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Fundusz Sołecki na 2022 rok

Narodowe Święto Niepodległości

Jarmark Bożonarodzeniowy

Fundusz sołecki to środki finansowe budżetu
gminy przekazane do wydatkowania przez
sołectwa zgodnie z wolą mieszkańców.

W dniu 11 listopada br. w kościele parafialnych p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Zawoni
odprawiona została msza św. w intencji
Ojczyzny.

Rękodzieło, pamiątki, smakołyki! Atmosfera
wesołych świąt i radosnego jarmarku, w tle
dzwoneczki i świąteczna muzyka. Taki był
nasz wyjątkowy Bożonarodzeniowy Jarmark
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SŁOWO OD WÓJTA
Drodzy Mieszkańcy Gminy Zawonia!
Oddaję w Państwa ręce 4, ostatni numer „Kuriera Zawoni” w 2021 r. Przed nami Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy 2022 Rok. Z tej okazji chciałabym złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia.
Niech ten świąteczny czas będzie przepełniony miłością, wypływająca z obecności przy wigilijnym stole
naszych bliskich, niech rozbrzmiewa kolęda,a pachnąca lasem choinka cieszy oko. Niech ten Nowy 2022
Rok okaże się być lepszym od poprzedniego i niech przyniesienie nam wszystkim obfitujące w szczęście
i zdrowie miesiące. W ferworze świątecznych prac, zachęcam do chwili odpoczynku i zapoznania się
z wiadomościami, które przeczytają Państwo na kolejnych stronach Kuriera Zawoni.
W tym numerze pragnę podzielić się z Państwem sukcesem naszej gminy dotyczącym włączenia Gminy
Zawonia do Dolnośląskiej Cyklostrady. Przez naszą gminę będzie przebiegać trasa rowerowa pn. Kamienna. Dodatkowo stworzone zostaną także, w porozumieniu z Nadleśnictwem Oleśnica Śląska, dwie trasy
rowerowe o wdzięcznych nazwach ”Duża pętla leśna i „Ósemka leśna”.
Na łamach gazety powspominamy także obchody Narodowego Święta Niepodległości oraz trzecią już
edycję biegu pn. Biegamy na biało-czerwono, który to cieszy się coraz większą popularnością i przyciąga
z roku na rok większe ilości uczestników. Omówimy także liczne, bardzo interesujące wydarzenia organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Bibliotekę, w tym m.in.: Jarmark Bożonarodzeniowy, Jazzowe
Zaduszki, czy spotkanie z Sędzią Anną Marią Wesołowską oraz dr Marcinem Bednarczykiem.
Przyjrzymy się także naszym Mieszkańcom. Na łamach gazety przeczytacie Państwo o wspaniałych Jubilatach obchodzących 50 rocznicę ślubu, o Zwykłych-Niezwykłych mieszkańcach gminy, ich pasjach
i talentach, a także o wyjątkowych podopiecznych Trzebnickiego Stowarzyszenia „Uśmiech Dziecka”, który
zaprezentowali obiekty wsi Zawonia, że swojej własnej, twórczej, malarskiej perspektywy.
Przeczytacie Państwo też co nieco o funduszu sołeckim w 2022 r. oraz o zrealizowanych inwestycjach,
w tym m.in. o nowym placu zabaw w Cielętnikach, czy budowanym chodniku do miejscowości Sędzice,
a także o zamontowanych radarowych wyświetlaczach prędkości. Zmierzymy się także z przykrym dla nas
wszystkich tematem wzrostu cen gazu ziemnego i podjętych w tym zakresie działaniach oraz zaprezentujemy Państwu nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2022 r. W tym wydaniu znajdą
Państwo także informacje związane z wydawaniem nowych dowodów osobistych.
Na zakończenie, powracając myślami do nadchodzących Świąt Narodzenia Pańskiego, pragnę serdecznie
zaprosić Państwa do wspólnego kolędowania – 2 stycznia 2022 r. podczas Koncertu Noworocznego
z księdzem Jackiem Tomaszewskim.
Raz jeszcze życzę Państwu Wesołych Świąt i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!

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 9:00-13:00

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
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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O GMINIE I SAMORZĄDZIE
FUNDUSZ SOŁECKI NA 2022 ROK
Fundusz sołecki to środki finansowe budżetu gminy przekazane do
wydatkowania przez sołectwa zgodnie z wolą mieszkańców.
Podczas zebrań wiejskich, które odbywają się
każdego roku w miesiącu wrześniu, mieszkańcy sołectw Gminy Zawonia decydują, jak
wydać pieniądze z funduszu sołeckiego, a
sołtys ma obowiązek złożyć w imieniu sołectwa wniosek do budżetu.
Sołtys, któremu zależy na swoich mieszkańcach, wykonuje dla nich pracę w sposób odpowiedzialny i rzetelny, często po cichu i bez
rozgłosu. Sołtysi to przede wszystkim liderzy,
dzięki którym mieszkańcy mogą rozwijać się

społecznie oraz integrować. Sołtysi muszą
wykazywać się dobrą organizacją i umiejętnością współpracy z mieszkańcami. Są też
odpowiedzialni za realizację uchwalonych
przez mieszkańców, a następnie przez Radę
Gminy, funduszy sołeckich. Sołtysi angażują
się także w realizację zadań poprzez m.in.
rozmowy z wykonawcami robót, dokonywanie zakupów, zorganizowanie odśnieżania,
czy koszenia swoich wsi, jeżeli te zadania są
uchwalone przez mieszkańców.

zawonia.pl

Niestety pierwszy raz w historii gminy nie
został złożony jeden z wniosków sołeckich.
Sołtys sołectwa Zawonia Pani Monika Jasik
nie dopełniła tego obowiązku, co jest równoznaczne z utratą przez sołectwo kwoty funduszu sołeckiego przypadającej na rok 2022
w wysokości 58 829,89 zł, a tym samym z
brakiem możliwości realizacji zadań zgłoszonych przez mieszkańców na zebraniu wiejskim. Wniosek należało bezwzględnie złożyć
do dnia 30 września, termin ten jest ustawowo nieprzekraczalny. Zatem zachowanie
sołtysa Zawoni można uznać za nieodpowiedzialne i krzywdzące dla mieszkańców, którzy

gokzawonia.pl

brali udział w zebraniu wiejskim, zgłaszając
swoje propozycje.
W ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku,
zrealizowanych zostanie w 22 sołectwach
Gminy Zawonia wiele potrzebnych zadań.
Całkowita kwota, jaka zostanie przeznaczona na ten cel wynosić będzie: 525 122,74 zł.
Poniżej lista zadań, które będą realizowały ze
środków funduszu sołeckiego – 22 sołectwa
Gminy Zawonia:
UG
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O GMINIE I SAMORZĄDZIE
DOLNOŚLĄSKA CYKLOSTRADA W GMINIE ZAWONIA!
Zarząd
Województwa
Dolnośląskiego
przyjął
zaktualizowaną „Koncepcję sieci głównych tras rowerowych województwa dolnośląskiego”, pod którą podpisali się wspólnie
z Agnieszką Werstą Wójtem Gminy Zawoni – Burmistrz Gminy
Trzebnica Marek Długozima, Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra
Paweł Czuliński oraz Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek. Wniosek dotyczył włączenia do planów Dolnośląskiej Cyklostrady drogi
rowerowej prowadzącej z Trzebnicy przez Zawonię do Oleśnicy.
Koncepcja Dolnośląskiej Cyklostrady przyjęta
przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego
przewiduje łączną długości 2284 km oraz 277
km tras prowadzonych po nieczynnych liniach
kolejowych (trasy „kolej na rowery”). Trasa
w Gminie Zawonia będzie przebiegać wzdłuż
drogi wojewódzkiej nr 340 i pozwoli na połączenie naszej gminy z gminami: Trzebnica
i Dobroszyce, a tym samym włączenie w system dolnośląskich tras rowerowych. Dzięki
staraniom Agnieszki Wersty Wójta Gminy
Zawonia i złożonemu przez nią wnioskowi,
w ramach konsultacji przyjętej koncepcji,

wprowadzono i uwzględniono nową trasę
o charakterze regionalnym pn. KAMIENNA.
Jest to wspaniała wiadomość nie tylko dla
wszystkich pasjonatów „dwóch kółek”, ale
także dla mieszkańców Gminy Zawonia preferujących tę formę rekreacji i wypoczynku.
Nowa trasa rowerowa przyczyni się do lepszej komunikacji między miejscowościami
oraz zwiększy w sposób zdecydowany atrakcyjność naszego regionu pod względem turystyki.
AAS

▪ Spotkanie dotyczące Dolnośląskiej Cyklostrady

ODDANO DO UŻYTKU PLAC ZABAW
W CIELĘTNIKACH
W tym roku została oddana do użytku świetlica wiejska w Cielętnikach, a niedawno plac zabaw obok świetlicy.
Nowy plac wyposażony został m.in. w zjeżdżalnię, bujaki sprężynowe, karuzelę, huśtawki oraz kosze metalowe i ławeczki. Planowane jest również postawienie altanki na
terenie przy świetlicy. Jest to zatem kolejne
miejsce na mapie Gminy Zawonia, w którym
starsi i najmłodsi będą mogli znaleźć coś dla
siebie. Mieszkańcy wsi Cielętniki aktywnie
uczestniczą we wszystkich jarmarkach, dożynkach i działają na rzecz swojej miejscowości. Tak więc miejsce to jest aktywnie przez
nich wykorzystywane, służy im do integracji
społeczności lokalnej, a także jest miejscem
organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych.
W naszej gminie stale doposażamy i stawiamy nowe place zabaw i świetlice.
W 10 sołectwach znajdują się już świetlice,

a sala widowiskowa, spełniająca podobne
funkcje w Zawoni, jest remontowana. Place zabaw znajdują się w 21 sołectwach,
a w Zawoni powstała Zielona Strefa Aktywności, która przyciąga nie tylko naszych mieszkańców, ale i osoby spoza naszej gminy.
O tym jak można miło spędzić czas na naszej
Strefie możecie Państwo przeczytać na wielu portalach, gdzie rodzice opisują i polecają
sobie miejsca ciekawego spędzenia czasu.
Cieszymy się, że świetlice i place zabaw cieszą się Państwa uznaniem i są przez Was odwiedzane, a dzieci aktywnie na nich spędzają
czas.
AAS

Dolnośląska Cyklostrada, trasa pn. Kamienna

„DUŻA PĘTLA LEŚNA” I „ÓSEMKA LEŚNA”
W GMINIE ZAWONIA
Nadleśnictwo Oleśnica Śląska w porozumieniu z Agnieszką Werstą
Wójtem Gminy Zawonia, zaplanowało inwestycje w postaci budowy dwóch tras rowerowych w Gminie Zawonia o wdzięcznych nazwach „Duża pętla leśna” i „Ósemka leśna”.
Trasa „Duża pętla Leśna” ma przebiegać
przez następujące miejscowości: Kuźniczysko, Budczyce, Kałowice, Sucha Wielka, Zawonia, kierunek Grochowa lub Niedary, lasy
w Niedarach do Złotowa, ze Złotowa przez
lasy do Grochowej lub ze Złotowa do Czeszowa i z Czeszowa przez lasy do Grochowej.
Natomiast trasa „Ósemka leśna” ma przebiegać przez następujące miejscowości: Czeszów, Grochowa, z Grochowej do Budczyc, do
Zawoni lub do Złotówka i Złotowa, z Budczyc
do Suchej Wielkiej, następnie do Zawoni.
Ww. trasa kształtem przypomina właśnie
ósemkę.
W planach jest także wzbogacenie miejsca postoju pojazdów zlokalizowanego przy
drodze powiatowej Ludgierzowice-Złotów w
infrastrukturę turystyczną, czy tzw. miejsce
wypoczynku oraz ustawienie tablicy infor-

▪ Plac zabaw obok świetlicy w Cielętnikach

zawonia.pl

gokzawonia.pl

macyjnej, która zawierałaby informacje dotyczące lokalizacji zabytku archeologicznego
„Kurhany w Niedarach”.
Biorąc pod uwagę walory przyrodnicze, które można zaobserwować na ww. trasach
oraz fakt, że Zawonia uwzględniona została
w Dolnośląskiej Cyklostradzie, nasza gmina
będzie mogła poszczycić się naprawdę atrakcyjnymi i wyjątkowymi trasami rowerowymi.
Dodatkowo uroku tym trasą dodają nasze
wspaniałe, zabytkowe obiekty, jak chociażby drewniany kościół w Złotowie. Zapewne
wiele osób przeprowadza się właśnie w te
strony, z uwagi na wspaniałe tereny, bliskość
natury oraz ciekawe miejsca rekreacji. Trasy
rowerowe staną się zatem dodatkowym atutem, nakłaniającym do zamieszkania w naszej uroczej gminie.
AAS
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O GMINIE I SAMORZĄDZIE
BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI
SĘDZICE

RADAROWE WYŚWIETLACZE PRĘDKOŚCI

Na drodze powiatowej nr 1337D rozpoczęła się długo wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja związana z budową chodnika do
miejscowości Sędzice.

W Gminie Zawonia zamontowanych zostało pięć radarowych wyświetlaczy prędkości w miejscowościach takich jak: Czeszów, Rzędziszowice, Sędzice, Zawonia i Złotów.

8 listopada Zarząd Dróg Powiatowych
w Trzebnicy dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 1337D polegająca na budowie
chodnika do miejscowości Sędzice – Etap I”.
Wybrano ofertę złożoną przez Zakład Robót
Budowalnych Wojciech Rapp z Czeszowa na
kwotę 256.417,05 zł, z czego ponad 50%
tj. kwota 129.087,00 zł sfinansowana została
z budżetu Gminy Zawonia.
Zakres robót obejmuje budowę chodnika
szerokość 2,0 mb i o długości 383 m, licząc
od zjazdu z bloków wielorodzinnych w miejscowości Sędzice do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1337 D z drogą wojewódzką nr
340. Chodnik wykonany zostanie z mieszanki mineralno-asfaltowej. Wykonawca będzie
miał na jej wykonanie 5 tygodni od daty podpisania umowy. Obecnie trwają tam prace
związane z odtworzeniem rowu odwadniającego w pasie drogi powiatowej.

Ze względu na duży ruch pieszych w tym
rejonie, szczególnie dzieci i młodzieży, konieczność realizacji zadania była wielokrotnie
zgłaszana przez mieszkańców. Budowa nowego chodnika przyczyni się zatem do zwiększenia bezpieczeństwa poruszających się tam
pieszych oraz poprawi wizerunek drogi. Przy
obecnym natężeniu ruchu – chodnik jest tam
bardzo potrzebny.

Gminy Zawonia zabezpieczyła w swoim budżecie dla Starostwa Powiatowego kwotę 30
tys. zł, która stanowi 50 % wartości zakupu
i montażu radarowych wyświetlaczy prędkości w ciągu dróg powiatowych.

Radary prędkości rzeczywistej to bardzo
skuteczne, prewencyjne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ponieważ pełnią
funkcję nie tylko informacyjną, ale też ostrzegawczą i edukacyjną.
AAS

Sukcesywna rozbudowa infrastruktury drogowej prowadząca do poprawy bezpieczeństwa
pieszych i kierowców jest jednym z obszarów, o który samorządy powinny stale dbać.
Dlatego Gminy Zawonia zawsze rezerwuje
na te cele środki w budżecie gminy. Komfort
i bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest
dla nas zawsze priorytetem.
AAS

▪ Budowa chodnika do miejscowości Sędzice

▪ Radarowe wyświetlacze prędkości stanęły w kilku miejscowościach naszej Gminy

GWAŁTOWNY WZROST CEN GAZU ZIEMNEGO W NASZEJ GMINIE
Od niedawna mieszkańcy naszej gminy zmagają się z dużą podwyżką gazu ziemnego. W przypadku województwa wielkopolskiego podwyżki sięgają rzędu 173%, w naszej gminie plasują się na
poziomie 90-100%.
W związku z tak gwałtownym wzrostem
cen, Agnieszka Wersta Wójt Gminy Zawonia uczestniczyła dnia 19 października br.
w spotkaniu, które odbyło się w Tarnowie
Podgórnym. Pani Wójt wraz z samorządowcami z gmin dotkniętych podwyżką gazu oraz
posłami zainteresowanymi wsparciem działań na rzecz obniżenia cen gazu, przyłączyła
się do Ogólnopolskiego Komitet Protestacyjnego Przeciwko Drastycznym Podwyżkom
Cen Gazu.

W pierwszej kolejności podjęte zostały rozmowy z Członkiem Zarządu spółki G.en GAZ
Panem Ireneuszem Sawickim. Ww. podkreślał, że spółka G.en GAZ podjęła rozmowy
z PGNiG. Niestety nie był on w stanie udzielić żadnych konkretów, pytany o szczegóły
i ustalenia tejże rozmowy. Brak ustaleń i odpowiedzi dotyczył także kwestii związanej
z wysokością taryfy, która została zaakceptowana przez Urząd Regulacji Energetyki
(URE).

Pod koniec spotkania Pani Wójt wspólnie
z reprezentantami 40 gmin, złożyła podpisy
pod pismami do Urzędu Regulacji Energetyki,
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
do Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz do
Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Pani Wójt na bieżąco śledzi doniesienia dotyczące tej ważnej dla nas kwestii, współpracując z innymi zainteresowanymi oraz starając się wpłynąć w każdy możliwy sposób
na zmianę tych wysokich do zaakceptowania
cen. O dokonaniach/ zmianach lub istotnych
wiadomościach w tym zakresie będziemy informować na bieżąco.
Z tego miejsca przypominamy, że w każdej
chwili można dokonać zmiany dostawcy gazu
ziemnego. Jednym z tych dostawców może
być spółka PGNIG. By tego dokonać, należy
się udać do Biur Obsługi Klienta, które mieszczą się we Wrocławiu przy pl. Strzeleckim 25
w godzinach: pn. – pt. 8.00 - 16.00 lub przy
ul. Gazowej 3 w godzinach: pn. – pt. 8.00 16.00.
Więcej informacji wraz z potrzebnymi do
wypełnienia dokumentami, znajdą Państwo
w Aktualnościach na stronie zawonia.pl lub
pod linkiem:
https://pgnig.pl/dla-domu/jak-zawrzec-umowe-na-dostarczanie-gazu.
AAS

▪ Spotkanie w Tarnowie Podgórnym w związku ze wzrostem cen gazu ziemnego.
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O GMINIE I SAMORZĄDZIE
NOWY DOWÓD OSOBISTY
Od 7 listopada 2021 r. wydawane są nowe dowody osobiste z odciskami palców oraz z podpisem posiadacza dowodu osobistego.
Dzięki temu dowody osobiste są bardziej bezpieczne.

WAŻNE!
Jeśli Twój dowód osobisty jest nadal
ważny, nie musisz go wymieniać.

personalizacji zamieszczonej w dowodzie).
Podpis jest zamieszczany w warstwie graficznej dowodu osobistego każdej osoby, która
ukończyła 12. r. życia. Podpisu nie będzie
w dowodzie osoby, która nie może złożyć
podpisu.

Złożenie wniosku o dowód osobisty (pobranie odcisków palców) oraz odbiór dokumentu
(potwierdzenie tożsamości) wymaga wizyty
w urzędzie.

Odciski palców są zamieszczane w warstwie
elektronicznej dowodu osobistego.
Odciski palców nie są pobierane od:
• dzieci poniżej 12. roku życia
• osób, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.
Natomiast jeżeli pobranie odcisków palców
jest tylko chwilowo niemożliwe (np. z powodów medycznych), wtedy wydawany jest dowód osobisty bez odcisków palców - ważny
12 miesięcy.
Odciski palców są przechowywane w Rejestrze Dowodów Osobistych wyłącznie w celu
wydania dowodu osobistego. Odciski są usuwane z Rejestru automatycznie:
• w momencie odebrania dowodu przez
obywatela albo
• gdy obywatel nie odebrał dowodu w
ciągu 90 dni od daty wydania (czyli daty

Okres ważności dowodów osobistych
Wydawane od 7 listopada 2021 r. dowody
osobiste są ważne przez:
• 10 lat – dla osób od 12. r. życia,
• 5 lat – dla osób do 12. r. życia,
• 12 miesięcy – dla osób, od których chwilowo nie można pobrać odcisków palców.
Wniosek o dowód można składać w Urzędzie
Gminy Zawonia lub w innym urzędzie, niezależnie od adresu zameldowania. Wymiana
dotychczasowego dowodu osobistego jest
bezpłatna.

Jako rodzic, opiekun lub kurator możesz
wnioskować o e-dowód dla dziecka lub podopiecznego. Jeśli dziecko nie ukończyło 12
lat, wniosek o dowód dla niego możesz złożyć elektronicznie.
Gdzie i jak zgłosić zagubienie, kradzież
lub uszkodzenie e-dowodu?
1. Zgłoś zagubienie, kradzież lub uszkodzenie e-dowodu w urzędzie gminy lub
w każdej chwili przez Internet na stronie Gov.
pl - wtedy e-dowód zostanie unieważniony
od razu.
2. Jeśli nie wiesz gdzie jest Twój e-dowód,
ale masz nadzieję, że jeszcze go znajdziesz,
możesz go zawiesić na maksymalnie 14 dni.

GMINA ZAWONIA MA KONTO NA INSTAGRAMIE!
Od 8 października mogą Państwo obserwować Gminę Zawonia na
Instagramie!
Udostępniane są tam zdjęcia z naszych gminnych miejsc, imprez i wydarzeń. Na bieżąco
można śledzić, co się dzieje w naszej gminie pod względem kulturalnym i nie tylko!
Zachęcamy wszystkich do korzystania z tej
aplikacji!
Pamiętajcie Państwo, że jesteśmy także na
Facebook-u oraz posiadamy gminna aplikację
mobilną, dzięki której dowiedzą się Państwo

m.in.: kiedy będą wywożone odpady komunalne, o wypadkach na drogach, o terminach
zapłaty podatków itd.
Chcemy stale udoskonalać komunikację,
przepływ informacji oraz być z Państwem na
bieżąco. Dlatego zachęcamy do korzystania
z naszej strony zawonia.pl, BIP-u, aplikacji
mobilnej oraz kont na mediach społecznościowych!
AAS

zawonia.pl

gokzawonia.pl

Jeśli w tym czasie nie cofniesz zawieszenia,
Twój e-dowód zostanie automatycznie unieważniony. Jeśli w tym czasie cofniesz zawieszenie, Twój e-dowód będzie znowu ważny.
To również możesz zrobić w urzędzie gminy
lub przez Internet na stronie Gov.pl
3. Jeśli ukradziono Ci Twój e-dowód, zgłoś
to Policji. Nie musisz już dodatkowo zgłaszać
tego w urzędzie gminy lub przez Internet.
E-dowód zostanie unieważniony.
Pamiętaj, żeby kradzież lub zagubienie e-dowodu dodatkowo zgłosić w dowolnym banku. Zgłoś ten fakt nawet jeśli nie masz konta
bankowego. Dzięki temu zadbasz o swoje
bezpieczeństwo i ochronisz się przed oszustami.
Więcej informacji na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/e-dowod
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GMINNE OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
W dniu 11 listopada br. w kościele parafialnych p.w. Św. Jadwigi
Śląskiej w Zawoni odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny. Każdemu uczestnikowi mszy św. wręczane były biało-czerwone kotyliony.
Przed rozpoczęciem nabożeństwa, Strażacy
OSP Zawonia i Złotów wnieśli poczet sztandarowy, następnie odśpiewano Hymn Polski.
Po mszy św. celebrowanej przez ks. Czesława Przeradę, uczestnicy mszy udali się pod
pomnik Wojska Polskiego – 2 Dywizji Artylerii
oraz 100-lecia Odzyskania Niepodległości,
gdzie głos zabrał Z-ca Wójta Gminy Zawonia
Wojciech Hoffman. Pan Wojciech szczególnie podkreślił, że Niepodległość wywalczona
w 1918 r. jest darem, którego wszyscy
powinniśmy strzec, a wolność została nam

dana, byśmy ją budowali w ramach narodowej wspólnoty, ponad podziałami. Czerpiąc
z doświadczeń poprzednich pokoleń, powinniśmy pamiętać, że wszyscy mamy wpływ na
to, jak wygląda rzeczywistość i w jakiej atmosferze przyszło nam żyć.
Dziś żyjemy w wolnej Polsce, nie zapominajmy jednak, jak łatwo tę wolność utracić,
budujmy ją razem, pamiętając dziś o tych,
którym to wszystko zawdzięczamy!

4 (25) /2021

„(…) Ojczyzny mojej stopy okrwawione
Włosami otrzeć na piasku
Padam: lecz znam jej i twarz, i koronę
Słońca słońc blasku (…) „
Cyprian Kamil Norwid„Moja Ojczyzna”

Następnie Szymon Kuczyński wygłosił Apel
Poległych oraz liczne delegacje złożyły kwiaty i wieńce przy pomniku.
Dyrektor
Gminnego
Ośrodka
Kultury
Agnieszka Buczak, serdecznie podziękowała
wszystkim zgromadzonym za uczestnictwo
w obchodach Odzyskania Niepodległości oraz
zaangażowanie w organizację tego święta.
A wieczorową porą w Gminnym Ośrodku
Kultury mieszkańcy Gminy Zawonia mogli
delektować się dźwiękami muzyki kameralnej podczas Koncertu Niepodległościowego
– KWIATY POLSKIE, który zaprezentował Kameralny Chór PIASTUNY z Wrocławia. Usłyszeć można było przepiękne patriotyczne
utwory ludowe.

W tym wyjątkowym dniu, warto było poświęcić chwilę i zastanowić się nad historią Polski, która pełna była tragicznych wydarzeń
i wielokrotnie wymagała poświęcenia Polaków w walce o wolność na przestrzeni
dziejów. Słowa, które wypowiedział Józef
Piłsudski, o tym, że „Kto nie szanuje i nie
ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien
szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości” niech będą inspiracja w czasach,
w których przyszło nam żyć. Pamiętajmy by
patrząc w przyszłość, nie zapominać o naszej
przeszłości …
AAS

▪ Delegacja składająca kwiaty pod pomnikiem

▪ Pomnik Wojska Polskiego – 2 Dywizji Artylerii oraz 100-lecia Odzyskania Niepodległości

▪ Strażacy OSP Zawonia i OSP Złotów

▪ Z-ca Wójta Gminy Zawonia Wojciech Hoffman oraz Dyrektor GOK Agnieszka Buczak

▪ Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia wręcza kwiaty członkom Chóru PIASTUNY

▪ Chór PIASTUNY

zawonia.pl
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WYSTAWA PRAC „ZAWONIA MOIMI OCZAMI”
8 grudnia br. w Gminny Ośrodku Kultury w Zawoni wystawiono prace malarskie podopiecznych Trzebnickiego Stowarzyszenia
„Uśmiech Dziecka”. Była to pierwsza taka wystawa!

i tego, jak ona postrzega świat. Gratulujemy
naprawdę fantastycznego pomysłu Trzebnickiemu Stowarzyszeniu oraz cieszymy się, że
Ci wyjątkowi mieszkańcy naszej gminy mogli

Podopiecznymi Stowarzyszenia są osoby
z niepełnosprawnościami mieszkające na
terenie Gminy Zawonia. Projekt został sfinansowany ze środków budżetu gminy w
ramach małego grantu udzielonego zgodnie
z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie. Trzebnickie Stowarzyszenie od dawna
współpracuje z Gminą Zawonia na rzecz osób
z niepełnosprawnościami, prowadząc projekty i warsztaty z zakresu terapii zajęciowej. Dzięki tej działalności, osoby dotknięte
niepełnosprawnością, mogą rozwijać swoje
talenty i pasje, czego efektem jest właśnie
omawiana wystawa prac malarskich.

▪ Wystawa prac malarskich

Tematem przewodnim przedstawionych prac
była miejscowość Zawonia. Na wystawie
można było zobaczyć zatem obiekty takie
jak: Gminny Ośrodek Kultury, Zespół Szkolno-Przedszkolny czy budynek kościoła parafialnego w Zawoni itd. Co ciekawe w warsztatach, które odbywały się w dniach 20-21
listopada br., uczestniczyć mogły także inne
osoby, ponieważ projekt ten zakładał również cele integracyjne. Zarówno warsztaty
jak i wystawa prac przebiegły w miłej atmosferze. Prace są naprawdę ciekawe oraz
pozwalają nam spojrzeć na to, co oglądamy codziennie z perspektywy innej osoby

▪ Uczestnicy wystawy „Zawonia Moimi Oczami”

▪ Uczestnicy wystawy „Zawonia Moimi Oczami”

ZŁOTE GODY W GMINIE ZAWONIA
Złote Gody to niezwykłe wydarzenie, wyjątkowe święto, które obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Wspólne
pół wieku to dowód wzajemnej miłości, zrozumienia istoty związku
małżeńskiego i zbudowania trwałego fundamentu – rodziny! Dnia
10 grudnia br. w Gminny Ośrodku Kultury w Zawoni to wspaniałe
wydarzenie świętowali Państwo Helena i Jan Pycyk.
„Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską ...” - te słowa ponad 50 lat temu wypowiedzieli nasi Dostojni Jubilaci i od tego
czasu trwają w tej przysiędze. Świętowanie
tej wyjątkowej okazji rozpoczęto gratulacjami i życzeniami, które Jubilatom złożyły Wójt

zaprezentować swoje talenty oraz doskonalić
umiejętności nawiązywania kontaktów z innymi osobami.
AAS

Gminy Zawonia Agnieszka Wersta wraz z Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Panią Magdaleną Kunicką. Następnie Jubilaci odnowili przysięgę małżeńską, po której
Pani Wójt wręczyła „złotej” parze – medale
przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej

▪ Obchody Złotych Godów

„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
Polskiej za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,
legitymacje, listy gratulacyjne oraz drobny
upominek wraz z gwiazdą betlejemską.
Wraz z Jubilatami świętowali również członkowie rodziny, bo jak wiadomo, Złote Gody to
wzruszające wydarzenie nie tylko dla samych
Jubilatów, ale także dla ich bliskich. Goście
zebrani na uroczystości, spędzili miło czas
delektując się smacznym i wspaniale ozdobionym tortem weselnym. Czas ten był też
okazją do wspomnień i rozmów o rodzinie,
wnukach i latach spędzonych razem. Zgromadzeni goście i Dostojni Jubilaci wpisali się

także do księgi pamiątkowej oraz uwiecznili
te piękne chwile na pamiątkowych zdjęciach.
Dostojnym Jubilatom życzymy zatem kolejnych wspólnych lat spędzonych w zdrowiu,
w zgodzie i w szczęściu oraz wielu cudownych wspomnień i kolejnych jubileuszy. Wasze małżeństwo to dowód wzajemnej miłości
i zrozumienia, to także wspaniały wzór mądrego życia i przykład, że nawet najcięższe
obowiązki, gdy dźwiga się je razem, stają się
lżejsze.
AAS

▪ Wręczenie przez Panią Wójt Dostojnym Jubilatom legitymacji
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KULTURA
BIEGAMY NA BIAŁO-CZERWONO 2021
Na zakończenie gminnych obchodów Święta Niepodległości w niedzielę 14 listopada br. odbyła się III edycja biegu pod hasłem: Biegamy na biało-czerwono.
W rywalizacji wzięło udział 73 zawodników,
co pokazuje, że liczba uczestników tego
gminnego wydarzenia wzrasta, a to bardzo
nas cieszy. W tym roku wszystko przebiegało
pomyślne dla uczestników i organizatorów.
Obawialiśmy się deszczu, a dzień okazał
się być słoneczny i lekko mroźny. Równo
o godzinie 11:00, jak na obchody dnia
11 listopada przystało, po wspólnym odliczaniu, uczestnicy biegu wyruszyli nową, przygotowaną na różnym podłożu trasą, która
liczyła nie inaczej jak ok. 11 km. Tym razem
bieg odbył się w Niedarach, a nie jak poprzednio w Zawoni. Uczestnicy mieli do pokonania 11 km dystans po drogach leśnych, polnych i tylko częściowo po asfalcie. Trasa była
wymagająca, o różnym stopniu nachylenia

podłoża. To jednak nie zniechęciło biegaczy,
którzy pokonując leśne dukty, mogli podziwiać widoki i cieszyć się otwartą przestrzenią. Warto wspomnieć, że w naszym biegu
wziął udział także muzyk Jacek MEZO Mejer,
który przyjechał w nasze piękne strony wraz
z żoną Werą Mejer.
Każdy z zawodników, po ukończonym biegu,
mógł skorzystać z posiłku regeneracyjnego
oraz każdemu zawodnikowi wręczono medal, nagrodę – niespodziankę oraz pamiątkowy komin z logo biegu. Trzech najlepszych
zawodników w kategorii open oraz danej
kategorii wiekowej, otrzymało puchary, które wręczyły Agnieszka Wersta Wójt Gminy
Zawonia wraz z Agnieszką Buczak Dyrektor

Biegu. Najlepszy na mecie okazał się Pan
Tomasz Kozłowicz z Klubu Oborygeni, uzyskując rewelacyjny czas 00:40:09! Wszystkie
wyniki można sprawdzić pod linkiem:
http://wyniki.datasport.pl/results3481/ .
Organizacja imprezy biegowej była wielkim wyzwaniem i wydarzeniem. Szczególne
podziękowania należą się sponsorom, tj.:
Firmie GEMBIAK – MIKSTACKI s.j., PLASTMET Systemy Ogrodzeniowe z Trzebnicy,
Sportowy Sklep oraz Sklep Biegacza, Patronom Medialnym, prowadzącemu imprezę Panu Januszowi Pancerzowi, Strażakom
z OSP Złotów, Policji z Wydziału Ruchu Drogowego, służbie medycznej, Panu Konradowi
Jankowskiemu i jego rodzicom oraz Wolontariuszom. Wielkie podziękowania składamy
także na ręce Komandora Biegu Pana Szymona Kuczyńskiego oraz wszystkich tych,
którzy nie zostali wymienieni, a włożyli

▪ Jacek MEZO Mejer wraz z Wójtem oraz Dyrektorką GOK-u

▪ Nagrodzeni podczas biegu

▪ Uczestnicy biegu pn. Biegamy na Biało-Czerwono

▪ Trzech najlepszych biegaczy w kategorii OPEN

zawonia.pl

gokzawonia.pl

w tę imprezę swoją nieocenioną pracę i serce.
Podziękowania otrzymała również Pani Wójt
za wspieranie corocznego biegu. Serdeczne
podziękowania i gratulacje należą się także Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Zawoni,
Pani Dyrektor i wszystkim pracownikom zaangażowanym w to biegowe przedsięwzięcie.
Uśmiechy na twarzach biegaczy były dla nas
organizatorów i sponsorów biegu najlepszą
zapłatą. Entuzjazm płynący z tej imprezy
sprawia, że chcemy, aby bieg stał się naszą
wspólną sprawą oraz tradycją i aby z roku na
rok rozrastał się coraz bardziej.
Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy za rok!
AAS
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JARMARK BOŻONARODZENIOWY 2021
Rękodzieło, pamiątki, smakołyki! Atmosfera wesołych świąt i radosnego jarmarku, w tle dzwoneczki i świąteczna muzyka. Skrzypiący
pod nogami śnieg i padające płatki! Taki był nasz wyjątkowy Bożonarodzeniowy Jarmark
W niedzielę 5 grudnia w pięknej zimowej aurze odbył się Jarmark Świąteczny połączony
z wizytą Świętego Mikołaja. Na jarmarku
można było kupić mnóstwo wyrobów rękodzielniczych i nie tylko. Swojskie wędliny
i karpia wędzonego, kiszonki, kozie sery,
oscypki, miody i wyroby pszczele, mydełka

naturalne, oleje, zioła, bombki i biżuteria
ręcznie robiona, ikony, swojskie ciasta i inne
cuda i wianki.

W świąteczny nastrój wprowadzili nas Ola
i Marcel , zagrali i cudownie zaśpiewają kolędy i pastorałki. Anielski głos Oli doprowadził

wiele osób do wzruszeń. Następnie odwiedził nas Elf Mat ze swoim show pod tytułem
„Niezwykłe Prezenty” wszystkie dzieci były
zachwycone jego występem. Kolejnym punktem były warsztaty florystyczne, malowania
bombek i robienia ozdób świątecznych które
cieszyły się dużym powodzeniem nie tylko
śród dzieci . Nie mogło zabraknąć występu
dzieci z formacji Motylki które pokazały dwa
świąteczne tańce. Punktem kulminacyjnym
była wizyta Świętego Mikołaja , który rozdał
upominki wszystkim dzieciakom.

▪ Jarmark Bożonarodzeniowy w Zawoni

▪ Jarmark Bożonarodzeniowy w Zawoni

▪ Jarmark Bożonarodzeniowy w Zawoni

▪ Jarmark Bożonarodzeniowy w Zawoni

▪ Jarmark Bożonarodzeniowy w Zawoni

▪ Jarmark Bożonarodzeniowy w Zawoni

zawonia.pl

gokzawonia.pl

Nie zabrakło kiermaszu książek, który cieszył się ogromnym powodzeniem no i scenek
świątecznych gdzie można było sobie zrobić
świąteczne zdjęcie. Na zakończenie tego
wspaniałego dnia, odbył się pokaz Ogni w
wykonaniu Elfów.
Dziękujemy za to, że byliście z nami do zobaczenia w następnym roku!
KK
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KULTURALNE WĘDRÓWKI PO GMINIE ZAWONIA
Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni realizuje zadanie „Kulturalne
Wędrówki po Gminie Zawonia”, finansowane ze środków budżetu
Gminy Zawonia w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
WYJAZD SENIORÓW Z GMINY
ZAWONIA DO TEATRU
W ramach realizacji zadania liczna grupa seniorów spotkała się z funkcjonariuszem policji panią Barbarą Springer. Podczas spotkania przekazane zostały seniorom informacje
o konsekwencjach prawnych nadużywania
alkoholu lub narkotyków. Seniorzy dowiedzieli się także kiedy mogą zwrócić się o pomoc do policji oraz jakie instytucje wspierają
działania policji.
Niewątpliwą atrakcją dla seniorów był wyjazd do Teatru Komedii we Wrocławiu na
spektakl „Judy na końcu tęczy” Opowiada
on o ostatnim okresie życia i błyskotliwej
karierze Judy Garland .W swoim czasie była
jedną z największych gwiazd Hollywood. Tak
jak wielu artystów zmarła przedwcześnie
z powodu nadużywania alkoholu, leków
i narkotyków. Widzowie byli świadkami zmagania się artystki, która miota się pomiędzy
uwielbieniem tłumów a własną bezsilnością
wobec używek.
Spektakl doskonale wpisał się w realizowany
projekt, wzbudził poruszenie wśród widzów
i skłonił do refleksji.
RODZINNE WARSZTATY KREATYWNE
O TEMATYCE JESIENNEJ
I ŚWIATECZNEJ.
Kolejnym etapem realizacji projektu były
odwiedziny sołectw takich jak Cielętniki, Rzędziszowice, Zlotów, Skotniki, Pęciszów, Trzęsowice i Zawonia zapraszając mieszkańców
do udziału w rodzinnych warsztatach.
Uczestnicy warsztatów zapewnione mieli
potrzebne materiały plastyczne, niezbędne
pomoce do wykonania ozdoby, artykuły pasmanteryjne .Warsztaty prowadziła znana
mieszkańcom Pani Sylwia , która zaproponowała wykonanie dekoracyjnych szyszek,
bombek, zimowych lampionów i świątecznych obrazów. To były twórcze spotkania
podczas których, dzieci wraz z rodzicami wykonały piękne ozdoby przynosząc satysfakcję
niejednemu uczestnikowi.
Podczas zajęć, uczestnicy warsztatów zdobyli
twórcze kompetencje poznali różne techniki
plastyczne, jednocześnie była to okazja do
wspólnego spędzenia czasu. Kreatywnej zabawie towarzyszyły rozmowy na ważne tematy. Zapraszamy do galerii zdjęć na str.16.
SPOTKANIE Z SĘDZIĄ
ANNĄ MARIĄ WESOŁOWSKĄ
ORAZ DR MARCINEM BEDNARCZYKIEM
25 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury
w Zawoni odbyło się spotkanie z Sędzią Anną
Marią Wesołowską oraz dr Marcinem Bednarczykiem biegłym sądowym z Sądu Okręgowego w Radomiu. Spotkanie edukacyjne
kierowane było do rodziców, dziadków, pedagogów oraz wszystkich osób które działają
na rzecz praw dziecka. Tematem spotkania
były nowe formy profilaktyki zintegrowanej
w świetle współczesnych zagrożeń dzieci
i młodzieży.

Zagrożeń mamy coraz więcej. Nasze dzieciaki mają poznać gdzie są granice między dobrem, a złem; wygłupem, a przestępstwem;
żartem, a wykroczeniem. Te granice coraz
bardziej się zacierają. Zagrożeń jest dużo zaczynając od Internetu, zbyt wczesnej inicjacji
seksualnej, kończąc na wzajemnym krzywdzeniu się i przemocy rówieśniczej - mówi
sędzia Anna Maria Wesołowska.
Natomiast Dr Marcin Bednarczyk, psycholog
i seksuolog mówił, że średnio w Polsce i Europie co siódme dziecko pada ofiarą wykorzystywania i przemocy. Ostatnio, kiedy badali
pewnego sprawcę, który już odsiedział wyrok roku pozbawienia wolności, okazało się,
że po kilku tygodniach zaczął robić to samo,
miał 17 różnych kont, na portalach społecznościowych i w tym czasie korespondował
co najmniej z 12 różnymi osobami. Były to
nastolatki w wieku o 11. do 13. lat. Część
z tych osób wysyłały mu nagie zdjęcia, kręcili
mu pornografię, dały się wciągnąć w relację
o charakterze patologii seksualnej.

▪ Wyjazd Seniorów z Gminy Zawonia do teatru

Dzieci i młodzież są często nieświadomi popełnianych błędów, nie wiedzą, że coś jest
złe i zabronione. Trudnym przeżyciem jest
karanie dzieci i młodzieży. Nie tylko dla ich
samych i ich rodziny, ale również dla samej
sędzi.
Dorośli, pamiętajmy jak ważna jest rozmowa
z naszymi dziećmi...
Dziękujemy wszystkim za obecność.

▪ Pamiątkowe zdjęcie

JAZZOWE ZADUSZKI
7 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się wyjątkowy muzyczny wieczór,
podczas którego uczestnicy koncertu mogli
usłyszeć i powspominać wybitnych polskich
artystów, których już z nami nie ma.
Na naszej scenie wystąpili uczestnicy odcinków finałowych 11. edycji The Voice of Poland z Wrocławia, czyli: Natalia Szczypuła,
Anna Malek, Wojciech Lechończak i Michał
Bober. Utwory wykonane przez artystów zostaną na długo nam w pamięci. To wydarzenie pozwoliło każdemu z nas spojrzeć w głąb
siebie i zwrócić uwagę na rzeczy, które są
w życiu naprawdę ważne i istotne.
W koncercie nie zabrakło kompozycji opowiadających o przemijaniu i jesieni życia,
ale które dają jednocześnie wiele nadziei
i pogody. Ten koncert nie miałby takiego cudownego brzmienia gdyby nie fantastyczni
muzycy Olek Miśkiewicz, Rafał Krzywosz, Filip Laszuk, Piotr Treliński.
Mamy ogromna nadzieje, ze Zaduszki Jazzowe to będzie nasza gminna tradycja.
K.K.

▪ Jazzowe Zaduszki

▪ Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską

zawonia.pl

gokzawonia.pl
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BIBLIOTEKA
ZWYKLI-NIEZWYKLI MONIKA KOMOROWSKA
Za nami drugie spotkanie z cyklu „Zwykli-niezwykli” pod tytułem
„Oceń książkę po okładce”. Cieszymy się ogromnie, że nasze przybliżanie mieszkańców z pasjami i talentami cieszy się tak niesłabnącym zainteresowaniem wśród Was!
Na listopadowym wydarzeniu „Zwykli-niezwykli” gościliśmy w murach biblioteki panią
Monikę Komorowską, mieszkankę Budczyc,
która od 25 lat pracuje jako projektant graficzny a ostatnie lata w największym wydawnictwie prasowym w Polsce. Ponadto pani
Monika projektuje okładki książek i wszelkie
inne prace drukowane.
Artystyczne pasje zaszczepiła w niej mama,
która tworzyła dla niej niezwykłe bajkowe
rysunki. Dzięki tacie pokochała fotografię, to
z nim wywoływała samodzielnie pierwsze
czarno- białe zdjęcia. Podążając za swoimi
marzeniami, zdobyła plastyczne wykształcenie w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Pani Monika opowiedziała nam m.in.
o metodologii pracy grafika w wydawnictwie
prasowym, w jaki sposób przygotowuje się
do projektu okładki dla konkretnej książki,
jak długo zajmuje zaprojektowanie „ od a do

z” czasopisma lub oprawy książki, czy istnieją
pewne stałe zasady takich projektów.

W drugim etapie spotkania Uczestnicy mieli
możliwość spróbowania swoich sił w samodzielnym zaprojektowaniu okładki metodą
kolażu. Na podstawie wylosowanych tytułów książek (istniejących lub wymyślonych)
przygotowali znakomite prace. Efekt finalny
przekroczył wszelkie oczekiwania i świadczy

o niezwykłej wrażliwości naszych Uczestników! Rezultat „burzy mózgów” w postaci
nieprzeciętnych prac możecie Państwo obejrzeć poniżej w zamieszczonej galerii zdjęć.

Opowiedziała nam o współpracy z wydawcami, pisarzami oraz redaktorami . Dowiedzieliśmy się o ulubionych gatunkach książek
i gazet, dla których chętnie pani Monika
projektuje szatę graficzną, a także o współczesnych trendach stylistycznych w grafice
tego typu. Poruszyliśmy także ważny temat,
jakim jest problem plagiatu w pracy zawodowej grafika. Pani Monika udowodniła nam,
że to co robi, jest jej życiową ścieżką, którą
świadomie sobie wybrała i dzięki której jest
w życiu szczęśliwa i spełniona oraz osiąga
sukcesy. Przekłada się to na wspaniałe efekty, które mieliśmy okazję obejrzeć, bowiem
Artystka przyniosła ze sobą wiele czasopism,
które wyszły spod jej „myszki i klawiatury”
oraz książki, których okładek jest autorką.

▪ Zwylki-Niezwykli Monika Komorowska

ANDRZEJKOWY WIECZÓR WRÓŻB I MAGII
W kameralnym gronie w Bibliotece w Zawoni odbył się „Andrzejkowy Wieczór Wróżb i Magii”, na którym uczestniczące wróżki i czarodziejki miały okazję dowiedzieć się, skąd wywodzi się tradycja
wróżb andrzejkowych i katarzynkowych oraz jak z czasem zabawy
takie ewoluowały.
Na spotkaniu adeptki sztuki wróżenia miały
okazję spróbować swoich sił w tasseomancji
czyli sztuki wróżenia z fusów herbacianych
oraz skosztowały prawdziwych chińskich ciasteczek z wróżbą.
Poznały także swój żywioł natury oraz różne horoskopy np. horoskop celtycki, kamieni
szlachetnych, numerologiczny.
Spotkanie andrzejkowe oczywiście nie mogło
się odbyć bez wyścigów butów oraz przepowiadania przyszłości z rzucanych cieni na
ścianę.
Uczestniczki przy pomocy różnych typów
kart, owoców, kubeczków z niespodziankami, kolorowych ukrytych piórek, rozsypywanych zapałek czy przy pomocy zsumowanych
dat urodzin wywróżyły sobie swoją przyszłą
profesję i małżonka, poznały swoją niedaleką przyszłość, ustaliły swoje cechy charakte-

ru oraz osobowość. Prowadząca wywróżyła z
kart uczestniczkom odpowiedzi na nurtujące
je pytania.
Zabawy zakończyliśmy wylosowaniem książek, które w przyszłym roku dziewczyny zobowiązane są przeczytać, a na koniec spotkania andrzejkowego otrzymały wróżbę do
wykonania samodzielnie już w domu.
Spotkanie nasze przebiegało w miłej i radosnej atmosferze, a Adeptki sztuki wróżenia wzbogaciły swoje wiadomości na temat
tradycyjnych wróżb i zabaw andrzejkowych,
wspaniale współdziałały w grupie i integrowały się ze sobą. Narzuciłyśmy sobie ambitne postanowienie – za rok widzimy się o tej
samej porze i sprawdzamy czy nasze wróżby
się spełniły.
MM

▪ Andrzejkowy wieczór w Bibliotece

O KSIĄŻCE Z NARODOWEGO CZYTANIA
Do Gminnej Biblioteki Publicznej dotarła i dołączyła do cennej kolekcji książka „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.
Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała pamiątkowy egzemplarz „Moralności Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej oraz list gratulacyjny
za udział w ogólnopolskiej akcji Narodowego
Czytania organizowanego przez Prezydenta
RP Andrzeja Dudę.

biblioteki przedstawiamy plakat ze zdjęciami
ze sztuki przedstawionej w 1977 roku przez
GOK w Zawoni oraz plakat z tegorocznego
wydarzenia z udziałem pracowników GOK-u
w Zawoni oraz mieszkańców gminy.
MM

List oraz piękne kolekcjonerskie wydanie
z dedykacją od Pary Prezydenckiej,
z których jesteśmy ogromnie dumni, stanęło na specjalnej półce bibliotecznej
obok podarowanych wydań książek z poprzednich akcji Narodowego Czytania.
Dla przypomnienia na stronie internetowej

▪ Specjalny egzemplarz książki podpisany prze Prezydenta RP

zawonia.pl
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POCZYTAJKA LISTOPADOWA
Listopadową Biblioteczną Poczytajkę zadedykowaliśmy Pluszowemu Misiowi. Powoli święto to staje się tradycją w naszej bibliotece,
a Dzień Pluszowego Misia obchodzimy co rok 25 listopada. To nie
jest przypadkowa data, bo właśnie tego dnia przypada rocznica powstania tej maskotki.
Tym razem biblioteczne mury odwiedziły 6-latki z grup „0” „0a” i „0b” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoni pod
opieką Pań: Bożeny Pamuły oraz Jolanty
Adamus-Warzechy. 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.
Dzielni mali słuchacze zostali poinformowani również o ogólnopolskim programie „Mała
Książka-Wielki Człowiek”, finansowanym ze
środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu, do którego mogą
przystąpić. Każde dziecko w wieku 3-6 lat,
które przyjdzie do biblioteki (w Zawoni lub
Czeszowie), otrzyma w prezencie Wyprawkę
Czytelniczą, a w niej książkę „Pierwsze czy-

tanki dla...” oraz Kartę Małego Czytelnika. Za
każdą wizytę w bibliotece (zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki) Mały
Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu
dziesięciu - zostanie uhonorowany imiennym
dyplomem i nagrodą.
Po części zapoznawczej i wprowadzającej
przeszliśmy do meritum spotkania. Dzieci
swoje święto obchodzą 1 czerwca, natomiast
Pluszowe Misie 25 listopada. I właśnie świętu
Misia poświęciliśmy nasze listopadowe spotkania. W pierwszej kolejności Mali Czytelnicy
posłuchali historii powstania święta poświęconego pluszowej zabawce. Następnie, aby
rozruszać umysły, dzielnie odpowiadały na
pytania quizu nt. zwyczajów niedźwiadków
oraz odgadywały z opisów bezbłędnie opi-

sywane znane Misie z bajek i dobranocek.
Chętnie też zdradziły imiona swoich ulubionych misiowych Przytulanek.
Podczas spotkania przeczytana została dzieciom bajka „Kto przytuli Misia Tulisia?” Davida Mellinga. Dzieci słuchały bardzo uważnie,
śmiały się i smuciły razem z tytułowym bohaterem, a po lekturze zaproszone do wspólnej
zabawy ochoczo zabrały się do pracy. Po lekturze miały za zadanie zilustrować na specjalnie przygotowanych stronicach przygody
Misia Tulisia, jego portret lub inne postaci zapamiętane z przeczytanej książki. Następnie
z przygotowanych kółkowych puzzli wyklejały
swoje własne Misie i „karmiły” je złowionymi
rybkami wciąganymi przez słomkę. Ostatnim
znacznym wyzwaniem była zabawa klamerkowa, podczas której głoskowały i zaznaczały klamerkami na kartkach imiona misiowych
bohaterów. Z każdą z zabaw poradziły sobie
znakomicie, a uśmiechnięte buzie dowodziły,
że z wielkim zapałem i entuzjazmem podchodziły do każdego postawionego im wyzwania.

Przedostatnim etapem wizyty było Pasowanie na Przyjaciela Misia. Aby zostać przyjacielem misia, każdy zjadł małe niedźwiedzie
„conieco”, a prowadząca spotkanie „pasowała” Uczestników łapą niedźwiadka i umieszczała emblemat na ich szyi.
Przyjemne spotkanie zakończyliśmy uhonorowaniem naszych Małych Czytelników Dyplomem Dzielnego Uczestnika Bibliotecznej
Listopadowej Poczytajki oraz słodkim upominkiem. Wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcia,
a dzieci zjechały windą (co było dla nich
ogromną frajdą!).
Pełne zaangażowanie na zajęciach, pozytywna energia oraz radosne nastawienie Małych
Uczestników sprawiły, że spotkania przebiegły w cudownej atmosferze. Wszystkim Instytucjom Kultury życzę tak wspaniałych Małych Czytelników!
MM

▪ Uczestnicy Poczytajki Listopadowej

▪ Uczestnicy Poczytajki Listopadowej

WYRÓŻNIENIE NOC BIBLIOTEK

ŚWIĘTO MISIA W BIBLIOTECE W CZESZOWIE

Na stronie nocbibliotek.ceo.org.pl pojawiły się wyniki ogólnopolskiego konkursu Nocy Bibliotek i Platona Dystrybucji Książek!

Pluszowego misia kochamy wszyscy , bo jak tu go nie kochać?! Zna
nasze najskrytsze tajemnice, nigdy nas nie zawiódł, do tego jest
zawsze przy nas. Pluszowy miś, symbol szczęśliwego dzieciństwa.

Jest nam niezmiernie miło pochwalić się, że
nasza Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoni
została wyróżniona za najciekawszy program
wydarzeń w ramach Nocy Bibliotek, który
zrelacjonowaliśmy na stronie nocbibliotek.pl.
Całe wydarzenie nie udałoby się nam, gdyby
nie ogromna kreatywność i zaangażowanie
bibliotekarek Pani Eli Michty oraz Pani Magdy
Musiał.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoni otrzyma w ramach wyróżnienia zestawy książek
związanych z hasłem i ideą tegorocznej akcji
„Czytanie wzmacnia” od wydawnictw partnerskich Nocy Bibliotek.
MM

25 listopada swoje święto obchodzi najmilszy, najprawdziwszy przyjaciel dzieci – Pluszowy Miś!
Do wspólnej zabawy z misiami w przeddzień tego święta zaprosiliśmy uczniów klasy
pierwszej Szkoła Podstawowa im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie.
Radosne i uśmiechnięte dzieci przyszły do
biblioteki wraz ze swą wychowawczynią panią Małgorzatą Kędrą. Na spotkaniu dzieci

▪ Święto Misia w Bibliotece w Czeszowie
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poznały historię pluszowego misia oraz najbardziej znane misiowe postacie z bajek.
Przygotowane przez bibliotekarkę zadania
rozwiązywały znakomicie zdobywając słodkie nagrody. Nie zabrakło głośnego czytania,
dzieci poznały historię pt. „Święta Pana Misia”. Na koniec przyszedł czas na „małe co
nieco” , czyli słodki misiowy poczęstunek.
EM

KURiER ZAWONI
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KULTURALNE WĘDRÓWKI PO GMINIE ZAWONIA

▪ Kulturalne Wędrówki po Gminie Zawonia - Miłonowice

▪ Kulturalne Wędrówki po Gminie Zawonia - Niedary

▪ Kulturalne Wędrówki po Gminie Zawonia - Pęciszów

▪ Kulturalne Wędrówki po Gminie Zawonia - Rzędziszowice

▪ Kulturalne Wędrówki po Gminie Zawonia - Skotniki

▪ Kulturalne Wędrówki po Gminie Zawonia - Trzęsowice

▪ Kulturalne Wędrówki po Gminie Zawonia - Zawonia

▪ Kulturalne Wędrówki po Gminie Zawonia - Złotów
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