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Szyją maseczki ochronne
tym trudnym dla wszystkich
czasie także Stowarzyszenie
"Lubię tu żyć" chce pomóc
w walce z koronawirusem poprzez szycie
maseczek. Takim szyciem maseczek zajęły
się Panie Agata Gambuś, Izabela Morys,
Aneta Godzik oraz Teresa Biwo. Na
początku Panie szyły z materiałów

W

zakupionych z własnych pieniążków,
natomiast z czasem nadeszła pomoc od
mieszkańców – zarówno ﬁnansowa, jak
i w p o s t a c i m a t e r i a ł ó w. M a s e c z k i
przekazywane były do aptek, sklepów,
zawadczańskich marketów, Ośrodka
Pomocy Społecznej, dla strażaków, a także
dla seniorów gminy Zawadzkie.

Do pomocy w podejmowaniu działań
zapobiegawczych zakażeniu koronawirusem
przyłączyło się również Stowarzyszenie
Kobiet Żędowickich. Jego Działaczki szyły

maseczki, które przekazały seniorom
zamieszkałym w Żędowicach. Seniorzy
maseczki te mogli odebrać w sklepach
działających w Żędowicach.

Posiłki dla medyków

W

ramach akcji Posiłki dla
medyków właścicielka jednego
z lokali w Zawadzkiem Pani Anna
Drewing odpowiedziała na apel pielęgniarki
oddziału wewnętrznego w Strzelcach
Opolskich o świąteczny obiad dla obsługi
medycznej, który był w kwarantannie. Pani
Anna przygotowywała posiłki wspólnie
z rodziną, z własnych środków oraz
z produktów podarowanych przez
mieszkanki Żędowic i Zawadzkiego. Na
święta przygotowano obiad, deser i kolację
dla całego oddziału. Jednakże na
świątecznych posiłkach się nie skończyło,
gdyż Pani Ania nadal przygotowywała
posiłki regeneracyjne w postaci obiadu
z deserem dla pracowników całego oddziału.
Do akcji przyłączyło się Stowarzyszenie
"Lubię tu żyć", które zajmowało się
koordynacją akcji oraz zdobywaniem
produktów od sponsorów. Wszystkie posiłki
przygotowywane były z darów otrzymanych
od mieszkańców i sponsorów. W transporcie
posiłków pomocą służyli Państwo
Kalinowscy z Zawadzkiego oraz Pan
Mrochen z Żędowic. Dostarczana była
również woda mineralna do Laboratorium

Szpitalnego, podarowana przez
mieszkańców oraz Hurtownię Piast ze
Strzelec Opolskich.

UNIMOT S.A. wspiera walkę
z koronawirusem

F

Gmina pozyskała środki na
laptopy do nauki zdalnej

D

o szkół na ternie gminy Zawadzkie
traﬁło 20 laptopów z oprogramowaniem zakupionym w ramach
programu „Zdalna szkoła”. Gmina pozyskała
na ten cel 60 tysięcy złotych. Program
ﬁnansowany jest ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020. Wprowadzenie stanu
epidemii wymusiło nowe standardy
prowadzenia zajęć lekcyjnych. Zakupiony
sprzęt przekazany został uczniom, którzy
dotychczas z różnych przyczyn mieli
problem z nauką zdalną. O tym, do kogo
traﬁł, zadecydowali dyrektorzy
poszczególnych placówek, na podstawie
oceny indywidualnej sytuacji

poszczególnych uczniów i ich rodzin. Po
zażegnaniu niebezpieczeństwa związanego
z koronawirusem i powrocie do tradycyjnego
systemu nauczania, komputery wrócą do
szkół i będą nadal służyć uczniom.

#ZostańWDomu

irma UNIMOT S.A. – polski
największy niezależny importer
paliwa, który sprzedaje także na
rynku chińskim oleje silnikowe pod marką
AVIA, podjął działania mające na celu
sprowadzenie do Polski 100 000 szt. testów
na koronawirusa, który wywołuje chorobę
COVID-19. Dostawcą, który zgodził się
zrealizować zamówienie, jest ﬁrma
farmaceutyczna Sinopharm International z
siedziba w Hong Kongu. Sinopharm
International jest spółką należącą do
chińskiego przedsiębiorstwa państwowego
China National Pharmaceutrical Group Co.,
Ltd.
Zakładanym przeznaczeniem wszystkich
sprowadzonych przez UNIMOT S.A. testów
było przekazanie do dyspozycji Polskiemu
Ministerstwu Zdrowia lub wskazanej przez
niego organizacji. Całe zamówienie opiewa
na kwotę 350 000 USD, czyli prawie 1,5
miniona PLN.
„W Polsce codziennie setki osób walczą
z pandemią koronawirusa, narażając własne
życie i zdrowie. Wśród nich są lekarze,
pielęgniarki, pracownicy pogotowia czy
przedstawiciele służb mundurowych.
Podziwiamy ich i jesteśmy im wdzięczni,
ale sami też chcemy włączyć się do walki”
— mówi Adam Sikorski, Prezes Zarządu
UNIMOT S.A. „Nasza decyzja dotycząca
rodzaju wsparcia wynika z zaleceń
publikowanych przez Światową Organizację
Zdrowia (WHO), która nawołuje do
wykonywania jak największej liczby testów
na obecność wirusa SARS-CoV-2. Jak
dotąd, ze wszystkich krajów na świecie,

najlepiej z wirusem poradziły sobie Chiny.
Postanowiliśmy więc wykorzystać nasze
kontakty, które nawiązaliśmy dzięki własnej
spółce w Szanghaju, i sprowadzić tak
potrzebne nam testy właśnie stamtąd” —
dodaje Prezes Sikorski.
Kontrakt na realizację zamówienia został
podpisany w dniu 20 marca 2020 r. Producent
zadeklarował wytworzenie testów w ciągu
14 dni i wysłanie do Polski przesyłką
lotniczą.
Pierwsza partia testów na koronawirusa
zakupiona przez ﬁrmę UNIMOT S.A. dotarła
do Centralnej Bazy Rezerw SanitarnoPrzeciwepidemicznych w połowie kwietnia.
W pierwszej kolejności spółka
przeprowadziła dystrybucję bezpłatnych
maseczek ochronnych dla osób powyżej 60
roku życia z powiatu strzeleckiego.
Import skierowany został do Agencji Rezerw
Materiałowych. Został zwolniony z podatku
VAT, co gwarantuje zapis w tzw. tarczy
antykryzysowej. Dzięki temu spółka mogła
przeznaczyć blisko 1,5 miliona złotych na
zakup testów.

Chcesz zamieścić ogłoszenie lub reklamę? ZADZWOŃ: 690 665 767
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Burmistrz informuje
XVII Sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem

W

dniu 27 kwietnia 2020 r. w sali
gimnastycznej Publicznej Szkoły
Podstawowej w Zawadzkiem
odbyła się XVII Sesja Rady Miejskiej. Jeden
z radnych brał udział w sesji zdalnie. Zgodnie
z przepisami prawa sesja była
transmitowana. Program sesji obejmował
przyjęcie sprawozdania z realizacji
Programu współpracy gminy Zawadzkie
z organizacjami pozarządowymi za rok 2019,
przyjęcie sprawozdania z wykonania
Gminnego Programu Proﬁlaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Zawadzkie za 2019 r., przyjęcie
sprawozdania działalności Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zawadzkiem w roku 2019,
przedstawienie sprawozdania z postępu
zadań inwestycyjnych i remontowych oraz
poniesionych nakładach, a także
przedstawienie informacji Burmistrza
Zawadzkiego o podjętych działaniach przez
Urząd Miejski i podległe jednostki
w związku z pandemią koronawirusa
w zakresie społecznym i gospodarczym.

Zostały uchwalone następujące uchwały:
1. Nr XVII/132/20 o zmianie uchwały
w sprawie przyjęcia „Programu usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Zawadzkie na lata 20192032” (14 głosów „za”);
2. Nr XVII/133/20 w sprawie wyrażenia
zgody na udzielenie boniﬁkaty od ceny
nieruchomości sprzedawanej jako lokal
mieszkalny (14 głosów „za”);
3. Nr XVII/134/20 w sprawie uzgodnienia
przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych
pomników przyrody (14 głosów „za”);

Z

Z porządku obrad sesji wycofano projekt
uchwały w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji celowych z budżetu
Gminy Zawadzkie na doﬁnansowanie
kosztów inwestycji służących ochronie
środowiska, realizowanych na terenie Gminy
Zawadzkie oraz uchwały w sprawie zasad
przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu
kosztów podróży służbowych radnym Rady
Miejskiej w Zawadzkiem. Do Komisji
Uchwał i Wniosków nie wpłynął żaden
wniosek.

W

dniu 6 kwietnia br. na terenie
kompleksu boisk sportowych
Orlik w Zawadzkiem
(mieszczącego się przy ul. Powstańców
Śląskich 1), została wykonana konserwacja
boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy.
Kompleksowym i profesjonalnym
wykonaniem prac zajęła się ﬁrma Sigma
Service z Wrocławia.

Uchwały podjęte na sesji dostępne są na
stronie:

www.bip.zawadzkie.pl
4. Nr XVII/135/20 w sprawie okresowego
zwolnienia rodziców z opłat za świadczenia
udzielane przez Żłobek Publiczny
w Zawadzkiem (14 głosów „za”);

w zakładce „prawo lokalne”
Następna sesja odbędzie się w dniu:

5. Nr XVII/136/20 w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2020 r. (11 głosów
„za”, 3 głosy „wstrzymujące się”).

Posiedzenie komisji problemowych
Rady Miejskiej
e względu na obecną sytuację,
z zachowaniem wszelkich środków
ostrożności, w dniu 20 kwietnia 2020
r. w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły
Podstawowej w Zawadzkiem odbyło się
wspólne posiedzenie komisji problemowych
Rady Miejskiej w Zawadzkiem, na którym

Konserwacja Orlika

radni zaopiniowali projekty uchwał
przygotowane na sesję Rady Miejskiej.
Na posiedzeniu obecnych było 14 radnych,
w tym jeden z radnych uczestniczył w trybie
zdalnym, tj. przy wykorzystaniu środków
porozumienia się na odległość.

25 maja 2020 r.

Marszałkowska inicjatywa sołecka

W

następstwie złożonego przez
gminę Zawadzkie wniosku
o przyznanie pomocy ﬁnansowej
w formie dotacji celowej w projekcie pn.
„MARSZAŁKOWSKA INICJATYWA
SOŁECKA – Opolskie w latach 2020-2022”,
w roku bieżącym z dotacji skorzysta
sołectwo Kielcza. Na potrzeby realizacji
zadania pn. „Zagospodarowanoie terenu
przy ulicy Szkolnej w Kielczy” przyznane
zostały bowiem środki w wysokości
5.000,00 zł. Całkowita wartość zadania
wynosi 6.000,00 zł. W ramach zadania

zaplanowane zostało wykonanie
utwardzenia łącznika, utworzenie klombów,
ustawienie ławek i koszy oraz zakup roślin.
Realizacja tego zadania ma na celu poprawę
bezpieczeństwa w rejonie przedszkola
i szkoły oraz stworzenia miejsca
przyjemnego oczekiwania na odbiór
podopiecznych odbywających zajęcia
w szkole i przedszkolu. Miejsce to ma
również umożliwić integrację oczekujących
na dzieci rodziców i dziadków, ale również
pozostałych mieszkańców Kielczy.

Pielęgnacja pomników przyrody

G

mina Zawadzkie zamierza dokonać
pielęgnacji trzech pomników
przyrody – jednego dębu
szypułkowego rosnącego przy ul. Stawowej
w Żędowicach, jednego dębu szypułkowego
i jednego dębu czerwonego rosnących przy
leśniczówce w Kielczy.
Zakres prac będzie obejmować:

ź wykonanie w koronach cięć sanitarnopielęgnacyjnych polegających na
usunięciu gałęzi martwych,
zamierających i nadłamanych;

Inwentaryzacja dróg gminnych

W

dniach 16-17 kwietnia 2020 r.
została przeprowadzona
inwentaryzacja ubytków
i uszkodzeń dróg gminnych na terenie gminy

Zawadzkie, w celu rozpisania przetargu na
remont cząstkowy. O zakresie remontu
cząstkowego poinformujemy w kolejnym
wydaniu Krajobrazów Zawadzkiego.

ź po wykonaniu powyższych zabiegów –
poprawienie statyki drzewa zachwianej
wykonanymi cięciami tak, by
zlikwidować ryzyko niestabilności
drzewa.
Planowane prace pielęgnacyjne i cięcia
sanitarne w obrębie koron trzech drzew
pomnikowych mają wpłynąć korzystnie na
poprawę stanu zdrowotnego dębów,
przedłużenie ich żywotności oraz poprawę
bezpieczeństwa w bezpośrednim sąsiedztwie
dębów.

Numery alarmowe w postępowaniu
z bezdomnymi, rannymi i padłymi
zwierzętami na terenie gminy Zawadzkie
Zwierzęta bezdomne i ranne
W godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem:
ź
77 46 23 146
Poza godzinami pracy Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem:
ź
884 700 854 (teren miasta Zawadzkie)
ź 504 118 022 (sołectwo Kielcza)
ź 607 546 739 (sołectwo Żędowice)
ź 512 333 568 (w przypadku braku możliwości skontaktowania się z w/w
numerami)
Zwierzęta padłe
W godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem:
ź 77 46 23 140
Poza godzinami pracy Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem:
ź 884 700 854 (teren miasta Zawadzkie)
ź 504 118 022 (sołectwo Kielcza)
ź 607 546 739 (sołectwo Żędowice)
ź 512 333 568 (w przypadku braku możliwości skontaktowania się z w/w
numerami)
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Podziękowanie dla Firmy UNIMOT S.A.
oraz „Z & R” Spółka z o.o.

B

P. Czesław Florecki – Kierownik Rozlewni Gazu UNIMOT S.A.
a także Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów „Klub Seniora”, Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
oraz Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku.
W czasie ogłoszonego na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii,
w związku z koniecznością bieżącej
realizacji zadań należących do samorządu

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

W

się na przestrzeni wieków.
W 1919 r. kolory biały i czerwony uznano
oﬁcjalnie za polskie barwy narodowe.
Obecnie kwestie polskich barw narodowych
reguluje ustawa z dnia 31 stycznia 1980r.
o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej
Polskiej oraz o pieczęciach państwowych:
„Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są
kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch
poziomych, równoległych pasach tej samej
szerokości, z których górny jest koloru
białego, a dolny koloru czerwonego. Przy
umieszczaniu barw Rzeczypospolitej
Polskiej w układzie pionowym kolor biały
umieszcza się po lewej stronie płaszczyzny
oglądanej z przodu. Barwy Rzeczypospolitej
Polskiej stanowią składniki ﬂagi państwowej
Rzeczypospolitej Polskiej. Flagą państwową
Rzeczypospolitej Polskiej jest prostokątny
płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej
Polskiej, umieszczony na maszcie”.
Zadbajmy, aby i w naszych mieszkaniach,
domach, posesjach zawisła ﬂaga
Rzeczypospolitej Polskiej.

Sport w czasach epidemii

T

rudna sytuacja związana
z wprowadzeniem w Polsce stanu
epidemii ma bezpośredni wpływ na
funkcjonowanie klubów sportowych
również z terenu gminy Zawadzkie.
Ponieważ nie mogą odbywać się zawody
i rozgrywki sportowe, zajęcia czy treningi,
zawodnicy mogą trenować jedynie
indywidualnie, o ile pozwala na to specyﬁka
danej dyscypliny sportowej. „Specyﬁka
naszej dyscypliny pozwala nam organizować
treningi indywidualnie w domach, dla każdej
grupy przygotowaliśmy na stronach portali
społecznościowych i komunikatorach
treningi motoryczne, techniczne i zajęcia
teoretyczne. Zawodnicy kadry otrzymują
zadnie do wykonania w każdym tygodniu,
następnie nagrywają ﬁlmik przesyłają do
instruktora, który dokonuje analizy
i zwrotnie z uwagami przesyła ﬁlmik do
dalszego doskonalenia. Dodatkowo pracują

Zakończenie rekrutacji
do przedszkoli

D

urmistrz Zawadzkiego oraz
pracownicy Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem składają
podziękowania ﬁrmie „Z & R” Spółce z o. o.
za nieodpłatne przekazanie płynu do
dezynfekcji przeznaczonego do
proﬁlaktycznego zabezpieczenia
pracowników Urzędu a także ﬁrmie
UNIMOT S.A. za nieodpłatne przekazanie
dużych ilości płynu do higienicznej
dezynfekcji rąk, a także maseczek
ochronnych wielokrotnego użytku w celu ich
dalszej redystrybucji na potrzeby
podejmowanych działań służących ochronie
ludności gminy Zawadzkie. Wskazane środki
ochrony przekazane zostały na rzecz Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zawadzkiem,
Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzkiem,
Żędowicach i Kielczy, Policji w Zawadzkiem,

dniu 2 maja obchodzimy Dzień
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
Święto te zostało ustanowione
w 2004 roku. Dlaczego obchodzimy je
właśnie 2 maja? Data święta ﬂagi nie jest
przypadkowa i ma swoje uzasadnienie
historyczne. Dnia 2 maja 1945 roku polscy
żołnierze z 1. Dywizji Kościuszkowskiej
zawiesili biało-czerwoną ﬂagę na Kolumnie
Zwycięstwa – Siegessäule, a także na
Reichstagu w Berlinie. Zdobywając stolicę
hitlerowskich Niemiec – przyczynili się do
zakończenia II wojny światowej oraz działań
zbrojnych w Europie. Ponadto dzień ten
poprzedza święto upamiętniające tak ważne
wydarzenie, jakim było ogłoszenie
Konstytucji 3 Maja w 1791 r. W czasach PRL
2 maja, po Święcie Pracy, obywatele mieli
nakaz zdejmowania biało-czerwonych ﬂag,
tak aby nie były one widoczne podczas
nieuznawanego przez władze
komunistyczne Święta Konstytucji 3 Maja.
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej ma
popularyzować wiedzę o polskiej tożsamości
i o symbolach narodowych, które zmieniały
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nad treningiem mentalnym poprzez
ćwiczenia oddechowe, relaksacyjne
i wizualizację. Mamy nadzieję, że w krótkim
okresie czasu będziemy mogli zweryﬁkować
taką formę prowadzenia treningu na
zawodach sportowych. Nasza instruktorka
dla najmłodszych naszych zawodników
przygotowuje co tydzień ﬁlmik
instruktażowy jak w warunkach domowych,
wykorzystując dostępne akcesoria,
zorganizować sobie trening.” – wskazuje P.
Zbigniew Sworeń – Prezes Zarządu Klubu
Karate „NIDAN”.
Jednakże, jak wskazują przedstawiciele
k l u b ó w, p o j a w i ł y s i ę d u ż e k ł o p o t y
z utrzymaniem ich płynności ﬁnansowej.
Obawa dotyczy m. in. braku możliwości
zrealizowania wszystkich zaplanowanych na
dany rok zadań, co stanowi dla klubów
podstawowy problem.

gminnego, ale również zadania niesienia
pomocy przez wszystkie instytucje
działające na terenie gminy Zawadzkie –
takie dary są niezwykle miłe, ważne
i stanowią nieocenioną pomoc w podejmowaniu proﬁlaktycznych działań ochrony
zdrowia oraz życia ludzkiego.

obiegło końca postępowanie
rekrutacyjne w przedszkolach
prowadzonych przez gminę
Zawadzkie. W związku z zagrożeniem
rozpowszechniania się wirusa COVID-19,
w tym roku listy dzieci zakwaliﬁkowanych
i niezakwaliﬁkowanych zostały
opublikowane na stronach internetowych
przedszkoli. Zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami, jeśli liczba
dzieci, które mają prawo do edukacji
przedszkolnej, zgłoszonych w czasie
rekrutacji, jest wyższa niż liczba miejsc
w przedszkolu, dyrektor jednostki
zawiadamia o tym burmistrza. Organ
prowadzący musi w takim przypadku
wskazać rodzicom na piśmie inne
przedszkole lub inną formę wychowania
przedszkolnego, której czas pracy powinien
być zbliżony do czasu pracy przedszkola lub
innej formy wychowania przedszkolnego, do
którego rodzice złożyli wniosek. Dlatego
rodzice dzieci, których dziecko znalazło się
na liście dzieci nieprzyjętych są pisemnie
informowani o wskazaniu miejsca w innym
przedszkolu na terenie gminy, które
dysponuje wolnym miejscem. W przypadku
zainteresowania rodzice zobowiązani są
potwierdzić wolę przyjęcia wskazanego
miejsca.

UWAGA! objazd drogi wojewódzkiej nr. 901

F

irma DROG-BUD Sp. z o.o. z siedzibą
w Lubojence informuje, że z dniem
15.04.2020 r. została wprowadzona
zmiana organizacji ruchu na czas
prowadzenia budowy ronda turbinowego na
skrzyżowaniu drogi krajowej nr 46 i drogi
wojewódzkiej nr 901, polegająca na
całkowitym zamknięciu odcinka drogi nr 901
od strony m. Olesno i m. Dobrodzień, przy
jednoczesnym wprowadzeniu ruchu
wahadłowego na drodze krajowej nr 46
(w rejonie salonu meblowego
DOBROTEKA i cmentarza w m.
Dobrodzień) na odcinku długości 500
metrów (droga relacji Opole – Lubliniec).
W czasie realizacji robót wyznaczony został
objazd zamkniętego odcinka drogi

wojewódzkiej nr 901. Objazd wyznaczono
trasą:
1. od strony Olesna - drogą wojewódzką nr
494 i drogą krajową nr 45 do m. Bierdzany,
a następnie drogą wojewódzką nr 463 przez
m.in. Ozimek, Kolonowskie do
m. Zawadzkie. W miejscowości Kadłub
Turawski na życzenie gminy Dobrodzień
dodatkowy objazd dla pojazdów poniżej 3,5
t, mający uniemożliwić przejazd pojazdów
powyżej 3,5 t przez centrum Dobrodzienia.
Koniec objazdu do Gliwic przewidziany jest
w miejscowości Zawadzkie.
2. od strony Dobrodzienia - objazd do Olesna
został poprowadzony trasą analogiczną, lecz
w stronę przeciwną.
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Życzenia
Z okazji zbliżającego się Dnia Hutnika oraz
Międzynarodowego Dnia Strażaka chcemy
złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim
Hutnikom, a także Strażakom Ochotniczej
oraz Państwowej Straży Pożarnej, którzy
pełnią swoją służbę na ratunek i ku pomocy
lokalnej społeczności. Życzymy wielu
sukcesów zawodowych oraz osobistych,
wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji z
pełnionych obowiązków, a także społecznego
uznania.Dziękujemy za zaangażowanie,
poświęcenie i trud włożony w realizowane
zadania i obowiązki. Niech Święty Florian
czuwa nad Wami, by każdy dzień w pracy
i każda akcja ratunkowo-gaśnicza kończyła
się bezpiecznym powrotem do domu.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zawadzkiem
Dariusz Zajdel

Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski

Oznaki wiosny w Żędowicach

W

raz z początkiem wiosny
w Żędowicach możemy
zaobserwować jej pierwsze
oznaki. Pozytywnym elementem
wiosennego krajobrazu poza kwiatami
pojawiającymi się na drzewach i krzewach są
bociany które po powrocie z ciepłych krajów
pojawiły się w żędowickim gnieździe. Mimo
trwającej epidemii ruszyły pierwsze prace
porządkowe. Pracownicy ZAW-KOM zajęli
się remontem żędowickich dróg
uszkodzonych podczas zimy. Na polach
pojawili się rolnicy. Nadejście wiosny
oznajmiły również pszczoły które opuściły
swoje pasieki.

Podziękowanie
dla
służb walczących z koronawirusem
„Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie,
ponieważ wszelkie dobro, które dajemy,
zatacza koło i wraca do nas”
- Flora Edwards -

Pierwsze bociany w żędowickim gnieździe

Serdeczne wyrazy podziękowania składam Ochotnikom,
Zarządzającym oraz Wszystkim Pracownikom Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zawadzkiem, Ochotniczej Straży Pożarnej,
Policji, Pracownikom Służby Zdrowia, Pogotowia
Ratunkowego, Wolontariuszom oraz Wszytskim, którzy w
jakikolwiek sposób angażują się w niesienie pomocy drugiemu
człowiekowi i walkę z niewidzialnym wrogiem, jakim jest
koronawirus.
Wyrażam wdzięczność dla Wszystkich Państwa za wkładany
trud i poświęcenie, za olbrzymi wysiłek, serce okazywane w
codziennej pracy, profesjonalizm, wrażliwość, oﬁarność,
odpowiedzialność i cierpliwość.
Niech nigdy nie zabraknie Wam satysfakcji z wykoywanej
pracy, życzliwości ludzi, niegasnącej pasji i wzajmenego
szacunku, a także zapału i zdrowia.
Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski

Pan Michał Bosek doglądający
swojej pasieki

Remont Żędowickich dróg
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Blaski i cienie nauczania zdalnego w obliczu epidemii koronawirusa
– wnioski po pierwszym miesiącu nauki i pracy.

J

eszcze nie tak dawno cieszyliśmy się
pełnią życia, mieliśmy dalekosiężne
plany. Często też nie docenialiśmy
w pełni codzienności, w której żyliśmy.
Spotkania z przyjaciółmi, spacer do lasu, czy
po prostu następny dzień w szkole...jakież to
nudne, często frustrujące!
Niestety, podkręcając ciągle tempo życia,
zapomnieliśmy może o najważniejszych
wartościach, drobnych przyjemnościach
i takim zwykłym, codziennym celebrowaniu
każdego dnia.
Aż tu nagle – KORONAWIRUS- wróg,
którego nie widać, nie słychać, a który
zmienił dosłownie z dnia na dzień nasze
życie i postrzeganie rzeczywistości. Na
początku nadzieja - tylko dwa tygodnie,
może trzy, wytrzymamy! Zrobimy zapasy,
nadrobimy zaległości, a później wrócimy do
naszej codziennej rutyny. Jednak nic z tego.
Po dwóch tygodniach oswajania nowej
sytuacji okazało się, że to będzie nowy
sposób na życie w najbliższej przyszłości.
A więc musieliśmy zwolnic, polubić swoje
mieszkania, może na nowo zaprzyjaźnić się
z domownikami, których do tej pory
widywaliśmy wieczorem. No i oprócz
strachu , niepewności doszła jeszcze
e- szkoła! Zapewne wielu z Was w tym
momencie się uśmiechnie – może
z przekąsem, a może z sympatią. To całkiem
nowe wyzwanie
d l a d y r e k t o r ó w,
nauczycieli, uczniów, ale też rodziców.
Nikt nie miał czasu na symulacyjne
szkolenia, czy uzupełnienie braków
w sprzęcie. Dosłownie z dnia na dzień
musieliśmy się wszyscy przestawić na nowy
system zarządzania, nauczania, uczenia się
i komunikacji. Jak to wygląda teraz, po
miesiącu pracy zdalnej?
Na to pytanie nie można odpowiedzieć
jednoznacznie, więc postanowiłam zwrócić
się z zapytaniem do nauczycieli
zawadczańskiej podstawówki, grupy
rodziców oraz uczniów. Jakie wnioski i głosy
na dziś?
Na pewno jest wiele problemów, z którymi
borykają się wszystkie strony. Nauczyciele
muszą na nowo opracować lekcje, tak, by
dopasować przekaz do wirtualnej
rzeczywistości, nie mają bezpośredniego
kontaktu z uczniem, co utrudnia w znacznym
stopniu wytłumaczenie nowych pojęć,

wymianę myśli, dyskusję – czyli wszystko to,
co do tej pory było jednym z głównych
ﬁlarów lekcji w szkole. A uczniowie? Przede
wszystkim tęsknią za bezpośrednim
kontaktem z kolegami, zostali obciążeni
materiałem dydaktycznym, który w dużym
stopniu muszą sami przyswoić, borykają się

z problemami technicznymi, dużym tempem
pracy.
Tymczasem jednak, nie mamy wpływu na
zaistniałą sytuację, więc po fali krótkiego
buntu wszyscy zaczynamy szukać dobrych
stron. Czy są? Okazuje się, że tak!
„ Nauczyciele „wypadli” z tradycyjnego
schematu lekcji, sytuacja otworzyła wielu na
rozwój - zapoznanie się z nowymi
programami, które będę wykorzystywane
również w czasie lekcji prowadzonych po

p o w r o c i e d o s z k o ł y. Z p e w n o ś c i ą
uatrakcyjnią one lekcje. Pozwolą czasami
odejść od tradycyjnego schematu
podręcznika i zeszytu. O czym mowa?
O interaktywnych prezentacjach, zasobach
Youtube'a, kreatorach krzyżówek i gier
sprawdzających świeżo przyswojoną

wiedzę. Wszystko jest ładne, kolorowe
i dostosowane do współczesnego pokolenia,
które - co tu dużo mówić - jest wizualne.
Trzeba przyznać, że jest i drugi biegun
nauczania zdalnego - brak bezpośredniego
kontaktu z uczniem i ograniczoność przekazu
zmusza do koncentracji na tym, co
w prezentowanym materiale najważniejsze.
A to, co czyniło lekcję atrakcyjną, to przecież
żywy kontakt z człowiekiem - jego
spojrzenie, uśmiech, zaskoczenie,

niespodziewany komentarz. Myślę, że
wszystkim nam właśnie tego brakuje. I trzeba
w tym wszystkim zachować pewną
ostrożność, byśmy nie stali się "homines
tabletes”
których cechuje brak umiejętności tworzenia
więzi społecznych...”
Uczniowie zaczęli w dużej mierze doceniać
szkołę, pracę nauczycieli – to, że zawsze byli
dostępni, gotowi pomóc, wytłumaczyć,
podyskutować na ciekawy temat. Można
było skonfrontować swoją wiedzę
i umiejętności z kolegami w klasie, na
bieżąco uzupełnić braki. To, co teraz trzeba
samemu przeczytać i zrozumieć, zazwyczaj
tłumaczył nauczyciel, więc ile czasu było
zaoszczędzone.
Ale też uczniowie uczą się samodzielności,
odpowiedzialności. Znaleźli się w nowej
sytuacji, która zmusiła ich do samodzielnego
poszukiwania rozwiązań. Zostali
skonfrontowani z cyfrową rzeczywistością,
zrozumieli, że świat cyfrowy to nie tylko
instalacja gry, aktywność na portalach
społecznościowych, czy gamingowych.
Odkrywają ogrom zasobów edukacyjnych
Internetu.
I może na koniec kilka aspektów natury
emocjonalnej. Wszyscy zatęskniliśmy za
sobą, coraz lepiej odnajdujemy się na nowej
płaszczyźnie komunikacji, staramy się być
bardziej otwarci na człowieka po drugiej
stronie monitora i zaczynamy słuchać się
nawzajem…
Więc czego sobie i innym życzyć?
By zrozumienie, potrzeba kontaktu w realu
z drugim człowiekiem i spotkanie się
w szkolnej klasie było za kilka tygodni, czy
miesięcy nie ponurym obowiązkiem,
a radością każdego dnia.
Artykuł napisano na podstawie wywiadu
z Dyrektorem PSP w Zawadzkiem, grupą
nauczycieli , rodziców i uczniów. W artykule
przytoczono reﬂeksje m . in nauczyciela
religii i psychologa – Pani Katarzyny
Piłackiej
Małgorzata Rabicka – nauczyciel PSP
w Zawadzkiem, specjalista ds. kultury w
BiK

Dekoracje świąteczne sołectw

N

a tegoroczne Święta Wielkanocne
w Kielczy zostały wykonane
ozdoby świąteczne, które ustawiono
na skwerach przy ul. Mostowej, ul. Księdza
Wajdy oraz ul. Szkolnej. W przedsięwzięcie
zaangażowało się kilka osób – zarówno
sołtys wsi Kielcza Jan Czanguleit, jak
i Radni Rady Sołeckiej w Kielczy Paweł
Małecki i Mariusz Panchyrz. O artystyczny

efekt zadbała nauczycielka Izabela Karaś,
która wraz z uczniami pomalowała
i ozdobiła dekoracje. Gratulujemy
pomysłowości Wszystkim, którzy
zaangażowali się w przygotowanie dekoracji
świątecznych.
Dekoracje, które zostały wykonane przez
Sołtysa Żędowic na Żędowickim rynku.

Podziękowanie
dla
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych
Burmistrz Zawadzkiego składa podziękowania Pani Annie
Kleckiej-Haba – Dyrektorowi Biura Regionalnego TUW
w Opolu za przekazanie kwoty 4.000 złotych
z przeznaczeniem na zakup środków dezynfekujących.
Pozyskane środki zostaną przekazane na potrzeby
pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem,
strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzkiem,
Żędowicach i Kielczy oraz funkcjonariuszy Komisariatu
Policji w Zawadzkiem w związku
z realizowanymi działaniami mającymi na celu
przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.
W czasie ogłoszonego na obszarze kraju stanu epidemii
Państwa gest stanowi nieocenioną pomoc w podejmowaniu
proﬁlaktycznych działań ochrony zdrowia oraz życia
ludzkiego.
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Kto jest kim w Studio wokalnym
Do Mi Sol?

Hanna Elektorowicz

W

kwietniu 2020r mija rok od
powstania Studia Wokalnego Do
Mi Sol, działającego w BiK
w Zawadzkiem. O tego momentu mogli
Państwo wielokrotnie podziwiać nasze
młode wokalistki na lokalnych scenach
podczas różnych imprez środowiskowych
i szkolnych.
Planów na sezon wiosna/lato’2020r.
mieliśmy mnóstwo – konkursy, występy na
dużych scenach w województwie opolskim
i nie tylko. Niestety, jak to w życiu niekiedy
bywa, musimy na chwilę je odłożyć
i odnaleźć się w innej rzeczywistości. Nie
znaczy to jednak, że zapominamy o naszych
marzeniach, o pasji śpiewania. Ćwiczymy
uparcie: doskonalimy dykcję, oddech,krótko
mówiąc koncentrujemy się na aspektach
technicznych sztuki wokalnej. Budujemy
repertuar, wybieramy ciekawe utwory – tak,
by później ich wykonaniami zachwycać
Państwa i z sukcesami reprezentować naszą
gminę w konkursach i przeglądach
wokalnych.
W tym numerze Krajobrazów Zawadzkiego
rozpoczynamy cykl artykułów o naszych
młodych artystkach. Przybliżymy Państwu
kolejno ich sylwetki, zdradzimy ich małe
tajemnice, napiszemy czym się interesują, co
sprawia im radość w życiu.
Hanna Elektorowicz – do 2019 r.
u c z e s t n i c z k a S t u d i a Wo k a l n e g o
w Zawadzkiem. Jest uczennicą VIII klasy
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Zawadzkiem. Obecnie kształci się
w Opolskim Studio Piosenki „Metro”. To
osoba o wielu zainteresowaniach i pasjach.
Oczywiście uwielbia muzykę, ale wielką
frajdę też sprawia jej delektowanie się
potrawami z różnych stron świata. Hania,
pod czujnym okiem swojej mamy Ani
zgłębia przede wszystkim tajniki kuchni
włoskiej. Czarując aromatami tymianku,
rozmarynu, drożdży, świeżych pomidorów,
przenosi gości do słonecznej Toskanii.
Ale, to nie jej jeden talent! Hanka, rodzinny
pseudonim „Bielicka”, uwielbia stare,
drewniane meble. „Mają duszę, mówią do
mnie” - zdradza rąbek tajemnicy. Potraﬁ
godzinami siedzieć przy starym stole
i delikatnie, wręcz pieszczotliwie odkrywać
jego dawne piękno.
Ogromna wrażliwość Hani jest też widoczna
podczas warsztatów teatralnych – bo teatr to
jej druga, a ona sama mówi, że może
pierwsza miłość. Na scenie potraﬁ
zaczarować swoim głosem, porwać widzów
energią - swoimi aktorskimi kreacjami
wyzwala duże emocje.
W wolnych chwilach gra na pianinie i…cały
czas śpiewa!

Kartka z pamiętnika
Godzina wielkiej radości, od jutra wolne!

D
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„Mój pierwszy występ odbył się podczas
Jarmarku bożonarodzeniowego w Zawadzkiem w grudniu roku 2016. Nie
wystąpiłabym, gdyby nie Pani Małgorzta
Rabicka – moja nauczycielka muzyki
i j. polskiego. To ona dostrzegła we mnie
talent i postanowiła go rozwijać. Początkowo
mało kto wierzył – nawet ja sama – że to
będzie długa przygoda, która staje się sensem
mojego życia.
W styczniu 2017r. miałam pierwszy
poważny występ podczas Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
Przez 1,5 roku uczyłam się u Pani Gosi
śpiewu, aktorstwa i gry na pianinie.
W 2018 r zaczęłam uczęszczać na zajęcia
w Studio Art Voice i tam pod okiem m. in
Pana Alfreda Janke uczyłam się śpiewu do
czerwca 2019r.
W czasie wakacji, w opolskim Studio Nagrań
„Studio dla Ciebie”, nagrałam swój pierwszy
cover piosenki Anny Jantar ,,Przetańczyć
z tobą chcę całą noc” - do tej pory odsłuchało
go prawie 6 tys. osób.
We wrześniu 2019r. znalazłyśmy z mamą
i ciocią na Facebooku informację o castingu
do Studia Piosenki Metro. Casting odbył się
w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, gdzie
teraz mam zajęcia. Pojechałam ubrana
w zwykłe jeansy i sweter. Po wejściu do
środka ujrzałam chłopaków w garniturach
i dziewczyny wymalowane, ubrane w piękne
sukienki, obwieszone kilogramami
biżuterii. Boże!! Co ja tu robię! W końcu
przyszła moja kolej. Udałam się z mamą do
głównej sali. Tam dowiedziałam się, że mam
zaśpiewać dwie piosenki w języku polskim,
a ja miałam przygotowane dwa utwory: jeden
po polsku a’capella i 2 po angielsku
z podkładem. Zaśpiewałam! Nie obyło się
bez małych wpadek i wielkiego stresu. Po
tygodniu przyszły wyniki – DOSTAŁAM
SIĘ!!!
Od tej pory wiele się zmieniło, zmieniłam się
ja – wydoroślałam, podchodzę do nauki
z większą dojrzałością, zmienił się mój głos,
repertuar...Jedno pozostało to samo – moja
wielka miłość do muzyki oraz marzenia
o światowych scenach.”
Hania cały czas doskonali swój wokal,
występuje podczas uroczystości szkolnych,
środowiskowych, zaśpiewała podczas
Koncertu Kolęd „W świetle Betlejemskiej
Gwiazdy”, którego gwiazdą była Pani
Monika Gruszczyńska.
Trzymamy kciuki za Hanię i życzymy
z całego serca, by świat sztuki odkrywał
przed nią coraz więcej swoich tajemnic!
Małgorzata Rabicka
specjalista ds. kultury w BiK
w Zawadzkiem
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nia 13.03.2020r , długa przerwa po
czwartej lekcji... Na korytarzu coraz
większe poruszenie – ktoś rzucił
„bombę”, że od jutra mamy wolne!
Informacja roznosi się lotem błyskawicy,
nauczyciele albo milczą…albo szepczą coś
po katach. Powietrze coraz bardziej gęste od
nadmiaru emocji!
W końcu! Na początku piątej lekcji
przekazano nam wiadomość, że siódme
i ósme klasy mają zebrać się na apelu. Stało
się to , na co czekaliśmy? Wiadomość
o przymusowym zamknięciu placówek
szkolnych na dwa tygodnie przekazała nam
Pani Dyrektor , następnie Pani „od
polskiego” , jak zawsze z resztą, wyskoczyła
z czytaniem lektur, nadrabianiem zaległości
i straszyła, że jak będziemy dalej leserować,
to w końcu nie napiszemy dobrze
sprawdzianu ósmoklasisty. Nic dziwnego.
Już przyzwyczailiśmy się do ciągłego
przykręcania śruby z języka polskiego. Ale
kto w takim momencie myślał o „Panu
Tadeuszu”? Rozterki miłosne młodego
szlachcica pozostawiliśmy póki co jemu,
a sami, w marzeniach spędzaliśmy już czas
przed telewizorem i komputerem i to bez
nadzoru rodziców!
Jednak rzeczywistość okazała się mniej
kolorowa i wabiąca niekończącym się
luzem...Kolejne dni spędziliśmy
odosobnieni w swoich domach, słuchając
zatrważających informacji o rozwoju
epidemii na świecie i w Polsce oraz czytając
coraz więcej maili na temat nauczania
zdalnego!
Początki, jak zawsze, były trudne – panował
wielkie chaos i zamęt. Nikt nie wiedział, co
dalej. Nasz dobrze znany świat wywrócił się
do góry nogami! Początkowa euforia, że nie
musimy chodzić do szkoły przerodziła się
w niepokój, a potem strach. Z dnia na dzień
każdy z nas musiał zapomnieć o tym, że
często prowadzony był za rączkę, że
dosłownie o wszystkim przypomniał na
bieżąco rodzic, czy nauczyciel. Dorosłość
wkroczyła w nasze życie WIELKIMI
KROKAMI!!! Okazało się, że w trybie
ekspresowym musieliśmy dorosnąć i wziąć
odpowiedzialność za siebie. Nie było
nauczyciela, która by nas przywołał na

Ziemię, w momencie, gdy my w marzeniach
wędrowaliśmy Mleczną Drogą . Pojawiły się
też problemy techniczne, z którymi niełatwo
się było uporać. E-dziennik i elektroniczne
dzienniczki, które nie chciały się otworzyć,
zawieszające się strony internetowe
i utrudniony kontakt mailowy
z n a u c z y c i e l a m i . To k r ó t k i o b r a z
codzienności w pierwszych dniach zdalnego
nauczania.
W kolejnych powoli zaczęliśmy
dostosowywać się do nowej, wirtualnej
rzeczywistości. Problem z komunikacją
i pracą online powoli zanika. Nastała
RUTYNA - pobudka, sprawdzanie poczty,
czas przed monitorem i samodzielne
ogarnianie lekcji. To o tym marzyliśmy
w szkolnej ławce...??
Po ponad miesiącu od ogłoszenia przez
Premiera decyzji o zamknięciu szkół
i wprowadzeniu wielu zmian w naszym
życiu, obecna sytuacja stała się dla nas, póki
co, normalnością.
Mimo wielu ograniczeń i trudnej sytuacji
dostrzegamy jednak wiele pozytywów. Taki
sposób nauki pozwolił nam na bardziej
spersonalizowane formy kontaktu między
nauczycielami a nami. Każdy dzień przynosi
nowe doświadczenia, o których wcześniej
nawet nie mieliśmy pojęcia.
Przyzwyczajamy się do obecnych realiów...
Jednak jest coś ,z czym trudno nam się
pogodzić – brak możliwości widywania się
z rówieśnikami, przyjaciółmi i….nie
uwierzycie, brakuje nam marudzenia
nauczycieli, często gorących od emocji
dyskusji z nimi, po prostu- BRAKUJE NAM
SZKOŁY!
Teraz pozostaje dla wielu jedno pytanie – co
ze sprawdzianem ósmoklasisty i z maturami?
To tyle, mój Drogi Pamiętniku, mam
nadzieję, że za kilka miesięcy, jak będę
czytać te słowa, znajdę się w starej i nie tak
nudnej, jak myślałam rzeczywistości.
Rąbka tajemnicy ze swojego pamiętnika
uchyliła Emilia Klonz – uczennica klasy
VIII Publicznej Szkoły Podstawowej
w Zawadzkiem

Uzależniona od książek

M

ija już drugi miesiąc trwania
pandemii koronawirusa. Wiele
rzeczy w tym czasie uległo
zmianie, praktycznie życie wywróciło się do
góry nogami. Jedno pozostało bez zmian –
moje zamiłowanie do czytania książek. Do
tej pory , w natłoku spraw mniej lub bardziej
ważnych, musiałam dosłownie wykradać
chwile, żeby wziąć książkę do ręki.
Oczywiście nie mówię tu o lekturach
obowiązkowych, które, mówiąc między
nami ,nie zawsze są nudne. Ale do rzeczy…
Właśnie teraz, gdy świat nagle zatrzymał się,
a ja razem z nim, zaczęłam dosłownie
delektować się czytaniem książek
ulubionych autorów i poznawać nowych
pisarzy i ich dzieła.
Na szczęście zasoby mojej domowej
biblioteczki są na tyle wystarczające, że bez
wychodzenia z domu mogę pozwolić sobie
na czytanie...Aż się zdziwiłam,że tyle
książek stało sobie spokojnie na regale
i czekało na swój czas. Muszę Wam zdradzić,
że namiętnie kupuję książki. Wabi mnie
nowy tytuł znanego pisarza, niekiedy
zaintryguje ciekawa okładka lub całkiem
nowa pozycja nieznanego mi dotąd autora.
W cyklu „Uzależniona od książek” będę
Wam polecać, moim zdaniem, ciekawe
pozycje, po które warto sięgnąć , by chociaż
na chwilę oderwać się od ekranu telefonu lub
laptopa.

Jedną z ostatnich pozycji na liście
przeczytanych przez mnie książek jest
„Zanim odejdę” autorstwa Marieke
Nijkamp.
Pisarka opisuje życie dwóch nastolatek: Kyry
i Corey, które pochodzą z małego miasteczka
Lost Creek. Kyra zmaga się z zaburzeniami
psychicznymi. Corey w pewnym momencie
wyprowadza się , natomiast Kyra pozostaje
sama ze swoimi problemami. Przyjaźń
dziewcząt zostaje wystawiona na wielką
próbę. W pewnym momencie Corey
dowiaduje się o tajemniczej śmierci swojej
starej przyjaciółki i natychmiast przybywa do
rodzinnego miasteczka. Stara się poznać
prawdę o ostatnim roku życia niegdyś bardzo
bliskiej jej osoby. Odkrywa „mrożące krew w
żyłach sekrety” i próbuje rozwikłać
tajemnicę śmierci przyjaciółki…
Autorka podjęła próbę opisania trudnych
tematów jakimi są: samotność, izolacja
i walka z ludzkimi lękami.
Ukazuje problem ludzi, którzy nie potraﬁą
odnaleźć się w danej rzeczywistości, przez co
często są narażeni na wyobcowanie ze
swojego środowiska.
Moim zdaniem książka jest godna polecenia,
szczególnie w aktualnej sytuacji, kiedy my
jesteśmy odizolowani od społeczności.
Zaczytana - Emilia Klonz
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Życie ucznia w czasach pandemii

P

rzełom marca i kwietnia 2020r. - ten
czas zapamiętamy bardzo długo, na
wielu osobach odciśnie piętno,
z którym będą musieli żyć. Sytuacja nowa dla
nas wszystkich. Z dnia na dzień zetknęliśmy
się z dotąd nieznaną rzeczywistością globalną epidemią koronawirusa. Nikt nie
był na to gotowy, nikt nie przewidział
porządku świata znanego tylko miłośnikom
powieści science ﬁction.
Na początku był problem z organizacją życia
– nagle okazało się, że zwykły wypad na
rower z kolegami, spotkanie z rodziną,
przyjaciółmi w szkole, a nawet
uczestniczenie we Mszy Św. stało się czymś
niemożliwym. Zajęcia w przysłowiowej
szkolnej ławie i przy tablicy odeszły z dnia
na dzień w, miejmy nadzieję, chwilowe
zapomnienie. Byliśmy zagubieni, ponieważ
nie było wiadomo do końca, co trzeba robić i
jak przystosować się zdalnej nauki. Okazało
się, że Internet, platformy edukacyjne,
a nawet e-dziennik nie wytrzymywały
ogromnego obciążenia. Często trzeba było
godzinę lub dłużej czekać, by móc się
zalogować, na szczęście powoli się to
zmienia.
Także sami musimy organizować sobie czas
na naukę i odpoczynek, ponieważ nikt za nas
tego nie zrobi. A przecież dotąd było inaczej!
Pilnowali nas rodzice i nauczyciele, często za
nas podejmowali decyzje i myśleli za nas.
Nauka w szkole też przychodziła nam
łatwiej. W domu jest dużo rzeczy, które
odciągają nas od nauki: telewizor, czy telefon
kuszą, by znaleźć wymówkę i odejść od
biurka. Sami w domu czujemy się niepewnie.

Ograniczone możliwości konsultacji
z nauczycielami, pogadania z kumplami, to
główne bolączki przeciętnego ucznia.
Szczególnie ten czas przeżywamy
my - ósmoklasiści. Nie wiemy kiedy i czy
w ogóle odbędzie się sprawdzian
ósmoklasisty – a jest to przecież egzamin, od
którego w dużym stopniu zależy nasza
przyszłość.
Często pada też pytanie: „ Ile nauczymy się
w tym czasie?” Myślę, że nie ma w tym
względzie konkretnej odpowiedzi – zależy to
indywidualnie od każdego ucznia. Jedni
wyślą zadanie, często ściągnięte
z opracowań lub przez kogoś zrobione, inni
natomiast wgłębią się w teksty lekcji
przesyłanych przez nauczycieli i sięgną do
naprawdę dużych zasobów Internetu, by
poszerzyć swoją wiedzę na dany temat.
Mnie szczególnie ciekawi ,jak będzie
wyglądać powrót do szkoły. Czy będziemy
pisać sprawdziany z kilku tygodni, a może
nawet miesięcy zdalnych lekcji, czy
ósmoklasiści podejdą do pisania
sprawdzianu „prosto z marszu”? Na razie
wszyscy musimy się przystosować do
zdalnych lekcji, które są dla nas teraz
codziennością, rozmów z przyjaciółmi na
Skypie, czy za pomocą innych
komunikatorów.
Szkoła przeniosła się do domu - miejsca,
które niekoniecznie kojarzy nam się z nauką,
a z czasem wolnym, pachnącym obiadem
i rodziną.
Łukasz Woyciechowski
uczeń klasy VIII b PSP w Zawadzkiem

Konkurs kroszonkarski
Uczestniczki warsztatów kroszonkarskich,
działających w żędowickiej ﬁlii Biblioteki
i Kultury w Zawadzkiem, wzięły udział tylko
w jednym z planowanych w tym roku
konkursów, czyli Wojewódzkim Konkursie
Plastyki obrzędowej "Kroszonki 2020"
w Opolu Bierkowicach. Konkurs odbył się
w planowanym terminie - 6 marca 2020,
z udziałem czterech uczestniczek - trzech ze
Szkoły Podstawowej: Emilii Kozub, Mai
Trzasko i Kingi Glogazy, która debiutowała
w konkursie. Wszystkie mieściły się w II
kategorii wiekowej czyli 11 - 14 lat. Czwarta
uczestniczka to uczennica Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych w Zawadzkiem,
laureatka I miejsca w 2019 roku, która
reprezentowała III kategorię wiekową 15- 18
lat.
Wyniki konkursu miały być ogłoszone na
corocznym Jarmarku Wielkanocnym
w Opolu Bierkowicach 5 kwietnia,
w Niedzielę Palmową, jednak obecna
sytuacja spowodowała odwołanie imprezy,
a tym samym uroczystego ogłoszenia
wyników i wręczenia nagród. Po rozmowie
z organizatorem konkursu Panem Bogdanem
Jasińskim, wiadomo już, że wyniki konkursu
będą podane po Świętach Wielkanocnych
drogą internetową, a nagrody będą przesłane.
Każda z dziewczynek przedłożyła komisji
konkursowej dwie prace, jedną wykonaną

w domu, drugą na miejscu, w czasie
konkursu. W tym roku zadanie konkursowe
polegało na podziale jajka na dwie połówki,
górna i dolną, na jednej z części miała być
wyskrobana data konkursu, a na drugiej
tradycyjne opolskie wzory. Przez dwie
godziny dziewczynki intensywnie zmagały
się z tym zadaniem i w efekcie liczą na dobre
noty, których, mam nadzieję doczekają.

Mailowy savoir – vivre krok po kroku
część I
Jak nie dać ponieść się emocjom i zachować
kulturę w dobie komunikacji cyfrowej?

T

o, że słowo może nieść ze sobą duży
ładunek emocjonalny wszyscy
w i e m y. P r z e c i e ż n a c o d z i e ń
komunikujemy się – przekazujemy
informacje, wyrażamy emocje, uczucia.
Patrzymy rozmówcy głęboko w oczy lub
uciekamy wzrokiem, mniej czy bardziej
gestykulujemy, nasza mimika może podnieść
lub oziębić temperaturę przekazu
werbalnego. I jakże często, dysponując tak
wieloma „narzędziami”, nie potraﬁmy
konkretnie przekazać treści i intencji naszej
wypowiedzi. Przypomnijmy sobie, ile razy
nasze słowa zostały opacznie zrozumiane
,a ile razy my źle odebraliśmy czyjeś. Ile
więc niejasności wynikło z pozoru prostego
i jasnego przekazu.
Co więc nie zagrało?
Na to pytanie nie ma jednoznacznej
odpowiedzi. By problem szczegółowo
wyjaśnić, należałoby pochylić się nad
wieloma aspektami natury psychologicznej,
wysłuchać niejednego wykładu, przeczytać
szereg publikacji naukowych z zakresu
psychologii społecznej, zasad komunikacji,
współżycia w grupie społecznej
o zróżnicowanych poglądach i potrzebach .
Jak więc poradzić sobie teraz, w dobie
epidemii, kiedy często jedynym możliwym
sposobem komunikowania się pozostaje
mail. Jak przekazać zwięźle i zrozumiale
informacje, jak zachować podstawowe
zasady kultury komunikacji, kiedy nie
widzimy rozmówcy?
W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest
dbałość o formę i język naszego przekazu
mailowego – tak, by świadczył on o naszej
kulturze osobistej i by odbiorca, czytając
naszego maila, czuł się komfortowo.
W pierwszym artykule z cyklu dotyczącego
mailowego savoir – vivre’u zajmiemy się
formą powitania, pożegnania oraz formami
grzecznościowymi stosowanymi w naszych
wypowiedziach.

Urszula Piekacz

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

ZADZWOŃ:

690 665 767:
LUB NAPISZ:
gazeta.bikzawadzkie@gmail.com

7

wita gości. Co więc zastosować zamiast?
Powitania w stylu: „Dzień dobry”, „Dobry
wieczór” też nie są do końca wskazane, gdyż
nie wiadomo, kiedy adresat odczyta nasza
wiadomość. W tej sytuacji, za każdym
razem, powitanie dostosowujemy
indywidualnie do odbiorcy.
W mailu oﬁcjalnym dobrze jest zatem
zastosować zwrot: „Szanowny
Panie/Szanowna Pani”, prywatnie nie mamy
problemu – wystarczy: „Cześć, Aniu!”.
I jeszcze kilka ważnych rad w kwestii
rozpoczęcia maila – po wykrzykniku
w formie powitania, zdanie rozpoczynamy
zawsze wielką literą, natomiast po przecinku
kontynuujemy naszą wypowiedź stosując
małą literę. Specjaliści savoir – vivre’u nie
polecają zwracania się do kogoś na Pan/ Pani
w połączeniu z imieniem – a więc pozostaje
proszę Pani/ Pana, a nie Pani Aniu!
KROK DRUGI
Co po przywitaniu?
Gdy już ustaliliśmy formułę powitania,
warto zastanowić się nad krótkim,
neutralnym wstępem.
To zawsze dobrze wpływa na relacje
z adresatem i jego samopoczucie ( zwłaszcza,
gdy kierujemy do niego prośbę). Nasz mail
powinien być zwięzły, konkretny i napisany
poprawnie pod względem językowym,
ortograﬁcznym i interpunkcyjnym.
Pamiętajmy, że literówki i wcześniej
wspomniane błędy to plaga w dobie
Internetu, a wyraźnie świadczą o naszym
wykształceniu, szacunku do adresata
i kulturze.
W mailach trudno wyrazić emocje, które
w bezpośrednim kontakcie naturalnie
przekazujemy poprzez mimikę, gesty, tembr
głosu. Dlatego zwróćmy uwagę, by słowa,
konstrukcja zdania nie pozostawiała
niejasności i niedomówień. Unikajmy więc
słów i znaków interpunkcyjnych o dużym
ładunku emocjonalnym, nie stawiajmy pytań
retorycznych, czy słów pisanych wielkimi
literami.
KROK TRZECI
Zakończenie – czyli pozostaw po sobie
dobre wrażenie!

KROK PIERWSZY
Witam! czy Dzień dobry?
Wiele problemów przysparza, zarówno
dorosłym, jak i młodzieży forma
przywitania. Formuła powitalna powinna
być ZAWSZE dostosowana do statusu
adresata, jego rangi pragmatycznej, wieku,
czy w końcu relacji w jakich pozostajemy
z odbiorcą – oﬁcjalnych , czy nieoﬁcjalnych.
Wi t a m ! - t o d o ś ć k o n t r o w e r s y j n y
i niefortunny wybór. Lepiej unikać tego
słowa, gdyż podkreśla w pewien sposób
wyższość nadawcy w stosunku do odbiorcy.
Dopuszczamy tę formę, gdy przełożony
wysyła maila do podwładnego lub profesor/
nauczyciel do studenta/ ucznia, nigdy
odwrotnie! Ta forma jest też zarezerwowana
dla gospodarza ( w szerokim pojęciu), który

Podobnie, jak w przypadku formuły
powitania, tak i w zakończeniu
dostosowujemy formę do statusu adresata.
Dobry wybór to: „Z poważaniem”,
„Z wyrazami szacunku”, „Pozdrawiam”.
Przy czym należy pamiętać, że formę:
„Pozdrawiam” stosujemy tylko w stosunku
do osoby, która rangą nie jest wyższa od
adresata.
Wiele błędów pojawia się również w kwestii
załączników. Należy zawsze powiadomić
adresata, że do wiadomości dodajemy
załącznik, czy to formie pliku tekstowego,
czy w formie zdjęcia.
Dużym faux pas jest wysłanie maila
zawierającego tylko i wyłącznie załącznik!
Szanowni Państwo/ Drodzy Uczniowie,
w następnym artykule będzie krótko o tym,
jak unikać błędów językowych,
ortograﬁcznych i interpunkcyjnych,
stosować , czy nie emotikony oraz
o aspektach technicznych wiadomości
mailowej.
Z poważaniem
Małgorzata Rabicka

Krajobrazy Zawadzkiego

Nr 3 (220)

Drodzy czytelnicy!

M

amy nadzieję, że już niedługo
będziemy mogli znowu gościć
Was w naszych bibliotekach. Do
tego czasu jednak, z racji tego, że doskonale
rozumiemy „czytelnicze nałogi” chcemy
zaoferować Wam możliwość wypożyczania
książek na określonych zasadach:

ZASADY ZAMAWIANIA I
ODBIORU KSIĄŻEK

5. Nie przyjmujemy żadnych zwrotów
książek.

1. Czytelnicy, którzy posiadają konto
w systemie MAK+ będą mogli zdalnie
zamówić wybrane tytuły (prosimy zwracać
uwagę, czy wybrana pozycja jest aktualnie
dostępna).

6. Wypożyczane przez Państwa książki
przez ostatnie kilka tygodni znajdowały się
w bibliotece, na regale.

2. Pozostali użytkownicy będą mogli
telefonicznie lub mailowo zamówić wybrane
książki lub rodzaj literatury (wtedy wyboru
dokona bibliotekarz).

Zawadzkie
Kontakt telefoniczny:
od poniedziałku do piątku
w godz: 700-1500
pod nr tel. 77 4623 173
lub 77 4623 171,
email:
dyrektor@biblioteka.zawadzkie.pl
Kielcza
Kontakt telefoniczny:
Poniedziałek: 800-1400
Wtorek: 1200-1700
Środa: 1200-1500

3. Po dokonaniu zamówienia prosimy
o kontakt mailowy lub telefoniczny w celu
ustalenia terminu odbioru.
4. Książki, zapakowane w jedno-razowe
opakowania, będą wydawane w głównym
wejściu do biblioteki.

KONTAKT

Czwartek: 1200-1700
Piątek: 1200-1700
pod nr tel. 77 4010 967,
e-mail:
kielcza@biblioteka.zawadzkie.pl
Żędowice
Kontakt telefoniczny:
Poniedziałek: 800-1200
Wtorek: 800-1200
Środa: 1500-1900
Czwartek: 900-1300
Piątek: 1400-1800
pod nr tel. 77 5005 927
e-mail:
zedowice@biblioteka.zawadzkie.pl
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem prosimy
o zachowanie ogólnie obowiązujących zasad
bezpieczeństwa oraz zalecamy, przed
rozpoczęciem lektury, odłożenie książek na
min. 3 dni.

KORONAWIRUS!
Jak skutecznie dezynfekować
Użyj środka do dezynfekcji rąk,
który zawiera co najmniej 60% alkoholu.

ręce?

Czas trwania:
do wyschnięcia
dłoni

1

Nanieś taką ilość
preparatu, aby dłonie
były całkowicie
zwilżone

5 Pocieraj górną część
palców prawej dłoni
o wewnętrzną część
lewej dłoni i odwrotnie

2

Pocieraj dłoń o dłoń
rozprowadzając
preparat na całą
powierzchnię

6 Ruchem obrotowym
pocieraj kciuk lewej
dłoni wewnętrzną
częścią prawej dłoni
i odwrotnie

3

Pocieraj wewnętrzną
częścią prawej
dłoni o grzbietową
część lewej dłoni
i odwrotnie

7 Ruchem okrężnym
opuszkami palców
prawej dłoni pocieraj
wewnętrzne zagłębienie
lewej dłoni i odwrotnie

4

Spleć palce i pocieraj
wewnętrznymi
częściami dłoni

8 Po wyschnięciu ręce
są zdezynfekowane
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