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REMONT SALI WIDOWISKOWEJ
GOK-U PRZY UL. TRZEBNICKIEJ 11

ROZPOCZĘLIŚMY NOWY ROZDZIAŁ W HISTORII BIBLIOTEKI

27 maja br. odbyła się XXVII Sesja Rady
Gminy Zawonia, podczas której Radni podejmowali uchwały związane z wykonaniem
budżetu i pracą Wójta oraz jednostek samorządowych za rok 2020

Do końca listopada br. planowany jest remont starej sali widowiskowej, niedawno pełniącej funkcję biblioteki gminnej
w Zawoni.

„Piszemy Nowy Rozdział” pod takim hasłem 17 czerwca 2021 świętowaliśmy otwarcie biblioteki w Zawoni
po gruntownym remoncie. Uroczystość otwarcia rozpoczęła się przecięciem wstęgi przez Panią Agnieszkę
Werstę - Wójt Gminy Zawonia oraz Agnieszkę Buczak
Dyrektor GOK w Zawoni.
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SŁOWO OD WÓJTA
Drodzy Mieszkańcy Gminy Zawonia!

Podczas czerwcowej sesji Rada Gminy udzieliła mi wotum zaufania i uchwaliła
absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2020. Ten niewątpliwy sukces jakim
jest jednogłośnie absolutorium nie byłby możliwy bez zaangażowania i współpracy
wielu osób. Dziękuję Pani Skarbnik, która czuwa na bieżąco, aby każda wydatkowana złotówka była wydana przepisowo. Dziękuję wszystkim pracownikom urzędu
i podległych jednostek samorządowych za zaangażowanie i ciężką pracę w realizacji
ubiegłorocznego budżetu. Wasza wiedza i doświadczenie są nieocenionym wsparciem w mojej pracy. Dziękuję sołtysom, którzy w terenie najczęściej jako pierwsi
zauważają problemy i wspólnie próbujemy je rozwiązywać. Dziękuję radnym za
wyrozumiałość i odpowiedzialną postawę.

Ostatni rok był wyjątkowy, trudny i z pewnością wszyscy Państwo odczuliście skutki sytuacji pandemicznej. Tym bardziej cieszę się z wykonania
budżetu i zrealizowania większości planów.

Pomimo sezonu wakacyjnego nie zwalniamy tempa prac. Za nami remont
pomieszczeń bibliotecznych oraz pomieszczeń GOPSu i budowy świetlicy w Cielętnikach. Czas na kolejne modernizacje, rozpoczął się remont widowiskowej przy
ul.Trzebnickiej 11 w Zawoni, łazienek w szkole w Czeszowie i sali gimnastycznej
w Zawoni oraz zagospodarowania terenu wokół CIL. A także coroczne zadania budowy nowego oświetlenia oraz drogi.
Trwają przygotowania do Gminnych Dożynek, które odbędą się 28 sierpnia. W tym roku zapraszamy Państwa do Czeszowa, a będzie to wyjątkowe wydarzenie. Gwiazdą tegorocznego święta plonów będzie CLEO. Wystąpi także zespół
Gieni Dudki i tradycyjnie zespół Ale Babki. A już następnego dnia zapraszamy dzieci
na Zakończenie Wakacji i tu organizator przewidział mnóstwo atrakcji.
Życzę Wszystkim zdrowia, bezpiecznych wakacji i udanych urlopów. Rolnikom życzę dobrej pogody i obfitych zbiorów. Zapraszam do lektury.

Z pozdrowieniami

Zapraszamy do zielonej gminy!
WÓJT
GMINY
ZAWONIA

DYŻUR WÓJTA GMINY ZAWONIA
w godzinach pracy urzędu
oraz we wtorki od godz 15:00 do 15:30
w pokoju nr 2
OBSŁUGA RADY GMINY
tel. 71 312-81-82 w. 55

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, 71 310-43-50, 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. 53
SEKRETARIAT
tel. 71 312-81-82 w. 50

REFERAT INWESTYCJI I GOSPODARKI
PRZESTRZENNEJ
tel. 71 312-81-82 w. 58, 71 312-81-82 w. 60
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA
tel. 71 312-81-82 w. 64, 71 312-81-82 w. 63

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 - 8:30-15:30
Wtorek - 8:30-15:30
Środa - Praca wewnętrzna
Czwartek - 11:30-18:30
Piątek - 8:30-15:30

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

FILIA BIBLIOTEKI W CZESZOWIE
ul. Trzebnicka 3, 55-106 Czeszów
tel.: 693 429 453
filiabiblioteka@gokzawonia.pl
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek 12:00-17:00
Wtorek 12:00-16:00
Środa - Praca wewnętrzna
Czwartek 11:00-15:00
Piątek 9:00-12:00

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

SKARBNIK GMINY
tel. 71 312-81-82 w. 62
REFERAT FINANSOWY, PODATKI
tel. 71 312-81-82 w. 65
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE
tel. 71 312-81-82 w. 61
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

ZIELONA STREFA AKTYWNOŚCI w ZAWONI
ul. Zielona 5
czynna - kontakt; GOK w Zawoni

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
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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
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zszawonia.szkolna.net; sekretariat@zawonia.edu.pl
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POCZTA POLSKA o.ZAWONIA
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GODZINY OTWARCIA
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O GMINIE I SAMORZĄDZIE

ABSOLUTORIUM JEDNOGŁOŚNIE POZYTYWNE
27 maja br. odbyła się XXVII Sesja Rady Gminy Zawonia, podczas
której Radni podejmowali uchwały związane z wykonaniem budżetu i pracą Wójta oraz jednostek samorządowych za 2020 r.
Sesja absolutoryjna jest oprócz sesji budżetowej, najważniejszą sesją w roku i pozwala ona na ostateczne rozliczenie wykonania
budżetu za rok poprzedni pod względem gospodarności, celowości i rzetelności realizacji
zaplanowanych w nim zadań. Absolutorium
to jeden z najistotniejszych ustawowych
środków kontroli, ocenia pracę organu wykonawczego w zakresie działalności finansowej.
Sesja absolutoryjna rozpoczęła się przyjęciem porządku obrad. Następnie wysłuchano sprawozdania z pracy Wójta od dnia
9 kwietnia do 27 maja i sprawozdania z prac
komisji Rady Gminy, które na swoich posiedzeniach omawiały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową
we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania

budżetu za ubiegły rok. Opinia RIO oraz opinia RIO na temat wniosku komisji rewizyjnej
o udzielenia absolutorium zostały odczytane
na sesji. Raport o stanie gminy za 2020 rok
zawierający dane finansowe z wykonania budżetu został przedstawiony przez Panią Wójt
w formie prezentacji. W Raporcie omawiane
były finanse gminy, zrealizowane programy,
inwestycje i zadania w roku 2020. Po prezentacji, Radni pozytywnie ocenili ubiegłoroczną
pracę Wójt Agnieszki Wersty, głosując jednomyślnie – zarówno za udzieleniem wotum
zaufania jak i za udzieleniem absolutorium.
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych
obecnych na sesji. Wszyscy Radni jednogłośnie przyjęli także sprawozdanie finansowe
i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy

oraz roczne sprawozdanie finansowe wraz
z oceną sytuacji ekonomiczno-finansowej
ZP ZOZ w Zawoni. Pani Wójt zaprezentowała po głosowaniu jeszcze jedną prezentację
przygotowaną w ramach obchodów Dnia Samorządowca, przypadającego na dzień sesji.
Zaprezentowano zdjęcia z uroczystości, która
miała miejsce w marcu 2020 r. oraz nawiązano do pierwszych wolnych wyborów, od których minęło już 31 lat. Pani Wójt podziękowała zebranym oraz wszystkim pracownikom
samorządowym za trud, poświęcenie i zaangażowanie dla dobra mieszkańców, życząc
przy tym wytrwałości i sił w pokonywaniu codziennych trudności w drodze do wspólnego
sukcesu.
Rok 2020 był rokiem pandemii koronawirusa,
niewidzialnego wroga, który zmienił sposób
naszego funkcjonowania, a dla wielu rodzin
niestety okazał się tragiczny. Wprowadzone

obostrzenia zmieniły sposób obsługi klienta,
ograniczyły możliwości kontaktu, a mimo to
budżet roku 2020 udało się w pełni zrealizować. Jednomyślność w głosowaniu Radnych
jest właśnie wyrazem docenienia pracy pracowników urzędu i pracowników jednostek
organizacyjnych gminy, którzy pomimo tak
trudnego czasu i wyłaniającej się nowej rzeczywistości, w 100% zrealizowali szereg inwestycji i zamierzonych planów.
Gratulujemy serdecznie Pani Wójt udzielonego jednomyślnie absolutorium i wotum
zaufania. Świadczy to o pełnym zaufaniu
władzy ustawodawczej do działań realizowanych przez Panią Wójt. Działania te możemy
wszyscy zauważyć, bo nasza gmina zmienia
się na lepsze każdego dnia!
A.AS

GMINA ZAWONIA W TRAKCIE PROCESU OPRACOWANIA STRATEGII
ROZWOJU NA LATA 2021-2027
Już w grudniu 2020 r. Gmina Zawonia rozpoczęła proces opracowywania Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. Mieszkańcy gminy,
poprzez udział w badaniu ankietowym zamieszczonym na gminnej
stronie internetowej, udzielali odpowiedzi na pytania, które dotyczyły najważniejszych aspektów życia w naszej gminie.
Na podstawie powyższej ankiety, powstała
diagnoza obecnego stanu naszej gminy wraz
z rekomendacjami do realizacji w najbliższych latach. Wypełniający ankietę, poprzez
swój aktywny udział, wniósł wkład w tworzenie nowego planu strategicznego rozwoju
gminy w perspektywie do 2027 r., a przekazane uwagi i sugestie wskazywały na rzeczywiste potrzeby społeczno-gospodarcze.
10 czerwca na Sali Widowisk odbyły się
warsztaty strategiczne, podczas których powołany Zespół ds. Opracowania Projektu
Strategii Rozwoju Gminy Zawonia na lata
2021-2027, na podstawie danych przekazanych z zebranych ankiet, wypracował założenia, na które składały się: misja, wizja, cele
i działania strategiczne do powyższej Strategii. Do dnia 22 sierpnia br. przeprowadzone

zostaną konsultacje społeczne dotyczące
projektu Strategii Rozwoju Gminy Zawonia.
Na stronie internetowej gminy oraz na BIP
dostępne są: Projekt Strategii oraz Formularz
zgłaszania uwag do ww. projektu. Formularz
zgłaszania uwag można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Zawonia lub przesłać
pocztą elektroniczną na adres: urzad@zawonia.pl.
Serdecznie zachęcamy do aktywnego udziału w ww., z uwagi na fakt, iż wyniki konsultacji posłużą do opracowania ostatecznego
brzmienia Strategii Rozwoju Gminy Zawonia
na lata 2021-2027.
Wypracujmy razem wspólne stanowisko!
Gmina Zawonia - nasze miejsce na ziemi!
AAS

▪ Zespół ds. Opracowania Projektu Strategii

QUIZ O SAMORZĄDZIE GMINNYM I GMINIE ZAWONIA
27 maja z okazji Dnia Samorządowca, ogłoszony został quiz o samorządzie gminnym i Gminie Zawonia.
Biorący udział w quizie musieli prawidłowo odpowiedzieć na 20 pytań, a następnie na adres
e-mail wskazany w ogłoszeniu o quizie, przesłać poprawne hasło, które brzmiało: „Gmina Zawonia, moje miejsce na ziemi!”. Wśród
otrzymanych zgłoszeń, Wójt Gminy Zawonia
wylosowała 3 zwycięzców. 8 lipca br. odbyło
się spotkanie z wygranymi, na którym Pani
Wójt wręczyła im upominki, dziękując jednocześnie za udział w konkursie i gratulując
wiedzy o naszej gminie i samorządzie. Gratulujemy zwycięzcom!
Zapewne to nie ostatni taki quiz. Nasza gmina zachwyca nie tylko otaczającą nas przy-

rodą, ale także niezwykłymi miejscami, czy
zabytkami, których tu nie brakuje. Stale się
rozwijamy i przekształcamy, dostosowując
tym samym do potrzeb i zmian, które przynosi nam życie i Państwa oczekiwania.
Serdecznie zachęcamy zatem do brania
udziału w konkursach przez nas organizowanych, bo na zwycięzców zawsze czekają
atrakcyjne gadżety z logo Gminy Zawonia.
AAS

▪ Zwycięzcy quizu wraz z Panią Wójt
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REMONT SALI WIDOWISKOWEJ GOK-U PRZY UL. TRZEBNICKIEJ 11
Do końca listopada br. planowany jest remont starej sali widowiskowej, niedawno pełniącej funkcję biblioteki gminnej w Zawoni.
W dniu 7 maja br. dokonano otwarcia ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa Sali wielofunkcyjnej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi przy ul. Trzebnickiej 11 w Zawoni”.
Najlepszą ofertę złożyła Firma LITWINIAK
Usługi Drogowe i Budowlane Ewa, Krzysztof
i Rafał Litwiniak s.c. z miejscowości Wioska
pod Sycowem. Remont wyceniony został na
kwotę 837 765,95 zł.
Obecnie trwają prace, w ramach których
przewidziano m.in.: przebudowę zaplecza
sanitarnego, remont sali wielofunkcyjnej
wraz z przebudową sceny i wyodrębnieniem
przestrzeni szatniowej, wykonanie drzwi zewnętrznych, remont pokrycia dachowego
wraz z wymianą izolacji termicznej, wymianę instalacji elektrycznej, c.o., sanitarnej i
zamontowanie klimatyzacji. Jest to więc remont generalny o szerokim zakresie prac.

Chcemy by wyremontowana sala nie tylko
cieszyła oko zyskując nowoczesny wygląd,
ale zachwycała także nową funkcjonalnością
i aranżacją na miarę XXI w. Będzie to kolejna wspaniała sala, w której mieszkańcy będą
mogli organizować wydarzenia rodzinne, imprezy towarzyskie, czy też spotkania w gronie najbliższych.
Wszyscy doskonale pamiętamy organizowane w tej sali imprezy sylwestrowe, czy karnawałowe. Mamy nadzieję, że już w tym roku
będziemy mogli w niej świętować, ciesząc
się nowoczesnym, ładnym wnętrzem. I tak
jak za starych, dobrych czasów - powrócimy
do niezapomnianych zabaw i balów w tym
miejscu.
AAS

▪ Remont dawnej sali widowiskowej

TEREN WOKÓŁ CENTRUM INICJATYW LOKALNYCH W CZESZOWIE ZYSKA NOWY WYGLĄD I FUNKCJONALNOŚĆ!
Na terenie wokół CIL-u rozpoczęły się prace, dzięki którym ten rozległy obszar zyska nową funkcjonalność, doskonale wkomponowując się w potrzeby mieszkańców korzystających z Centrum i nie
tylko.
W dniu 08.06.2021 r. dokonano otwarcia
ofert na zadanie pn. „Zagospodarowanie
terenu wokół Centrum Inicjatyw Lokalnych
w Czeszowie”. Jedyną ofertę złożył Zakład
Ogólno-Budowlany Piotr Woźniak z Czeszowa
na kwotę 155 938,17 zł. Inwestycja ta jest
dofinansowana z funduszu sołeckiego Czeszowa w wysokości 30 000 zł.
W ramach prac przewidziano wykonanie nawierzchni betonowej do tańczenia o wymiarach
10 x 10 m oraz chodnika łączącego CIL z
biblioteką wzdłuż ul. Trzebnickiej. Firma ma
wybudować biesiadną wiatę drewnianą o wymiarach ok. 15 x 8 m na 2 rzędy stołów oraz
budynek gospodarczy wymiarach 3 x 5 m.

Biesiadna wiata będzie służyć przy organizacji spotkań integrujących mieszkańców
sołectwa, spotkań ze znajomymi lub imprez
rodzinnych na świeżym powietrzu. Wylewka
betonowa, która znajdować się będzie nieopodal wiaty, w zależności od potrzeb, może
posłużyć do tańczenia, czy też uprawiania
fitnessu. Dla rodzin dodatkowym atutem będzie blisko znajdujący się plac zabaw.
Serdecznie zapraszamy Mieszkańców do skorzystania z nowej funkcjonalności terenu, jak
tylko prace zostaną ukończone!
AAS

▪ Teren wokół CIL-u

„SPACERY Z HISTORIĄ” W NASZEJ GMINIE!
Od 8 lipca br., zarówno na stronie internetowej zawonia.pl, jak i na
koncie FB Gminy Zawonia, można zaznajomić się z historią gminnych obiektów, czy wyjątkowych miejsc, w ramach cyklu pn. „Spacery z historią”.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia prezentacji, poświęconych niezwykłym miejscom i zabytkom z naszej gminy. Wybraliśmy
te, które odegrały i odgrywają ważną rolę
w życiu naszej społeczności. Dzięki firmie
Paucis Verbis, która zrealizowała dla Gminy
Zawonia cykl pn. „Spacery z historią”, będziemy mogli odkrywać na nowo otaczające nas
zabytki, miejsca oraz poznać historie, które
zasługują na pamięć, czy chwilę zadumy.

Każda gmina ma swoją historię i jej świadectwa na swoim terenie. „Spacery z historią”

są świadectwem życia naszych przodków, ich
sposobu pojmowania rzeczywistości. Pomagają nam poniekąd poznać nasze korzenie i
kształtują naszą tożsamość.
Życzymy Państwu przyjemnego oglądania!
Prezentacje widoczne są na stronie gminnej
w zakładce „Aktualności” i „Wieści z gminy

Historię można poznawać na wiele sposobów. To nie tylko „suche” daty, czy nazwiska.
To przede wszystkim szukanie własnej tożsamości w przestrzeni, która nas otacza. Celem
prezentacji jest zatem pokazanie w sposób
niebanalny miejsc pełnych zagadek, ciekawostek, czy nieopowiedzianych wydarzeń.

zawonia.pl

gokzawonia.pl

– filmy”. Na bieżąco będą także umieszczane na koncie FB gminy, a także w powiadomieniach w aplikacji mobilnej, do ściągnięcia
której bardzo zachęcamy!
AAS
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NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W 2021R.
Spisy powszechne to czas, kiedy Państwo Polskie, zadając obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Spisy powszechne obejmują całą populację
ludności i mieszkań.
Dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co
istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności,
spisy powszechne są dla państwa jedynym
źródłem danych.
Wszystkie dane osobowe przetwarzane w
ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach
określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz
w ustawie o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe od momentu ich zebrania
stają się danymi statystycznymi i objęte
są tajemnicą statystyczną. Zasada tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny,
jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane
osobowe i nie przewiduje żadnych wyjątków
dających możliwość jej uchylenia.
Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. oraz na ręce właściwego komisarza
spisowego składają pisemne przyrzeczenie

następującej treści: „Przyrzekam, że będę
wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie
z etyką zawodową statystyka, a poznane
w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób
trzecich.”
Dane pozyskane podczas spisów mogą być
wykorzystywane wyłącznie do opracowań,
zestawień i analiz statystycznych oraz do
aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki
publicznej.

Jak można się spisać?
Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań w 2021 r. będzie realizowany
następującymi metodami:
1. Obowiązkowo tj. metodą samospisu
internetowego (CAWI). Samospis internetowy odbywa się, jak każdy spis powszechny,
w wyznaczonym terminie. Respondenci na
własnych komputerach lub urządzeniach
mobilnych, uzupełniają wymagane dane w

interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie
internetowej GUS. Każda osoba dokonująca
samospisu jest uwierzytelniana w systemie
teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do
danych, osoba spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje,
czy respondent właściwie wypełnia rubryki.
2. Uzupełniająco tj.: metodą wywiadu
telefonicznego (CATI) oraz metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI). Obie metody,
wywiad telefoniczny i bezpośredni, polegają
na zebraniu danych od osób fizycznych objętych spisem powszechnym. Wobec każdego
respondenta jest dobierana i stosowana
jedna, odpowiednia dla niego metoda.
Bardzo ważne jest przy tym bezpieczeństwo
danych. Wywiad telefoniczny wspomagany
komputerowo jest realizowany przez rachmistrza spisowego. Wywiad bezpośredni przeprowadza rachmistrz spisowy. Rejestruje on
odpowiedzi osoby spisywanej na urządzeniu
mobilnym, które jest wyposażone w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu.
Kiedy można się spisać?
Narodowy Spis powszechny Ludności i
Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany od
1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021

KONKURS FOTOGRAFICZNY
„NSP 2021. Spis na zdjęciu w mym ujęciu!”
Ilu nas jest? Kim jesteśmy? Jak żyjemy?
Spis powszechny to swojego rodzaju fotografia społeczeństwa w danym momencie (w
przypadku NSP 2021 – na dzień 31 marca
2021 r.). Mamy więc dla Was konkurs – a jakże! – fotograficzny. Zrób zdjęcie przedstawiające zagadnienia, których dotyczy NSP 2021
- ludzi/domy/mieszkania. Może to być fotografia Twojej rodziny, przyjaciół czy innych
osób lub ich domu/mieszkania. Wkomponuj
w zdjęcie w dowolny sposób napis #liczysiękażdy.
Następnie wyślij swoją pracę wraz z wypełnionym Załącznikiem nr 1 na adres e-ma-

il: WRO_Konkursy@stat.gov.pl do dnia 19
września 2021 r.
W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie
mieszkańcy województwa dolnośląskiego.
Zapraszamy do udziału i dobrej zabawy! Do
wygrania atrakcyjne nagrody!
Regulamin Konkursu oraz Załącznik nr 1 dostępne są na stronie internetowej: https://
wroclaw.stat.gov.pl/nsp-2021/konkursy
UG
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roku.
Czy muszę się spisać?
Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej
udział w Narodowym Spisie Powszechnym
Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.
Według art. 57 ustawy o statystyce publicznej „kto wbrew obowiązkowi odmawia
wykonania obowiązku statystycznego albo
udzielenia informacji w spisie powszechnym
lub innym badaniu statystycznym podlega
grzywnie”. Sąd może nałożyć wówczas karę
wynoszącą do 5 tys. zł
Masz jeszcze jakieś pytania?
Specjalnie dla Ciebie uruchomiliśmy dedykowaną infolinię spisową pod numerem: 22
279 99 99.
Pod tym linkiem: https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/ znajdziecie Państwo szczegółowe pytania dotyczące spisu ludności i
mieszkań. Na bazie tych pytań można przygotować odpowiedzi w przypadku spisania
się metodą uzupełniającą.
UG
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NOWOŚCI W PROGRAMIE „Czyste Powietrze”
Wyższe dotacje na kotły na pellet o
podwyższonym standardzie

Koniec dotacji na piece węglowe
Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach
programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy
tylko do końca obecnego roku. Zatem, aby
otrzymać dotację wnioskujący musi do 31
grudnia 2021 r. złożyć wniosek o dofinansowanie obejmujący kocioł na węgiel, zakupić
i zamontować to źródło ciepła, a dodatkowo
potrzebna jest faktura wystawiona do końca bieżącego roku (warunek ten nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia
w życie zmian w programie, czyli przed 1 lipca 2021 r.).

Zgodnie z dotychczasowymi zapisami w programie „Czyste Powietrze”, począwszy od
1 lipca 2021 r. możliwe będzie ubieganie się
o wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet
o podwyższonym standardzie. To szansa na
dotacje do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów) w podstawowym poziomie dofinansowania. W podwyższonym dotacja ta wynosi do 12 tys. zł (nie
więcej niż 60% kosztów).
Szczegóły w tym zakresie określają załączniki
nr 2 i 2a do programu „Czyste Powietrze”,
dostępne na stronie czystepowietrze.gov.pl
(zakładka Weź dofinansowanie/Czyste Powietrze, materiały do pobrania), gdzie w poz.
nr 12 mowa jest o zakupie i montażu kotła na
pellet drzewny z automatycznym sposobem
podawania paliwa, o obniżonej emisyjności
cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3.

Wyższe progi dochodowe
Kolejna nowość w „Czystym Powietrzu”, to
podwyższenie progów dochodowych w drugiej części programu. Zmiana ma na celu
ujednolicenie progów dochodowych programów „Czyste Powietrze” i „Stop Smog”, dzięki czemu więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania w „Czystym
Powietrzu”, czyli otrzyma bezzwrotną dotację
wynoszącą do 37 tys. zł. Od 1 lipca 2021 r.
dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie o 229 zł niż obecnie, czyli
do kwoty 2.189 zł. Z kolei dla gospodarstw
wieloosobowych próg dochodowy podwyższy
się o 164 zł niż obecnie, czyli do poziomu
1.564 zł na osobę.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo
pod numerami telefonów:
71 312 81 82 wew. 64/ 71 310 43 64
lub pod adresem e-mail:
ochrona.srodowiska@zawonia.pl,
a także w Urzędzie Gminy w pokoju nr 11.
MG

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW
Od 1 lipca każdy obywatel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy. Dla nowo powstałych budynków termin ten
będzie wynosił 14 dni.
Kogo dotyczy deklaracja?
Deklaracja dotyczy źródła/ źródeł ciepła
i spalania paliw w budynkach mieszkalnych
i niemieszkalnych. Kryterium wpisu budynku
do systemu ma być moc źródła ciepła, niezależnie od tego, czy użytkuje go osoba prywatna, czy przedsiębiorca. CEEB obejmie budynki mieszkalne, a także budynki użyteczności
publicznej, w tym małe lokalne ciepłownie,
siedziby firm oraz małe zakłady produkcyjne.

eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło
spalania paliw;
• informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł
ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich
przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich
paliwach;

• numer telefonu właściciela lub zarządcy
(opcjonalnie);
• adres e-mail (opcjonalnie).
Mój dom zostanie oddany do użytku po
1 lipca 2021 r., wtedy też zostaną uruchomione w nim źródła ciepła/spalania
paliw. Ile mam czasu żeby złożyć deklarację?
W przypadku nowego budynku, w którym
zostało uruchomione źródło ciepła/spalania
paliw termin na złożenie deklaracji wynosi
14 dni.
Gdzie znajdę klasę kotła?
Klasa kotła znajduje się na tabliczce znamionowej umieszczonej z boku kotła albo w jego
instrukcji obsługi.

Jak można będzie złożyć deklaracje do
CEEB?
Deklaracje będzie można składać:
1) w formie elektronicznej, na stronie:
https://zone.gunb.gov.pl – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć
nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.
2) w formie papierowej - wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Zawonia.
Dokument ten znajdą Państwo na parterze
budynku Urzędu Gminy w dokumentach oraz
stronie internetowej gminy w zakładce Załatwianie spraw/druki urzędowe.

Mam mieszkanie w bloku, w którym
jest zarządca. Czy muszę złożyć deklarację samodzielnie?
Nie trzeba składać samodzielnie, zarządca
zgłosi wspólne źródło ciepła. Natomiast jeżeli w lokalu jest indywidualne źródło ciepła
np. kominek to taką deklarację trzeba złożyć
samodzielnie.
Jestem zarządcą budynku, w którym
jest kilka źródeł ciepła w różnych lokalach, ile mam złożyć deklaracji?
Deklaracja przewiduje zgłoszenie wielu źródeł ciepła w obrębie jednego budynku.
Więcej informacji na stronie GUNB:
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq oraz w Urzędzie Gminy Zawonia
w pokoju numer 11 lub pod numerami telefonów:
71 312 81 82 wew. 64/71 310 43 64
albo pod adresem e-mail:
ochrona.srodowiska@zawonia.pl.
MG

Jakie informacje będzie zawierała deklaracja?
Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie informacje jak:
• imię i nazwisko albo nazwę właściciela
lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres
miejsca zamieszkania lub siedziby;
• adres nieruchomości, w obrębie której

zawonia.pl
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NOWY SKŁAD ZARZĄDU GMINNEGO ZOSP RP ORAZ GMINNEJ
KOMISJI REWIZYJNEJ OSP
W dniu 19 czerwca br. w Sali Widowisk GOK w Zawoni odbył się
Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP. Celem Zjazdu było podsumowanie 5-letniej działalności ustępującego Zarządu, wytyczenie kierunków działania na następną kadencję oraz wybór nowych Władz
Związku szczebla gminnego.
Zjazd Gminny ZOSP RP swoją obecnością
uświetnili: Pan Konrad Cisek – Zastępca Komendanta PSP w Trzebnicy oraz Pani Grażyna Ogrodowicz-Nitka – Przewodnicząca Rady
Gminy Zawonia.
Uroczystego otwarcia Zjazdu w krótkim wystąpieniu dokonała Prezes ustępującego Zarządu Gminnego ZOSP RP Druhna Agnieszka
Wersta, kierując jednocześnie gorące słowa
powitania do przybyłych na Zjazd gości oraz
delegatów reprezentujących jednostki OSP
Gminy Zawonia.
Następnie Pani Prezes oraz Pan Jerzy Plak
Przewodniczący Gminnej Komisji Rewizyjnej
złożyli sprawozdanie z działalności za minioną kadencję. Prezes w swoim sprawozdaniu
szczególnie podkreślała, że ostatnie 5 lat był

▪ Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP

to czas bardzo dużych zmian w gminnych
jednostkach. Każda jednostka wyposażona
została w profesjonalny sprzęt gaszący pożary oraz ratujący życie! Gminni strażacy stali
się jednocześnie ratownikami, zdobywając
liczne uprawnienia oraz przechodząc pomyślnie szkolenia. Nasze OSP są doskonale wyposażonymi jednostkami strażacko-ratowniczymi z profesjonalnie wyszkoloną kadrą. Warto
w tym miejscu wspomnieć o dwóch nowych,
świetnie wyposażonych wozach strażackich,
które dzięki uzyskanemu dofinansowaniu
oraz zabezpieczeniu środków w budżecie
gminy, od listopada 2019 r. służą naszym
strażakom.
Podczas Zjazdu złożono podziękowania na
ręce pracownika Urzędu Gminy Zawonia, jednocześnie Sekretarza ustępującego Zarządu
Druhny Wandy Mądrej w związku z jej przejściem na zasłużoną emeryturę. Prezes oraz
Wiceprezesi Zarządu OSP podziękowali Pani
Wandzie za zaangażowanie w prowadzeniu
spraw jednostek OSP i wsparcie ich rozwoju
oraz za te wszystkie lata owocnej współpracy.

Na zakończenie Prezes podziękowała Komendantowi Gminnemu, Kapelanowi oraz
Członkom Zarządu za współpracę w mijającej
kadencji. Podziękowania powędrowały także
na ręce Pani Gryżyny Ogrodowicz-Nitka jako
przedstawicielki Rady Gminy Zawonia, za
akceptację wszystkich projektów wydatków
składanych do Rady, przez Prezes Zarządu
Gminnego a zarazem Wójta Gminy Zawonia
Agnieszkę Werstę.
Następnie Przewodniczący Gminnej Komisji
Rewizyjnej swoje sprawozdanie zakończył
wnioskiem o udzielenie absolutorium dla
ustępującego Zarządu Gminnego ZOSP RP.
Po długiej i ożywionej dyskusji oraz wygłoszonych przez zaproszonych gości krótkich
przemówieniach dokonano wyboru Nowych
władz Zarządu Gminnego ZOSP RP

zachęceniem młodzieży do zainteresowania
ich działalnością. Niezmiernie ważne jest inwestowanie w młodych ludzi, aby wychować
ich we właściwych wzorcach i pozyskać przyszłych strażaków.
Zjazd zakończył krótkim wystąpieniem nowo
wybranej Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zawonia Druhny Agnieszki
Wersty, która podziękowała za wybór oraz
pogratulowała wyboru nowym Członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Strażacy - Bohaterowie dnia codziennego. Ci,
którzy patrzą na śmierć, choć robią wszystko, by ratować ludzkie życie. To właśnie oni
mają największe zaufanie społeczne. Zawsze
gotowi by nieść pomoc. Docierają do miejsc,
z których inni chcą jak najszybciej uciec, by
nie patrzeć... Odważni, zawsze gotowi do pomocy. Ich praca to służba na rzecz innych.
Ich praca to życiowa pasja.

Zjazdu Oddziału Gminnego ZOSP RP

- Prezes Druhna Agnieszka Wersta
- Komendant Gminny OSP Druh Dariusz
Rudkiewicz
- Wiceprezes Druh Grzegorz Chmielewski
- Wiceprezes Druh Krzysztof Filip
- Wiceprezes Druh Sebastian Jakubik
- Sekretarz Druhna Monika Hetman
- Skarbnik Druh Andrzej Filip
- Kapelan Oddziału Gminnego Czesław
Przerada
- Członek Druh Marcin Mordoń
- Członek Druh Michał Szwed
- Członek Druh Rafał Szymkiewicz
- Członek Druh Jacek Tomaszewski
- Członek Druh Roman Werba
Na Przewodniczącego Gminnej Komisji Rewizyjnej wybrano Druha Andrzeja Namysła, natomiast pozostałymi Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Sekretarz Druh Marcin Noweta
oraz Członek Druh Szymon Kuczyński.
Na Zjedzie omawiano także sprawy związane
z organizowaniem ćwiczeń przez OSP oraz

zawonia.pl

Bogu na chwałę, ludziom na pożytek!
AAS

▪ Uczestnicy

w składzie:

Drodzy Strażacy – życzymy Wam bezpiecznej
służby, bezawaryjności aut, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji oraz dziękujemy za
trud, za poświęcenie, za wielki dar serca.
Niech podejmowane działania i służba drugiemu człowiekowi będą dla Was zawsze
źródłem osobistej satysfakcji i społecznego
uznania.

▪ Podziękowania dla Pani Wandy Mądrej
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KULTURA

DZIEŃ ZIEMI W GMINIE ZAWONIA

EkoBohater RATUJE PLANETĘ

Ok. 250 worków śmieci z okazji Dnia Ziemi zebrało blisko 150
mieszkańców gminy Zawonia, którzy od 22 kwietnia postanowili
zadbać o swoją okolicę, odpowiadając na apel gminy Zawonia oraz
Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni.

Z okazji Światowego Dnia Ziemi Gminny Ośrodek Kultury ogłosił
konkurs pod nazwą „EkoBohater Ratuje Planetę” Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zawonia.

Z okazji Światowego Dnia Ziemi Gmina Zawonia oraz Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni zaproponował wszystkim mieszkańcom
włączenie się do wspólnego działania, polegającego na pozbieraniu śmieci z różnych
miejsc w gminie Zawonia. Dzięki wsparciu
Pani Wójt Agnieszki Wersty oraz Gminy Zawonia wszystkich chętnych wyposażyliśmy
w niezbędne worki oraz rękawice.
W naszej gminie sprzątały przede wszystkim grupy mieszkańców, znajomych, całe
rodziny i poszczególne sołectwa.
Mamy nadzieję, że masowy udział miesz-

O tym, że najmłodsi mieszkańcy naszej Gminy wiedzą jak dbać o środowisko i najbliższe
otoczenie udowodnili przesyłając nam tak
licznie swoje fantastyczne prace, ilość i pomysłowość nadesłanych prac była naprawdę
imponująca, wszystkie prace wywarły na
nas ogromne wrażenie. W każdej pracy dostrzegliśmy ogromne zaangażowanie. Ocenie
podlegało przede wszystkim ujęcie tematu
konkursowego, pomysł, samodzielne wykonanie oraz estetyka pracy. Wysoki poziom
prac stanowił spore wyzwanie dla Komisji
Konkursowej i utrudniał jednomyślne pod-

kańców w akcji sprzątania będzie mocnym
sygnałem dla innych, że nie ma naszej zgody
na zachowania niezgodne z dobre wspólnym,
na pozostawanie śmieci w przydrożnych rowach, lasach, czy na ulicach i placach.
Gorące podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy włączyli się w akcję sprzątania
Ziemi jaki i w stronę naszych partnerów Nadleśnictwo Oleśnica Śląska, Pani Julia Salamon
oraz WPO ALBA S.A. za wsparcie.
AB

▪ Uczestnicy akcji z miejscowości Budczyce

jęcie decyzji. Po długich naradach Komisja
Konkursowa dokonała oceny zgłoszonych
prac i wyłoniła zasłużonych zwycięzców.

▪ Pamiątkowe dyplomy i drobne upominki dla uczestników konkursu
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KULTURA
WERNISAŻ WYSTAWY MALARSKIEJ POŁĄCZONY Z DNIEM MATKI I OJCA W GMINIE ZAWONIA
Za nami organizacja wernisażu wystawy malarskiej połączonej
z koncertem z okazji Dnia Matki i Ojca.Oba wydarzenia odbyły się
28 maja w piątek w Gminnym Ośrodku Kultury w Zawoni.
Ten ważny dzień rozpoczęliśmy o godzinie
18.00 wernisażem wystawy prac Pani Anny
Biela „aqa-rele”. Autorka wystawy opowiedziała o swoich pracach oraz o tym jak narodził się pomysł na jej autorski, długofalowy
projekt MADOA, który Pani Ania wprowadziła
na stałe do wrocławskiego kalendarza imprez. Pani Anna brała udział w licznych wystawach i plenerach w Polsce i za granicą.
Pracuje i mieszka we Wrocławiu od 2005
roku. Wystawa prac Pani Anny będzie gościła w Gminnym Ośrodku Kultury w Galerii Po
Schodach do końca sierpnia.
Tego dnia przysłowiową „wisienką na torcie”
był przepiękny koncert z okazji Dnia Matki

i Ojca, który rozpoczął się o godzinie 19.00
w sali Widowisk Gminnego Ośrodka Kultury.
Dla naszych kochanych mam i tatusiów zaśpiewali finaliści programu the Voice of Poland: Natalia Szczypuła i Michał Bober przy
akompaniamencie Marka Tutko. Klimatyczne
wydarzenie muzyczne, pięknie udekorowana
scena przez Kwiat rumiany, nastrojowe światło, wyśmienity repertuar, wysublimowane
dźwięki i cudowne głosy artystów sprawiły,
że ten wyjątkowy dzień pozostanie na długo
w pamięci zarówno wszystkich tych, którzy
mogli wysłuchać koncertu na żywo jaki i słuchających koncertu online.
AB

▪ Wykonawcy Natalia Szczypuła, Michał Bober oraz Marek Tutko

▪ Otwarcie wernisażu wystawy

▪ Podziękowania Wójt Gminy Zawonia

GMINNY DZIEŃ DZIECKA
W niedzielę 30 maja na Zielonej Strefie Aktywności świętowaliśmy
w Gminie Zawonia Dzień Dziecka.Było wiele śmiechu, radości,
wspólne zabawy, konkursy, ale przede wszystkim nie brakowało
atrakcji i niespodzianek z nagrodami.
W tym ważnym dniu na najmłodszych czekało sporo atrakcji. Na samym poczatku wydarzenia Pani Agnieszka Wersta Wójt Gminy
Zawonia złożyła wszystkim dzieciom z okazji
ich święta najserdeczniejsze życzenia przede
wszystkim żeby zawsze doświadczały wiele radości uśmiechu i spełnienia marzeń.
Zgromadzone dzieci mogły skorzystać z wielu
atrakcji przygotowanych specjalnie dla nich,
były m.in. animacje, zabawy, konkursy, fotobudka, w której każdy mógł sobie zrobić
pamiątkowe zdjęcie z napisem Gminny Dzień
Dziecka 2021,Gminny Ośrodek Kultury przygotował również swoje stoisko z atrakcjami
dla najmłodszych, a Panie z biblioteki przygotowały kiermasz książek dla dzieci oraz
losy niespodzianki, na ciekawskich czekał
policyjny samochód, którego wnętrze można
było poznać i zobaczyć z bliska, na pytania
mocno zainteresowanych odpowiadała Pani
Policjant, która tego dnia specjalnie przyjechała policyjnym wozem razem z maskotką
Lwa Policjanta, która pośród dzieciaków,
oprócz Lwa można było spotkać i zrobić
sobie zdjęcie również z maskotką Mrówką
czy też Concretmena. Jedną z ważniejszych
niespodzianek były darmowe lody i słodycze
dla wszystkich dzieciaków. Największą atrakcją przygotowaną dla dzieci była możliwość

wzięcia udziału w trzygodzinnych warsztatach prawidłowej jazdy na torze pumptruckowym. Warsztaty przeprowadziła profesjonalna grupa Velo Projekt pod czujnym okiem
Wicemistrza Polski w jeździe po pumptrucku
Filipa Raweckiego. Nie zabrakło też nagród
i ciekawych upominków dla dzieci. Wydarzenie dodatkowo było nagrywane przez Telewizję Wzgórz Trzebnickich i uwiecznione na
pięknych fotografiach. Składamy jeszcze raz
gratulacje dla wszystkich odważnych dzieci,
które wzięły udział w warsztatach i osiągniętych wyników w przejazdach na rowerach.
Wszystkim dziękujemy za wspólną zabawę !

Ogromnie dziękujemy wszystkim, którzy
wsparli nas w tym wydarzeniu:
Place Zabaw Free Kids za smakowite lody,
Mrówka Trzebnica - Szostak za gadżety, słodycze i chodzącą maskotkę, Grupa Jucha
Beton za strój Concretmena, Aglomeracja
Wrocławska za nagrody w postaci gier, Komenda Powiatowa w Trzebnicy za chodzącą
maskotkę Lwa policjanta oraz udostępnienie
wozu policyjnego, VeloProjekt za prowadzenie warsztatów, Gmina Zawonia za gadżety,
Koliber handmade za nagrody w postaci maskotek.
AB
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▪ Dzień dziecka

▪ Wręczenie nagród w konkursie
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ROZPOCZĘLIŚMY NOWY ROZDZIAŁ W HISTORII BIBLIOTEKI
„Piszemy Nowy Rozdział” pod takim hasłem 17 czerwca 2021 świętowaliśmy otwarcie biblioteki w Zawoni po gruntownym remoncie.
Uroczystość otwarcia rozpoczęła się przecięciem wstęgi przez panią Agnieszkę Werstę - Wójt Gminy Zawonia oraz Agnieszkę Buczak
Dyrektor GOK w Zawoni.
Tuż po przekroczeniu progu biblioteki można było dostrzec widoczne zmiany we
wcześniejszych pomieszczeniach, na pierwszy plan wybiła się jasna przestrzeń z wyrazistymi akcentami „firmowych” kolorów,
przestronne pomieszczenia dostosowane dla
osób z niepełnosprawnościami, nowe regały, wydzielona część dla dzieci i młodzieży
oraz winda. To tylko niektóre ze zmian jakie
zostały wprowadzone. Należy podkreślić, iż
gruntowna modernizacja obiektu nie byłaby
możliwa bez wsparcia finansowego, którego
udzieliły władze samorządowe oraz szczególna przychylność Pani Wójt Gminy Zawonia.

Świadkami uroczystego otwarcia byli bibliotekarze oraz zaproszeni goście. Pani Wójt
Agnieszka Wersta w krótkim przemówieniu

odniosła się do roli książki i bibliotek w życiu
człowieka, podkreśliła też, że takie przedsięwzięcia i wydarzenia to sukces wielu ludzi. Na
zakończenie złożyła serdecznie podziękowania wszystkim, którzy wnieśli znaczący wkład
w realizację i pomyślność inwestycji przekazując na ich ręce pamiątkowe upominki.
Serdeczne gratulacje na ręce Pani Dyrektor
GOK złożył dyrektor Dolnośląskiej Biblioteki
Publicznej we Wrocławiu Pan Andrzej Tyws.
Gratulacje i okolicznościowe prezenty przekazali również obecni dyrektorzy ośrodków
kultury, kierownicy jednostek samorządowych, oświatowych oraz pozostali zaproszeni
goście. Po czym nastąpiła kolejna podniosła
chwila, podczas której ks. proboszcz Czesław
Przerada poświęcił nowe przestrzenie biblioteczne.

O historii biblioteki oraz ludziach, którzy ją
tworzyli dowiedzieliśmy się z krótkiej prezentacji i zdjęć przygotowanych przez pracowników biblioteki, a dla osób szczególnie
bliskich bibliotece, osób które wspierają
i na które zawsze można liczyć bibliotekarki przygotowały czytelnicze poduchy z dedykowanymi książkowymi sentencjami. Nie
zabrakło również muzycznego akcentu jakim
był mini koncert w wykonaniu Pana Janka
Samołyka, wrocławskiego muzyka, kompozytora, gitarzysty oraz autora tekstów. Panu
Jankowi towarzyszyła Pani Katarzyna Dubaniowska, profesjonalna skrzypaczka, absolwentka Akademii Muzycznej. Koncert przeplatany był muzyczno- książkowymi zagadkami
z nagrodami dla najlepszych. Po części oficjalnej nadszedł czas na część mniej oficjalną, artystyczną, słodką i piękną czyli tort
przygotowany i zaprojektowany specjalnie
na tę okazję przez Pana Wiktora Dopierałę,
stylistę polskich gwiazd, dla którego tworzenie tortów to ogromna pasja.

Wydarzenie zakończyło się wspólnymi rozmowami między regałami o bibliotece, książkach i czytelnikach, co jeszcze bardziej podkreśliło niezwykłą atmosferę tego dnia.
Wszystkich tych, którzy jeszcze biblioteki nie
mieli okazji zobaczyć zapraszamy nie tylko do
zwiedzania i wypożyczania książek, ale również do zapisywania się do naszej biblioteki
oraz czynnego udziału w bibliotecznych wydarzeniach i akcjach.
Bibliotekę oficjalnie uznajemy za otwartą!
EM

▪ Agnieszka Wersta Wójt Gminy Zawonia i Andrzej Tyws dyrektor DBP we Wrocławiu

▪ Gratulacje od dyrektor OOK H. Muszak przyjmuje A.Buczak dyrektor GOK w Zawoni

▪ Jan Samołyk i Katarzyna Dubaniowska

▪ Rozmowy o bibliotece

zawonia.pl
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SPOTKANIE AUTORSKIE Z JOANNĄ OPIAT-BOJARSKĄ
Autorka poczytnych serii kryminalnych. Dociekliwa, pomysłowa
i bezkompromisowa zawitała do naszej biblioteki na zaproszenie
Aglomeracji Wrocławskiej.
W czwartek 17 czerwca 2021 r. - otwarliśmy nowy rozdział w historii biblioteki.
W godzinach południowych świętowaliśmy
otwarcie biblioteki, natomiast popołudniu
gościliśmy znaną i cenioną pisarkę powieści
kryminalnych Panią Joannę Opiat-Bojarską.
Moderatorem spotkania była Pani Magdalena
Musiał (bibliotekarka). Obok licznie zgromadzonych sympatyków jej powieści w spotkaniu uczestniczyli Pani Agnieszka Wersta Wójt
Gminy Zawonia, Pani Agnieszka Buczak Dy-

rektor GOK-u oraz przedstawiciel Aglomeracji
Wrocławskiej Pan Marcin Dymalski.
W dorobku goszczonej pisarski znajdują
się: seria „Biuro Spraw Wewnętrznych Policji - Kryształowi”, seria policyjna „Burzyński
i Majewski”, seria „z psycholog Aleksandrą
Wilk” oraz seria „z dziennikarką śledczą Anną
Rogozińską”. Ponadto Pani Joanna napisała
kilka książek obyczajowych, w tym ważną
pozycję „Kto wyłączy mój mózg”, bo pisać

▪ Spotkanie autorskie z Joanną Opiat-Bojarską

zaczęła przez przypadek. Ta debiutancka powieść to groteskowy i autobiograficzny zapis
jej zwycięskiej walki z paraliżem ciała i chorobą autoimmunologiczną.
Podczas półtoragodzinnej rozmowy z pisarką, moderatorka spotkania poruszyła szereg
trudnych kwestii, jakie opisywane są z najdrobniejszymi szczegółami w książkach Pani
Joanny, np. gwałty, narkomania, dopalacze,
przemoc, pedofilia, handel organami. Pisarka jest mistrzynią rzetelnego i skrupulatnego
researchu. To także prawdziwa specjalistka
od brudnych i złych spraw, jakie się dzieją wokół nas. Podczas spotkania zdradziła
nam, jak jej pisarstwo wygląda zza kulis, jak

wygląda godzenie życia prywatnego z pisaniem, jak długo trwa sam proces twórczy.
Tradycyjnie podczas spotkania pisarka składała autografy na swoich najnowszych powieściach „Winny” oraz „Chodź za mną”.
Pani Joanna zdradziła nam w sekrecie. Jej
kolejna książka pojawi się niebawem, bo już
jesienią tego roku oraz sprzedane zostały
prawa do ekranizacji filmu na podstawie serii
„Biuro Spraw Wewnętrznych Policji - Kryształowi”. Trzymamy kciuki za obie realizacje!
Całe spotkanie zostało zrelacjonowane przez
Telewizję Wzgórz Trzebnickich oraz uwiecznione na zdjęciach wykonanych przez Panią
Elżbietę Michtę.
MM

▪ Joanna Opiat-Bojarska podpisuje swoje najnowsze powieści

BO JĘZYK MA ZNACZENIE!
Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni wystartował z projektem dofinansowanym przez Lokalną Grupę Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich „Bo język ma znaczenie!”. Otrzymaliśmy dofinansowanie
w kwocie 15 875,04 zł Projekt będzie realizowany w miesiącach
wrzesień-październik 2021 r.
Język polski jest skarbnicą naszej historii,
kultury i doświadczeń. W otaczającej nas codzienności, pochłanianej przez pracę, naukę,
domowe obowiązki i spotkania z bliskimi,
nie sposób ustrzec się od wszechobecnych
błędów językowych. Wszyscy zdajemy sobie
sprawę, że należy zadbać o „dobre polskie
słowo” i poprawną polszczyznę. Działania
przez nas proponowane mają na celu popularyzację wiedzy na temat języka ojczystego,
jego promowanie oraz kształcenie umiejętności porozumiewania się. Podnoszenie świadomości językowej do ugruntowania poczucia,
że polszczyzna jest tworzona przez każdego
użytkownika i że to każdy z nas jest za nią
odpowiedzialny - bo język ma znaczenie!

ra, pisarza, poetę, autora tekstów piosenek,
piosenkarza, artystę kabaretowego i konferansjera. Spotkanie będzie miało charakter
otwarty, jednak szczególne chcemy zachęcić
do udziału w nim młodzież.
Cennym elementem zadania będą prowadzone przez logopedę mgr Anastazję J. Drath
Warsztaty z treningu emisji głosu i wymowy,
skierowane do młodzieży, podczas których
uczestnicy nauczą się mówić w taki sposób,
by utrzymać uwagę słuchaczy i jednocześnie
pozostawić po sobie niezatarte wrażenie. Ce-

lem warsztatów będzie też znalezienie i eliminacja złych nawyków, które mogą powodować problemy z głosem i osłabiać przekaz.
Inne Warsztaty logopedyczne kierujemy do
rodziców, gdyż istotnym elementem profilaktyki wad wymowy jest świadomość rodziców
i najbliższego otoczenia, a także codzienna
systematyczna praca. Podczas warsztatów
chcemy przekazać rodzicom jakie ćwiczenia
i zabawy logopedyczne są możliwe do przeprowadzenia w warunkach domowych.
Kolejnym, ważnym elementem naszego projektu będzie zorganizowanie I Gminnego
Dyktanda, do którego pragniemy zaprosić
młodzież, sołtysów, urzędników i wszystkich
zainteresowanych mieszkańców naszej gminy. Dyktando poprowadzi oraz udzieli wywiadu pani Kamila Kalińczak – lektorka i dziennikarka telewizyjna oraz radiowa.

Zadanie jest czteroetapowe. Zakłada organizację Spotkania z Mistrzem Słowa, który
stanowić będzie wzorzec w posługiwaniu się
poprawną polszczyzną. Pragnąc, aby była to
osoba medialna, która na co dzień zajmuje
się i pokazuje nam jak pielęgnować nasz
wspólny język, postanowiliśmy zaprosić do
udziału pana Artura Andrusa – dziennikarza
i prezentera telewizyjnego i radiowego, akto-

zawonia.pl

gokzawonia.pl

W atmosferze zabawy i zdrowej rywalizacji
poznamy tajniki ortografii. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe gadżety i dyplomy,
a najlepsi nagrody.
Zwieńczeniem projektu, na który pragniemy
zaprosić mieszkańców gminy będzie Koncert
poezji śpiewanej w wykonaniu Roberta Kasprzyckiego – poety, pieśniarza, wokalisty,
muzyka i kompozytora, laureata wielu konkursów poetyckich i festiwali. Ludzie generalnie boją się poezji. Ale jeśli wiersz staje
się tekstem piosenki, to nagle traci kolce
i zapewniamy, będzie to poetycko-muzyczna
podróż, którą zapamiętamy.
Szykuje się moc dobrej, poprawnej polszczyzny ! Wszelkie informacje szczegółowe będą
dostępne m.in. na stronie gokzawonia.pl
MM
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GOPS
NOWA SIEDZIBA, LOGO I NUMERY WEWNĘTRZNE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ!
Od dnia 29 czerwca br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoni rozpoczął urzędowanie w nowej siedzibie, znajdującej się
w drugiej części budynku Urzędu Gminy Zawonia przy ul. Trzebnickiej 11.
Nowa siedziba GOPS-u mieści się obecnie
w tym samym budynku co biblioteka gminna.
Warto zwrócić uwagę na nowe logo, które w
symboliczny i spójny sposób wyraża charakter prowadzonej przez GOPS działalności.
Wejście do GOPS-u znajduje się z dwóch
stron, czyli można wejść schodami od strony głównego parkingu i wejścia do biblioteki
oraz wjechać znajdującą się przy tylnym parkingu – windą na pierwsze piętro. Wewnątrz
siedziby GOPS-u wyodrębniono pomieszczenia, o wiele większe niż w dotychczasowej
siedzibie, w których wykonują pracę pracownicy poszczególnych działów. Osobne pokoje otrzymały: Kierownik Pani Marlena Rajn
i Główna Księgowa Pani Katarzyna Kaczor.
Dodatkowo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma nowe numery wewnętrzne, pozwalające połączyć się z pracownikiem danego działu.
Należy wybrać numer telefonu: 71 312 81 01,
a następnie wybrać dany numer wewnętrzny,

40 - Kierownik GOPS
41 - Główna Księgowa
42 - Asystent Rodziny
43, 44 lub 45 - Dział pracy socjalnej
i wsparcia rodziny
46 - Dział świadczeń rodzinnych
47 - Dział świadczeń społecznych.

Nową siedzibę charakteryzuje nowoczesny
wystrój oraz przestronne pomieszczenia i korytarz. Rodzice z małymi dziećmi mogą skorzystać z obszernej toalety przystosowanej
dla osób z niepełnosprawnościami. Zamontowana winda w szczególności ułatwi życie
osobom mającym problemy z poruszaniem
się. Te wszystkie elementy sprawiają, że nie
tylko pracownicy, ale również petenci GOPS
-u będą czuć się tutaj komfortowo.
Serdecznie zapraszamy!

▪ Kierownik GOPS Marlena Rajn

AAS

NAKRĘTKI OD SERC DLA SERC
Pojemnik w kształcie serca z przeznaczeniem na plastikowe nakrętki dumnie stanął przed Urzędem Gminy Zawonia przy ul. Trzebnickiej 11. Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim pomoc dla
potrzebujących oraz dbałość o segregację odpadów!
Z tą wspaniałą inicjatywą wyszło małżeństwo
mieszkające w Gminie Zawonia – Państwo
Agnieszka i Grzegorz Chmielewscy, którzy
w całości sfinansowali to przedsięwzięcie.
Oficjalne przekazanie serca miało miejsce
6 lipca. Wójt Gminy Zawonia oraz Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia podziękowały
Darczyńcom za ich Wielkie Serca.
Pamiętajmy, że do pojemnika należy wrzucać
nakrętki z plastikowych butelek, tj. po nabiale, sokach w kartonie, kosmetykach, płynach
do prania, płukania, a także różnych środkach chemicznych i przemysłowych. Jeżeli
posiadają tekturowe, plastikowe lub metalowe elementy należy je wcześniej oczyścić.
Nakrętki nie mogą mieć też etykiet czy cen.
Ważne, by do pojemnika nie wrzucać innych

▪ Nowe Logo GOPS-u

przedmiotów.
Pieniądze uzyskane ze sprzedaży poddanych
recyklingowi nakrętek, wpłacane są na cele
charytatywne, takie jak m.in.: darmowa rehabilitacja dla potrzebujących, czy zakup
sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami.
Choć stalowe – serce to ma wielką moc!
Dlatego serdecznie zachęcamy lokalną społeczność do współpracy i ich zbierania.
„Nakrętkowe serca” w ostatnim czasie stały się bardzo popularne. Nie jest to pierwsze serce na nakrętki, które znajduje się na
terenie gminy Zawonia. Takie samo serce stoi
również przy kościele w Czeszowie.
AAS

▪ Winda – I piętro

▪ Fundatorzy serca na nakrętki

▪ Widok na korytarz w GOPS
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SZKOŁA

Z ŻYCIA SZKOŁY W ZAWONI
Uroczyste zakończenie roku szkolnego
przez uczniów klas 8
Absolwentami Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w zawoni zostało 32 uczniów
klas 8. Uroczyste pożegnanie odbyło się na
hali sportowej, gdzie absolwenci złożyli ślubowanie, odebrali wyróżnienia za osiągnięcia
w nauce i podziękowali za wspólnie spędzone
lata. Życzymy Im wielu sukcesów w dalszej
edukacyjnej drodze.

Klasy drugie w Krainie Alpak
W czwartek, 10 czerwca 20201r. uczniowie
klasy IIa i IIb odwiedziły Krainę Alpak w
Krakowianach. Dzieci poznały zwyczaje tych
zwierząt, miały możliwość spaceru z alpakami i nakarmienia tych przesympatycznych
zwierząt. Uczestniczyły także w warsztatach
plastycznych, miały możliwość zakupienia
drobnych pamiątek. Wycieczka była bardzo
udana i z pewnością będziemy odwiedzać
Krainę Alpak, z cudownymi zwierzętami.

Wyniki konkursu literackiego ,,Święta
majowe w poezji”
Z okazji obchodów świąt majowych:
1 maja – Państwowe Święto Pracy
2 maja – Państwowe Święto Flagi
3 maja – Narodowe Święto Konstytucji 3
maja
uczniowie klas I - III wzięli udział w konkursie literackim „Święta majowe w poezji”.
Do konkursu zgłoszonych zostało 30 prac
literackich. Wszystkie wiersze zasługują na
wyróżnienie, dlatego zamieszczono je na
stronie szkoły. Zgodnie z regulaminem, komisja konkursowa wyłoniła laureatów.
Klasy II
I miejsce: Natalia Mularska - klasa II a
II miejsce: Marysia Bałuk - klasa II a
III miejsce: Weronika Wójcik – klasa II a
Klasy III
I miejsce: Judyta Warzecha – klasa III a,
Lena Łukawska – klasa III b
II miejsce: Daria Ogrodowicz – klasa III a,
Krzysztof Jurkowski – klasa III b
III miejsce: Sebastian Dydacki-Kosowan –
klasa III a, Maja Farganus – klasa III b

▪ Zakończenie Roku Szkolnego
Zbiórka nakrętek dla Wrocławskiego
Hospicjum dla Dzieci
Zakończyła się akcja zbierania nakrętek
dla Fundacji „Wrocławskie Hospicjum dla
Dzieci”. Dzieci z najmłodszych klas bardzo chętnie zaangażowały się w pomoc
i przez cały rok szkolny zbierały nakrętki.
Łącznie w klasach I-III uzbieraliśmy 242 kg
nakrętek:
klasa I a – 43,50 kg
klasa I b – 55,30 kg
klasa I c – 9,80 kg
klasa II a – 26,40 kg
klasa II b – 67 kg
klasa III a – 27 kg
klasa III b – 13 kg
Serdecznie dziękuję za ten wspaniały gest
dobroci. Dzięki niemu wspomożemy wielu
małych podopiecznych wrocławskiego hospicjum.
koordynator
Mirella Sosnowska-Rychlewicz

Dzień Dziecka

Prace wyróżnione:
Zofia Jakubiszyn – klasa II a
Iga Strózik - klasa III a
Rafał Czarko-Wasiutycz – klasa III b

„Kochana Polsko’’
Polska to mój kraj ojczysty.

Kocham ją za góry i dopływy Wisły,
Kocham ją za rzeki i pojezierza,
Za lasy , gdzie spotkać można dzikiego
zwierza.
Kocham Jej kolory - białe i czerwone,
Które na fladze są przedstawione.
Kochana Polsko, kraju mego urodzeniaNie pozwolę na złe Cię zmieniać!

                   Judyta Warzecha kl.3a – I miejsce
,,Polska’’

Polska to super kraj ,
w niej rodzinę swoją mam.
Mamę i tatę i psa , który Kropka na imię
ma.
Tutaj skaczę i bawię się, a czasem płaczę.
Tu mam szkołę i przyjaciół.
Mam też najpiękniejszą flagę , która ma
na sobie biel i czerwień oraz sprawiedliwość.
Na koniec powiem wam coś szczerze, to
Polska - kraj, w który wierzę!
                   Natalia Mularska kl.2a – I miejsce

Uczniowie klas pierwszych świętowali Dzień Dziecka na placu zabaw Freekids.
Dzień Dziecka w klasach czwartych
W dniu 2 czerwca klasy IVa oraz IVb wraz
z wychowawcami paniami Agatą Spikowską oraz Edytą Farganus świętowali Dzień
Dziecka. W tym dniu dzieci uczestniczyły
w warsztatach mydlarskich mając okazję
stworzenia własnych mydełek. Podczas spotkania dzieci zapoznały się z procesem tworzenia mydła oraz skomponowały własne
według swojego pomysłu. Do wyboru miały
wiele barwników, zapachów oraz dodatków.
Przez kilka godzin stworzyły mydełka w różnych kształtach, były mydełkowe babeczki,
ananasy, owoce, kwiaty, a w sali unosiły się
różne zapachy: jaśmin, guma balonowa, konwalia i wiele innych wspaniałych zapachów.
W tym dniu na twarzach dzieci malował się
szeroki uśmiech a satysfakcja z własnoręcznie przygotowanych mydełek była ogromna.

▪ W Krainie Alpak
Wszystkim uczestnikom gratulujemy, dziękujemy za nadesłane prace oraz zapraszamy do
uczestnictwa w konkursie w przyszłym roku
szkolnym.
Koordynatorki konkursu: Elżbieta Masternak,
Karolina Walaszczyk
„Piękno Naszego kraju”

Polsko kochana pracujemy dla Ciebie,
Abyś była zadbana.
Polsko przepiękna,
Abyś śmieciami nie była dotknięta.
Czyste powietrze, góry, jeziora, rzeki,
morza i lasy,
Dla turystów to są piękne wczasy.
W tak wspaniałym kraju Polacy powinni
być dla siebie mili,
Aby samotnie w domu czasu nie tracili.
My dzieci ją bardzo kochamy,
Ale przez złe nawyki ją zaniedbywamy.
Gdy będzie miłość i przyjaźń w naszym
kraju,
Stworzymy sobie kawałek raju!

                   Lena Łukawska kl.3 – I miejsce

▪ Zbiórka nakrętek
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Dzień Rodziny w Przedszkolu
W czerwcu obchodzony był w Przedszkolu
„Dzień Rodziny”. Do grup przedszkolnych
zostali zaproszeni goście - grupa Animki,
która przygotowała dla dzieci wiele atrakcji:
zabawy z chustą Clanza, bitwę na piłeczki
oraz pokaz baniek mydlanych. Dzieci obejrzały pokaz ogniowy i dymny. Zostały także
zamknięte w zaczarowanej bańce. Przedszkolaki zatańczyły taniec limbo. Na koniec
zostały obdarowane balonowymi kształtami.
Na dzieci czekał też w przedszkolu owocowy
poczęstunek.
Dzień Ziemi w klasie 3a i 3b
Mimo zdalnego nauczania klasy 3a i 3b
nie zapomniały, że nasza Ziemia ma swoje
święto. Uczniowie klas 3 wiedzą jak dbać
o środowisko! Poznali budowę, funkcję lasu,
a także zwierzęta, rośliny, które są pod ochroną. Przypomnieli sobie, w jaki sposób segregować odpady oraz jak oszczędzać wodę
i energię. Wykonali piękne prace plastyczne,
a także wierszyki i rymowanki o naszej Ziemi,
które można podziwiać w galerii na stronie
szkoły.
AA
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SPORT

KLUB VICTORIA ZAWONIA W NATARCIU!
Już niebawem rozpocznie się okres przygotowawczy kolejnego sezonu rozgrywek w A-klasie!
Ubiegły sezon spędzony w B-klasie, zakończony w czołówce tabeli, doprowadził klub
Victoria Zawonia do gry w barażach o awans
do wyższej klasy rozgrywkowej. Rywalem
zespołu z Zawoni była Sparta Wszemirów.
Pierwsza połowa była popisem doskonałej
gry Wszemirowa a dwubramkowe prowadzenie, powoli odsuwało Zawonię od awansu.
Dobra dyspozycja w bramce Piotra Mazura oraz pełna mobilizacja po zmianie stron,
skutkowała szybkim wyrównaniem i znacznie
lepszą grą od rywali. Kompletna dominacja w
drugiej odsłonie meczu, dwa rzuty karne oraz
dwie bramki zdobyte z gry, doprowadziły Victorię Zawonia do upragnionego zwycięstwa.
Zawodnicy pokazali wielkie serce na boisku
oraz spore umiejętności, które pozwoliły na
zdobycie awansu do A-klasy.
Kilka lat spędzonych w B-klasie, dało szansę
Victorii na przepracowanie wielu porządnych
obozów treningowych, pozyskanie kilku no-

wych zawodników oraz zbudowanie zespołu
zasługującego na grę w wyższej lidze. Podczas powrotu do A-klasy, Zawonia zagrała
bardzo dobry sezon, w którym wygrała trzynaście spotkań, osiem razy musiała uznać
wyższość rywali oraz zanotowała cztery remisy. To bardzo dobre wyniki, jak na zespół
wchodzący na wyższy szczebel, tym bardziej,
że reszta beniaminków znajdowała się zdecydowanie niżej w klasyfikacji końcowej,
a niektórzy z nich zanotowali spadek do ligi
z poprzedniego sezonu.
Ponad sześćdziesiąt strzelonych bramek oraz
miejsce powyżej środka tabeli napawa optymizmem przed kolejnym, z pewnością niezwykle emocjonującym sezonem piłkarskim.
Victoria Zawonia wkrótce rozpoczyna okres
przygotowawczy i z wielkimi ambicjami przystępuje do kolejnego sezonu A-klasowych
rozgrywek, aby powalczyć tym razem o najwyższe cele.

SKS Victoria Zawonia korzysta z dotacji Gminy Zawonia, udzielonej ramach otwartego
konkursu ofert na upowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej i sportu w Gminie Zawonia. Dlatego zachęcamy do kibicowania
i wspierania naszej gminnej drużyny!
GO

▪ Klub Victoria Zawonia

FREE KIDS CUP 2021
W sobotę 19 czerwca br. na boisku piłkarskim w Kuźniczysku Fundacja Akademia Piłkarska Free Kids zorganizowała turniej dla
dwóch kategorii wiekowych: Skrzatów - roczniki 2014 i młodsi
oraz Żaków - roczniki 2012 i młodsi!
Mimo upalnego dnia, młodzi zawodnicy stawili się na murawie w wesołych nastrojach.
Pełni werwy czekali na rozpoczęcie turnieju.
Festiwal bramek i uśmiechów na twarzach
towarzyszył każdemu zawodnikowi. Przybyli na turniej rodzice, pełni dumy, aktywnie
dopingowali swoje pociechy. W tym turnieju
każdy zawodnik okazał się zwycięzcą, każdy otrzymał także pamiątkowy złoty medal.
W turnieju nie była prowadzona klasyfikacja
drużynowa i indywidualna. W rozgrywkach
udział wzięli zawodnicy z: KP Dąb Dobroszyce, KP Bór Oborniki Śląskie, APN Talent
Trzebnica oraz Akademia Piłkarska FreeKids.

Dziękujemy bardzo rywalom za sportową rywalizację i walkę fair-play, rodzicom za pomoc
w organizacji, a naszym najmłodszym za ducha walki!
Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku od
5 do 14 lat, na treningi na boisku w Kuźniczysku. Nabór do Akademii trwa cały sezon
i można dopisać się w każdej chwili. We
FreeKids grają zarówno chłopcy, jak i dziewczynki - niezależnie od poziomu zaawansowania! Akademia umożliwia przyjście z dzieckiem na kilka treningów próbnych, tak żeby
dziecko mogło się przekonać, jak one wyglą-

▪ Uczestnicy Free Kids CUP 2021 wraz z trenerami

dają i czy chciałoby zostać Free Kids’owym
zawodnikiem. Więcej szczegółów pod numerem telefonu: 725-615-009
lub e-mail: apfreekids@wp.pl.
Akademia Piłkarska korzysta z dotacji Gminy
Zawonia, udzielonej ramach otwartego konkursu ofert na upowszechnianie i wspieranie
kultury fizycznej na rzecz dzieci i młodzieży
z Gminy Zawonia. Dlatego zachęcamy dzieci
z naszej gminy do aktywnego uczestnictwa
w zajęciach Akademii. Od zawsze dbamy
o rozwój i możliwość uprawiania sportu przez
naszych mieszkańców, bo sport to zdrowie!
AAS

▪ Uczestnicy Free Kids CUP 2021 wraz z trenerami
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