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Nowy zbiornik wodny w naszej gminie

W
30
lat
samorządności
w Polsce

D

okładnie 30 lat temu, 27 maja 1990
r., odbyły się w Polsce pierwsze po II
wojnie światowej, demokratyczne
wybory do rad gmin.
W tym dniu w miastach, miasteczkach
i wsiach – po raz pierwszy od kilkudziesięciu
lat Polacy decydowali o przyszłości kraju.
Uchwalona 8 marca 1990 roku ustawa
o samorządzie terytorialnym zmieniła polską
rzeczywistość, przywracając Polakom prawo
współdecydowania o swoich lokalnych,
a potem i regionalnych wspólnotach.

Reforma samorządu gminnego z 1990 r. to
jedna ze zmian, która po 1989 r. rozpoczęła
proces decentralizacji państwa. 30 lat
samorządności to czas obywatelskich
aktywności, poczucia wspólnoty
i partycypacji społecznej.
Z okazji jubileuszu przypominamy Osoby,
które w ciągu minionych 30 lat kształtowały
losy zawadczańskiego samorządu.

Żędowicach powstał nowy
zbiornik małej retencji
realizowany w ramach projektu
„Kompleksowy projekt adaptacji lasów
i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja
oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na
terenach nizinnych” współﬁnansowanego
przez Unię Europejską w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko".
Budowa ﬁnansowana w 85% ze środków
unijnych. Inwestycję realizowano od
listopada 2019 r do marca 2020 r. Wraz ze
zbiornikiem retencyjnym wybudowano
rowy zasilające i odprowadzające nadmiar
wody oraz plac manewrowy umożliwiający
pobieranie wody przez Straż Pożarną w razie
prowadzenia akcji gaśniczej. Głównym
celem budowy zbiornika było zatrzymanie
jak największej ilości wody w lesie, co jest
szczególnie ważne w czasie suszy. Zgodnie

z zapisami programu "Małej Retencji"
zbiornik może spełniać jedynie funkcje, dla
której został wybudowany tj. retencyjną,
przeciwpożarową i ekologiczną – jako
miejsce dla różnorodnej ﬂory i fauny wodnej
i terenów podmokłych, dlatego w okresie
trwałości projektu nie będzie możliwości
wędkowania, ani tym bardziej kąpieli (na
wszystkich leśnych zbiornikach obowiązuje
zakaz kąpieli).
Parametry techniczne:
średnia głębokość - 1,1 m
powierzchnia lustra wody – 0,32 ha
pojemność retencyjna około 3400 m3
koszt budowy około 500000 zł
Informacja otrzymana od Nadleśnictwo
Zawadzkie

ciąg dalszy artykułu na stronach 4 i 5

Szymon Cybulski najlepszy
w Konkursie Papieskim

S

zymon Cybulski, 15-latek z Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych
w Zawadzkiem został zwycięzcą XVI
Konkursu Papieskiego (rejon dolnośląski
i opolski) poświęconego życiu
i nauczaniu Jana Pawła II organizowanego
przez Instytut Tertio Millennio pod hasłem
„Życie i wolność – dar i zadanie”. Konkurs
Papieski to największy ogólnopolski konkurs
wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II,
który adresowany jest do uczniów
wszystkich typów szkół ponadpodstawowych. W konkursie wzięło udział
ponad 4 tysiące uczniów, a ﬁnały równolegle
przeprowadzono w dziewięciu regionach.
Jak mówi o. dr Oskar Maciaczyk OFM,
przewodniczący komisji konkursowej
„w ﬁnale spotkała się śmietanka specjalistów
od nauki Jana Pawła II. Wybór zwycięzcy nie
był łatwy, bo każdy zaprezentował wysoki
poziom w różny sposób”.
Do udziału w konkursie Szymona zachęciła
była katechetka. Szymon podjął wyzwanie,
a mobilizację zwiększył fakt, że w tym roku
obchodzimy 100. rocznicę urodzin św. Jana
Pawła II. Jak sam mówi „zwycięstwo jest dla
niego ogromnym wyróżnieniem
i docenieniem jego pracy, bądź co bądź
trudnej, bo czas pandemii nie zachęcał do
udziału w konkursie, do nauki i przygotowań. W tym ciężkim czasie pomyślał „że
przyszedł dobry czas, by wgłębić się
w nauczanie Jana Pawła II i dowiedzieć się
więcej o tej niezwykłej postaci. I było warto,
nie tylko dlatego, że wygrałem, ale
dowiedziałem się wielu ważnych rzeczy”.
Główną nagrodą dla Szymona jest voucher

na wyjazd do Rzymu. Gratulujemy
i życzymy niezapomnianych przeżyć
podczas wyjazdu.

Otwarcie Parku Linowego

W

dniu dzisiejszym Burmistrz
Zawadzkiego uczestniczył
w otwarciu Parku Linowego pod
Kuleczką, który mieści się w Zawadzkiem
przy ul. Opolskiej 17. Jest to kolejna
inicjatywa Państwa Katarzyny i Jerzego

Gajda. Park linowy to doskonały pomysł na
spędzenie wspólnie czasu z całą rodziną. Na
miejscu dostępna jest także sala zabaw
z kuleczkami, zjeżdżalnie oraz dmuchanieckuleczkowa rakieta. Zapraszamy do
odwiedzania sali zabaw i parku linowego.

Szymon Cybulski

Chcesz zamieścić ogłoszenie lub reklamę? ZADZWOŃ: 690 665 767
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Burmistrz informuje
Trzeci KOMUNIKAT
Burmistrza Zawadzkiego
w sprawie stopniowego otwierania Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem dla
Mieszkańców/klientów
Zawiadamiam, że od dnia 1 lipca 2020r. w Urzędzie Miejskim w Zawadzkie klienci
będą mogli nadal załatwić sprawy w Urzędzie Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich
i Zarządzania Kryzysowego (USCOZ) oraz dodatkowo uwolniony zostanie dostęp do
Referatu Finansowo-Budżetowego (FN)
W III etapie, tj. od dnia 1 lipca2020r. będą (równolegle z klientami USCOZ i Ri)
dodatkowo i bezpośrednio obsługiwane osoby zgłaszające się do urzędu w celu
załatwienia w referacie FN spraw dotyczących, np.: rozliczenia z tytułu podatków
i opłat, odraczania terminów płatności podatków i opłat, rozkładania na raty, zwrotu części
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej i innych spraw niepodatkowych.
W celu realizacji usług urzędowych w referacie FN należy uprzednio ustalić
z urzędnikiem datę i godzinę wizyty w urzędzie. Można umówić się na kilka sposobów:
ź pod nr telefonu 774623155 (sprawy podatkowe), lub e-mail: podatki@zawadzkie.pl
ź pod nr telefonu 77 4623 156 (sprawy niepodatkowe), lub e-mail: opłaty@zawadzkie.pl
ź za pośrednictwem Punktu Obsługi Petenta – nr telefonu 774623137
Umówieni Mieszkańcy/klienci obsługiwani będą w godzinach od 8.00 do 13.00 na
I piętrze budynku urzędu w biurze nr 112 (sprawy podatkowe) i biurze 113 (sprawy
niepodatkowe). Na piętrze jednocześnie mogą przebywać cztery osoby do referatu RI w lewym skrzydle budynku i cztery osoby do referatu FN - w prawym skrzydle budynku (po
jednej osobie w każdym z czterech wyznaczonych biur, natomiast pozostałe osoby
oczekują na korytarzu).
Wobec tego, że w urzędzie będzie przebywać więcej osób bardzo proszę aby przed
wejściem do urzędu zabezpieczyć się w maseczki i rękawiczki ochronne (obowiązuje
zakrycie ust, nosa i dłoni zgodnie z obowiązującymi wymogami w tym zakresie). Ponadto
wewnątrz urzędu, przy drzwiach umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk, którym należy
zdezynfekować dłonie z nałożonymi rękawiczkami. W urzędzie wciąż obowiązuje zasada
zachowania dwumetrowego odstępu w kontakcie z urzędnikiem lub przy mijaniu się z inną
osobą.
W dalszym ciągu zachęcam do załatwiania spraw w sposób pośredni, czyli przy
wykorzystaniu platformy ePUAP, poczty elektronicznej, listownie (skrzynka przy
drzwiach urzędu) lub telefonicznie. Sprawy kierowane do urzędu w zdalny sposób są
rozpatrywane przez pracowników szybko, sprawnie i terminowo.
Zaproponowane rozwiązania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno
Mieszkańcom/klientom, jak i pracownikom urzędu, jako działania prewencyjne przeciw
pandemii.
Dodatkowo pragnę poinformować, iż kasa urzędu pozostaje w dalszym ciągu
zamknięta, a wszelkie należności można wpłacać na konta bankowe lub w placówce
Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem.
O zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.
Proszę o wyrozumiałość
Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski

Podziękowania
W dniu 10 czerwca 2020 r. zostały dostarczone do Urzędu Miejskiego płyny do
dezynfekcji rąk NITROSEPT (saszetki) podarowane w ramach darowizny rzeczowej
przez Fundację KGHM Polska Miedź z przeznaczeniem na potrzeby szkół
podstawowych na terenie gminy Zawadzkie oraz Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.

U

Webinarium

W

dniu 19 czerwca br. odbyło się
webinarium dla lokalnych
przedsiębiorców gminy
Zawadzkie pn. „Forum biznesu
w Zawadzkie. Polska Strefa inwestycji
katalizatorem przedsiębiorczości w regionie
– zachęty inwestycyjne dla przedsiębiorców”. Wszystkich obecnych przywitał
Pan Burmistrz Zawadzkiego Mariusz
Stachowski, który przedstawił prezentację
pokazującą znaczące inwestycje gminy
Zawadzkie realizowane w przeciągu
ostatnich kilku lat, przedstawił również
koncepcyjny projektów domków
mieszkalnych jednorodzinnych
w zabudowie szeregowej w m. Zawadzkie
oraz zaprezentował tereny inwestycyjne.
Następnie wszystkich powitał Wiceprezes
Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej Pan Jacek Bialik.
Przedstawiane zostały również wystąpienia
następujących prelegentów:
ź P. Jakuba Sochackiego (menadżera
PricewaterhouseCoopers Polska) –
„Dostępne instrumenty wsparcia dla
p r z e d s i ę b i o r c ó w – Ta r c z a
Antykryzysowa”,

P. Agnieszki Siekierskiej-Otłowskiej
(dyrektora Pionu Produktów
i Marketingu Polskiej Agencji Inwestycji
i Handlu) – „Następny poziom biznesu:
czas na eksport”,
ź P. Rolanda Wrzeciono (dyrektora
Opolskiego Centrum Rozwoju
Gospodarki) – „Wsparcie Opolskiego
Centrum Rozwoju Gospodarki dla
przedsiębiorców”,
ź P. Katarzyny Lipskiej (specjalisty ds.
inwestycji w Katowickiej Specjalnej
Streﬁe Ekonomicznej S.A.) – „Polska
Strefa Inwestycji – Jak uzyskać wsparcie
dla swojego biznesu?”.
ź

Dzień Przedsiębiorcy

W

dniu 21 czerwca obchodzony był
Dzień Przedsiębiorcy. Święto to
zostało ustanowione przez Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą
z dnia 9 czerwca 2016 r. Głosi ona, co
następuje: „Uznając znaczenie działalności
przedsiębiorców na rzecz rozwoju
gospodarczego i społecznego kraju, Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień
21 czerwca Dniem Przedsiębiorcy. Dzień ten
przyczyni się do wzmacniania świadomości
i wiedzy społeczeństwa o procesach
gospodarczych oraz o przedsiębiorczości.”.

Z tej okazji Wszystkim Przedsiębiorcom
działającym na terenie gminy Zawadzkie
składam najlepsze życzenia. Dziękuję
Państwu za realizację zadań na rzecz
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych,
za zaangażowanie, poświęcenie, dobre
decyzje, kreatywne pomysły, wpływ na
rozwój naszego regionu.
Niech kolejne lata obﬁtują w spokój, liczne
s u k c e s y, n i e c h n i o s ą s a t y s f a k c j ę
z wykonywanych zadań oraz szczęście
zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak
i prywatnej.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Zawadzkiego ogłasza pierwszy (I) przetarg ustny
nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Zawadzkie, zlokalizowanej w streﬁe
peryferyjnej miasta Zawadzkie, oznaczonej jako działka gruntu Nr 1932/2 o powierzchni
0,1653 ha, z mapy 6, obręb Zawadzkie, objętej księgą wieczystą Nr OP1S/00000657/8.

Serdecznie dziękujemy.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
dla miasta Zawadzkie:
ź teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem 12ZP (znaczna
część działki),
ź teren drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczony na rysunku planu symbolem 8KDL
(niewielka część działki).

Rusza sezon kąpielowy

Przetarg odbędzie się w dniu 10 lipca 2020 r. o godz.12:00 w sali narad (I piętro, pok. Nr
201) w Urzędzie Miejskim przy ulicy Dębowej 13 w Zawadzkiem.

przejmie informujemy, że na dzień
4 lipca 2020 r. o godzinie 10:00
planowane jest otwarcie basenu
letniego położonego przy ul. Powstańców
Śląskich w Zawadzkiem. Basen będzie
czynny codziennie od godziny 10:00 do
18:00, do dnia 31 sierpnia 2020 r., za
wyjątkiem dni kiedy niesprzyjające warunki
atmosferyczne lub inne okoliczności
uniemożliwią otwarcie basenu.
Wstęp wolny.

W przypadku pytań, prosimy kontaktować
się z administratorem (nr telefonu: 77 46 22
200) lub właścicielem obiektu (nr telefonu:
77 46 23 113).
Korzystający z basenu powinni przestrzegać
reguł wynikających z wytycznych
sanitarnych, które zawarte zostaną
w regulaminie korzystania z basenu.
Serdecznie zapraszamy do korzystania
z kąpieli.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 25.000,00 zł. Sprzedaż nieruchomości
zwolniona jest od podatku VAT na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów
i usług.
Minimalne postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do
pełnych dziesiątek złotych.
Wadium dla nieruchomości wyznaczonej do sprzedaży ustalono w wysokości 2.500,00 zł.
Termin wpłaty wadium – 3 lipca 2020 r.
Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronach internetowych: www.zawadzkie.pl
oraz www.bip.zawadzkie.pl (zakładka: Sprzedaż nieruchomości – Ogłoszenia
o przetargach), a także w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Zawadzkie, tj. na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem i na sołeckich tablicach ogłoszeń
w miejscowościach: Żędowice i Kielcza.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Nieruchomości
i Inwestycji w Urzędzie Miejskim przy ul. Dębowej 13 w Zawadzkiem - pokój Nr 303, tel.
77/46 23 143 lub 77/46 23 145 - w poniedziałki od 8:00 do 17:00, od wtorku do czwartku
od 7:00 do 15:00, w piątki od 7:00 do 14:00, z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo
wolnych od pracy.
Zawadzkie, 2020-05-27
Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski
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Obowiązek koszenia trawników

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGACH
Burmistrz Zawadzkiego ogłasza pierwsze (I) przetargi ustne
nieograniczone na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanych, stanowiących własność gminy Zawadzkie, położonych w rejonie ul.
Paderewskiego w Zawadzkiem, oznaczonych jako działki gruntu:
ź Nr 3150/2 o powierzchni 0,1102 ha, z mapy 3, obręb Zawadzkie, księga wieczysta Nr
OP1S/00041889/2,
ź Nr 3150/9 o powierzchni 0,0729 ha, z mapy 3, obręb Zawadzkie, księga wieczysta Nr
OP1S/00041889/2.
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
dla miasta Zawadzkie - pod teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczony na
rysunku planu symbolem 17MNU.
Przetargi ustne nieograniczone odbędą się w dniu 10 lipca 2020 r. w sali narad (I piętro,
pok. Nr 201) w Urzędzie Miejskim przy ulicy Dębowej 13 w Zawadzkiem: działka Nr
3150/2 - godz. 10:00, działka Nr 3150/9 – godz. 11:00.
Ceny wywoławcze nieruchomości wynoszą:
działka Nr 3150/2 – 63.000,00 zł netto,
działka Nr 3150/9 – 45.000,00 zł netto.
Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT
w wysokości 23%.
Minimalne postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do
pełnych dziesiątek złotych.
Wadium dla nieruchomości wyznaczonych do sprzedaży ustalono w wysokości: działka
Nr 3150/2 – 6.300,00 zł, działka Nr 3150/9 – 4.500,00 zł.
Termin wpłaty wadium – 3 lipca 2020 r.
Ogłoszenie o przetargach podlega publikacji na stronach internetowych:
www.zawadzkie.pl oraz www.bip.zawadzkie.pl (zakładka: Sprzedaż nieruchomości –
Ogłoszenia o przetargach), a także w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy
Zawadzkie, tj. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem i na sołeckich
tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Żędowice i Kielcza.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Referacie
Nieruchomości i Inwestycji w Urzędzie Miejskim przy ul. Dębowej 13 w Zawadzkiem pokój Nr 303, tel. 77/46 23 143 lub 77/46 23 145 - w poniedziałki od 8:00 do 17:00, od
wtorku do czwartku od 7:00 do 15:00, w piątki od 7:00 do 14:00, z wyjątkiem sobót,
niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.
Zawadzkie, 2020-05-27
Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Zawadzkiego ogłasza pierwszy (I) przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego
Nr 17, zlokalizowanego na drugim (II) piętrze w budynku mieszkalnym położonym przy
ul. Opolskiej 50 w Zawadzkiem, na nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr
460/5 z mapy 2, o powierzchni 0,1523 ha, obręb Zawadzkie, objętej księgą wieczystą Nr
OP1S/00047165/3. Ogólna powierzchnia użytkowa lokalu wraz z przynależnościami
wynosi 47,67 m2 (w tym: powierzchnia użytkowa lokalu – 37,11 m2 i powierzchnia
użytkowa pomieszczeń przynależnych – 10,56 m2). Lokal podlega sprzedaży wraz
z udziałem ułamkowym we współwłasności części wspólnych budynku oraz gruntu
wynoszącym 4767/105782 części.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 lipca 2020 r. o godz. 13:00 w sali narad (I piętro, pok. Nr
201) w Urzędzie Miejskim przy ul. Dębowej 13 w Zawadzkiem.
Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem ułamkowym we współwłasności części
wspólnych budynku oraz gruntu wynosi 75.000 zł.
Sprzedaż lokalu zwolniona jest od podatku VAT na podstawie przepisów ustawy o podatku
od towarów i usług. Minimalne postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium dla lokalu wyznaczonego do sprzedaży ustalono w wysokości 7.500 zł.
Termin wpłaty wadium – 3 lipca 2020 r.
Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronach internetowych: www.zawadzkie.pl
oraz www.bip.zawadzkie.pl (zakładka: Sprzedaż nieruchomości - Ogłoszenia
o przetargach), a także w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Zawadzkie, tj. na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem i na sołeckich tablicach ogłoszeń
w miejscowościach Żędowice i Kielcza.
Informacji o przetargu i o jego przedmiocie udziela Referat Nieruchomości i Inwestycji
w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem - pokój Nr 301, tel. 77 4623145 - w poniedziałki od
8:00 do 17:00, od wtorku do czwartku od 7:00 do 15:00, w piątki od 7:00 do 14:00,
z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.
Zawadzkie, 2020-05-28
Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski

3

B

urmistrz Zawadzkiego
przypomina właścicielom,
zarządcom, użytkownikom
wieczystym oraz dzierżawcom
i posiadaczom gruntów na terenie gminy
Zawadzkie o obowiązku wykaszania traw
i niszczenia chwastów na terenie swoich
nieruchomości.
Likwidacja chwastów oraz nadmiernie
wyrośniętej trawy powinna być
przeprowadzana systematycznie, co roku
w okresie wegetacyjnym roślin.
Zachwaszczone grunty stanowią zagrożenie
dla upraw rolniczych, ogrodniczych oraz
stwarzają zagrożenie pożarowe dla najbliżej
położonych zabudowań i terenów leśnych.
Ponadto zaniedbane grunty wpływają
negatywnie na estetyczny wygląd naszej
gminy oraz stają się sprzyjającym
siedliskiem do bytowania oraz namnażania
różnych szkodników i gryzoni a także
stwarzają duże utrudnienie w użytkowaniu
i pielęgnacji sąsiednich zagospodarowanych
działek. Ponadto zaniedbane nieruchomości
często stają się sposobnością do podrzucania
śmieci oraz powstawania dzikich wysypisk.
Skoszoną trawę i suchą roślinność można
pożytecznie zagospodarować poprzez
kompostowanie pozyskując w ten sposób
najtańszy nawóz organiczny, służący do

użyźniania pól i ogrodów. Istnieje również
możliwość oddania tzw. bioodpadów
w ramach selektywnej zbiórki w terminie
wynikającym z harmonogramu odbierania
odpadów.
Jednocześnie informujemy, że właściciele
gruntów sąsiednich mogą wystąpić
w stosunku do właściciela lub posiadacza
nieruchomości, który nie wykonuje
obowiązków z roszczeniem na drodze
cywilnej w myśl art. 144 kodeksu cywilnego,
który stanowi: „Właściciel nieruchomości
powinien przy wykonywaniu swojego prawa
powstrzymać się od działań, które
zakłóciłyby korzystanie
z nieruchomości sąsiednich, ponad
przeciętna miarę wynikającą ze społecznogospodarczego przeznaczenia
nieruchomości i stosunków miejscowych.”
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wakacje od maili, smartfonów i Internetu,
czyli cyfrowy detoks

N

iedzielny, rodzinny obiad, spacer po
parku z przyjaciółką, trening i...zero
kontaktu z drugim człowiekiem, czy
z przyrodą. Inteligentne urządzenia typu
smartfon czy iPhon towarzyszą nam
zaledwie od kilkunastu lat, a już nie
wyobrażamy sobie bez nich życia. Owszem,
ułatwiają życie w wielu dziedzinach,
usprawniają pracę, ale, czy koniecznie muszą
zastępować rodzinę i przyjaciół?
Czy dostrzegamy, że świat wirtualny
pozbawia nas ważnych wartości i psuje
relacje z bliskimi?
Z a p o m i n a m y, ż e j e s t e ś m y i s t o t a m i
społecznymi, a więc kontakt z drugim
człowiekiem jest niezbędny do
prawidłowego funkcjonowania
i szczęśliwego życia. Warto zatem przyjrzeć
się jak korzystamy z komórek.
Można w tej sytuacji zadać pytania: „Jakie są
reguły gry człowieka ze współczesną
technologią ?”, „Kto wygra – smartfon czy
towarzystwo drugiego człowieka?”
Najnowsze badania pokazują, że 80%
rodziców, podczas spaceru z dziećmi,
w przeciągu trzech minut wyciąga smartfon!
Maluchy skaczą, zwracają na siebie uwagę,
starsze dzieciaki „nurkują nosem” we
własnych telefonach. Czy tak wygląda
rodzinne szczęście?
Jesteśmy stale wodzeni na pokuszenie przez
producentów nowymi rozwiązaniami –
telefony przestały pełnić podstawową
funkcję – stały się osobistymi archiwami,
prywatnymi asystentami przypominającymi
nam o ważnych terminach, lekach, które
mamy zażyć, spotkaniach. Mamy więc
złudne wrażenie, że KTOŚ o nas stale myśli,
dla KOGOŚ jesteśmy ważni!
Przestajemy podświadomie telefony
traktować jako przedmioty,wykształca się
w nas więź emocjonalna z,jakby nie było,
kawałkiem plastiku. Jakie poczucie
niepowetowanej straty, jaką niepewność
odczuwamy, gdy nie daj Boże, zgubimy
„ukochany smartfon”!!
Psycholodzy mówią o epidemii
fonoholizmu, czyli uzależnieniu od
komórek. Potwierdzone jest, że ponad 50%
użytkowników smartfonów deklaruje, że nie
wyobraża sobie bez nich nie tylko życia, ale
nawet dnia! Jaki skutek tego stanu rzeczy?
Badania psychologiczne potwierdzają,że
komórki upośledzają naszą skutecznośćstajemy się bardziej rozkojarzeni, mniej
zapamiętujemy, mamy kłopoty z właściwym

zrozumieniem sensu informacji. Często
bezmyślnie przyswajamy „papkę”
informacyjną i migające raz po raz obrazki.
Staje się więc jasne, że za bezmyślne
korzystanie z telefonów płacimy wysoką
cenę. Czy możemy w takim razie coś zrobić,
skoro cywilizacyjnie jesteśmy skazani na
technologię?
Amerykańska psycholog Yalda T. Uhls od
dziesięciu lat bada wpływ telefonów na
psychikę i relacje. Przekonuje, że możemy
z inteligentnych telefonów korzystać mądrze
– wymaga to jednak dużej samodyscypliny
i ...przypomnienia sobie, że życie bez
telefonów też może być ciekawe, inspirujące
i przyjemne.
W takim razie zapraszam na URLOP bez
telefonu!
Jaki będzie? To zależy od nas, naszego
nastawienia i...cierpliwości.
Na początek rozstajemy się na kilka dni
z telefonem, najlepiej zapewnić sobie
towarzystwo lubianych osób lub zaplanować
aktywny wypoczynek na łonie przyrody.
Uhls przekonuje, że 5 dni smartfonowej
abstynencji wystarczy, by mózg przypomniał
sobie radość życia w realu i nabrał dystansu
do tej,serwowanej na ekranie telefonu. Mało
tego, po czasie, ponownie uczymy się
odczytywać emocje z twarzy – problem
pojawia się w efekcie zbyt długiego
spędzania czasu przed ekranem
komputera/telefonu. Urlop z dala od
technologii inspiruje do poszukiwania
nowego hobby, nawiązywania relacji
z ludźmi, na nowo poznawania siebie.
Spędzanie czasu bez telefonów staje się
modą- już wiele ośrodków wczasowych
i rekreacyjnych proponuje wczasy „detoks
umysłu”. Jakie korzyści mamy z takiej
formy wypoczynku? Na pewno na nowo
obejmujemy kontrolę nad swoim życiem,
pozbawieni „elektronicznej smyczy”
czujemy się bardziej wolni i po prostu
szczęśliwi.
Już za kilka dni wakacje!
Redakcja Krajobrazów Zawadzkiego życzy
wszystkim Czytelnikom zasmakowania
ciszy i spokoju, ciepłych dni w objęciach
przyrody, uśmiechu przyjaciół, z którymi
spędzimy wolny czas i poczucia, że jesteśmy
ważni dla siebie i drugiego człowieka.
Małgorzata Rabicka
specjalista ds. kultury
w BiK w Zawadzkiem
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30 lat samorządności w Gminie Zawadzkie
WŁADZE GMINY ZAWADZKIE W KADENCJACH 1990 - 2006

KADENCJA 1990 - 1994

KADENCJA 1994 - 1998

Henryk Bartoszek

Gerhard Matheja

Michał Jacek

Zygmunt Korzekwa

Wojciech Surpeta

Michał Jacek

ZASTĘPCA
BURMISTRZA
ZAWADZKIEGO

BURMISTRZ
ZAWADZKIEGO
† (2013 r.)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
† (2011 r.)

ZASTĘPCA
BURMISTRZA
ZAWADZKIEGO
† (2018 r.)

BURMISTRZ
ZAWADZKIEGO

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
† (2011 r.)

Ginter Wodarz

Jan Maniura

SOŁTYS ŻĘDOWIC
† (2011 r.)

SOŁTYS KIELCZY

RADA MIEJSKA

1. Henryk Bartoszek
2. Grzegorz Bojanowski
3. Elfryda Dykta
4. Małgorzata Goj
5. Piotr Ibrom
†6. Franciszek Iwanowski
7. Henryk Jacek
†8. Michał Jacek
9. Franciszek Krawiec

10. Jan Kusz
19. Jerzy Piaskowski
†11. Henryk Labus
20. Krystyna Pogorzelska
†12. Antoni Ludwig
†21. Joachim Szulc
†13. Henryk Maniura †22. Anna Trepka
†14. Gerard Mateja
23. Joanna Wieszołek
†15. Karol Mikoszek
24. Marian Wójcik
16. Henryk Olszański 25. Roman Ziaja
17. Janina Pamuła
18. Paweł Pasieka

KADENCJA 1998 - 2002

Ginter Wodarz

Jan Maniura

SOŁTYS ŻĘDOWIC
† (2011 r.)

SOŁTYS KIELCZY

RADA MIEJSKA
1. Henryk Bartoszek
2. Horst Beier
3. Leon Buczek
4. Maria Czarny
†5. Franciszek Iwanowski
†6. Michał Jacek
†7. Franciszek Janik
8. Jerzy Koronczok

†9. Zygmunt Korzekwa
10. Roman Kucharczyk
11. Jan Loński
12. Jan Maniura
†13. Gerhard Matheja
14. Jerzy Paszkiewicz
15. Walter Plank
16. Maria Pruciak

†17. Józef Siwiec
†18. Joachim Szulc
†19. Anna Trepka
20. Zygmunt Wenerski
21. Krystyna
Wieszczeczyńska
†22. Rajnhard Ziaja

KADENCJA 2002 - 2006

Henryk Bartoszek

Walter Plank

Anton Zyzik

Werner Małek

Mariusz Stachowski

Lech Cymbalski

ZASTĘPCA
BURMISTRZA
ZAWADZKIEGO

BURMISTRZ
ZAWADZKIEGO

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

BURMISTRZ
ZAWADZKIEGO
† (2005 r.)

BURMISTRZ
ZAWADZKIEGO
od 2005 r.

ZASTĘPCA
BURMISTRZA
ZAWADZKIEGO
† (2005 r.)

Urszula Taibert

Róża Nocoń

Paweł Klencz

SOŁTYS ŻĘDOWIC

SOŁTYS KIELCZY

Ginter Wodarz

Bronisław Kret

SOŁTYS ŻĘDOWIC
† (2011 r.)

SOŁTYS KIELCZY
† (2012 r.)

RADA MIEJSKA
1. Izabela Andrecka
2. Joachim Bielski
3. Leon Buczek
†4. Czesław Cybulski
5. Jacek Guzy
6. Henryk Jacek
7. Stanisław Kiełek
†8. Karol Kluba

†9. Manfred Knopik
†10. Manfred Kroczek
†11. Antoni Ludwig
12. Paweł Pasieka
†13. Herbert Pawełczyk
†14. Marian Pudo
15. Jan Stanek
16. Krzysztof Staś

17. Tomasz Swoboda
18. Joachim Szostok
†19. Ginter Wodarz
†20. Rajnhard Ziaja
21. Anton Zyzik
22. Marian Zyłka

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
† (2010 r.)

RADA MIEJSKA
1. Izabela Andrecka
2. Cecylia Cieślik
3. Henryk Kandora
4. Stanisław Kiełek
†5. Karol Kluba
†6. Janusz Korczyński

7. Jerzy Koronczok
†8. Alfred Młynek
†9. Marian Pudo
10. Elżbieta Raczkowska
11. Eryk Szołtysik
†12. Karol Staś

13. Joachim Szostok
14. Tomasz Swoboda
†15. Urszula Taibert
†16. Waldemar Więckowski
†17. Ginter Wodarz
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30 lat samorządności w Gminie Zawadzkie
WŁADZE GMINY ZAWADZKIE W KADENCJACH 2006 - 2023

KADENCJA 2006 - 2010

Janusz Szampera

Mariusz Stachowski

Zbigniew Sworeń

ZASTĘPCA
BURMISTRZA
ZAWADZKIEGO

BURMISTRZ
ZAWADZKIEGO

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Róża Nocoń

Cecylia Cieślik

SOŁTYS ŻĘDOWIC

SOŁTYS KIELCZY

KADENCJA 2010 - 2014

Andrzej Pietrusiak Mieczysław Orgacki
ZASTĘPCA
PRZEWODNICZĄCEGO
RADY MIEJSKIEJ

9. Łukasz Morzyk
10. Stanisław Niewęgłowski
11. Ryszard Opas
12. Józef Romberg
13. Zbigniew Sworeń
†14. Joachim Szulc
15. Anton Zyzik

KADENCJA 2014 - 2018

Stanisław Kiełek
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Stasz

Jan Czanguleit

SOŁTYS ŻĘDOWIC

SOŁTYS KIELCZY

RADA MIEJSKA
1. Piotr Beier
2. Joanna Bronder - Błażytko
3. Stanisław Czerner
4. Rafał Czuban
5. Henryk Gurazdowski
6. Franciszek Kałuża
7. Stanisław Kiełek
8. Paweł Klencz

BURMISTRZ
ZAWADZKIEGO

RADA MIEJSKA
1. Piotr Beier
2. Danieliusz Gałązka
3. Piotr Guzy
4. Stanisław Kiełek
5. Paweł Klencz
6. Bartłomiej Kowalczyk
7. Beata Mańka- Kulik
8. Dariusz Nowosielski

9. Ryszard Opas
10. Andrzej Orłowski
11. Andrzej Pietrusiak
12. Brygida Polak
13. Józef Romberg
14. Kazimierz Szmal
†15. Joachim Szulc

KADENCJA 2018 - 2023

Mariusz Stachowski

Stanisław Kiełek

Mariusz Stachowski

Dariusz Zajdel

BURMISTRZ
ZAWADZKIEGO

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

BURMISTRZ
ZAWADZKIEGO

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Stasz

Jan Czanguleit

SOŁTYS ŻĘDOWIC

SOŁTYS KIELCZY

RADA MIEJSKA
1. Jan Czanguleit
2. Teresa Dziuba
3. Danieliusz Gałązka
4. Beata Ibrom- Duda
5. Marek Kaczka
6. Stanisław Kiełek
7. Janina Kulińska
8. Beata Mańka -Kulik

9. Mirosław Miksa
10. Maria Miszczyk
11. Urszula Piekacz
12. Krystyna Sładek
13. Jan Stanek
†14. Joachim Szulc
15. Franciszek Świtała

Patryk Kotylak
SOŁTYS ŻĘDOWIC
do 2020 r.

Jerzy Stasz

Jan Czanguleit

SOŁTYS ŻĘDOWIC
od 2020 r.

SOŁTYS KIELCZY

RADA MIEJSKA
1. Michał Baryga
2. Hubert Hatlapa
3. Agnieszka Jamrozik
4. Katarzyna Kanoza
5. Andrzej Kotylak
6. Paweł Małecki
7. Zuzanna Matusek
8. Maria Miszczyk

9. Józef Romberg
10. Michał Rytel
11. Jerzy Stasz
12. Agnieszka Wasik
13. Andrzej Włóczyk
14. Dariusz Zajdel
15. Katarzyna Zebrala
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Warsztaty kulinarne „Palce
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lizać”

Uwertura do opery „Zakochać się w smakach Francji”

„Aux Champs – Elysees, aux Champs –
Elysees
Au soleil, sous la pluie, a midi ou a minuit
Il y a tout ce que vous voulez aux Champs
– Elysees…”

Z

awadzkie - sobotnie, czerwcowe
popołudnie, lampka czerwonego
wina, a w tle piosenka Joe Dassin’a.
Od razu przychodzi mi na myśl Francja,
urocze kawiarenki, przytulne restauracje
w artystycznej dzielnicy Paryża z widokiem
na Bazylikę Sacre- Coeur. A wszędzie
delikatnie wibrujący w powietrzu aromat
kawy, lawendy, róż i jaśminu…
To tutaj, w dzielnicy Montmartre, na
przełomie XIX i XX wieku mieszkała cała
bohema artystyczna, z malarzami na czele.
Podczas, gdy na wzgórzu budowano
bazylikę, artyści popijali absynt i tworzyli
impresjonistyczne obrazy. Degas, Renoir,
Monet, Manet i Pissarro przełamali
konwenanse sztuki akademickiej i stworzyli
swój własny, estetyczny program. Wyszli
dosłownie na ulice i bulwary Paryża, by
uchwycić na płótnie chwilę, oddać ulotne
wrażenie – impressionisme. Właśnie dlatego
ich obrazy zachwycają kolorystyką,
światłem i realizmem. Ale nie o obrazach
impresjonistów chcę dzisiaj pisać…Zgodnie
z obietnicą, złożoną w ostatnim artykule,
zabiorę Państwa w kulinarną podróż po
Francji i w wielkim skrócie pokażę bogactwo
smaków tego kraju.
A dlaczego wspomniałam o malarstwie?
Otóż należy zdać sobie sprawę, że gotowanie
to sztuka równie bogata i wyraﬁnowana, jak
malarstwo, czy muzyka. To gra emocji,
zapachu, smaku, barwy, kształtu i wyobraźni.
Kuchnia francuska jest znana i ceniona na
całym świecie, nie jest też zaskoczeniem, że
język francuski stał się językiem sztuki
kulinarnej.
Potrawy kuchni francuskiej są delikatne,
wysublimowane, lekkie i fantazyjne.
Wielu uważa, że Francja jest kolebką sztuki
kulinarnej – co na to Włosi? Zdania są
podzielone, jednak to we Francji narodził się
restrykcyjny sposób oceniania restauracji,
a marzeniem wielu kucharzy jest znalezienie
się w najbardziej prestiżowym przewodniku
kulinarnym Michelina – oddaliby wiele,
żeby otrzymać chociaż jedna gwiazdkę!
„Kulinarna stolica świata!” - tak o Lyonie
napisał w 1935r. ówcześnie najbardziej
poważany krytyk kulinarny Curnowsky. To
w Lyonie swoją restaurację prowadził Paul
Bocuse ( jeszcze o nim wspomnę w dalszej
części artykułu) nazywany papieżem
gastronomii. To w końcu w tym mieście, co
dwa lata, odbywa się najbardziej prestiżowy
konkurs dla szefów kuchni i to tutaj jada się
w Les Bouchons.
Nadmieniam, że bouchon to nie jest
restauracja z białym , wykrochmalonym
obrusem, czy bistro, w którym podaje się
szybkie jedzenie. Takie zjawisko istnieje
wyłącznie w Lyonie, dzięki les meres

lyonnaises – które stworzyły lyońską
kuchnię i w efekcie przyczyniły się do
wpisania miasta na karty historii kulinarnej
Francji i świata. A jak do tego doszło?
Otóż na przełomie XIX i XX wieku handel
jedwabiem zaczął podupadać i wiele
bogatych rodzin musiało zwolnić swoje
kucharki. Pozbawione nagle pracy kobiety,
zaczęły szukać pracy w restauracjach, albo
same otwierały lokale, w których serwowały
nienagannie podane domowe jedzenie dla
robotników fabryk. Musiało więc być
smacznie , ale i kalorycznie. Była to kuchnia
oparta na maśle, czerwonym winie,
śmietanie, podrobach i kiełbasach. Na
talerzach lokalnych smakoszy lądowały więc
uszy, żołądki, wątroby , móżdżki w różnych
sosach. Jakość, aromat i smak potraw szybko
rozniosły się na całą Francję, a potem
w świat. Niektóre jadłodajnie cieszyły się
reputacją nieustępującą ówczesnym
paryskim restauracjom.
Eugenie Brazier otworzyła swoje bouchon
w centrum Lyonu w 1921r. , kilka lat później
drugie za miastem. A w 1933r. przewodnik
Michelin uhonorował ją sześcioma
gwiazdkami – po trzy na każdy lokal!! Była
pierwszą szefową kuchni, która w jednym
roku otrzymała tyle gwiazdek. Mało tego!
W 1946 roku zjawił się u niej chłopak - Paul
Bocuse z pytaniem , czy nie potrzebuje
pomocy w lokalu. Nie trzeba było dużo
czasu, by wyrósł na najsłynniejszego
francuskiego kucharza!
W poprzednim numerze gazety skromnie
i w dużym uogólnieniu przybliżyłam
tradycje kulinarne Włoch, a jak jadają
Francuzi?
Tu nie zaskoczę - podobnie jak Włosi
zaczynają dzień od lekkiego śniadania – le
petit dejeuner. Tradycyjnie podaje się
maślany rogalik – croissant, ciepłą bułeczkę
z masłem – brioche, kawałek bagietki, tost
z masłem lub konﬁturą albo ciastko. Do tego
kawa, często z mlekiem lub gorąca
czekolada. We Francji na śniadanie pije się
delikatną kawę, mocne espresso pija się
w późniejszych porach dnia, np. do obiadu.
Co ciekawe, kawę na śniadanie często podaje
się w specjalnych, małych miseczkach, tak,
by można było zamaczać w niej bagietkę.
Czasami pije się jogurt, czy świeży sok
z pomarańczy. Pamiętajmy, że śniadań nie
jada się w restauracjach, te są otwierane
dopiero w południe. Śniadanie zjemy
w piekarniach – boulangerie, bez problemu
tam traﬁmy, a za przewodnika posłuży nam
nasz nos, pieszczony i wabiony niebywałym,
maślanym aromatem delikatnego pieczywa.
Obiad – le dejeuner Francuzi jedzą pomiędzy
12.00 a 14.00 i nigdy posiłku nie spożywają
w pośpiechu! Sam obiad może trwać nawet
i godzinę, więc nie liczmy, że w tym czasie
cokolwiek załatwimy. Francuzi chętnie
wybierają restauracje, gdzie w gronie
znajomych delektują się kolejnymi
potrawami. Obiad składa się zazwyczaj
z trzech dań, słodkiego deseru i oczywiście,
dobranego odpowiednio do potraw, wina. Na
początek podaje się aperitif, następnie
przystawkę - entree, np. melona, wędzoną
rybę, wędliny, na danie główne – plat
principal składa się mięso lub ryba. Co
ciekawe nie podaje się sałatki do dania
głównego – jedzona jest po daniu głównym
z bagietką. Jako dodatek do dania głównego
podaje się np. smażone ziemniaki
z dodatkiem cykorii. Na deser możemy
wybrać pyszne makaroniki, kawałek

kruchego ciasta, tartę lub… deskę serów. Na
koniec pijemy kawę, zieloną herbatę lub
likier.
Ostatnim posiłkiem Francuzów jest późna
kolacja. Stoliki w restauracjach często
rezerwuje się na 21.00 a nawet 22.00!!
Kolacja to też idealny moment na spotkania
z rodziną i z przyjaciółmi. Na stole pojawiają
się prawdziwe rarytasy, ale porcje wcale nie
są duże - wszystko po to, by móc „zmieścić”
zarówno przystawkę, danie główne, jak
i deser. Tradycyjnie podaje się wina i mocną
kawę na zakończenie deseru.
Francuska kuchnia nie jest jednolita –
potrawy i smaki zależą od regionu kraju.
Wspólnym mianownikiem jest przywiązanie
do produktów sezonowych. Znajdziemy
sporo dań mięsnych( raczej z wykluczeniem
dużych ilości mięsa czerwonego
i wieprzowiny) i mlecznych – serów
i jogurtów. Francuzi uwielbiają świeże
warzywa i owoce, lekkostrawne ryby i owoce
morza, a wszystko doprawiają dużą ilością
aromatycznych ziół.

W końcu nie sposób pominąć tematu serów,
które podaje się w formie deski serów –
plateau de fromage. Sery mogą kończyć
posiłek lub być przekąską pomiędzy daniem
głównym a słodkościami. Podanie serów jest
prostym , ale jednocześnie bardzo
eleganckim i wyraﬁnowanym zwieńczeniem
posiłków. Po wytrawnych potrawach często
nie mamy ochoty na słodycze. Sery są
natomiast lekko słone , jak i mają w sobie
nutę słodyczy, często podbitą dodatkami, np.
konﬁturą ﬁgową, czy owocami. Idealnie
sprawdzają się jako zakończenie posiłku
i świetnie komponują się z większością win.
Czasami ser stanowi preludium do podania
słodkich deserów. Doskonale oczyszcza
kubki smakowe, by później móc się w pełni
delektować słodkim deserem, na który
często jest serwowany creme brule,
croquembouche, beza czy bajecznie
kolorowe macaroons. Warto wspomnieć, że
owe kolorowe, chrupiące, delikatne
i niebiańsko słodkie ciasteczka zostały
przywiezione z Włoch przez Katarzynę
Medycejską!!
Przy tej okazji wspomnę, że przez wieki
europejskie dwory sprowadzały z Francji
przepisy i mistrzów kuchni. We Francji
powstała wykwintna, bogata, ale też i ciężka
kuchnia haute cuisine, którą później, na co
dzień wyparła bardziej przystępna i lżejsza ,
ale równie elegancka nouvelle cuisine.
We Francji gotowanie to sztuka, która ma
swoich mistrzów. Warto wspomnieć La
Varenne’a, który zmodernizował w XVIIw.
tradycyjną ciężką kuchnię, a także jego
następców, m.in. Escoﬃer’a, Bocuse’a,
Careme’a, którzy sztukę kulinarną
doprowadzili na wyżyny doskonałości.
Ponadto za sprawą panującej w Europie
w XVII i XVIII w. mody na francuszczyznę,
mnóstwo francuskich potraw pojawiło się na
stołach wielu narodów. Można wspomnieć tu
o musztardzie, , majonezie, bulionie,
suﬂetach, omletach, sosie beszamelowym,

czy bardzo popularnym sosie vinaigrette.
Ciekawostką jest to, że tradycja francuskiego
stołu została wpisana na Listę Arcydzieł
i Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości
UNESCO.
Kuchnia Francji to fascynująca i nieustająca
podróż poprzez wspaniałe smaki, receptury
tworzone i doskonalone przez wieki. To
również podróż pełna niuansów, smaków
prostych i świeżych, które kryją się
w przepisach kuchni regionalnej zwykłych
ludzi zamieszkujących zróżnicowane
i bogate w rozmaite specjały regiony.
Położenie geograﬁczne Francji pozwala, by
w pełni korzystać z bogactwa natury –
bliskość oceanu i mórz oraz liczne rzeki
dostarczają ryb i owoców morza, tereny
górskie sprzyjają hodowli owiec i kóz, a na
nasłonecznionych i żyznych glebach rośnie
bujnie winorośl, z której powstają najlepsze
wina.
Chociaż od mojej ostatniej podróży do
Francji minął już jakiś czas, to ciągle mam
w pamięci smak i zapach kawy, aksamitnej
gorącej czekolady, chrupkiego pieczywa, ryb
i delikatnego mięsa z nutami tymianku,
rozmarynu i innych ziół oraz powalających
ostrym aromatem serów. To wszystko otula
mnie delikatną mgłą wspomnień i inspiruje
do poszukiwania ducha Francji we własnej
kuchni.
Poniżej zaproponuję Państwu kilka
przepisów na potrawy, które z łatwością
wykonacie, a wszystkie produkty dostępne
są w naszych lokalnych sklepach.
Zapraszam więc na krótką kulinarną
wycieczkę do Francji.

Zupa z dymki, fenkułu
i gruszki

Składniki
a
- 1 dojrzała gruszk
ki
m
- 2 cebule dy
lera
- 1/3 fenkułu lub se
ła
as
m
- 2x 20g
- woda
ony czarny pieprz
- sól i świeżo zmiel

Sposób wykonania:
Zielone łodygi cebuli pokrój na małe
kawałki. Białą część cebuli przekrój wzdłuż
na pół. Fenkuł pokrój na małe kawałki.
Gruszkę obierz ze skórki, a następnie pokrój
w kostkę.
W garnku roztop 20 g masła i duś na nim
powoli i delikatnie dymkę z fenkułem – 2 – 3
minuty, uważaj , by nie przypalić masła. Na
patelni duś na kolejnych 20 g masła gruszkę,
również przez 2 – 3 minuty. Do garnka dodaj
duszoną gruszkę i wymieszaj z warzywami,
dolej wodę, tak , by przykryła warzywa i
gruszkę. Gotuj następne 2 – 3 minuty,
następnie zblenduj wszystko na gładką masę.
Dopraw do smaku solą i pieprzem.
Doskonale smakuje na zimno i na ciepło!
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Sposób przygotowania:

Deser na bazie grillowanych
bakłażanów
Składniki
- 2 bakłażany
- sól
- olej do smażenia
- łyżeczka cynamonu
- 4 łyżki cukru
go sera
- 450 rico y lub ancuskie sident)
Pre
być
twarogowego (może
- 80g cukru
%)
- 100g gorzkiej czekolady (70
30%
ki
an
iet
- 150ml śm
- 20g masła
kanych
- garść uprażonych i posie
migdałów
rki pomarańczy
- 2 łyżki kandyzowanej skó
- 1 pomarańcza
rre)
- kilka ciasteczek (petit beu
- 2 łyżki likieru cointreau
lub grand marnier

Sposób przygotowania:
Bakłażany obierz i pokrój na cienkie
podłużne plastry, posól lekko i odstaw do
lodówki na ok. 30 min., aż puszczą sok.
Następnie wyłóż na ręcznik papierowy
i odsącz. Grilluj po obu stronach plastry
bakłażana na patelni z odrobiną! oleju. Po
grillowaniu, odsącz plastry bakłażana
z resztek oleju.
Serek ubij z cukrem. Dodaj likier, posiekane
migdały, startą skórkę z pomarańczy,
posiekaną kandyzowaną skórkę
z pomarańczy i pokruszone ciasteczka.
Czekoladę należy drobno połamać
i przełożyć do miski. W rondelku zagotuj
śmietanę, a następnie gorącą wlej do miski
z czekoladą. Poczekaj parę minut, aż
czekolada się roztopi, a następnie wymieszaj
wszystko na gładką masę. Dadaj 20 g masła
i jeszcze raz dokładnie wszystko wymieszaj.
W brytfance ( naczyniu szklanym) ułóż
warstwę plastrów bakłażana, następnie
warstwę serka, polej czekoladą, ułóż kolejną
warstwę bakłażanów, kolejną warstwę
ricotty i polej znowu czekoladą. Przykryj
wszystko folią i odstaw do lodówki na 2
godziny. Po tym czasie pokrój deser na
kawałki i serwuj na białych talerzach.

Ceviche z łososia z sałatką
z komosy ryżowej i szpinaku
Składniki
sia
- 300g ﬁletu z łoso wej
żo
ry
y
os
m
- 200g ko
- 100g liści szpinaku
- 2 limonki
try
ona w cienkie plas
- 1 szalotka pokroj
i
- 1 papryczka chill
go
- 1 man
- grejp ut
- feta do dekoracji
- oliwa z oliwek
dry
- kilka gałązek kolen
rz
- sól, piep

7
Francuskie crepes

Wołowina po burgundzku

Ceviche:
Pokrój ﬁlety z łososia w kosteczkę i przełóż
do miski. Zetrzyj skórkę z jednej limonki
i wyciśnij sok z dwóch limonek. Dodaj
pokrojoną papryczkę, szalotkę oraz kilka
gałązek kolendry. Dopraw solą i wymieszaj.
Wstaw do lodówki na co najmniej 30 minut.
Sałatka:
Ugotuj komosę wg instrukcji na
opakowaniu. Potem opłucz zimną wodą,
przełóż do miski. Dodaj umyte i osuszone
liście szpinaku, pokrojone mango, ﬁleciki
z grejpfruta ( obrane cząstki owocu). Sok
z reszty grejpfruta wyciśnij i wymieszaj
z 3 łyżkami oliwy z oliwek. Dopraw solą
i pieprzem do smaku. Sałatkę przełóż na
płaski , biały talerz, dodaj pokruszoną fetę
i udekoruj listkami kolendry. Serwuj
z zimnym ceviche.

Naleśniki z mąki gryczanej
z szynką, pieczarkami
i rozmarynem

Składniki
jwyższej jakości
- 1kg wołowiny miekkiej, na
- 2 obrane marchewki
- 2 liście laurowe
- 2 goździki
ku
- 2 gałązki świeżego tymian
i
szk
tru
pie
tki
na
- pęczek
- 2 łyżki mąki pszennej
onego wina
- butelka wytrawnego czerw
ego
an
row
kla
- 2 łyżki masła
- sól
- pieprz

Składniki mąki pszennej

Dodatki:
- 4 szalotki
- 300g małych pieczarek
go boczku
- 300g wędzonego parzone
- wiejski chleb

- 1 szklanka
go mleka
- 2/3 szklanki zimne j wody
- 2/3 szklanki zimne
- 3 duże jajka
- 1/4 łyżeczki soli masła + masło
- 3 łyżki stopionego telni
pa
do posmarowania
w:
Krem do naleśnikóki 30% - schłodzonej
an
iet
- 150ml śm
rpone
- 150g serka masca
u
- 1 łyżka cukru pudr rdu
cu
on
lem
ki
an
kl
- pół sz

Sposób przygotowania:

Składniki
j

- 2 szklanki mąki gryczane
- 2 jajka
- mleko lub woda
- sól
Dodatki:

- szynka długodojrzewająca
- kilka pieczarek
jona w kostkę
- 1 czerwona cebula pokro
- 1 gałązka rozmarynu
zwiórkowany
- ser Dziugas 12 miesięczny
- liście sałaty
- pieprz
jlepiej
- 4 plastry sera koziego, na
o
ceg
dojrzewają
- świeży tymianek

Sposób wykonania:
Zrób ciasto na naleśniki: wymieszaj mąkę
z solą i jajkami, dodawaj stopniowo wodę lub
mleko, aż do uzyskania konsystencji ciasta
naleśnikowego. Na minimum godzinę
odstaw do lodówki. W międzyczasie
podsmaż na patelni cebulę z pieczarkami,
dopraw sola i pieprzem, a na koniec świeżym
rozmarynem. Odstaw.
Na patelni do naleśników usmaż naleśniki.
Na dużym talerzu połóż naleśnik, na nim
liście sałaty, plaster szynki i pieczarki
z cebulka i rozmarynem. Możesz posypać
wiórkami sera. Naleśnik zwiń i zjedz od razu!

Wołowinę pokrój w kostkę, marchewkę
pokrój na ukos w kawałki o grubości ok. 3
cm. Z ziół zrób tzw. bouquet garni, czyli zwiń
razem pęczek natki pietruszki, tymianek,
liście laurowe i zawiń ciasno sznurkiem.
W garnku ,na maśle klarowanym podsmaż
kawałki mięsa, aż się zarumieni. Wyciągnij
mięso z garnka na talerz, a na tłuszcz wrzuć
marchewki na kilka minut. Dodaj
z powrotem mięso, wymieszaj
z marchewkami i dopraw do smaku solą.
Przez sito przesiej do garnka mąkę, pamiętaj ,
by cały czas delikatnie mieszać zawartość
garnka. Podsmaż jeszcze chwilę wszystko.
Następnie wlej ¾ butelki wina i dobrze
wymieszaj, aby nie było grudek, jeżeli trzeba
, dodaj trochę wody, aby całkowicie przykryć
mięso i marchewki. Doprowadź do wrzenia
i gotuj przez kilka minut na dużym ogniu.
Dodaj bukiet ziół i goździki. Na wolnym
ogniu gotuj wszystko 2,5 – 3 godzin. Mięso
musi się rozpaść, jak wbijesz widelec. Sos
z gotowania przecedź przez sito i przelej do
rondelka.
Szalotki obierz i pokrój na małe części,
kapelusze z pieczarek przekrój na pół.
Boczek pokrój w kostkę i podsmaż na
patelni, aż będzie chrupki. Następnie boczek
przełóż na talerz, a na tłuszczu podsmażaj
kolejno cebulkę i pieczarki.
Wołowinę połącz z boczkiem, pieczarkami
i szalotką. Całość polej sosem odlanym
wcześniej. Podawaj ze świeżym wiejskim
chlebem lub kluseczkami.

Sposób wykonania:
Wszystkie składniki wsyp do miski
i wymieszaj na gładką masę. Wstaw do
lodówki na ok. 30 min.( dzięki temu
naleśniki będą delikatne).
Rozgrzej patelnię, posmaruj masłem.
Następnie wlewaj nieduże porcje ciasta
i smaż naleśniki do momentu lekkiego
zezłocenia.
Krem:
Serek i śmietankę wymieszaj do uzyskania
gęstej , jednolitej masy, pod koniec ubijania
dodaj cukier puder.
Lekko przestudzony naleśnik posmaruj
kremem śmietankowym , następnie odrobiną
kremu cytrynowego ( nie jest konieczny).
Następnie naleśnik zawinąć i zjeść.
Osobiście dodaję zamiast kremu
cytrynowego sezonowe owoce. Też jest
pysznie!
Bon appetit!
Małgorzata Rabicka
specjalista ds. kultury w BiK

I już po egzaminach!!!

W

szyscy cieszymy się z tego
powodu. Sprawdzian ósmoklasisty
już za nami! Według opinii wielu
uczniów nie był trudny. Przebiegł bez
większych problemów i wszyscy
dostosowali się do narzuconego rygoru
sanitarnego. Wielkimi krokami zbliża się
koniec roku szkolnego. Dla nas,
ósmoklasistów jest to szczególnie ważny
czas, ponieważ kończymy edukację w szkole
podstawowej. To wielka szkoda, że musi ona
zakończyć się w taki, a nie inny sposób.
Komers się nie odbył i do końca sami nie
wiemy, jak będzie wyglądała ceremonia
zakończenia szkoły. Na pewno nie będzie
ona tak uroczysta i podniosła, jak
w ubiegłych latach. Drogi wielu z nas się
rozejdą i nie będziemy mieli już szansy
spotkać się w tak dużym gronie kolegów
i przyjaciół, a przecież widzieliśmy się
praktycznie codziennie przez 8 lat! To ponad
połowa naszego życia... Na pewno jest to
dziwne uczucie - kończyć szkołę w ten
sposób. Czuję bezsilność i żal, bo przecież:
„Nie odnajdzie więcej nas ta sama chwila”.
Łukasz Woyciechowski

Łukasz Woyciechowski
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Czas wakacji. Start!

Emilia Klonz

J

eszcze tylko kilka dni i...WAKACJE!!!
Wakacje w nowej rzeczywistości podyktowanej zakazami, obostrzeniami
i ograniczeniami spowodowanymi ciągle
panującą na świecie pandemią. Ten stan
rzeczy znacząco wpłynie na nasze decyzje.
Zapewne wielu z nas zadaje sobie
najważniejsze pytanie: „Czy w tej sytuacji

planować wyjazd na urlop ?”
Każdego roku, już na kilka miesięcy przed
planowanymi wakacjami, rodziny
sprawdzały i wybierały oferty różnych biur
podróży. Obecnie zapewne większość z nas
nie zdecydowała się na przeglądanie
kolorowych katalogów, czy odwiedzanie
stron internetowych, kuszących bajecznymi
zdjęciami z lazurowymi wybrzeżami czy
zapierającymi dech w piersiach zabytkami.
Na ten fakt miały wpływ dwa czynniki –
pierwszy - totalny chaos informacyjny, ciągła
niepewność i obawa o jutro, drugi –
zamknięte biura podróży, brak ofert
i zawieszone loty.
Planując rodzinny wypoczynek mamy na
myśli błogie, beztroskie chwile spędzone
w towarzystwie najbliższych. Chcemy, aby
urlop był wolny od zmartwień i problemów.
Liczymy na piękną pogodę, komfortowy
hotel, niezapomniane wrażenia. Marzymy
o czasie spędzonym wśród wesołych
i roześmianych ludzi, o słodkim
leniuchowaniu na gorącej , piaszczystej
plaży, o delektowaniu się lokalnymi
specjałami w urokliwych restauracjach
i kawiarenkach w objęciach ciepłych
promieni zachodzącego słońca

I tu budzi się niepewność. Czy aby na pewno
w sytuacji, kiedy świat walczy
o wynalezienie skutecznej szczepionki,
a wirus rozprzestrzenia się w zawrotnym
tempie, jesteśmy w stanie taki spokój i radość
znaleźć?! Czy wymarzone miejsce na Ziemi
zagwarantuje nam komfort i poczucie
bezpieczeństwa ?! Niestety, z przykrością
stwierdzam, że tego nikt nam nie zapewni.
Nikt nie zagwarantuje, że miejsce, które
wybierzemy będzie wolne od ryzyka
zakażenia się tym nieznanym, a zarazem
bardzo niebezpiecznym wirusem.
Mimo ciągle rosnącej krzywej zachorowań
na świecie, większość krajów europejskich
otwiera jednak swoje granice i oferuje
turystom lokalne atrakcje. Dzięki
stopniowemu znoszeniu obostrzeń,
wprowadzonych kilka miesięcy wcześniej
przez rządy, wróciła nadzieja na wyjazd
i odpoczynek. Warto wspomnieć, że
pomimo pojawiających się perspektyw
spędzenia urlopu za granicą, Polskie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza
jednak swoim obywatelom wakacyjne
wyjazdy. W związku z powyższym może
warto jednak rozważyć wypoczynek
w Polsce ?

Po krótkiej analizie ofert, okazuje się że
w kraju także mamy ciekawe miejsca – od
zacisznych zakątków, wabiących nas dziką
przyrodą, po urokliwe ryneczki
zabytkowych miast i klimatyczne, gwarne,
pachnące kawą kolorowe uliczki.
Wachlarz propozycji jest bardzo szeroki zwłaszcza, że obejmuje zarówno propozycje
dla zwolenników odpoczynku nad wodą
i plażowania, jak i dla tych, którzy lubią
zwiedzać zabytkowe miasta lub aktywnie
spędzać czas na szlakach górskich.
Bardzo popularną formą spędzania czasu
wolnego w Polsce jest też agroturystyka.
Pozwala ona ludziom, żyjącym w dużych
aglomeracjach, tęskniącym za chwilą
wytchnienia i relaksu, na spędzenie
sielankowych chwil w towarzystwie natury.
Taka forma na pewno zapewni błogi spokój
i pozwoli poznać uroki życia wiejskiego.
Wszystko zatem pozostaje kwestią wyboru.
Zapewne każdy z nas jest w stanie znaleźć
coś na miarę własnych możliwości
ﬁnansowych, a jednocześnie spełnić
marzenia o wypoczynku i odzyskaniu
poczucia upragnionej normalności...
Emilia Klonz

Kto jest kim w Studio wokalnym Do Mi Sol?

P

aulina Kciuk ma 12 lat i uczy się
w Szkole Podstawowej im.
Wincentego z Kielczy w Kielczy.
Na zajęcia wokalne w Studio Do Mi Sol
uczęszcza od dwóch lat. To bardzo
utalentowana młoda wokalistka. Paulina ma
ciekawą, ciepłą barwę głosu i potraﬁ na
scenie stworzyć niepowtarzalną atmosferę.
Najlepiej czuje się w klimatycznym, lekko
soulowym repertuarze.
Swoim śpiewem uświetnia uroczystości
szkolne i środowiskowe.
Paulina reprezentowała Studio podczas
kolejnych Jarmarków Bożonarodzeniowych,
na Dożynkach, na koncercie z okazji
obchodów Dnia Hutnika, podczas Finału
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Wielokrotnie śpiewała dla Seniorów
w Domu Seniora Tiliam w Zawadzkiem.
Wystąpiła podczas konkursu „Wiosenne
Prezentacje 2019” w Strzelcach Opolskich,
gdzie zaintrygowała jurorów swoim głosem
i ciekawą interpretacją piosenek. Kolejnym
artystycznym sukcesem Pauliny był występ
rozpoczynający marcowy koncert Thomasa
Grotto – Paulina zauroczyła publiczność
i gwiazdę wieczoru.
Talent naszej wokalistki został również
doceniony podczas konkursu „Pokaż
Talent!” - w eliminacjach wojewódzkich
zajęła wysokie 9 miejsce!!

Paulina Kciuk

Paulina oprócz śpiewu, uczy się gry na
klarnecie w Ognisku Metanoya, doskonali
język angielski i uwielbia piec ciasta. To
niezwykle skromna i pracowita osoba, która
cichutko marzy, by dostać się do The Voice
Kids i spotkać się z Bille Eilish.
Droga do realizacji marzeń artystycznych
jest często kręta, wymagająca wielu
wyrzeczeń, samozaparcia i dużej pokory.
Paulina ma wszystkie cechy charakteru,
które pozwalają, by mogła sięgnąć gwiazd!
Małgorzata Rabicka
instruktorka Studia Do Mi Sol,
specjalista ds. kultury w BiK

Dzień Ojca
Z okazji minionego święta, składam
Wszystkim Ojcom gratulacje oraz życzenia
- niech Wasze dzieci będą dla Was zawsze
wsparciem, powodem do dumy, niech
obdarowują swoją miłością i szacunkiem,
a chwile spędzone wspólnie były źródłem
radości i prawdziwego szczęścia.
Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski
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