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Budowa gazociagu
w Żędowicach

F

irma MORGAZ na zlecenie Polskiej
Spółki Gazownictwa w dniu 11 maja
2020 r. rozpoczęła budowę sieci
gazowej w Żędowicach oraz Zawadzkiem
w ciągu drogi wojewódzkiej 901 (ul. Opolska
na odcinku od skrzyżowania z ul.
Paderewskiego w Zawadzkiem do
skrzyżowania z ul. Stawową w Żędowicach).
Prace potrwają do wakacji. Osoby
zamieszkałe wzdłuż ww. odcinka drogi mają
już możliwość przygotowania niezbędnych
dokumentów i pozwoleń potrzebnych do
przyłączenia się do sieci gazowniczej.
Przyłączenie obiektu do sieci gazowej
odbywa się na wniosek Klienta złożony
w przedsiębiorstwie gazowniczym. Zasady
przyłączania są regulowane ustawą Prawo
energetyczne oraz aktami wykonawczymi,
z których podstawowym jest rozporządzenie
Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r.
w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu gazowego.
W Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o.

obowiązują jednolite zasady przyłączania do
s i e c i g a z o w e j , k t ó r y c h e t a p y,
zapoczątkowane przyjęciem odpowiedniego
wniosku Klienta, są następujące:
1. Wniosek o określenie warunków
przyłączenia do sieci gazowej
2. Warunki przyłączenia do sieci gazowej
3. Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej
4. Umowa o przyłączenie do sieci gazowej
5. Realizacja umowy o przyłączenie do sieci
gazowej
6. Umowa kompleksowa dostarczania
paliwa gazowego
Powyższe etapy można zrealizować
korzystając z Portalu przyłączeniowego na
stronie:

Nie wyrzucaj śmieci!

W

ostatnim czasie na terenie naszej
gminy odnotowaliśmy incydenty
związane z wyrzucaniem
przeróżnych odpadów w miejscach do tego
nieprzeznaczonych. Odpady wyrzucane są
do lasów, przydrożnych rowów i innych
mniej uczęszczanych miejsc. Mając na
względzie estetyczny wygląd naszej gminy,
czyste środowisko jak również zdrowie nas
samych, zwracamy się z prośbą
o niewyrzucanie odpadów do przydrożnych
rowów, lasów i innych miejsc. Korzystajmy
z działającego systemu gospodarki
odpadami. W zamian za uiszczaną opłatę za
gospodarowanie odpadami, mieszkaniec
może oddać odpady w każdej ilości (zarówno
surowce podlegające segregacji, jak też
zmieszane, będące pozostałością po
segregacji). Wystarczy je wystawić
odpowiednio w pojemnikach lub workach do
tego przeznaczonych przed posesję, zgodnie

z obowiązującym harmonogramem ich
odbioru.
Dodatkowo mieszkańcy naszej gminy mogą
oddać odpady wielkogabarytowe, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady
budowlane i rozbiórkowe w mobilnych
punktach zbiórki, które organizowane są
8 razy w roku (po 1 zbiórce w miesiącu).
Zatem zamiast zaśmiecać lasy, pola, rowy
przywieźmy je do punktu zbiórki. Podobnie
ma się sprawa niepotrzebnych ubrań. Zużytą
odzież wyrzucajmy do pojemników na to
przeznaczonych, których w naszej gminie nie
brakuje. Zostanie ona odpowiednio
zagospodarowana. Porzucona w lesie
nikomu się nie przyda, a wpływa bardzo
negatywnie na nasze środowisko.
Pamiętajmy, że to od nas zależy czy
otaczające nas środowisko będzie zdrowe
i przyjazne. Utrzymanie porządku wymaga
zaangażowania wszystkich bez wyjątku.

www.psgaz.pl/przylaczenie-do-siecigazowej1

Poczta balonowa

K

Nie dotykaj! Nie zabieraj!
One na pewno sobie Poradzą

M

iesiące maj i czerwiec to okres,
kiedy to na świat przychodzi
w lesie najwięcej młodych
zwierząt. Niedawno urodzone małe sarny,
jelenie i inne zwierzęta zaczynają dopiero
poznawać świat, uczyć się trudnej
samodzielności.
O d b y w a j ą s w o j e p i e r w s z e s p a c e r y,
nieudolne jeszcze „polowania", są jednak
zawsze pod czujnym okiem swoich matek.
Nierzadko zdarza się tak, że kiedy matka ma
więcej niż jedno młode, to jedno od drugiego
oddalone jest nawet o kilkadziesiąt metrów,
co znacznie zwiększa bezpieczeństwo
i szansę na przeżycie choćby jednego z nich.
Jest to zupełnie naturalne zachowanie
w świecie dzikich zwierząt. Zupełnie
naturalnym jest również „odwrócenie

uwagi" przez matkę głośnym pokazaniem
swojej obecności.
W trakcie spacerów po lesie, pamiętajmy,
aby nie brać na ręce małych zwierząt, nie
dotykać ich, nie głaskać, ponieważ w ten
sposób zostawiamy na nich swój ludzki
zapach, który dla zwierząt jest obcy,
nieprzyjemny, a wręcz może spowodować
odrzucenie maleństwa przez matkę, a tym
samym spowodować jego śmierć z głodu.
To nieprawda, że sobie bez nas nie poradzą.
Nieprawdą jest również, że zostały
porzucone. Nieprawdziwe jest przekonanie,
że musimy je koniecznie nakarmić tym, co
mamy ze sobą. Powinniśmy je zostawić
w spokoju, ominąć w bezpiecznej dla nich
odległości, zachowując się bardzo cicho
i spokojnie.

olejna akcja Stowarzyszenia "Lubię
tu żyć", która cieszy się dużym
zainteresowaniem to akcja "Poczta
Balonowa". Akcja ta ma na celu, aby w tym
ciężkim czasie, jaki panuje w naszym kraju,
sprawić dzieciaczkom, które obchodzą
urodziny trochę radości. Wiadomo, że gdyby
nie pandemia, urodzinki wyglądałaby
inaczej – spędzone wśród znajomych,
rodziny i przyjaciół. W tym czasie jest to

niestety utrudnione, stąd pomysł, aby
kolorowe baloniki wraz z życzeniami traﬁły
do najmłodszych mieszkańców Gminy.
Akcja cieszy się dużym zainteresowaniem
i rodzice chętnie zgłaszają się do nas, aby
również do ich dzieciaków traﬁła
niespodzianka.
Mały gest z naszej strony sprawia, że na
wielu dziecięcych buziach pojawia się
uśmiech w tak ważnym dla nich dniu.

Chcesz zamieścić ogłoszenie lub reklamę? ZADZWOŃ: 690 665 767
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Burmistrz informuje
Spotkanie z dyrektorami
placówek oświatowych

W

dniu 12 maja 2020 r. Burmistrz
Zawadzkiego Mariusz
Stachowski spotkał się z Dyrektorami placówek wychowania przedszkolnego
oraz żłobka. Podczas spotkania omówione
zostały kwestie związane z uruchomieniem
przedszkoli i żłobka przy zachowaniu
obowiązujących zasad sanitarno-

epidemiologicznych wynikających z wytycznych ministra właściwego do spraw
zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego
oraz ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania. Ponadto podsumowano I etap
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
prowadzonych przez gminę Zawadzkie oraz
omówiono sprawy bieżące.

Spotkanie z OSP

W

dniu 14 maja br. na Sali Obrad
Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem odbyło się spotkanie
Burmistrza Zawadzkiego z Prezesami
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
działających na terenie gminy Zawadzkie.
Podczas spotkania omówione zostały

sprawy związane z wysokością stawki
ekwiwalentu za udział w działaniach
ratowniczych strażaków - ochotników,
podjęto również rozmowy dotyczące
otrzymanych dotacji na poszczególne
jednostki OSP, a także omówiono sprawy
bieżące.

Spotkanie z klubami sportowymi

W

dniu 11 maja br. Burmistrz
Zawadzkiego zaprosił do urzędu
przedstawicieli klubów sportowych działających na terenie gminy
Zawadzkie. W trakcie spotkania omówiono
m.in. zasady korzystania z obiektów
sportowych w Zawadzkiem w czasie

pandemii. Dyskutowano także o problemach
klubów wynikających z ograniczeń
spowodowanych koronawirusem oraz
rozliczeniu dotacji samorządowej
w kontekście przepisów zawartych w Tarczy
Antykryzysowej. Ponadto poruszono sprawę
remontu hali sportowej oraz sprawy bieżące.

Spotkanie z seniorami

W

dniu 13 maja br. w Sali narad
Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem odbyło się spotkanie
Burmistrza Zawadzkiego Mariusza
Stachowskiego z przedstawicielami:
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
„Klub Seniora”, Polskiego Związku
E m e r y t ó w, R e n c i s t ó w i I n w a l i d ó w,
Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku,

a także Zespołu Konsultacyjno-Doradczego
Seniorów działającego przy Burmistrzu
Zawadzkiego.
Celem spotkania było poruszenie zagadnień
dotyczących trudności, jakie dotykają
Seniorów w gminie Zawadzkie,
wynikających z wystąpienia w kraju stanu
epidemii, a także możliwości udzielenia
Seniorom wsparcia.

Zawadzkie, dnia 12 maja 2020r.

KOMUNIKAT
BURMISTRZA ZAWADZKIEGO
w sprawie otwarcia Stadionu Miejskiego w Zawadzkiem
Informuję, że w dniu 13 maja 2020r. otwarty został Stadion Miejski
w Zawadzkiem (przy ul. Opolskiej) w celu umożliwienia prowadzenia
działalności sportowej.
Za przygotowanie procedur określających zasady użytkowania Stadionu
Miejskiego w Zawadzkiem odpowiedzialny jest administrator obiektu tj. ZGK
„ZAW-KOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem. Wobec powyższego
szczegółowe informacje w powyższym zakresie pozyskać można pod numerem
tel.: 77 46 22 200.
Proszę o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami użytkowania obiektu
oraz ich bezwzględne przestrzeganie.

Mobilna zbiórka odpadów
wielkogabarytowych

I

nformujemy, iż dnia 29 maja 2020 r. na
terenie Targowiska Miejskiego
w Zawadzkiem oraz dnia 1 czerwca
2020 r. na parkingu przy zbiegu ulic
K s i ę d z a Wa j d y i S t r z e l e c k i e j
w Żędowicach mieszkańcy gminy
Zawadzkie mogą oddać odpady
wielkogabarytowe wraz z odpadami
budowlanymi i rozbiórkowymi (których

nie obejmowała objazdowa zbiórka
odpadów wielkogabarytowych w miesiącu
kwietniu 2020 r.). Przypominamy, iż
odpady powinny zostać dostarczone do
wyznaczonego punktu w godzinach od
10:00 do 18:00, za okazaniem książeczki
opłat za śmieci lub naliczeniem czynszu dla
mieszkańców budynków
wielorodzinnych).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (z późn. zm.)
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Otwarcie „Orlika”

W

dniu 5 maja 2020 r. został otwarty
kompleks sportowy „Orlik”
(zarządzany przez gminę
Zawadzkie), który funkcjonuje od
poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00
do 20:00, zgodnie z zasadami wynikającymi
z obowiązujących w danym czasie
rozporządzeń (ustanawiających w kraju
określone ograniczenia, nakazy i zakazy
w związku z wystąpieniem stanu epidemii).

ź

ź
ź
ź

ź

Zasady korzystania z Orlika wg stanu na
dzień 18 maja br.:
ź na boisku może przebywać w tym samym
czasie nie więcej niż 14 osób i 2 trenerów
korzystających z obiektu (z wyłączeniem
jego obsługi);

ź

ź

korzystający z obiektu dokonują
każdorazowo zgłoszenia swojej
obecności u gospodarza obiektu;
obowiązuje zachowanie dystansu
społecznego;
osoby przebywające na boisku nie mają
obowiązku zakrywania ust i nosa;
nie ma możliwości korzystania z szatni
oraz węzła sanitarnego (z wyjątkiem
toalety);
obowiązuje dezynfekcja rąk dla
wchodzących i wychodzących z obiektu;
obowiązuje dezynfekcja urządzeń
obiektu: sprzętu sportowego, klamek,
wejścia, WC itp.;
osoby przebywające na boisku korzystają
z osobistego sprzętu treningowego.

Dla mamy

M

ama, Matka, Mamusia...możemy
wymawiać to słowo jeszcze na
wiele innych sposobów i w wielu
językach. Zawsze jednak kojarzy się nam
z kimś najbliższym , najbardziej kochanym –
z domem, ciepłem i wielką bezwarunkową
miłością.
Mama to ciepła szarlotka, magiczny klej,
który sklei wszystko, nawet złamane serce, to
plaster na rozbitym kolanie i uśmiech, nawet
wtedy, gdy jest bardzo źle. O Mamie
napisano już wiele wierszy, piosenek
i sentencji. Jednak żadne słowa, czy dźwięki
nie są tak naprawdę w stanie wyrazić
wdzięczności i miłości , na jaką zasługuje.
26 maja obchodziliśmy Dzień Matki. W tym
roku na pewno wyglądał inaczej, niż
zazwyczaj. Nie zaprosiliśmy Mamy na lody
do jej ulubionej kawiarni, nie pojechaliśmy
na wycieczkę do Zoo, ale nic straconego!
Dzień Matki ,tak naprawdę, możemy
obchodzić każdego dnia - upiec ulubione
ciasto , zaparzyć wieczorem dobrą herbatę
i przytulić się na dobranoc. Nie zaszkodzi też
od czasu do czasu przykleić na lodówce lub
położyć pod serwetką ciekawy aforyzm lub
przysłowie. To zawsze wprawi w dobry
humor!
Poniżej zamieszczamy kilka przykładów,
które od razu możecie wykorzystać i sprawić
Mamie miłą niespodziankę w zwykły
poranek , czy wieczór – niekoniecznie
świąteczny.

„Tysiąca mężczyzn potrzeba, aby stworzyć
jedno obozowisko, ale wystarczy jedna
kobieta, aby stworzyć dom.”
Przysłowie chińskie
„Mama , widząc, że są tylko cztery kawałki
ciasta na pięć osób, natychmiast stwierdza,
ze nigdy nie przepadała za ciastem.”
Tenneva Jordan

Sukces naszych mażoretek

D

nia 23.05.2020 roku odbył się online
Ogólnopolski Festiwal Małej Sceny
organizowany przez MOKSiR
w Kuźni Raciborskiej.
W konkursie wzięły udział mażoretki
z zespołu PRIMAVERA z Zawadzkiego:
Kinga Marek, Julia Koza oraz Oliwia
Janoszka.
Na 166 prezentacji, podzielonych na 16
kategorii , Kinga Marek zajęła IV miejsce

w kategorii solo baton juniorki ( rocznik
2008) osobowość taneczna.
To w i e l k i s u k c e s d l a M a ż o r e t e k
z Zawadzkiego móc stanąć w obecnych
czasach do konkursu z najlepszymi
solistkami w Polsce ,a tym bardziej stanąć tuż
za nimi na podium.
Gratulujemy uczestniczkom oraz im
rodzicom ,którzy zaangażowali się
w nagranie ﬁlmików.

„Matka rozumie to, czego dziecko nie
wypowie”
Przysłowie żydowskie
„Nieważne , ile mam lat: kiedy tylko zobaczę
coś nowego i wspaniałego, mam ochotę
zawołać: „Mamo, chodź zobacz!”

DZIEŃ PRACOWNIKA
SAMORZĄDOWEGO

Helen Exley
„W oczach matki każdy jej żuczek jest rączą
gazelą”
Przysłowie marokańskie
„Jeśli warto było coś zobaczyć, usłyszeć,
powąchać, dotknąć lub spróbować, Ty mnie
tam zabierałaś – bez względu na błoto,
śnieg, deszcz, czy brak gotówki. Dziękuję Ci
za życie wypełnione wspomnieniami, które
pomagają mi przetrwać.”
Pam Brown

Dzień Matki
W dniu Waszego święta składam
najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy
wdzięczności za pracę, trud
i zaangażowanie włożone w wychowanie
i kształtowanie dzieci. Życzę Wam Drogie
Mamy, abyście zawsze były szanowane,
doceniane i kochane, a miłość, którą
obdarzacie swoich bliskich, niech zawsze
do Was wraca.
Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski

Dzień 27 maja został uchwalony przez Sejm RP
w 2000 roku Dniem Pracownika Samorządowego.
Data ta wiąże się z upamiętnieniem pierwszych
wyborów samorządowych jakie odbyły się w dniu
27 maja 1990 roku.
Z tej okazji składam najserdeczniejsze życzenia
i gratulacje wszystkim tym, którzy współtworzyli
i współtworzą samorząd, którzy pracowali
i pracują na rzecz lokalnych społeczności, a także
wszystkim pracownikom samorządowym.
Składam podziękowania za wspólną troskę, za
zaangażowanie i trud włożony w codzienną
pracę.
Życzę dużo zdrowia, sukcesów w pracy
zawodowej i wszelkiej pomyślności w życiu
osobistym.

Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski
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lizać”

Włoskie „ dolce vita” pachnące kawą, ziołami i miłością.

K

to nie marzy o leniwym, pachnącym
aromatem kwiatów pomarańczy
i bazylii poranku w słonecznej
Toskanii lub szybkim i mocnym espresso
w cieniu nagrzanych murów Rzymu? A może
wieczorna cena w gronie przyjaciół, przy
ogromnym drewnianym stole zastawionym
różnymi rodzajami pasty, pachnącym
tymiankiem mięsem i pysznym tiramisu na
deser. Włosi to naród, który kocha piękno
w każdej postaci. Słynny włoski reżyser
i scenarzysta ﬁlmowy , Federico Fellini
mawiał: „La vita e una combinazione di
pasta e magia!”. Zapachy, aromaty, które
mieszają się i przyprawiają o zawrót głowy
powodują, że posiłek wydaje się być
świętem, które celebruje się i czeka na nie
z utęsknieniem.
Tymczasem my, śpiesząc się do pracy,
chwytamy w locie jakąś kanapkę, wypijamy
szybko kawę, nawet nie czując jej
aksamitnej, ciemnej , gorzko – słodkiej głębi
aromatu. Później obiad, najlepiej
z półproduktów, bo szybciej i łatwiej.
O kolacji już nie myślimy – okno
żywieniowe musi być! Może ukradkiem ktoś
chwyci listek sałaty i popije wodą? Tak, jemy
by żyć, nie żyjemy by jeść!! Taką maksymę,
od lat, wbijają nam do głowy rzesze
dietetyków, czy mniej lub bardziej
wychudzone celebrytki. A my to wszystko
powtarzamy jak mantrę i marzymy...
Na jedzenie często patrzymy jak na wroga,
który tylko czyha, by sprowadzić nas na
manowce, wybrukowane nadmiarem kalorii.
Czy jednak nie warto zatrzymać się i dać się
uwieść słynnemu„ dolce vita” chociaż na
chwilę?
Wielu z Was pewnie w tym momencie
zastanawia się o czym teraz piszę, przecież
wiadomo, że w tym roku raczej nigdzie nie
pojedziemy, nie siądziemy w gwarnej
trattorii, by grzeszyć nad talerzem gorących
gnocchi, tortellini , czy tagliatelle
i lampce wyśmienitego wina.
Co więc nam pozostaje? Stwórzmy swój raj na własnej działce, w przydomowym
ogrodzie, czy ukwieconym balkonie.
Wystarczy na chwilę zwolnić, zajrzeć do
Krajobrazów Zawadzkiego i… zacząć
gotować - z sercem i szerokim uśmiechem na
twarzy!
W tym numerze zaproponuję kilka
sprawdzonych przepisów na włoskie
potrawy, które nawet ja sama jestem w stanie
wykonać. Sprawdziły się podczas spotkań
z przyjaciółmi przy kawie lub kolacji
i wprowadziły wiele magii w niejedno
popołudnie czy wieczór.
Różnice klimatów i bardzo osobiste,
rodzinne podejście do kuchni – to główne
czynniki, które zdecydowały o bogactwie
kulinarnym włoskich regionów. Kuchnia
każdej prowincji opiera się na miejscowych
produktach i tylko te są najbardziej cenione.
Każda włoska donna najchętniej
przygotowałaby obiad nie wychodząc poza
własny ogród. Dla Włochów najważniejsza
jest świeżość produktów, ogromną wagę
przywiązują do zapachów i kolorów. Za to
prawie w ogóle nie zwracają uwagi na
nowinki kulinarne. Włoska kuchnia to
potrawy proste, często kilkuskładnikowe, ale
zawsze z produktów najwyższej jakości.
Mówiąc o jakości, mam na myśli dojrzałe
pomidory, kolorowe papryki, słodkie
marchewki i pachnące owoce z własnego
ogródka lub lokalnego straganu. Wiele
współcześnie znanych potraw włoskich

datuje się od starożytności – tak naprawdę
znaczna część tradycji kulinarnej Europy ma
związek ze starożytnym Rzymem.
O włoskiej tradycji kulinarnej napiszę innym
razem, tymczasem zapraszam do kuchni, by
dzisiaj upiec doskonały włoski chleb, który
świetnie smakuje z poranną kawą na
śniadanie (la colazione), na obiad (il pranzo)
ugotować zupę krem z cukinii, a na kolację
(la cena) przyrządzić bajecznie prosty, ale
jak smakowity makaron ze śmietaną
i parmezanem.
Zaraz, zaraz….zapomniałam
o obowiązkowym il dolce, na który podamy
sernik z sera riccota ze skórką z pomarańczy.
W s z y s t k i e p r o d u k t y, p o t r z e b n e d o
przygotowania potraw, kupicie w naszych
lokalnych sklepach – sprawdziłam sama ich
dostępność!
A więc do dzieła!

5. Po chwili wstaw ciasto do piekarnika i po
10 min. pieczenia, zmniejsz temperaturę do
190 st.C Piecz jeszcze przez 20- 25 min. Po
tym czasie spróbuj patyczkiem, czy ciasto się
upiekło.
6. Gotowy chlebek połóż na pergaminie,
posmaruj wierzch świeżym, stopionym
masłem i przykryj lnianą ściereczką.
7. Po wystygnięciu nie pozostaje nic innego,
jak zjeść kromkę z konﬁtura malinową lub
morelową.

Pane di uva con noci
Nie jest to ciasto, a chleb, który Włosi podają
jako dodatek do zupy, albo w postaci
kanapek, np. z salami i liściem sałaty lub
z serem na drugie śniadanie. Niektórzy jedzą
kromki z dżemem lub w postaci tostów.

Składniki
- 30 dag. mąki
- pół łyżeczki soli
- 1 łyżka masła
onych drożdży
- 1 i ½ łyżeczki susz
ek
- 1 szklanka rodzyn ch włoskich orzechów
ny
ka
sie
po
ki
an
kl
zchu
- ½ sz
posmarowania wier
- stopione masło do

Sposób przygotowania:
1. Do salaterki przesiej mąkę, pomieszaj
z solą. Masło pokrój na małe kawałki, dodaj
do mąki i wsyp drożdże.
2. Mieszaj ciasto, wlewając ¾ szklanki ( 175
ml.) ciepłej wody. Wymieszaj łyżką , a gdy
składniki się połączą , przełóż na stolnicę.
3. Wyrabiaj ciasto rękoma na posypanej
mąką stolnicy przez około 10 minut. Ciasto
powinno być elastyczne i gładkie.
4. Następnie wgnieć w ciasto rodzynki
i orzechy. Uformuj kulę i włóż ją do
posmarowanej tłuszczem salaterki. Przykryj
ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce na
2 godziny. Nagrzej piekarnik do temperatury
220 st. C. Bochenek chleba połóż na
natłuszczonej blasze i poczekaj jeszcze kilka
minut.

makaron ze śmietaną i parmezanem

Pycha!

Vellutata di zucchini
zupa krem z cukinii
Ta zupa zachwyca nie tylko aromatem,
delikatnym smakiem, ale i piękną barwą.
Produktów nie trzeba daleko szukać,
wystarczy wyjść do ogrodu, pojechać na
działkę lub wybrać się na sobotni targ. Gdy
chcemy uzyskać ostrzejszy smak dodajmy
sera gorgonzola zamiast sera łagodnego.

Składniki

chlebek z rodzynkami i orzechami

Pasta con panna e parmigiano

- 2 łyżki oliwy
- 1 łyżka masła dość grubo posiekana
- 1 średnia cebula, pokrojonej w plasterki
i,
- ok. 90 dag. cukini o oregano
eg
on
sz
su
ka
- 1 łyżecz
ru z kurczaka
wa
wy
ki
an
kl
sz
- 2,5
kostki)
(może być wywar z o sera,
eg
tr
os
b
lu
dnego
- 12 – 15 dag. Łago stkę
pokrojonego w ko
ietanki
- 1 szklanka 12% śmy pieprz, natka pietruszki
on
- sól, świeżo zmiel
do posypania

Jest to klasyczne rzymskie danie, świetne na
włoską kolację z kieliszkiem wyśmienitego
włoskiego wina.
W Rzymie, tradycyjnie, podaje się makaron
fettuccine (wąskie wstążki), ale możemy
wykorzystać też makaron tagliatelle (
szerokie wstążki).

Składniki
u fe ucine
- 35 dag. makaron
- 2 łyżki masła
ej śmietany,
- 1 i ¼ szklanki gęst go parmezanu
te
- 2/3 szklanki star tki pietruszki
j na
ne
ka
sie
po
ki
- 2 łyż
ony czarny pieprz
- sól i świeżo zmiel

Sposób przygotowania:

Sposób przygotowania:

1. W dość dużym rondlu podgrzej oliwę
i masło. Wsyp cebulę i smaż na niewielkim
ogniu ok. 5 min., często mieszając. Cebula
musi się zeszklić, a nie przypiec!
2. Dodaj cukinię i koniecznie pokruszone
palcami oregano ( tak , by uwolnić aromat),
następnie sól i pieprz do smaku. Smaż na
średnim ogniu przez 10 min., często mieszaj
składniki.
3. Następnie wlej wywar z mięsa i zagotuj.
Zmniejsz ogień, przykryj garnek pokrywą
i gotuj na małym ogniu przez ok. ½ godziny.
Od czasu do czasu zamieszaj zupę. Wsyp pod
koniec gotowania pokrojony ser i poczekaj ,
aż się rozpuści.
4. Zmiksuj zupę na krem, wlej 2/3 porcji
śmietanki, podgrzewaj chwilę , ale już nie
gotuj!
5. Zupę podawaj na białych talerzach, z łyżką
śmietany, posypaną natką pietruszki i ew.
startym serem.

1. Ugotuj makaron wg przepisu na
opakowaniu. Makaron musi być al dente.
2. W międzyczasie roztop masło w dużym ,
płaskim rondlu, wlej śmietanę i wsyp
parmezan. Wszystko posól i popieprz do
smaku. Podgrzewaj na niewielkim ogniu,
stale mieszając, aż ser się roztopi, a sos stanie
się gęsty i gładki.
3. Ugotowany makaron odcedź, wsyp do
garnka i zalej sosem. Wszystko delikatnie
wymieszaj, tak , by makaron dokładnie
pokryty był sosem. Wsyp posiekaną natkę
pietruszki i pozostaw chwilę na rozgrzanej
płycie. Po chwili przełóż potrawę do
nagrzanej misy, posyp świeżo zmielony
czarnym pieprzem i resztą natki pietruszki.
Podawaj zaraz po ugotowaniu, dodatkowo
można podać, w osobnej miseczce starty
parmezan.

Uwodzi aromatem i barwą!

Nie pozwala długo o sobie zapomnieć!

Crostata di ricotta
sernik z sera ricotta
Ser ricotta nie jest zbyt tłusty i dlatego
doskonale nadaje się na słodki deser. Ma przy
tym idealną konsystencję, która jedwabiście
pieści nasze podniebienie. Ten sycylijski
przysmak czaruje aromatem pomarańczy
i skórki cytrynowej, a ser wzbogacony
jajkami i śmietanką jest wspaniale kremowy.
CD.
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Tęsknota za sztuką
Składniki
a
- 45 dag. sera rico śmietanki
ej
st
gę
ki
an
kl
sz
- pół
- 2 jajka
- 1 żółtko
łkiego cukru
- 1/3 szklanki mia cytryny i 1 pomarańczy
- starta skórka z 1
Ciasto:
ąki
- 1 i ½ szklanki m cukru
go
ie
łk
ia
- 3 łyżki m
- szczypta soli
krojonego w kostkę
- 12 dag. masła po
- 1 żółtko

Sposób przygotowania:
Pieczenie sernika zaczynamy od
przygotowania ciasta.
1. Mąkę przesiej na stolnicę, dodaj cukier
i sól.
2. Zrób w mące wgłębienie i dodaj posiekane
masło i żółtko.
3. Palcami rozetrzyj wszystkie składniki.
4. Sklej szybko ciasto palcami, ¼ ciasta
odłóż, resztą wylep tortownicę o średnicy ok.
23 cm. I wstaw do lodówki na pół godziny.
Resztę ciasta również potrzymaj w lodówce.
5. Nagrzej piekarnik do temperatury 190 st.C
Przygotuj masę serową.
Masa serowa:
Ser ricotta, śmietanę , jajka, żółtko,cukier
oraz skórkę pomarańczowa i cytrynową
utrzyj mikserem na gładka masę.

Emilia Klonz

W

ostatnich miesiącach nikt z nas
nie miał okazji ani szansy wybrać
się do teatru czy do kina. Jest
grono osób, które już tęskni za odsłaniającą
się powoli kurtyną,muzyką na żywo,
bezpośrednim kontaktem z aktorami. Wielu
z nas chciałoby się znaleźć na zaciemnionej
widowni lub sali kinowej, niecierpliwie
czekając na rozpoczęcie spektaklu czy ﬁlmu.
Niestety chwilowo zostaliśmy pozbawieni
tej przyjemności. Pozostała domowa kanapa
i ekran telewizora lub laptopa.
Dla mnie - miłośniczki sztuki teatralnej - brak
możliwości bywania w teatrze jest

Emilia Klonz

Kolejny sukces Leny Zientek!

Jeżeli chcesz pozostać niezapomniana, do
masy serowej dodaj 5 dag. drobno
posiekanej czekolady! I...wieczór
pozostanie długo w pamięci.
Mam nadzieję, że chociaż na chwilę
przeniosłam Was w marzeniach do pięknej
Italii i zainspirowałam do odkrywania
szczęścia w gronie przyjaciół, przy pysznych
i pachnących potrawach. A na podróże
przyjdzie jeszcze czas…
Jeżeli macie wypróbowane przepisy,
z którymi chcielibyście się podzielić, to
zachęcam do przesyłania ich na nasz adres:
gazeta.bikzawadzkie@gmail.com

Małgorzata Rabicka
specjalista ds. kultury w BiK
w Zawadzkiem

temat jest bliski problemom, z jakimi
spotykali się na przestrzeni ostatnich lat
górnicy w naszym kraju, kiedy wisiało nad
nimi ciągle widmo prywatyzacji, likwidacji
kopalń, a co za tym idzie - możliwości utraty
pracy.
Całości dopełnia wspaniała muzyka,
skomponowana przez Eltona Johna na
potrzeby wcześniej powstałego w 2000 roku
ﬁlmu pod tym samym tytułem.
Sam Elton John przyznaje, że z radością
tworzył muzykę do tego ﬁlmu i włożył w to
sporo serca, ponieważ ma wiele wspólnego
z tytułowym bohaterem.
Za sprawą reżysera musicalu Michała
Zanieckiego i scenografa Luigi Scoglio
ogromna, obrotowa scena chorzowskiego
teatru raz zamienia się w kopalnię
Cortonwood, po czym, wraz ze zmianą
muzyki, przenosimy się na parkiet szkoły
baletowej Pani Wilkinson,czy do domu
Billy’ego. W napięciu trzyma cały czas
dysonans pomiędzy tańcem a walką
górników o lepsze jutro.
Niestety spektakl został „zdjęty z aﬁsza”
w październiku 2018 roku i aktualnie nie
możemy go zobaczyć w teatrze
chorzowskim.
Może jednak, za jakiś czas ,wróci na deski
teatru, a wtedy zachęcam każdego do jego
obejrzenia.
Sama też to zrobię!

Kto jest kim w Studio wokalnym Do Mi Sol?

A teraz już pieczemy sernik!
Wyjmij z lodówki ciasto w formie, nakłuj
widelcem, w kilku miejscach i wstaw do
piekarnika na 15 minut. Ciasto powinno się
lekko zazłocić. Następnie wyjmij
z piekarnika i poczekaj aż trochę wystygnie.
Nałóż masę serową i wygładź delikatnie
łyżką. Resztę ciasta rozwałkuj i potnij na
paski – ułóż z nich kratę na wierzchu sernika,
przyklejaj je, delikatnie palce zwilżając
wodą.
Sernik wstaw do piekarnika i piecz przez 30 –
35 minut. Wierzch powinien być złoty. Po
czasie wyjmij ciasto z piekarnika i pozostaw
do wystygnięcia.

W kolejnych numerach Krajobrazów
Zawadzkiego będziemy je drukować – może
wspólnie stworzymy barwną, przepełnioną
pięknymi emocjami książkę kucharską?
Bo gotowanie to sztuka, w której kultura
spotyka się z uczuciami. Przygotowujemy
dania w oparciu o naszą tradycję, wiedzę,
a przede wszystkim z myślą o tych, dla
których gotujemy.
Guy de Maupassant napisał: „Kuchnia jest
alchemią miłości” i tym cytatem
francuskiego pisarza zapraszam Państwa,
w następnym numerze naszej gazety, do
kulinarnej podróży po romantycznej Francji.

nieodżałowaną stratą. Pozbawienie mnie
przyjemności oglądania występów na
deskach teatralnych wywołuje we mnie
poczucie nostalgii i skłania do wspomnień
tych spektakli, które miałam okazję zobaczyć
na żywo.
Jednym z nich, które najbardziej zapadły mi
w pamięci, jest musical pt. „Billy Elliot”. To
wciąż jeden z najbardziej kasowych
i pożądanych muzycznych tytułów.
Ze względu na oryginalną fabułę musicalu
i piękną muzykę, wracałam wielokrotnie na
widownię Teatru Rozrywki w Chorzowie, by
raz za razem na nowo go odkrywać.
Jest to uniwersalna opowieść o małym
chłopcu, wywodzącym się z ubogiej rodziny
górniczej, która mieszka w małym,
przemysłowym miasteczku. Billy
przypadkowo odkrywa w sobie miłość do
tańca klasycznego – jednak nie wpasowuje
się to w żaden sposób w szarą górniczą
rzeczywistość. Pomimo wielu przeszkód,
zaczyna, w tajemnicy przed ojcem i starszym
bratem, realizować swoją pasję. Pomaga mu
w tym nauczycielka tańca – Pani Wilkinson.
„Billy Eliot” to wzruszająca opowieść
o zrzucaniu mentalnych ograniczeń, walce ze
stereotypami i o...samotności w realizowaniu
marzeń.
Tłem sztuki jest wątek społeczno-polityczny,
nawiązujący do tragicznej sytuacji górników
w Wielkiej Brytanii w latach 80 XX wieku to czas polityki prywatyzacyjnej,
prowadzonej przez ówczesny rząd, na czele,
którego stała Margaret Thatcher. Jakże ten

Lena Zientek

G

rudzień 2018 roku, Jarmark
Bożonarodzeniowy przed
Kinoteatrem. Na scenie trwają
występy lokalnych małych aktorów, za
chwilę będą prezentowały się młode talenty
wokalne. Pod sceną zmarznięty, ale
w dobrych humorach tłum – to przede
wszystkim rodziny i przyjaciele
w y k o n a w c ó w. Te r a z c z e k a j ą
z niecierpliwością, aż zabrzmią pierwsze
dźwięki kolęd i pastorałek. To znak, że święta
tuż, tuż...Na scenie pojawiają się kolejne
wokalistki. Na koniec wychodzi mała
dziewczynka, która delikatnie się uśmiecha
i ciekawie rozgląda dookoła. Prawie nie

widać jej na dość dużej scenie. W powietrzu
słychać szepty: Czy nie zje jej trema? Czy da
radę zaśpiewać to, co zapewne długo
ćwiczyła? I...nagle w powietrzu rozlega się
m o c n y, d ź w i ę c z n y g ł o s ś p i e w a j ą c y
kołysankę „Lulajże Jezuniu”. Dosłownie
wszyscy zamarli, nikt nie spodziewał się tak
pięknego wykonania kolędy , a Lena – bo
o niej dzisiaj napiszę - z nieśmiałym
uśmiechem już żywiołowo śpiewa „Oj,
maluśki, maluśki”. Echem odbijają się czyste
dźwięki wykonanej kolędy…
Marzec 2020r, koncert Thomasa Grotto
z okazji Dnia Kobiet. Na scenie bryluje
przystojny Włoch, śpiewa wszystkim znane
przeboje, widownia nuci „Sempre, sempre”
i „L’Italiano vero”.
Po kolejnym włoskim przeboju Thomas
zapowiada młoda artystkę, która ma z nim
wykonać największy przebój duetu Al Bano
i Romina Power pt. „Felicita”. Tym razem już
wszyscy wiedzą kim jest Lena Zientek
i z niecierpliwością czekają na pojawienie się
wokalistki na scenie. Tylko...czy 11- latka da
radę zmierzyć się z legendarnym już
wykonaniem piosenki przez Rominę Power?
Pierwsze takty przeboju i już wiemy...to
będzie niezapomniany występ! Lena, bez
cienia tremy, z włoskim akcentem śpiewa
czym jest szczęście i kolejny raz wprawia
w totalne osłupienie widzów! Długie owacje
są już na stojąco!!!
I tak jest za każdym razem, kiedy ta młoda,
charyzmatyczna wokalistka wychodzi na
scenę. Nie ma różnicy, czy to występ dla
lokalnej publiczności, czy przed tysiącami
widzów – Lena na scenie rozkwita, od dwóch
lat swoimi interpretacjami, mniej lub
bardziej znanych utworów, wzrusza i bawi
zgromadzoną na koncertach publiczność.
Na swoim koncie ma już wiele sukcesów,
o których kolejno pisaliśmy w lokalnej
prasie: „Strzelcu Opolskim” i „Krajobrazach

Zawadzkiego”.
Maj’ 2020, zostały ogłoszone wyniki
eliminacji wojewódzkiego konkursu „Pokaż
talent”, któremu patronuje nto.pl. 13 maja
2020r. z wynikiem2567 głosów WYGRAŁA
wokalistka Studia wokalnego Do Mi SolLena Zientek, tym samym awansowała do
regionalnego ﬁnału i wystąpi na uroczystej
gali, podczas której zostaną wręczone
nagrody oraz będzie walczyć o kolejny
awans, tym razem do ﬁnału ogólnopolskiego.

Lena z Thomasem Grotto
Mam nadzieję, że systematyczna, ciężka
praca, upór, duża pokora i wielka miłość do
muzyki pomogą Lenie spełnić sen o wielkich
scenach – nie tylko krajowych, ale
i światowych.
Bo od marzeń wszystko się zaczyna…
Małgorzata Rabicka
specjalistka ds. kultury i instruktorka
Studia w BiK w Zawadzkiem
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Mailowy savoir – vivre krok po kroku
część II
uczniem a nauczycielem. Wykrzyknik może
być odebrany jako krzyk, rozkaz, czy
przejaw negatywnych emocji kierowanych w
stronę adresata, rzadziej jako przejaw radości
i sympatii. Pisząc maila unikajmy również
wersalików. Pisanie wyrazów wielkimi
literami może być potraktowane jako brak
taktu i wywrzeć negatywne wrażenie na
odbiorcy.
„PROSZĘ PAMIĘTAĆ!” - tak zapisane
sformułowanie będzie odebrane jako krzyk
lub rozkaz, a nie prośbę. Co więc zrobić,
jeżeli chcemy podkreślić ważny fragment
naszej wypowiedzi, zwrócić szczególnie na
coś uwagę naszego mailowego rozmówcy?
W tym wypadku wystarczy istotny fragment
podkreślić lub zapisać pogrubioną czcionką.
KROK SZÓSTY
Nie śmiej się zbyt często.

W ostatnim numerze Krajobrazów
Zawadzkiego podjęłam temat pisania
e-maili. Niby nic, wydawać by się mogło, że
wszystko jest proste i jasne. Przecież każdy,
od dobrych kilku lat, wysyła przynajmniej
jednego maila dziennie. A jednak, styl
korespondencji mailowej w dalszym ciągu
jest tematem wielu dyskusji – począwszy od
j ę z y k o z n a w c ó w, a n a p r z e c i ę t n y m
Kowalskim kończąc.
Ostatnie dwa miesiące pokazały, jak ważne
jest staranne i poprawne konstruowanie
komunikatu mailowego. Formy powitania
i zakończenia , wstęp, język oraz
poprawność ortograﬁczna i interpunkcyjna
naszych maili mają znaczący wpływ na
budowanie relacji z rozmówcą po drugiej
stronie monitora.
W II części mailowego savoir – vivre’u
przybliżę krótko temat poprawności
interpunkcyjnej i ortograﬁcznej naszych
maili, stosowania emotikonów oraz wielkich
liter.

początku – wielu z nas zastanawia się, czy po
formule powitania stawiamy wykrzyknik,
czy przecinek. Językoznawcy są zgodni –
najlepiej postawić przecinek, a w kolejnym
wersie kontynuować wypowiedź, koniecznie
rozpoczynając ją małą literą. Polecam
budowanie raczej krótkich zdań – unikniemy
problemu poprawnego stawiania przecinków
w zdaniach złożonych i wtrąceniach. Należy
pamiętać, że pominięcie interpunkcji lub
zastosowanie przecinka nie w tym miejscu,
co potrzeba , może zmienić przekaz naszej
wypowiedzi, spowodować, że zostanie ona
źle zrozumiana przez adresata. Co do
ortograﬁi, to sprawa jest prosta,nikt z nas nie
musi być w tym temacie mistrzem, mamy
bowiem do dyspozycji korektor błędów.
Wystarczy więc na koniec uważnie jeszcze
raz przeczytać naszego maila i poprawić
ewentualne wpadki ortograﬁczne. Tak
wyczyszczony , po kątem interpunkcji
i ortograﬁi tekst możemy wysłać
przełożonemu, pracownikowi,
nauczycielowi, czy znajomemu bez
rumieńców wstydu.

KROK CZWARTY
Porządek mile widziany.

KROK PIĄTY
Nie krzycz na mnie , PROSZĘ!!!!!

Niechlujność językowa bardzo często
ujawnia się w mailach prywatnych
i służbowych. O ile błędów ortograﬁcznych
możemy łatwo uniknąć z pomocą
automatycznego korektora błędów, to
interpunkcja stanowi nie lada wyzwanie.
Pierwszy problem pojawia się już na

Wykrzyknik w mailu to dość kontrowersyjny
znak interpunkcyjny – niesie ze sobą bowiem
duże emocje. Lepiej więc używać go
oszczędnie i tylko w bardzo uzasadnionych
przypadkach. Szczególnie ta rada jest
przydatna w mailach służbowych, czy
w korespondencji szkolnej pomiędzy

Nie krzycz na mnie, PROSZĘ!

Chociaż emotikony wabią ciekawymi, często
zabawnymi formami, to lepiej stosować je
z umiarem, a w korespondencji służbowej
zapomnieć o nich w ogóle. Zapamiętajmy
więc, by emotikony stosować jedynie
w korespondencji nieformalnej, gdy piszemy
do osoby, z którą łączy nas jakaś zażyłość.
W tym wypadku możemy ocieplić nasz
przekaz słowny , pokazać emocje.
Stosując emotikony zapamiętaj kilka zasad,
które sprawią, że odbiorca maila uśmiechnie
się ciepło, a nie zirytuje.
1. Stosuj emotikony oszczędnie i adekwatnie
do sytuacji.
2. Miej świadomość, do kogo piszesz – weź
pod uwagę zasady i kulturę danego miejsca
pracy i relacje z adresatem.
3. Zwróć uwagę na temat maila – ikonki
wprawdzie dodają wiadomości lekkości
i beztroski, ale mogą tez sygnalizować
sarkazm. Nie stosujemy więc emotikonów
podczas dyskusji na ważne tematy.
4. Chcesz wyrazić swoje emocje? Może
lepiej poczekać do spotkania twarzą w twarz
lub porozmawiać przez telefon?
KROK SIÓDMY
Uprzejmość zawsze w cenie!
Od tego, jak napiszemy maila, będzie
zależało, jak zostaniemy postrzegani przez
odbiorcę. Dbałość o język, składnię,
unikanie skrótów, precyzyjnie sformułowane
myśli sprawią, że nasz mail będzie jasny, a
my będziemy postrzegani jako osoby
kompetentne i kulturalne. Zawsze należy
pamiętać, by język dopasować do tematu,
formy wypowiedzi, sytuacji i statusu

odbiorcy. Unikajmy słów pretensjonalnych,
górnolotnych, ale też zbyt swobodnych, nie
mówiąc o wulgaryzmach, które w każdej
sytuacji są niedopuszczalne. Nie wolno
zapomnieć o zwrotach grzecznościowych
i podpisie na końcu maila.
KROK ÓSMY
Mam czas?
Odpisać, czy zlekceważyć? Czas się liczy!
Bardzo ważne jest , by na maila odpisać
najszybciej jak się da. Jeżeli wiemy, że
z jakiś powodów nie uda nam się
odpowiedzieć w ciągu najbliższych 24
godzin , to warto wysłać informację, że
odpowiemy później. Jedno jest pewne, nie
zostawiamy maila bez odpowiedzi. Często
wystarczy jednym słowem podziękować za
otrzymaną wiadomość, by zyskać sobie
sympatię i przychylność odbiorcy. Brak
odpowiedzi może świadczyć o naszej
ignorancji oraz pozostawić nadawcę
w niepewności, czy wiadomość doszła.
KROK DZIEWIĄTY
Kilaka słów o aspektach technicznych.
Uﬀ! Napisaliśmy maila, piękna forma
powitania, adekwatna i poprawna pod kątem
językowym ortograﬁcznym, interpunkcyjnym treść, formuła pożegnania,
podpis i tylko pozostaje wysłać maila.
Ale...czy to już wszystko?
Bez zbędnego rozwodzenia się nad tematem,
pamiętajmy, żeby zawsze wpisać temat maila
oraz powiadomić na końcu odbiorcę
o ewentualnym załączniku. Teraz, tak
skonstruowanego maila, możemy wysłać
i liczyć się z dobrym odbiorem.
Szanowni Państwo/ Drodzy Uczniowie,
mam nadzieję, że cykl „Mailowy savoir –
vivre” pozwolił Wam rozwiać przynajmniej
niektóre dylematy podczas pisania maili.
W kolejnym numerze, na prośbę wielu
Czytelników, podejmiemy temat używania
tzw. „modnych i topowych” zwrotów,
wyrazów górnolotnych i zapożyczonych
z języka obcego. Czy zawsze czujemy się
cool i wszystko jest mega fajne? Na to
pytanie szukajcie odpowiedzi już
w następnych Krajobrazach Zawadzkiego.
Pozdrawiam
Małgorzata Rabicka
specjalista ds. Kultury w BiK
w Zawadzkiem

Kartka z pamiętnika
Koniec niepewności, poznaliśmy datę egzaminów!

N

iepewność wkradła się w moje życie
WIELKIMI KROKAMI!!!
Najpierw obiecywała,że tylko
trochę zagości w moim domu, a później
zniknie tak szybko, jak się pojawiła. Jaka
byłam naiwna, że jej uwierzyłam. Nie znikła!
Męczy mnie już drugi miesiąc i nie ma
zamiaru się wyprowadzić z mojego domu!
Nauczyłam się wprawdzie z nią egzystować,
ale jak ja marzę o wolności, dawnym życiu,
dawnych problemach i dawnych radościach.
24 kwietnia... budzik dzwonił jak szalony.
Obudziłam się znowu ze znajomym mi już
skurczem żołądka. Nie, żebym tak nerwowo
reagowała na szkołę i lekcje online- to już
w większości wszyscy ogarnęliśmy. Ale, jak
mantra,w głowie pojawia się temat
sprawdzianu ósmoklasisty. W normalnych
warunkach wszyscy oczekiwalibyśmy już
wyników egzaminów, jednak z powodu
koronawirusa musiał on zostać przesunięty.

Temat jest gorący, bo wiadomo, że punkty
będą się liczyć przy wyborze szkoły średniej
– to pierwsza ważna i prawie dorosła decyzja
w naszym życiu. A tu ciągła niepewność.
Najpierw spekulacje, czy sprawdzian
w ogóle się odbędzie, później kiedy i jak.
A przy tym niecodzienna sytuacja, w której
wszyscy się znaleźliśmy – jak w jakimś
ﬁlmie z gatunku przerażającego science
ﬁction.
Brak możliwości bezpośredniego kontaktu
z nauczycielem, przedyskutowania trudnych
tematów, brak wsparcia ze strony przyjaciół!
Owszem , jest kontakt mailowy, telefoniczny,
online, ale,czy zimny ekran komputera lub
telefonu zastąpi kontakt z żywym
człowiekiem??? Muszę się kiedyś nad tym
głębiej zastanowić – czy maszyny w całości
nad nami przejmą kontrolę i zastąpią
drugiego człowieka?
W końcu!!! Poznaliśmy termin sprawdzianu!

Minister Oświaty ogłosił, że piszemy 16-18
czerwca. Niestety, nie mamy takiej
możliwości, jak nasi poprzednicy, aby
przygotowywać się do testu w szkole.
Pandemia, która wymusiła na władzach
zamknięcie wszystkich palcówek
oświatowych, pozbawiła nas tej szansy. Trzy
miesiące zdalnej nauki z pewnością nie
zastąpią nam dni, które moglibyśmy spędzić
w klasach, na lekcjach. Część uczniów, która
regularnie uczestniczy w zajęciach online
i systematycznie się uczy, może poradzi
sobie jakoś, ale co z tymi osobami, które mają
niski poziom samodyscypliny, albo nie mogą
liczyć na wsparcie osób bliskich? Jeszcze
dzisiaj może nie zdają sobie sprawy z tego,
jak ważny test ich czeka i że jego złe wyniki
mogą ograniczyć szansę na dostanie się do
wymarzonej szkoły. Jednak już niedługo
mogą stanąć przed faktem dokonanym,
a drugiej szansy już nie będzie.

Wiele osób zapewne zadaje sobie pytanie:
„Czy przeprowadzenie egzaminu w tych
warunkach jest bezpieczne i konieczne?” Ale
na to pytanie ktoś już za nas odpowiedział…
Inne pytanie to: „Czy szkoły są
przygotowane na przeprowadzenie testu
w sterylnych i higienicznych warunkach tak,
aby wszyscy uczniowie mieli zapewniony
komfort psychiczny - który jak wiadomo jest
bardzo ważny w takich sytuacjach?” Ja ma
nadzieję, że tak.
Jednak, póki co, staram się myśleć o całej
sytuacji pozytywnie i patrzeć w przyszłość
optymistycznie. To dzisiaj na tyle! Mam
nadzieję, powoli wszystko wróci do normy
i odnajdę dawną radość życia.

Reﬂeksje z Pamiętnika Emilii Klonz
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Wirtualne wakacje w USA

Konkurs Fotograﬁczny
„Koronawirus – chwila zamknięta
w kadrze”
- Słowo wstępne -

Z

espół Biblioteki i Kultury ma
przyjemność zaprosić
wszystkich, którzy lubią chwytać
chwile, do wzięcia udziału w konkursie
fotogra-ﬁcznym. Nie pozwólmy, by coś
bliskiego, pięknego i cennego umknęło
naszej uwadze i uległo zapomnieniu.
Zachęcamy do zapoznania się
z Regulaminem konkursu, który
umieszczamy poniżej. Organizator
zapewnia atrakcyjne nagrody!

Z

bliżające się wakacje będą na pewno
inne dla nas wszystkich. Jeszcze nikt
nie jest do końca pewien, jak one będą
wyglądać. Wielu z nas musiało zrezygnować
ze swoich planów i przełożyć wymarzone
wycieczki na później. Ja od dawna chciałem
polecieć do Stanów Zjednoczonych.
W lutym moje plany zaczęły nabierać
konkretnych barw, ale już druga połowa
marca’2020 i sytuacja związana
z ogólnoświatową pandemią koronawirusa
skutecznie wszystko zniweczyła.
Wprawdzie lot do USA w tym roku będzie
już niemożliwy, ale postanowiłem zwiedzić
to państwo w inny sposób. Z pomocą
przyszedł Internet – niezawodny „przyjaciel”
w dobie funkcjonowania online. Wiele
ciekawych propozycji można znaleźć na
Twitterze, m.in. wchodząc na proﬁl
ambasadorki USA w Polsce – Georgette
Mosbacher. Udostępnia ona dużo linków do
ciekawych stron, np. travelnevada.com.
Można na nich zwiedzić główne miejsca
stanu Nevada, który ma wyjątkową, ﬁlmową
atmosferę oraz cudowną naturę. Dla fanów
wojska również się coś znajdzie! Wyprawa

do Narodowego Muzeum Sił Powietrznych
USA w Ohio też jest możliwa dzięki stronie
internetowej. Warty polecenia jest wirtualny
spacer po muzeum, podczas którego można
podziwiać
samoloty .
Łukasz olbrzymie
Woyciechowski
Również większości Parków Narodowych
USA, takich jak Yellowstone lub Gór
Skalistych ma swoje strony, dzięki którym,
bez wychodzenia z domu możemy przeżyć
n i e s a m o w i t ą p r z y g o d ę . Wi r t u a l n i e
zwiedzimy amerykańskie galerie sztuki oraz
muzea, po których oprowadzi nas, tak jak
w realu , przewodnik. Przykładem jest
bardzo znane Muzeum Sztuki Nowoczesnej
w Nowym Jorku.
Na BroadwayHD przez 7 dni za darmo
można oglądać znane broadwayowskie
sztuki. Na YouTube można również znaleźć
mnóstwo musicali nagranych w całości. Jest
to świetny sposób spędzenie wieczoru oraz
przyjemna metoda nauki angielskiego.
Życzę wszystkim miłych chwil oraz
ciekawych wrażeń podczas wirtualnej
podróży po Stanach Zjednoczonych!
Łukasz Woyciechowski

Zasady korzystania z biblioteki
kwarantannie przez okres 6 dni przed ich
ponownym udostępnieniem.
7. Prosimy nie dezynfekować
wypożyczonych zbiorów papierowych.
8. Biblioteki nie zapewniają dostępu do
sanitariatów ze względu na bezpieczeństwo
pracowników.
9. Bibliotekarz może odmówić obsługi
czytelnika wykazującego wyraźne objawy
choroby wskazujące na możliwość
zakażenia koronawirusem.
10. Zachęcamy do wcześniejszego
zamawiania książek przez:
- system MAK+
- wysyłając email lub telefonując:
ZAWADZKIE
tel. 77 4623 173 lub 77 4623 171,
email: dyrektor@biblioteka.zawadzkie.pl
1. Brak wolnego dostępu do księgozbioru.
Bibliotekarz udostępnia zamówione
wcześniej pozycje lub wypożycza książki
na miejscu zgodnie z życzeniem czytelnika.
2. Wejście do Biblioteki tylko w maseczce
(zasłaniamy usta i nos) i po dezynfekcji
rąk / rękawiczek.
3. W wypożyczalni może przebywać tylko
jeden użytkownik. Pozostałe oczekujące
osoby (na korytarzu lub poza budynkiem)
zobowiązane są do zachowania 2 m
odstępu.
4. Czytelnie, stanowiska komputerowe niedostępne do odwołania.
5. Zwracane zbiory odkładane są we
wskazanym przez Bibliotekarza miejscu.
6. Zwrócone pozycje są poddane

KIELCZA
tel. 77 4010 967,
e-mail: kielcza@biblioteka.zawadzkie.pl
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Maj’2019 - słońce, pachnący bez, kwitnące
kasztany, spotkania z przyjaciółmi i plany,
plany, plany!
Gdzie pojechać na majówkę? Może uda się
zabukować tanie bilety do Paryża, no bo
maj to taki romantyczny miesiąc! W
weekend spotkanie na grillu, przyjedzie
Kaśka!
Tak było jeszcze rok temu i jakie to było
normalne! Nic nie zaskakiwało, ale i mało
co, tak naprawdę, cieszyło. Wycieczka do
Krakowa – może i fajna, ale Jolka, ta to ma
farta w życiu! Od tygodnia zamieszcza na
Istagramie fotki z Zimbabwe.
Nasuwa się więc pytanie: „Czy byliśmy
naprawdę szczęśliwi?” Setki możliwości,
setki zdjęć . Nasze ujęcia na tle jakiegoś
zabytku, romantyczny widok egzotycznej

plaży i godziny selekcji zdjęć :„To odpada,
zbyt znudzona mina!”, „Absolutnie to
zdjęcie nie ujrzy światła dziennego – zbyt
grubo na nim wyszłam!” A przecież żadna
chwila ,uchwycona mniej lub bardziej
udanie w kadrze aparatu, się nie powtórzy.
A więc powinna być cenna...
Maj ‘2020 - słońce, pachnący bez, kwitnące
kasztany, niby nic się nie zmieniło, przyroda
nie zawiodła, ale… Spotkań w szerokim
gronie przyjaciół nie będzie, kolorowe
katalogi biur podróży i wabiące pięknymi
widokami strony internetowe poznikały –
koronawirus skutecznie nas zatrzymał.
Jednak ,na szczęście, życie toczy się dalej.
Inaczej, może wolniej. I jaka radość, że
znieśli obostrzenia i można iść z rodziną na
spacer do lasu!
Od ostatniego wydania Krajobrazów
Zawadzkiego wiele się zmieniło –
przechodzimy powoli w fazę akceptacji
niechcianego, niewidzialnego, ale dającego
nam nieźle w kość, gościa w naszym życiu.
Prawda, musimy pozmieniać wiele planów,
zaakceptować ograniczenia, ale nie musimy
tracić radości życia. A więc ,chwilo trwaj!
Małgorzata Rabicka
specjalista ds. kultury w BiK
w Zawadzkiem

- Regulamin konkursu I. Organizacja konkursu:
1.1 Organizatorem konkursu jest Biblioteka
i Kultura w Zawadzkiem.
1.2 Patronat honorowy nad konkursem
objął Burmistrz Zawadzkiego Mariusz
Stachowski.
1.3 Patronat medialny nad konkursem
obejmują lokalne gazety: Strzelec Opolski
oraz Krajobrazy Zawadzkiego.
1.4 Konkurs organizowany jest na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie.
1.5 Regulamin dostępny jest na stronie
internetowej Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem pod adresem:
www.kultura.zawadzkie.pl
1.6 Szczegółowych informacji dotyczących
konkursu udzielają:

wymaganymi w Regulaminie danymi jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie przez Bibliotekę i Kulturę
w Zawadzkiem danych osobowych oraz
wykorzystywanie zdjęć oraz imienia
i nazwiska autora w celach promocyjnych
przez Bibliotekę i Kulturę w Zawadzkiem.
2.7 Poprzez cele promocyjne rozumiane są
działania: publikacja zdjęć z podpisem
autora w lokalnych gazetach, na stronie
internetowej i Facebooku Biblioteki
i Kultury w Zawadzkiem.
2.8 Tematyka zdjęć powinna być zgodna
z szeroko rozumianym tematem konkursu.
2.9 Zdjęcia zawierające jakiekolwiek treści
ksenofobiczne, rasistowskie, wulgarne
i ogólnie sprzeczne z dobrymi obyczajami
zostaną wykluczone bez powiadamiania
autora.
III. Terminarz:

ź

ź

zastępca dyrektora BiK Dominik
Kowalski, tel: 690 665 767.
specjalista ds. kultury w BiK
Małgorzata Rabicka, tel: 535 447 453.

II. Zasady uczestnictwa w konkursie:
2.1 Konkurs jest skierowany do wszystkich
– kategoria OPEN.
2.2 Uczestnik może zgłosić do konkursu
1 zdjęcie.
2.3 Prace w wersji cyfrowej należy wysłać
na adres mailowy Organizatora:

3.1 Termin nadsyłania prac mija 30 czerwca
2020r.
3.2 Prace zostaną ocenione przez
profesjonalne Jury do dnia 10 lipca 2020r.
Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega
weryﬁkacji.
3.3 Zwycięzcy konkursu zostaną
powiadomieni drogą mailową do dnia 15
lipca 2020r.
3.4 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15
lipca 2020r. na stronie internetowej
Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem .
IV. Nagrody i wyróżnienia

kultura.bikzawadzkie@gmail.com
ŻĘDOWICE
tel. 77 5005 927,
e-mail: zedowice@biblioteka.zawadzkie.pl
Książki rezerwowane telefonicznie należy
odebrać w dniu zamówienia.
Zasady są zgodne z zaleceniami Biblioteki
Narodowej, Głównego Inspektoratu
Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i mogą
ulegać zmianom w zależności od sytuacji
epidemicznej w kraju.

2.4 Zdjęcie musi być zapisane w formacie
JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć
nie mniej niż 2400 pixeli. Minimalna
rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250
dpi.
2.5 W treści maila należy podać:
ź imię i nazwisko autora,
ź adres korespondencyjny/ mailowy,
ź telefon kontaktowy,
ź krótki komentarz do zdjęcia.
2.6 Nadesłanie pracy i opatrzenie jej

4.1 Jury przyzna kolejno: I, II i III miejsca
za najlepsze zdjęcia.
4.2 Jury zastrzega możliwość przyznania
miejsca ex aequo oraz przyznania
wyróżnień.
4.3 Sponsorami nagród w konkursie są:
- Urząd Miejski w Zawadzkiem,
- Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem.
4 . 4 W s z y s t k i e s p o r n e s p r a w y, n i e
uwzględnione w Regulaminie rozstrzyga
Organizator.
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