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Udało się! Nasz ośrodek zdrowia zyska 
nowy wygląd i nową funkcjonalność dzię-
ki wsparciu fi nansowemu, jakie udało nam 
się uzyskać.

NOWA SIEDZIBA 
BIBLIOTEKI W CZESZOWIE

Na ten moment  czekaliśmy z niecier-
pliwością i 4 grudnia  oddano do użyt-
ku nową siedzibę Filii GBP w Czeszowie.

Konkurs Modernizacja & Budowa Roku, 
w tym roku organizowany był po raz XXIV. 
Zielona Strefa Aktywności oraz adaptacja 
kościoła poewangelickiego na siedzibę GOK 
znalazły się w fi nale!
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WAŻNE TELEFONY
PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY ZAWONIA 
 pełni dyżury we czwartki od godz 16:30 do 17:00 

tel. kom. 539-312-026,   
g.ogrodowicz-nitka@zawonia.pl

POSTERUNEK POLICJI
Dyżur dzielnicowy w Gminie Zawonia
w placówce w Zawoni przy ul. Wrzosowej 2 

we wtorki w godzinach 10:00 - 12:00. 
czwartki w godz.16:00 - 18:00

PUNKT AA
Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin 

przy Ośrodku Zdrowia w Zawoni
wtorek godz. 10:00 – 18:00 

tel. 71 312 81 68

URZĄD GMINY ZAWONIA
ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia

tel. 71 312-81-82, 71 312-81-93, fax.71 312-95-59
www.zawonia.pl; urzad@zawonia.pl

GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek - 7:00-15:00

Wtorek - 7:00-15:00
Środa - 7:00-15:00

Czwartek - 7:00-17:00
Piątek - 7:00-13:00

ZASTĘPCA WÓJTA/SEKRETARZ GMINY
tel. 71 312-81-82 w. 46

SEKRETARIAT
tel. 71 312-81-82 w. 31

OBSŁUGA RADY GMINY
tel. 71 312-81-82 w. 45

REFERAT INWESTYCJI I GOSPODARKI 
PRZESTRZENNEJ

tel. 71 312-81-82 w. 35, 71 312-81-82 w. 41

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
I OCHRONY ŚRODOWISKA

tel. 71 312-81-82 w. 36, 71 312-81-82 w. 39

SKARBNIK GMINY
tel. 71 312-81-82 w. 37

REFERAT FINANSOWY, PODATKI
tel. 71 312-81-82 w. 32

MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE
tel. 71 312-81-82 w. 34

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia

tel.:  71 312-81-01, fax.: 71 312-81-03
 www.zawonia.naszops.pl; zawonia_gops@pro.onet.pl

GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek - 7.00-15.00

Wtorek - 7.00- 15.00
Środa - 7.00- 15.00

Czwartek - 7.00- 17.00
Piątek - 7.00 - 13.00

GMINNY OŚRODEK KULTURY
ul. Szkolna 1, 55-106 Zawonia

Tel. 71 312-81-18
www.gokzawonia.pl; biuro@gokzawonia.pl

GODZINY OTWARCIA (okres letni)
Poniedziałek - 8:00-16:00

Wtorek - 8:00-16:00
Środa - 8:00-16:00

Czwartek - 8:00-16:00
Piątek - 8:00-16:00

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZAWONI
Ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia

Tel. 71 312-92-76

www.gokzawonia.pl; biblioteka@gokzawonia.pl
GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek - 9:00-15:00
Wtorek - 9:00-15:00
Środa - NIECZYNNE

Czwartek - 12:00-17:00
Piątek - 9:00-14:00

FILIA BIBLIOTEKI W CZESZOWIE
ul. Trzebnicka 3, 55-106 Czeszów

tel.: 71 312-71-77
fi liabiblioteka@gokzawonia.pl

GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek 13:00-16:00

Wtorek 15:00-18:00
Czwartek 15:00-18:00

Piątek 15:00-17:00

ZIELONA STREFA AKTYWNOŚCI w ZAWONI
ul. Zielona 5

nieczynna do odwołania

ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW 
OPIEKI ZDROWOTNEJ 

ul. Spacerowa 6 55-106 Zawonia
tel. 71 312-81-68

GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek - 7:30-18.00

Wtorek - 7:30-18:00
Środa - 7.30-18:00

Czwartek - 7:30- 8:00
Piątek - 7:30-18:00

  W dni wolne od pracy Ośrodek przyjmuje 
pacjentów z nagłymi zachorowaniami. 

  Rejestracja     
  Sobota - 9:00-12:00

  Niedziela i święta - 9:00-11:00 

WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA w Czeszowie 
ul. Topolowa 1, 55-106 Czeszów

tel: 71 312-71-29 

GODZINY OTWARCIA
   Poniedziałek - 8:00-18:00 

  Wtorek - 12:00-18:00 
  Środa - 8:00-12:00 

  Czwartek - 12:00-18:00 
  Piątek - 8:00-12:00 

PORADNIA REHABILITACYJNA ZAWONIA 
ul. Szkolna 1, 55-106 Zawonia

tel: 605-305-998
  GODZINY OTWARCIA

  Poniedziałek - 7:00-12:00 
  Wtorek - 12:00-17:00 
  Środa - 7:00 -12:00 

  Czwartek - 12:00-17:00 
  Piątek - 7:00-12:00  

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZAWONI
ul. Szkolna 26, 55-106 Zawonia
tel. 71 312-81-29, 71 312-90-31

zszawonia.szkolna.net; sekretariat@zawonia.edu.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA W CZESZOWIE
ul. M. Konopnickiej 18, 55-106 Czeszów

tel/fax. 71 312-71-93
zsczeszow@zsczeszow.pl

POCZTA POLSKA o.ZAWONIA
ul. Zielona 1, 55-106 Zawonia

Tel. 71 387-32-10
GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek- 09:00-15:30
Wtorek - 09:00-15:30
Środa - 09:00-15:30

Czwartek - 09:00-15:30
Piątek - 13:30-20:00

POCZTA POLSKA o.CZESZÓW
ul. Marii Konopnickiej 1

55-106 Czeszów
Tel. 71 312-72-94

Godziny otwarcia: dni robocze 8:00-14:00

Drodzy Mieszkańcy Gminy Zawonia!
Niebawem nadejdą Święta Bożego Narodzenia, a tuż za rogiem czeka nowy, 2021 rok. Dla wielu z nas, najbliższe dni 
będą rozbrzmiewać dźwiękami kolęd i świątecznego gwaru, pachnieć choinką, smakować karpiem, wigilijnym barsz-
czem i makowcem. Życzę Państwu, by w ten wyjątkowy czas, nikt nie został sam, a narodzenie Bożej Dzieciny niosło 
wszystkim radość i nadzieję. 
Na te przedświąteczne dni oddaję w Państwa ręce kolejny, 4 numer „Kuriera Zawoni” i zachęcam, by w gorączce przed-
świątecznych zakupów i przygotowań, znaleźć spokojną chwilę na lekturę. 
W tym numerze pragnę podzielić się z Państwem  sukcesem naszej gminy, gdyż dwie nasze inwestycje Zielona Strefa 
Aktywności oraz adaptacja kościoła poewangelickiego na siedzibę GOK znalazły się w fi nale prestiżowego konkursu  Mo-
dernizacja & Budowa Roku. Naszym kolejnym sukcesem można z pewnością uznać pozyskanie 1 mln 600 tys. zł dotacji 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na remont ośrodka zdrowia w Zawoni. To nie jedyne inwestycje, o których 
piszemy, jest ich wiele nie wszystkie tak spektakularne, ale wszystkie ważne i potrzebne. 
Za nami wiele ważnych i niezapomnianych wydarzeń, wspomnę choćby  Galę Edukacji Narodowej podczas której wrę-
czono nagrody i stypendia dla najzdolniejszych uczniów oraz nagrodzono wychowawców, nauczycieli mianowanych. 
Z końcem roku kończy się projekt zorganizowany przez GOK w Zawoni „Akademia Kultury”, który otrzymał dofi nanso-
wanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Kultury. Cieszę się z aktywności ośrodka kultury, życzę jeszcze więcej świetnych 
pomysłów i ich realizacji. Swoja małą uroczystość pięciolecie obchodzi strona internetowa sołectwa Niedary prowadzona 
przez mieszkańców, to swego rodzaju internetowa kronika wsi zachęcam do przeczytania artykułu i odwiedzenia strony 
www.niedary.pl. 
W pierwszych dniach grudnia otworzyliśmy nową siedzibę biblioteki w Czeszowie, teraz będzie ona funkcjono-
wać w godnych warunkach bez ograniczeń architektonicznych. Z jej otwarcia cieszę się razem z mieszkańcami, 
a o losach czeszowskiej biblioteki przeczytacie Państwo na stronie 10. 
Na zakończenie, powracając myślami do nadchodzących Świąt Narodzenia Pańskiego, pragnę serdecznie zaprosić Pań-
stwa do wspólnego kolędowania - 20 grudnia 2020 podczas Koncertu Świątecznego oraz 6 stycznia 2021 razem z księ-
dzem Jackiem Tomaszewskim. Z całego serca pragnę, aby te nasze spotkania z kolędą stały się nową, dobrą tradycją. 
Nic przecież nie łączy ludzi tak dobrze jak muzyka, wspólny śpiew i dźwięki najpiękniejszych, polskich kolęd i pastorałek, 
nawet jeśli uczestniczymy siedząc wygodnie w swoich domowych fotelach.
Raz jeszcze życzę Państwu Wesołych Świąt i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!

DYŻUR WÓJTA GMINY ZAWONIA  
w godzinach pracy urzędu 
oraz we wtorki od godz 15:00 do 15:30 
w pokoju nr 2

KONTAKT
telefon: 71 312 81 82; 785 555 441 
mail: wojt@zawonia.pl
www.zawonia.pl

Z pozdrowieniami
Agnieszka Wersta

Wójt Gminy Zawonia
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REMONT GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA ZA ŚRODKI FINANSOWE UZYSKANE 
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH!

Przebudowa budynku Zespołu Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej będzie obejmo-
wać m.in.: przebudowę strefy wejścia z do-
stosowaniem jej na potrzeby osób z  niepeł-
nosprawnościami. W celu ograniczenia emisji 
spalin, budynek zostanie poddany termomo-
dernizacji. Wymienione zostaną instalacje 
wewnętrzne i źródła światła. Na dachu zo-
stanie zainstalowana instalacja fotowoltaicz-
na min. 10kW. Dobudowane zostaną miejsca 
parkingowe.

Pamiętajmy, że budynek ośrodka zdro-
wia budowali mieszkańcy gminy Zawonia 
w czynie społecznym, za cegiełki, pracując 
na budowie. Tym bardziej cieszy fakt, że po 
tylu latach jego funkcjonowania, uzyskali-
śmy dofi nansowanie w kwocie 1 600 000 zł 
na jego przebudowę.
Za jakiś czas z pewnością będą utrudnienia 
lokalowe w funkcjonowaniu ośrodka zdrowia, 
ale zapewniamy, że podczas remontu ośro-
dek będzie nadal przyjmował pacjentów. 

IBB

Udało się! Nasz ośrodek zdrowia zyska nowy wygląd i nową funk-
cjonalność dzięki wsparciu fi nansowemu, jakie udało nam się uzy-
skać.

▪ Wkrótce ZP ZOZ zyska nowy wygląd

NOWY SAMOCHÓD DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

W ten niezwykły sposób rozpoczęto tydzień, 
w którym obchodzony był Dzień Edukacji Na-
rodowej, a który zakończył się uroczystą galą 
rozdania nagród i stypendiów Wójta Gminy 
Zawonia dla wyjątkowych uczniów i nauczy-
cieli z naszej gminy. 
Symbolicznego przecięcia czerwonej wstęgi 
na aucie, dokonały Agnieszka Wersta Wójt 
Gminy Zawonia, Agnieszka Andruszczak 
Dyrektor Zespołu Szkół w Zawoni oraz Marle-
na Zielińska-Ząb Wicedyrektor Zespołu Szkół 
w Zawoni. Modlitwę dziękczynną wraz z po-
święceniem auta odmówił ks. Czesław Prze-
rada. 

Niejednokrotnie, poczynając od pierwszej 
kadencji, Pani Wójt udowadniała, że los, 
komfort, edukacja na najwyższym poziomie 
oraz najlepsze warunki do nauki dla dzieci, 

są dla niej bardzo ważne. Pierwsze pozyska-
ne w powyższej kadencji przez gminę pienią-
dze, były właśnie przeznaczone na zajęcia 
dodatkowe dla najmłodszych. Wykonywane 
były prace remontowe placówek, ich roz-
budowa, zdobywano kolejne środki w celu 
zwiększenia ilości zajęć dodatkowych. Dzię-
ki realizacji ostatniego projektu pn. „Kraina 
Smyków” zakupione zostały urządzenia tzw. 
biofeedback’i, w które wyposażone są nie-
liczne szkoły z województwa dolnośląskiego. 
Urządzenia te z pewnością poprawią rozwój 
dzieci z różnymi zaburzeniami. 
Cieszymy się zatem z kolejnego sukcesu, ma-
jąc na uwadze, że będzie ich zapewne jesz-
cze więcej, gdyż w młode pokolenie zawsze 
warto inwestować i zawsze warto o nie dbać. 

IBB

13 października br. ofi cjalnie został przekazany do użytku nowo-
czesny samochód  dostosowany do służenia najbardziej potrzebu-
jącym fachowego transportu i opieki w drodze do szkoły. To moto-
ryzacyjny sukces dla naszej gminy! Poprzednie auto użytkowane 
było 12 lat. Teraz dzieci będą miały zapewnione jeszcze większy 
komfort i bezpieczeństwo.

▪ Wójt Agnieszka Wersta przekazuje nowoczesny samochód 

NOWA STRONA INTERNETOWA GMINY ZAWONIA ORAZ GMINNA APLIKACJA MOBILNA!

Stronę zawonia.pl podzielono na następu-
jące zakładki: Aktualności, Gmina, Obszary 
działania, Załatwianie spraw, Wieści z gminy, 
Kalendarz wydarzeń, Kontakt oraz archiwum 
poprzedniej strony www. Najistotniejszym 
z Państwa punktu widzenia jest zakładka 
Obszary działania, w której znajdą Państwo 
wszelkie niezbędne informacje. Ww. zakład-
ka odsyła Państwa także bezpośrednio do 
BIP, gdzie można pobrać druki urzędowe 
oraz dowiedzieć się, jak wygląda procedura 
przyjęcia wniosku, czy związane z nim opłaty. 
Całkiem niedawno uruchomiliśmy także apli-
kację mobilną! Dzięki niej mogą być Państwo 
na bieżąco z tym, co dzieje się w naszej gmi-
nie! Zachęcamy tym samym do zainstalowa-
nia powyższej aplikacji, która oferuje bły-
skawiczny dostęp do gminnych wiadomości, 

wydarzeń i Biuletynu Informacji Publicznej 
(BIP). Dzięki niej otrzymają Państwo powia-
domienia o sytuacji kryzysowej, wypadkach 
drogowych, czy też terminie wywozu odpa-
dów lub zapłaty podatków. Aplikację można 
pobrać ze sklepu Google Play oraz App Store. 
Chcemy działać nowocześnie i sprawnie, dla-
tego inwestujemy w nowe technologie, przy-
jemne dla oka i przydatne dla wszystkich. 
Chcemy udoskonalać komunikację, przepływ 
informacji oraz być z Państwem na bieżąco. 
Dlatego zachęcamy do korzystania z nowej 
strony, BIP-u i aplikacji mobilnej. 

AAS

Od niedawna mogą Państwo korzystać już z zupełnie nowej, no-
woczesnej i praktycznej strony internetowej gminy Zawonia oraz 
Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), a także aplikacji mobilnej, 
na których znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje. 



Zakres robót na kwotę 144 440,56 zł obejmo-
wał prace polegające na m.in.: odmuleniu, 
odtworzeniu i wzmocnieniu koryta rowu wraz 
z profilowaniem i zabezpieczeniem skarp oraz 
na remoncie i przebudowie nieprawidłowych  
przepustów rurowych  pod zjazdami do pose-
sji. Odcinek objęty pracami odejmował dłu-
gość ok. 401 m. Prace wykonał Zakład Robót 
Budowlanych Wojciech Rapp z Czeszowa,  
który złożył najlepszą ofertę.

Jesienno-zimowa aura sprzyja podtopieniom, 
tym bardziej powinniśmy mieć to na uwadze, 
w celu ochrony naszego mienia oraz bezpie-
czeństwa, a zgodnie z przepisami o rów dba 
osoba, która „ma korzyść z niego”, czyli wła-
ściciel posesji, przy której rów jest położony. 

PL

Jest to dla nas ogromny sukces, gdyż kapi-
tułę konkursu tworzą osobistości świata ar-
chitektury i budownictwa. Adaptacja kościoła 
na siedzibę gminnego ośrodka kultury zosta-
ła wyróżniona, w tym prestiżowym konkur-
sie, w kategorii obiektów kultury, zajmując 

drugie miejsce za zwycięzcą, którym został 
obiekt pn. Ostrowiecki Browar Kultury. 

Dotarcie do finału naszych obu inwestycji to 
ogromne wydarzenie, zarówno dla nas jako 
inwestora, ale także dla Wykonawców prac 

budowlanych tj. firmy OZ-BUD Przedsiębior-
stwo Budowlano-Usługowe Sp. z o. o. oraz 
firmy FreeKids s.c. A. Gąsiorek, Z. Andru-
szewski. Dziękujemy z tego miejsca także za 
współpracę – projektantom obu inwestycji 
Panu Andrzejowi Gacek oraz Tomaszowi Mu-
sielak. 

Jesteśmy dumni, że nasze obiekty zostały 
dostrzeżone i docenione, a nowa siedziba 
GOK zajęła tak wysokie miejsce w konkursie. 
Wiemy, że nasze obiekty są wyjątkowe i bar-
dzo innowacyjne. Cieszymy się, że mogliby-
śmy je dla Państwa zmodernizować! 

AAS
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ADAPTACJA DAWNEGO KOŚCIOŁA EWANGELICKIEGO NA CELE KULTURALNE ZDOBYŁA NAGRODĘ!

▪ Finalista konkursu za zieloną strefę aktywności i adaptacje kościoła ewangelickiego

Konkurs Modernizacja & Budowa Roku, w tym roku organizowany 
był po raz XXIV. W tegorocznej edycji udział wzięło 460 obiektów, 
spośród których wyłoniono 76 finalistów. Zgłoszone przez nas in-
westycje tj. Zielona Strefa Aktywności oraz adaptacja kościoła po-
ewangelickiego na siedzibę GOK znalazły się w finale!

▪ Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta

▪ Nagroda za adaptacje dawnego kościoła

ŚWIETLICA WIEJSKA W 
CIELĘTNIKACH

W ramach zadań należy wybudować świe-
tlicę o powierzchni zabudowy: 108,16m2 
i powierzchni użytkowej: 89,22m2. Najlepszą 
ofertę w wysokości 439 717,61 zł brutto zło-
żyła firma ZHU „BUD-WES” Józef Wesołowski 
ze Sławoszowic. Prace zakończyć się mają do 
końca marca 2021 r. W zakres zamówienia  
oprócz budowy budynku świetlicy, wchodzi 
wykonanie m.in. kanalizacji sanitarnej wraz 
ze zbiorkiem na ścieki, instalacji centralnego 
ogrzewania z pompą ciepła, parkingu i chod-
ników. Mieszkańcy Cielętnik uczestniczą we 
wszystkich jarmarkach, dożynkach i aktywnie 
działają w swojej miejscowości. Teraz będą 
mogli przygotowywać potrawy, czy pleść 
wieńce w swojej świetlicy oraz prowadzić 
działania i realizacje ciekawych, integrują-
cych społeczność lokalną projektów. Zresztą 
nie tylko sami mieszkańcy wsi, ale także inni 
będą mogli skorzystać z możliwości wynaj-
mu sali na różne imprezy okolicznościowe. 
Na bieżąco śledzimy postępy prac, ciesząc 
się, że idą zgodnie z planem, co oznacza, że 
w I kwartale nowego roku, oddamy inwesty-
cję do użytku.                                    

PL

W dniu 11 sierpnia br. ogłoszo-
ny został przetarg na budowę 
świetlicy wiejskiej w Cielętni-
kach wraz z niezbędną infra-
strukturą techniczną.

REMONT ROWU ODWADNIAJĄCEGO W SĘDZICACH

We wrześniu ogłoszono zapy-
tanie ofertowe na remont rowu 
odwadniającego w Sędzicach. 
Jest to bardzo ważna inwestycja 
z uwagi na to, iż zarośnięte i za-
mulone rowy nie odprowadzają 
nadmiaru wód, przez co tworzą 
się zastoiska powodujące pod-
topienia przyległych gruntów. 
Ponadto miejscowość Sędzice 
położona jest na skraju Wzgórz 
Trzebnickich co powoduje, że 
drogą oraz rowami podczas ule-
wy płynie duża ilość wody. Te-
raz większość tej wody zostanie 
przejęta przez pogłębiony i wy-
remontowany rów. 

NOWY CHODNIK W 
TARNOWCU

Wykonawcą robót była firma: Usługi Sprzę-
tem Budowlanym Krzysztof Rogala z So-
białkowa. Koszt wykonania chodnika o łącz-
nej długości 202m i szerokości 2m wyniósł 
110 465,45 zł. Wykonane zostały także zjaz-
dy. 

Komfort i bezpieczeństwo pieszych, rowerzy-
stów oraz wszystkich zmotoryzowanych jest 
dla nas bardzo ważnym aspektem, który ma 
przełożenie w planach budżetowych. Dlatego 
stale inwestujemy w nowe rozwiązania, mo-
dernizacje związane z infrastrukturą drogo-
wą, oświetleniem drogowym, by żyło nam się 
w gminie lepiej i bezpieczniej. Chodnik w tym 
miejscu jest szczególnie ważny i potrzebny, 
ponieważ jego głównymi odbiorcami są dzie-
ci i młodzież zmierzające do placu zabaw, ale 
nie tylko dla nich. Spacery dla rodzin z wóz-
kiem, czy osób starszych mogą odbywać się 
teraz w bardziej komfortowych warunkach.

PL

Wieś Tarnowiec zyskała nowy 
wygląd, dzięki wybudowaniu 
chodnika, na odcinku od drogi 
powiatowej 1371D  do placu za-
baw. 

NOWA BIBLIOTEKA, NOWA 
SIEDZIBA GOPS-u!

Z niecierpliwością czekamy na nowy, funkcjo-
nalny wygląd biblioteki jak i nową siedzibę 
GOPS-u, które dostosowane również będą do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób 
starszych. Już teraz można obserwować po-
wstawanie szybu windowego od strony we-
wnętrznej budynku urzędu. Zależy nam na 
Państwa bezpieczeństwie oraz na swobod-
nym dostępie do usług oferowanych przez 
gminne placówki. 

IBB

Od sierpnia trwają prace zwią-
zane z przebudową bibliote-
ki gminnej oraz nową siedzi-
bą Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 

▪ Nowy rów w Sędzicach▪ Nowy chodnik w Tarnowcu ▪ Budowa świetlicy w Cielętnikach ▪ Przebudowa biblioteki gminnej 
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WZROSTY OPŁAT 
I PODATKÓW 
W 2021 ROKU

Nadmieniamy, że stawka podatku od grun-
tów w wysokości 0,50 zł za 1 m2 pow. użyt-
kowej pozostaje bez zmian na rok 2021. 
W przypadku punktów 6-7 tabeli, wzrost 
opłat spowodowany jest tym, że obowiązu-
jące dotychczas na terenie Gminy Zawonia 
stawki opłat nie pokryją w 2021 roku kosztów 
związanych z odbiorem i zagospodarowa-
niem odpadów komunalnych z nieruchomo-
ści zamieszkałych. W związku z powyższym 
koniecznym jest podniesienie stawki opłat 
uiszczanych przez osoby zamieszkujące 
daną nieruchomość. Nowe stawki obliczono 
na podstawie szacowanych kosztów, jakie 
Gmina Zawonia poniesie w 2021r. w związku
z funkcjonowaniem systemu gospodarki 
odpadami. 

MM/EJ

W 2021 roku przewidziany jest 
wzrost pewnych opłat oraz po-
datków.  Przedstawiamy tabelę 
porównawczą kosztów ponie-
sionych w 2020 roku w porów-
naniu do roku 2021. 

PULSYKSOMETRY OD STOWARZYSZENIA AGLOMERACJA WROCŁAWSKA

Pulsoksymetr Creative PC-60A to sprzęt 
o nowoczesnym wyglądzie i zaawansowanej 
technologii. Urządzenie służy do sprawdzenia 
pomiaru natlenienia krwi (SpO2) i pomiaru 
tętna. Pulsyksometry będą wypożyczane 
przez ośrodek zdrowia, mieszkańcom gminy, 
którzy zachorują i będą mieli problemy z od-
dychaniem. 
Niezmiernie się cieszymy, że otrzymaliśmy 
te niezbędne urządzenia, gdyż dzięki temu 
będziemy mogli lepiej wspierać w choro-
bie naszych mieszkańców. W tym miejscu 
warto także przypomnieć, że Aglomeracja 
Wrocławska - od samego początku jej zało-
żenia, działa dla naszych dzieci i seniorów, 
a w czasie pandemii wspiera nas także rze-
czowo. Organizacja dostarczyła do nas ma-

seczki oraz środki do dezynfekcji. Rok rocznie 
to Stowarzyszenie, do którego należy nasza 
gmina, organizuje wyjazdy do różnych miejsc 
kultury, skierowane do osób z różnych grup 
wiekowych z naszej gminy. Niestety w tym 
roku w związku z COVID-19, nie odbyły się 
planowane wyjazdy. Niemniej jednak mamy 
nadzieję, iż w przyszłym roku założone cele 
uda się zrealizować. 
Wiemy, że na wsparcie Stowarzyszenia za-
wsze możemy liczyć, a współpraca z człon-
kami Stowarzyszenia, na które składa się 21 
gmin, układa się bardzo dobrze. Wspólnie 
dbamy o mieszkańców i o rozwój regionów. 

AAS

9 grudnia Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska przekazało dla 
Gminy Zawonia 30 szt. pulsyksometrów, które następnie zostały 
przekazane przez Wójta Gminy Zawonia Agnieszkę Werstę, na ręce 
Kierownika ZP ZOZ Małgorzaty Wieczorek-Zdziarskiej. 

▪ Przekazanie pulsyksometrów 

UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM W CENTRUM ZAWONI!
Od 14 grudnia br. na odcinku od sygnalizacji świetlnej w kierun-
ku Urzędu Gminy, rozpoczęły się prace związane z remontem na-
wierzchni drogi wojewódzkiej. 
Prace obejmują sfrezowanie obecnej war-
stwy i położenie nowej nakładki asfaltowej 
na odcinku ok. 500 m. Wykonawcą robót jest 
firma EUROVIA POLSKA S.A. Utrudnienia po-
trwają ok. 2 tygodnie, więc w nowym roku 

powinniśmy już cieszyć się nową nawierzch-
nią. Inwestycja jest realizowana ze środków 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego przez  Starostwo Powiatowe 
w Trzebnicy. 

Projekt organizacji ruchu, na czas prowa-
dzenia robót, nie przewiduje całkowitego 
zamknięcia ruchu na drodze. Prace remon-
towe prowadzone będą przy jednostronnym 
zamknięciu jezdni. 

PL
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GALA EDUKACJI NARODOWEJ 

Po powitaniu przez Panią Agnieszkę Buczak 
zebranych gości gala rozpoczęła się wystę-
pem artystycznym Mai Smolak uczennicy  
Szkoły Podstawowej w Czeszowie, która za-
prezentowała na skrzypcach utwór Edwarda 
Huws Jonsa „Cygańskie Skrzypce”. 
Następnie Wójt Gminy Zawonia Agnieszka 
Wersta wręczyła najzdolniejszym uczniom 
Nagrody Wójta Gminy Zawonia w roku szkol-
nym 2019/2020, które otrzymali: Maciej Cy-
gan, Jan Michalak, Kornelia Karolak, Wiktoria 
Maruszak i Mateusz Kopczyński. Dwóch pierw-
szych uczniów otrzymało także stypendium 

Wójta Gminy Zawonia za wybitne osiągnięcia 
w nauce. Rodzicom ww. uczniów wręczono li-
sty gratulacyjne. 
Następnie Wójt Gminy Zawonia wręczyła 
uczniom za wybitne wyniki w nauce Stypen-
dia Wójta Gminy Zawonia, które otrzymali 
w kolejności alfabetycznej: Maria i Zofia Ba-
zan, Wiktoria Cichosz, Alicja Dłubek, Tomasz 
Faraniec, Wiktoria Gąsiorek, Igor Jastrząb, 
Jakub Kaszuba, Aleksandra i Zuzanna Korze-
niewskie, Karolina i Zofia Kulik, Szymon Na-
konieczny,  Dominik i Maksymilian Pasierscy, 
Alicja i Hanna Pulnik, Patryk Pulut, Weronika 

Wawrzyniak, Krzysztof Ząb i Eliza Żuk. Ro-
dzicom również wręczono listy gratulacyjne.
Następnie na scenę zaproszono członków 
Młodzieżowej Rady Gminy, w celu wręcze-
nia im przez Panią Wójt upominków i dyplo-
mów za zaangażowanie w sprawy gminne 
w związku z zakończeniem kadencji obecnej 
Rady Serdecznie zapraszamy uczniów naszych 
gminnych szkół o zgłaszanie swoich kandyda-
tur do nowej kadencji w Młodzieżowej Radzie, 
gdzie nabór zostanie ogłoszony w szkołach. 
Tę cześć Gali dedykowaną uczniom i ich rodzi-
com uświetniła swoim występem Karolina So-
kołowska – uczennica Szkoły Podstawowej w 
Czeszowie, należąca do zespołu Bell Art. Karo-
linka zaśpiewała piosenkę pt.” Żyj do przodu”. 

W drugiej części Gali nagrodzono wychowaw-
ców, nauczycieli mianowanych oraz nauczy-
cieli, którzy otrzymali Nagrodę Wójta Gminy 
Zawonia. Dyplomy oraz kwiaty wręczyły wyżej 

wymienionym Wójt Gminy oraz Panie Dyrek-
torki szkół gminnych. 
Na zakończenie Gali wystąpiła Maja Łopyta 
– uczennica Zespołu Szkół w Zawoni, także 
należąca do zespołu Bell Art. Maja zaśpiewała 
piosenkę „Sama nie boję się chcieć”. 
Pani Wójt serdecznie podziękowała wszyst-
kim przybyłym na Galę, która szczęśliwie 
odbyła się mimo sytuacji, jaką obecnie 
mamy w kraju. W tym szczególnie trudnym 
czasie Pani Wójt pogratulowała wszystkim 
zaangażowania w kształcenie młodego po-
kolenia, dziękując za determinację i chęci 
w wychowywaniu naszej młodej społeczno-
ści. Życzyła zgromadzonym zapału do pracy 
w tych trudnych warunkach, mając nadzieję, że 
w przyszłym roku spotkamy się w znacz-
nie bardziej sprzyjających okolicznościach, 
a ilość uczniów i nauczycieli nagrodzonych bę-
dzie jeszcze większa. 

AAS

16 października br. odbyła się w Gminym Ośrodku Kultury – Gala 
Edukacji Narodowej. Gala, inaczej niż w poprzednich latach, odbyła 
się z podziałem na dwa odrębne etapy. W pierwszej części nagro-
dzeni zostali uczniowie, w drugiej zaś nauczyciele. Podział ten spo-
wodowany był koniecznością ograniczenia liczby osób przebywają-
cych na gali, z powodu COVID-19. 

▪ Nagrodzeni podczas Gali Edukacji Narodowej 

▪ Nagrodzeni podczas Gali Edukacji Narodowej 

▪ Nagrodzeni podczas Gali Edukacji Narodowej ▪ Nagrodzeni podczas Gali Edukacji Narodowej 

▪ Nagrodzeni podczas Gali Edukacji Narodowej 

▪ Nagrodzeni podczas Gali Edukacji Narodowej 
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VICTORIA ZAWONIA OCZEKUJE NOWEGO ROKU

Na półmetku  aktualnego sezonu zajmujemy 
szóste miejsce z dorobkiem 22 punktów oraz 
bilansem bramkowym:33-28, przy czym nie 
jest to jeszcze bilans ostateczny z racji zło-
żonego przez nasz klub odwołania od Decyzji 
Komisji Dyscyplinarnej DZPN rozstrzygają-
cej na naszą niekorzyść nierozegrany mecz 
z „Borem” Oborniki Śląskie (walkower). Ko-
niec rundy jesiennej  zbiega się z końcem 
obecnego nietypowego dla wszelkich roz-
grywek ciężkiego roku 2020... ale również 
roku w którym, sportowo: powróciliśmy do 

klasy „A” lokalnych rozgrywek, organizacyj-
nie: nasz obiekt w Sędzicach otrzymał (dzięki 
gminnej inwestycji) oświetlenie, a stowarzy-
szenie pozyskało sponsora w postaci firmy 
„Trip Energy”. Zatem rok (mimo wszystkich 
obostrzeń związanych z pandemią) trzeba 
uznać za udany i pozwalający z nadzieją 
oczekiwać nowego, 2021 roku.

MB

Zaległym wygranym dwiema bramkami meczem z Iskrą Pasikuro-
wice, drużyna Victorii zakończyła rundę jesienną. 

▪ Victoria Zawonia

11 LISTOPADA NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada odprawiona została msza św. 
w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym
w Zawoni. Po zakończonym nabożeństwie 
Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta 
wraz z Dyrektor Zespołu Szkół w Zawo-
ni Agnieszką Andruszczak oraz Dyrektor 
GOK-u Agnieszką Buczak udały się pod po-
mnik Wojska Polskiego – 2 Dywizji Artylerii 
oraz 100-lecia Odzyskania Niepodległo-
ści, gdzie zapaliły znicze i złożyły wieniec. 
Tradycja i polskość nie ginie w naszej gmi-
nie. Liczne flagi i akcenty biało-czerwone 

widoczne były na każdym kroku. Szczegól-
nie w tym trudnym czasie, kultywowanie tej 
tradycji cieszy, ponieważ pokazuje, iż mimo 
konieczności zachowania dystansu społecz-
nego potrafimy się jednoczyć, pokazując, że 
jesteśmy narodem o wspaniałej choć i trud-
nej historii. Niech nadchodzący, niepewny 
czas umacnia nas w przekonaniu, że razem 
możemy więcej. 

AAS

W tym roku inaczej niż w poprzednich latach świętowaliśmy dzień 
11 listopada. Niestety nie odbył się bieg pn. „Biegniemy na biało
-czerwono” z uwagi na panujące obostrzenia sanitarne. Nie było 
koncertów ani spektakli. To jednak nie przeszkodziło w tym, byśmy 
uczcili tych, którzy walczyli za naszą wolność… 

▪ Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta oraz Dyrektor GOKIB Agnieszka Buczak ▪ Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Zawoni Agnieszka Andruszczak

ZANIEDBANY KOMIN TO ZAGROŻENIE ŻYCIA 
I ZDROWIA CAŁEJ RODZINY!

Wielu ogrzewających węglem i drewnem 
dzielnie walczy z zatykającym się sadzą ko-
minem czy oblepiającą kocioł smołą, uznając 
je nawet za naturalny objaw spalania właśnie 
tych paliw. Najlepiej jednak, gdy tę robotę 
wykonuje fachowy kominiarz, mamy wtedy 
pewność, że praca wykonana została dobrze. 
Pamiętamy także, że palenie nieodpowied-

nimi do tego materiałami, jeszcze bardziej 
pogarsza sprawę … Bądźmy odpowiedzialni. 
Nie palmy śmieci, rozpalajmy prawidłowo 
i róbmy przeglądy naszych kominów.  
Więcej informacji na stronie: 

czysteogrzewanie.pl.
AAS

Niestety ludzie oszczędzają na usługach kominiarskich ryzykując 
swoje życie. Póki się udaje, to się udaje... 
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AKADEMIA KULTURY, PROJEKT JAKIEGO NIE BYŁO...

W roku 2020 Gminny Ośrodek Kultury w Za-
woni zaprosił mieszkańców regionu Wzgórz 
Trzebnickich do uczestnictwa w kulturalnych 
niecodziennych warsztatach, przedstawie-
niach, wystawach, koncertach i pokazach 
zebranych w jedną spójną koncepcję otwartą 
dla wszystkich w Akademii Kultury. Uczestni-
cy biorący udział w projekcie mogli się uczyć, 
rozwijać pasje i działać . Dzięki projektowi, 
który został podzielony na cztery  różne  in-
stytuty mogliśmy wydobyć  potencjał kultu-
rotwórczy  mieszkańców, ich kreatywność, 
integrować różne grupy społeczne i wiekowe 
oraz twórczo aktywizować osoby ze szczegól-
nymi potrzebami, w tym osoby z niepełno-
sprawnościami. Był to czas spędzony twór-
czo oraz rodzinnie, gdyż  Akademia Kultury 
skierowana była przede wszystkim do całych 
rodzin.
Projekt rozpoczął się w lipcu Instytutem 
Sztuk Przepięknych, podczas tego Instytutu 
odbyły się warsztaty muralu, dzięki czemu 
uczestnicy poznając sztukę uliczną stworzy-
li własny mural, który obecnie zdobi dotąd 

szarą, betonową ścianę sceny. Warsztaty po-
prowadził  Wojciech Kołacz – Otecki, którego 
dzieła - „miejskie opowieści”, stanowią swo-
istą reinterpretację ludowych podań, mitów 
i baśni o charakterze ponadczasowym.
Inną formą artystycznej ekspresji były 
warsztaty art.-recyklingu, które poprowadzi-
ła nasza koleżanka Danusia Krasucka. Pod 
jej kierunkiem powstał niecodzienny obraz 
z kolorowych nakrętek, obraz dumnie funk-
cjonuje w przestrzeni gminy. Na zakończenie 
działań Instytutu zaprosiliśmy mieszkańców 
do udziału w kulturalnym happeningu.
Kolejną propozycją Akademii Kultury był In-
stytut Dobrych Dźwięków, czyli warsztaty 
muzycznych inspiracji. W ramach tego blo-
ku mieszkańcy zostali zaproszeni do udziału 
w warsztatach bębniarskich poprowadzonych 
przez  Bohdana Imielę oraz warsztatów wo-
kalnych prowadzonych przez Artura Wróbla, 
przy wsparciu Małgorzaty Wrzesień Wróbel. 
Zajęcia cieszyły się dużą popularnością, 
uczestniczyło w nich 40 osób z terenu powia-
tu trzebnickiego. Instytut Dobrych Dźwięków 

zakończył się  wspólnym koncertem uczestni-
ków obu warsztatów.
Instytut Ruchu i Gestu - czyli teatr i sztuki 
cyrkowe, to trzecia propozycja Akademii 
Kultury. W ramach tego instytutu chętni 
mogli uczestniczyć w  warsztatach teatral-
no-tanecznych oraz teatralno- cyrkowych. 
W trakcie warsztatów uczestnicy mogli po-
znać techniki tańca współczesnego, elemen-
ty jogi, budowanie konstrukcji choreograficz-
nych, podstawy kontaktu improwizowanego 
oraz improwizowane etiudy teatralne. Pracę 
z uczestnikami rozpoczęła Anna Williams, 
a kontynuował Neder Ben Rachid Hasnaoui, 
choreograf, uczestnik programu You Can 
Dance.
Podsumowaniem wspólnej kilkugodzinnej 
pracy był pokaz etiudy teatralno-tanecznej, 
wykonany przez uczestników warsztatów pod 
kierunkiem Nedera. Tematem etiudy była te-
atralno-taneczna podróż po kontynentach.
Warsztaty teatralno-cyrkowe natomiast to 
były godziny intensywnej zabawy, wypeł-
nione po brzegi kolorowymi rekwizytami, 
ciekawostkami dotyczącymi pracy prawdzi-
wego cyrkowca, praktycznymi ćwiczeniami 
i zadaniami – kręcenie diabolo, żonglerka 
piłeczkami, zabawy zręcznościowe, kręce-
nie poi, chodzenie na szczudłach i po linie. 

Nie zabrakło animacji i ćwiczeń teatralno
-pantomimicznych. Dorośli i dzieci  próbo-
wali  swoich sił w trudnym fachu cyrkowca 
i aktora, pod okiem doświadczonego arty-
sty Łukasza Jędrzejczaka, który od wielu lat 
zajmuje się teatrem. Warsztaty odbyły się 
w Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie. 
Czwartą i ostatnią odsłoną naszego pro-
jektu był Instytut Cudowności Użytkowych 
a w nim dwa  warsztaty nawiązujące do daw-
nego rękodzieła i zawodów dawnych. Twór-
cze i jednocześnie relaksacyjne warsztaty 
tworzenia batiku, z możliwością tworzenia 
małych cudeniek do przestrzeni domu po 
inspirujące  warsztaty  desingu,  na których 
uczestnicy uczyli  się  jak nadać nowe życie 
meblom, niezależnie od tego ile mają lat 
i w jakim są stanie. Podobnie jak poprzednie 
warsztaty tak i te miały charakter rodzinny. 
Warsztaty batiku poprowadzone zostały 
przez  Warsztaty Terapii Zajęciowej, nato-
miast  warsztaty desingu prowadziła Pracow-
nia Meblodzieło. Na zakończenie Instytutu 
mogliśmy  zobaczyć imponujące  efekty pra-
cy uczestników obu warsztatów na zorgani-
zowanej wystawie.

 AB

Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni w 2020 roku realizował projekt  
Akademia Kultury, projekt otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa w ramach programu Edukacja Kulturalna.

GOK PISZE PROJEKTY, BO MA APETYT NA WIĘCEJ...

W ostatnim czasie GOK w Zawoni wraz z bi-
blioteką, która stanowi integralną część na-
szej instytucji pokusił sie o napisanie dwóch 
bardzo ciekawych projektów. Pierwszy  pod 
nazwą „Okno na Świat Kultury” z progra-
mu Kultura dostępna, drugi  „Tradycja jest 

w Nas” z Departamentu Narodowych Insty-
tucji Kultury. Nie będziemy zdradzać szczegó-
łów, prosimy o trzymanie kciuków.                                                     

 
AB

Pomimo stagnacji w świecie kultury i strasznych pandemicznych cza-
sów GOK w Zawoni nie próżnuje  i pisze projekty. Projekty kierujemy 
nie tylko do mieszkańców Gminy zawonia, ale podobnie jak w projekcie 
Akademia Kultury  również do mieszkańców Wzgórz Trzebnickich.

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

Bez względu na sytuację, jaka będzie mia-
ła miejsce po Nowym Roku nasz  planowany 
kalendarz 2021 zapełnił się wieloma propozy-
cjami. Najbliższe z nich to Koncert Noworoczny 
czyli Kolędowanie z Ks. Jackiem Tomaszewskim, 
który jest zaplanowany na 6 stycznia i póki co w 
wersji on-line. Pomimo, że ferie zimowe zostały 
przesunięte na 4 stycznia również wychodzimy 
z propozycją  EkoFerii z GOK. Na chwilę obecną 

ciężko stwierdzić na ile nasze plany i propozy-
cje będziemy  mogli realizować w przyszłym 
roku ze względu na ciągle niepewną sytuację 
związaną z Pandemią COVID 19. O wszystkich 
wydarzeniach, imprezach i planach  będziemy 
Państwa informować na bieżąco, zapraszamy 
do śledzenia naszej strony oraz Fb GOK Zawo-
nia.  

AB

Co planujemy, jak planujemy i co w GOKu piszczy, czyli krótko o najbliż-
szych planach na przyszłość.
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▪ Warsztaty ART-recyklingu

AKADEMIA KULTURY PROJEKT JAKIEGO NIE BYŁO...

▪ Warsztaty bębniarskie

▪ Warsztaty Desingu ▪ Warsztaty Malowanie na Jedwabiu

▪ Warsztaty Teatralno-Taneczne ▪ Warsztaty wokalne



zawonia.pl gokzawonia.pl

10

KULTURA NIE KŁUJE

4 (21) /2020KURiER ZAWONI

OTWIERAMY NOWY ROZDZIAŁ W HISTORII CZESZOWSKIEJ BIBLIOTEKI.

▪ Symboliczne otwarcie nowej siedziby biblioteki w Czeszowie ▪ Ks. Jacek Tomaszewski poświęcił nową bibliotekę

W uroczystości otwarcia uczestniczyli 
Agnieszka Wersta- Wójt Gminy Zawonia, ks. 
Jacek Tomaszewski, Agnieszka Buczak dy-
rektor GOK Zawonia, Elżbieta Kędra dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Czeszowie, Beata 
Borowiak sołtys wsi Czeszów oraz Elżbieta 
Michta -bibliotekarz. I choć uroczystość była 
skromna nie zabrakło tradycyjnego prze-
cięcia wstęgi, poświęcenia obiektu przez 
ks. Proboszcza Jacka Tomaszewskiego oraz 
słodkiego poczęstunku- okazjonalnego tortu.
W nowym obiekcie biblioteki jest miejsce na 
małe spotkania czytelnicze czy organizację 
warsztatów. Przygotowane są dwa stanowi-
ska komputerowe dla czytelników. Na prze-
strzeni 78 m2 zgromadzonych jest 12 tys. 
woluminów. Obecnie biblioteka jest prze-
strzenią bezpieczną i przyjazną czytelnikowi 

w każdym wieku, w nowej odsłonie prze-
kształciła się w nowoczesną placówkę kultury 
z dostępem do wiedzy.
A jak wyglądały dzieje czeszowskiej biblio-
teki. Biblioteka w Czeszowie została otwarta 
w 1949 roku i mieściła się w budynku świetli-
cy wiejskiej. Pierwszą bibliotekarką jest pani 
Janina Wierzchowska, a  końcem 1949 roku 
na bibliotecznych półkach mieści się 1018 
książek. W roku 1950 bibliotekarką zostaje 
pani Janina Rusak, która prowadzi bogatą 
działalność kulturalno-oświatową. W roku 
1962 biblioteka liczy 3290 książek, a korzysta 
z niej 425 zarejestrowanych czytelników. Bi-
bliotekę prowadzi Zdzisława Maleńka. 
W roku 1968 pracę w bibliotece rozpoczyna 
pani Sabina Szczepaniak z domu Wojcie-
chowska. Księgozbiór oraz liczba czytelników 

sukcesywnie rośnie, o czym świadczy 620 za-
rejestrowanych  czytelników i aż 16572 wo-
luminów na półkach. Biblioteka jednak szuka 
swojego miejsca, przenosi się z (dzisiejszego 
placu lipowego) na ulicę Kasztanową do tzw. 
Domu Nauczyciela, następnie do pomiesz-
czeń po byłym „Barze pod Dębem” przy uli-
cy Wąskiej, aby w roku 1999 przenieść się 
do nowo wybudowanej siedziby przy Szko-
le Podstawowej. W roku 2005 pani Sabina 
( bo tak powszechnie zwracają się do niej 
czytelnicy) po 37 latach pracy w bibliotece 
odchodzi na emeryturę. W  bibliotece rozpo-
czyna pracę Joanna Świderska, która pracu-
je do roku 2009. Jesienią 2009 roku pracę 
w czeszowskiej bibliotece podejmuje 
Agnieszka Buczak i pomimo trudnych warun-
ków lokalowych, dzięki dobrej współpracy ze 
szkołą udaje się jej zrealizować wiele cieka-
wych wydarzeń i inicjatyw. To właśnie dzięki 
staraniom pani Agnieszki i ówczesnej dyrek-
tor GOKiB Elżbiety Michty powstaje pomysł, 
a później projekt dzisiejszej biblioteki. Ale na 
nic byłyby starania obu pań gdyby nie za-

angażowanie i starania pani Wójt Gminy Za-
wonia, to ona doprowadziła do realizacji pro-
jektu. Nasze marzenia się spełniły i stały się 
rzeczywistością, cieszymy się więc ogromnie, 
dlatego też z całego serca zachęcamy do od-
wiedzania i korzystania z zasobów biblioteki. 
A kiedy już ją odwiedzicie poczujcie ducha 
byłych bibliotekarek i przyjazną aurę byłych 
i obecnych czytelników. 
Dziękujemy władzom gminy Zawonia, 
a szczególnie Wójtowi Gminy Zawonia 
Agnieszce Wersta  za potraktowanie re-
montu obiektu po byłej świetlicy jako swo-
istego priorytetu i zobowiązania wobec 
przeszłych i przyszłych pokoleń. Bibliote-
ka niezaprzeczalnie to inwestycja w kul-
turę i rozwój intelektualny naszej gmi-
ny. Świadczy też o niezwykłej mądrości 
i dbałości o ważne potrzeby mieszkańców.

EM i AB

Na ten moment  czekaliśmy z niecierpliwością i 4 grudnia  oddano 
do użytku nową siedzibę Filii GBP w Czeszowie. Życzymy czytel-
nikom, aby  Biblioteka stała się miejscem przyjaznym, w którym 
wszyscy korzystający z jej zasobów będą mogli odnaleźć mądre 
i ciekawe książki. 

ZAKOŃCZYLIŚMY ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH NA ROK 2020

Od kilku lat jesteśmy beneficjatami  „Narodo-
wy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 
1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 
publicznych, którego celem jest wzmocnienie 
aktywności czytelniczej w bibliotekach pu-
blicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby 
wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby 
czytelników bibliotek publicznych. W progra-
mie tym szczególny nacisk został położony 
na budowanie nawyków czytelniczych po-
przez stały dopływ nowości wydawniczych, 
możliwość systematycznego ubytkowania 
(aktualizacja zasobów), a w konsekwencji 
zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkow-
ników bibliotek . W tym roku ze środków fi-

nansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego otrzymaliśmy 3875,00 zł . Wpływ 
na wysokość przyznanej kwoty mają dotacja 
organizatora ( na zakup książek) oraz sto-
pień zamożności gminy. Książki zakupione 
w ramach programu, czytelnicy poznają po 
umieszczonej na nich pieczątce o treści Zre-
alizowano ze środków Narodowego Progra-
mu Rozwoju Czytelnictwa.” 
Jest to tylko część środków finansowych 
przeznaczonych na uzupełnienie księgozbio-
ru, Gmina Zawonia w roku 2020 na ten cel 
przeznaczyła 15500,00 zł
Wspierają nas także czytelnicy przynosząc 
swoje książki, lub biorąc udział w organizo-

wanych przez nas kiermaszach. Wpisujemy 
do księgozbiorów te niezniszczone i których 
brakuje w bibliotece. Wspomaga nas także 
Aglomeracja Wrocławska, która od kilku lat 
przekazuje bibliotekom porcje nowości wy-
dawniczych. W sumie w roku 2020 na bi-
blioteczne półki trafiło 1235 nowości (tym 

36 audiobooków). Mimo różnych trudności  
związanych z epidemią i tych związanych 
z remontami bibliotek jesteśmy otwarci i cie-
szymy się z wizyty każdego czytelnika.

EM

Z końcem listopada zakończyliśmy zakup nowości wydawniczych 
do Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoni oraz jej Filii w Czeszo-
wie, czas na małe podsumowania.



Czas więc chociaż na drobne podsumowanie. 
Upamiętniliśmy je przypinką 5-lecia, którą 
w formule swojego rodzaju społecznego wy-
różnienia  wszystkim mieszkańcom Niedar 
18+ zafundowała Gmina Zawonia. W tym 
miejscu należy podkreślić iż Wójt Gminy Za-
wonia Agnieszka Wersta, patronowała i pa-
tronuje nadal wielu  naszym inicjatywom. Ba 
w szeregu z nich uczestniczyła i uczestniczy 
nadal.  Już od kolebki strony niedary.pl - wie-
le naszych  działań społecznych było w tym 
czasie dofinansowywanych z budżetu gminy 
a my, jako ścisły Zespół niedary.pl mogliśmy 
zawsze liczyć pełną otwartość, serdeczność 
i pomoc ze strony Pani Wójt oraz Gminne-
go Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zawoni 
i pracowników urzędu. W okresie minionych  
5 lat, w kreację  wspieranie i czynne budowa-
nie zasobów cyfrowych  kroniki wsi Niedary   
angażowali  się  ówcześni Liderzy Samorzą-
dowi: Była Sołtys Nestor wsi Niedary – Agata 
Woloszczuk,  Przewodniczący Rady Sołeckiej 
Marek Michałowski wraz z Z/cą Krystyną Flo-
ryn i niezmiennie najmocniejszym filarem 
niedariańskiej społecznej aktywności-ów-

czesnym Prezesem LZS Niedary Grzegorzem 
Osyrą. Liderem indywidualnym pośród wo-
lontariuszy była/jest Ewa ze Spacerowej To 
oni  m.in. sprawili iż na przestrzeni 5/lecia w 
różne wiejskie  inicjatywy czynnie  włączyło 
się–szacujemy kolejnych ok stu Niedarian: 
W wyniku tego społecznego pospolitego 
ruszenia udało się nam zrealizować sporą 
sekwencję działań społecznych z których 
wspólnie wykreowaliśmy współczesny wi-
zerunek naszej małej ojczyzny. Zyskała ona 
swoje niepowtarzalne godło-logo, unikalną 
flagę, barwy… a nawet rajdowy hymn, który 
na oficjalnych spotkaniach bywał już asymilo-
wany szerzej-jako hymn naszej wsi: Przyjęcie 
symboli tożsamościowych definiujących na-
szą małą ojczyznę na zewnątrz. Opracowanie 
na ich podstawie spójnego administracyjne-
go wizerunku graficznego a przede wszyst-
kim tak ważnego we współczesnych realiach 
i na nieodległą przyszłość;  obrazu cyfrowe-
go naszej wsi, stworzyło stabilną bazę-fun-
dament do realizacji wielu kolejnych cieka-
wych inicjatyw. Społeczny rozmach, proste, 
efektowne a przede wszystkim nie wyma-

gające wielkich nakładów finansowych spo-
łeczne  działania, sprawiły, iż  na przełomie 
lat  2017/2018  strona internetowa niedary.pl 
została doceniona przez Krajowe Stowarzy-
szenie Sołtysów i w ogólnopolskim konkursie 
pod patronatem i z osobistym udziałem Mi-
nistra Cyfryzacji Marka Zagórskiego  zdobyła 
zaszczytne miano najlepszej  wiejskiej witry-
ny internetowej. Po niespełna trzech latach 
działalności w pobitym polu pozostawiliśmy 
blisko 2500 wiejskich stron internetowych 
wsi w tym także takich, które swoim  poten-
cjałem mogłyby się mierzyć z niejedną gmi-
ną: Internetowa kronika wsi, jak nazywamy 
zasoby niedary.pl, to dzisiaj sekwencyjnie 
ułożony i wielopoziomowo dostępny album 
– kalendarium fotograficzne liczące  ponad 
5000 fotografii i okolicznościowych grafik oraz 
obszerną bo liczącą ponad 2000 stron stan-
dardowego maszynopisu tekstów – kronikę 
nie tylko minionego 5/lecia ale wielu wąt-
ków z czasów powojennej historii naszej wsi.

Jubileusz strony zdopingował  nas do retro-
spektywy także w wymiarze statystycznym. 
Naliczyliśmy iż w sumie w czasie minionych 
5 lat w przestrzeni nie tylko naszej wsi, Nie-
darianie podjęli się realizacji w sumie 45/ciu 
przeróżnych tzw. oddolnych inicjatyw -  dzia-
łań, które nazwaliśmy sobie umownie nie-

dariańskimi kamieniami milowymi. Powyżej 
wspomniałem zaledwie czterech z nich: Lo-
go-godło, flaga, hymn i I miejsce w konkur-
sie na najlepszą wiejska witrynę internetową. 
Pozostałe 31 kamieni milowych naszej spo-
łecznej aktywności odnaleźć można w formie 
odatowanych ikonek rozmieszczonych na 
przypince 5/lecia. Obszerne opisy wszystkich 
45/ciu działań jakich podjęli się Niedarianie 
we wspomnianym okresie odnaleźć można 
na stronie niedary.pl 

Serdecznie zapraszam i namawiam do czę-
stej lektury a może do czynnego włączenia 
się np.do już ogólnoświatowej akcji: Logo 
Niedar podróżuje, która to akcja okazuje się 
iż jest tym bardziej popularna im dalej od 
Niedar a przecież na terenie tylko Gminy Za-
wonia  jest tyle ciekawych wartych polecenia 
i odwiedzenia miejsc. Każdego chętnego wy-
posażymy w przypinkę 5 lecia. 

JL

www.niedary.pl
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NIEDARIAŃSKIE  PIĘCIOLECIE - www.niedary.pl
Pierwszego dnia wiosny 2015 roku na odległych peryferiach inter-
netu,  zadebiutowała  strona www.niedary.pl . Zatem wiosna 2020,  
odmierzyła okrągłą -  piątą rocznicę - naszej działalności we wsi, 
gminie… powiecie a także i  na świecie.  

▪ Administrator strony Jerzy Lewandowski dobiera nagrodę  z rąk Ministra Marka Zagórskiego

▪ IV Rajd szlakiem kurhanów

▪ Zdobyliśmy laur najlepszej wiejskiej strony internetowej

▪ Flaga Niedar




