjaznych relacji z mieszkańcami. Wójt
podziękowała Sołtysom za wkład pracy, zaangażowanie
i aktywną postawę na rzecz lokalnej wspólnoty oraz za bardzo
dobrą współpracę z samorządem gminnym.
Przybyłym Sołtysom Sołectw wręczono listy
gratulacyjne i kwiaty. Spotkanie uświetnił występ artystyczny
w wykonaniu Ksawiera Świstaka ucznia ze Szkoły
Podstawowej w Domaszowicach i Zastępcy Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Domaszowicach Marka Matysika. Występem
rozbawili zgromadzonych i wprawili w dobry
nastrój. Tak miłą atrakcję zgromadzeni nagrodzili gromkimi
brawami.

Edyta Matkowska

Koncert Kolęd w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włochach

O

kres Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas dla wielu
z nas. Polską tradycją od wielu pokoleń jest wspólne
kolędowanie. Podtrzymując tę piękną tradycję
w Gminie Domaszowice 16 stycznia 2022 r. w Kościele
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włochach odbył
się Koncert Kolęd w wykonaniu Orkiestry Dętej
z Łowkowic. Zgromadzona publiczność wysłuchała
tradycyjnych kolęd i pastorałek oraz inne znane utwory
świąteczne.Zabrzmiały najpiękniejsze kolędy polskie: Bóg się
rodzi, Z narodzenia Pana, Trumfy Króla Niebiskiego, Bracia
patrzcie jeno. Koncert okazał się wspaniałym wprowadzeniem
wszystkich zgromadzonych w bożonarodzeniową
atmosferę.Publiczność podczas koncertu wspólnie śpiewała
kolędy pod batutą Wiktora Poloczka z Orkiestry Dętej
z Łowkowicach. Na zakończenie koncertu Orkiestra Dęta

wykonała wiązankę kolęd w stylu góralskim. Mimo panującej
niskiej temperatury Orkiestra rozgrzała serca zgromadzonych.
Publiczność doceniła starania wykonawców nagradzając
wszystkich występujących gromkimi brawami. Koncert ten
był okazją do pozostania w świątecznej atmosferze, bo czas
płynie nieubłaganie.
Dziękujemy za Państwa obecność i życzymy wszystkiego, co
najlepsze, zdrowia, szczęścia i powodzenia w całym 2022
roku.
Wójt Gminy Domaszowice Urszula Medyk składa serdeczne
podziękowania Księdzu Dziekanowi Tadeuszowi Strugalę za
umożliwienie przeprowadzenia koncertu w Kościele
we Włochach oraz Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich
z Włoch za zaangażowanie w organizację koncertu.
Edyta Matkowska
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80 lat Armii Krajowej

D

nia 14 lutego 1942 Naczelny Wódz generał broni
Władysław Sikorski wydał rozkaz przemianowujący
Związek Walki Zbrojnej (powstały w listopadzie 1939
roku) w Armię Krajową. Na jej czele stanął dotychczasowy
dowódca ZWZ gen. Stefan Rowecki „Grot”. Do końca 1942
roku w szeregach AK było blisko 200 tys. żołnierzy. Na
początku 1942 Armia Polska w ZSRR dowodzona przez gen.
Władysława Andersa liczyła 46 tys. żołnierzy.
Najważniejszym celem jej działania było przygotowanie
ogólnonarodowego powstania mającego wybuchnąć w
momencie frontowego załamania III Rzeszy. Do tego czasu
prowadzić miano walkę bieżącą: sabotaż, dywersję, wywiad i
propagandę. W zasadzie do 1943 roku powstrzymywano się od
działań partyzanckich. Komenda Główna AK zakazywała
przeprowadzania działań zbrojnych w obawie przed
niemieckimi represjami wobec ludności cywilnej. Coraz
bardziej nasilający się terror okupanta np. na Zamojszczyźnie
zmusiły dowództwo AK do zmiany dotychczasowej strategii.
Nie bez znaczenia była też coraz większa aktywność
komunistycznej Gwardii Ludowej, stojąca za nią PPR
krytykowałaAK za bierność.
Jeszcze przed scaleniem AK była najpoważniejszą siłą
polskiego podziemia i znaczącą częścią Polskich Sił
Zbrojnych. Przekształcenie ZWZ w AK miało przede
wszystkim ułatwić i przyśpieszyć akcję scaleniową. W polskim
podziemiu działały różnorodne organizacje zbrojne,
reprezentujące różne partie i poglądy polityczne od
lewicowych po skrajnie prawicowe. Ich działalność nie tylko
nie była skoordynowana, zdarzało się, że niektóre z nich
wzajemnie się zwalczały. Akcja scaleniowa nie w pełni się
powiodła poza AK aż do marca 1944 roku pozostały
prawicowe Narodowe Siły Zbrojne. Moskwy a nie Londynu
i Warszawy słuchały komunistyczne oddziały Gwardii
Ludowej – Armii Ludowej, które na Ziemi Sandomierskiej pod
koniec okupacji więcej walczyły z NSZ niż z Niemcami. AK
była największą konspiracyjną formacją wojskową
w okupowanej przez hitlerowskie Niemcy Europie. Było to
podziemne wojsko Polskiego Państwa Podziemnego nie
mającego odpowiednika w żadnym innym okupowanym
kraju.Warto podkreślić, że istniał odpowiednik historyczny
polskie państwo podziemne z czasów Powstania
Styczniowego1863- 1864 posiadające: służbę dyplomatyczną,
pocztę, służby finansowe, wymiar sprawiedliwości wydający
wyroki na szpiegów i zdrajców, aparat informacyjno propagandowy i centralny ośrodek władzy, którym był Rząd
Narodowy. Podczas okupacji jego odpowiednikiem była
Delegatura Rządu RP na Kraj przedstawicielstwo Rządu
Polskiego na obczyźnie z siedzibą w Londynie. Niewątpliwie
Armia Krajowa była najliczniejszą, najlepiej zorganizowaną
i uzbrojoną armią podziemną w okupowanej Polsce liczącą pod
koniec wojny 350- 400 tys. zaprzysiężonych żołnierzy. Zaciąg
do AK był ochotniczy, składana przysięga i struktura
organizacyjna(plutony, kompanie, bataliony) rozstrzygały
o tym, że AK była uznaną częścią Polskich Sił Zbrojnych.
Większość kadry dowódczej AK tworzyli podchorążowie,
podoficerowie i oficerowie, szkoleni już w szkołach
podoficerskich i podchorążówkach AK. W ogromnej
większości byli to ludzie młodzi i bardzo młodzi, w wielu
oddziałach partyzanckich ich dowódcy mieli po dwadzieścia
parę lat, a średnia wieku żołnierzy wynosiła 19- 20 lat.
Około 10 % żołnierzy AK stanowiły kobiety. Szacuje się, że
w walce prowadzonej przez ZWZ- AK zginęło około 100 tys.
jej żołnierzy, około 50 tys. aresztowały władze sowieckie
i komunistyczne polskie i wywiozły w głąb ZSRR, wielu

więziły i rozstrzeliwały w kraju. Do 1956 roku żołnierze
i oficerowie AK należeli do najbardziej represjonowanych
przedstawicieli Polski Podziemnej, a ich czyn zbrojny
wyśmiewano i wyszydzano. Jak wynika z danych niemieckich
w okresie od sierpnia 1942 do lipca 1944 roku z rąk polskiego
podziemia, w którym dominowała Armia Krajowa, zginęło
blisko 10 tys. Niemców i ponad 11 tys. Polaków i Ukraińców
podejrzewanych o kolaborację z organami bezpieczeństwa III
Rzeszy. Żołnierze Polski Podziemnej dokonali w latach 1942
- 1945 ponad 110 tys. akcji zbrojnych i dywersyjnych. Niemcy
podjęli prawie 1300 akcji przeciwpartyzanckich, w wielu
z nich obok żandarmerii i policji brały też udział oddziały
Wehrmachtu, co osłabiało znacząco niemiecki wysiłek
wojenny na frontach. Dokonano przeszło 2000 ataków
na transport, wykolejono ok. 1300 pociągów, wiozących
wojsko i zaopatrzenie na front.
Po tych podstawowych informacjach o Armii Krajowej,
bardzo łatwo zresztą dostępnych w znacznie rozbudowanej
formie choćby w Wikipedii więcej miejsca chciałbym
poświęcić niektórym aspektom działania oddziałów
partyzanckich AK na Ziemi Świętokrzyskiej, która obok
Lubelszczyzny i Białostocczyzny była najbardziej aktywnym
obszarem walki z niemieckim okupantem. Spośród wielu
oddziałów AK walczących na Kielecczyźnie wybrałem dwa:
najbardziej słynny ze wszystkich, szeroko opisany oddział
„Ponurego” Jana Piwnika (1912- 1944) i nieco mniej znany
oddział „Barabasza” Mariana Sołtysiaka (1918- 1995).
W pierwszym z nich służył i poległ w walce z Niemcami kuzyn
mojego taty Piotr Michta (1899- 1943), w drugim walczył brat
mojej mamy Stanisław Sałandyk (1926- 1975), który
szczęśliwie wojnę przeżył.
4 czerwca 1943 r. funkcję szefa Kierownictwa Dywersji
(Kedywu) Okręgu Radomsko- Kieleckiego objął wyznaczony
przez Komendę Główną AK por. „Ponury” Jan Piwnik, jeden z
pierwszych cichociemnych, który skoczył na spadochronie do
o k u p o w a n e j P o l s k i 8 l i s t o p a d a 1 9 4 1 r.
Przed przyjściem do okręgu działał w „Wachlarzu” (była to
zakrojona na szeroką skalę akcja dywersyjnych ataków na
niemieckie linie komunikacyjne na zapleczu frontu
wschodniego). „Ponury” miał za sobą szereg śmiałych akcji,
z których najgłośniejszą była akcja odbicia żołnierzy
„Wachlarza” z więzienia w Pińsku w styczniu 1943 r.
Wraz z nim przyszło jeszcze kilku cichociemnych a także 30
żołnierzy warszawskiego Kedywu.
Głównym celem „Ponurego” było utworzenie silnego
oddziału partyzanckiego, który podjąłby akcje dywersyjne
przeciwko siłą niemieckim. Z wielką energią zabrał się do
organizacji oddziału podporządkowując sobie mniejsze
oddziały nie tylko AK, ale również Narodowej Organizacji
Wojskowej. Wkrótce powstało silne liczące ponad 300
żołnierzy Zgrupowanie Partyzanckie „Ponury” . Jego dowódca
i żołnierze rwali się do walki ze znienawidzonymi Niemcami.
Zaledwie miesiąc po przyjeździe z Warszawy „Ponury”
przeprowadził pierwsze ataki na niemieckie 2 pociągi jadące
z Krakowa do Warszawy i z Warszawy do Krakowa. Trwające
20 minut akcje zakończyły się sukcesom, w zatrzymanych pod
semaforami i ostrzelanych pociągach zabito 8 niemieckich
żołnierzy, 40 zostało rannych, zdobyto dużo broni, amunicji
i umundurowania. „Ponury” ze swoimi ludźmi wrócił w rejon
swojego stacjonowania w lasy nadleśnictwa Siekierno.
W niedzielę 11 lipca 1943 roku na Wykusie,
zalesionym wzgórzu odległym 5 km na południowy zachód od
Starachowic odbyła się uroczysta przysięga żołnierzy
zgrupowania „Ponurego”.
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Następnego dnia, w poniedziałek 12 lipca, Michniów rodzinna wieś wielu żołnierzy „Ponurego”, dający prowiant,
opiekę i schronienie - został otoczony przez karną ekspedycję
niemiecką. Trzeba dodać, że około 40 spośród 400
mieszkańców wsi było zaprzysiężonymi żołnierzami AK.
W ten czarny poniedziałek Niemcy zamordowali 103
mieszkańców Michniowa, niektórych zastrzelono,
zdecydowaną większość spalono żywcem po zagnaniu ich
kolbami do jednej ze stodół. Wśród zamordowanych było 96
mężczyzn w wieku od 16 do 63 lat, dwie kobiety i pięcioro
dzieci od 5 do 15 lat. Zamordowano całą rodzinę gajowego
Władysława Wikło, uznanego przez Niemców za szczególnie
winnego pomocy partyzantom.
Zaalarmowany „Ponury” wyruszył na Michniów, niestety
Niemcy już odjechali, a część wsi się dopalała.
Ci, którzy ocaleli błąkali się w pobliskim lesie. „Ponury”
postanowił pomścić Michniów i nocą z 12 na 13 lipca
zaatakował pociąg jadący ze Skarżyska do Kielc, pociąg po
zatrzymaniu został ostrzelany, partyzanci ogłosili zabicie bądź
zranienie ok. 180 Niemców. Według meldunku niemieckiego
zginęło 8 Niemców, 14 zostało rannych, z pewnością dane te
były zaniżone. O świcie „Ponury” odszedł na Wykus.

Muzeum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

Niemcy ponownie przyjechali do Michniowa
i dokończyli krwawą pacyfikację tym razem mordując prawie
wszystkich jeszcze pozostałych we wsi, były to
w zdecydowanej większości kobiety i dzieci. Spośród 100
zamordowanych michniowian było 50 kobiet, 42 dzieci w
wieku od 9 dni do 15 lat i 8 mężczyzn. Resztę wsi całkowicie
spalono. Podczas pochówku nie było trumien. Mieszkańcy
okolicznych wsi zebrali szczątki spalonych do żeliwnych
naczyń, blaszanych brytwann pozostałych w zgliszczach
strawionych przez ogień domów i pochowali szczątki
spalonych w zbiorowej mogile. Niemcy nakazali ją zaorać, nie
zezwalając na żadne upamiętnienie.
W Michniowie oddziały „Ponurego” miały skrzynki
kontaktowe, wielu żołnierzy miało tam rodziny. Wiedzieli
o tym Niemcy, mający swoich konfidentów, mordując
mieszkańców Michniowa chcieli oni zastraszyć wszystkie
okoliczne wsi udzielające pomoc „chłopcom z lasu”. 19 lipca
Niemcy zorganizowali obławę na rejon obozowiska
na Wykusie, trafiła ona w próżnię, gdyż „Ponury” ze swoim
zgrupowaniem przeniósł się w inny kompleks leśny. Wkrótce
postanowił podzielić swoje zbyt duże ze względu na
bezpieczeństwo, wyżywienie i zaopatrzenie zgrupowanie na
trzy oddzielnie działające oddziały.
Zaczął narastać jego konflikt z dowództwem okręgu,
zarzucano mu skupienie się wyłącznie na działalności
partyzanckiej, która spotęgowała represje niemieckie wobec
ludności cywilnej i zaniedbanie spraw związanych
z kierowaniem okręgowym Kedywem. Lista zarzutów
„Ponurego” wobec dowódcy okręgu była bardzo długa
poczynając od braku aktywności, poprzez zaniedbywanie

zaopatrywania oddziałów, brak ostrzeżeń wywiadowczych na
pijaństwie kończąc. Konflikt skończył się odwołaniem
„Ponurego” najpierw z funkcji dowódcy Kedywu (październik
1943) a następnie dowódcy zgrupowania, które stworzył
i przeniesieniem go na Nowogródczyznę (luty 1944) gdzie
poległ w walce z Niemcami.
28 października 1943 roku Niemcy podjęli wielką obławę
przeciwko skoncentrowanym na Wykusie oddziałom
partyzanckim, które po zgrupowaniu miały się rozproszyć
i zdemobilizować przechodząc na leża zimowe. Siły
partyzanckie liczyły około 400 żołnierzy, siły obławy liczyły
około 3000 żandarmów i żołnierzy. Partyzantom pozostało
tylko przebijanie się na własną rękę przez pierścień okrążenia,
większości się to udało, wielu partyzantów jednak poległo
w nierównej walce. Prawie w całości wybity został stale
obozujący na Wykusie oddział „Jacka” stanowiący ochronę
radiostacji. Zginęło 27 jego żołnierzy, uratowało się 9 w tym
dowódca. Wśród poległych był ppor. Piotr Michta weteran
wojny 1920 roku z bolszewikami.
Skąd Niemcy wiedzieli o koncentracji na Wykusie? Zaraz po
przybyciu na Ziemię Świętokrzyską obok akcji przeciwko
Niemcom „Ponury” rozkazał też likwidację niemieckiej
agentury wśród Polaków. Podejrzanych o współpracę z
okupantem zaczęto zabijać, w większości przypadków z
wyroków sądów podziemnych, często bez, gdyż dopuszczano
zabijanie donosicieli w sytuacji bezpośredniego zagrożenia
organizacji. Nie zachowały się niestety dokumenty ile osób
zlikwidowano w obwodzie kieleckim (obwody AK na ogół
pokrywały się z przedwojennymi powiatami) pod zarzutem
współpracy ze służbami niemieckimi (gestapo, kripo, SD).
Zachowane dane z kilkakrotnie mniejszego obwodu
jędrzejowskiego mówią o blisko 250 zabitych przez AK z tego
powodu, w obwodzie kieleckim musiało takich zabitych być
dużo więcej. „Ponury” położył duży nacisk na likwidację
niemieckiej agentury w terenie, niestety agent gestapo
ulokował się w jego bezpośrednim otoczeniu, okazał się nim
jego osobisty przyjaciel, zasłużony wcześniej w walce z
Niemcami ppor. Jerzy Wojnowski „Motor”. „Ponury” nie
uwierzył w jego winę i nie chciał wykonać rozkazu dowódcy
Kedywu płk. „Nila” o zatrzymaniu „Motora”. Dopiero po
odwołaniu „Ponurego” do Warszawy jego następca „Nurt”
(Eugeniusz Kaszyński) otrzymał od „ Nila” rozkaz likwidacji
„Motora”, który po całonocnym przesłuchaniu został
rozstrzelany.
Zdecydowanie więcej wojennego, jak również
w ogóle życiowego szczęścia niż „Ponury” miał inny
partyzancki dowódca AK z terenu Gór Świętokrzyskich
„Barabasz” Marian Sołtysiak. W wrześniu 1939 roku mając 21
lat jako podchorąży walczył w 4 Pułku Piechoty Legionów w 2
Dywizji Piechoty. Dostał się do niewoli niemieckiej pod
Zamościem, z której udało mu się uciec. Wrócił do Kielc
i jeszcze jesienią 1939 został zaprzysiężony w ZWZ.
W styczniu 1943 roku został mianowany komendantem
Kedywu Obwodu Kieleckiego. Zostaje dowódcą 7 osobowej
grupy dywersyjnej, która rozpoczyna swoją działalność od
likwidacji donosicieli - konfidentów. Od wiosny 1943 roku
jego oddział się rozrasta i zaczyna obozować na uroczysku
Kwarta w lasach nieopodal miejscowości Cisów na wschód od
Kielc niedaleko szosy Kielce – Raków. Do jesieni 1943 roku
oddział liczył około 90 ludzi, przyjmuje
on nazwę
„Wybranieccy”, nazwa miała podkreślać wyjątkowy charakter
jednostki gromadząc ludzi wybranych, doborowych. Wtedy
też – jesienią 1943 roku trafił do oddziału jedyny brat mojej
mamy- 17 letni wówczas Stanisław, który mogąc być
zagrożonym powołaniem do junaków po ukończeniu 18 roku
życia, nie chcąc w jakikolwiek sposób służyć III Rzeszy wybrał
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partyzantkę.
Nie będę tu opisywał obfitującej w akcje zbrojne
i dywersyjne działalności oddziału ze względu na brak miejsca,
opiszę tylko dwa dramatyczne epizody znane mi z opowieści
wujka opisane również w jakimś
stopniu w książce „Chłopcy
Barabasza” przez jego dowódcę
Mariana Sołtysiaka. Warto dodać, że
był on z pewnością obdarzony
talentem literackim, debiutował już
w
g i m n a z j u m
w e
współredagowanym ze swoim
szkolnym kolegą miesięczniku
literackim „Gołoborze”. Kolegą tym
był późniejszy wielki pisarz Gustaw
Herling - Grudziński autor „Innego
Świata”. Pierwsze wydanie
„Chłopców Barabasza” ukazało się
w 1965 roku w komunistycznej
Polsce. Za cenę pochwały czynu zbrojnego komunistycznej
Armii Ludowej i krytyki wyższego dowództwa AK udało mu
się opublikować jedną z pierwszych książek oddających
sprawiedliwość czynowi zbrojnemu żołnierzy AK. Ze względu
na komunistyczną cenzurę z pewnością nie mógł napisać całej
prawdy. Książka była dość poczytna, w latach 1965 - 1971
wydawnictwo PAX opublikowało 3 wydania w łącznym
nakładzie 30 tys. egzemplarzy.
Jesienią 1944 roku linia frontu niemiecko- sowieckiego
przebiegała około 30 kilometrów od miejsc kwaterowania
„Wybranieckich” stopień nasycenia terenu wojskami
niemieckimi był tak wielki, że wszelka działalność
partyzantów przestała być możliwa, pozostało czasowe jak się
wtedy wydawało, rozformowanie oddziałów i zamelinowanie
partyzantów w chłopskich gospodarstwach. W rejonie Kotliny
Wilkowskiej ukryło się około 100 partyzantów. Pod koniec
swojej książki „Barabasz” pisze „Od połowy listopada większe
grupy własowców rozpoczęły dokładne przeszukiwanie
we wsiach zajmowanych przez naszych partyzantów.” Prawda
z wyjątkiem, że nie byli to własowcy, czyli służący Niemcom
żołnierze ROA gen. A. Własowa z prostego powodu,
„własowców” na tym froncie nie było. Wujek opowiadał,
że byli to „ Mongołowie”, tych w służbie niemieckiej w ogóle
nie było, mogli to być Kałmucy spokrewnieni z Mongołami
buddyjscy mieszkańcy południowo-wschodnich obszarów
Europy. W 1942 roku wojska niemieckie zajęły większą część
kałmuckich stepów i około 5000 Kałmuków znalazło się
w ochotniczych antysowieckich oddziałach kawaleryjskich,
szeroko później wykorzystywanych przez Niemców do
działań przeciw partyzantom. Nawet na tle bezwzględnie
postępujących z ludnościom cywilną oddziałów niemieckich,
zwłaszcza żandarmerii, wyróżniali się okrucieństwem,
zwłaszcza wobec kobiet.
Wujek ukryty był we wsi Wilków niedaleko góry Radostowa
w podkieleckiej gminie Bodzentyn w stodole gospodarstwa
Kiczorów . „ Mongołowie” otoczyli wieś odcinając drogi
ucieczki do zbawczego lasu na zboczach Radostowej i
przetrząsali gospodarstwo po gospodarstwie
w poszukiwaniu ukrytych partyzantów, ewentualnie ukrytej
broni. Pod nieobecność zagnanego do kopania okopów męża
gospodyni, trzydziestokilkuletnia kobieta była sama z piątką
dzieci. Żołnierze z krzykiem wpadli do domu pytając
o ukrytych partyzantów, przerażona kobieta gwałtownie
zaprzeczyła, wówczas z dziećmi wyrzucili ją z domu i ustawili
pod ścianą stodoły, było jasne, jeśli znajdą ukrytego partyzanta
zamordują nie tylko jego, lecz całą przechowującą go rodzinę,
a gospodarstwo spalą. Wujek ukryty był pod słomą w sąsieku,

jeden z żołnierzy z bagnetem na karabinie, wszedł do stodoły,
po drabinie wlazł na stertę słomy i zaczął kłuć ją bagnetem.
Wujek czuł nad sobą uginającą się pod ciężarem żołdaka
słomę, słyszał szelest kroków, jak i inny dźwiękprzeszywającego słomę ostrza. 30 lat potem mówił mi:
myślałem tylko o jednym nie wydać jęku gdy przebije mnie
bagnet, tym skazałbym na śmierć kobietę i jej dzieci. Miał
szczęście bagnet go ominął W 1976 roku przyjechała do nas
pani Kiczorowa, kobieta przeszło 60- letnia, niewysoka, raczej
drobna, zupełnie siwa. Wyjaśniła, że w związku z przejściem
na emeryturę stara się o przyjęcie do ZBOWiDu, gdyż bycie
kombatantem daje dodatek do emerytury. Potrzebowała
2 świadków, że pomagała partyzantom, sądziła, że poświadczy
sam ukrywany, niestety wujek zmarł na serce parę miesięcy
wcześniej. Z czystym sumieniem poświadczyć mogła mama,
wujek wielokrotnie opowiadał historię swego ocalenia.
Pierwszy raz mogliśmy usłyszeć tę historię od innego świadka
tego wydarzenia. Do dzisiaj zastanawiam się co czuła
bohaterska kobieta stojąc ze swoimi dziećmi w obliczu
prawdopodobnej egzekucji? O tym nie mówiła, powiedziała
tylko, że następnego dnia rano, kiedy popatrzyła w lusterko,
miała zamiast czarnego, dokładnie taki kolor włosów jak
dzisiaj- zupełnie biały.
Na koniec inna dramatyczna historia, która rozegrała się na
początku sierpnia 1944 roku
Najpierw opowieść dowódcy o walce z Niemcami: „Zaraz
po pierwszych strzałach jeden z Niemców przewrócił się.
Reszta pierzchła.[…] Zostało dwóch. Poddali się. Jeden ranny
w nogę, z wyszarpanym mięśniem uda, drugi nie trącony kulą.
Przed południem byli już w obozie, odesłani samochodem
zdobytym w ostatniej akcji. Pochodzili z Tyrolu i Bawarii. Tyle
nasłuchałem się o tych pięknych krajach. Przyglądam się z
zaciekawieniem ludziom, którzy nie mieli prawa znaleźć się tu
w podobnej sytuacji. Dla nich zaraz skończy się wojna. Jeden,
o uderzającej męskiej urodzie, zachowywał się z godnością –
nie butą, lecz właśnie z godnością. Całkiem zdrowy mógł
uciekać, pozostał jednak przy koledze, by pomóc mu w
ucieczce. Tamtego, siedzącego teraz na ziemi z odwaloną w
bok nogą nie uratował, wydał tylko wyrok na siebie. Jeńców mi
zawsze żal. Potworna jest ta wojna”. Świadek, szeregowy 18letni wówczas żołnierz, dopowiada, uderzająco urodziwy,
dwudziestoparoletni Niemiec został poddany ostremu
przesłuchaniu, powiedział tylko: „Nic wam nie powiem i tak
mnie zabijecie.” Potem było losowanie, kto ma zabić jeńca,
losowano bo do zabijania było wielu chętnych. Wujek nie brał
udziału w losowaniu, nienawidził Niemców, rozumiał, że
zabicie jeńca jest wojenną koniecznością, nie chciał jednak
zabijać bezbronnego wroga. Można dodać, że średnia wieku
żołnierzy „Barabasza” to było 19 lat.
Kończąc opowieść o „Ponurym” i „Barabaszu” patrzę
kątem oka na obrazy nowej wojny w telewizorze, mogąc tylko
powtórzyć słowa „Barabasza” napisane 57 lat temu: „Potworna
jest ta wojna”
Andrzej Michta
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

W

Zebranie Zarządu Oddziału Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych

dniu 28.01.2022 r. o godz. 18.00 w na Ośrodku
Sportu i Rekreacji w Domaszowicach odbyło się
zebranie Zarządu Oddziału Gminnego Związku
OSP RP w Domaszowicach. Zebranie otworzył Prezes ZOG
ZOSP RP w Domaszowicach druh Zbigniew Feduch, który
powitał członków Zarządu przybyłych na posiedzenie oraz
zaproszonych gości w osobach: Wójta Gminy Domaszowice
Urszulę Medyk, Sekretarza Gminy Domaszowice Annę
Bodzioch oraz Skarbnika Gminy Domaszowice Janusza Tryk.
Podczas zebrania podsumowano 2021 rok.
Komendant Gminny ZOG ZOSP RP
w Domaszowicach druh Radosław Matysik przekazał
informację dot. liczby wyjazdów poszczególnych jednostek
OSP z terenu Gminy Domaszowice do działań ratowniczo
-gaśniczych. Omówił stan prawny wynikający z ustawy
o ochotniczych strażach pożarnych, jaki obowiązuje
od 01.01.2022 r. Zwrócił uwagę na kwestię związane z
procedurą ubiegania się o dodatek do emerytury. Prezes ZOG
ZOSP RP w Domaszowicach Zbigniew Feduch przedstawił

projekt uchwały dotyczącej ekwiwalentu pieniężnego dla
strażaków ratowników uczestniczących w akcji ratowniczej,
działaniu ratowniczym lub ćwiczeniach oraz szkoleniu
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną
lub gminę. Członkowie ZOG ZOSP RP w Domaszowicach
jednogłośnie podtrzymali zasady przyznawania ekwiwalentu
na dotychczasowych zasadach. Zgodnie z porządkiem
zebrania przedstawiciele poszczególnych jednostek OSP
przedstawili propozycje organizacji zebrań sprawozdawczych.
Na zakończenie głos zabrała Wójt Gminy
Domaszowice Urszula Medyk, która podziękowała druhom za
pomoc jaką niosą potrzebującym oraz zapewniła, że pomimo
trudnej sytuacji finansowej Gminy Domaszowice, środki
finansowe na funkcjonowanie jednostek OSP będą
zabezpieczone. Życzyła wszystkim druhom zdrowia oraz
bezpiecznych powrotów z każdej akcji. Na koniec Prezes ZOG
ZOSP RP w Domaszowicach druh Zbigniew Feduch
podziękował również wszystkim strażakom za dotychczasową
Marcin Korecki
działalność i zakończył zebranie.

PASIEKA HODOWLANA

Po co nam pszczoły?

P

szczoły towarzyszą człowiekowi od milionów lat, ale
czy zastanawialiśmy się kiedykolwiek po co nam
pszczoły? Wiemy, że produkują miód,który jako jedyny
w przyrodzie bez obróbki mechanicznej, termicznej czy
chemicznej ma tak wysokie walory smakowe, odżywcze i co
najważniejsze lecznicze, ale korzyści, które pozyskiwane są
z pszczelarstwa to także wzrost plonów. Wraz z wiosną
pszczoły idą w siłę i pełnią ogromną rolę w przyrodzie, gdzie
występują setki ilości roślin, które potrzebują zapylenia.
Wg botaników większość roślin owadopylnych, które
są masowo oblatywane przez pszczoły wydaje plon, większy
o kilka a nawet do 90%. Szacuje się, że w Polsce wzrost plonów
w rolnictwie dzięki pszczołom to około 5 miliardów złotych
rocznie, zaś na świecie kwota sięga 153 mld EUR.W naszym
kraju uprawiamy dużo roślin, które wymagają zapylenia:
rzepak i inne rośliny polowe, sadownictwo, a co za tym idzie
ogromna ilość jabłek i innych owoców. Załóżmy, że te pięć

miliardów podzielimy na 38 milionów Polaków, to rocznie
wychodzi nam 131 zł dla każdego z nas. Dzięki pszczelarzowi,
który opiekuje się swoimi pszczołami. Pozyskiwanie miodu to
zaledwie 10%, a reszta pracy pszczół polega na zapylaniu
upraw rolniczych i nie tylko. Dzięki pszczołom wiele dziko
żyjących roślin jest wstanie się rozmnażać, dzięki czemu jest
zachowana w przyrodzie bioróżnorodność.
Pasieka Hodowlana Agata i Damian Oleś
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Ferie zimowe w Gminie Domaszowice

W

dniach od 7 do11 lutego 2022 r. odbyły się aktywne
zajęcia dla dzieci podczas ferii zimowych w
Gminie Domaszowice na Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Domaszowicach i świetlicy wiejskiej
w Polkowskiem.
Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach
oraz Wójt Gminy Domaszowice przygotowali dla
najmłodszych mieszkańców wiele atrakcji, mających na celu
zapewnienie kreatywnego i ciekawego spędzenia
czasu.Uczestnicymogli skorzystać z szeregu różnorodnych
zajęć m. in.:
- warsztatów technicznych z małego majsterkowicza z Mario
Bros, na których samodzielnie wykonywali budki dla ptaków,
które mogli zabrać ze sobą, aby zawiesić we własnych

ogrodach, by później bacznie obserwować naszych
skrzydlatych przyjaciół,
- warsztatów plastycznych, na których wykonywali rekwizyty
do Fotobudki,
- teleturnieju jeden z dziesięciu,
- pokazu mody karnawałowej, na którym przebrane w postacie
z bajek zaprezentowały się na wybiegu,
- zajęć na trampolinach, na których ćwiczyły z instruktorem,
- warsztatów pszczelarskich, gdzie wykonywały z wosku
świeczki oraz prace plastyczne.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim
uczestnikom zajęć za wspólnie spędzony czas i super zabawę.
Edyta Matkowska
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XII edycja Gminnego Konkursu pt. „Stroik Wielkanocny 2022"

W

dniu 18 marca 2022 r. w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Domaszowicach odbyło się oficjalne
wręczenie dyplomów i nagród Laureatom XII
edycji konkursu "Stroik Wielkanocny 2022". Celem konkursu
było propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt
Wielkanocnych, stworzenie okazji do indywidualnej
działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat
zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia stroików
wielkanocnych, rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie
aktywności twórczej. Konkurs został skierowany do dzieci
i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Domaszowice.
W tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 14 prac, w czterech
kategoriach wiekowych: dzieci w wieku przedszkolnym,
szkoła podstawowa kl. I - IV, szkoła podstawowa kl. V – VIII
oraz dorośli. Wszystkie prace były przepięknie wykonane,
jednak w swojej ocenie Komisja konkursowa brała pod uwagę
przede wszystkim: samodzielność wykonania prac,
pomysłowości, estetykę oraz wykorzystanie naturalnych
materiałów i postanowiła przyznać następujące miejsca
w kategoriach:
W kategorii dzieci w wieku przedszkolnym:
I miejsce -0Izabela Matejuk,0Publiczne Przedszkole
w Domaszowicach,
II miejsce - Łucja Oleś,0Publiczne Przedszkole
w Domaszowicach,
III miejsce – Zofia Sinkowska, Przedszkole nr 1
w Namysłowie

Prace wyróżnione:
1. Wiktoria Kowalska,
2. Franciszek Kowalski.
W kategorii dzieci z klas I – IV szkoły podstawowej:
I miejsce - Filip Matejuk,0Szkoła Podstawowa
w Domaszowicach
II miejsce - Michał Sinkowski, Szkoła Podstawowa
w Kamiennej
W kategorii dzieci i młodzież z klas V – VIII szkoły
podstawowej :
I miejsce 0 –0 Zofia Kulesa, Szkoła Podstawowa
w Domaszowicach,
II miejsce – Maja Otolińska, Szkoła Podstawowa
w Domaszowicach,
II miejsce – Julia Otolińska, Szkoła Podstawowa
w Domaszowicach.
W kategorii''dorośli:
I miejsce – Kazimiera Holka, mieszanka Domaszowic,
II miejsce – Anna Kulesa, mieszkanka Strzelec,
III miejsce -0 Justyna Stasiowska, mieszkanka Woskowic
Górnych
Zwycięzcom konkursu Wójt Gminy Domaszowice
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.
Gratulujemy zwycięzcom!!!
Edyta Matkowska
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Co warto przeczytać?
Tytuł: Bliski koniec
Autor: Joanna Jax
W trudnych czasach zawsze
można liczyć na własną rodzinę.
Losy Wiktorii, Gustawa oraz
Fryderyka nie należą do
najłatwiejszych. Gustaw musi
zmierzyć się ze śmiertelną
chorobą żony i szuka dla niej
ratunku w Stanach
Zjednoczonych, Wiktoria zaś
wraz z mężem musi opuścić
ukochaną Gdynię i uciekać do

Związku Radzieckiego, gdzie wkrótce rozpocznie się akcja
wymierzona przeciwko mieszkającym tam Polakom. Fryderyk
zaś zostaje aresztowany w Berlinie przez gestapo i otrzymuje
surowy wyrok za działalność szpiegowską.
Jednak te wszystkie tragedie, które spotykają rodzeństwo,
jeszcze bardziej ich do siebie zbliżają. Są gotowi poświęcić
własne szczęście i wartości, by ratować swoich bliskich. To
właśnie ich wzajemna miłość pozwala mieć nadzieję na
szczęśliwe zakończenie kłopotów rodzeństwa Niemojskich.
powyższy opis pochodzi od wydawcy

Warsztaty wykonywania tradycyjnych palm wielkanocnych

W

oczekiwaniu na zbliżające się Święta Wielkanocne
oraz zbliżającej się Niedzieli Palmowej w sobotę 26
marca 2022 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Domaszowicach odbyły się warsztaty wykonywania
tradycyjnych palm wielkanocnych.Zajęcia miały charakter
praktyczny i adresowane były do dzieci i młodzieży z terenu
Gminy Domaszowice.
Uczestnicy pod okiem Pań z Koła Gospodyń
Wiejskich we Włochach i Pani Kazimiery Holki mieszkanki
Domaszowic uczyli się wykonywać różnego rodzaju ozdoby
do wykonania palm wielkanocnych, m. in. kwiatów
z kolorowej bibuły i krepiny. Do dyspozycji mieli
przygotowane gałązki bukszpanu, gałązki wierzbowe
z baziami, suszone trawy. Wszystkie przygotowane materiały
posłużyły do samodzielnego zrobienia pięknych tradycyjnych
palm wielkanocnych, które sprawiły, że każda palma była
wyjątkowo piękna.

Podczas wspólnej pracy odbywały się rozmowy
o zwyczajach i tradycjach związanych ze zbliżającymi się
Świętami Wielkiej Nocy.W ramach zajęć Wójt Gminy
Domaszowice Urszula Medyk wykonała piękną tradycyjną
palmę wielkanocną. Celem zajęć było podtrzymanie tradycji
ręcznie robionych palm wielkanocnych, zaszczepienie
w młodych pasji do rękodzieła przekazywanego z pokolenia na
pokolenie.
Wykonane na zajęciach palmy uczestnicy zabrali ze sobą do
poświęcenia w Niedzielę Palmową. Był to wspaniały czas
tworzenia rękodzieła oraz wspaniała okazja do kreatywnego
spędzania czasu.
Bardzo dziękujemy Wójt Gminy Domaszowice Urszuli
Medyk, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Włoch, Pani
Kazimierze Holce za współudział w warsztatach, w których
przekazały dzieciom tajniki ludowego rękodzieła wytwarzania
palm.

Edyta Matkowska
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PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

D

nia 21 marca 2022 r. dzieci z Publicznego Przedszkola
w Domaszowicach świętowały Pierwszy Dzień
Wiosny. Z samego rana przedszkolaki z okazji
nadejścia wiosny wręczyły Pani Dyrektor Alicji Lew ręcznie
zrobioną kartkę życząc cudownej wiosny. Tego dnia wszystkie
panie z przedszkola dostały kwiatki.
Jak co roku nasi milusińscy wzięli udział
w wiosennym pochodzie, podczas którego mogli pożegnać
zimę, a przywitać wiosnę. Dzieci radośnie maszerowały

w wiosennym korowodzie śpiewając piosenki i trzymając
w ręku kolorowe kwiaty, baloniki i gaiki.
Aby radosny nastrój udzielił się też innym,
przedszkolaki napotkanym przechodniom wręczały kwiatki
i składały życzenia z okazji tego wesołego dnia. Wiosenny
korowód podczas swojego przemarszu odwiedził również
Urząd Gminy Domaszowice. Pani Sekretarz Gminy Anna
Bodzioch przyjęła od dzieci kwiatki, a w zamian poczęstowała
wszystkich uczestników marszu cukierkami.
Sabina Buchta

Bal karnawałowy

W

dniu 20 stycznia 2022 roku w naszym przedszkolu
odbył się długo wyczekiwany bal karnawałowyniezwykłe wydarzenie, dostarczające dzieciom
wielu pozytywnych przeżyć i radości.
Już od rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe
postacie. Wśród dziewczynek dominowały wróżki
i księżniczki, delikatne motylki i biedronki, a chłopcy to super
bohaterowie: Spider Man, Batman, policjant, strażak… nie
sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. Rozpoznać
dzieci było bardzo trudno. Dzieci świetnie się bawiły

uczestnicząc wspólnie z Panią Dyrektor Alicją Lew i swoimi
paniami w zabawach i pląsach w rytm muzyki porywającej do
tańca. Były też liczne konkursy i pokaz wszystkich strojów.
W sali w czasie tańców było bardzo kolorowo,
wszyscy bawili się wesoło, uśmiech nie znikał z twarzy dzieci.
Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym
przedszkolakom, co było głównym celem tego spotkania.
Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie
w przygotowanie pięknych balowych strojów. Kolejny bal
karnawałowy już za rok!

Katarzyna Rozdolska
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Dzień Babci i Dziadka

W

tym roku niestety nie mogliśmy obchodzić DNIA
BABCI I DZIADKA tak, jak nakazuje
przedszkolna tradycja. Jednak święto jest zbyt
ważne, by je całkiem pominąć. Przedszkolaki przygotowały
więc krótkie prezentacje w formie filmików do których linki
zamieszczone zostały na stronie FB. Pani dyrektor Alicja Lew
zabrała głos i powiedziała, że pandemia w znacznym stopniu
ograniczyła nasze życie oraz wzajemne kontakty, nadmieniła
również, że doświadczenia te pozwoliły nam jeszcze bardziej
docenić, jak wielkim skarbem jest babcia i dziadek. Świat się
zmienia, ale nie zmienia się jedno – miłość do babci i dziadka,
za którą dzieci serdecznie podziękują w montażu słowno –
muzycznym przygotowanym pod okiem pań.

W imieniu przedszkolaków i wszystkich
pracowników nasza ukochana pani Dyrektor Alicja Lew
życzyła dziadkom zdrowia, miłości i szacunku oraz
podziękowała za przekazywaną przez nich mądrość życiową,
doświadczenia wszelkie rady kierowane z troską o ukochanych
wnuków.
Wnuczęta uczciły to święto składając dziadkom
życzenia, recytując wiersze, śpiewając piosenki, przygotowały
laurki oraz upominki, które osobiście dostarczyły swoim
dziadkom. Dzieci pamiętały, by podziękować za opiekę,
cierpliwość i czas, jaki poświęcają im ukochana Babcia
i Dziadek.
Małgorzata Wojnowska

Dzień Św. Walentego

D

nia 14 lutego 2022 r. w Publicznym Przedszkolu
w Domaszowicach obchodziliśmy dzień Św.
Wa l e n t e g o . W t y m d n i u P a n i D y r e k t o r,
wychowawczynie oraz dzieci w miarę swoich możliwości
przyszły ubrane na czerwono. Wszystkie grupy zebrały się na
jedną sale, nasza Pani Dyrektor Alicja Lew wyjaśniła czym są
Walentynki oraz jak wspaniałe jest to święto. Podkreśliła,
że uczucia przyjaźni i koleżeństwa są bardzo ważne i istotne
w życiu każdego człowieka. Przypomniała o zorganizowanej
Poczcie Walentynkowej przez Panie. Podziękowała wszystkim
dzieciom za zaangażowanie. Każde dziecko dostało

walentynkę. Pani Dyrektor oraz Panie nauczycielki dostały
kartki walentynkowe, za co serdecznie podziękowały
dzieciom. Nasze przedszkolaki chętnie uczestniczyły
w zabawach tanecznych – które prowadziły Panie, każdy
świetnie się bawił. Nie zabrakło oczywiście sercowych
kolorowanek, spontanicznych emocji oraz pozytywnych
uczuć. Na koniec tego czerwonego dnia każde dziecko
otrzymało słodkie serduszka od kochanej Pani Dyrektor. Dzień
z pewnością można uznać za udany.
Dominika Kosiedowska
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SZKOŁA PODSTAWOWA W DOMASZOWICACH

D

„WOŚP – Przejrzyjmy na oczy”.

nia 30 stycznia 2022 roku odbył się 30 finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po raz kolejny nasza
szkoła aktywnie włączyła się w zbiórkę pieniędzy,
współpracując z Namysłowskim Ośrodkiem Kultury. Od 24 do
28 stycznia 2022 roku w szkole odbyły się liczne
przedsięwzięcia na rzecz WOŚP. W niedzielę 30 stycznia
wolontariusze zbierali datki na terenie Gminy Domaszowice
oraz w Namysłowie. W tym roku zebrane pieniądze wspomogą
okulistykę dziecięcą.
Nasi tegoroczni, wspaniali wolontariusze, to:
Ksawier Świstak, Kacper Swędrak oraz Jakub Stanisławczyk.
DziękujemyAleksandrze Barszcz, która również uczestniczyła
w niedzielnej zbiórce. Serdecznie dziękujemy wszystkim
osobom o wielkim sercu.Wspólnie udało się zebrać kwotę:
5859,37 zł, 5 $, 4 €, 20 lirów i 95 koron czeskich.
Chcielibyśmy także podziękować naszym
tegorocznym sponsorom, a te dobre serduszka to:
Pani Wójt Urszula Medyk, Pani Sekretarz Anna Bodzioch, Pan
Krzysztof Białkowski oraz Pani Bożena Białkowska, Pan
Zbigniew Jachym, Pani Dyrektor Bożena Hendrysiak, Pani
Anna Opala, Pani Elżbieta Furmańska, Pani Jolanta Bogacz,
Pani Małgorzata Suchecka, Pani Beata Puszczewicz, Pani
Krystyna Bilska, Namysłowski Ośrodek Kultury, Ochotnicza

Straż Pożarna Domaszowice, Centrum Matematyczne
Mathriders Namysłów, ZEM Namysłów, Pani Anna Nowak,
Pani Justyna Matysik, Pan Paweł Bodzioch, Pani Marlena i Pan
Jan Stasiak, Butik Marianka – Style, Laboratorium Medyczne
Solab, Salon fryzjerski – Paulina Stefaniak, Kasia Bednarz –
PazurkoweLove.
Koordynatorzy, wolontariusze
Kamila Rusyn i Kornel Żurkiewicz

Dzień Języka Ojczystego
„A nade wszystko szanuj mowę twą ojczystą.
Nie znać języka swego – hańbą oczywistą”.
Franciszek Ksawery Dmochowski.

D

nia 21 lutego obchodzimy
Międzynarodowy Dzień Języka
Ojczystego. Święto to zostało ustanowione
przez UNESCO w 1999 r. Jest to data upamiętnienia
tragicznych wydarzeń w Bangladeszu z 1952 roku.
Podczas demonstracji, w której domagano się
nadania językowi bengalskiemu statusu języka
urzędowego, zginęło pięciu studentów. Po raz
pierwszy dzień ten obchodzony był w 2000 roku.
Przesłaniem święta jest ochrona języków ojczystych,
promowanie wielojęzyczności i podkreślanie
wartości edukacji językowej.
W naszej szkole, zgodnie z tradycją, także
świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Języka
Ojczystego.
W klasie II na lekcjach edukacji polonistycznej
prezentowane były ciekawostki związane
z naszym językiem, ćwiczona była poprawność ortograficzna.
Uczniowie brali udział w grach i zabawach związanych
z szeroko rozumianą poprawnością językową, np. zabawa
pt. „Łamańce językowe”. Odbył się również klasowy konkurs,
w którym wybierany był mistrz kaligrafii i czytania. Zadaniem
uczniów było przepisanie tekstu związanego z Polską
najpiękniej jak potrafią ze szczególnym zwróceniem uwagi na
ortografię oraz staranność pisma. Następnie każdy uczeń
indywidualnie czytał na forum klasy wiersz pt. „Nasi
przyjaciele”. Podczas oceniania uczestników przede
wszystkim była brana pod uwagę płynność czytania, a także
stosowanie właściwej artykulacji. Wszyscy uczestnicy
zaprezentowali się wspaniale, lecz na największe wyróżnienie

zasługują:
Mistrz kaligrafii - Martyna Jarosz
Wicemistrz kaligrafii – Jan Krzemowski
Mistrz czytania – Wiktoria Skiba.
U c z n i o w i e k l a s I V- V I I I u c z c i l i t a k ż e
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, rozwiązując
zadania językowe przygotowane przez nauczycieli języka
polskiego oraz prezentując swoje własne.
Nasi uczniowie, biorąc udział w tych wydarzeniach,
w efektywny, ale także atrakcyjny sposób utrwalali niełatwą
naukę o języku polskim, kształcąc przy tym kompetencje
kluczowe. Obchody Międzynarodowego Dnia Języka
Ojczystego po raz kolejny stały się okazją, by zwrócić uwagę
na podnoszenie naszej świadomości językowej oraz
kształtowanie poczucia odpowiedzialności za nasz język
ojczysty.
Kamila Rusyn
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Program Lekkoatletyka Dla Każdego w Szkole Podstawowej w Domaszowicach

O

d 1 marca w Szkole Podstawowej im. Stefana
Żeromskiego w Domaszowicach ruszył ogólnopolski
program Lekkoatletyka dla każdego.Program
realizowany jest w Polsce od 2014 roku. Obecnie obejmuje on
ponad 600 grup treningowych w całym kraju.
Powstał on z potrzeby popularyzacji lekkiej atletyki
jako sportu pierwszego kontaktu wśród dzieci i młodzieży.
Pokazujemy lekką atletykę jako sport atrakcyjny, niosący
wiele radości młodszym dzieciom, a młodzieży dający
satysfakcję z aktywności fizycznej, rywalizacji z rówieśnikami
i zdobywania nowych umiejętności. Młodych lekkoatletów

prowadzą wykwalifikowani trenerzy lub instruktorzy
współpracujący z metodykami Polskiego Związku Lekkiej
Atletyki.
Oprócz regularnych ćwiczeń program Lekkoatletyka
dla każdego! przewiduje również organizację imprez
sportowych, podczas których dzieci bawią się lekką atletyką,
rywalizują z rówieśnikami, ale mają też okazję spotkać się
z gwiazdami sportu, utytułowanymi polskimi lekkoatletami.
W naszej szkole prowadzone są treningi dla uczniów
klas 1-4 dwa razy w tygodniu. W trakcie zajęć dzieci w formie
zabawy zaczynają swoją przygodę z lekką atletyką.
Małgorzata Suchecka

Turniej Piłki Siatkowej z okazji Dnia Kobiet

W

dniu 06.03.2022 roku w Szkole Podstawowej
w Domaszowicach z okazji Dnia Kobiet panie
rozegrały Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta
Gminy Domaszowice. To było pełne emocji widowisko,
któremu przyświecał szczytny cel-zbiórka pieniędzy na
rehabilitację uczennicy, Martynki Góreckiej.
W turnieju
wystąpiło pięć fantastycznych drużyn. Zwycięską drużyną
okazała się grupa „Absolwentek” w składzie: Monika Lew,
Martyna Bursakowska, Roksana Kaczorkiewicz, Karolina
Dąbrowa, Wiktoria Wasiak oraz Kamila Bodzioch.
Na pochwałę zasługują najmłodsze uczestniczki, uczennice,
reprezentujące LUKS „Amicus”, które również załapały się na
podium. Rozegrały naprawdę bardzo dobre mecze, w których
zaprezentowały nie tylko swoje umiejętności, ale również
współpracę, jedność w drużynie i sztukę pokonywania stresu.
Ponadto na brawa zasługują koledzy zawodniczek, którzy
okazali się dużym wsparciem dla dziewcząt. Na turnieju
pojawiły się również siostry Nowak, a także dwie drużyny,
które dzięki inicjatywie Pani Weroniki Strajch-Balickiej
spotykają się co piątek na sali w Domaszowicach, by rozwijać
i cieszyć się swoją pasją, jaką jest właśnie siatkówka. Cieszy
fakt, że jest tak duże zainteresowanie tą piękną dyscypliną
sportu.
Na spotkaniu obecna była Wójt Urszula Medyk,
SekretarzAnna Bodzioch, Dyrektor Bożena Hendrysiak, które
przyznały, że jeszcze chyba nigdy nie były zaangażowane w
kibicowanie jak właśnie podczas tego turnieju.
Celem nadrzędnym była pomoc Martynce i można stwierdzić,
że to była naprawdę udana inicjatywa. Podczas turnieju można
było zakupić ciasto, ręcznie wykonane torby przez Panią Annę
Świstak,a także wylicytować piłki z autografami zawodników

Jastrzębski Węgiel oraz Trefl Gdańsk. Łącznie z licytacji
i sprzedaży ciast
udało się zgromadzić 11 579 zł.
Składamy ogromne podziękowania dla wszystkich, którzy
zaangażowali się w pomoc Martynce, dla rodziców, którzy
piekli ciasto i przekazywali fanty, a w szczególności: Pani
Annie Nowak i Zuzannie Świstak,
Wójt
Gminy
Domaszowice, Dyrekcji oraz nauczycielą SP Domaszowice,
którzy licznie pojawili się na turnieju, cudownym mamom,
paniom: Annie Swędrak, Magdalenie Adamskiej-Wiącek,
Justynie Matysik, Helenie Wyspiańskiej, Krystynie Bilskiej,
Beacie Puszczewicz,MagdalenieWrzesińskiej,które od
samego rana pilnowały, by wszystkie ciasta się wyprzedały, dla
pana Janka Kwaśnickiego za sędziowanie turnieju, dla
strażaków z OSP Domaszowice, kibiców oraz dla wszystkich,
którzy dorzucili swoją cegiełkę do powodzenia zbiórki.
Małgorzata Suchecka
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KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH

Zabawa Karnawałowa

W

dniu 11 lutego 2022r. Koło Gospodyń Wiejskich
w Strzelcach zorganizowało Zabawę Karnawałową
dla dzieci i młodzieży na Świetlicy Wiejskiej
w Strzelcach.Dodatkowymi atrakcjami podczas zabawy był:
gry, zabawy dla najmłodszych dzieci, stół ping-pongowy dla
nieco starszych oraz słodycze, napoje,popcorn i hod dogi dla

wszystkich przybyłych gości. Zabawa karnawałowa udała się
wspaniale. Zabawa była przednia, a każdy znalazł dla siebie
jakieś atrakcje i mógł mile spędzić czas.
Koło Gospodyń Wiejskich w Strzelcach dziękuje
Wszystkim dzieciom, młodzieży i rodzicom za przybycie
i zabawę.
Monika Witoś

NA TALERZU

Mazurek czekoladowy

poleca Przepis:Justyna Matysik

Mazurek to tradycyjne ciasto wielkanocne. Ciasto wydaje się
być skomplikowane, a takie nie jest. Proste w zrobieniu ciasto
kruche wypełnione prostą, ale jakże smakowitą masą
czekoladową.

Przygotowanie
Do miski wrzucamy wszystkie składniki na ciasto kruche i
łączymy je ze sobą. Możemy to zrobić siekając je nożem lub
mikserem. Następnie, już dłońmi, zagniatamy ciasto i
formujemy wałek. Ciasto wkładamy do zamrażalnika na 1
godz.
Po godzinie ciasto wyjmujemy z lodówki, dzielimy na połowę.
Jedną z połówek ciasta wykładamy na blaszkę o wymiarach 24
x 38 cm wyłożoną papierem do pieczenia, tworząc spód
mazurka. Ciasto nakłuwamy widelcem. Z drugiej połówki
robimy dekoracje brzegów mazurka. Przygotowujemy
wałeczki o średnicy około 7 mm, długości większej niż brzegi
naszej blaszki do pieczenia. Bierzemy po dwa wałeczki i
zwijamy wokół siebie. Układamy na brzegach ciasta,
dopasowując do foremki. W razie konieczności przycinamy
nożem. Pieczemy w temperaturze 180°C, używając grzałki
góra i dół, przez około 20 min. Po tym czasie ciasto
wyciągamy z piekarnika i studzimy. Następnie wyciągamy z
blaszki i usuwamy delikatnie papier.
Masę czekoladową przygotowujemy podgrzewając w kąpieli
wodnej śmietanę kremówkę, do której dodajemy czekoladę.
Gdy czekolada się rozpuści i połączy ze śmietaną, ściągamy
miseczkę i studzimy przez około 15 min.
Ciasto kruche, które wcześniej przygotowaliśmy, smarujemy
dżemem brzoskwiniowym, rozprowadzając po całej
powierzchni. Na to wylewamy masę czekoladową i
zostawiamy na około 30 min, by masa lekko stężała.
Dekorujemy mazurek wedle swoich upodobań np. płatkami
migdałów, orzechami, rodzynkami, wiórkami kokosowymi.

Składniki na ciasto:
· 400 g mąki pszennej (tortowej)
· 250 g margaryny
· 150 g cukru
· 4 żółtka jaj
· 1 łyżka śmietany (18%)
· 1 łyżeczka proszku do pieczenia
Składniki na masę czekoladową:
· 300 ml śmietany kremówki (30%)
· 2 czekolady mleczne lub gorzkie (2 x 100 g)
Dodatkowo:
·100 g dżemu brzoskwiniowego
· Rodzynki
· Płatki migdałowe
· Orzechy włoskie
· Skórka pomarańczowa kandyzowana

