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Dożynki Gminne

Gala Edukacji Narodowej

Pierwsze Gminne Dyktando

To najważniejsze święto w gminie, Święto Plonów, odbyło się w tym roku w Czeszowie. Były to
pierwsze dożynki poza miejscowością Zawonia i
być może nie ostatnie w tym miejscu.

21 października br. odbyła się w Gminnym
Ośrodku Kultury – Gala Edukacji Narodowej.
Obchodzony Dzień Edukacji to nie tylko święto
o ponad już stuletniej tradycji.

Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni realizował
projekt dofinansowany przez Lokalną Grupę
Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich. Miesiące
Wrzesień i październik minęły pod hasłem „Bo
język ma znaczenie!”
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SŁOWO OD WÓJTA
Drodzy Mieszkańcy Gminy Zawonia!
Oddaję w Państwa ręce 3 numer „Kuriera Zawoni” w tym roku. Przed nami grudzień
– okres przedświąteczny, zapraszam Państwa na chwilę odpoczynku i zapoznania się z wiadomościami z terenu naszej gminy. Przeczytacie Państwo o tym, jakie inwestycje udało nam się
zrealizować, a jakie realizowane będą w 2022 r. W tym miejscu muszę wspomnieć o rekordowym dofinansowaniu, jakie otrzymaliśmy z programu pn. Polski Ład – 12 mln 800 tys. zł. Jest
to olbrzymie wsparcie finansowe, które umożliwi nam przebudowę oczyszczalni ścieków w Suchej Wielkiej. Warto wspomnieć także o dofinansowaniu w wysokości – 2 mln 400 tys., dzięki
któremu będziemy mogli zbudować sieć kanalizacyjną od Suchej Wielkiej do Zawoni. Powyższe
środki zapewnią naszej gminie stabilny rozwój i realizację tak bardzo oczekiwanej inwestycji.
Na łamach gazety powspominamy także mile spędzony czas na Dożynkach Gminnych
i pożegnaniu lata, które pierwszy raz odbyły się w Czeszowie. Omówimy także liczne, bardzo interesujące wydarzenia organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Bibliotekę.
Przyjrzymy się także naszym Mieszkańcom. Na łamach gazety przeczytacie Państwo
o wspaniałych Jubilatach obchodzących 60 rocznicę ślubu, a także o Obrońcy Westerplatte, którego grób został uhonorowany specjalnym insygnium „Ojczyzna swemu obrońcy”.
Przypomnimy także oficjalnie otwarcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którego siedziba
została przeniesiona pod bibliotekę gminną w Zawoni. W tym miejscu warto także wspomnieć
o programie realizowanym przez GOPS, a mianowicie „Aktywnej integracji w Gminie Zawonia”. Jest to projekt skierowany do osób m.in. biernych zawodowo, bezrobotnych, zagrożonych ubóstwem. Na jego realizację otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 562.418,47 zł.
Nie zabraknie także wydarzeń ze szkół. Podczas październikowej Gali Edukacji Narodowej, wręczono nagrody i stypendia dla najzdolniejszych uczniów z Gminy Zawonia oraz nagrodzono nauczycieli. Także najmłodsi uczniowie klas pierwszych, pasowani
na uczniów szkół podstawowych, będą mogli odszukać się na pamiątkowych zdjęciach.
Życzę wszystkim zatem miłej lektury oraz zapraszam na kolejne wydarzenia kulturalne organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Zawoni.
Niech listopadowa aura będzie czasem spokoju i wytchnienia przed grudniowymi świętami.

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 dyżur w 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
w 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

KURiER ZAWONI
DWUMIESIĘCZNIK GMINY ZAWONIA
ADRES REDAKCJI:
GOK w Zawoni, ul. Szkolna 1, 55-106 ZAWONIA
KONTAKT: 71 312 81 18, kurier@gokzawonia.pl

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

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
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ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY 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
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Bliski koniec roku to dobry czas na jego
podsumowanie. Pani Wójt, jaki ten rok
był dla Waszej gminy? Czy wszystko,
co Pani zaplanowała do wykonania
w 2021 roku udało się Pani zrealizować?

Kończący się 2021 rok jest dla nas wyjątkowym rokiem, gdyż właśnie otrzymaliśmy
możliwość realizacji kosztownych dla nas
zadań i inwestycji przy wsparciu środków
z Polskiego Ładu. Inwestycje te to nie tylko
niesamowity postęp w rozwoju naszej gminy,

z limitami i ograniczeniami przyjęć ścieków
na oczyszczalnie. Obecnie gmina posiada pozwolenie ograniczające ilość przyjęcia ścieków, które podzieliliśmy na wozaków, którzy
mają uprawnienia na odbiór ścieków z naszego terenu. Po zakończeniu przebudowy te
limity nie będą obowiązywały, ale w dalszym
ciągu będziemy przyjmować ścieki tylko od
mieszkańców naszej gminy, czego skrupulatnie pilnujemy i weryfikujemy. Każde złamanie
tych warunków skutkuje sankcjami i brakiem
zgody na przyjęcie ścieków na oczyszczalnie,
więc nie zdarzają się już przypadki przywożenia ścieków spoza gminy. Przebudowa tej
oczyszczalni to też jeden z warunków, aby
planowana przez nas do budowy kanalizacja
działa sprawnie i bez problemów. Na rozpoczęcie budowy kanalizacji otrzymaliśmy dodatkowe środki finansowe również z Polskiego Ładu w wysokości 2 mln 400 tys. zł, co
pozwoli nam na zbudowanie sieci kanalizacyjnej od Suchej Wielkiej do Zawoni. Nasze
działania są przemyślane i konsekwentnie realizowane, ale głównie możliwe dzięki dodatkowym, otrzymanym środkom finansowym.
W tym roku udało nam się zrealizować
wszystkie zakładane zadania, oprócz remontu budynku pałacu w Głuchowie Dolnym

się rozbuduje, a już teraz są duże problemy
z zabezpieczeniem wody w czasie sezonu
letniego. Obiecałam mieszkańcom, że ten
problem rozwiążemy i realizuje tę obietnice.
Już wybudowaliśmy nową studnię, teraz rozbudujemy stację, a kolejnym krokiem, który rozpoczęliśmy procedurą zmiany studium
zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu, gdzie zmieniliśmy przeznaczenie terenu w Zawoni, będzie budowa nowej
stacji uzdatniania wody. Oczyszczalnia, ka-

▪ Oczyszczalnia ścieków w Suchej Wielkiej

nalizacja, woda, ale też jak co roku rozbudowa oświetlenia drogowego i nowa droga.
Tym razem w Miłonowicach, prawie kilometr
nowego asfaltu przez całą miejscowość.
W budżecie znalazły się także remonty budynków w Głuchowie Dolnym, Pęciszowie
i Zawoni – budynek przy ul. Wrzosowej. Planujemy również zrobić projekty nowych świetlic
w Pęciszowie i Tarnowcu. Chcemy zaprojektować nowe chodniki przy drogach, choćby
po to, aby zapewnić bezpieczeństwo pieszych
w dotarciu do sklepów wielkopowierzchniowych znajdujących się w Zawoni. Ale przede
wszystkim rozpoczniemy remont szkoły i będziemy współpracować przy remoncie ośrodka zdrowia. Zadań jest bardzo dużo, będzie
to intensywny czas pracy dla nas wszystkich,
ale są one bardzo ważne i bardzo potrzebne
mieszkańcom i naszej gminie.

562 418,47 zł, przy czym cała jego wartość wyniosła 661 701,12 zł. Jest to zatem
olbrzymie wsparcie i ogromny sukces Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który
przygotował ten projekt, a teraz jest jego
realizatorem. Projekt skierowany jest do 33
osób, w tym 7 osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych w naszej gminie, w wieku
powyżej 18 lat, którzy są bierni zawodowo
i bezrobotni, zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Podczas tego pro-

jektu, który będzie realizowany do czerwca
2023 roku osoby te będą miały indywidualne konsultacje z psychologiem, prawnikiem
i doradcą zawodowym, szkolenia zawodowe,
warsztaty rozwoju osobistego, trening umiejętności społecznych, warsztaty zarządzania
budżetem domowym, kursy autoprezentacji, ale też wyjazdy integracyjne i festyny.
Uczestnikom zwrócimy koszty dojazdów na
wybrane kursy oraz otrzymają stypendium
za uczestnictwo w szkoleniach.
Środki unijne to nie tylko inwestycje budowalne to też projekty miękkie, takie jak „Kraina smyków w przedszkolu gminy Zawonia”
czy „Smyki z Gminy Zawonia”. Ale ten projekt
jest wyjątkowy, ponieważ kierowany do osób
dorosłych i bardzo się cieszę, że możemy je
wesprzeć.
Przyszły rok będzie rokiem dla nas rokiem

▪ Poseł na Sejm Paweł Hreniak wraz Wójtem Gminy Zawonia
ale też rozwiązanie naszych obecnych problemów. Oprócz środków z Polskiego Ładu
otrzymaliśmy w kolejnym konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego kwotę ponad 2 mln 800
tys. na termomodernizację pozostałej części
budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Zawoni. W ramach tej inwestycji wyremontujemy pozostałą część szkoły docieplimy ściany, zamontujemy wentylację mechaniczną, zburzymy strop i postawimy nowych
dach dwuspadowy nad środkową częścią
budynku, zmodernizujemy system grzewczy.
Będzie przyjaźnie, bezpiecznie, nowocześnie
i komfortowo. Czeka nas oraz szkołę i dzieci
ogromny wysiłek, ale postaramy się aby jak
najmniej ciężkich prac budowlano wyburzeniowych miało miejsce podczas roku szkolnego, dlatego też najwięcej z nich będzie miało
miejsce w wakacje.
Wracając do Polskiego Ładu i inwestycji
przebudowy oczyszczalni ścieków w Suchej
Wielkiej, na którą otrzymaliśmy historyczne
dofinansowanie w wysokości 12 mln 800
tys. zł przede wszystkim przebudujemy naszą oczyszczalnię stawową na oczyszczalnię
mechaniczno-biologiczną z komorami betonowymi, z automatyzowanymi ciągami technologicznymi, przez co skończą się problemy

i Pęciszowie, gdyż składane oferty były dużo
wyższe niż przygotowane kosztorysy. Ceny
na rynku budowlanym za materiały są bardzo wysokie i w dodatku jest problem z ich
dostępnością, co jest bardzo niekorzystne nie
tylko dla gmin, ale też samych mieszkańców.
Zabezpieczyliśmy finanse na te inwestycje na
przyszły rok i liczę, że być może rynek budowlany się ustabilizuje.
To jest dla nas korzystny i bardzo dobry czas,
gdyż wsparcie otrzymane od Marszałka Cezarego Przybylskiego i Posła Pawła Hreniaka
zabezpiecza naszą przyszłość i pozwoli nam
wszystkim na stabilny rozwój i realizację
oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji.
Pani Wójt, jakie najważniejsze zadania
zostały ujęte w przyszłorocznym budżecie Gminy Zawonia?

Przyszłoroczny budżet po stronie wydatkowej będzie wynosił aż 40 mln zł. W tym, aż
9 mln 900 tys. są to wydatki majątkowe, czyli
inwestycje. Będzie to bardzo pracowity rok
i bardzo ważny. Rozpoczniemy realizację tych
wszystkich projektów, na które otrzymaliśmy
finanse. Ponadto rozbudujemy stację uzdatniania wody w Zawoni i będziemy planować
budowę nowej stacji. Zawonia jest miejscowością, która w najbliższym czasie mocno

zawonia.pl

▪ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoni - część do remontu
„Aktywna Integracja w Gminie Zawonia” to projekt realizowany przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
a finansowany przez Urząd Marszałkowski. Czym charakteryzuje się ten
projekt?

Cieszę się ogromnie, że gmina uzyskała akceptację naszego projektu pn. „Aktywna
integracja w Gminie Zawonia”. W ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego pozyskaliśmy
na ten projekt dofinasowanie w wysokości

gokzawonia.pl

dużych inwestycji i wielkich wyzwań, ale nie
tylko dla urzędu, też dla mieszkańców, jak
choćby z powodu remontu ośrodka zdrowia,
gdzie większość przyjęć będzie odbywać się
w Wiejskim Ośrodku w Czeszowie, czy remontu szkoły. Dlatego też liczę na Państwa
wyrozumiałość i cierpliwość oraz współpracę,
gdyż wszystkie nasze działania są podejmowane dla naszego wspólnego dobra.
Rozmawiała Ewa Schröder Dolnośląska
Oficyna Wydawnicza
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UKOŃCZONO DOPOSAŻENIE
PLACU ZABAW W NIEDARACH!
W ramach zaplanowanych w 2021 r inwestycji, nie mogło zabraknąć doposażenia placu zabaw w miejscowości Niedary !
W ramach inwestycji zamontowano m.in.
karuzela młynek, bujak sprężynowy kaczka,
zjazd linowy, stożek obrotowy Twist, huśtawka bocianie gniazdo stalowa, wóz strażacki
itd.

sołeckiego. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych placów zabaw, które są
nowoczesne, komfortowe i estetyczne!
AAS

Wartość inwestycji wniosła ok. 60 tys. zł,
z czego 10 tys. zł sfinansowano z funduszu

▪ Doposażony Plac Zabaw w Niedarach

NOWE ŁAZIENIKI DLA DZIECI W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W CZESZOWIE
Pod koniec sierpnia br. zakończył się remont sanitariatów
w Szkole Podstawowej w Czeszowie. Wartość inwestycji wynosiła
141.684,65 zł, a Wykonawcą była firma ZHU ‘BUD-WES’ Józef Wesołowski ze Sławoszowice.
Remont pn. „Modernizacja toalet w Szkole
Podstawowej w Czeszowie na potrzeby funkcjonowania oddziału przedszkolnego” przewidywał roboty rozbiórkowe, zamontowanie
stolarki drzwiowej, malowanie pomieszczeń,
roboty wykończeniowe, elektryczne i wenty-

lacyjne oraz montaż instalacji wod – kan, CO,
w tym zamontowanie:
• umywalek porcelanowych w ilości 6 szt.
• ustępów z płuczką w ilości 5 szt.
• brodziki natryskowy w ilości 1 szt.
• ustępu oraz umywalki dla osoby z niepełno-

▪ Umywalki i lustra w nowej toalecie

sprawnościami w ilości po 1 szt.
Remont sanitariatów to była duża inwestycja. Poprzednie łazienki powstały w 1999 r.
i wymagały gruntownego remontu. Dopasowano wyposażenie do potrzeb najmłodszych,
skupiając się jednocześnie na detalach, by
wybór kolorystyki był na tyle uniwersalny,
że przetrzyma nawet zmieniające się mody.
Wszystko robi się z myślą o dzieciach i dla
dzieci. W sukurs przychodzą zatem kolorowa
ceramika i lustra, które nie są przejściową

modą, a bardzo podobają się małym dzieciom. Inwestycja ta, w ramach zapewnienia
możliwości korzystania z toalet w przyzwoitych warunkach, była bezwzględnie konieczna. Dodatkowo obecne wyposażenie
umożliwia korzystanie z nich także dzieciom
z niepełnosprawnościami. Teraz przedszkolaki mają zapewnione naprawdę świetne warunki!
AAS

▪ Nowa toaleta dla dzieci z niepełnosprawnościami

KOLEJNE NOWE NAWIERZCHNIE ASFALTOWE W GMINIE ZAWONIA!
Już niebawem ruszy realizacja inwestycji drogowej pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowościach: Prawocice i Zawonia
– dojazdowej do gruntów rolnych”.
W dniu 23 września br. zawarta została umowa z firmą Gembiak – Mikstacki s.j.
z Krotoszyna. Wykonawca ma na jej realizację
3 miesiące. W ramach inwestycji przewiduje
się wykonanie w Prawocicach przebudowy odcinka drogi gminnej o łącznej długości 140 m
i powierzchni 535 m2. Wykonane zostaną także m.in. roboty ziemne wraz z utwardzeniem
poboczy oraz zamontowane zostaną pionowe znaki drogowe w ilości 2 szt. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 568.799,61 zł. Na
ww. inwestycję pozyskano dofinansowanie
w kwocie 27.300,00 zł z Wydziału Geodezji
i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
W przypadku ul. Wrzosowej w Zawoni przewiduje się wykonanie przebudowy odcinka drogi
gminnej o łącznej długości 203 m i powierzchni 710 m2. Wykonane zostaną także m.in.
roboty ziemne, ułożony zostanie georuszt
trójosiowy oraz utwardzone będą pobocza

i zamontowane pionowe znaki drogowe
w ilości 3 szt. Wartość inwestycji opiewa na
kwotę 431.830,56 zł.

Nowe nawierzchnie wpłyną pozytywnie nie tylko na komfort jazdy kierowców, ale zwiększy się także bezpieczeństwo osób z nich korzystających. Nowe
drogi upiększają również nasze miejscowości i podnoszą atrakcyjność wsi. Dlatego rokrocznie zabezpieczane są środki
w budżecie gminy na ten cel. Do zmotoryzowanych apelujemy o zapinanie pasów i dbanie
o siebie i innych uczestników ruchu. Niech
rozwaga i dobry refleks towarzyszą Wam
w trakcie jazdy. Bo bezpieczeństwo zapewniają nie tylko komfortowe i dobrze wykonane drogi, ale przede wszystkim rozważni
i mądrzy kierowcy. Życzymy szerokiej drogi!
AAS
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▪ Na ul. Wrzosowej w Zawoni przebudowanie zostanie łącznie 203 m drogi

▪ W Prawocicach zostanie przebudowane 140m drogi
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OBROŃCA WESTERPLATTE – PAN JAN NOWAK
Na cmentarzu parafialnym w Zawoni – 1 września br. uczczono pamięć Pana Jana Nowaka. Doniosłość wydarzenia podkreślił udział
wojskowej asysty honorowej z pocztem sztandarowym.
Pan Jan Nowak walczył na Westerplatte
w dniach 1-7 września 1939r. jako celowniczy w wartowni nr 6. Po wojnie zamieszkał w Zawoni aż do śmierci w 1996 r. Pan
Jan otrzymał wiele odznaczeń w tym
m.in.: Medal Zwycięstwa i Wolności 1945
w 1945 r., Trzebnicką Odznakę Grunwaldu
w 1960 r., Medal za Odrę, Nysę i Bałtyk
w 1960 r., Medal „Za udział w wojnie obronnej 1939” w 1982 r., odznakę honorową „Za
zasługi dla Miasta Gdańska” w 1984 r. oraz

Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari w 1989 r.
Jego grób został objęty akcją „Ocalamy”
przeprowadzoną przez Dolnośląski Urząd
Wojewódzki i Wrocławski Instytut Pamięci
Narodowej oraz wpisany do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległości Polski. Dodatkowo grób odznaczony
został specjalnym insygnium „Ojczyzna swemu obrońcy”.
W uroczystości udział wzięli: rodzina Pana
Nowaka, Wicewojewoda Dolnośląski Jaro-

▪ Grób Pana Jana Nowaka odznaczony insygnium _Ojczyzna swemu obrońcy_.

sław Kresa, Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta, Przedstawiciele IPN o. Wrocław,
Garnizonu Wrocław, 16 Dolnośląskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej oraz ksiądz
proboszcz Czesław Przerada, który poświęcił
umieszczone na grobie insygnium.
Podczas uroczystości nad pomnikiem nagrobnym przypomniano fragment homilii
św. Jana Pawła II, skierowanej do młodzieży
zgromadzonej na Westerplatte w Gdańsku
12 czerwca 1987 r. : „Każdy z was, młodzi
przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje „Westerplatte”. Jakiś wymiar zadań, które
musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obo-

Wspólne ponad pół wieku to dowód wzajemnej miłości, szacunku, zrozumienia, prawdziwej przyjaźni oraz potwierdzenie, że to
właśnie w rodzinie – podstawowej jednostce
społecznej – tkwi siła, determinacja, a dobre
małżeństwo może przetrwać wszystko.

Spotkanie rozpoczęło się od części oficjalnej,
podczas której gratulacje i serdeczne życzenia Jubilatom złożyły Wójt Gminy Zawonia
Agnieszka Wersta wraz z Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Panią Magdaleną
Kunicką. Następnie wręczyły one „diamentowej” parze – medale przyznane przez Pre-

▪ Państwo Strzeleccy wraz z Panią Wójt

AAS

▪ Delegacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Garnizonu Wrocław oraz Przedstawicele IPN wraz z Panią Wójt i Sekretarzem Gminy Zawonia

DIAMENTOWE GODY W GMINIE ZAWONIA
Dzień 22 lipca br. zapisał się w kalendarzu gminnym, jako wyjątkowy, piękny dzień. Już od ponad 60 lat wspólną drogę przemierzają Państwo Zofia i Ryszard Strzeleccy z Gminy Zawonia i właśnie
z nimi wspólnie uczciliśmy ten piękny Jubileusz.

wiązek, powinność, od której nie można się
uchylić. Nie można „zdezerterować”.”
Warto zwrócić uwagę na fakt, iż obrona Wojskowej Składnicy Tranzytowej na półwyspie
Westerplatte przez garnizon Wojska Polskiego w czasie kampanii wrześniowej miała
trwać 12 godzin. Jednak dzięki wielkiemu
bohaterstwu i odwadze polskich żołnierzy
trwała aż 7 dni, mimo bardzo zmasowanego ataku zarówno z morza jak i z powietrza.
Ta niesamowita walka naszych polskich żołnierzy, stała się symbolem polskiego oporu
przeciwko niemieckiej agresji!

„Ile razem dróg przebytych? Ile ścieżek przedeptanych ?
ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami?
Ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu?
I znów upór, żeby powstać i znów iść, i dojść do celu. (…)”
Konstanty Ildefons Gałczyński

zydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, legitymacje, listy
gratulacyjne oraz drobny upominek wraz z
kwiatami.

rodzinie, wnukach i latach spędzonych razem. Zgromadzeni wpisali się także do księgi pamiątkowej oraz wspólnie uwiecznili te
piękne chwile na pamiątkowych zdjęciach.

Wraz z Jubilatami świętowali także licznie
przybyli członkowie rodziny, bo jak wiadomo,
Diamentowe Gody to wzruszające wydarzenie nie tylko dla samych Jubilatów, ale także dla ich bliskich. Zebrani na uroczystości,
spędzili miło czas przy słodkim poczęstunku,
który był okazją do wspomnień i rozmów o

Dostojnym Jubilatom życzymy kolejnych
wspólnych lat spędzonych w zdrowiu, zgodzie
i szczęściu, wielu cudownych wspomnień i
kolejnych jubileuszy. Wyrażamy głęboki szacunek za pokonanie razem wszelkich trudności, jakie życie przynosi każdej rodzinie.

▪ Wójt Agnieszka Wersta z Magdaleną Kunicką wraz Jubilatami
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DOŻYNKI GMINNE JUŻ ZA NAMI !
To najważniejsze święto w gminie, Święto Plonów, odbyło się
w tym roku w Czeszowie. Były to pierwsze dożynki poza miejscowością Zawonia i być może nie ostatnie w tym miejscu.
Święto Gminne rozpoczęto mszą św. dziękczynną odprawioną w koncelebrze przez
ks. proboszcza Jacka Tomaszewskiego i ks.
proboszcza Czesława Przeradę w kościele
parafialnym w Czeszowie. Następnie starości dożynek Pani Beata Borowiak i Pan Piotr
Woźniak, poprowadzili zebranych w barwnym
korowodzie na plac dożynkowy pod Centrum
Inicjatyw Lokalnych.
Wójt Gminy Agnieszka Wersta przywitała serdecznie przybyłych gości: Przewodniczącego
Sejmiku Wojewódzkiego Andrzeja Jarocha,
radną sejmiku Małgorzatę Calińską- Mayer, dyrektorów i kierowników jednostek samorządu
powiatowego i gminnego, radnych, sołtysów,
rolników i mieszkańców. W przemówieniu
Pani Wójt zacytowała słowa Jana Pawła II,
a następnie podziękowała rolnikom za ich
trud i pracę, składając życzenia zdrowia, pomyślności i obfitości. Wyraziła również słowa uznania dla wszystkich zaangażowanych

w przygotowanie tak wspaniałego wydarzenia! Zespół AleBabki z Czeszowa, jak co roku,
przeprowadził wspaniały obrzęd dożynkowy,
podczas którego starości dożynek wręczyli
gospodarzowi gminy chleb dożynkowy, wypieczony w mąki z tegorocznego zbioru.
Po obrzędzie wystąpiły na scenie zespoły:
Marciny z Marcinowa oraz Gieni Dutki z Nadolic Wielkich. Były to wspaniałe dwa występy,
które wprawiły w doskonały nastrój wszystkich zebranych na placu. W międzyczasie
tradycyjne odbywały się konkursy: dla Pań
- rzut torebką, a dla Panów – rzut workiem
wypełnionym sianem. Każdy z uczestników
otrzymał upominek, natomiast zwycięzca nagrodę główną. Najważniejszym zaś konkursem z najdłuższą tradycją był oczywiście
konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, a także konkurs na najpiękniejsze stoisko
dożynkowe. Wieńce przygotowały sołectwa:
Cielętniki, Czeszów, Grochowa, Kałowice,
Prawocice, Rzędziszowice, Skotniki i Złotów,

stoiska zaś sołectwa: Czeszów, Kałowice
i Grochowa. W tym roku w obu konkurencjach zwyciężyło Sołectwo Czeszów – serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy pozostałym uczestnikom!
Po wysłuchaniu przepięknej muzyki ludowej
i biesiadnej przyszedł czas na rozstrzygnięcie
konkursu na Gminną Maskotkę. Projektem
wybranym przez jury została Żołna – Zawoński Rajski Ptak, który otrzymał imię: Zawrajka! Serdeczne gratulacje dla Sary i Bruna
Gorczyca którzy zaproponowali, zaprojektowali i opisali tego niezwykle kolorowego
i pięknego ptaszka, mającego gniazdo w naszej gminie.
I wreszcie przyszedł czas na Gwiazdę wieczoru – Cleo! Plac dożynkowy błyskawicznie
wypełnił się fanami! Cleo zaczarowała zebranych swoim niesamowitym głosem. Zgromadzeni doskonale znali każdy z wykonanych
utworów. To był bardzo energetyczny koncert i niezapomniana uczta dla zmysłów, co
widać było po minach zadowolonych i zasłuchanych w Cleo uczestników dożynek! Gdy
główna Gwiazda zakończyła swój występ,
czas umilał zgromadzonym Forte Dj. Piotrek.

▪ Dożynki

▪ Dożynki

▪ Dożynki

▪ Dożynki

▪ Dożynki

▪ Dożynki
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I tak do późnych godzin nocnych świętowano
Dożynki Gminne w Czeszowie.
Dziękujemy jeszcze raz wszystkim, którzy
zorganizowali Dożynki oraz pięknie przystroili
wsie i swoje posesje na nasze Gminne Święto!
AAS
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MA NOWĄ SIEDZIBĘ !
19 lipca oficjalnie otwarto nową siedzibę GOPS, która mieści się teraz pod biblioteką gminną w Zawoni. Uroczystość otwarcia rozpoczęła się przecięciem wstęgi przez panią Małgorzatę Matusiak Starostę Powiatu Trzebnickiego, panią Agnieszkę Wersta Wójta Gminy
Zawonia oraz panią Marlenę Rajn Kierownika GOPS w Zawoni.
Pani Kierownik Marlena Rajn serdecznie przywitała gości, dziękując za przybycie. W tym
ważnym wydarzeniu udział wzięli: Starosta
Powiatu Trzebnickiego Małgorzata Matusiak,
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Oleśnicy Jarosław Telka, Kierownik
GOPS Joanna Wiraszka z Prusic, Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Uzależnień
Lekowych Jolanta Guzik z Prusic, Kierownik
GOPS Agnieszka Szewczyk z Dobroszyc, Tomasz Cygan z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zastępstwie za Pana Roberta
Korytkowskiego oraz z gminy Zawonia: Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna
Ogrodowicz-Nitka, Skarbnik Jadwiga Kaczmarek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czeszowie Elżbieta Kędra, Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury Agnieszka Buczak, Główna
Księgowa ZP ZOZ Grażyna Pyrzyńska oraz
pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni.
Pani Kierownik Marlena Rajn w swoim przemówieniu przedstawiła historię powstania GOPS w Zawoni oraz zwróciła uwagę
na rolę tej placówki w życiu mieszkańców
gminy, nawiązując do rodzaju usług, jakie
oferuje ośrodek. Następnie Pani Kierownik
podziękowała wszystkim zaangażowanym
w powstanie nowej placówki, w szczególności Pani Wójt za wsparcie na każdym etapie

tego inwestycyjnego procesu, a także pracownikom GOPS bez których ta placówka
nie byłaby taką, jaką jest obecnie. Później
Asystent Rodziny Pani Magdalena Sosnowska przeczytała sentencje, które w spójny

z planowane w budżecie ukierunkowane są
na potrzeby mieszkańców, czego właśnie dowodem jest nowa placówka GOPS. Pani Wójt
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 powstania nowej placówki.
Kolejne przemówienie wygłosiła Pani Małgorzata Matusiak Starosta Trzebnicki, nawiązując do uprzednio wskazanych sentencji,

▪ Otwarcie GOPSU
sposób wiążą się z prowadzoną przez GOPS
działalnością, wskazując, że „dobro wraca”,
a „im więcej go dajesz tym więcej dostajesz”.
Następnie głos zabrała Pani Wójt Agnieszka
Wersta, zwracając uwagę na fakt, iż Gmina Zawonia stale się rozwija, a inwestycje

zawonia.pl

których wyznacznikiem było dobro. Dobro
okazywane drugiemu człowiekowi poprzez
wspomaganie go w każdej możliwej formie.
To właśnie pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym,
którzy nie są w stanie sami z nimi uporać oraz
umożliwia im życie w warunkach odpowiada-

gokzawonia.pl

jących godności człowieka. Następnie Pani
Starosta przekazała na ręce Pani Kierownik
GOPS W Zawoni podarunek w formie obrazu.
Po przemówieniach i wręczeniu przez Panią Wójt i Panią Kierownik upominków dla
przybyłych gości, nastąpiła kolejna podniosła chwila, podczas której ks. proboszcz
Czesław Przerada poświęcił nowe przestrzenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Po części oficjalnej nadszedł czas na tort
przygotowany i zaprojektowany specjalnie na tę okazję przez Panią Magdalenę Bill
z Pracowni Tortów i Wypieków Artystycznych z Obornik Śląskich, dla której tworzenie tortów to ogromna pasja. Tort wspólnie
pokroiły Wójt i Kierownik GOPS. Wydarzenie zakończyło się wspólnymi rozmowami
zaproszonych gości, w miłej atmosferze,
z przepysznymi słodko-słonymi akcentami.
Należy podkreślić, iż gruntowna modernizacja obiektu nie byłaby możliwa bez wsparcia
finansowego, którego udzieliły władze samorządowe oraz szczególna przychylność Pani
Wójt Gminy Zawonia. 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 klienci GOPS-u będą czuć
się tutaj komfortowo.
Serdecznie zapraszamy!
AAS
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SZKOŁA

26 LAT PRACY PANI ELŻBIETY KĘDRY JAKO DYREKTORA SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W CZESZOWIE!
Dnia 31 sierpnia w Urzędzie Gminy Zawonia miała miejsce mała
uroczystość. Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta powierzyła
ponownie stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czeszowie
Pani Elżbiecie Kędrze. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż Pani Elżbieta sprawuje tę funkcję od 01 września 1995 r., czyli ponad 26
lat!
Z tego miejsca składamy Pani Elżbiecie serdeczne gratulacje. Dziękujemy za ogromną
pasję, profesjonalizm i odpowiedzialność,
z jaką realizowała Pani dotychczasowe obowiązki, za skoncentrowanie na swojej misji,
szczerość i skromność.
Życzymy samych udanych inicjatyw i decyzji

w zarządzaniu, owocnej współpracy z pracownikami, wychowankami, rodzicami i organem prowadzącym oraz wszelkiej pomyślności, wiele zapału, sił i satysfakcji z realizacji
zawodowych zamierzeń, a także spełnienia
osobistych planów.
AAS

▪ Powierzenie stanowiska Dyrektora Pani Elżbiecie Kędrze

PASOWANIE NA UCZNIÓW 1 KLASY JUŻ ZA NAMI !
55 uczniów z naszej gminy rozpoczęło naukę w 1 klasie. Serdecznie
witamy w gronie pierwszaków dzieci z naszych gminnych szkół.
29 października br. w Szkole Podstawowej
w Czeszowie oraz 5 listopada br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zawoni miały
miejsce fantastyczne uroczystości, które na
długo pozostaną w pamięci każdego ucznia
klasy pierwszej. W tych dniach 55 dzieci oficjalnie przyjęto do grona uczniów naszych

gminnych szkół! Oczywiście nie mogło zabraknąć występów 1-klasistów. Panie Wychowawczynie wraz z dziećmi przygotowały
dla zgromadzonych występy pełne piosenek
i wierszyków. Dumę i radość widać było na
twarzach wszystkich zgromadzonych rodziców czy dziadków!

Najważniejszą częścią uroczystości, na którą
wszyscy czekali, było ślubowanie oraz pasowanie wielkim ołówkiem przez Dyrektorki Szkół Panią Agnieszkę Andruszczak oraz
Panią Elżbietę Kędra. Po pasowaniach Wójt
Gminy Zawonia Agnieszka Wersta oraz Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna
Ogrodowicz-Nitka wręczyły dzieciom upominki i dyplomy! Pani Wójt życzyła dzieciom
wspaniałych chwil spędzonych w murach

szkoły oraz owocnej nauki. Po uroczystościach najmłodsi udali się na słodki poczęstunek do swoich klas.
Wszystkim pierwszakom serdecznie
gratulujemy i życzymy wielu sukcesów
na nowej drodze obowiązków szkolnych!
AAS

▪ Pasowanie na uczniów w klasie 1a w Szkole w Zawoni

▪ Pasowanie na uczniów w klasie 1b w Szkole w Zawoni

▪ Pasowanie na uczniów w Szkole w Czeszowie

▪ Pasowanie na uczniów
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SZKOŁA
WARSZTATY EDUKACYJNE W OGRODZIE
ZOOLOGICZNYM WE WROCŁAWIU
W dniu 19 października 2021 roku uczniowie klasy V a i V b Szkoły
Podstawowej w Zawoni uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych
w ramach projektu „Życie w drzewie – o ekologicznej roli drzew
– zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży Aglomeracji Wrocławskiej”.
Zajęcia odbyły się na terenie Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu. Uczniowie z dużym
zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach
warsztatowych dotyczących rozpoznawania
drzew, budowy warstwowej lasu, zwierząt

żyjących w lesie, znaczenia lasu. Po warsztatach odbyły się zajęcia na terenie ZOO.
ZS-P

SPOTKANIE PROFILAKTYCZNE Z POLICJĄ
12 października 2021 roku w naszej szkole odbyła się prelekcja dla
klas 0-III, IV-VI oraz VII-VIII z przedstawicielami Policji ds. nieletnich panią Darią Szydłowską oraz panią Iwoną Miśkowską.
W trakcie spotkania uczniowie zostali pouczeni jak należy bezpiecznie i prawidłowo poruszać się w drodze do i ze szkoły. Omówione
zostały również zasady bezpieczeństwa dzieci, gdy pozostają same w domu. Natomiast
w starszych klasach poruszono temat profi-

laktyki środków psychoaktywnych, psychostymulujących oraz jak ważna jest frekwencja
w szkole, czyli systematyczne uczęszczanie
na zajęcia oraz skutki opuszczania.
ZS-P

▪ Spotkanie z Policją

▪ Warsztaty Edukacyjne

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA KROPKI
w klasach I – III
15 września uczniowie klas I - III w swoich klasach obchodzili Międzynarodowy Dzień Kropki.
Święto to, obecnie obchodzone jest w 108
krajach, a inspiracją do jego powstania stała
się historia małej dziewczynki – Vashti (bohaterki książki Petera H. Reynoldsa), która
dzięki malutkiej kropce i wspaniałej nauczycielce plastyki uwierzyła w swoje możliwości i odkryła swój talent do rysowania.

W tym dniu, podczas zajęć i zabaw uczniowie klas I - III odkrywali swoje talenty.
ZS-P

▪ Dzień Kropki

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNIEGO CZYTANIA - KONKURS MISTRZA PIĘKNEGO CZYTANIA
Nasza szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Dzień głośnego czytania”, której celem jest promowanie głośnego czytania
dzieciom, nabywanie przyjemności z czytania i słuchania, a także
poczucia przynależności do społeczności czytelniczej.
W środę, 29 września uczniowie i nauczyciele na swoich zajęciach przez kilka minut
czytali na głos wybrane książki. Natomiast
w bibliotece szkolnej odbył się w tym dniu
konkurs „Mistrz Pięknego Czytania”. Wzięli
w nim udział przedstawiciele z klas drugich
i trzecich. W pierwszym etapie dzieci czytały wybrany przez siebie fragment książki, następnie teksty z książek wybranych
przez bibliotekarza, losowali tytuł książki.
Mistrzem pięknego czytania w klasach dru-

gich została Amelia Jędrzejczyk z klasy IIa,
a w klasach trzecich – Nadia Żółtak z klasy
IIIa. Uczennice otrzymały dyplom „Mistrz
Pięknego Czytania” oraz nagrody książkowe, pozostali uczestnicy dyplomy i książki. Zwyciężczyniom gratulujemy sukcesu,
a wszystkim uczniom dziękujemy za udział
w konkursie. Zachęcamy do czytania książek
i doskonalenia umiejętności czytania.
ZS-P

▪ Uczestnicy Głośniego Czytania

NAUCZYCIELE I SZKOŁA NA MEDAL - PLEBISCYT
Z przyjemnością informujemy, że nasza
szkoła została zgłoszona przez uczniów i ich
rodziców do nagrody Szkoła Roku w akcji
Nauczyciel i Szkoła na Medal - największym
plebiscycie edukacyjnym w Polsce, który
w województwie dolnośląskim jest prowa-

dzony przez „Gazety Wrocławskiej”. Dziękujemy Państwu za nominację.
ZS-P

zawonia.pl
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EDUKACJA

GALA EDUKACJI NARODOWEJ 2021
21 października br. odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury – Gala
Edukacji Narodowej. Obchodzony Dzień Edukacji to nie tylko święto o ponad już stuletniej tradycji, to przede wszystkim czas, w którym można nagrodzić najbardziej wyróżniających się uczniów za
szczególne osiągnięcia w nauce i wyjątkowych nauczycieli za ich
pracę dydaktyczną jak i osiągnięcia naukowe.
Po powitaniu przez Panią Agnieszkę Buczak
zebranych gości, gala rozpoczęła się wręczeniem najzdolniejszym uczniom przez Wójta Gminy Zawonia Agnieszkę Wersta oraz
Przewodniczącą Rady Gminy Zawonia Panią
Grażynę Ogrodowicz-Nitkę - Nagrody Wójta
Gminy Zawonia w roku szkolnym 2020/2021,
które otrzymali: Zofia Kulik (Zosia jest także
stypendystką, ponieważ uzyskała wybite wyniki w nauce), Mateusz Kopczyński oraz Wiktoria Maruszak. Rodzicom ww. uczniów wrę-

czono listy gratulacyjne. Pani Wójt wręczyła
także dyplom uznania oraz nagrody rzeczowe za uzyskanie wysokich wyników w nauce
dla Martyny Czwartosz, która była uczennicą
Szkoły w Zawoni. Tę część gali od kolejnej
oddzielił występ artystyczny Marleny Młyńskiej, która wykonała utwór pt. „W ciszy”.
Następnie ponownie Wójt Gminy Zawonia
wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Zawonia
wręczyły uczniom za wybitne wyniki w nauce Stypendia Wójta Gminy Zawonia, które

otrzymali w kolejności alfabetycznej: Zofia
Bazan, Maria Bazan, Wiktoria Cichosz, Maja
Cygan, Alicja Dłubek, Julia Eliasz, Tomasz
Faraniec, Stanisław Farganus, Wiktoria Gąsiorek, Julia Gąsiorek, Igor Jastrząb, Jakub
Kaszuba, Filip Kremza, Miłosz Krysiak, Zuzanna Korzeniewska, Oliwia Kucharska, Aleksandra Latała, Adam Mularski, Michał Mroziński,
Szymon Nakonieczny, Maksymilian Pasierski,
Jakub Płócienniczak, Alicja Pulnik, Hanna
Pulnik, Patryk Pulut, Aleksandra Rapp, Julia
Siwik, Antoni Sych, Weronika Wawrzyniak,
Krzysztof Ząb oraz Eliza Żuk. Rodzicom również wręczono listy gratulacyjne.
Tę cześć Gali dedykowaną uczniom i ich rodzicom uświetniła swoim występem Karolina
Sokołowska – uczennica Szkoły Podstawowej
w Czeszowie. Karolina zaśpiewała piosenkę
pt.” Meluzyna”.

W drugiej części Gali nagrodzono wychowawców, nauczycieli mianowanych oraz
nauczycieli, którzy otrzymali Nagrodę Wójta
Gminy Zawonia. Dyplomy oraz kwiaty wręczyły wyżej wymienionym Wójt Gminy. Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia oraz Panie
Dyrektorki szkół gminnych.
Pani Wójt serdecznie podziękowała wszystkim przybyłym na galę oraz pogratulowała
wszystkim zaangażowania w kształcenie młodego pokolenia, dziękując za determinację
i chęci w wychowywaniu naszej młodej społeczności. Życzyła zgromadzonym dalszego
zapału oraz mając nadzieję, że w przyszłym
roku spotkamy się w jeszcze liczniejszym
gronie. Na zakończenie uroczystej gali Marlena Młyńska wykonała utwór pt. „Lovely”.
AAS

▪ Gala Edukacji Narodowej

▪ Nagrodzeni Nauczyciele podczas Gali Edukacji Narodowej

▪ Nagrodzeni Uczniowie podczas Gali Edukacji Narodowej

▪ Nagrodzeni Uczniowie podczas Gali Edukacji Narodowej

▪ Nagrodzeni Uczniowie podczas Gali Edukacji Narodowej

▪ Nagrodzona podczas Gali Nauczycielka wraz z Panią Wójt i Przewodniczącą Rady Gminy

zawonia.pl
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KULTURA

POŻEGNANIE LATA I WAKACJI
29 sierpnia w Czeszowie nasi najmłodsi mieszkańcy pożegnali lato
i wakacje jednocześnie.
W niedzielę na placu przy Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie dzieci z Gminy
Zawonia pożegnały wakacje i ostatnie dni
lata. To był dzień pełen atrakcji i wrażeń,

oprócz zaproszonych artystów Mimezis Art
oraz koncertu Zaczarowany Świat Disneya
po raz pierwszy na scenie miały okazję zaprezentować swoje talenty dzieci z Gminy

Zawonia czyli nasze gminne Talenciaki, wystąpiły: Alicja Hejny, Karolinka Sokołowska,
Marlena Młyńska oraz Nina Kruszona. To był
dzień pełen atrakcji i wrażeń, w tym dniu na
dzieci czekało szereg niespodzianek, jedną
z nich był kiermasz książek połączony z loterią i bardzo atrakcyjnymi fantami, dmu-

▪ Pożegnanie lata i wakacji

▪ Pożegnanie lata i wakacji

▪ Pożegnanie lata i wakacji

▪ Pożegnanie lata i wakacji

▪ Pożegnanie lata i wakacji

▪ Pożegnanie lata i wakacji

▪ Pożegnanie lata i wakacji

▪ Pożegnanie lata i wakacji

zawonia.pl

gokzawonia.pl

chańce, występy, animacje, budki z napojami
i słodkościami, a co najważniejsze wszystkim
dopisały świetne humory i fantastyczna, rodzinna atmosfera.
AB
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KULTURA
III BABSKI RAJD ROWEROWY KTO NIE BYŁ NIECH ŻAŁUJE
Kobiety na rowery! To już trzecia edycja
Babskiego Rajdu Rowerowego.

Koncert z Przesłaniem czyli Mezo na scenie
w Gminnym Ośrodku Kultury w Zawoni.

24 października odbył się
Babski Rajd Rowerowy po
pięknych, malowniczych drogach i ścieżkach Gminy Zawonia. Była cudowna atmosfera, niesamowita integracja
i wymarzona pogoda. Grupa
ponad 40 rowerzystów wyruszyła z Zawoni do Niedar.
Na uczestników rajdu czekały piękne widoki, konkursy,
nagrody, pamiątkowe gadżety oraz ognisko z kiełbaskami. Spaliliśmy trochę ka-

22 października w ramach
projektu” Kulturalne Wędrówki w Gminie Zawonia”
w Gminnym Ośrodku Kultury
odbył się fantastyczny, pełen dobrej energii z mądrym
przesłaniem koncert Mezo.
Kto nie był niech żałuje, koncert miał swój wartościowy
przekaz czyli muzyka, sport
i motywacja. Mamy nadzieję, że występ naszego gościa
na długo pozostanie w pamięci uczestników koncertu.

lorii, świetnie się bawiliśmy
i chcemy więcej! Dziękujemy wszystkim uczestnikom
rajdu za tak liczne przybycie oraz Panu Konradowi
Jankowskiemu za pomoc
w przygotowaniu ogniska,
chęć pomocy i współpracy
oraz Dolnośląska Kraina Rowerowa za fantastyczne gadżety. Do zobaczenia za rok
AB

Dziękujemy Jacek MEZO Mejer, Ewa Jach oraz DJ Skill
Zadanie finansowane ze
środków budżetu Gminy Zawonia w ramach realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2021.
AB

CODE WEEK DLA SENIORÓW
W tym roku mamy przyjemność brać udział
w EU Code Week 2021. Kodujemy z Seniorami z Gminy Zawonia.
Europejski Tydzień Kodowania to oddolna inicjatywa
promująca programowanie
i podwyższanie umiejętności
cyfrowych wśród uczestników w ciekawy sposób.
14 października 2021, o godzinie 17.00, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zawoni
ul. Trzebnicka 11 odbyły się
zajęcia dla Klubu Seniora,
w trakcie których przybliżyliśmy uczestnikom pod-

stawy kodowania na macie
oraz programowania robotów edukacyjnych Genibot.
Nasze odważne Seniorki zapoznały się z podstawami
kodowania bez prądu oraz
własnoręcznie zaprogramowały robota edukacyjnego
Genibot. Bardzo dziękujemy
za udział w zajęciach i gratulujemy odwagi za podejmowanie nowych wyzwań.
AB

▪ Babski Rajd Rowerowy

▪ Mezo

GMINNA MASKOTKA WYBRANA

SPOTKANIE AUTORSKIE Z JUSTYNĄ SUCHANEK

Jakiś czas temu wraz z Gminą Zawonia
ogłosiliśmy konkurs na Gminną Maskotkę,
wszystko rozstrzygnęło się 28 września
podczas Gminnych Dożynek w Czeszowie.

30 października w sobotnie, piękne popołudnie, gościliśmy na naszej scenie autorkę książki „Jak się nie zabić i nie zwariować” Justynę Suchanek – znaną jako Sukanek – youtuberkę, influencerkę, montażystkę i fotografkę.

Celem konkursu było wyłonienie projektu maskotki
wraz z jej nazwą i uzasadnieniem. Maskotka stanie się
wizytówką Gminy Zawonia
i będzie wykorzystywana
do promocji naszej gminy na różnych imprezach
kulturalnych i nie tylko. Do
Gminnego Ośrodka Kultury
łącznie wpłynęło 7 prac, jury
w składzie:
Agnieszka Wersta - Wójt
Gminy Zawonia
Agnieszka Buczak - dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury

w Zawoni
Anita Adamczyk-Sowa - specjalista ds. promocji, Aleksandra Waniek-Bona - artysta plastyk, Kamila Kruszona
- koordynator projektu.
Jednogłośnie
zwyciężyła
praca Sary i Bruna Gorczyców zwycięską pracą została
Żołna- Zawoński Rajski Ptak
o nazwie Zawrajka. Gratulujemy serdecznie zwycięzcom
a pozostałym uczestnikom
ogromnie dziękujemy za
udział w konkursie.
AB

Justyna szczerze opowiedziała o dorastaniu w rodzinie
z problemem alkoholowym,
nastoletnich
zmaganiach
z depresją, próbach samobójczych, pobytach w szpitalach
psychiatrycznych,
autodestrukcyjnych myślach
i uzależnieniu od miłości.
Opowiedziała o tym, jak
odnaleźć drogę do samego
siebie, że najważniejsze jest
pokochać i zaakceptować

▪ CodeWeek

samą siebie. Na spotkanie
przyszło wiele młodzieży, dla
której Justyna jest dużym
wsparciem i autorytetem.
Spotkanie odbyło się w miłej
i przyjaznej atmosferze, po
spotkaniu każdy mógł kupić
książkę autorstwa Justyny,
podejść do naszego gościa
i porozmawiać, usłyszeć
dobre słowo, zrobić sobie
zdjęcie i dostać autograf.

Moderatorem spotkania był
Radosław Kapias – w Internecie znany jako ,,Warjat
Radek”. Aktywny influencer
oraz youtuber, z którym również młodzież chętnie rozmawiała i robiła sobie zdjęcia. Dziękujemy wszystkim
za obecność.

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2021.
AB

Zadanie finansowane ze
środków budżetu Gminy Zawonia w ramach realizacji

TEATR KRÓLA W GOK
26 października na naszej scenie wystąpił
Teatr Króla Profilaktyka Uzależnień - Edukacja z Łodzi.

▪ Zawrajka

▪ Justyna Suchanek

zawonia.pl

Na spektakl pt. „Dopalacze,
ruletka życia i śmierci” została zaproszona młodzież
ze szkół w Zawoni i Czeszowa. Spektakl nie był wykładem, był opowieścią o
osobistej tragedii. O tym jak
łatwo zniszczyć życie swoje
i swoich bliskich. Niepozorne
decyzje, podejmowane pod
presją mogą doprowadzić do

gokzawonia.pl

długotrwałych skutków. Zadanie finansowane ze środków budżetu Gminy Zawonia
w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2021
AB
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BIBLIOTEKA

POCZYTAJKA

ZWYKLI-NIEZWYKLI

Co miesiąc Biblioteka organizuje Poczytajki dla różnych grup wiekowych dzieci. Chcemy w ten sposób propagować wśród najmłodszych chęć czytania, odwiedzania biblioteki. Udowodnienia, że
z książką wcale nie musi być nudno i monotonnie. Pamiętajmy –
w książkach jest więcej!

Od października Biblioteka w Zawoni rozpoczęła cykl comiesięcznych spotkań pod wspólną nazwą „Zwykli-Niezwykli”. Wydarzenie
to ma na celu przybliżyć nam, mieszkańcom osoby-osobowości pośród nas, które posiadają pasje, hobby, pewne talenty oraz ciekawe
zajęcia i chcą się nimi podzielić oraz dzięki temu spopularyzować
Zawonię w różnych aspektach historii, kultury czy sztuki.

Za nami pierwsza Biblioteczna Poczytajka
offline w odremontowanej siedzibie biblioteki. Dzielną pionierską grupę Małych Czytelników stanowiły 5-latki z grupy „Pszczółek”
pod opieką Pani Moniki Więcław-Pielak i Pani
Eweliny Dąbrowskiej.
Podczas naszego spotkania dzieci dowiedziały się m.in. co to jest i w jaki sposób służy
ludziom biblioteka, jakie są korzyści płynące z zapisania się do niej. Usłyszały również
o ogólnopolskim programie „Mała Książka
-Wielki Człowiek”, finansowanym ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do którego mogą przystąpić.
Po części zapoznawczej przystąpiliśmy do
właściwego clue spotkania. Tematem przewodnim październikowej Poczytajki była
„Jesień”, a dzieci miały za zadanie odgadnąć
za pomocą zmysłu dotyku, co skrywa czarodziejskie pudełko. W pudełku znajdowały się przeróżne skarby jesieni, a dzieci bez
problemu poradziły sobie z tym arcytrudnym
zadaniem. Po wprowadzeniu w tematykę
jesienną odczytane zostały Małym Uczestnikom zagadki nawiązujące do jesieni oraz do

książki Urszuli Sieńkowskiej-Cioch „Przygody jeża Szymona”, która podczas Poczytajki
została przeczytana. Dzieci bez problemu
rozszyfrowały jesienne zagadki, a książki
o małym jeżyku i jego przygodach słuchały
z zaciekawieniem. Po lekturze zilustrowały na
specjalnie przygotowanych stronicach książki
sceny z opowiedzianej historii o jeżu Szymonie i jego przyjaciołach. Jak się okazało, zawońskie 5-latki to mali artyści, z wielkim zapałem i entuzjazmem narysowały przepiękne
scenki, chętnie opowiadały, co stworzyły,
jednocześnie udowadniając, że słuchały bardzo uważnie przeczytanej historii. Ostatnim
etapem zabaw było połączenie kropek na
kartce i odgadnięcie, co to za obrazki wyszły.
I to zadanie dzieci wykonały perfekcyjnie,
a większość prosiła o dodatkowe obrazki do
rysowania.
Przyjemne spotkanie zakończyliśmy uhonorowaniem naszych Małych Czytelników Dyplomem Dzielnego Uczestnika Bibliotecznej
Jesiennej Poczytajki oraz jabłkiem - owocem
jesieni.
MM

▪ Przedszkolna grupa pszczółek na bibliotecznej Poczytajce

Naszym pierwszym gościem była Pani Małgorzata Łakomska, mieszkanka Niedar, która tworzy niezwykle spektakularne dzieła na
szkle, głównie użytkowym. Na spotkaniu była
możliwość zobaczenia różnego rodzaju szklanych prac Pani Małgorzaty, a podczas dyskusji dowiedzieliśmy się niezwykle ciekawych
informacji z życia twórczego Artystki oraz jak
się zaczęła twórcza przygoda. Poznaliśmy
większość tajników malowania na szkle, jego
wypiekania i obróbki, dowiedzieliśmy się,
jakich technik używa Artystka, usłyszeliśmy
także o różnych dziedzinach sztuki, w jakich
Pani Małgorzata miała w życiu okazję tworzyć.
Czas spędzony z Artystką, wciągająca rozmowa, a przede wszystkim kontakt z Jej twórczością, zaliczyć można do tych doświadczeń,
które na długo zapadają w pamięć. W plątaninie kresek i wzorów można było dostrzec
bogactwo treści, przemyśleń i niepowtarzalne podejście Artystki do sztuki. Wobec dzieł
Pani Małgorzaty nie można przejść obojęt-

▪ Małgorzata Łakomska - Zwykli-Niezwykli

WALIZKA PEŁNA KSIĄŻEK W CZESZOWIE
5 października do Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie przybyła„ Walizka pełna książek” wraz z pisarką książek dla dzieci panią Agnieszką Tyszką.
Gospodarzem spotkania była Filia Gminnej
Biblioteki Publicznej w Czeszowie a warsztaty z uczniami klas IV i V Szkoła Podstawowa
im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie
prowadziła pisarka Agnieszka Tyszka. Projekt „Walizka pełna książek”, realizowany jest
przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną im.
Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu. Projekt
dofinansowano ze środków Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz
z Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
Jak sama mówi sama pisarka z wykształcenia jest polonistką z zamiłowania pisarką
i ogrodniczką.
„Zachwyca się dziećmi, ogrodami, morzami,
książkami i szumem drzew. W wieku trzech

lat siedziała w więzieniu otoczona sympatią
przestępców”. Pani Agnieszka wyjaśniła dzieciom, jak to się stało. Otóż jej mama studiująca wówczas prawo, odbywała praktykę
zawodową w więzieniu w Bydgoszczy.
Autorka opowiadała dzieciom o historiach zawartych w swoich książkach oraz przeczytała
fragmenty opowieści. Pani Agnieszka zaprosiła uczestników spotkania do wspólnej zabawy, stworzenia prac plastycznych. Podzieleni
na grupy uczniowie mieli za zadanie stworzenia ilustracji na wylosowany temat, wykorzystując przygotowane materiały. To było
ciekawe i inspirujące spotkanie na zakończenie którego każdy uczestnik otrzymał książkę
z autografem autorki.
EM
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▪ Walizka Pełna Książek
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nym, na pewno nie da się na nie tylko rzucić
okiem. Należy je kontemplować i podziwiać.
Podobnie jak do dobrej książki, można do
nich wracać i cieszyć się ich niepowtarzalnością i pięknem.
Na koniec Uczestnicy spotkania mieli możliwość spróbowania swoich sił w samodzielnym malowaniu na szkle. Jak się okazało,
jest to praca żmudna, wymagająca skupienia
i cierpliwości, ale przynosząca wiele osobistej
satysfakcji. Powstały nietuzinkowe szklane
dzieła!
Zapraszamy na kolejne spotkania ze Zwykłymi- Niezwykłymi. Poznajmy naszych sąsiadów, przyjaciół, znajomych może zarażą nas
swoją pasją, a już na pewno poznamy ich od
innej nieznanej nam strony.
MM
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BO JĘZYK MA ZNACZENIE
Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni realizował projekt dofinansowany przez Lokalną Grupę Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich.
Miesiące Wrzesień i październik minęły pod hasłem „Bo język ma
znaczenie!”
Działania przez nas podjęte miały na celu popularyzację wiedzy na temat języka ojczystego, jego promowanie oraz kształcenie umiejętności porozumiewania się, a wszystko to
podane w atrakcyjnej formie o czym świadczy ogromne zainteresowanie mieszkańców.
Rozpoczęliśmy 03.09.2021 r. - Spotkaniem z Mistrzem Słowa Arturem
Andrusem;
Niezliczone anegdoty, salwy śmiechu i sympatyczna, niezapomniana atmosfera. Tak
w jednym zdaniu podsumować można to spotkanie. Gość natychmiast nawiązał kontakt
ze zgromadzoną publicznością. Już po kilku
wstępnych zdaniach, wciągnął do rozmowy
uczestników, odpowiadając wyczerpująco na
licznie zadawane pytania. Sypał anegdotami jak z rękawa. Ogromne poczucie humoru, poziom intelektualny, dystans do siebie
i otoczenia sprawiły, że niemal 90-minutowa
rozmowa sprawiała wrażenie, jakby minęła
chwila. Spotkanie nie mogło zakończyć się
bez pamiątkowych fotografii, autografów
i krótkich, osobistych rozmów oraz żartów
z Arturem Andrusem. To było wyjątkowe
spotkanie, na którym warto było być.
17.09.2021 r. - Warsztaty z treningu
emisji głosu i wymowy oraz Warsztaty
logopedyczne z Anastazją Drath;
„[…] aby język giętki, powiedział wszystko,
co pomyśli głowa.” (Juliusz Słowacki)
Takie motto przyświecało Warsztatom Logopedycznym dla dzieci i dorosłych. Warsztaty prowadziła mgr Anastazja Drath, znana
i ceniona logopedka i wykładowca. Do południa spotkała się z dziećmi ze szkół z Zawoni
i Czeszowa, gdzie w formie zabaw dzieci pod
opieką szkolnych logopedów uczestniczyły
w zajęciach logopedycznych: W ten sposób
wzbogaciły swój słownik i umiejętności opisywania świata przy użyciu słów, co ułatwi im
pracę z tekstem, wypowiadanie się i pomoże
w nauce czytania i pisania.
Natomiast po południu z Panią Anastazją
spotkali się rodzice oraz zainteresowani
mieszkańcy, aby poznać rozwój mowy dziecka oraz nauczyć się podstawowych ćwiczeń
poprawiających giętkość i sprawność aparatu mowy. Poranne i popołudniowe spotkania
odbyły się w przyjaznej i miłej atmosferze.
Uczestnicy deklarowali chęć udziału w tego
typu zajęciach.
15.10.2021 r. - I Gminne Dyktando
z Kamilą Kalińczak;
„Gdyby się chciało przejechać Dolny Śląsk
wzdłuż i wszerz, a potem - tam i z powrotem
- to trzeba by przemierzyć tereny Niziny Śląskiej, Przedgórza Sudeckiego oraz Sudetów
(...)”. Tak brzmi początek I Gminnego Dyktanda w Zawoni - wydarzenia, które mamy
nadzieję, stanie się cyklicznym w naszej
gminie. Pierwsze Gminne Dyktando, przygotowała i poprowadziła dla nas Pani Kamila
Kalińczak. Zanim uczestnicy przystąpili do
pisania, wzięli udział w dyskusji nt. współczesnych aspektów języka polskiego. Rozmawialiśmy o tym, jak wygląda kształcenie języ-

kowe w szkołach, czy Polacy dbają o czystość
i poprawność języka ojczystego, jakich słów
nadużywają czy jakie są najczęściej popełniane błędy językowe i stylistyczne wśród Rodaków. Nasz Gość jeszcze bardziej nam uświadomił, jak ważne jest dbanie i pielęgnowanie
języka polskiego. Dziękujemy i gratulujemy
wszystkim odważnym, którzy postanowili
zmierzyć się z dyktandem. Każdy z uczestników otrzymał dyplom honorowy oraz pamięć
USB w kształcie pióra z grawerem, a Jury
w trzyosobowym składzie sprawdziło najlepsze prace zgłoszone do II etapu Dyktanda.
Proszę Państwa, z wielką dumą informujemy,
że Mistrzem Ortografii Gminy Zawonia 2021
została Pani Edyta Kopczyńska, Pierwszym
Wicemistrzem Ortografii Gminy Zawonia
2021 została Pani Agnieszka Andruszczak,
a Drugim Wicemistrzem Ortografii Gminy
Zawonia 2021 została Pani Paulina King. Paniom gratulujemy perfekcyjnej znajomości
naszego języka!
03.10.2021 r, - Koncert poezji śpiewanej Roberta Kasprzyckiego.
Zamiast na popołudniowy niedzielny spacer,
miłośnicy poezji śpiewanej wybrali się do sali
widowisk w GOK w Zawoni na koncert Roberta Kasprzyckiego. I warto było! Krakowski artysta zaserwował prawdziwą muzyczną ucztę
okraszoną auto ironicznym dowcipem. Często nawiązywał do tematu projektu „Bo język
ma znaczenie!”, podkreślając wartość i kulturę języka polskiego. W repertuarze Artysty
znalazły się zarówno te starsze utwory, takie
jak „Niebo do wynajęcia’, „Światopodgląd”,
„Piosenki i nie”, „Cztery”, „Zapiszę śniegiem
w kominie”, „Zielone szkiełko”, jak i te nowsze „Oko opatrzności”, „Naprawdę kocham
deszcz”, „Trzymaj się wiatru kochana”, „Same
zera”, „Winda VII”. Znane utwory rozbawiona publiczność śpiewała wraz z artystą i tak
godzinny koncert przedłużył się do dwóch
godzin! Namiętni melomani zakupili płytę
z autografem piosenkarza. Pan Robert zapewnił nastrojową, swojską i niewymuszoną
atmosferę, bawił do łez, ale i zmuszał słuchaczy do refleksji. Swoimi piosenkami i trafnymi
wtrąceniami pomiędzy utworami zjednał sobie publiczność, jej serca i dusze. Prawdziwie
wynajął dla nas niebo na to niedzielne październikowe popołudnie!
Było to ostatnie wydarzenie z cyklu „Bo język ma znaczenie!” współfinansowane przez
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich. Z całą pewnością
uzmysłowiło nam, jak ważny jest nasz język
i jak ważne jest nie zatracenie jego podstawowej wartości.

▪ Agnieszka Wersta Wójt Gminy Zawonia oraz Artur Andrus

▪ Anastazja Drath

▪ Koordynator projektu Magdalena Musiał oraz gość specjalny dziennikarka Kamila Kalińczak

▪ Uczestnicy I Gminnego Dyktanda

Koncert współfinansowany był przez Stowarzyszenie LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich
w ramach projektu „Bo język ma znaczenie!”
Za koordynację tego projektu odpowiadała
nasza koleżanka Magdalena Musiał a spisała się znakomicie. Trzeba także dodać, że
była autorką projektu całej szaty graficznej
wszystkich wydarzeń.
EM i MM

▪ Robert Kasprzycki

zawonia.pl

gokzawonia.pl

KURiER ZAWONI

3 (24) /2021

15

BIBLOTEKA

NARODOWE CZYTANIE

NOC BIBLIOTEK

3 września Gminny Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką Publiczną
wzięli udział w Akcji Narodowego Czytania, która jest organizowana przez Prezydenta RP od 2012 roku i ma na celu propagowanie
znajomości literatury narodowej.

Tegoroczna „Noc Bibliotek” odbyła się pod hasłem „Czytanie
wzmacnia” i tak też się działo w naszej bibliotece, bowiem czytanie
może wzmacniać na wiele sposobów.

Tegoroczną, już dziesiątą jubileuszową odsłoną Narodowego Czytania był dramat Gabrieli Zapolskiej „Moralność Pani Dulskiej”.
To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę
i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm
i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie
postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które
w imię uczciwości i sprawiedliwości każe
potępiać zło. Naszą interpretację dramatu
przedstawiliśmy na Sali Widowisk Gminnego
Ośrodka Kultury, do którego obejrzenia zaprosiliśmy klasy ósme Szkół Podstawowych
w Zawoni i Czeszowie.
Spektakl przygotowaliśmy z ogromną starannością. Scena zamieniła się w salon Pani Dulskiej, zaś osoby występujące w adaptacji były
odpowiednio ucharakteryzowane. Podczas
przygotowanej przez nas inscenizacji czytaliśmy fragmenty dramatu, a dopełnieniem
wykonania były czytane streszczenia przez
mieszkańców i przedstawicieli lokalnych instytucji. Każdy z aktów poprzedzony był wykonaniem przez Annę Waberską (mieszkankę
Zawoni) krótkiej formy muzycznej ragtime`u.
Obsada sztuki Gabrieli Zapolskiej w naszym
wykonaniu: Aniela Dulska - Magdalena Musiał, Felicjan Dulski - Wojciech Łamasz,
Zbyszko Dulski - Mateusz Skrzypek, Hesia Dulska - Gabriela Ogrodowiak, Mela
Dulska - Anna Waberska, Juliasiewiczowa

z Dulskich - Kamila Kruszona, Hanka Agnieszka Buczak, Tadrachowa - Elżbieta
Michta.
Ponadto scenografię wykonała Danusia Krasucka, adaptację sztuki - Magdalena Musiał,
reżyserię - Elżbieta Michta i reżyserię światła
– Wojciech Łamasz.
Zaproszenie do wspólnego czytania przyjęli:
Agnieszka Wersta - Wójt Gminy Zawonia,
Grażyna Ogrodowicz-Nitka - Przewodnicząca Rady Gmina Zawonia, Marlena Rajn
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni, Elżbieta Kędra - Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie, Agnieszka Andruszczak - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoni, Anita Adamczyk-Sowa
- Podinspektor ds. promocji i spraw społecznych, Małgorzata Cygan - polonistka
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoni,
Józefa Sierpowska - mieszkanka Gminy
Zawonia, Anna Buczak - emerytowana bibliotekarka, Zbigniewa Maj - mieszkanka
Gminy Zawonia.
Każdy z uczestników otrzymał pamiątkową
zakładkę oraz miał możliwość ostemplowania
swojego egzemplarza dramatu pieczątką podarowaną przez Prezydenta RP. Wydarzenie
było na żywo transmitowane przez Telewizję
Wzgórz Trzebnickich.
MM

▪ Uczestnicy Narodowego Czytania 2021

„Książka wzmacnia więzi” W pierwszej kolejności wzmocniliśmy dopiero co tworzące się
więzi przyjaźni. Z tej okazji przygotowaliśmy
zabawę integracyjną „Zgadnij, jaką postacią
z bajki jestem”. Zabawa integrowała grupę,
przyniosła wiele śmiechu i cudownej wzmacniającej zabawy!
Poza tym wzmocniliśmy współpracę i dążenie
do wspólnego celu. Potrzeba było 14 par rąk
i niezłej koordynacji zespołowej, ażeby butelka zawieszona na wstążkach trafiała do coraz
mniejszych miseczek.
„Książka wzmacnia … myślenie” Formą rozrywki intelektualnej dla Uczestników był
Escape room - prawdziwa bomba zagadek
i łamigłówek. Nie było czasu na nudę, nie
było czasu na marudzenie, liczyła się każda
sekunda, bowiem Bibliotekarce Pani Eli złośliwy chochlik schował okulary :) Naszym zadaniem było je odnaleźć. Przy okazji poszu-

kiwań poznaliśmy tajniki klucza w ułożeniu
księgozbioru w Bibliotece, różnorodne klucze
i szyfry, tytuły książek i pisarzy godnych zapamiętania . Misja zakończyła się sukcesem.
Pani Ela odzyskała okulary, a Łamacze szyfrów po wysiłku umysłowym uraczyli się
wzmacniającą pizzą.
„Książka wzmacnia… wyobraźnię” Wzmocniliśmy naszą kondycję psychiczną i siłę wewnętrzną poprzez opowiadanie strasznych
historii. Było naprawdę upiornie, ale z wyobraźnią.
„Książka wzmacnia… ciało” Poza pogłębianiem wzajemnych relacji, zintensyfikowaniem umysłów i pokrzepieniem naszych
żołądków wzmacnialiśmy także nasze ciała
- a jakże! Ćwiczyliśmy mięśnie, koordynację i równowagę przy pomocy ciekawych, a
przede wszystkim grubych książek.
„Książka wzmacnia… pozytywne emocje”
Uczestnicy mieli za zadanie odnaleźć książkę,
na której okładce była czyjaś twarz, aby móc
później zapozować do zdjęć autorstwa Pani
Eli Michty „Z książką mi do twarzy”. Efekty
naszej pomysłowości znajdziecie na nasze
stronie www.gokzawonia.pl
MM

▪ Uczestnicy Nocy w Bibiotece

Dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w roku 2021
Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoni jest
beneficjentem Programu Wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
2.0. na lata 2021-2025”, w ramach którego
zdefiniowany jest Priorytet 1
„Poprawa oferty bibliotek publicznych”, Kie-

runek Interwencji 1.1. „zakup i zdalny dostęp
do nowości wydawniczych”, który realizuje
Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu za pośrednictwem Biblioteki
Narodowej.
W 2021 roku w ramach Priorytetu 1 biblio-

zawonia.pl

teka uzyskała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych i/lub usług zdalnego
dostępu do książek w wysokości 4.000,00
zł ze środków finansowych Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.

gokzawonia.pl

Głównym celem Priorytetu, realizowanego
w ramach Programu Wieloletniego „NPRCz
2.0” w latach 2021-2025, jest wzmocnienie
potencjału bibliotek publicznych w środowiskach lokalnych poprzez wzrost atrakcyjności
i dostępności ich zbiorów.

