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„Wakacyjna Redakcja”
w Żędowicach

W

d n i u 1 9 s i e r p n i a 2 0 2 0 r.
w Żędowicach zagościł Strzelec
Opolski w ramach Akcji
„Wakacyjna Redakcja”. Impreza odbyła się
na boisku przy ulicy Stawowej
w Żędowicach. Mieszkańców Żędowic nie
przestraszył padający deszcz. Redakcja

tygodnika zorganizowała liczne konkursy
z nagrodami, co bardzo ucieszyło
najmłodszych. Podczas imprezy strażacy
z OSP Żędowice zaprezentowali wóz
strażacki. Imprezę umilił słodki poczęstunek
przygotowany przez Stowarzyszenie Kobiet
Żędowickich.

Kobiety Żędowickie w Radiu Silesia

W

dniu 25 lipca br. członkowie
Stowarzyszenia Kobiet
Żędowickich byli gośćmi Radia
Silesia. Stowarzyszenie reprezentowało
5 kobiet i jeden mężczyzna. Audycję
prowadził Marek Malarz Biesiadny i Tomasz
Nawała. Audycja była okazją do
porozmawiania nie tylko o prężnej
działalności stowarzyszenia, ale i o samych
Żędowicach. Super promocja! Na
zakończenie kobiety ze stowarzyszenia
wręczyły prowadzącym koszyk z lokalnymi
produktami.

Dodatkowe środki europejskie
dla gminy Zawadzkie
"Opolskie na żywo"
w Zawadzkiem

Z

awadzkie po raz drugi było gwiazdą
programu "Opolskie na żywo".
Nagranie miało miejsce w dniu 22
sierpnia br. Studio plenerowe mieściło się na
terenie obiektu rekreacyjnego przy stawie
hutniczym w Zawadzkiem. Na szczęście
gwałtowna ulew, która pojawiła się
w Zawadzkiem w połowie nagrania, nie
przestraszyła ani zaproszonych gości ani
prowadzących. W audycji przedstawiono
najciekawsze miejsca w gminie Zawadzkie
m.in. zabytkowe miejsca sakralne, zameczek
przy ul. Czarnej, młyn wodny Państwa Thiel.
Program był okazją do zaprezentowania
osób, które chciały podzielić się swoimi
zainteresowaniami oraz talentami. Gośćmi
programu byli m.in. Kamil Kulej - alpinista,
który pokazał jak wygląda jego plecak na
wyprawy, strażacy z OSP Zawadzkie,

karatecy z Klubu Karate Nidan, podopieczni
kółka wokalnego i teatralnego Hanna
Elektorowicz i Łukasz Woyciechowski oraz
Lena Zientek, która fenomenalnie
zaśpiewała fragment piosenki Anny Jantar
"To co mam". W części gastronomicznej
przygotowano roladę z kurczaka z farszem
z udka z kurczaka wędzonego i puree
groszkowym oraz pizzę z kaszanką.

S

ubregion Kędzierzyńsko-Strzelecki
pozyskał kolejne spore
doﬁnansowanie termomodernizacji
budynków użyteczności publicznej.
Dodatkowe 800 tysięcy złotych ze środków
unijnych otrzyma trzech parterów projektu:
Zawadzkie, Reńska Wieś i powiat strzelecki.
W dniu 19 sierpnia br. umowę podpisali
marszałek województwa opolskiego Andrzej
Buła oraz prezydent Kędzierzyna- Koźla

Sabina Nowosielska. Dodatkowe środki dla
naszej gminy przeznaczone zostaną na
termomodernizację hali sportowej
w Zawadzkiem.
W imieniu władz samorządowych
i mieszkańców gminy Zawadzkie składamy
serdeczne podziękowania dla Zarządu
Województwa Opolskiego i marszałka
Andrzeja Buły za wspieranie inicjatyw
społecznych gminy Zawadzkie.

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

W

dniu 29 czerwca 2020 r. odbyło się
kolejne posiedzenie sesji Rady
Miejskiej w Zawadzkiem.
W posiedzeniu brało udział 13 radnych. Na
sesji zostały podjęte następujące uchwały:
1) Nr XVIII/137/20 w sprawie zwolnienia od
podatku od nieruchomości dla
przedsiębiorców ponoszących negatywne
konsekwencje ekonomiczne z powodu
CIVID-19,
2) Nr XVIII/138/20 w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Zawadzkiego wotum
zaufania,
3) Nr XVIII/139/20 w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego bilansu gminy
Zawadzkie za 2019 r.,
4) Nr XVIII/140/20 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania ﬁnansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy
Zawadzkie za 2019 r.,
5) Nr XVIII/141/20 w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Zawadzkiego absolutorium
z tytułu wykonania budżetu gminy
Zawadzkie za 2019 r.,
6) Nr XVII/142/20 w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2020 r.,
7) Nr XVIII/143/20 w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Zawadzkie,
8) Nr XVIII/144/20 w sprawie określenia
średniej ceny jednostki paliwa w gminie
Zawadzkie na rok szkolny 2020-2021,
9) XVIII/145/20 o zmianie uchwały
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży
Pożarnej,
10) Nr XVIII/146/20 w sprawie
sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
w uchwale w sprawie zniesienia formy
ochrony przyrody z drzew uznanych za
pomniki przyrody,
11) Nr XVIII/147/20 w sprawie uchylenia
uchwały w sprawie uzgodnienia
przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych
pomników przyrody,
12) NR XVIII/148/20 w sprawie uzgodnienia
przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych
pomników przyrody,
13) Nr XVIII/149/20 w sprawie
przygotowania projektu Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania
ścieków w gminie Zawadzkie,
14) Nr XVIII/150/20 w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy ﬁnansowej.
Radni zapoznali się i przyjęli również Raport
o stanie gminy Zawadzkie za 2019 r.

Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęły
następujące wnioski:
1) radnego Pawła Małeckiego i radnego
Huberta Hatlapy o zmniejszenie o kwotę
6 tyś. zł środków na zadanie rozbudowa drogi
gminnej nr 105683O ul. Zielonej w Kielczy
i usunięcie zadania opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
zadania pn.: Budowa sieci oświetlenia
drogowego w ulicy Kolejowej
w Zawadzkiem.
Wniosek przegłosowano głosami 7 „za”,
5 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
2) radnego Michała Rytla o przesunięcie
inwestycji rozbudowa drogi gminnej nr
105649O ul. Żeromskiego i drogi gminnej nr
105648O ul. Ks.Wajdy w Żędowicach na
miesiąc sierpień 2020 r. a pozostawienie
inwestycji „Budowa sieci oświetlenia
drogowego w ulicy Kolejowej
w Zawadzkiem”.
Wniosek przegłosowano głosami 6 „za”,
5 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.
3) radnej Agnieszki Jamrozik i radnego
Pawła Małeckiego o następującej treści:
w związku ze zmianami organizacyjnymi
placówek oświatowych polegającymi na
łączeniu oddziałów klasowych w szkołach
naszej gminy, wnioskuję się o jednolite
podjęcie decyzji w sprawie łączeń klas w
szkołach podstawowych. Ponadto opierając
się o art. 110 ust.5 ustawy z 14 grudnia 2016 r.
– Prawo oświatowe (Dz.U. z 2009 r.,
poz.1184); § 17 ust.8. ust. 9 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z 28 lutego
2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji
publicznych szkół i publicznych przedszkoli
(Dz.U. z 2019 r., poz. 502) wnioskuje się
o aneksowanie arkuszy organizacyjnych
wyżej wymienionych placówek
oświatowych.
Wniosek przegłosowano głosami 8 „za”,
2 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
4) Wniosek radnego Józefa Romberg
o zwołanie Komisji Wspólnej (dodatkowej)
w temacie spraw związanych z oświatą
w naszej gminie, a konkretnie tematu
restrukturyzacji oświaty - planowane
łączenie klas.
Wniosek przegłosowano głosami 8 „za”,
5 „przeciw”.
Następna sesja odbędzie się 31 sierpnia 2020
r., a uchwały podjęte na sesji dostępne są na
stronie www.bip.zawadzkie.pl.
OS

Zawadzkie, dnia 24 sierpnia 2020 r.

PIĄTY KOMUNIKAT
Burmistrza Zawadzkiego
w sprawie stopniowego otwierania Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem dla klientów
Zawiadamiam, że od dnia 01 września 2020 r. zostanie otwarta kasa w Urzędzie
Miejskim w Zawadzkiem. Klienci będą mogli dokonywać wpłat w kasie bezpośrednio,
czyli bez konieczności telefonicznego umawiania się z urzędnikiem, ale przy zastosowaniu
niżej wyszczególnionych zasad:
ź obowiązuje zakrycie ust, nosa o dłoni zgodnie z obowiązującymi
wymogami
w tym swoją
powodem do dumy,
niech obdarowują
zakresie (maseczka, rękawiczki)
miłością i szacunkiem, a chwile spędzone wspólnie
ź przy okienku kasy może przebywać tylko jedna osoba
ź pozostałe osoby chcące dokonać wpłat będą oczekiwały przed budynkiem urzędu
z zachowaniem zasad ochrony osobistej (maseczki i zachowanie dwumetrowego
odstępu w kolejce)
ź po wyjściu klienta z budynku będzie mogła wejść kolejna osoba.
Wewnątrz urzędu, przy drzwiach umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk.
Proszę pamiętać o zdezynfekowaniu dłoni (również z nałożonymi rękawiczkami)
bezpośrednio po wejściu do urzędu i przed wyjściem z urzędu oraz o zachowaniu
dwumetrowego odstępu w kontakcie z urzędnikiem i przy mijaniu się z inną osobą.
Pomimo stopniowego uruchamiania urzędu zachęcam do załatwienia 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.
Wprowadzone na czas epidemii rozwiązania organizacyjne w urzędzie mają na
celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno klientom, jak i pracownikom urzędu, w ramach
działań prewencyjnych ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa.
Proszę o wyrozumiałość.

44. Pielgrzymka na Jasną Górę

W

czwartek dnia 20 sierpnia br. po
Mszy św. o godz. 8, spod kościoła
pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Zawadzkie wyruszyła na 44. Pieszą
Pielgrzymkę na Jasną Górę grupa
"2 ﬁoletowa", która łączyła dwie grupy
z Zawadzkiego i Dobrodzienia. Ze względu
na panującą w naszym kraju pandemię
pielgrzymka odbyła się w innej formie
i miała charakter jednodniowy. Grupa

Koncert dyplomowy Roberta Signusa

Wspomnienie o Śp. Józeﬁe Mirowskim
organizatorem i zarazem uczestnikiem wielu
imprez, miłośnikiem tenisa ziemnego.
Poprzez swoje aktywności działał na rzecz
promocji gminy Zawadzkie. Spełniał się
również literacko. Był autorem wielu
fraszek. Najbliższe Jego sercu zostały
wydane w dwóch pozycjach książkowych:
„Skład zalet i wad” oraz „Pół żartem i na
serio”.
Poniżej prezentujemy kilka fraszek:
„BRAWUROWY KIEROWCA”
Kiedy jestem kierowcą na drodze,
po rozum do głowy niechętnie chodzę.

P

an Józef Mirowski urodził się w 1937
r. w Wielkiej Wsi (woj. łódzkie).
W gminie Zawadzkie mieszkał od
1981 r. Przez ponad 20 lat kierował
placówkami oświatowymi na
Opolszczyźnie, w tym w latach 1981 – 1985
był Dyrektorem Zbiorczej Szkoły Gminnej
w Zawadzkiem, zaś po reorganizacji, w
latach 1985-1986- Szkoły Podstawowej nr 1.
Był również działaczem sportowym-

„ZGUBNA PAZERNOŚĆ”
Kto za szybko się bogaci,
szybko może wszystko stracić.
„MA KLASĘ”
Najzwyklejszy jej gest
Świadczy o tym, kim jest.
„GODNI UZNANIA”
Tym winniśmy oddawać cześć,
Dzięki którym mamy co jeść.

ﬁoletowa, pod przewodnictwem
o. Waldemara Polczyka OFM i o. Wiktor
Lata OFM wędrowała z Zawadzkiego do
Gwoździan. Prócz naszych franciszkanów
w pielgrzymce wędrowali także szef
opolskiej pielgrzymi ks. Marcin Ogiolda,
a trasa została zabezpieczana przez ks.
Tomasza Jałowego. Miejmy nadzieję, że
w przyszłym roku będziemy mogli już razem
przeżywać pielgrzymkę.

D

nia 23.08.2020r. odbył się egzamin
dyplomowy Roberta Signusa ucznia V roku w Diecezjalnym
Instytucie Muzyki Kościelnej w Opolu
w klasie p. Macieja Lamma, organisty
katedralnego. O godz. 11.00 w paraﬁi NSPJ
w Zawadzkiem odbyła się msza dyplomowa,
a o godz. 17.00 w kościele św. Wawrzyńca
w Strzelcach Opolskich koncert dyplomowy.
Skąd pomysł na organy? Czasami grałem
fragmenty nieszporów w moim rodzinnym
kościele w Żędowicach i zafascynował mnie
ten instrument i śpiew ludzi. Dodatkowo
kończąc Państwową Szkole Muzyczną
w Strzelcach Op. grałem utwór Roberta
Schumanna, który był przepełniony
pięknymi akordami i harmonią. Wtedy

postanowiłem, że chce uczyć się na organach
i być dobrym organistą. Ale to dopiero po
ukończeniu Gimnazjum. Szukałem z mamą
w internecie, czy jest jakaś szkoła, w której
kształcą organistow. Znaleźliśmy. I do niej
wstąpiłem, jeszcze do byłego budynku na ul.
Kominka w Opolu. Uczyłem się gry,
techniki, zagadnień związanych z historią
muzyki, prawodawstwa muzyki, roku
i śpiewu liturgicznego, organoznawstwa
i innych przedmiotów. I tak minęło 5 lat..
Obecnie gram w kościołach pw. NSPJ
w Zawadzkiem, Narodzenia Najśw. Maryi
Panny w Centawie i św. Jadwigi Śląskiej
w Błotnicy Strzeleckiej. Okazyjnie grywam
w mojej rodzinnej paraﬁi w Żędowicach.
Miałem wiele okazji grac na przeróżnych
organach, nawet w Bazylice na Górze sw.
Anny. Co planuje dalej? Na pewno ciągle się
dokształcać. Prof. Bączkowicz zawsze
mówił, że trzeba zawsze dążyć do perfekcji,
ale nie jest łatwo stać się perfekcyjnym. To
długa droga. Myślę, że jeszcze wrócę do
DIMKu na kierunek dyrygentura, ale to
w dalekich planach. A czy gdzieś będę stałym
organistą? Tego nie wiem. Zobaczymy, jaką
drogę obrał dla mnie Pan Bóg.
Robert Signus
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Laur Ziemi Strzeleckiej

L

auryZiemi Strzeleckiej (dotyczy
wybitnych osiągnięć naukowych,
twórczych, sportowych oraz
działalności na rzecz samorządności
i wolontariatu kandydata)
Tylko praca daje okazję odkryć nam nas
samych, pokazać to, czym naprawdę
jesteśmy, a nie tylko to, na co wyglądamy.
/Joseph Conrad/
Dominik Panchyrz – uczeń Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Wincentego
z Kielczy w Kielczy - zapisał się na kartach
naszej szkoły jako osoba pracowita,
pomocna, sumienna i życzliwa. Wykazał jak
wartościowym jest człowiekiem, udzielając
się w różnych dziedzinach. Rokrocznie
uzyskiwał świadectwa z wyróżnieniem,
godnie reprezentował szkołę w zawodach
sportowych i konkursach przedmiotowych.
W roku szkolnym 2019/2020 zakwaliﬁkował
się do etapu Wojewódzkiego Konkursu

Mały basen – duże możliwości?

Historycznego i uzyskał tytuł laureata,
zdobywając 85 % punktów. W roku
szkolnym 2018/2019 otrzymał wyróżnienie
na etapie powiatowym konkursu Jugend
trägt Gedichte vor. W bieżącym roku
szkolnym zakwaliﬁkował się do drugiego
etapu konkursu Poliglota. Wykazał się
szczególnymi uzdolnieniami artystycznymi.
Swoimi występami uświetniał uroczystości
szkolne i środowiskowe m.in. dożynki,
kiermasze świąteczne, rokrocznie
reprezentował szkołę w Konkursie Piosenki
Turystycznej (w roku szkolnym 2019/2020
zajął ze swoją grupą II miejsce), Konkursie
Piosenki Leśnej, Festiwalu Piosenki
Obcojęzycznej. Udzielał się w ramach
szkolnego wolontariatu. Pełnił funkcję
przewodniczącego klasy.
Wykazywał się zawsze wzorową postawą
uczniowską. Służył pomocą w nauce
koleżankom i kolegom. Dzięki swojej pracy
i zaangażowaniu zyskał szacunek kolegów,
koleżanek, nauczycieli oraz osób
współpracujących ze szkołą.

Ostatnie pożegnanie

„Są pożegnania, na które nigdy nie
będziemy gotowi. Są słowa, które zawsze
wywoływać będą morza łez i są takie osoby,
na myśl o których zawsze zasypie nas lawina
wspomnień..."
Śp. WIESŁAWA MARIA OGÓREK

U

rodzona w Kowlu, 25 marca 1941
roku, zmarła w Kochanowicach, 31
lipca 2020.
Od roku 1945. związana ze Śląskiem.
Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego
im. A. Mickiewicza w Lublińcu, w latach
1 9 5 8 - 1 9 6 3 s tu d i o w a ł a n a Wy d z ia l e
Filologiczno-Historycznym w Wyższej
Szkole Pedagogicznej w Opolu. Magister
ﬁlologii polskiej. Swą przygodę ze szkołą
rozpoczęła w 1963 roku. Zatrudniona
w Technikum Hutniczym w Zawadzkiem na
stanowisku nauczyciela języka polskiego
i historii. Nauczała także w Wieczorowym
Technikum Hutniczym dla Pracujących przy
Hucie im. Gen. Świerczewskiego, Zespole
Szkół Hutniczo-Mechanicznych Huty
"Andrzej" i Zespole Szkół Zawodowych
w Zawadzkiem.
"Dzięki bezpośredniemu i wyjątkowemu
usposobieniu jest szczególnie lubiana
przez młodzież i grono nauczycielskie" możemy przeczytać w jednym
z dokumentów oceniających pracę tej
wybitnej zawadczańskiej polonistki.
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Była wieloletnim opiekunem Szkolnego
Koła Recytatorskiego, twórczynią wielu
niezapomnianych inscenizacji i akademii,
wychowawcą, pedagogiem, nauczycielem.
Stale doskonaliła się, przechodząc przez
kolejne etapy nauczycielskiego awansu.
W 1967 r. zdała egzamin kwaliﬁkacyjny,
w 1972 została nauczycielem
dyplomowanym, a dwa lata później Kurator
Okręgu Szkolnego w Opolu powołał
p. Wiesławę Ogórek na stanowisko profesora
szkoły średniej. Ukończyła Studium
Podyplomowe w Opolu (1976) oraz Studium
specjalne z języka polskiego dla nauczycieli
szkół ponadpodstawowych (1987).
Wielokrotnie nagradzana za wybitne
osiągnięcia w pracy dydaktycznej
i wychowawczej - m. in. Nagrodami Ministra
Oświaty i Wychowania (1974), Dyrektora
Zespołu Szkół Hutniczo-Mechanicznych
Huty "Andrzej" w Zawadzkiem.
Uhonorowana Medalem 40-lecia Polski
Ludowej (1984).
1 września 1995 roku pani Wiesława Ogórek
przeszła na emeryturę, ale deﬁnitywnie nie
zakończyła współpracy z zawadczańską
placówką. Kontynuowała ją, przygotowując
kolejne roczniki do egzaminu dojrzałości, aż
do 2000 roku.
Nauczycielka, polonistka, autorytet. Wzór do
naśladowania dla młodych nauczycieli,
koleżanka z pracy, przyjaciółka... Pani
Wiesia...
To n i e z w y k ł a k o b i e t a - p a s j o n a t k a
czytelnictwa, która zawsze starała się "być na
bieżąco", zapoznawać z nowościami
wydawniczymi, mimo postępującej choroby
oczu, uniemożliwiającej Jej poświęcenie tyle
czasu, ile by pragnęła, swemu hobby. Ciepła,
otwarta, przyjazna ludziom. Potraﬁła słuchać
innych, rozmawiać z uczniami, ich
rodzicami, ale także z współpracownikami i
przełożonymi. To prawdziwa skarbnica
wiedzy - erudytka znająca historię miasta,
w którym spędziła tak wiele lat, i ludzi,
którzy z nim byli związani. Po trosze ﬁlozof,
historyk sztuki, znawca teatru i literatury, ale
przede wszystkim CUDOWNY
CZŁOWIEK, który nie zostawił nikogo
w potrzebie. Nigdy nie odmówiła pomocy
zagubionemu uczniowi! Niezwykła
rozmówczyni, której opowieści można było
słuchać godzinami...
Taką pozostanie w naszej pamięci.
Agnieszka Miksa

O

d 4 lipca otwarty jest basen na ul.
P o w s t a ń c ó w Ś l ą s k i c h . Wi e l u
starszych mieszkańców
Zawadzkiego pamięta ten obiekt jeszcze
z dzieciństwa, a wspomnienia wakacyjnych
dni spędzonych na „małym basenie” do dziś
wywołują uśmiech na twarzy. Niestety jest to
jedyne miejsce wodnej rekreacji w naszym
mieście i przystosowane raczej dla dzieci.
Od wielu lat młodzież i dorośli marzą
o dużym basenie i komfortowym otoczeniu –
prysznicach, przebieralniach, leżakach, czy
małej gastronomii na terenie kąpieliska. Póki
co budżet naszej gminy nie pozwala na tak
dużą inwestycję, jaką jest budowa
pełnowymiarowego odkrytego lub krytego
basenu, więc w upalne dni musimy docenić
to, co mamy.
Muszę się przyznać, że długo myślałam, co
można napisać o basenie, który lata
świetności ma już dawno za sobą. Kilka razy
dziennie przejeżdżam koło kąpieliska
i stwierdzam, że mimo wszystko cieszy się
dużym powodzeniem – szczególnie wśród
mam z maluchami , ale i starszych dziecitym bardziej, że z powodu pandemii
większość kolonii i obozów nie zostało
zorganizowane.
Jak wygląda upalny dzień na basenie? O to
pytałam Pana Andrzeja Rolę – ratownika
i trenera pływania.
Okazuje się, że przez całe wakacje można
korzystać z nauki pływania. Chętni
doskonalą pod okiem fachowca swoje
umiejętności pływackie - jest około 15 osób,
które systematycznie przychodzą na basen
i efekty treningów są widoczne. Pod okiem
trenera możliwa jest wstępna nauka pływania
dla najmłodszych – to oswajanie z wodą,
ćwiczenia wypornościowe oraz nauka
„strzałki” na brzuchu i na plecach. Są dzieci,
które na basenie spędzają dosłownie cały
dzień – od rana do wieczora. Trener już
„wyłowił” kilka prawdziwych talentów –
Mateusz przepływa w niezłym stylu ponad
100 długości basenu i od ubiegłego roku
zrobił ogromne postępy, wielu małych
pływaków pokonuje 30 długości. To niezłe
wyniki, jak na amatorów! Warto więc jeszcze
skorzystać z darmowych lekcji pływania pod
okiem mistrza. Okazuje się, że nie wymiary
basenu są kluczowe, by zacząć pływać, ale
chęci i dobry nauczyciel.
Pan Andrzej jest magistrem wychowania
ﬁzycznego, ukończył Akademię
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, od
1984r. jest ratownikiem wodnym. Na co
dzień pracuje w Międzyszkolnym Ośrodku
Sportowym w Opolu jako trener pływania.

Woda to jego żywioł, a pływanie i praca
z dziećmi, i młodzieżą jest pasją. Wychował
3 medalistów i 15 ﬁnalistów Mistrzostw
Polski w Pływaniu.
Sam na swoim koncie ma wiele sukcesów.
Jest 32 – krotnym medalistą Mistrzostw
Polski w Pływaniu, 4 razy pobił rekord Polski
– 2 razy w pływaniu na 50 m. stylem
motylkowym i w sztafecie 4 x 200 m. stylem
dowolnym w Klubie WKS Śląsk Wrocław.
Kolejny rekord pobił w 1986r. w Gdańsku,
płynąc w sztafecie 4 x100 m. stylem
dowolnym. Do kolejnego rekordu na
Mistrzostwach Polski seniorów w 1986 r. na
dystansie 200 m. stylem dowolnym zabrakło
TYLKO 0,038s.!!! Pan Andrzej zajmował
czołowe lokaty w Pucharze Świata w Paryżu
oraz został Mistrzem Spartakiad w Soﬁi
i Dunaujvaros.
Przed nami ostatni tydzień wakacji i ostania
szansa na skorzystanie z lekcji pływania pod
okiem profesjonalisty!
Serdecznie dziękujemy Panu Andrzejowi za
pełnienie funkcji Ratownika na naszym
małym basenie, za otwartość i dzielenie się
swoją pasją pływacką z dzieciakami
i młodzieżą.
„Wakacje na basenie to jedyna szansa, bym
mógł popływać codziennie pod okiem
trenera. W ciągu roku nie mam takiej szansy.
Już czekam na następne lato”.
„Bardzo lubię Pan Andrzeja, lubię
przychodzić tu na basen. Jest dużo kolegów
i bijemy rekordy w pływaniu na różne
dystanse”.
„Nie potraﬁę dobrze pływać, ale przyjemnie
jest ochłodzić się w wodzie, no i nie boję się,
bo ratownik cały czas nas pilnuje”.
„Jest fajnie! Nawet młodsi mogą sobie
popływać, a Pan Ratownik jest miły
i uśmiechnięty”.
„Na basen przychodzę z dzieciakami, może
otoczenie i sam obiekt nie zachwycają, ale
osoba Ratownika wynagradza te
niedogodności. To prawdziwy profesjonalista na naszym nieprofesjonalnym
basenie”.
To tylko niektóre przytoczone wypowiedzi
dzieciaków i rodziców, którzy lato spędzili
na basenie. Mamy nadzieję, że za rok ten
obiekt będzie wyremontowany, a może
znajdą się pieniądze na kolorowe leżaki
i stworzenie strefy rekreacyjnej? Mały basen
też może być piękny!!!
Małgorzata Rabicka – specjalista ds.
kultury w BiK w Zawadzkiem
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lizać”

W samo południe...Kultura starsza niż Rzym
wyprawa (nie tylko kulinarna) na Sardynię
Wybrzeże Amalﬁ

Co warto zjeść i wypić na Sardynii?
Kuchnia Sardynii ma ponad 1000 lat!!!Jest
tak różnorodna , jak sama wyspa i od wieków
ulegała różnym wpływom. Jeżeli myślicie,
że wiecie wszystko na temat kuchni włoskiej,
a więc i sardyńskiej, to jesteście w wielkim
błędzie. Nie ma ona wiele wspólnego
z typową kuchnia włoską. Owszem, zjecie tu
pizzę, czy spaghetti, ale...jesteście gotowi na
spróbowanie żywego sera z czerwiami (dla
niewtajemniczonych, to larwy apodialne),
czy osuszoną ikrę z tuńczyka
błękitnopłetwego?
Kuchnia Sardynii to pochwała prostoty, to
kuchnia pasterzy i rolników. A więc na
stołach królują zioła – przede wszystkim
mięta, mirt, koper, jałowiec, mięsa,
szczególnie różnego rodzaju salami oraz
doskonałe owcze sery.

S

ardynia to skalista włoska wyspa,
druga pod względem wielkości na
Morzu Śródziemnym. Była już
zamieszkana w okresie neolitu, o czym
świadczą szczątki wielkich budowli
magalitycznych z II tysiąclecia p. n.e. To
warowne wieże obserwacyjne, na wyspie
znajduje się ich ok. 7000! Budowane były
bez użycia zaprawy z ociosanych kamieni
przez mieszkającą tam wtedy cywilizację,
zwaną nuragijską.
W VII w p.n.e na Sardynii pojawili się
Fenicjanie, tworząc faktorie handlowe. W VI
w p.n.e skolonizowali wyspę Grecy, po nich
pojawili się Kartagińczycy, o od ok. 238 r
p.n.e Rzymianie. To właśnie na Sardynię,
już w naszej erze, Rzymianie deportowali do
najcięższych prac w kopalniach chrześcijan –
oczywiście nie było stamtąd powrotu. W V w
n.e na Sardynii pojawili się Bizantyjczycy,
a wybrzeże wielokrotnie najeżdżali
Arabowie.
Od IX w. rozpoczęła się , trwająca aż trzy
wieki, rywalizacja pomiędzy
Genueńczykami a Pizańczykami o wpływy
na wyspie. Kres tej walce położył w 1295r.
papież Bonifacy VII, przekazując wyspę
hiszpańskiemu królestwu Aragonii.
Hiszpanom udało się zapanowań nad całą
wyspą dopiero na początku XV w. Po
Hiszpanach na krótko wyspę zajęli
Brytyjczycy. Później Sardynia traﬁła pod
krótkie rządy Austriaków, którzy wymienili
ją z księstwem Sabaudii za Sycylię. Pod
koniec XVII w. Sardynia była pod krótką
okupacją Francji.
W 1861r. weszła w skład Zjednoczonego
Królestwa Włoch, a od 1948 r. jest Regionem
Autonomicznym Republiki Włoskiej.

Sardynia potencjalną Atlantydą?
Włoski dziennikarz Sergio Frau w książce
„Słupy Herkulesa” stawia tezę, że to właśnie
Sardynia może być mityczną Atlantydą.
Według niego potężne budowle cywilizacji
nuragijskiej oraz jej sztuka przywołują
skojarzenia z opisywaną przez Platona
kulturą Atlantów.

Wakacje na Sardynii?
Na Sardynii można usłyszeć język sardyński,
który należy do grupy romańskiej, posługuje
się nim ok. 1,5 mln. Sardyńczyków. We
Włoszech bywa postrzegany jako dialekt
języka włoskiego, jednak warto wspomnieć,
że większość językoznawców uważa
sardyński za odrębny język. Śledząc historię
Sardynii i wpływy, jakim ulegała, nie
zdziwimy się, że ten język ma wiele
z a p o ż y c z e ń z ł a c i n y, g r e k i , j ę z y k a
arabskiego, katalońskiego oraz włoskiego.
Trzeba z Sardyńczykiem „beczkę soli zjeść”,
zanim Cię zaakceptuje, ale jeżeli już
zdobędziesz zaufanie, to zetkniesz się
z wielką serdecznością, otwartością
i gościnnością.
Sardynia to wyspa kontrastów – jest
przepiękna o każdej porze roku. To także raj
dla żeglarzy.
Sardynia jest jedynym w swoim rodzaju,
otwartym muzeum archeologicznym. To
wyspa tajemniczych „domów wróżek”,
„grobów gigantów”, menhirów, dolomenów
i już wcześniej wspomnianych nuraghów.
Wzdłuż wybrzeży wyspy rozsiane są ruiny
licznych antycznych teatrów.
Sardynia może pochwalić się przepięknymi
strojami ludowymi, każda wioska ma inny
strój i aby poznać wszystkie warto wybrać się
na odpust św. Eﬁsio, który odbywa się
1 maja w Cagliari.

„Każdy naród ma swój chleb, który tworzy
historię – chleb carasau opowiada o historii
Sardyńczyków” - taki napis znajdziemy na
opakowaniu sardyńskiego chleba, który
w niczym nie przypomina nam tradycyjnego
bochenka.
Pane carasau – to płaski chlebek, tradycyjnie
wypiekany w piecu opalanym drewnem.
Ciekawostką jest, że we Włoszech znany jest
jako carta da musica, czyli papier nutowy.
Ciasto wyrabia się z mąki z pszenicy durum
oraz drożdży, soli i wody. Jest pyszny –
chrupki i nieziemsko pachnący!
Sardyńczycy jedzą swój chleb na słodko
i słono, często skrapiają go oliwą i dodają
gruboziarnistej soli. Pane frattau to kawałki
chleba carasau zanurzone w rosole,
z dodatkiem sosu pomidorowego, jajka i sera
pecorino.
Sardynia to wyspa owiec, niektórzy
twierdzą, że ich ilość przewyższa liczbę
mieszkańców. Najważniejszym wyrobem
sardyńskich serowarów od 1700 r. jest
owczy ser pecorino sardo – wytwarzany jest
wyłącznie na wyspie, a jego nazwa
i receptura są prawnie chronione. Są dwa
typy tego sera – słodki dolce i dojrzały
stagionato. Innym serem jest ﬁore sardo,
wytwarzany wyłącznie w prowincjach
Cagliari, Nuoro, Oristano i Sassari. Powstaje
z surowego mleka owczego. Jest lekko
wędzony, ma bardzo bogaty bukiet
aromatów.

A teraz coś dla osób o silnych nerwach!!!!
Wielką osobliwością jest żywy ser casu
marzu – to prawdziwy smakołyk, chociaż
zjedzenie go wymaga nie lada odwagi. Aby
go wyprodukować, zostawia się na świeżym
powietrzu pecorino sardo i pozwala się
muchom serowym znieść jaja, z których
wykluwają się larwy. Gotowy do zjedzenia
ser ma ostry smak, delikatną , miękką
konsystencję i rozsmarowuje się go
z ...larwami!!!!!
Ciekawostką jest, że półprzeźroczyste, białe
czerwie mają ok. 8 mm długości i potraﬁą
skakać na wysokość 15 cm.! Nie, nie
pomyliłam się!!! Co ważne, obecność
żywych larw świadczy o tym, że ser jest
przydatny do spożycia , martwe larwy
sygnalizują, że produkt jest toksyczny.
Przyszedł czas na obiad i primo piatto.
Na Sardynii dostaniemy culurgiones czyli
pyszne pierożki nadziewane farszem
z ziemniaków, sera pecorino i listków mięty.
Cały sekret urody tych pierożków tkwi na
odpowiednim sklejaniu brzegów, tworząc
odpowiedni wzorek. Najczęściej podawane
są z sosem pomidorowym z bazylią i tartym ,
twardym pecorino.
Malloreddus – to sardyńskie gnocchi,
podawane z mięsnym sosem pomidorowym.
Mieszkańcy regionu Barbagia podadzą nam
rosół z niezwykłym makaronem
su ﬁlindeu, czyli nić Boga. Ta pasta powstaje
z cieniutkich nitek suszonego ciasta.
Wykonanie tego makaronu wymaga wielkiej
wprawy, wiedzy i doświadczenia, dlatego to
najrzadziej wykonywany makaron na
świecie!

Bardzo ważnym elementem sardyńskiej
kuchni są zupy z ostryg, langusty, kopru
włoskiego, czy bobu, na bazie jagnięciny czy
baraniny. Warto wspomnieć przy okazji
obiadu o jagnięcinie – ta z Sardynii jest tak
wyjątkowa, że otrzymała znak IGP, Angello
di Sardegna IGP. Jagnięcinę zjemy upieczoną
na rożnie w ziołach, np. w mircie.
Na przystawkę dostaniemy talerz
wyśmienitych, znakomitej jakości wędlin, na
czele z salami. Inną pyszną kiełbasą jest
mustela sardyńska. Produkuje się ją
z polędwicy lub części krzyżowej, doprawia
się anyżkiem i innymi przyprawami, które
nadają jej świetny aromat oraz słodki
i delikatny smak.
Ukoronowaniem talerza z przystawkami jest
bottarga, czyli osuszona i solona ikra
tuńczyka oraz cefala pospolitego.
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A oliwa złoci się w słońcu!

Piękno w podróży – Francja

W parku S’Ortu Mannu w Villamassargia
rośnie 700 drzew oliwnych.
Sa Reina – królowa pamięta jeszcze czasy
średniowiecza i dalej owocuje!!!
Jedną z najlepszych odmian jest bosana,
z której powstaje doskonałej jakości oliva
extra vergine.
Dawniej było to pożywienie biednych
rybaków, dziś to danie wykwintne.
Po obiedzie warto sięgnąć po kieliszek
znakomitego likieru Mirto. Podaje się go
zaraz po wyjęciu z zamrażalnika. Produkuje
się go z jagód i mirtu pospolitego. Sardynia to
kraina słońca i morza, smagana wiatrami,
otulona tajemniczymi mgłami. Jest to więc
raj dla winiarzy i koneserów czerwonego
wina Cannonau. Mówi się, ze to wino dla
odważnych. Wg miejscowych odmiana tych
winogron rośnie tu od 3200 lat,
a szklaneczka trunku zapewnia
mieszkańcom długowieczność- średnia
wieku to ok. 100 lat. Miłośnicy białego wina
muszą spróbować: Vermentino z rejonu
Gallura, Vernaccię z Oristano i słodką
Malvasię z Bossy.

Czas w kuchni - poczuj klimat Sardynii
w zaciszu własnego domu!

Pane carasau
Wykonany w mniej tradycyjny sposób, ale
równie pyszny!

J

Składniki

0
ej chlebowej typ 65
- 350g mąki pszenn e być kaszka manna
oż
- 150g semoliny (m
t
ych drożdży instan
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- 2 łyżeczki susz u
- pół łyżeczki cukr
- łyżeczka soli
- 220ml letniej wody
- 2 łyżki oliwy

Coś dla łasuchów!
Sardyńskie słodycze może wyglądają
niepozornie, ale nie mają sobie równych.
Najsłynniejsze są ciasteczka pasterzy
z okolic Nuoro – sebadas. Pyszne są też
amaretti z Oristano, bezy, ciasteczka
gesminus, candelaus i pardulas z ricottą.
Bucconettes – to pyszne kulki z prażonych
migdałów, które wyglądają jak wielkie
cukierki owinięte w bibułę. Dosłownie
rozpływają się w ustach!
Aranciata nuorese to pyszny deser z okoli
Nuoro. Jest rodzajem nugatu ze smażonej
w miodzie skórki z pomarańczy i siekanych
migdałów. Dawniej podawano przysmak na
liściach cytrusów, a jego wyrabianie wiązało
się ze chrztem. - obdarowywano nim
rodziców chrzestnych. Z kolei papassini
pieczono w noc poprzedzająca święto
zmarłych. To mączne ciasteczka polane
białym lukrem i obsypane kolorowymi
dodatkami. W środku znajdziemy orzechy,
rodzynki lub skórkę z cytryny.
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Sposób wykonania:
Mąkę mieszamy z semoliną ( kaszką manną)
i drożdżami. Dodajemy cukier i sól.
Stopniowo wlewamy ciepłą wodę
i energicznie wyrabiamy ciasto, formując
kulę. Następnie kulę ciasta przekładamy do
miski, przykrywamy lnianą ściereczką
i zostawiamy w ciepłym miejscu na ok. 45
min. W tym czasie ciasto powinno podwoić
swoją objętość. Po tym czasie dzielimy ciasto
na małe kulki – ok. 8, wałkujemy je na
obsypanej mąką stolnicy na bardzo
cieniutkie placki. Smarujemy blachę oliwą ,
układamy nasze cieniutkie chlebki ( tyle, ile
zmieści się na blaszce) i pieczemy w
piekarniku nagrzanym do 240 st. C. Można
włączyć termoobieg.
Po ok. 7- 10 minutach na powierzchni
chlebków zaczną tworzyć się pęcherze,
będzie to przypominało nadmuchana
poduszkę. Wyciągnij blachę z piekarnika
i rozdziel delikatnie warstwy nożem. Każdą
warstwę włóż jeszcze na chwilę do
piekarnika. Chlebek powinien być cieniutki,
rumiany, chrupiący i pachnący.
Buon appetito !
Lato mija,wakacje kończą się za tydzień, ale
przed nami piękny, ciepły wrzesień
i październik – miesiące, które mienią się
kolorami i uwodzą smakami dojrzałych
jeżyn, śliwek, jabłek, i malin. Warto więc
cieszyć się ciepłymi popołudniami w gronie
przyjaciół i rodziny i przygotować pyszny
obiad na świeżym powietrzu. Ciekawe
przepisy na pyszne dania i desery
(wypróbowane!!!!) już w następnym
numerze naszej gazety.
Serdecznie zapraszam do lektury!
Przeczytacie też o kuchni w powiązaniu
z malarstwem i sztuką tworzeniu perfum.
Małgorzata Rabicka – miłośniczka sztuki
i ciągle początkująca kucharka

uż sama myśl o podróży bliższej lub
dalszej wzbudza we mnie dreszczyk
emocji. Przed planowaną wyprawą
przeglądam przewodniki, strony
internetowe, czytam blogi podróżnicze –
wyszukuję, co warto zobaczyć, gdzie warto
zjeść, jakie w danym miejscu panują
zwyczaje. A później już tylko odliczam dni
do wyjazdu…
Na początku tego roku, pewnie jak większość
z Was, miałam już plany letnich wyjazdów,
mało tego, część z nich była już opłacona.
Niestety obecny współtowarzysz naszego
życia Covid – 19 mocno je zweryﬁkował,
a raczej skutecznie zastopował! Wakacje
spędziłam więc na miejscu, a nowe smaki
i zapachy odkrywałam we własnej kuchni
i łazience.
Zawsze to, co nieznane budziło moją
ciekawość, a już świat kosmetyków,
zapachów i wszelkiego rodzaju produktów
do pielęgnacji ciała fascynował mnie od
dziecka. Charakterystyczny aromat, czy
zapach perfum potraﬁą przywołać więcej
wspomnień niż niejedno zdjęcie.
Więc zamiast się zamartwiać, że w tym roku
raczej nigdzie nie pojadę, nie usiądę w małej
włoskiej kafejce przy ﬁliżance ulubionego
espresso, nie powdycham aromatu lawendy
na polach rozciągających się niedaleko
Awinion’u, sięgnęłam po uwodzące
zapachem i konsystencjami kosmetyki
z różnych stron świata.
Podzielę się z Wami tym , co odkryłam i co
warto wypróbować.
A więc rozpoczynamy podróż od Francji,
a dokładnie od serca winnicy zamku Smith
Haut Laﬁtte w Bordeaux., gdzie powstała
marka kultowych już kosmetyków
naturalnych Caudalie. Założycielką ﬁrmy
jest Mathilde Thomas, która dzieli się
z kobietami swoją pasją do naturalnej
pielęgnacji ciała i ochrony naszej planety.
„Wierzę w bardziej zielona planetę i bardziej
zaangażowaną i odpowiedzialną branżę
kosmetyczną.”
Coudali to piękna opowieść o regionie, pasji,
miłości i spotkaniach z niezwykłymi ludźmi,
to cała gama naturalnych, pięknie
pachnących kosmetyków do kompleksowej
pielęgnacji ciała, wzbogaconych
składnikami pochodzącymi z winogron.
„Szukaliśmy francuskiej nazwy, z którą
wiązałaby się nasza winiarska tradycja.
Francuskie słowo coudalie to termin
z dziedziny winoznawstwa – to jednostka,
którą mierzy się czas, przez jaki smak wina
pozostaje w ustach po degustacji.”
Wszystko rozpoczęło się w 1993 roku
podczas winobrania. Wtedy to Mathilde i jej
mąż Bertrand poznali profesora Josepha

Vercauterena – dyrektora laboratorium
Uniwersytetu Farmacji w Bordeaux. To on
powiedział, że pestki winogron zawierają
najsilniejsze ze wszystkich roślin
antyoksydanty. Dwa lata po spotkaniu
pojawiły się na rynku pierwsze produkty
z polifenolami z winogron, które pozwalają
kobietom zatrzymać czas do dziś.
Magiczny eliksir długowiecznościresweratrol.
Szczep winny może przeżyć nawet i 100 lat
dzięki temu, że naturalnie wytwarza
resweratrol. Zainspirowało to twórców
marki do opatentowania tej naturalnej
substancji w kosmetykach o właściwościach
silnie ujędrniających i zapobiegających
starzeniu.
O czym wiedzą wszystkie kobiety, pracujące
w winnicach?
Viniferin – to drogocenny sok, który płynie
w pędach winorośli. Skutecznie usuwa
wszystkie przebarwienia i pięknie rozświetla
skórę. Profesor Vercauteren zidentyﬁkował
cząsteczkę i opatentował ją. Kosmetyki z tym
składnikiem są przebojem na rynku w walce
z przebarwieniami i niedoskonałościami
skóry.
Warto więc spróbować winnej pielęgnacji
w zaciszu domowego SPA, spryskać się
jednym z zapachów Coudalie i wypić lampkę
doskonałego francuskiego wina.
A już teraz możecie powoli planować podróż
do Prowansji, gdzie oddacie się ﬁlozoﬁi art
de vivre.
Salut !
Małgorzata Rabicka – specjalista ds. kultury
w BiK w Zawadzkiem
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Myanmar – kraina tysięcy świątyń

J

ednym z ostatnich miejsc, jakie miałam
okazję odwiedzić przed rozprzestrzeniającą się na świecie pandemią
COVID-19 była Birma.
To zupełnie nowe miejsce na podróżniczej
mapie Azji. Przez lata była krajem
zapominanym i niedostępnym dla turystów,
rządzonym przez wojskową juntę. Po 50-ciu
latach rządów dyktatorów w 2011r.

wyłoniono pierwszy cywilny rząd, który
zapoczątkował drogę do demokracji. Jednak
to dopiero początek zmian w tym państwie.
Do dnia dzisiejszego sytuacja polityczna nie
jest jednoznaczna, ponieważ w rządzie
zasiadają częściowo ci sami generałowie,
którzy wcześniej służyli juncie. Prawie cały
przemysł turystyczny nadal jest
kontrolowany przez wojsko. Wiele osób
wybierających się w tę część świata zadaje
sobie pytanie – czy w ten sposób nie szkodzi
Birmańczykom wspomagając i wzbogacając
dyktatorów?
W tym cudownym kraju spędziłam 15
niezapomnianych dni. Swoją podróż
rozpoczęłam i zakończyłam w Yangon. Do
niedawna było ono stolicą kraju. Dziś jest
jednym z największych centrum
duchownych Birmy. W tym miejscu było mi
dane zobaczyć m.in. unikalną Pagodę
Shwedagon liczącą ponad dwa i pół tysiąca
lat, do budowy której zużyto 11 ton czystego
złota, a zdobienia wykonano z 4350 18-

karatowych diamentów. Największym
przeżyciem w tym miejscu był udział
w Ceremonii Światła, polegającej na
zapalaniu tysięcy świec przy akompaniamencie modłów mnichów.
Kolejnym miejscem na trasie było Bagan –
jedno z najpiękniejszych miejsc w Azji,
będące pod patronatem UNESCO. Bagan
znane jako miasto tysięcy świątyń.
Z ponad 13 000 świątyń wybudowanych
niegdyś w tym miejscu zachowało się ponad
2 200, które ukazują się każdego dnia oczom
turystów. Największe wrażenie robią jednak
oglądane z góry, podczas lotu balonem, na tle
wschodzącego słońca. Bagan warto również
poznać z innej perspektywy, omijając zwykłe
trasy turystyczne. Jest to możliwe dzięki
przejażdżce e-bike’ami - trasa prowadzi
wzdłuż małych wiosek z chatami
wyplecionymi z bambusa.
Zwieńczeniem tego cudownego czasu był
spektakl stworzony przez samą przyrodę zachód słońca, mieniącego się rdzaworudymi promieniami, odbijającymi się od
złotych budowli, co dawało efekt płonących
świątyń.

Następnym przystankiem było Mandalay
(stolica w latach 1857-1885). Tu podróż do
starożytnej stolicy królestw Shan i Birmy
odbywała się małymi dróżkami,
przemierzanymi wozem konnym. Przeżycie
trudne do określenia ! Widoki wspaniałe –
komfort podróży nieco gorszy.
Przedostatnim, ale jakże cudownym
miejscem było Jezioro Inle. Dotarliśmy do
niego, podróżując powolnym i brudnym
pociągiem, który wyrusza z malowniczej,
kolonialnej stacji Kalaw. Mistyczne wody
jeziora przypominały pływające ogrody
zdobione kolorowymi domami stawianymi
na palach. Niezapomnianym obrazem, jaki
ukazał się o wschodzie słońca naszym oczom
były malutkie łódki z łowiącymi ryby
rybakami, a wszystko było spowite
charakterystyczną birmańską mgłą. Nie
byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie
sposób łowienia. Rybacy dokonywali
połowów stojąc na jednej nodze! Podobno,
aby posiąść tę umiejętność trzeba się urodzić
w tym miejscu. Jezioro Inle jest także
ostatnim miejscem na Ziemi, w którym
przetrwała wiedza o tym, jak produkować
tkaniny z włókien wydobywanych z łodyg
lotosu – szlachetnego kwiatu używanego do
dekorowania świątyń. Cały teren jeziora
zamieszkuje ok 70 tyś mieszkańców.
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Wo d y j e z i o r a s ą p o d z i e l o n e n a
charakterystyczne miasteczka,
zamieszkiwane przez różne plemiona. Każde
z nich zajmuje się inną dziedziną produkcji.
Wszystkie uzupełniają się wzajemnie
i wymieniają swoimi produktami.
Można tu również spotkać i podziwiać
kobiety Padaung, znane jako „kobiety
żyrafy”, które noszą na szyi oraz kostkach
mosiężne pierścienie. Zdjęcie z tymi
uroczymi paniami pozostaje wspaniałą
pamiątką w albumie.
Po dziesięciu intensywnych dniach,
rozpoczynanych często o 4 rano,
a kończonych o północy, udaliśmy się na
zasłużony odpoczynek. Na tą okoliczność
wybraliśmy rajską plażę Ngapali, uważaną
za najpiękniejszą w całej Birmie.
Znaleźliśmy tu wszystko czego potrzebuje
wyczerpany turysta – idealnie przejrzysta
błękitna woda, szeroka piaszczysta plaża
przeplatana chylącymi się w stron morza
palmami oraz to, co najważniejsze - błogi
spokój. Dopełnieniem tego wszystkiego
była rewelacyjna lokalna kuchnia
serwowana w urokliwych knajpkach wzdłuż
plaży.
Po nieco ponad 2 tygodniach musieliśmy się
rozstać z tym bajkowym miejscem i wrócić
do naszej nieco mniej kolorowej
rzeczywistości. Jednak wspomnienie tego
czasu oraz ludzi poznanych podczas
przemierzania kolejnych tras pozostanie na
zawsze głęboko w moich myślach i sercu.
Emilia Klonz

Emilia Klonz
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Mów do mnie szeptem…?
Jak pracować nad swoim głosem – stawiam pierwszy krok
wokalistek, chce śpiewać kilkoma głosami
i technikami naraz. Co to znaczy w praktyce?
Nic innego, jak przemożna chęć dokładnej
kopii oryginału. A przecież trzeba mieć
świadomość, że nie jest się w stanie na
początkowym etapie nauki śpiewać głosem
wytrawnego artysty, a co dopiero kilku!
Warto słuchać wiele razy oryginału, ale nie
warto stawać się czyjąś kopią, najczęściej
niestety marną. Nie szukaj więc cudzych
dźwięków w sobie, poszukaj siebie i stwórz
swoją, często łatwiejszą wersję utworu, ale
przynajmniej nie ośmieszysz się
i … będziesz wyjątkowa/ wyjątkowy.
5. Pozwól sobie na błędy! Boimy ich się

panicznie, a przecież są naturalną drogą do
sukcesu. Obawa przed błędem, lęk przed
potknięciem się hamuje skutecznie Twoje
działania. Popełnianie błędów to
nieodzowny element procesu twórczego
i etap rozwoju.
Popełniaj więc błędy i wyciągaj wnioski,
a wtedy sukces masz gwarantowany!
W następnym numerze Krajobrazów
Zawadzkiego zachęcam przeczytania
artykułu „Jak czarować głosem ?”
Małgorzata Rabicka – specjalista ds. kultury
w BiK w Zawadzkiem

Nabór do Ogniska
Muzycznego

Z

wykle nie myślimy, w jaki sposób
mówimy – czynimy to niemal
automatycznie, często ulegamy
zawodowym przyzwyczajeniom, a o swoim
głosie przypominamy sobie wtedy, gdy… go
tracimy. Tymczasem wielu problemów
moglibyśmy uniknąć, gdyby powszechne
były warsztaty emisji głosu i prawidłowego
oddechu.
Niestety,poprawnie operować głosem
możemy nauczyć się na wybranych
kierunkach artystycznych, specjalistycznych
kursach zawodowych, szczególnie dla osób
związanych z mediami. Tymczasem
przeciętny uczeń, czy nauczyciel używa
głosu kilka godzin dziennie i już w połowie
września mówi szeptem , albo w ogóle. A do
wakacji pozostaje kolejnych10 miesięcy!
Co więc możemy zrobić, by długo cieszyć się
zdrowymi strunami głosowymi?
Warto na początku poznać swoje słabe
strony, jeżeli chodzi o operowanie głosem.
Jak to zrobić? Najlepiej poprosić kogoś
bliskiego, żeby nagrał nas w różnych
sytuacjach, a później w spokoju posłuchajmy
się.
Jeżeli brzmienie naszego głosu nas nie
satysfakcjonuje lub,co gorsza, czujemy ból
gardła, gdy musimy dłużej pracować głosem
– to jasny sygnał, żeby jak najszybciej coś
z tym zrobić!
Każdy, niezależnie ile ma lat, może zmienić
i rozwijać głos. Nigdy nie jest za późno, by
pozbyć się wady wymowy, poprawić dykcję,
czy brzmienie głosu. Warto jednak ustalić
sobie priorytety, zgodne z naszymi
potrzebami i oczekiwaniami. A więc do
dzieła!!!
Na początku dobrze jest określić jasny CEL.
Skoncentruj się na tym, na czym Ci
najbardziej zależy, wyznacz sobie zadania,
które kolejno wykonane doprowadzą Cię do
wymarzonego celu. Zadbaj o motywację
i pamiętaj, że zawsze na początku jest
największa, a później naturalnie opada – NIE
PODDAWAJ SIĘ WIĘC! To, co wypracujesz
w rezultacie przyniesie Ci ogromną
satysfakcję i dużo radości. W trudnych
chwilach poddaj się marzeniom i wyobraź
sobie siebie na końcu wyznaczonej drogi!
Nie zapominaj, po co to robisz. Ćwicz
cierpliwość – bez niej szybko się poddasz.
Może być tak, że efekty Twojej ciężkiej pracy
będą pojawiać się wolno, to normalne, nasz
aparat mowy musi się przystosować do
nowych wymagań i innej pracy. Ćwicz
regularnie, a w najmniej oczekiwanym
momencie zaskoczy Cię Twój głos!
Kryzysy, problemy, przeszkody, często od
nas niezależne, mogą wybić Cię chwilowo
z rytmu – pamiętaj, że wytrwałość sprzyja
mistrzom. Regularność ćwiczeń sprzyja
utrwalaniu nowych nawyków, nasz organizm
musi je zapamiętać, a dłuższa przerwa to

„krok w tył”.
Pamiętaj:
„Sukces to suma niewielkich wysiłków
powtarzanych codziennie”
R. Collier
Nie zapominaj o złotej maksymie: „Mniej
znaczy więcej”. Krótkie ćwiczenia
powtarzane systematycznie w seriach są
najlepsze. Mózg spokojnie je zapamięta.
Również mięśnie narządu głosowego będą
nam wdzięczne, gdy nie przesadzimy
z ilością i czasem ćwiczeń. Zbyt długie
ćwiczenia mogą szybko doprowadzić do
wypalenia i przemęczenia mięśni krtani
i strun głosowych.
I ostatni punkt na naszej drodze do sukcesu –
pracować z nauczycielem , czy samemu?
Wprawdzie w ostatnich latach wmawia się
nam, że praktycznie możemy „ogarnąć”
wszystko samemu, z pomocą nauczyciela
GOOGLE, ale...musisz mieć świadomość,że
po drodze jest wiele pułapek. Szybko można
popełnić błąd, którego nie zauważysz,
a w niektórych sytuacjach możesz wyrządzić
sobie krzywdę. Nie ryzykuj! Ucz się pod
czujnym okiem nauczyciela/ specjalisty, albo
przynajmniej co pewien czas konsultuj swoje
poczynania z ekspertem. Moim zdaniem
najlepsze efekty przyniesie praca pod okiem
nauczyciela, trenera głosu, czy specjalisty,
połączona w własną, systematyczną pracą
w domu.
Zanim przejdziesz do ćwiczeń, zapamiętaj
kilka zasad.
1. Ćwiczenia nie bolą! Mówienie, czy
śpiewanie jest czymś naturalnym i nie może
nas nic boleć. Jeżeli więc podczas ćwiczeń
odczuwasz dyskomfort, a nawet ból, to
znaczy, że ćwiczysz źle! Ból gardła,
pieczenie, drapanie, zmęczenie i wysiłek
krtani – to jasne sygnały, żeby natychmiast
przerwać ćwiczenia i skonsultować się ze
specjalistą, by wyeliminować błędy.
2. Nie napinaj się, ćwicz na luzie! Jeżeli
chcesz mieć szybkie efekty, to ćwicz w stanie
relaksu – rozluźnij ciało i „oczyść” mózg.
Kilka minut medytacji, wyciszenia, czy
rozluźniających ćwiczeń pomogą uczyć się
łatwiej i szybciej.
3. Nie wydobywaj na siłę dźwięku!
Uporczywe myślenie o wydobyciu na siłę
określonego dźwięku w określony sposób,
powoduje wiele napięć i frustracji. „Muszę
cofnąć język”, „Teraz obniżam krtań”,
„Układam usta w taki, a nie inny sposób”owszem świadomość ciała i aparatu mowy
jest ważna, ale nie do przesady. Zaufaj też
swojemu ciału, a nie tylko mózgowi. Wiele
ćwiczeń wymaga określonej wiedzy,
utrwalonych nawyków, ale intelekt nie może
stale dominować nad odruchami ciała.
4. Odkryj świat dźwięków w sobie! Pracując
od wielu lat z młodzieżą i dziećmi,
zauważyłam, że wiele początkujących

O

gnisko Muzyczne w Zawadzkiem
istnieje od momentu uruchomienia
Zakładowego Domu Kultury przy
hucie im. gen. Karola Świerczewskiego.
Pierwotnie pracowało w strukturach
Opolskiego Towarzystwa Muzycznego,
a obecnie w strukturach BiK, prowadzone
przez Stowarzyszenie Rozwoju
i Upowszechniania Kultury METANOYA
w Zawadzkiem.
Zajęcia nauki gry na instrumentach
odbywają się w budynku Publicznego
Gimnazjum nr 1 w Zawadzkiem.
Proponujemy chętnym naukę gry na ﬂecie
prostym, ﬂecie poprzecznym, fortepianie,
gitarze klasycznej, trąbce, puzonie, klarnecie
oraz saksofonie. Nasi nauczyciele to muzycy
z dyplomem Akademii Muzycznych.
Uczniowie mogą przedstawiać efekty swojej

pracy podczas koncertów okazjonalnych,
popisów klasowych oraz w swoim gronie.
Pracujemy solo i w zespołach kameralnych,
a założeniem edukacji jest dążenie do
stworzenia młodzieżowej orkiestry dętej.
Dzięki pozyskanym środkom
stowarzyszenie METANOYA zakupiło
instrumenty, które można wypożyczać na
pierwszy etap edukacji, przed podjęciem
decyzji o zakupie własnego.
Spotkanie organizacyjne dla
zainteresowanych, pragnących rozpocząć
naukę w zawadczańskim Ognisku
Muzycznym w nowym roku szkolnym
2020/2021 odbędzie się w środę 2 września
2020 r. o godz. 17.00 w sali Kinoteatru
w Zawadzkiem.
Serdecznie zapraszamy
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Sport
Piłka nożna

Skat

Zwycięstwo, porażka i remis

XXII Mistrzostwa Miasta i Gminy Zawadzkie

W kolejnych meczach drużyna spotka się
u siebie z liderem LZS Victoria Żyrowa
(29.08. g.17.00), następnie:
ź
ź
ź
ź
ź
ź

P

odopieczni Sławomira Pawlaka
w rozgrywkach Kl.A sezonu 2020/21
rozegrali już 3 kolejki. Na koncie mają
aktualnie 4 punkty. Wszystkie zdobyte
w meczach wyjazdowych. W inauguracyjnym spotkaniu pokonali na wyjeździe KS
Szczedrzyk 3:1. Do przerwy był remis. W 13
minucie prowadzenie dała bramka Oskara
Wajrałcha, jednak w 19 minucie gospodarze
wyrównali na 1:1. W 77 min. na 2:1
podwyższył Bartosz Szumski, a wynik ustalił
w 89 min. Kacper Cieśla. W kolejnym
spotkaniu po słabym meczu uległa na
własnym stadionie drużynie LKS Rzemiosło
Dziewkowice 0:2. Kolejny wyjazdowy mecz
z LZS Radawie powinien przynieść komplet
punktów. Po bezbramkowej pierwszej
połowie w II po bramkach Grzegorza
Meinhardta oraz Dariusza Sworenia w 59
min. drużyna prowadziła 2:0. Niestety nie
dowiozła korzystnego wyniku do końca.
Bramkę na 2:2 stracili w doliczonym czasie.

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
27.09.2020 r. godz.13.00 LZS Sokoły
Bierdzany – Stal Zawadzkie13
04.10.2020 r. godz.15.30 Stal Zawadzkie
– LZS GKS Izbicko-Otmice
11.10.2020 r. godz.15.00 LZS
Dąbrówka Górna – Stal Zawadzkie

Tabela po 3 kolejkach przedstawia się
następująco:
M. P.
1. LZS Victoria Żyrowa
3 9
3 9
2. LKS Silesius Kotórz Mały
3. LKS Rzemiosło Dziewkowice 3 7
3 7
4. LZS Błękitni Jaryszów
3 6
5. LZS Adamietz Kadłub
3 5
6. LKS Sokoły Bierdzany
3 4
7. SSKS Stal Zawadzkie
8. LZS U nia Raszowa-Daniec 3 4
3 3
9. LZS Dąbrówka Górna
3 3
10. LKS Groszmal Opole
11. KS Unia II Żywocice-Krapkowice 3 3
3 3
12. LSZ GKS Izbicko-Otmice
3 3
13. LZS Odra Kąty Opolskie
3 1
14. KS Szczedrzyk
3 1
15. LZS Radawie
3 0
16. LZS Sokół Leśnica

B.
12:1
6:3
7:3
7:4
9:2
7:4
5:5
5:6
6:7
2:5
10:7
5:4
7:7
5:9
3:13
2:18

Zostały rozegrane XXII Mistrzostwa Miasta
i Gminy Zawadzkie. Z uwagi na Covin 19
mistrzostwa zostały ograniczone tylko do
jednego turnieju. Odbył się on w Firmie
Bronder w Żędowicach. W turnieju zagrało
37 zawodników. Zostały rozegrane 3 serie po
36 rozdań. W 1 serii najwyższy wynik
uzyskał ubiegłoroczny mistrz Krzysztof
Samol 1288 pkt. (Nitron Krupski Młyn). W II
serii najwyższy wynik 1200 pkt. uzyskał
zawodnik KS Karolinki Gogolin Józef
Hadamek. Prowadzenie po 2 seriach
utrzymał K.Samol 2218 pkt. Wyprzedzał
J.Hadamka 2210 pkt. oraz Mariana
Koziorowskiego 2149 pkt. na 4 miejscu
plasował się zawodnik gospodarzy Leopold
Dybowski 1970 pkt. Trzecia seria grana była
wg uzyskanych wyników po 2 seriach. Drugi
wynik w serii 1337 pkt. ugrał grający przy
2 stole Andrzej Kocot (Nitron Krupski
Młyn). Dzięki uzyskanym punktom
z łącznym wynikiem 3190 pkt. z 6 miejsca
awansował na 1 miejsce i został mistrzem na
rok 2020 r. Wyprzedził ubiegłorocznego
mistrza K.Samola o 103 pkt. Kolejne miejsca
zajęli: 3. M. Koziorowski 3059 pkt. 4. Piotr
Kaszuba 2969 pkt., który dzięki uzyskanemu
najwyższemu wynikowi w III serii (1656 pkt)

na to miejsce awansował z zajmowanego po
2 seriach 20 miejsca. Kolejne nagrodzone
miejsca dzięki hojności sponsorów było aż
9 zajęli: 5. Leopold Dybowski 2696 pkt.
6. Edward Jaksik (4 Korony MDK
Szopienice) 2692 pkt. 7. Sebastian Grzyb
(Amicus KWK Staszic Katowice) 2575 pkt.
8. Ryszard Pilarski (Nitron) 2518 pkt.
9. J.Hadamek 2491 pkt. Ponadto każdy
z zawodników, którzy wygrali serie również
zostali nagrodzeni.
W lipcowym numerze pisaliśmy, że zaległe
4 kolejki ligowe zostaną rozegrane we
wrześniu i październiku. Decyzją Zarządu
Polskiego Związku Skata zostały odwołane.
Planowane są jedynie półﬁnały i ﬁnały
Indywidualnych Mistrzostw Polski.
W rozgrywkach Opolskiego Związku Skata
planowane są do rozegrania wszystkie Grand
Prix oraz Mistrzostwa Okręgu. Aktualnie nie
wiadomo kiedy rozpoczną się mistrzostwa
Klubu Skata Kuźnia Zawadzkie sezon
2020/21. Z uwagi na przedłużający się
remont hali (kawiarni) aktualnie brak jest
lokalu.
Franciszek Świtała

Piłka ręczna
Piłkarze ręczni bez hali

W

niedokończonych rozgrywkach
sezonu 2019/2020 podopieczni
Łukasza Morzyka mieli do
rozegrania mecze o 7 miejsce. Z uwagi na
pandemię zdążyli rozegrać tylko jedno
spotkanie. Przeciwnikiem była 3 drużyna
I grupy II ligi MOSiR Bochnia. Zakończyło
się ono zwycięstwem naszej drużyny
30:29(14:14). Bramki w tym meczu dla
drużyny zdobywali: Michał Krygowski 8,
Adam Wacławczyk 6, Kevin Kubillas 5,
Adrian Przybysz 4, Paweł Zagórowicz 3,
Łukasz Smyk 2 oraz Piotr Damas i Patryk
Całujek po 1. Do rewanżu z w/w przyczyn
już nie doszło.
Zgodnie z planem remont hali miał się
zakończyć do końca lipca. Z przyczyn
technicznych został przerwany i tak
dokładnie nie wiadomo kiedy się skończy.
Aktualnie zajęcia odbywają się w terenie.
Kiedy i gdzie zagrają nie wiadomo.
Dotychczas treningi i mecze drużyny
odbywały się w Pawonkowie. Aktualnie
władze gminy Pawonków nie wyrażają na
dalszą grę. Powodem jest używanie w grze
przez zawodników klejów, które mocno
zanieczyszczają parkiety. Miejmy nadzieję,

że problem zostanie rozwiązany bo
rozgrywki rozpoczynają się w II połowie
września. Sytuacja kadrowa drużyny nie
uległa większym zmianom. Kadrę uszczuplił
jedynie Łukasz Całujek, który planuje grę
w I ligowej drużynie Olimpii Piekary.
Aktualnie w IV grupie (śląskiej)
w rozgrywkach bierze udział 14 drużyn
podzielonych na 2 grupy. Przeciwnikami
naszej drużyny będą: SMS III ZPRP Kielce,
SUMKS Jedynka Myślenice, SPR Górnik
Zabrze, MOSiR Bochnia, SPR Grunwald
Ruda Śląska i AZS AGH Kraków.
Terminarz najbliższych meczy przedstawia
się następująco:
ź

26.09.2020 r. AZSAGH Kraków
- ASPR Zawadzkie

ź

10.10.2020 r. ASPR Zawadzkie
- SPR Grunwald Ruda Śląska

ź

17.10.2020 r. SPR Górnik Zabrze
- ASPR Zawadzkie

ź

24.10.2020 r. ASPR Zawadzkie
- SMS III ZPRP Kielce
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