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Wirtualny placek

C

o roku w Żędowicach odbywało się
Święto Placka. Sytuacja zagrożenia
epidemicznego (w zw. z COVID-19)
niestety nie pozwoliła na zorganizowanie
plenerowej imprezy, dlatego Stowarzyszenie
Kobiet Żędowickich we współpracy
z P. Patrykiem Ibromem zorganizowali
wirtualną zabawę pn. „Wirtualne Święto
Placka”, która odbyła się 21 czerwca.
Z inicjatywą wyszedł P. Patryk Ibrom,
mieszkaniec Żędowic wraz z kolegą
P. Jakubem Mickiewiczem, którzy darmowo
podjęli się nagrania i zmontowania ﬁlmu.
Przed internetową imprezą Panie działające

Konkurs Fotograﬁczny
„ Koronawirus – chwila zamknięta w kadrze”
ROZSTRZYGNIĘTY!

w stowarzyszeniu w krótkich ﬁlmikach
zachęcały do wspólnego pieczenia placów.
Pani Ewa Rzepczyk w nagranym ﬁlmiku,
który również został udostępniony
w Internecie podpowiedziała, jakie składniki
uczestnicy powinni przygotować do zabawy
(m.in. ziemniaki, cebulę, czosnek,
przyprawy, jajka, mąkę, trochę octu i olej),
a dodatkowo dużo dobrego humoru.
Uczestników zachęcano do udziału
w konkursie, do którego pytania ułożyła Pani
Edyta Koj. Inicjatywa cieszyła się dużym
zainteresowaniem. Gratulujemy pomysłu
oraz zaangażowania organizatorów zabawy.

Zapraszamy na basen!

O

d 4 lipca br. czynny jest basen letni
przy ul. Powstańców Śl.
w Zawadzkiem. Chociaż pogoda
w kratkę, basen cieszy się dużym
zainteresowaniem, a chętnych na kąpiele

w basenie nie brakuje. Zapraszamy
wszystkich do bezpłatnego korzystania
z basenu. Życzymy dobrej pogody, dużo
słońca, miłych wrażeń i udanego
odpoczynku wakacyjnego.

Zwycięska fotograﬁa - autor: Andrzej Rolka

D

nia 3 0.06.2020r. upłynął termin
nadsyłania zdjęć do konkursu
fotograﬁcznego, ogłoszonego
w czerwcowym numerze Krajobrazów
Zawadzkiego przez BiK w Zawadzkiem.
Regulamin konkursu był dostępny dla
wszystkich zainteresowanych na stronie
internetowej BiK w Zawadzkiem oraz
w naszej lokalnej gazecie. Zgodnie
z założeniami konkursu, uczestnicy musieli
przesłać jedno zdjęcie związane z tematem
przewodnim i opatrzyć je opisem.
Do konkursu zgłoszono 9 zdjęć.
1.07.2020r. Jury w składzie:
Dominik Kowalski – przewodniczący,
kulturoznawca ze specjalizacją
ﬁlmoznawstwa,

Kamil Zalewski – członek, fotograf,
Ł u k a s z Wo y c i e c h o w s k i – c z ł o n e k ,
absolwent PSP w Zawadzkiem, Prymus
Opolszczyzny, aktor z zamiłowania ,
Małgorzata Rabicka – członek, specjalista
ds. kultury w BiK
wyłoniło zwycięzców konkursu:
I miejsce przyznano Panu Andrzejowi Rolka,
wyróżnienie otrzymała Agnieszka Spyra.
Zwycięzcy zostali poinformowani
o wygranej i terminie odbioru nagrody drogą
mailową.
GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM !!!!
Małgorzata Rabicka – specjalista ds. kultury
w BiK w Zawadzkiem

Informujemy, iż z uwagi na obowiązujący na obszarze Polski
stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,
Dożynki Gminne 2020 r. nie odbędą się.

Chcesz zamieścić ogłoszenie lub reklamę? ZADZWOŃ: 690 665 767
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Burmistrz informuje
Wsparcie dla przedsiębiorców
w związku z COVID-19

Zawadzkie, dnia 27 lipca 2020 r.
Czwarty KOMUNIKAT
Burmistrza Zawadzkiego
w Sprawie stopniowego otwierania Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem dla
Mieszkańców/klientów

Rada Miejska w Zawadzkiem podjęła Uchwałę nr XVIII/137/20 z dnia 29 czerwca
2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (Dziennik
Urzędowy Woj. Op. z dnia 2 lipca 2020 r. poz. 1919)
Grunty, budynki i budowle lub ich części związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przedmiot zwolnienia

I GRUPA PRZEDSIĘBIORCÓW
Kogo dotyczy zwolnienie

Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. –
Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz.1292 z późn.
zm.) będący podatnikami podatku od nieruchomości, których
dotyczy zakaz i ograniczenia w prowadzeniu działalności,
związany ze skutkami epidemii COVID-19- wynikające
z zapisów rozporządzenia Rady Ministrów
z 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. z 2020 r. poz. 566)
oraz prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy
Zawadzkie.

Wysokość zwolnienia

100% wysokości raty podatku od nieruchomości

Okres zwolnienia

Kwiecień, maj, czerwiec 2020 r.
Dokumenty warunkujące 1. Korekta deklaracji na podatek od nieruchomości lub
informacji o nieruchomościach
nabycie prawa do
2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu
zwolnienia
się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje
ekonomiczne z powodu COVID-19 (załącznik nr 1 do
uchwały Rady Miejskiej)
Pomoc
publiczna mająca na celu zaradzenie poważnym
Rodzaj pomocy
zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego.
Termin złożenia
Do 31 grudnia 2020 r.
dokumentów
II GRUPA PRZEDSIĘBIORCÓW
Kogo dotyczy zwolnienie

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. _
Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 219 r. poz. 1292 z późn. zm.),
będący podatnikami podatku od nieruchomości, u których
w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi
z powodu COVID-19 nastąpił spadek przychodów oraz
prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy
Zawadzkie.

Wysokość zwolnienia

1. 25% wartości rat podatku w przypadku wykazania spadku
przychodów ze sprzedaży o co najmniej 25 % - w miesiącu
maju 2020 r. w stosunku do miesiąca kwietnia 2020 r. lub
w miesiącu kwietniu 2020 r. w stosunku do miesiąca marca
2020 r. lub w miesiącu marcu w stosunku do miesiąca lutego
2020 r., lub w dwóch następujących po sobie miesiącach roku
obecnego do dwóch analogicznych miesięcy roku ubiegłego,
a w przypadku rozliczeń kwartalnych porównując przychody
wynikające z I kwartału roku obecnego do I kwartału roku
ubiegłego.
2. 50% wartości rat podatku w przypadku wykazania spadku
przychodów ze sprzedaży o co najmniej 50% - w miesiącu
maju 2020 r. w stosunku do miesiąca kwietnia 2020 r. lub
w miesiącu kwietniu 2020 r. w stosunku do miesiąca marca
2020 r. lub w miesiącu marcu 2020 r. w stosunku do miesiąca
lutego 2020 r., lub w dwóch następujących po sobie
miesiącach roku obecnego do dwóch analogicznych miesięcy
roku ubiegłego, a w przypadku rozliczeń kwartalnych
porównując przychody wynikające z I kwartału roku
obecnego do kwartału roku ubiegłego.
3. 70% wartości rat podatku w przypadku wykazania spadku
przychodów ze sprzedaży o co najmniej 70% - w miesiącu
maju 2020 r. w stosunku do miesiąca kwietnia 3030 r. lub
w miesiącu kwietniu 2020 r. w stosunku do miesiąca marca
2020 r. lub w miesiącu marcu 2020 r. w stosunku do miesiąca
lutego 2020 r., lub w dwóch następujących po sobie
miesiącach roku obecnego do dwóch analogicznych miesięcy
roku ubiegłego, a w przypadku rozliczeń kwartalnych
porównując przychody wynikające z I kwartału roku
obecnego do I kwartału roku ubiegłego.

Okres zwolnienia
Dokumenty warunkujące
nabycie prawa do
zwolnienia

Kwiecień, maj, czerwiec 2020 r.
1. Korekta deklaracji na podatek od nieruchomości lub
informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się
o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje
ekonomiczne w powodu COVID-19 (załącznik nr 1 do
uchwały Rady Miejskiej).
3. Oświadczenie o spadku przychodów (załącznik nr 2 do
uchwały Rady Miejskiej).

Rodzaj pomocy

Pomoc publiczna mająca na celu zaradzenie poważnym
zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego.

Termin złożenia
dokumentów

Do 31 grudnia 2020 r.

Zawiadamiam, że od dnia 03 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem
klienci będą mogli nadal załatwić sprawy w Urzędzie Stanu Cywilnego, Spraw
Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (USCOZ), w Referacie Rozwoju
i Infrastruktury Społecznej (RI), w referacie Finansowo-Budżetowym (FN) oraz
dodatkowo uwolniony zostanie dostęp do Referatu Ochrony Środowiska
i Rolnictwa (OR).
W IV etapie, tj. od dnia 03 sierpnia będą (równolegle z klientami USCOZ, RI, FN)
dodatkowo i bezpośrednio obsługiwane osoby zgłaszające się do urzędu w celu
załatwienia w referacie OR spraw dotyczących, np.: zezwolenia na usunięcie drzew lub
krzewów z terenu nieruchomości, ochrony zasobów środowiska, realizacji programu
usuwania azbestu, zapobiegania bezdomności zwierząt, utrzymania czystości i porządku
w gminie, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
i innych spraw. W celu realizacji usług urzędowych w referacie OR należy uprzednio
ustalić z urzędnikiem datę i godzinę wizyty w urzędzie. Można umówić się na kilka
sposobów:
pod nr telefonu 77 4623 146 (rolnictwo, ochrona środowiska), lub e-mail:
rolnictwo@zawadzkie.pl
ź pod nr telefonu 77 4623 140 (gospodarka odpadami), lub e-mail: zp@zawadzkie.pl
ź za pośrednictwem Punktu Obsługi Petenta - nr telefonu 77 4623 137
ź

Umówieni Mieszkańcy/klienci obsługiwani będą w godzinach od 8.00 do 13.00 na
I piętrze budynku urzędu w biurze nr 111. Na piętrze jednocześnie mogą przebywać dwie
osoby do referatu OR i cztery osoby do referatu FN - wszyscy w prawym skrzydle budynku
(po jednej osobie w każdym z trzech wyznaczonych biur, natomiast pozostałe 3 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 rak, którym należy
zdezynfekować dłonie z nałożonymi rękawiczkami (bezposrednio po wejściu do urzędu
i przed wyjściem z urzędu).
W urzędzie wciąż obowiązuje zasada zachowania dwumetrowego odstępu
w kontakcie z urzędnikiem i/lub przy mijaniu się z inną osobą.
Pomimo stopniowego uruchamiania urzędu zachęcam do załatwiania spraw
w sposób pośredni, czyli przy wykorzystaniu platformy ePUAP, poczty elektronicznej,
listownie (skrzynka przy drzwiach urzedu) lub telefonicznie. Sprawy kierowane do urzędu
w zdalny sposób są rozpatrywane przez pracowników szybko, sprawnie i terminowo.
Optymalne rozwiązania organizacyjne w urzędzie mają na celu zapewnienie
bezpieczeństwa zarówno Mieszkańcom/klientom, jak i pracownikom urzędu, w ramach
działań prewencyjnych ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa.
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.

Święto Policji
Z okazji Święta Policji składam Panu Komendantowi, wszystkim
Funkcjonariuszom oraz Pracownikom Cywilnym Komisariatu
Policji w Zawadzkiem najserdeczniejsze życzenia oraz gratulacje.
Życzę, aby codzienna trudna praca oraz wysiłek wkładany
w umacnianie praworządności i bezpieczeństwa naszej gminy
stanowiły powód do satysfakcji, a także znalazły społeczne
uznanie i szacunek, dając mieszkańcom naszego regionu coraz
większe poczucie bezpieczeństwa.
Jednocześnie życzę dobrego zdrowia, satysfakcji
z wykonywanych obowiązków, wytrwałości oraz skuteczności
w służbie oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz
zawodowym.
Dziękuję wszystkim Funkcjonariuszom i Pracownikom Policji za
oﬁarną i pełną poświęcenia służbę.
Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski
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Przydomowe instalacje do zbierania deszczówki
Poradnik dla mieszkańca
Wiele przydatnych informacji można
znaleźć na stronie internetowej Wód
Polskich:
https://wody.gov.pl/index.php/pozwoleniewodnoprawne
Warto wiedzieć: Przed uzyskaniem
pozwolenia wodnoprawnego można złożyć
wniosek o wydanie przyrzeczenia jego
wydania. Taka promesa wydawana jest na co
najmniej rok. W okresie jej ważności,
jednostka Wód Polskich nie może odmówić
wydania pozwolenia wodnoprawnego ani
udzielić takiego pozwolenia innemu
zakładowi. Zasady uzyskania przyrzeczenia
są podobne do uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego.

bez budynku mieszkalnego, są
samodzielnym urządzeniem stanowiącym
obiekt budowlany. Uzyskane pozwolenie na
budowę budynku obejmuje bowiem także
urządzenie służące użytkowaniu budynku
mieszkalnego zgodnie z jego
przeznaczeniem.
Czyli: jeśli zbiornik powstaje wraz
z budynkiem, to jest objęty pozwoleniem
na budowę tego budynku, a jeśli osobno –
to trzeba uzyskać pozwolenie na budowę.
Zbiornik na wody opadowe,
w przeciwieństwie do przydomowej
oczyszczalni ścieków czy zbiornika
bezodpływowego na nieczystości ciekłe,
nie został wymieniony w Prawie
budowlanym wśród inwestycji
niewymagających pozwolenia na budowę
(zob. art. 29 Prawa budowlanego).
5. Możliwość uzyskania doﬁnansowania.

Z

równoważone gospodarowanie
zasobami wodnymi staje się
popularne. Mieszkańcy są zachęcani
do zbierania wód opadowych i ich
wykorzystywania. W Internecie jest wiele
sprzecznych informacji dotyczących
formalności, jakich należy dopełnić przy
realizacji zbiornika na deszczówkę.
W poradniku znajdziecie Państwo
informacje, skąd biorą się te rozbieżności i
jakie działania powinna podjąć osoba, która
chce mieć zbiornik na wody opadowe na
swojej działce.
1. Wody opadowe to nie ścieki.
Można spotkać się z interpretacjami
traktującymi wody opadowe jako ścieki
(w poprzednim stanie prawnym rzeczywiście
tak było). Jednak według obecnie
obowiązujących przepisów woda
deszczowa, która nie jest niczym
zanieczyszczona, nie stanowi ścieku).
Dotyczy to zarówno wody, która spływa
z dachów budynków oraz z terenów
utwardzonych, jak i tej, która wpada
bezpośrednio do zbiornika na wody
opadowe.
Wniosek: wody opadowe nie stanowią
ścieków, o ile nie są z nimi zmieszane.
2. Lokalizacja zbiornika na deszczówkę.
Skoro wody opadowe nie są ściekami, to fakt
ten ma duże znaczenie przy ustalaniu zasad
lokalizacji zbiornika na deszczówkę na
działce. W tym zakresie w wielu miejscach
można znaleźć odniesienie do rozdziału
7 działu II rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
dotyczącego warunków sytuowania
zbiorników bezodpływowych na
nieczystości ciekłe. Przez pojęcie
nieczystości ciekłych rozumie się ścieki
gromadzone przejściowo w zbiornikach
bezodpływowych, co oznacza, że
w zbiorniku na nieczystości ciekłe są ścieki.
Skoro już wiemy, że wód opadowych nie
można zaliczyć do tej kategorii, to nie trzeba
także stosować przepisów regulujących tę
kwestię (rozporządzenia).
Oznacza to, że zbiornik na deszczówkę
może zostać zlokalizowany w dowolnym
miejscu na działce.
3. Zbiornik na deszczówkę może wymagać
pozwolenia wodnoprawnego.
Może się wydawać, że skoro w zbiorniku na
deszczówkę gromadzi się woda, to konieczne

jest uzyskanie zezwolenia na takie
gromadzenie. Nie jest to jednak takie
oczywiste, a przepisy obowiązującego Prawa
wodnego nie są w tym zakresie
jednoznaczne.
Jedną z inwestycji, która wymaga uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego, jest
wykonywanie urządzeń wodnych (zob. art.
389 pr. wod.). Jednak zarówno mieszkańcy,
jak i urzędnicy mają wątpliwości, czy
szczelny zbiornik do gromadzenia wód
opadowych jest takim urządzeniem. Wynika
to z dość ogólnej deﬁnicji tego pojęcia.
Urządzenia wodne to urządzenia lub
budowle służące do kształtowania zasobów
wodnych lub korzystania z tych zasobów,
w tym m.in. wyloty urządzeń
kanalizacyjnych służące do wprowadzania
ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń
wodnych oraz wyloty służące do
wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do
urządzeń wodnych (zob. art. 16 pkt 65 lit. f pr.
wod). Dyskusyjne jest, czy zbiornik na
deszczówkę służy korzystaniu lub
kształtowaniu zasobów wodnych oraz czy
wylot ze zbiornika wprowadzający część
wody do ziemi stanowi urządzenie wodne.
Jeżeli nie jest się pewnym, czy planowana
inwestycja wymaga pozwolenia
wodnoprawnego lub zgłoszenia
wodnoprawnego, należy skontaktować się
z nadzorem wodnym, który jest najbliżej
miejsca, gdzie planowana jest inwestycja.

Gmina rozważa wprowadzenie programu
umożliwiającego uzyskanie doﬁnansowania
na magazynowanie wód opadowych
w ramach dotacji celowej z budżetu gminy.
Szczegółowe warunki uzyskania
doﬁnansowania, jego zakres oraz
maksymalna kwota zostaną określone
w uchwale Rady Miejskiej.
6. Podsumowanie:

4. Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie.
Kwaliﬁkacja zbiornika na deszczówkę
zależy od momentu jego powstania oraz jego
powiązania z budynkiem (o ile na działce taki
budynek w ogóle się znajduje). Taki zbiornik
może być albo urządzeniem budowlanym
(zob. art. 3 pkt 9 ustawy z 7.07.1994 r. –
Prawo budowlane) albo samodzielnym
obiektem.
Zasadą jest, że zbiorniki stanowią urządzenia
budowlane służące budynkom. Dotyczy to
sytuacji, gdy budowane są jednocześnie
z budynkiem, któremu mają służyć. Jeśli zaś
są wybudowane po wzniesieniu budynku lub
wyłącznie samodzielnie, na nieruchomości

Jeśli planuje się budowę zbiornika na wody
opadowe:
1) nie trzeba spełniać żadnych wymogów
przewidzianych dla zbiorników na ścieki;
2) inwestycję można zrealizować
w dowolnym miejscu na działce;
3) należy pamiętać, że zbudowanie zbiornika
na deszczówkę wymaga dopełnienia
formalności w wydziale architektury
i budownictwa starostwa powiatowego lub
urzędu miasta; wykonanie zbiornika bez
pozwolenia na budowę może spowodować
negatywne konsekwencje ze strony organów
nadzoru budowlanego – może być to nawet
nakaz rozbiórki;
4) w zależności od specyﬁki konkretnego
zbiornika na deszczówkę może być
konieczne uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego.
Zachęcamy mieszkańców do zbierania
deszczówki..

KOLB Sp z.o.o producent elementów maszyn i konstrukcji stalowych, w związku z rozbudową zakładu, poszukuje
nowych wykwaliﬁkowanych pracowników.
Zatrudnimy:
OPERATORÓW OBRABIAREK MASZYN CNC
SPAWACZY KONSTRUKCJI STALOWYCH
ŚLUSARZY / MONTERÓW KONSTRUKCJI

Oferujemy:
- atrakcyjne warunki pracy i wynagrodzenia,
- możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony,
- pakiety socjalno-medyczne,
- ﬁnansowany przez zakład pracy plan emerytalny PPE

Miejsce pracy: ul. Kościuszki 3a, 47-110 Kolonowskie
Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: kadry@kolb.pl, kontakt tel. 774611703
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Najlepsi z najlepszych w Publicznej
Szkole Podstawowej w Zawadzkiem

T

en rok szkolny zapamiętamy na długo
– od marca nauczanie zdalne, do
połowy maja nie było wiadomo, co ze
sprawdzianem ósmoklasisty,a w czerwcu
jednak egzaminy!!! Trudno to było wszystko
poukładać – wdrożyć się do nowego stylu
pracy, komunikacji i oceniania.
A jednak UDAŁO SIĘ!!!
Rok szkolny 2019/2020 zakończyliśmy
wszyscy z sukcesem. Uczniowie uzyskali
promocję do następnej klasy, rodzice są
zadowoleni z wyników na świadectwach,
a nauczyciele czują satysfakcję z dobrze
wykonanej pracy.

Łukasz Woyciechowski - Prymus Szkoły 2020

Jesteśmy dumni z naszych uczniów, którzy
uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce oraz
wysokie lokaty w konkursach, olimpiadach
przedmiotowych i w zawodach sportowych.
W tym wydaniu Krajobrazów Zawadzkiego
przedstawię sylwetki PRYMUSÓW
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Zawadzkiem – uczniów, którzy uzyskali
średnią ocen powyżej 5,00, wzorowe
zachowanie, brali udział w konkursach
i olimpiadach oraz reprezentowali
i promowali szkołę i naszą gminę
w środowisku, województwie, i w kraju.

Emilia Klonz - Prymus Szkoły 2020

Prymus Szkoły’2020, na zakończenie klasy
ósmej uzyskała najwyższą w szkole średnią
ocen - 5,95 oraz wzorowe zachowanie. Od
czwartej klasy Emilia reprezentowała szkołę
w konkursach i olimpiadach
przedmiotowych, artystycznych oraz
w zawodach sportowych. Osiągała wysokie
wyniki i zdobywała tytuły Laureata.
Emilia to doskonała organizatorka życia
szkolnego - przez trzy lata pełniła funkcję
P r z e w o d n i c z ą c e j S z k o ł y, z k t ó r e j
wywiązywała się wzorowo. Z wielkim
zaangażowaniem reprezentowała całą
społeczność uczniowską, prowadziła
efektywny dialog z Dyrektorem szkoły oraz z
nauczycielami, dzieliła się swoimi
pomysłami, wdrażała wiele innowacyjnych
rozwiązań, szczególnie na płaszczyźnie
działań artystycznych. Z dużą klasą
reprezentowała uczniów podczas
uroczystości szkolnych i środowiskowych.
Emilia, chociaż ma dopiero 15 lat, jest
niezwykle odpowiedzialna i zaangażowana
w działalność na rzecz dzieci i młodzieży
w naszej gminie i województwie.
W lutym 2020r. aplikowała do Młodzieżowej
Rady Gminy w Zawadzkiem oraz od czerwca
2020r. Należy do Młodych Demokratów
w Opolu.
Jest wrażliwa na krzywdę i niesprawiedliwość, pomaga słabszym i potrzebującym.
Od wielu lat z zaangażowaniem
w s p ó ł o rg a n i z o w a ł a s z k o l n ą a k c j ę
charytatywną „Słodkie Serce”, działała
w Szkolnym Kole Wolontariatu.
Emilia nigdy nie „chodzi na skróty” - oddaje
całą duszę sprawie, w którą jest
zaangażowana, potraﬁ otwarcie bronic
swoich racji, wysuwać celne argumenty,
a przede wszystkim swoją otwartością na
drugiego człowieka zjednuje sobie
przyjaciół.
Jak wcześniej wspomniałam, Emilia jest
osobą wszechstronnie uzdolnioną.
Kilka lat po rząd zdobywała tytuł Laureata

i zajmowała wysokie lokaty
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Mitologicznej, została Laureatką III stopnia
O l i m p i a d y Wi e d z y „ A r c h i m e d e s +
z historii”, w 2018r. zdobyła wyróżnienie
w Międzynarodowym Konkursie „Kangur
Matematyczny”, zajmowała czołowe
miejsca w kolejnych edycjach Gminnego
Konkursu Recytatorskiego w Języku
Niemieckim.
Wielka pasją Emilii jest teatr i aktorstwo.
Od 2016 r. uczestniczyła w Profesjonalnych
Wa r s z t a t a c h Te a t r a l n y c h „ O g r o d y
Te a t r a l n e ” , j e s t c z ł o n k i e m S t u d i a
Teatralnego „Huta”, które działa w BiK
w Zawadzkiem , a w latach 2018-2020
współtworzyła projekty teatralne dla
młodszych uczniów w ramach Programu
Edukacji Teatralnej „Maska” w PSP
w Zawadzkiem.
Emilia uwielbia scenę, która kocha ją
z wzajemnością. Przez 8 kolejnych edycji
warsztatów teatralnych pokazała duży kunszt
aktorski, wielką wrażliwość oraz subtelność
gry.
W 2018 r. została Najlepszą Aktorką podczas
Rejonowego Przeglądu Małych Form
Teatralnych.
W latach 2017 – 2019 zachwyciła
publiczność, przejmująco recytując
fragmenty „Pana Tadeusza”, podczas
Rejonowego Konkursu Recytatorskiego
„Las w poezji”.
W tym roku szkolnym Emilia dołączyła do
redakcji lokalnej gazety „Krajobrazy
Zawadzkiego”, gdzie redaguje autorskie
rubryki: „Zaczytana” oraz „Świat teatru
i ﬁlmu”.
Emilia uwielbia dalekie podróże, podczas
których nie tylko zwiedza, ujęte
w kolorowych przewodnikach, atrakcje
turystyczne, ale wtapia się w życie danej
społeczności, poznaje jej zwyczaje, przez
chwilę żyje życiem ludzi, którzy ją otaczają.
To dla niej prawdziwa szkoła życia, czas,
kiedy poznaje świat, prawa nim rządzące,
uczy się pokory i docenia „małe dary losu”,
które znajduje na swojej drodze.
W wolnych chwilach Emilia słucha muzyki,
często klasycznej. Uczy się gry na fortepianie
i na gitarze. Nałogowo czyta książki poddaje się bez reszty czarowi cichego
szelestu kartek i gorzkiego zapachu farby
drukarskiej, a po chwili … świat realny dla
niej nie istnieje.
Od września Emilia chce zostać uczennicą
Liceum Ogólnokształcącego im.
Władysława Broniewskiego z Oddziałami
Dwujęzycznymi w Strzelcach Opolskich,
w klasie o proﬁlu społeczno – prawnym.
W przyszłości może zostanie prawnikiem, by
naprawiać świat i czynić życie lepszym.
Życzymy Emilii spełnienia marzeń i wielu
sukcesów, zarówno naukowych, jak
i artystycznych oraz gratulujemy
dotychczasowych osiągnięć!
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Prymus Szkoły’2020, Prymus
Opolszczyzny’ 2019, na zakończenie klasy
ósmej uzyskał średnią ocen 5,90 oraz
wzorowe zachowanie. Od klasy czwartej
reprezentował szkołę w konkursach
i olimpiadach przedmiotowych, zajmował
wysokie lokaty i zdobywał tytuły Laureata.
Poniżej przedstawię niektóre osiągnięcia
Łukasza, które świadczą o jego
uzdolnieniach, pasjach, a także potwierdzają,
że wytrwała praca i systematyczność mogą
przynieść wspaniałe efekty.
W latach 2015 – 2020 Łukasz otrzymał
wyróżnienia w Międzynarodowym
Konkursie „Kangur Matematyczny”,
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej
„Pionier”, w 2018r. i 2019r. został Laureatem
Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej
z Matematyki „Multitest”, w 2018r. uzyskał
tytuł Laureata V stopnia w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie z Matematyki „Archimedes –
Lingua Plus’2018”, a w 2019r. w tejże
Olimpiadzie uzyskał tytuł Laureata III
stopnia.
Łukasz jest wszechstronnie uzdolniony –
w roku szkolnym 2019/2020 zdobył I
miejsce w eliminacjach gminnych
Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

z geograﬁi, matematyki, chemii i języka
angielskiego.
W wolnym czasie uprawia jogging, lubi
jeździć na rowerze oraz pływać.
Reprezentował szkołę w zawodach
sportowych. Do sukcesów można zaliczyć II
miejsce w Finale Powiatowym Czwórboju
LA Chłopców w 2018r. oraz III miejsce
w Międzynarodowych Zawodach
Sportowych w skoku w dal w Słowacji.
Największą pasją Łukasza jest nauka
j. angielskiego, myślę, że mogę zdradzić, że
czyta książki w tym języku, a w niedalekiej
przyszłości chciałby zwiedzić Stany
Zjednoczone, gdzie w praktyce skonfrontuje
swoje umiejętności lingwistyczne.
Łukasz to młody człowiek , który jest
wrażliwy na krzywdę ludzką, lubi pomagać
słabszym, a swoją postawą daje dobry
przykład.
Od 2018r. aktywnie działał w Szkolnym Kole
Wolontariatu, był członkiem Młodzieżowej
Rady Gminy w Zawadzkiem, od czwartej
klasy jest ministrantem.
Aktywnie działa w sekcjach artystycznych
w Bibliotece i Kulturze w Zawadzkiem– od
2016 r. jest członkiem Studia Teatralnego
„Huta”, od 2015 r. uczestniczył w projektach
teatralnych w ramach programu Edukacja
Te a t r a l n a „ M a s k a ’ P L U S ” w P S P
w Zawadzkiem. Swoimi kreacjami
aktorskimi nieraz zachwycił i zaintrygował
widzów, jak i aktorki prowadzące kolejne
edycje Profesjonalnych Warsztatów
Teatralnych „Ogrody Teatralne”.
Od 4 lat uczy się grać na gitarze w Ognisku
Muzycznym „Metanoya” oraz na pianinie
w sekcji muzycznej w BiK.
Póki co Łukasz marzy by dostać się do
Liceum Ogólnokształcącego nr III w Opolu,
a później chce studiować na Harvardzie.
Gratulujemy Łukaszowi osiągnięć i życzymy
spełnienia najskrytszych marzeń!!!
Małgorzata Rabicka – nauczyciel
j. polskiego i muzyki w PSP
w Zawadzkiem, specjalista ds. kultury w BiK
w Zawadzkiem

Najlepsi z najlepszych w Publicznej
Szkole Podstawowej w Żędowicach

K

ażdego roku w naszej szkole
przyznawane są nagrody dla
uczniów osiągających najwyższe
wyniki w nauce. W tym roku (na wniosek
wychowawców), Rada Pedagogiczna PSP
w Żędowicach przyznała następujące tytuły:
Prymus Szkoły - Natalia Mhros

Najlepszy Uczeń II Etapu Edukacyjnego –
Magdalena Signus
Najlepszy Uczeń I Etapu Edukacyjnego Laura Kopyra
Poniżej przedstawiamy sylwetki
nagrodzonych.

Natalia Mrohs - PRIMUS INTER PARES PSP Żędowice

N

atalia Mrohs ukończyła szkołę
podstawową ze średnią ocen 5,8 oraz
uzyskała wzorową oceną
zachowania. Przez wiele lat aktywnie
uczestniczyła w życiu szkoły i środowiska.
Angażowała się w prace Samorządu
Uczniowskiego - w ostatnim roku była jego
przewodniczącą. Brała udział w szkolnych
apelach i uroczystościach, uświetniając je
między innymi występami muzycznymi jako
instrumentalistka grająca na ﬂecie
poprzecznym. Rozwijała swoje pasje
muzyczne i społecznikowskie w szkole
i poza szkołą, ucząc się w szkole muzycznej,
grając w orkiestrze młodzieżowej oraz
działając w harcerstwie. Chętnie pomagała
koleżankom i kolegom w nauce.
Natalia reprezentowała szkołę w wielu
konkursach przedmiotowych, sportowych
i artystycznych. Jest trzykrotną laureatką
Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej
„Żak” oraz laureatką Ogólnopolskiego
Konkursu Matematycznego "Olimpus".
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Laura Kopyra – Najlepszy uczeń
pierwszego etapu edukacyjnego

L

aura Kopyra jest uczennicą
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Żędowicach. W roku szkolnym
2019/2020 ukończyła klasę trzecią. Za
wysokie wyniki w nauce i wzorową postawę
otrzymała Nagrodę Dyrektora Szkoły dla
Najlepszego Ucznia I etapu edukacyjnego.
Laura prezentuje wysoką kulturę osobistą

Kto jest kim w Studio Wokalnym Do Mi Sol ?
Patrycja Misiek

w szkole i poza nią. Jest życzliwa
i koleżeńska. Szanuje rówieśników
i dorosłych. Chętnie pomaga innym, szanuje
ich poglądy. Jest konsekwentna w dążeniu do
celu, szuka nowych rozwiązań. Cechuje ją
spostrzegawczość i trafność obserwacji.
Szybko i łatwo się uczy, lubi rozwiązywać
problemy, ma ciekawe pomysły i koncepcje,
posiada dużą ciekawość poznawczą. Zawsze
odpowiedzialnie wywiązuje się ze swoich
o b o w i ą z k ó w. A k t y w n i e i t w ó r c z o
uczestniczyła w życiu klasy i szkoły. Pełniła
funkcję przewodniczącej samorządu
klasowego. Brała udział w konkursach na
szczeblu szkolnym i gminnym, min.
Gminnym Konkursie Czytelniczym,
Gminnym Konkursie Matematycznym,
Szkolnym Konkursie Recytatorskim
zajmując miejsca na podium. Uczestniczyła
również w akcjach szkolnych o charakterze
proekologicznym, zdrowotnym,
charytatywnym oraz projektach
realizowanych przez szkołę. Laura
systematycznie rozwija swoje
zainteresowania i uzdolnienia. Uczęszcza na
zajęcia gry na ﬂecie poprzecznym. Jej
umiejętności artystyczne niejednokrotnie
uświetniały uroczystości szkolne
i pozaszkolne.
Laurze oraz jej Rodzicom serdecznie
gratulujemy!

Magdalena Signus – Najlepszy uczeń
drugiego etapu edukacyjnego

M

agdalena Signus ukończyła szkołę
podstawową ze średnią ocen 5,15
oraz uzyskała wzorową ocenę
zachowania. Aktywnie uczestniczyła
w życiu szkoły i środowiska, biorąc udział
w uroczystościach i imprezach szkolnych
jako instrumentalistka grająca na
skrzypcach. Swoją pasję muzyczną
rozwijała, ucząc się w szkole muzycznej.
Z sukcesem reprezentowała szkołę
w konkursach. Jest laureatką Diecezjalnego
Konkursu Wiedzy Religijnej „Żak” oraz
laureatką Ogólnopolskiego Konkursu
Młodzieżowego "Poznajemy Ojcowiznę".
W 2019 roku zdobyła tytuł Mistrza
Ortograﬁi Gminy Zawadzkie w kategorii
klas VII – VIII.
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wiatła na scenie gasną, wychodzi
skromna blondynka z nieśmiałym
uśmiechem na ustach.
Z wielkim zaangażowaniem i dużym
ładunkiem emocjonalnym wykonuje kolejne
utwory. To wokalistka Studia Wokalnego Do
Mi Sol – Patrycja Misiek.
Patrycja w tym roku ukończyła klasę VII
w Publicznej Szkole Podstawowej
w Żędowicach. Od października 2019 r.
uczęszcza na zajęcia wokalne w BiK, gdzie
rozwija swoje zainteresowania oraz
doskonali technikę śpiewu. To niebywale
skromna i pracowita dziewczyna, która kryje
w sobie duży potencjał. Jej największą pasją
jest muzyka. Patrycja, oprócz śpiewu,

Ś

Kochani Aktorzy,
uczestnicy Profesjonalnych Warsztatów Teatralnych „Ogrody teatralne”!

Małgorzata Rabicka, Aneta Pawelec, Agnieszka Pawlak, Monika Pluta, Joanna Sroka
oraz Zespół BiK w Zawadzkiem

Małgorzata Rabicka
Specjalista ds. kultury w BiK, instruktorka
Studia Do Mi Sol

Roksana Czapla

Sięgajcie gwiazd i nigdy się nie poddawajcie!

Ten rok minął bardzo szybko, mieliśmy wiele planów na kolejne edycje warsztatów,
niestety życie napisało inny scenariusz… Jednak my się nie poddajemy! Cały czas
pracujemy nad scenariuszami kolejnych spektakli i jak tylko pandemia minie, ruszymy
pełną parą!
Póki co, bardzo za Wami tęsknimy, brakuje nam Waszej pozytywnej energii, długich
rozmów, wymiany pomysłów i radości płynącej ze wspólnego tworzenia.
Serdecznie gratulujemy Aktorom – absolwentom szkoły podstawowej - wspaniałych
wyników w nauce, życzymy spełnienia najskrytszych marzeń, nawet tych, które sięgają
gwiazd.
„Gwiazdy dla ludzi mają różne znaczenie. Dla tych, którzy podróżują, są
drogowskazami. Dla innych są tylko małymi światełkami. Dla uczonych są
zagadnieniami. Dla mego Bankiera są złotem. Lecz wszystkie te gwiazdy milczą. Ty
będziesz miał takie gwiazdy, jakich nie ma nikt…
Gdy popatrzysz nocą w niebo, wszystkie gwiazdy będą się śmiały do Ciebie, ponieważ ja
będę mieszkał i śmiał się na jednej z nich (…)
Twoich przyjaciół zdziwi to, że śmiejesz się patrząc w gwiazdy. Wtedy im powiesz:
„Gwiazdy zawsze pobudzają mnie do śmiechu.”
To tak, jakbym Ci dał zamiast gwiazd milion małych dzwoneczków, które potraﬁą się
śmiać.”
Życzymy Wam, byście zawsze w głębi serca pozostali dziećmi i nigdy nie stracili
wiary w człowieka, dobro, i miłość

uwielbia grać na gitarze i innych
instrumentach, muzykę słyszy wszędzie,
nawet na łące pełnej kwiatów. W wolnych
chwilach piecze ciasta i przygotowuje
słodkie desery dla rodziny i przyjaciół.
Marzy o podróży do Stanów Zjednoczonych
i Grecji. Póki co odkrywa urokliwe zakątki
nad polskim morzem i zdobywa kolejne
szczyty Tatr. Wyznaje zasadę włoskiego
szczęścia – czyli każdy dzień rozpoczyna
uśmiechem, słodkim kawałkiem ciasta,
a później śpiewająco próbuje pokonywać
codzienne trudności. W szkole najbardziej
lubi wychowanie ﬁzyczne i muzykę.
Występuje podczas imprez szkolnych
i środowiskowych. Bardzo lubi śpiewać dla
lokalnej publiczności. Jednak jej
największym marzeniem jest wytęp na
wielkiej scenie, wśród błysku świateł.
Doskonali język angielski, ponieważ chętnie
sięga po repertuar wokalistów zagranicznych, m. in. Levisa Capaldi, Tones and I.
Z polskich wykonawców najbardziej lubi
Marcina Maciejczaka, Sarsę i Kamila
Bednarka.
Póki co, Partycja śpiewała podczas Dożynek
w Kielczy i w Żędowicach, na Jarmarku
Bożonarodzeniowym oraz Finale Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Kinoteatrze
w Zawadzkiem,wystąpiła dla Seniorów
w Domu Seniora Tiliam oraz rozpoczęła
marcowy koncert Thomasa Grotto. Na
przełomie marca i maja 2020r. wzięła udział
w konkursie ogłoszonym przez NTO „Pokaż
Ta l e n t ” , g d z i e z o s t a ł a d o s t r z e ż o n a
i doceniona wieloma głosami.
W wakacje Patrycja sumiennie przychodzi
na zajęcia wokalne, prowadzone w BiK,
przygotowuje repertuar, który mamy
nadzieję niebawem zaprezentuje szerokiej
publiczności oraz na przeglądach
i konkursach wokalnych.

R

oksana Czapla ma 9 lat. Pochodzi
z bardzo muzykalnej rodziny,
w której każdy śpiewa lub gra na
instrumencie. Od września 2020r. będzie
uczennicą klasy 3 w Publicznej Szkole
Podstawowej w Zawadzkiem. Jeżeli jest Ci
smutno lub masz chandrę, to wystarczy
spojrzeć na jej szeroki uśmiech i od razu
wszystkie smutki chowają się do mysiej
dziury. Roksana jest bardzo lubiana w szkole,

zarówno przez kolegów i koleżanki w klasie ,
jak i przez nauczycieli. Tryska pozytywną
energią, nigdy się nie poddaje, chętnie
wszystkim pomaga. Kocha szkołę, a jej
ulubionym przedmiotem nie jest wcale
muzyka , tylko...MATEMATYKA!
Uwielbia piec naleśniki i ciasta, w czasie
wolnym jeździ na rolkach i na rowerze.
Największym marzeniem Roksany jest
występ w programie The Voice Kids.
W przyszłości chciałaby zostać śpiewającym
matematykiem. Silną wolę i hart ducha
ćwiczy w 3 Zawadczańskiej Gromadzie
Zuchenek „Leśne Skrzaty”.
Roksana od września 2019r. uczęszcza na
zajęcia wokalne w Studio Do Mi Sol – do tej
pory wystąpiła podczas imprez i apeli
klasowych, szkolnych i środowiskowych
oraz na Jarmarku Bożonarodzeniowym
i w Finale Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Kinoteatrze w Zawadzkiem. Jej idolką jest
Cleo i to właśnie piosenki tej wokalistki
śpiewa najchętniej.
Obecnie Roksana systematycznie uczęszcza
na wakacyjne zajęcia w Studio i pracuje nad
nowym repertuarem , który mam nadzieję jak
najszybciej zaprezentuje kolegom
i koleżankom w szkole, a przede wszystkim
swojej wychowawczyni – Pani Jadzi, która
dopinguje swoją wychowankę do
systematycznej pracy i mocno trzyma za nią
kciuki!
Małgorzata Rabicka
Specjalista ds. kultury w BiK, instruktorka
Studia Do Mi Sol
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Warsztaty kulinarne „Palce
Lato o zapachu cytryn
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lizać”

Wybrzeże Amalﬁ

Cytrynowy kurczak

Składniki

Składniki

O

d dłuższego czasu dużo mówi się
o ekologii – eliminowaniu plastików
z naszego codziennego życia,
segregowaniu śmieci, oszczędzaniu wody,
odejściu od typowego konsumpcjonizmu na
rzecz BYĆ a nie MIEĆ.
Idealnie w to wszystko wpisuje się modny
trend: „NIE MARNUJĘ ŻYWNOŚCI – JEM
PROSTO I SMACZNIE!”
W dzisiejszym numerze Krajobrazów
Zawadzkiego podam kilka naprawdę fajnych
przepisów, które pachną i smakują latem.
Jaki owoc najlepiej orzeźwia w letnie upały
i dodatkowo jego zapach wprawia
w doskonały humor? Oczywiście to cytryna!
Wprawdzie musielibyśmy się przenieść do
słonecznej Italii, by prosto z drzewa zrywać
te aromatyczne owoce, ale na miejscu
możemy kupić już owoce BIO na lokalnym
straganie lub w sklepie i cieszyć się ich
kolorem , zapachem i smakiem.
W kuchni Włosi cytrynę wykorzystują
w całości – z soku przygotowują
aromatyczną marynatę,czy lemoniadę, startą
skórką przyprawiają sałatkę , farsz, deser,
wydrążony miąższ wykorzystują do
zrobienia sorbetu. Bez względu na pomysł
i sposób użycia, cytryna zachowuje pełnię
smaku i zapachu oraz nadaje potrawom
lekkości.
A więc nie traćmy czasu i do dzieła!!!
Zatraćmy się w aromacie, który przeniesie
nas na włoskie, słoneczne i malownicze
Wybrzeże Amalﬁ, które pachnie cytryną, jak
żadne inne miejsce...

Sposób przygotowania:
Przygotuj brukselkę: do rondla z osoloną
wodą wrzuć przekrojoną cytrynę i brukselkę,
gotuj 3- 4 minuty.
Cytryna sprawi, że brukselka zachowa
soczyście zielony kolor, pozostanie jędrna
i nie porazi swoim specyﬁcznym aromatem.
Po wskazanym czasie gotowania wyjmij
kapustki i przełóż do miski z zimną wodą. Po
minucie odsącz na sitku.
Przygotuj makaron: w garnku zagotuj wodę
i wrzuć makaron, gotuj wg instrukcji podanej
na opakowaniu.
Ugotowany makaron przełóż na patelnię,
dodaj łyżkę oliwy i wymieszaj.
Przygotuj prosciutto: na patelni rozgrzej
pozostałą część oliwy, smaż plastry szynki
ok. 1- 2 min., aż będą chrupiące. Zdejmij je
z patelni, a na oliwę wrzuć pokrojony
czosnek, cebulę i chili oraz ugotowaną
brukselkę. Smaż 4- 5 minut, dodaj makaron
i sok z cytryny. Wymieszaj , by składniki
dokładnie się połączyły. Pokrusz chrupkie
plastry prosciutto i wrzuć na patelnię. Dodaj
połowę parmezanu, dopraw do smaku solą
i pieprzem. Ponownie wszystko wymieszaj.
Danie przełóż na duży,biały talerz, posyp
pozostałym parmezanem i od razu podawaj!
Smacznego!!!

Makaron linguine po włosku,
z cytrynową brukselką i szynką
prosciutto

Sposób przygotowania:
Przygotuj kurczaka: podziel kurczaka na 10
lub 12 kawałków, mięso opłucz pod zimną
wodą. W woku lub na dużej patelni rozgrzej
olej, smaż na nim kurczaka ok. 2 – 3 minuty,
aż zbrązowieje. Usmażone mięso przełóż na
półmisek, a na patelni zostaw ok. łyżkę oleju,
na który wrzuć imbir, czosnek, cebulę – smaż
wszystko ok.1 minutę. Wokół musi
rozchodzić się aromat, ale czosnek, cebula i
imbir nie mogą się przypalić i zmienić
koloru! Następnie dodaj bulion z kurczaka,
sok z cytryny, sos sojowy i cukier.
Doprowadź do wrzenia, a następnie zmniejsz
ogień i pod pokrywką duś ok. 4 -5 min. Po
tym czasie wrzuć kurczaka, przykryj i duś ok.
5 minut. Następnie wyjmij mięso i pozostaw
do wystudzenia. Do sosu dodaj pokrojoną
cytrynę, duś znowu ok. 4 – 5 minut, aż sos
zacznie gęstnieć. Ponownie wrzuć kurczaka,
dokładnie przemieszaj tak, by sos pokrył
mięso. Gotowe danie podawaj z ryżem,
całość posyp aromatyczną kolendrą.

Sposób przygotowania:
Przygotuj ciasto: Rozgrzej piekarnik do 180
st.C. Dokładnie natłuść formę , na której
zmieści się 12 muﬃnów. W dużej misce
wymieszaj mąkę, cukier i starta skórkę z
cytryny. Następnie w dużym garnku
wymieszaj maślankę , olej, sok z cytryny i
jajko. Połącz ze sobą składniki suche i mokre,
mieszaj, aż stworzą jednolita masę. Gotowe
ciasto nałóż łyżką do przygotowanych
foremek na muﬃnki. Piec ok. 20 minut,
sprawdzając wykałaczką, czy się upiekły.
Upieczone mocno cytrynowe muﬃny wyłóż
na żółty talerz i posyp cukrem pudrem.
Zapomnisz o całym świecie!
Delikatna natura cytryn
Cytryny kupuj z upraw ekologicznych, bez
pestycydów i niewoskowane, przechowuj w
lodówce, bo łatwo pleśnieją!

Cytrynowe spaghetti
wegetariańskie

Składniki
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Delektuj się niebywałym aromatem
potrawy!
Małe sekrety
Marynowanie w soku z cytryny pozwala
zachować kolor i poprawia smak ryb,
natomiast mięso pokropione cytryną szybciej
kruszeje.

Składniki
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Muﬃny mocno cytrynowe

Warto wiedzieć
Linguine to włoski makaron pochodzący
z Ligurii, bardzo podobny do klasycznego
spaghetti. Różni się tym, że jest bardziej
spłaszczony,przypomina cieniutkie listewki.
W różnych częściach Włoch nazywany jest
bavette i trenette.

Sposób przygotowania:
Ugotuj makaron zgodnie z przepisem na
opakowaniu w osolonej wodzie. W tym
samym czasie przygotuj warzywa. Na dużej
patelni rozgrzej oliwę, wrzuć pokrojoną w
kostkę cukinię , czosnek , papryczkę i smaż 4
– 5 minut, aż warzywa będą miękkie. Dodaj
skórkę i sok z cytryny i wymieszaj. Następnie
wszystko dokładnie wymieszaj z makaronem
i posyp obﬁcie parmezanem. Od razu
podawaj na stół!
To wspaniałe danie na letnią kolację.
Niezapomnianych chwil, aromatyzowanych
złotą i pachnącą cytryną życzy
Małgorzata Rabicka – specjalista ds. kultury
w BiK w Zawadzkiem
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Jak odnaleźć siebie i sens istnienia?
Po ścieżkach wiary z Morganem Freemanem

Z

apewne wielu z nas ma sprecyzowane
poglądy na temat wiary i prawideł
z nią związanych. Większość z nas
jest przekonana o istnieniu Boga – bez
względu jak Go nazywamy. Utożsamiamy
Boga z procesem powstania świata.
Wierzymy, że jest siłą sprawczą wszystkiego,
co nas otacza, wszystkiego czego jesteśmy
świadkami.
Jednak jest część społeczeństwa, która jest
przekonana, że świat powstał poprzez Wielki
Wy b u c h , k t ó r y b y ł n i e u n i k n i o n ą
konsekwencją praw ﬁzyki.
To, w co wierzymy nie zawsze jest wyłącznie
kwestią naszego świadomego wyboru.
Często na nasze przekonania składa się wiele
czynników, m. in. pochodzenie etniczne,
wychowanie w określonej rodzinie, czy
doświadczenia życiowe.
Jeszcze inną grupę stanowią osoby
niezdecydowane, które bliżej nie
sprecyzowały swoich przekonań. Wbrew
pozorom, takich osób we współczesnym
świecie jest sporo. Szalenie szybki rozwój
nauki, zawrotne tempo życia, ogromna ilość
bodźców wcale nam nie ułatwiają
znalezienia równowagi i głębszego sensu
istnienia.
Jeśli jeszcze poszukujemy, próbujemy
znaleźć odpowiedź na nurtujące nas pytania
o początek i koniec, możemy przyjrzeć się
życiu i doświadczeniom innych ludzi.
Jakie jest miejsce religii, Boga w życiu
człowieka we współczesnym świecie? Temu
problemowi został poświęcony serial
dokumentalny pod tytułem
„W poszukiwaniu Boga z Morganem
Freemanem”, kręcony w różnych częściach
świata. Bohaterami kolejnych odcinków są
zwyczajni ludzie, zmagający się

z rzeczywistością dnia codziennego
i wychowani w różnych religiach.
Gospodarzem i narratorem dokumentu jest
Morgan Freeman, który przemierza cały
świat, aby odkryć tajniki różnych kultur
i religii. Szuka odpowiedzi na fundamentalne
pytania związane z wiarą i istnieniem Boga,
źródłem zła, czy Zmartwychwstaniem.
Podczas wędrówki odwiedza różne ośrodki
religijne, miejsca kultu religijnego
i przedstawia widzom zadziwiające analogie
pomiędzy różnymi wyznaniami. Próbuje
wyjaśnić znaczenie religii dla różnych grup
etnicznych oraz określić jej rolę dla
współczesnego świata. Duchowe
doświadczenia i rytuały konfrontuje
z najnowszymi osiągnięciami nauki. Chce
pomóc widzowi w poszukiwaniu odpowiedzi
na ciągle rodzące się pytania. Pytania, które
od początku dziejów nurtują, inspirują
ludzkość, a czasami nawet przerażają.
Morgan ma okazję rozmawiać z różnymi
ludźmi o ich doświadczeniach z wiarą.
Pokazuje jak im się udało dokonać wyboru
i zrozumieć tajniki boskiego sekretu.
Jednym z ciekawszych tematów, które
zostały poruszone w serialu, jest kwestia
uosobienia osoby boskiej. Freeman próbuje
znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego
ludzie uważają, że Bóg mógł mieć postać
ludzką i jaki ma to wpływ na ich wiarę.
Zachęcam do obejrzenia tej niesamowicie
inspirującej i zaskakującej serii. Każdy
kolejny odcinek to trudne pytania i jeszcze
bardziej dające do myślenia odpowiedzi. To
wspaniała wędrówka w głąb siebie i tajemnic
Wszechświata.
Emilia Klonz

Pomysł na wakacje w naszym mieście

R

ok 2020r. zapamiętamy na długo!
Wydaje się, że życie powoli wraca do
normy, ale przecież groźba zarażenia
się koronawirusem ciągle jest. Niestety
liczba zakażeń w kraju i na świecie ciągle
utrzymuje się na wysokim poziomie, a my
jesteśmy już nieźle zmęczeni ciągłymi
obostrzeniami, ograniczeniami i
niepewnością. A tymczasem wakacje trwają
w najlepsze!!! Pogoda też w tym roku nas nie
rozpieszcza – rozkaprysiła się na dobre.
Kilka słonecznych dni, deszcz, spadek
temperatury o kilkanaście stopni i tak w
kółko. Wielu z nas zapewne zadaje sobie
pytania: Jak spędzić tegoroczny urlop? Jakie
atrakcje zapewnić dzieciom i dorastającej
młodzieży w miejscu zamieszkania?
Wprawdzie Zawadzkie nie może dorównać
ofertą kulturalno – sportową dużym
miastom, ale i w tym roku pracownicy
Biblioteki i Kultury zadbali, by letnia
propozycja była różnorodna i atrakcyjna dla
odbiorców w różnym przedziale wieku.
Już w czerwcu został opublikowany plan
zajęć wakacyjnych. Opracowano niezbędne
procedury sanitarne, tak , by uczestnicy i
prowadzący zajęcia czuli się bezpiecznie.
Póki co, chętnych jest mało – większość
zajęć w lipcu trzeba było odwołać. I tu
nasuwa się pytanie: Czy to strach tak
paraliżuje rodziców i dzieci? Z moich
obserwacji wynika, że niekoniecznie. Place
zabaw pod blokami są pełne, wiele
dzieciaków ranne i popołudniowe godziny
spędza przed monitorem laptopa lub
smartfona. A wakacje to czas, by oddać się
nie tylko słodkiemu leniuchowaniu, to
świetna okazja , by rozwinąć swoje
zainteresowania i pasje lub odkryć nowe
formy aktywności, na które w ciągu roku
szkolnego nie ma czasu.
Co więc robić w wakacje w naszym
mieście???
Jak co roku dla najmłodszych, w poniedziałki
i środy, organizowane są poranki ﬁlmowe, do
stałego kanonu zajęć, które cieszą się dużą
popularnością, weszły lekcje gry na pianinie,

w których uczestniczą zarówno młodsze
dzieciaki , jak i młodzież. Systematycznie
odbywają się warsztaty wokalne w ramach
Studia Do Mi Sol, na które zapraszamy nie
tylko stałych uczestników, ale również tych,
którzy w wakacje chcą po prostu sobie
pośpiewać – nie tylko pod prysznicem. Od
poniedziałku do czwartku od godz. 9.00 –
10.30 odbywają się zajęcia taneczno –
ruchowe, na które mogą przyjść dzieci i
młodzież w różnym wieku.
W sierpniu „ruszają” warsztaty teatralne w
ramach Studia Teatralnego Huta. W te
wakacje będzie zmieniona forma zajęć –
konsultacje aktorskie będą odbywać się w
formie indywidualnej lub w małych, 4 osobowych grupach, uczestnicy przygotują
baśń, którą wystawią dla najmłodszych po
ustabilizowaniu się sytuacji
epidemiologicznej.
Najmłodsze dzieci, od 5 – 7 lat serdecznie
zapraszamy z mamami na zajęcia rytmiczno
– taneczne Exodus – mini, gwarantujemy
świetną zabawę i dużą dawkę ruchu z
pomponami!
Dla spragnionych odrobiny chłodu w upały,
do końca sierpnia działa basen na ul.
Powstańców Śląskich.
Zachęcamy wszystkich do zapoznania się ze
szczegółową ofertą wakacyjną BiK w
Zawadzkiem na naszej stronie internetowej
kultura.bikzawadzkie@gmail.com,
informacji szczegółowych może udzielić
specjalista ds. kultury w BiK Małgorzata
Rabicka pod nr tel. 535447453.
Zajęcia letnie potrwają do końca sierpnia, ale
jak pokazało życie, wiele osób, które w
wakacje rozpoczęły przygodę ze sztuką,
rozwija swoje umiejętności w trakcie roku
szkolnego, w sekcjach artystycznych
działających w BiK.
Nic, tylko skorzystać i podzielić się swoją
pasją!
Małgorzata Rabicka - specjalista ds. kultury
w BiK w Zawadzkiem
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Sport
Skat

Piłka nożna

Mistrzostwa Klubu Skat
„Kuźnia” Zawadzkie

M

Utrzymanie bez gry

J

ak informowaliśmy w 1 lutowym
numerze Krajobrazów rozgrywki miały
się rozpocząć 15.03 wyjazdowym
meczem z KS Unia Krapkowice II. Do
inauguracyjnego meczu II rundy jednak nie
doszło. Po decyzji Opolskiego Związku Piłki
rozgrywki II rundy zostały odwołane.
Dobrze się stało bo nasza drużyna zamykała
tabelę i tym samym utrzymała się w kl. A bez
gry. Trener Sławomir Pawlak był jednak, że
po dobrej końcówce I rundy był pewny, że
i tak by się utrzymała w sportowej
rywalizacji. W sezonie 2020-2021 drużyna
będzie rozgrywała w grupie V w której
będzie aż 16 drużyn. W kadrze drużyny nie
nastąpiły większe zmiany. Zostały rozegrane
mecze kontrolne, które zakończyły się
wynikami: z Orłem Pawonków 4:1, LZS
Piotrówka 0:4, LZS Jemielnica 0:3 oraz LKS
Grodziec 0:1.

Terminarz rozgrywek na sierpień i rzesień
przedstawia się następująco:
ź
ź

ź
ź
ź

ź
ź

09.08.2020 r. godz.17.00
KS Szczedrzyk - Stal Zawadzkie
16.08.2020 r. godz.14.00
Stal Zawadzkie - LKS Rzemiosło
Dziewkowice
23.08.2020 r. godz.17.00
LZS Radawie – Stal Zawadzkie
29.08.2020 r. godz.17.00
Stal Zawadzkie - LKS Victoria Żyrowa
06.09.2020 r. godz.13.30
KS Unia II Żywocice Krapkowice - Stal
Zawadzkie
13.09.2020 r. godz.16.30
LZS Sokół Leśnica - Stal Zawadzkie
20.09.2020 r. godz.16.00
Stal Zawadzkie - LZS Błękitni Jaryszów

Tenis stołowy

istrzostwa Klubu Skata „Kuźnia”
Zawadzkie sezonu 2019/2020
planowo miały się zakończyć w
miesiącu kwietniu. Jednak ze względu na
pandemię zostały przerwane na ponad 3
miesiące. W rozegranych w miesiącu lutym
oraz początku marca 4 turniejach kolejno
zwyciężali: w XXIV Antoni Świtała (KS
Kuźnia) z wynikiem 1967 pkt. XXV turniej
wygrał Roman Skubała (KS Skat-Lub
Kochcice) jego wynik to 2274 pkt. Ostatni
przed przerwą XXVI turniej rozegrany
5.03.2020 ponownie wygrał Antoni Świtała z
wynikiem 1804 pkt. Klasyﬁkacja po 26
turniejach czołówka przedstawiała się
następująco: A.Świtała 41704 pkt. 2. Marcin
Szymski (Victoria Chróścice) 40634 pkt. 3.
Leopold Dybowski 39742 pkt. 4. Józef
Waloszek (obaj KS Kuźnia) 37828 pkt. 5.
Jerzy Stanulla (DK Strzelec Strzelce Op.)
37575 pkt. Były różne wersje kontynuacji
wzgl. zakończenia mistrzostw po dotychczas
rozegranych turniejach. Postanowiono
poczekać na rozwój sytuacji. Po zniesieniu
obostrzeń postanowiono dokończyć
mistrzostwa. XXVII turniej został rozegrany
18.06.2020 r. Zwycięzcą został Henryk
Kukowka (KSS Pawonków) 2554 pkt. W
XXVIII oraz XXIX turnieju najlepszy okazał
się Jerzy Stanulla uzyskując odpowiednio:
1979 i 2360 pkt. Ostatni XXX turniej wygrał

Paweł Grohs (KSS Pawonków) 2022 pkt. W
ostatnich 4 turniejach ze względów
zdrowotnych nie zagrali A.Świtała oraz
M.Szymski. Zawodnik Kuźni Zawadzkie
skorzystał z możliwości regulaminowych,
otrzymując za każdy nierozegrany turniej
800 pkt. co pozwoliło mu ostatecznie zdobyć
tytuł wicemistrzowski. Mistrzem został
kolega klubowy Antoniego Leopold
Dybowski z wynikiem 46519 pkt. Kolejne
miejsca zajęli: 2 A.Świtała 44904 pkt. 3.
Jerzy Stanulla 44108 pkt. 4. Józef Waloszek
41924 pkt. 5. Józef Pudełek 41844 pkt. 6.
Roman Kościelny (obaj Skat Kolonowskie)
41401 pkt. 7. Reinhold Brysch 40997 pkt. 8.
Franciszek Świtała (obaj Kuźnia) 40430 pkt.
9. Marin Szymski 40364 pkt. 10. Leon
Deptała (Skat Kolonowskie) 39448 pkt. W
mistrzostwach sklasyﬁkowano 39
zawodników a w sumie w czasie 30 turniejów
zagrało 596.
Corocznie rozgrywano w okresie lipiec
sierpień turnieje pod umowną nazwą „Puchar
Lata”. Tegoroczna edycja jednak się nie
odbędzie z uwagi na brak możliwości
skorzystania z lokalu w Zawadzkiem. 9
sierpnia zostaną rozegrane XXII
Mistrzostwa Miasta i Gminy Zawadzkie.
Turniej odbędzie się w Żędowicach w lokalu
Firmy Bronder. Początek o godz. 9.00.

Ligowe rozgrywki

Z

podobnych powodów co mistrzostwa
Klubu Kuźnia storpedowane zostały
rozgrywki ligowe prowadzone przez
Polski Związek Skata. Odbyła się tylko II
kolejka, której gospodarzem był nasz klub. Z
uwagi na brak odpowiedniego lokalu w
gminie turniej został rozegrany w OpoluW ó j t o w e j W s i . Ty m r a z e m w
przeciwieństwie do I kolejki drużyna grająca
w składzie: Leopold Dybowski (3858),
Ernest Bryłka (3208), Antoni Świtała (3146)

oraz Józef Ludwig (2267). (w nawiasie
zdobyte punkty) spisała się dużo lepiej
zaliczając 15 pkt. co spowodowało awans z
23 na 14 miejsce w tabeli. Kolejne 2 kolejki
zostały odwołane. Do rozegrania pozostały
więc 4 kolejki, które planowane są do
rozegrania w miesiącu wrześniu i
październiku. Najbliższe odbędą się 19.09.
2020 r. w Rogowie, a 20.09.2020 r. w
Pszczynie.
Franciszek Świtała

Dokończenie sezonu
we wrześniu

W

rozgrywkach III ligi męskiej
gdzie występuje zespół KTS
MOKSiR Zawadzkie rozgrywki
sezonu 2019-2020 zostały zakończone po
rozegraniu 16 na planowane 22 kolejki.

Mistrzem została drużyna LZS Odra Kąty
Opolskie II wyprzedzając MGOK Gorzów
Śl. Nasza drużyna po 16 kolejkach plasowała
się na 7 miejscu z 15 pkt. Najlepiej
z zawodników KTS MOKSiR spisywał się
Maciej Malecha, który w rankingu
indywidualnym został sklasyﬁkowany na
3 miejscu. Ponadto w rozgrywkach
uczestniczyli: Leon Kunaszweski, Konrad
Kołacha, Jacek Barański, Marcin Bula,
Tomasz Szyguda, Krystian Małczak i Rafał
Jurewicz. Zostaną rozegrane przeniesione
z pierwszej połowy roku mistrzostwa
województwa młodzieżowców (30.08),
indywidualne mistrzostwa żaków (05.09)
indywidualne i drużynowe mistrzostwa
województwa w kategorii młodzików,
kadetów i juniorów. Szanse na medale mają
Anna Bonk oraz Maciej Malecha.
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