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W dniu 7 stycznia 2022 r. miało miejsce 
spektakularne wydarzenie! Pierwszy raz
w historii gminy w Hali Sportowej w Tar-
nowcu odbyła się gala boksu zawodowego.

„Babskie Sprawy” czyli  
Dzień Kobiet w Gminie Zawonia

W tym roku w gminie Zawonia dzień ko-
biet upłynął pod hasłem „Babskich spraw”. 
Gminny Ośrodek Kultury przygotował więc 
wiele niespodzianek i atrakcji.

Kilka dni przed przypadającym na 27 marca 
Międzynarodowego Dnia Teatru zaprosiliśmy 
dzieci z Gminy Zawonia  na przedstawienie 
teatralne „Bukiet Talentów” w wykonaniu 
Teatru  Kultureska z Krakowa.
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Gala Boksu Zawodowego Międzynarodowy Dzień Teatru 
w Gminie Zawonia
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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 

ul.Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia
wtorek godz. 9:00 – 17:00 

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

OBSŁUGA RADY GMINY
tel. 71 312-81-82 w. 55

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

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

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

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

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

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

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

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

Tel. 71 312-92-76
www.gokzawonia.pl; biblioteka@gokzawonia.pl

GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek - 8:30-15:30

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

Piątek - 8:30-15:30

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

tel.: 693 429 453 
fi liabiblioteka@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

ZIELONA STREFA AKTYWNOŚCI w ZAWONI
ul. Zielona 5

czynna - kontakt; GOK w Zawoni

ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW 
OPIEKI ZDROWOTNEJ 

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

GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek - 7:30-18.00

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

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

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

  Rejestracja     
  Sobota - 9:00-12:00

  Niedziela i święta - 9:00-11:00 

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

tel: 71 312-71-29 
GODZINY OTWARCIA

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

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

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

tel: 605-305-998
  GODZINY OTWARCIA

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

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

ZESPÓŁ 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

Drodzy Mieszkańcy Gminy Zawonia!
 
Oddaję w Państwa ręce pierwszy numer „Kuriera Zawoni” w 2022 roku. 

Rok ten rozpoczął się przykrymi wydarzeniami, które mają miejsce za naszą wschodnią grani-
cą. Solidaryzujemy się z obywatelami Ukrainy oraz okazujemy im pomoc i wsparcie. Olbrzymie 
podziękowania należą się mieszkańcom naszej gminy, którzy zaoferowali uchodźcom „dach 
nad głową” oraz tym wszystkim, którzy zaangażowali się w dostarczanie żywności, środków 
higieny osobistej jak i innych niezbędnych rzeczy, które gromadzone były w GOK oraz GOPS.

Na łamach gazety powspominamy styczniową Galę Boksu Zawodowego – wydarzenie to po 
raz pierwszy odbyło się w Gminie Zawonia i bardzo się Państwu podobało. Będzie także o ko-
lejnym sukcesie Sztabu WOŚP z Czeszowa i wielu ciekawych imprezach, które miały miejsce 
w tym roku. Przyjrzymy się także naszym Mieszkańcom. Przeczytacie Państwo o Zwykłych-Nie-
zwykłych mieszkańcach gminy, ich pasjach i podróżach. Nasi wspaniali sołtysi także odnajdą 
się na zdjęciach z okazji obchodów Dnia Sołtysa. 

Będzie także o wspaniałych programach, które już są realizowane w naszych gminnych szko-
łach oraz napiszemy co nieco o budżecie gminy na 2022 rok i o zaplanowanych, a także zre-
alizowanych inwestycjach, w tym m.in. o: remoncie ZP ZOZ w Zawoni, nowych drogach, czy 
uzyskanych środkach fi nansowych.

Na zakończenie, powracając myślami do nadchodzących Świąt Wielkanocnych, pragnę złożyć 
Państwu najserdeczniejsze życzenia. Niech ten świąteczny czas będzie przepełniony miłością, 
spokojem i rozbudzi w nas nadzieję oraz wzajemną życzliwość. Zapraszam Państwa także na 
Jarmark Wielkanocny, który odbędzie się 9 kwietnia br. w Gminny Ośrodku Kultury w Zawoni. 

Radosnych  Świąt!

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

KONTAKT
telefon: 71 312 81 82; 785 555 441 
mail: wojt@zawonia.pl
www.zawonia.pl
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Czeka nas kolejny bardzo pracowity rok, 
w którym będziemy realizować bardzo waż-
ne dla rozwoju naszej gminy zadania, któ-
re przysłużą się polepszeniu życia naszych 
mieszkańców. Zaplanowane na ten rok zo-
stały inwestycje takie jak:
 • Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Za-
woni – 400 000 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie 
Gminy Zawonia – 150 000 zł
 • Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ście-
ków w miejscowości Sucha Wielka – 3 400 
000 zł
 • Budowa ciągów pieszych na terenie Gminy 
Zawonia – 60 000 zł
 • Zjazd z drogi powiatowej nr 1335D w Bud-
czycach na drogę gminną działka nr 114 – 
10 000 zł
 • Zjazd z drogi powiatowej nr 1371D w Za-
woni ul. Milicka na drogę gminną działka nr 
113/15 – 12 000 zł
 • Przebudowa budynku gminnego w Zawo-
ni przy ul. Wrzosowej 2 wraz z zabudową 
i infrastrukturą towarzyszącą – 440 000 zł
 • Termomodernizacja budynku gminne-
go oraz zagospodarowanie działki nr 130/2 
w Zawoni – 50 000 zł
 • Przebudowa budynku Urzędu Gminy Zawo-
nia – 115 000 zł
 • Termomodernizacja budynku Zespołu 
Szkół w Zawoni, ul. Szkolna 26 – 2 812 000 zł
 • Dotacja celowa na przebudowę budynku 
Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdro-
wotnej w Zawoni wraz z termomodernizacją 
– 1 600 000 zł
 • Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny 

Baryczy (wymiana niskoemisyjnych źródeł 
ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych 
na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, 
Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród” – 
29 043 zł
 • Budowa napowietrznej kablowej sieci elek-
troenergetycznej w Kałowicach – 34 000 zł
  • Remont drogi w Miłonowicach – 1 311 328 zł
 • Realizacja zadań w sołectwach w oparciu 

o środki funduszu soleckiego – 525 122 zł.
• Remont pałacu w Głuchowie Dolnym – 
540 000 zł
Dodatkowo wykonane zostaną projekty, dla 
następujących inwestycji:
 • Projekt – budowa przepompowni wody 
w Niedarach – 20 000 zł
 • Projekt – budowa stacji uzdatniania wody 
w Zawoni ul. Wiosenna – 100 000 zł
 • Projekt – przebudowa drogi gminnej 
w Zawoni ul. Leśna wraz z przebudową skrzy-
żowania dróg gminnych ul. Leśna i Nowa – 
90 000 zł

 • Projekt – przebudowa ul. Swobodnej i Wio-
sennej w Zawoni – 70 000 zł
  • Projekty i budowa oświetlenia drogowego 
w Gminie Zawonia – 290 000 zł.
2022 rok, będzie rokiem bardzo pracowitym 
dla Urzędu Gminy Zawonia oraz innych jed-
nostek organizacyjnych, a także dla sołectw 
jak i samych mieszkańców. Gmina Zawonia 
zmienia się właśnie dla nich, by żyło się tu 
lepiej.

AAS

BUDŻET GMINY ZAWONIA NA ROK 2022 UCHWALONO JEDNOGŁOŚNIE!

Po raz pierwszy w dziejach gminy, zaplanowane wydatki budżetu 
w uchwale przekroczyły 40 mln zł, z tego aż prawie 10 mln prze-
znaczone zostaną na wydatki majątkowe, czyli inwestycje.

SOŁTYS - TO NAJSTARSZA FUNKCJA SPOŁECZNA W NASZYM KRAJU

Wydarzenie to mało na celu okazanie uznania 
i szacunku osobom, które na co dzień trosz-
czą się o sołectwa i których misją jest dbanie 
o zbiorowe potrzeby mieszkańców sołectwa. 
Dzień Sołtysa objęli honorowym patronatem 
Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek i Staro-

sta Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki. 
Organizatorem wydarzenia była Poseł na 
Sejm RP Agnieszka Soin i Dyrektor DODR 
Marek Tarnacki. 
Przybyłych gości uroczyście przywitała 
Agnieszka Soin – Poseł na Sejm RP oraz 
Marek Tarnacki – Dyrektor DODR. Poseł 

Agnieszka Soin odczytała list Marszałek Sej-
mu RP – Elżbiety Witek. Wyróżnionym Soł-
tysom zostały wręczone Odznaki Honorowe 
„Zasłużony dla Rolnictwa”. Podczas spotkania 
wystąpił Chór Sołtysów „Dyszkant” z Kątów 
Wrocławskich, któremu w ramach podzięko-
wania Pani Magdalena Salińska Dyrektor Dol-
nośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR 
wręczyła nagrodę ufundowana przez DOR 
ARiMR. 
Naszym wspaniałym Sołtyskom i Sołtysom 
z Gminy Zawonia składamy w tym miejscu 

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyśl-
ności i satysfakcji z wykonywania tak waż-
nej funkcji, jaką jest funkcja sołtysa. Z tego 
miejsca dziękujemy Wam za zaangażowanie 
i trud wkładany w rozwój społeczności lokal-
nej. Życzymy dalszych sukcesów – zarówno 
na niwie osobistej jak i zawodowej oraz reali-
zacji zamierzonych celów.

AAS

Dnia 10 marca br. w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego we Wrocławiu odbyło się spotkanie dolnośląskich Soł-
tysów z okazji Dnia Sołtysa, które przypada na dzień 11 marca. Soł-
tysi z Gminy Zawonia także w nim uczestniczyli.

▪ Wizyta Sołtysów z Gminy Zawonia w DODR ▪ Wizyta Sołtysów z Gminy Zawonia w DODR
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W ramach remontu drogi w Miłonowicach 
przewidziano m.in.: odtworzenie jezdni na 
długości 973 mb i powierzchni 3982 m2, 
wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, 
wykonanie nowego oznakowania dla remon-
towanego odcinka drogi, renowację odcin-

ków rowu i umocnienie skarp na wlotach do 
przepustu itd. 

Przy okazji informujemy, że Firma Gembiak 
– Mikstacki s.j. z Krotoszyna wykonała prze-
budowę odcinka drogi gminnej przy ul. Wrzo-

sowej w Zawoni o łącznej długości 203 m 
i powierzchni 710 m2. Wykonane zostały także 
m.in. roboty ziemne, ułożony został georuszt 
trójosiowy oraz utwardzono pobocza i zamon-
towano pionowe znaki drogowe w ilości 3 szt.

Jak widać w Gminie Zawonia stale inwestuje-
my w poprawę infrastruktury drogowej oraz 
zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców 

naszej gminy. Tego typu inwestycje są dla 
nas zawsze sprawą priorytetową. Dlatego 
rokrocznie zabezpieczane są środki w budże-
cie gminy na ten cel. 

Życzymy szerokiej drogi!
AAS

BĘDZIE REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MIŁONOWICE!

Gmina Zawonia uzyskała dofinansowanie w kwocie 655.664,50 zł 
ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

▪ Stara nawierzchnia drogi w Miłonowicach

REMONT OŚRODKA ZDROWIA W TOKU!

Mamy dobre wiadomości dla pacjentów ko-
rzystających z usług Ośrodka Zdrowia w Za-
woni. Placówka działa bez większych zmian, 
nadal przyjmując pacjentów. Zmieniło się 
tylko wejście główne do budynku. W między-
czasie trwają prace remontowe drugiej czę-
ści, polegające na wymianie stolarki okiennej 
i drzwiowej, wymianie instalacji kanalizacyj-
nej oraz elektrycznej. Wykonawca także zaj-
mie się elewacją oraz niezbędnymi pracami 
malarskimi. 

Obiekt po remoncie zostanie dostosowany 
do potrzeb osób z niepełnosprawnościa-

mi, poprzez wykonanie windy, dostoso-
wanie sanitariatów i ciągów komunikacyj-
nych do poruszania się osób na wózkach 
inwalidzkich. Nowe rozwiązania umożli-
wią także zwiększenie liczby gabinetów. 
Przypominamy, że na tę modernizację, 
uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 
1.600 000,00 zł! Będzie to kolejny budynek 
gminny, który po wykonanym remoncie zy-
ska nowoczesny wygląd i funkcjonalność, a 
tym samym usatysfakcjonuje zarówno pa-
cjentów jak i  pracowników.

AAS

Ośrodek Zdrowia w Zawoni przechodzi właśnie gruntowny remont. 
Wykonawca przeprowadza szereg prac, które w znacznym stopniu 
poprawią estetykę budynku oraz komfort pacjentów i pracowni-
ków.

▪ Wnętrze ośrodka zdrowia w trakcie remontu

Angażujemy się w wyposażenie i meblowanie 
mieszkań na terenie Gminy Zawonia prze-
znaczonych dla uchodźców skierowanych do 
nas na podstawie decyzji Wojewody Dolno-
śląskiego. Na bieżąco publikujemy wszelkie 
informacje dla obywateli Ukrainy o możliwo-
ściach korzystania ze wsparcia pomocy spo-
łecznej i przysługującymi im prawami. 
Informacje te można pobrać ze strony inter-
netowej  Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Zawoni pod adresem 
www.zawonia.naszops.pl oraz na Face-
booku. Pracownicy Ośrodka ukierunkowują 
Ukraińskie rodziny,  pomagają w wypełnianiu 
dokumentów oraz prowadzą rejestr przyję-
tych uchodźców dla celów codziennego skła-

dania raportów do Starostwa Powiatowego 
w Trzebnicy. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej wraz z pracownikami pragnie ser-

decznie podziękować za okazane dobro
i pomoc dla społeczności lokalnej, która za-
angażowała się w pomoc i zbiórki darów. 
Dzięki Wam i Waszym dobrym sercom na-
sza pomoc ma tak ogromną moc. Ośrodek 
pragnie poinformować, że przyjmuje wnioski 
o wypłatę jednorazowego świadczenia pie-
niężnego 300 zł dla obywateli Ukrainy. Do-
stępne są również wnioski 500 + dla rodzin 
z Ukrainy, które należy składać wyłącznie 
w formie elektronicznej (przez Internet za 
pomocą: portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE 
ZUS, ePUAP, bankowości elektronicznej) do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Dodatkowo informujemy, że pracownik Urzę-
du Gminy Zawonia prowadzi zapisy związa-
ne z nadaniem numeru PESEL dla obywateli 
Ukrainy w godzinach pracy Urzędu.

MR

GMINA ZAWONIA SOLIDARNA Z UKRAINĄ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoni aktywnie angażuje 
się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Instytucja prowadzi zbiórki da-
rów niezbędnych do codziennego funkcjonowania, dla nowo przy-
byłych  rodzin.

▪ Odbiór odcinka drogi przy ul. Wrzosowej w Zawoni
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GALA BOKSU ZAWODOWEGO W GMINIE ZAWONIA! 

▪ Gala boksu

Widzom zagwarantowano pełne emocji wal-
ki pomiędzy bokserami, świetne widowisko 
i dobrą zabawę. W walce wieczoru zaprezen-
tował się czołowy zawodnik grupy należącej 
do Łukasza Kownackiego, Damian Knyba, 
który ma na swoim koncie już młodzieżo-
we mistrzostwo Polski oraz wicemistrzostwo 
kraju seniorów z 2019 r. W walce wieczoru 
wygrał on przez nokaut w I rundzie z Hisz-

panem marokańskiego pochodzenia Aazddi-
nem Aajourem. Podczas gali obejrzeć można 
było również braci Łukasza i Mateusza Niem-
czyk, którzy zadebiutowali na zawodowych 
ringach. Organizatorzy gali zadbali również 
o kobiecy akcent sportów walki, dlatego mi-
strzyni Polski w kickboxingu Angelika Sobala 
stoczyła swój pierwszy pojedynek w boksie 
zawodowym. Transmisję „na żywo” można 

było oglądać w telewizji Polsat Sport Fight, 
Super Polsat, a także na zagranicznych ka-
nałach telewizyjnych. Reportaż z wydarzenia 
umieściła także na swojej stronie Telewizja 
Wzgórz Trzebnickich. Komentatorami walk 
byli Panowie: Przemysław Saleta i Andrzej 
Kostyra. 

Oprócz walk w ringu na gali można było spo-
tkać wiele osobistości ze świata boksu. Na 
galę przybył m.in. Mariusz Wach, a także 
Jarrell Miller, który był ostatnim pogromcą 
Tomasza Adamka. Nie zabrakło także żeń-
skiego pierwiastka w postaci: Starosty Trzeb-
nickiego Małgorzaty Matusiak, Wójta Gminy 
Zawonia Agnieszki Wersty, Dyrektor Gmin-

nego Ośrodka Kultury Agnieszki Buczak oraz 
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
Agnieszki Andruszczak. Panie zarówno kibi-
cowały jak i wręczały puchary zwycięzcom. 

Był to naprawdę niezwykły wieczór, co po-
twierdzali w słowach zadowolenia widzowie. 
Galę przeprowadzono z rozmachem, dba-
jąc naprawdę o każdy szczegół. Szczególne 
wyrazy uznania należą się Panu Michałowi 
Olżyńskiemu, mieszkającemu w Gminie Za-
wonia, za świetnie przygotowana galę oraz 
starania promocyjne poczynione na rzecz 
Gminy Zawonia. 

AAS

W dniu 7 stycznia 2022 r. miało miejsce spektakularne wydarze-
nie! Pierwszy raz w historii gminy, w Hali Sportowej w Tarnowcu 
odbyła się gala boksu zawodowego, podczas której przewidziano 
aż 11 walk! Było to pierwsze wydarzenie, które rozpoczęło ambitny 
projekt grupy Kownacki oraz RBK Promotions – organizatorów gali.  

▪ Gala boksu

▪ Gala boksu ▪ Gala boksu

▪ Gala boksu ▪ Gala boksu
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Tego sukcesu nie udałoby się osiągnąć, gdy-
by nie osoby pośrednio i bezpośrednio za-
angażowane w powyższe przedsięwzięcie. 
Szczególne podziękowania należą się organi-
zatorom sztabu, wolontariuszom i wszystkim 
pomagającym na każdym etapie realizacji 
tego procesu. Wyrazy uznania dla Pani Sołtys 
Czeszowa oraz Rady Sołeckiej, którzy zorga-

nizowali bufet pod CIL-em. Podziękowania 
dla właścicieli sklepów z terenu gminy, którzy 
prowadzali zbiórki pieniędzy do puszek. Ale 
przede wszystkim podziękowania kierujemy 
do ludzi dobrej woli, którzy zdecydowali się 
wesprzeć finansowo ten szczytny cel tj. oku-
listykę dziecięcą, pokazując jedność, życzli-
wość i chęć pomocy, mimo trudności związa-

nych z pandemią. Dziękujemy!

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to nie 
tylko najgłośniejszy i najbardziej pozytywny 
zespół świata. To są wszyscy ludzie, którzy 
hojnie i z potrzeby serca wspierają finansowo 
Orkiestrę, dzięki czemu z roku na rok nasze 
szpitale są coraz lepiej wyposażone, a korzy-
stający z zakupionych sprzętów mają pew-
ność najlepszej diagnozy i leczenia.

„Gramy do końca świata i jeden 
dzień dłużej!”

AAS

30 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY JUŻ ZA NAMI!

Tym razem 30. finał zakończył się ponownie ogromnym sukcesem 
sztabu ze Szkoły Podstawowej w Czeszowie, który zebrał na rzecz 
WOŚP kwotę 32 346,20 zł. W poprzednim 2021 r. było to 34 764, 75 
zł, a w 2020 r. –  36 287,62 zł. Pamiętajmy, że miniony finał odbył 
się w reżimie sanitarnym, więc uzyskany wynik jest bardzo satys-
fakcjonujący! 

Celem konkursu było premiowanie gmin, 
które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu 
zaszczepienia w okresie od sierpnia do paź-
dziernika 2021 r. 
Gmina Zawonia zajęła III miejsce w Powie-
cie Trzebnickim wygrywając tym samym 250 
tys. zł. W całej Polsce wyróżniono 907 gmin, 
z czego aż 70 na Dolnym Śląsku. Dla zwycię-
skiej gminy w danym powiecie przewidziano 
nagrodę w wysokości miliona złotych, kolejne 
nagrody to 500 tysięcy i 250 tysięcy złotych. 
Pieniądze uzyskane  w ramach  konkursu, 
będziemy mogli przeznaczyć na cele związa-
ne z walką z pandemią, bądź jej skutkami. 

Z tego miejsce składamy serdeczne podzię-
kowania na ręce Pani Kierownik ZP ZOZ Mał-
gorzaty Wieczorek-Zdziarskiej oraz personelu 
ośrodka za zaangażowanie i fachowe prze-
prowadzanie akcji szczepień w naszej gmi-
nie. Ale najważniejsze podziękowania należą 
się Mieszkańcom naszej gminy, którzy zde-
cydowali się zaszczepić, by zwiększyć swoją 
odporność. Dziękujemy! 

UG

GMINA ZAWONIA WYGRAŁA 250 000ZŁ W RAMACH KONKURSU „ROSNĄCA ODPORNOŚĆ”

30 grudnia 2021r. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim miała 
miejsce uroczystość. Jarosław Obremski Wojewoda Dolnośląski 
wręczył przedstawicielom dolnośląskich gmin symboliczne czeki 
w ramach rozstrzygnięcia konkursu pn. „Rosnąca odporność”.

▪ Nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność”

118 LAPTOPÓW TRAFI DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z GMINY ZAWONIA!

Gmina Zawonia uzyskała dofinansowanie w wysokości 300.617,00 
zł na sprzęt komputerowy (laptopy) w ramach projektu grantowe-
go „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfro-
wym – Granty PPGR”.
Zaakceptowano nam 118 wniosków! 
W związku z przekroczeniem kosztów reali-
zacji projektu – Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa zmniejszyło kwotę dofinansowania 
na zakup komputerów do kwoty 2.500,00 zł.
Gmina Zawonia podpisała umowę z Centrum 
Projektów Polska Cyfrowa o Granty  PPGR 
oraz  18 marca br. wszczęła procedurę prze-
targową w celu wyłonienia Wykonawcy za-
dania. 
Zakupiony sprzęt komputerowy zostanie prze-
kazany rodzicom lub uczniom pełnoletnim. 
O wszelkich szczegółach będziemy informo-
wać Państwa na bieżąco.
Wszyscy doskonale wiemy, że trwająca pan-
demia COVID-19 ujawniła wiele problemów, 
m.in. kwestie związane z  nauką zdalną na 
terenach popegeerowskich. Pandemia ujaw-
niła też deficyt sprzętu komputerowego, 
czy utrudnienia w dostępie do Internetu, co 
negatywnie wpłynęło na realizację obowiąz-
ków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty 
PPGR” stawiał za cel wyeliminowanie tych 
ograniczeń.         AAS
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Realizowany od jesieni 2021 r. program 
„Laboratoria Przyszłości” to największa 
w historii inwestycja państwa polskiego w no-
woczesną edukację skierowaną na budowa-
niu kompetencji przyszłości; kreatywności, 
pracy zespołowej, umiejętności praktycznych 
i technicznych wśród dzieci i młodzieży. Na 
terenie Dolnego Śląska udział w programie 
„Laboratoria przyszłości” wzięło 715 szkół 
podstawowych prowadzonych przez jednost-
ki samorządu terytorialnego, którym przy-
znano wsparcie finansowe w łącznej kwocie 
67 673 980,00 zł,  ze wsparcia skorzysta 208 
026 uczniów. Gmina Zawonia otrzymała na 
ten cel kwotę 

137.400,00 zł
która przekazana została do Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego w Zawoni oraz Szkoły Pod-
stawowej w Czeszowie. 

Co to oznacza dla szkoły i nauczycieli:
    • sfinansowanie nowoczesnego wyposa-
żenia – nie tylko wymaganego, ale również 
dodatkowego, wskazanego przez szkołę;
    • nowe technologie i eksperymenty, uła-
twiające przekazywanie wiedzy;
    • wsparcie w realizacji podstawy pro-
gramowej, prowadzeniu kół zainteresowań 
i zajęć dodatkowych;
    • rozwój merytoryczny nauczycieli.
Co to oznacza dla rodzica i ucznia:
    • zwiększenie zainteresowania dziedzinami 

technicznymi i ścisłymi;
    • popularyzację rozwiązań i umiejętności 
praktycznych, połączenie zdobywania wiedzy 
z przygodą;
    • odkrywanie i rozwój talentów oraz in-
westycja w lepszą przyszłość młodych ludzi.
Nie od dziś wiadomo, że rozwój dzieci 
i młodzieży to rozwój gminy. Stawiamy na 
stymulowanie ciągłego rozwoju uczniów 
i uczennic poprzez wyposażanie ich w boga-
ty zasób wiedzy i umiejętności, realizowany 
poprzez zakup nowoczesnego sprzętu/ na-
rzędzi do pracy i ulepszanie sal lekcyjnych, 
tak by były jak najlepiej dostosowane do ich 
potrzeb. 

Właściwe wspieranie rozwoju dzieci i mło-
dzieży to jedno z najważniejszych zadań 
edukacyjnych, które szkoły, a co za tym idzie 
gmina, powinny zapewnić i realizować. Dla-
tego stale inwestujemy w rozwój tych naj-
młodszych, biorąc aktywny udział w zdoby-
waniu środków finansowych w projektach
/ programach, czy realizując inwestycje, któ-
re zapewnią jak najbardziej komfortowe wa-
runki nauczania.

AAS

PROGRAM „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” W GMINIE ZAWONIA

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez 
Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją tej inicjatywy jest 
stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone 
w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywa-
niu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Do dofinansowania zostało wybra-
nych 107 projektów, z czego także 
projekt Gminy Zawonia! 

Uzyskana kwota dofinansowania 
w wysokości 407 704,50 zł oraz 
wkład własny gminny, stanowią 
olbrzymie wsparcie dla naszych 
uczniów i uczennic. Powyższe 
środki przeznaczane są m.in. na: 
zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, 
warsztaty czy laboratoria. Dzięki 

tym środkom uczniowie mogą nad-
robić straty powstałe w wyniku ko-
nieczności wprowadzenia zdalnego 
nauczania. 

Z tego miejsca dziękujemy Ceza-
remu Przybylskiemu Marszałkowi 
Województwa Dolnośląskiego za 
zauważenie problemu, który do-
tyka uczniów, gdyż to właśnie oni 
mocno odczuli negatywne skutki 
trwającej pandemii. 

Bardzo cieszymy się z tego dofinan-
sowania. Budynki naszych szkół 
przeszły już gruntowne remon-
ty, przy czym w Zespole Szkolno
-Przedszkolnym w Zawoni kolejny 
remont rozpocznie się niebawem. 
Dobro i rozwój naszych dzieci jest 
zawsze priorytetem!

AAS

O WARTOŚCI 526 921,50zł!
11 stycznia br. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Za-
rządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskie-
go 2014-2020, podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego 
wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolno-
śląskiego 2014-2020.

SZKOŁY W GMINIE ZAWONIA REALIZUJĄ PROGRAM 
„SZKOLNE INICJATYWY INTEGRACYJNE” 



Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (dalej: 
WFOŚiGW) ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. 
rozpoczęty zostanie nabór wniosków o dofi-
nansowanie w formie dotacji dla Beneficjen-
tów uprawnionych do najwyższego poziomu 
dofinansowania w oparciu o:
    • Część 3 Programu Priorytetowego „Czy-
ste Powietrze” (dalej: Część 3 programu), 
z wyłączeniem dofinansowania w formie po-
życzki dla gmin, jako uzupełniającego finan-
sowania dla Beneficjentów.
    • wzór formularza wniosku o dofinansowa-
nie, obejmujący Część 3 programu,
    • Regulamin naboru wniosków o dofinan-
sowanie przedsięwzięć w ramach Programu 
Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
W ramach Części 3 programu istnieje możli-
wość finansowania przedsięwzięć rozpoczę-
tych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą 
złożenia wniosku o dofinansowanie. Część 3 
programu umożliwia także dofinansowanie 
w formie dotacji przedsięwzięć zakończonych 
pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte 
wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia 
wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed datą rozpoczęcia niniej-
szego naboru.

Dla kogo dofinansowanie w Części 3 
programu?
Beneficjentem Części 3 programu może zo-
stać osoba fizyczna, która łącznie spełnia na-
stępujące warunki:
    1. jest właścicielem/współwłaścicielem 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub 
wydzielonego w budynku jednorodzinnym 
lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą 
wieczystą,
    2. przeciętny miesięczny dochód na jed-
nego członka jej gospodarstwa domowe-
go wskazany w zaświadczeniu wydawanym 
zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo 
ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
• 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
• 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
lub ma ustalone prawo do otrzymywania 
zasiłku stałego, zasiłku okresowego, za-
siłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku 
opiekuńczego, potwierdzone w zaświad-
czeniu wydanym na wniosek Beneficjen-
ta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta, zawierającym wskazanie rodzaju 
zasiłku oraz okresu, na który został przy-
znany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym 
z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych po-

przedzających miesiąc złożenia wniosku 
o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej 
do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
Ponadto, w przypadku prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, przez osobę, która 
przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym 
miesięcznym dochodzie na jednego człon-
ka jej gospodarstwa domowego, roczny jej 
przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej 
działalności gospodarczej za rok kalendarzo-
wy, za który ustalony został przeciętny mie-
sięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, 
nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę okre-
ślonego w rozporządzeniu Rady Ministrów 
obowiązującym w grudniu roku poprzedzają-
cego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wnio-
sek o przyznanie najwyższego poziomu dofi-
nansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać 
od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 
(zgodnie z miejscem jej zamieszkania) za-
świadczenie o wysokości przeciętnego mie-
sięcznego dochodu przypadającego na jed-
nego członka jej gospodarstwa domowego 
albo zaświadczenie o ustalonym prawie do 
otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okre-
sowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego 

zasiłku opiekuńczego. Zaświadczenie powin-
no być wydane najpóźniej w dniu złożenia 
wniosku o dofinansowanie.
Złożenie wniosku o dofinansowanie w ra-
mach Części 3 programu jest uwarunkowane 
posiadaniem jednego z ww. zaświadczeń.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma 
obowiązek wydania zaświadczenia o wyso-
kości przeciętnego miesięcznego dochodu 
przypadającego na jednego członka jej go-
spodarstwa domowego na żądanie osoby 
fizycznej, która zamierza złożyć wniosek 
o przyznanie najwyższego poziomu dofinan-
sowania w ramach Części 3 programu, wy-
nikający z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1973 z późn. zm.). Wzór żądania wydania 
zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia do-
stępny jest na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska 
https://bip.mos.gov.pl/prawo/wzory
-wnioskow/ .
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma 
obowiązek wydania zaświadczenia o ustalo-
nym prawie do otrzymywania zasiłku stałego, 
zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub 
specjalnego zasiłku opiekuńczego, na wnio-

sek osoby fizycznej, która zamierza złożyć 
wniosek o przyznanie najwyższego poziomu 
dofinansowania w ramach Części 3 progra-
mu, na podstawie art. 217 ustawy – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 
2021 r. poz. 735 z późn.zm.).
Uwaga: Nabór nie dotyczy budynków wie-
lorodzinnych oraz budynków nowobudowa-
nych.
Gdzie składać wnioski?
Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji 
w ramach Programu Priorytetowego „Czyste 
Powietrze” (dalej: Program) należy składać 
do WFOŚiGW obejmującego swoim działa-
niem teren województwa, w którym zlokali-
zowany jest budynek/lokal mieszkalny, któ-
rego dotyczy przedsięwzięcie.
Wnioski o dofinansowanie można składać 
poprzez:
• serwis gov.pl (wymagana wyłącznie forma 
elektroniczna z podpisem zaufanym lub kwa-
lifikowanym), lub
• aplikację internetową, tj. Portal Beneficjen-
ta dostępny na stronie internetowej właści-
wego WFOŚiGW – konieczne dostarczenie 
również wersji papierowej wniosku z wyma-
ganymi podpisami.
Wersje papierowe wniosków o dofinansowa-
nie można dostarczać:
• za pośrednictwem gmin, które zawarły po-

rozumienia w sprawie ustalenia zasad wspól-
nej realizacji programu priorytetowego „Czy-
ste Powietrze” z WFOŚiGW, lub
• poprzez nadanie do właściwego WFOŚiGW 
w polskiej placówce pocztowej operatora wy-
znaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. Prawo pocztowe (w latach 
2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego 
w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska 
S.A.) lub
• bezpośrednio do właściwego WFOŚiGW.
Planowane jest uruchomienie możliwości 
składania wniosków o dofinansowanie po-
przez strony internetowe Partnerów Progra-
mu, którzy udostępnią Aplikację API-GWD 
– będzie to wyłącznie forma elektroniczna 
wniosku z podpisem zaufanym lub kwalifi-
kowanym. Ten sposób składania wniosków 
będzie dostępny po uruchomieniu pierwszej 
aplikacji Partnera Programu. Lista Partnerów 
będzie dostępna na stronie internetowej czy-
stepowietrze.gov.pl. Informacja o możliwości 
składania wniosków o dofinansowanie za po-
średnictwem Aplikacji API-GWD będzie poda-
na odrębnym ogłoszeniem.
Szczegółowe informacje o składaniu i rozpa-
trywaniu wniosków o dofinansowanie zawar-

te są w Regulaminie naboru wniosków o do-
finansowanie przedsięwzięć w formie dotacji 
w ramach Programu Priorytetowego „Czyste 
Powietrze”.
Nie jest możliwa korekta wniosku o dofinan-
sowanie (w rozumieniu § 2 ust. 19 Regula-
minu naboru wniosków) złożonego w ra-
mach Części 1 albo 2 Programu przed dniem 
25.01.2022 r. zmieniająca warunki dofinan-
sowania zgodnie z Częścią 3 programu. Je-
żeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinan-
sowanie przed dniem 25.01.2022 r., ale nie 
zawarł umowy o dofinansowanie, może wy-
cofać wniosek i złożyć go ponownie na wa-
runkach Części 3 programu, z zastrzeżeniem 
spełnienia wymogów dotyczących terminu 
rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia 
wskazanych w Programie.
Zmiana Programu Priorytetowego „Czyste 
Powietrze”.
Dodatkowo, od dnia 25.01.2022 r. wprowa-
dza się do Programu:
1. Zmiany, które mają zastosowanie również 
do wniosków o dofinansowanie złożonych 
w ramach wcześniejszych wersji Programu:
• Dodanie wyjątku w przypadku, gdy dofi-
nansowanie łączy się z gminnymi programa-
mi parasolowymi, w których wnioskodawca 
nie staje się właścicielem kotła do zakończe-
nia okresu trwałości. Wnioskodawca nie musi 

być właścicielem źródła ciepła, o dofinanso-
wanie którego wnioskuje, żeby skorzystać 
z dofinansowania w ramach Programu;
• Dodanie wyjątku dla przypadku, gdy opóź-
nienie rozliczenia wynika z przesunięcia ter-
minu przyłączenia gazu przez operatora. Do-
puszcza się wtedy wydłużenie okresu realizacji 
przedsięwzięcia o więcej niż 6 miesięcy (limit 
taki obowiązuje w pozostałych przypadkach). 
2. Pozostałe istotne zmiany:
• Usunięcie możliwości składania wniosku 
o płatność przed zawarciem umowy dotacji;
• Dopuszczenie kotłów dwupaliwowych 
zgazowujących drewno i spalających pellet 
drzewny, jako zgodnych z celami Programu;
• Doprecyzowanie wymagań dla przewodów 
kominowych w przypadku kotłów na paliwo 
stałe, ze względów bezpieczeństwa.
W konsekwencji wprowadzonych zmian Pro-
gramu, część dokumentów programowych 
uległa zmianie, w tym:
• Regulamin naboru wniosków o dofinan-
sowanie przedsięwzięć w formie dotacji 
w ramach Programu Priorytetowego „Czyste 
Powietrze”,
• Wzór Wniosku o dofinansowanie w formie 
dotacji, Wzór Wniosku o płatność.

MG
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PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

Od dnia 25 stycznia 2022 r. ruszył nabór wniosków do 3 części pro-
gramu „Czyste Powietrze”



Kogo dotyczy deklaracja?
Deklaracja dotyczy źródła/ źródeł ciepła 
i spalania paliw w budynkach mieszkalnych 
i niemieszkalnych.  Kryterium wpisu budynku 
do systemu ma być moc źródła ciepła, nieza-
leżnie od tego, czy użytkuje go osoba prywat-
na, czy przedsiębiorca. CEEB obejmie budyn-
ki mieszkalne, a także budynki użyteczności 
publicznej, w tym małe lokalne ciepłownie, 
siedziby firm oraz małe zakłady produkcyjne. 

Jak można będzie złożyć deklaracje do 
CEEB?
Deklaracje będzie można składać:
1) w formie elektronicznej, na stronie: 
https://zone.gunb.gov.pl – jest to naj-
szybszy i najwygodniejszy sposób. Niewątpli-
wą zaletą jest to, że deklarację można złożyć 
nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszyst-
kich do korzystania z elektronicznego sposo-
bu składania deklaracji.

2) w formie papierowej - wypełniony doku-
ment można będzie wysłać listem albo zło-
żyć osobiście w Urzędzie Gminy Zawonia. 
Dokument ten znajdą Państwo na parterze 
budynku Urzędu Gminy w dokumentach oraz 
stronie internetowej gminy w zakładce Zała-
twianie spraw/druki urzędowe.

Jakie informacje będzie zawierała de-
klaracja?
Zgodnie z ustawą o termomodernizacji de-
klaracja zawiera takie informacje jak:
    • imię i nazwisko albo nazwę właściciela 
lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres 
miejsca zamieszkania lub siedziby;
    • adres nieruchomości, w obrębie której 
eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło 
spalania paliw;
    • informacje o liczbie i rodzaju eksplo-
atowanych w obrębie nieruchomości źródeł 
ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich 

przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich 
paliwach;
    • numer telefonu właściciela lub zarządcy 
(opcjonalnie);
    • adres e-mail (opcjonalnie).

Gdzie znajdę klasę kotła?
Klasa kotła znajduje się na tabliczce znamio-
nowej umieszczonej z boku kotła albo w jego 
instrukcji obsługi.

Mam mieszkanie w bloku, w którym 
jest zarządca. Czy muszę złożyć dekla-
rację samodzielnie?

Nie trzeba składać samodzielnie, zarządca 
zgłosi wspólne źródło ciepła. Natomiast je-
żeli w lokalu jest indywidualne źródło ciepła 
np. kominek to taką deklarację trzeba złożyć 
samodzielnie.

Jestem zarządcą budynku, w którym 
jest kilka źródeł ciepła w różnych loka-
lach, ile mam złożyć deklaracji?

Deklaracja przewiduje zgłoszenie wielu źró-
deł ciepła w obrębie jednego budynku.

Więcej informacji uzyskają Państwo w Urzę-
dzie Gminy Zawonia w pokoju numer 11 lub 
pod numerem telefonu 
71 312 81 82 wew. 64, 71 310 43 64 
albo pod adresem e-mail: 

ochrona.srodowiska@zawonia.pl

Dodatkowo pamiętajmy, że do naka-
zów podatkowych dołączona została 
także ankieta dotycząca posiadanych 
przez nas źródeł ciepła, którą także na-
leży złożyć w Urzędzie Gminy Zawonia!

MG
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CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Od 1 lipca 2021 r. każdy obywatel lub zarządca budynku będzie zo-
bowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca 
będzie miał 12 miesięcy. Dla nowo powstałych budynków termin 
ten będzie wynosił 14 dni.
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24 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury  Panie 
z Klubu Seniora zgodnie z tradycją wysmaży-
ły cudownie smaczne pączki, a także chru-
piące faworki. Praca paliła im się w rękach, 
a my z ledwością nadążaliśmy za dziarskimi 
Seniorkami. 
Dziękujemy serdecznie Paniom z Klubu Se-
niora za to, że ta słodka tradycja dzięki nim 
może być kontynuowana, a tym, którzy ze-

chcieli nas odwiedzić za przybycie i mile spę-
dzony czas w naszej  „Pączkowej Kawiaren-
ce” gdzie w miłej atmosferze, przy dźwiękach 
delikatnej muzyki,  kawie lub herbacie moż-
na było chwilę posiedzieć, porozmawiać , ale 
przede wszystkim skosztować  przepysznych 
pączków i faworków.

AB

NAJLEPSZE PĄCZKI Z SENIOREK RĄCZKI

Pączki domowej roboty, czy faworki zwane chrustami? W Tłusty 
Czwartek na naszych stołach nie powinno zabraknąć ani jednego, 
ani drugiego.

Kilka dni przed przypadającym na 27  marca 
Międzynarodowego Dnia Teatru zaprosiliśmy 
dzieci z Gminy Zawonia  na przedstawienie 
teatralne „Bukiet Talentów” w wykonaniu 
Teatru  Kultureska z Krakowa. Dzieci uczest-
niczyły  w rozśpiewanym  interaktywnym 
spektaklu, pełnym pięknej muzyki, ruchu 
i animacji. To było 60 minut fantastycznej  
zabawy z  bohaterami spektaklu – Stokrotką, 
Różą i Kaktusem.  W spektaklu zostały  poru-
szone  ważne ekologiczne tematy, takie jak: 
recykling, segregacja odpadów i prawidłowe 
nawyki ekologiczne. Przedstawienie miało 
charakter interaktywny, dzieci zachęcane 
przez bohaterów spektaklu aktywnie uczest-
niczyły w zabawie,  włączając  się w jego 
akcję oraz wspólnie śpiewając. W spektaklu 

wykorzystywane są tylko autorskie utwory 
muzyczne Teatru Kultureska.
Bohaterowie spektaklu  mają  ważną misję do 
spełnienia, pragną  ratować przyrodę przed 
bałaganiarskimi ludźmi! Który z kwiatów  za-
służył  najbardziej na tytuł ekologicznego 
bohatera? Odpowiedź na to pytanie poznały 
dzieci, które uczestniczyły w przedstawieniu. 

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach 
projektu „Otwórz się na Kulturę „ oraz  Finan-
sowane ze środków budżetu Gminy Zawonia 
w ramach realizacji Gminnego Programu Pro-
filaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 
rok 2022.

AB

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ  TEATRU 
DLA DZIECI W GMINIE ZAWONIA
Mówi się , że dzieci  są najbardziej wymagającą publicznością, kry-
tyczną, wychwytującą każdy fałsz, ciekawą świata, spontaniczną 
i emocjonalną. Ogromną siłę daje nam świadomość, że dzięki te-
atrowi wspólnie przeżywamy przygody, śmiejemy się i wzruszamy. 
W teatrze trawa może być różowa , a fotel magiczną kapsułą czasu. 
W teatrze możemy być, kim chcemy.

14 luty to ważna data w kalendarzu zakocha-
nych, to także doskonała okazja, by obdaro-
wać kogoś miłym upominkiem, a najpiękniej-
szy to ten, który sami przygotujemy. Takim 
prezentem mogą być np. własnoręcznie wy-
konane czekoladki lub oryginalna biżuteria, 
dlatego specjalnie na tę okoliczność przygo-
towaliśmy Walentynkowe Warsztaty dla Pań 
i Panów. Warsztaty odbyły się w naszej bi-
bliotece między regałami z książkami oczy-

wiście pełnymi romansów. W tym dniu bi-
blioteka pachniała czekoladą i rozbrzmiewała 
stukaniem młotków, bo  przecież w biblio-
tece wcale nie musi być cicho. Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom warsztatów za przy-
bycie, poświęcony czas i przemiłą atmosferę. 
My wiemy, że wykonane przez nich „cudow-
ności” powstały z ogromną starannością, tro-
ską, pieczołowitością i wielkim sercem.

AB

WALENTYNKI W GMINIE ZAWONIA

Z czym Wam się kojarzą Walentynki? Nam z miłością, bliską osobą 
i oczywiście z sercem!

▪ Warsztaty „Babcia i Ja” , „Dziadek i Ja”

WARSZTATY „BABCIA I JA” ORAZ  
„DZIADEK I JA”
Z okazji Dnia Babci i Dziadka w Gminnym 
Ośrodku Kultury odbyły się wspólne warszta-
ty wnuków i dziadków. Wszyscy bowiem wie-
my, że bliski kontakt dziadków z wnukami ma 
ogromne znaczenie dla obu stron. Często są 
to wyjątkowe i bardzo bliskie relacje. Warto 
je budować i podtrzymywać nawet jeśli bab-
cia i dziadek mieszkają daleko. Bez wątpienia 
dziadkowie potrzebują wnuków, a one ich, 
a wspólne spędzanie czasu przynosi obopól-
ne korzyści. Na naszych warsztatach „Babcia 
i Ja” oraz „Dziadek i Ja” mieliśmy okazję się 
przekonać, że wspólne spędzanie czasu nie 
tylko buduje silne więzi, ale może być rów-
nież okazją do doskonałej zabawy. 
  
KABARET „TRZECIA STRONA MEDALU”
Często mówimy np. do trzech razy sztuka, 
gdzie dwóch się bije tam trzeci korzysta,  my 
skorzystaliśmy z okazji i zaprosiliśmy do 

Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni Kaba-
ret Trzecia Strona Medalu. 
Występem kabaretu Trzecia Strona Meda-
lu zakończyliśmy świętowanie Dnia Babci 
i Dziadka w Gminie Zawonia,  a ponieważ 
wszyscy wiemy, że śmiech to zdrowie za-
proszony przez nas kabaret w fantastyczny 
sposób obdarował zgromadzoną na sali pu-
bliczność ogromną dawką  żartów, humoru 
i śmiechu. 

Wydarzenie zostało zrealizowane dzięki pro-
jektowi Aktywna Integracja w Gminie Za-
wonia. Projekt jest realizowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego na lata 2014-2023.
Współfinansowany ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

AB

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 
W GMINIE ZAWONIA
Nikt nie kocha Babci i Dziadka tak jak wnuki. Z okazji tak ważnego 
święta  Gminny Ośrodek Kultury przygotował kilka niespodzianek.

▪ Dzień teatru dla dzieci

▪ Walentynkowe Warsztaty ▪ Tłusty Czwartek 
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„BABSKIE SPRAWY” CZYLI  DZIEŃ KOBIET W GMINIE ZAWONIA 
W tym roku w Gminie Zawonia Dzień Kobiet upłynął pod hasłem 
„Babskich Spraw”. Gminny Ośrodek Kultury przygotował więc wie-
le niespodzianek i atrakcji. Panie mogły skorzystać z bezpłatnych 
porad i konsultacji podczas spotkań z ekspertami w dziedzinie 
pielęgnacji twarzy i makijażu oraz zdrowego odżywiania. Babskie 
Sprawy zakończył finał metamorfoz przy lampce wina, przystaw-
kach, wspólnym karaoke i pokazie iluzji.

Nie ma drugiego takiego dnia w roku, w któ-
rym kwiaty cieszyłyby się takim wzięciem jak 
8 marca, dlatego 7 marca zaproponowaliśmy 
i zaprosiliśmy Panów z Gminy Zawonia na 
warsztaty florystyczne czyli „Bukietowe Sza-
leństwo”, aby z  samego rana mogli obdaro-
wać swoją ukochaną  pięknym, własnoręcz-
nie zrobionym bukietem świeżych kwiatów. 

Nie da się ukryć, że prawie każda z Pań ko-
cha kwiaty pod każdą postacią i widok efek-
townego, pięknie pachnącego bukietu tuż po 
przebudzeniu to gwarancja  jednego z naj-

lepszych i najpiękniejszych poranków w roku. 
Panowie, którzy  pilnie stawili się w Gmin-
nym Ośrodku Kultury poświęcając swój cen-
ny czas, aby pod pozorem różnych, dodat-
kowych prac  wykonać własnoręcznie flower 
box pokazali  jak wiele serca, kreatywności 
i miłości włożyli  w to, aby nie tylko zaskoczyć 
swoje Panie,  ale również okazać to co w ży-
ciu najcenniejsze... miłość. 

Dziękujemy wszystkim Panom za obecność 
i zaangażowanie. 

8 marca w ramach Babskich Spraw w Gminny 
Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty pielę-
gnacyjno makijażowe. 

„Przyjaciółka piękna” Joanna Kasztelan 
z firmy MARY KAY opowiedziała jak ważna 
jest pielęgnacja twarzy, na którą poświęca-
my zbyt mało czasu, a która jest istotnym 
elementem i podstawą do pięknej i zadba-
nej cery. Kolejnym etapem był  profesjonal-
ny makijaż, który sam w sobie jest jednym 
z najbardziej ulubionych tematów wszystkich 
kobiet. 

Panie mogły się dowiedzieć między innymi 
o tym ,że  aby rewelacyjnie wyglądać wcale 
nie trzeba być supermodelką czy gwiazdą fil-
mową. Każda kobieta jest piękna - wystarczy 

umiejętnie wydobyć zalety urody, stosując 
odpowiedni makijaż tuszujący drobne niedo-
skonałości. 

Każda kobieta ma inny rodzaj cery. Jeżeli 
będzie świadoma potrzeb własnej skóry, za-
oszczędzi czas, pieniądze i wysiłek, a zyska 
rewelacyjny wygląd. 

Przecież większość z nas nie może sobie po-
zwolić na spędzanie długich godzin przed 
lustrem. Dlatego tak ważne jest, by dobrać 
odpowiednie kosmetyki dla naszej skóry, aby 
wiedzieć czego wymaga i jak ja pielęgnować.

Czy zdrowe żywienie musi być skomplikowa-
ne?  Czy trudno jest  znaleźć swoje optimum 
w dbaniu o zdrowie?  Odpowiedzi na te i inne 
pytania mogliśmy uzyskać na warsztatach 
dietetycznych , które poprowadziła Pani Iwo-
na Gryszkin.

10 marca w Gminnym Ośrodku Kultury 
w ramach „Babskich Spraw” odbyły się 
warsztaty dietetyczne pod hasłem „Jedze-
nie ma znaczenie” Warsztaty przeprowadziła 
Pani Iwona Gryszkin dietetyk kliniczny. Pani 
Iwona uświadamiała uczestników warszta-
tów o tym, jak ważna jest edukacja żywienio-
wa i jej ewolucja. Warsztaty miały na celu nie 
tylko zintegrować uczestników, ale przede 
wszystkim  dostarczyć ważnej wiedzy i po-
móc  budować zdrowe nawyki żywieniowe.
Pani Iwona zajmuję się również neuropatią 
i wykorzystuje naturalne terapie wspomaga-
jące regenerację organizmu, również szkoli 
się w obszarze akupunktury.

Specjalizuje się w dietetyce z zakresu cho-
rób metabolicznych, chorób układu krążenia 
jak również zaburzeń neurodegeneracyjnych 
i onkologicznych. Interesuje się medycyną 
naturalną, ludową i ziołolecznictwem, ale jej  
największą pasją jest człowiek i jego istota. 

Potrafi wsłuchać się w jego potrzeby i doło-
żyć  wszelkich starań, aby ułożony plan ży-
wieniowy był skuteczny, smaczny i ciekawy, 
ale także dopasowany do stylu życia oraz 
umiejętności kulinarnych. Bo metoda małych 
kroków i stopniowa zmiana stylu życia i ży-
wienia to priorytety. 

Zadanie finansowane ze środków budżetu 
Gminy Zawonia w ramach realizacji Gmin-
nego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia-
łania Narkomanii  na rok 2022.

cd. str. 12

WARSZTATY DIETETYCZNE

WARSZTATY Z PIELĘGNACJI TWARZY 
ORAZ MAKIJAŻU

WARSZTATY FLORYSTYCZNE  DLA PANÓW 
CZYLI  „SZALEŃSTWO BUKIETOWE”

▪ Warsztaty Florystyczne dla Panów

▪ Warsztaty z makijażu

▪ Warsztaty z makijażu
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„Kobieta jest jak kameleon – uwielbia zmia-
ny! I nieważne na jakim etapie życia akurat 
jest. Kochamy co jakiś czas coś zmieniać, 
choćby to był tylko kolor włosów”. 

11 marca w Gminnym Ośrodku Kultury 
w ramach Tygodnia Babskich Spraw odbyło 
się wydarzenie pod nazwą Stylowa Kobieta. 
Był to wieczór wyjątkowy, bo przygotowa-
ny specjalnie  dla Pań, oprócz wielu atrakcji 
główną był fi nał ogłoszonych przez nas ja-
kiś czas temu metamorfoz.  Kobiety kochają 
zmiany, bo jak powszechnie wiadomo na nie 
nigdy nie jest za późno, a przy okazji zawsze 
może być  lepiej, fajniej i ciekawiej, poza tym 
świat jest za piękny, żeby ograniczać swoje 
horyzonty do jednego stylu i najbliższego 
otoczenia . Często za taką chęcią zmiany na 
zewnątrz, kryje się również  jakaś wewnętrz-
na duchowa potrzeba zmiany. Nie jest to tyl-
ko stereotypowo postrzegana próżność bycia 
pięknym, tylko coś bardzo głębokiego i waż-
nego w życiu.  

Wszystkie Panie, które wzięły udział w me-
tamorfozie nie kryły lekkiego zdenerwowania 

przed wyjściem na tak zwany czerwony dywan, 
jednak po krótkiej chwili było już tylko lepiej. 
Podczas profesjonalnej sesji zdjęciowej Panie 
czuły się jak przysłowiowa ryba w wodzie, 
a wykonane zdjęcia  utrwaliły  pewne emo-
cje, które im towarzyszyły w tamtym czasie.

Wszystkie, nawet najmniejsze zmiany świet-
nie wpływają  na pewność siebie oraz mo-
tywację do dalszych fajnych, odważnych 
działań jakie stoją przed kobietą. Zmiana jest 
zawsze ciekawa, choćby dlatego, że łączy się 
z nią jakaś niewiadoma. 

Wszystkim, którzy nas wsparli i pomogli 
nam w realizacji naszego pomysłu z serca 
dziękujemy: Belle Robe za piękne kreacje, 
Pracownia Fryzjerska Passion - fryzury, maq.
pie - makeup, Winnica Michlewicz - lampka 
wina, The Rebel Chefs - przekąski, Magda-
lena Szczepańska - Fotograf Czerwony Słoń 
sesja / zdjęcia, Kwiat Rumiany - czerwony 
dywan, Gmina Zawonia - gadżety, Telewizja 
Wzgórz Trzebnickich - reportaż, Paulina Haba 
pokaz hula-hop.

11 marca w piątek odbył się pokaz iluzji w 
wykonaniu fi nalisty programu Mam Talent 
Marcina Gogołowicza.  

Marcin Gogołowicz to profesjonalny iluzjoni-
sta z ponad 15 letnim doświadczeniem. Je-
den z najlepszych iluzjonistów w Polsce oraz 
absolwent międzynarodowej szkoły iluzji 
w Stanach Zjednoczonych. Uczestnik progra-
mu „Mam Talent” nagrodzony jednogłośnie 
3 x TAK. My tego wieczoru też byliśmy na 
tak.  
W swoim pokazie pan Marcin  łączy klasyczną 
iluzję zręcznościową z elementami iluzji psy-
chologicznej co sprawia, że jego występy są 
ciekawe, dynamiczne i bardzo zróżnicowane. 
Jest specjalistą od iluzji kontaktowej oraz 

kreowania magicznej atmosfery, o czym 
mogły się przekonać uczestniczki wydarze-
nia. Pokaz Pana Marcina zapewnił nie tylko  
dobrą zabawę, ale również  niezapomniane  
wrażenia.

AB

POKAZ ILUZJI

STYLOWA KOBIETA

▪ Warsztaty dietetyczne

▪ Metamorfozy

„BABSKIE SPRAWY” CZYLI  DZIEŃ KOBIET W GMINIE ZAWONIA 

▪ Metamorfozy

▪ Pokaz iluzji
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21 marca (poniedziałek) 2022 r. Gminny 
Ośrodek Kultury w Zawoni zorganizował 
happening z okazji Pierwszego Dnia Wiosny 
i  razem z najmłodszą społecznością szkol-
ną z Zawoni i Czeszowa pożegnaliśmy zimę, 
tym samym witając wiosnę. Podczas wiosen-
nego przemarszu towarzyszyli nam zapro-
szeni przez Ośrodek Kultury artyści z Teatru 
Kultureska z Krakowa. Nasz korowód po-
prowadziła najbardziej kolorowa ekokapela 
czyli światowej sławy zespół muzyczny The 
Jelonband – Jelonek Bronek (król ekotańca 
połamańca), Biedronka Ilonka (gitarzystka) 
i Pszczółka Julka (wokalistka).
I tak z muzyką i śpiewem na ustach wiosen-
ny  przemarsz  wiódł przez  ulicę Szkolną 
w Zawoni, a dokładnie spod szkoły w Zawo-
ni aż do Gminnego Ośrodka Kultury. Kolo-
rowe stroje, kwiaty z bibuły no i oczywiście  
piękne Marzanny to był nieodzowny znak 
rozpoznawczy ,że wszyscy z utęsknieniem 
czekamy na wiosnę.  Finał przemarszu odbył 
się w samym Ośrodku Kultury, do którego 
dzieci zostały zaproszone na przedstawienie 

teatralne „Bajeczna Fiesta” w wykonaniu ak-
torów z Teatru Kultureska. Przedstawienie, 
które oglądały dzieci to interaktywny spek-
takl przede wszystkim o tematyce ekologicz-
nej, pełnej muzyki, tańca, zabaw i animacji 
dla najmłodszych, to wspaniały czas spę-
dzony na  szaleństwie i zabawie. Dzieci ra-
zem z bohaterami przedstawienia śpiewały,  
tańczyły, pląsały i skakały, ale obok dobrego 
humoru nie zabrakło także treści edukacyj-
nych, o tym jak dbać i szanować przyrodę 
i co najważniejsze, że zawsze warto wierzyć 
w siebie i swoje możliwości. 
Tego dnia z twarzy dzieci nie znikał uśmiech 
i radość, a na koniec naszej wspólnej wiosen-
nej przygody  każda z klas na ręce opieku-
nów otrzymała słodkie paczuszki. 
Wydarzenie zrealizowano dzięki współpra-
cy ze szkołami Gminy Zawonia : Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Zawoni oraz Szkoła 
Podstawowa im. ks. Wawrzyńca Bochenka 
w Czeszowie, które realizują projekt pod na-
zwą “Szkolne Inicjatywy Integracyjne”.

AB

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY I BAJECZNA FIESTA W GMINIE ZAWONIA

21 marca wiosna zawitała w nasze progi, więc zaprosiliśmy ją do 
Gminy Zawonia.

Artysta po wielu zakrętach i życiowych per-
turbacjach przeszedł głęboką przemianę i o 
tej przemianie oraz wielu innych ważnych 
sprawach  opowiadał podczas spotkania. 
Aktor debiutował w fi lmach swojego ojca – 
wybitnego reżysera Marka Koterskiego – jako 
jedna z postaci kultowej serii fi lmów o Adasiu 
Miauczyńskim. Zdobył ogromną popularność 
i sympatię widzów, często gości w obsadach 
ulubionych polskich seriali. Chyba każdy 
z łatwością przyzna, że Michał Koterski to 
niebanalna  postać medialna. Aktora Ostatnio 
mieliśmy okazję oglądać w fi lmie pt. „Gierek”, 
w którym gra główną rolę.

Przed spotkaniem z naszym gościem zo-
stał wyświetlony  fi lm z jego udziałem pt. 
„7 Uczuć” w reżyserii Marka Koterskiego 
z 2018 r. Po emisji  fi lmu  nasz gość opowiadał 
o tym jak boksuje się z życiem,  boks to oczy-
wiście metafora celowo użyta przez Michała, 
przecież przez całe życie musiał się bokso-

wać  z różnymi rzeczami,  przyznał, że kiedy 
przyszedł taki czas, że zapragnął był akto-
rem musiał się zmierzyć z łatką, na jaką sam 
sobie zapracował, często  odbierano go jako 
osobę mało poważną, która nie radzi sobie 
emocjami, z popularnością, która na niego 
spadła, z uzależnieniem od alkoholu i nar-
kotyków.  Uzależnienie bowiem  wciągnęło 
go na 20 lat, pomimo że wielokrotnie szukał 
pomocy. Uczęszczał na wiele terapii uzależ-
nień, a także bywał w wielu ośrodkach. Jak 
przyznał  narkotyki były jego sposobem na 
radzenie sobie z rzeczywistością. Wystąpie-
nia publiczne były dla niego tak stresujące, 
że w kuluarach musiał się znieczulić. Choć 
chciał się czuć luźny i silny, tak naprawdę był 
przerażony. 

Najważniejszym jednak aspektem spotkania 
była historia jego przemiany jako człowieka.   
Paradoksalnie w fi lmie „Wszyscy jesteśmy 
Chrystusami” wcielił się w rolę Sylwusia Mia-

uczyńskiego, syna Adama, który prosi ojca 
o to, aby przestał w końcu pić. Jego życze-
nie spełniło się kilkadziesiąt lat później. Po 
śmierci ukochanego dziadka (Michał Koterski 
miał wtedy 30 lat), poczuł się jeszcze bar-
dziej samotny i jeszcze bardziej zmęczo-
ny życiem. To właśnie wtedy poprosił Boga 
o pomoc,  do dziś nie ukrywa, że wiara 
w Boga pozwoliła mu być silniejszym. Aktor 
zawziął się i zerwał ostatecznie z nałogiem.  
I Choć zdarzają  się pokusy - on się nie pod-
daje.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ra-
mach projektu „Otwórz się na kulturę” Za-
danie fi nansowane ze środków budżetu Gmi-
ny Zawonia w ramach realizacji Gminnego 
Programu Profi laktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2022.

AB

SPOTKANIE Z MICHAŁEM KOTERSKIM

18 marca Gminny Ośrodek Kultury  zaprosił  mieszkańców Gminy 
Zawonia na niecodzienne i  wyjątkowe spotkanie z Michałem „Miś-
kiem” Koterskim, aktorem fi lmowym, serialowym oraz teatralnym. 
Michał Koterski pracuje również jako prezenter telewizyjny i sho-
wman, udziela głosu w polskich przekładach fi lmów i bajkach. Jest 
synem reżysera Marka Koterskiego.

▪ Michał Koterski

▪ Fiesta i Bajeczna Wiosna ▪ Bajeczna i Wiosenna Fiesta

▪ Wiosna i Bajeczna Fiesta



Akcja trwała prawie przez cały 2021 rok 
i była nie lada wyzwaniem, ale też i frajdą, 
daleką od nudy… Przeczytać 21 książek jed-
nego roku – toż to znakomity cel! 

Do wyzwania przystąpiło 42 czytelni-
ków - dzieci, młodzież i dorośli, którzy 
zmagali się z 21 czytelniczymi wyzwania-
mi. Sześciu czytelników zaliczyło wszyst-
kie zadania, innym zabrakło wytrwałości.

W styczniu odbyło się wręczenie nagród książ-
kowych dla tych, którzy dotrwali do końca 
i ukończyli Wyzwanie :) Wśród zwycięzców 
są: Paulina King, Scarlett King, Idrys King, 
Julia Siwik, Alicji Dłubek i Agata Dłubek. 

Wszystkim nagrodzonym Uczestnikom gratu-
lujemy wytrwałości i zaangażowania :)

EM
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Za nami pierwsza edycja Wyzwania Czytelniczego dla czytelników 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoni i filii GBP w Czeszowie.

WYZWANIE CZYTELNICZE 2021 UKOŃCZONE!

W roku 2022 mamy dla Was 12 wyzwań czy-
telniczych, które odkrywać będziemy kolejno, 
jeden w każdym miesiącu, a zmierzymy się 
z różnymi gatunkami literackimi. Wystar-
czy wypożyczyć i przeczytać jedną książkę 
w obrębie każdego gatunku. Wiemy, że każ-
dy czytelnik ma swój ulubiony gatunek lite-
racki, jednak liczymy, że sięgnięcie po inny 
i w nim zasmakujecie. Kto wie? Aby dodać 
pikanterii wyzwaniom, będziecie poznawać je 
kolejno - każdego miesiąca jedno wyzwanie. 
Zaliczone zadania będą sygnowane własnym 
podpisem na specjalnej planszy Wyzwania 
Czytelniczego 2022, które będą znajdować 
się w bibliotekach. Możecie mierzyć się z za-

daniami wstecz. Wyzwanie będzie uznane za 
zakończone jeśli czytelnik złoży 12 podpisów 
(po jednym pod każdym z miesięcy). Dla 
uczestników wytrwale zaliczających Wyzwa-
nie czekają nagrody. Zatem do dzieła!  

UWAGA! Warunkiem wzięcia udziału w zaba-
wie jest posiadanie karty bibliotecznej przy-
najmniej jednej z bibliotek w naszej gminie, 
korzystanie z zasobów bibliotecznych (za 
zaliczone książki uważać będziemy te, które 
znajdują się w księgozbiorach bibliotek).

MM

Pierwsza edycja Wyzwania Czytelniczego dla czytelników Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Zawoni wraz z Filią GBP w Czeszowie zosta-
ła podsumowana. Zapraszamy Was do drugiej edycji.

WYZWANIE CZYTELNICZE 2022

Ta niezwykle sympatyczna para otworzyła 
przed nami zupełnie nowy, nieznany nam 
świat podróży wielkimi statkami rejsowymi. 
Opowiedzieli, jak zaczęła się ich przygoda 
na morzach i oceanach oraz skąd pomysł 
na zawód fotografa na statkach wyciecz-
kowych. Dowiedzieliśmy się, jak wygląda 
kilkumiesięczne życie na takich statkach 
będących niejako małymi samowystarczal-
nymi miasteczkami oraz kto decyduje się na 
rejsy nimi. Poznaliśmy trasy i długości „cru-
zów”. Usłyszeliśmy o przeżytych historiach 
np. podczas sztormów i burz na oceanach. 
Dowiedzieliśmy się, co się robi, gdy ktoś 
z pasażerów wypadnie za burtę (tak, zdarzy-
ło się!) lub co robić w przypadku pożaru na 
statku. Nie zabrakło opowieści nt. wszystkich 

miejsc, które udało im się odwiedzić - tych 
najciekawszych, największych, najbardziej 

zaskakujących, magicznych i fascynujących. 

Magda i Marcos, podczas 10-letniej pracy na 
statkach wycieczkowych dotarli do prawie 
każdego portu na wszystkich kontynentach 
(poza Antarktydą!). Dowiedzieliśmy się, co 
jedli najdziwniejszego oraz najsmaczniejsze-
go podczas cumowania w portach, co widzieli 
najbardziej egzotycznego i co robili najbar-
dziej niezapomnianego. Podzielili się z nami 

niesamowitymi opowieściami np. o różnicach 
w nurkowaniu na Alasce i Bora Bora, o pły-
waniu z wielorybami, delfinami i żółwiami 
wodnymi, o emocjach towarzyszących prze-
płynięciu przez Kanał Panamski, o najwięk-
szych przytulankach - misiach koala czy kan-
gurach zachowujących się jak psy. Zobaczyli 
zorzę polarną i opowiedzieli nam, które niebo 
nocą jest ładniejsze - te na półkuli północnej 
czy południowej.

Przy okazji spotkania dowiedzieliśmy się tak-
że o życiu w Chile i w naszych Budczycach 
:) O planach na przyszłość, marzeniach do 
zrealizowania i niecodziennej codzienności.

Spotkanie to było niezapomnianą feerią eg-
zotyczności, pełną barw, aromatów, zapa-
chów, kolorów i faktur. 1,5 godziny minęło 
jak sen, a każdy z uczestników chciał zostać 
i słuchać dalszych przygód i opowieści Magdy 
i Marcosa...

MM

Parafrazując niezbyt wyrafinowaną rymowankę Witolda Gom-
browicza: „Koniec i bomba. A kto nie był na spotkaniu ten trąba”. 
Niezliczone ciekawostki, egzotyczne doświadczenia, interesujące 
przeżycia oraz sympatyczna i niezapomniana atmosfera - tak w 
jednym zdaniu można podsumować spotkanie pt. „Podróżować to 
żyć” z Magdą Owsiak-Bravo i Marcosem Bravo Caradeuc.

ZWYKLI-NIEZWYKLI SPOTKANIE Z MAGDĄ OWSIAK - BRAVO 
I MARCOSEM BRAVO CARADEUC

▪ Zwykli-niezwykli Spotkanie z Magdą Owsiak-Bravo i Marcosem Bravo Caradeuc



Tradycyjnie nasze spotkanie rozpoczęliśmy 
krótkim wprowadzeniem, czym jest bibliote-
ka, kto to jest bibliotekarz  i na czym polega 
praca w bibliotece. 
Opowiedzieliśmy także o ogólnopolskiej kam-
panii społecznej „Mała książka - Wielki czło-
wiek”. Rodzicom przekazaliśmy krótkie ulotki 
zachęcające do przyłączenia się do tej akcji. 
Po krótkim oswojeniu dzieci z przestrzenią 
biblioteczną przyszedł czas na odpowiednie 
nastrojenie ich do wspólnej zabawy. Do tego 
celu posłużyła garść zimowych zagadek, 
dzięki którym dzieci z łatwością odgadły te-
mat naszego spotkania. 
W kolejnym etapie dzieciom została prze-
czytana bajka „Co to jest ten śnieg?” Yuvala 
Zommera, podczas której słuchały uważnie 
i zapamiętywały perypetie dwójki przyjaciół 
– lisa i zająca. Posłużyło im to do wykonania 
przepięknych ilustracji do książki.
Dużym wyzwaniem, ale i radością okazało 
się wykonanie śniegowych kul. Każde z dzieci 
ulepiło niesamowite figurki z plasteliny, które 
zostały umieszczone w słoiku wraz z wolno 
opadającymi mieniącymi się brokatowymi 
drobinkami. 

W przedostatnim etapie naszego spotkania 
dzieci wzięły udział w prawdziwie zimowej bi-
twie na śnieżki. Podzielone na dwie drużyny 
przerzucały kule na pola przeciwnej grupy, 
a po zakończeniu zabawy liczyły kule. Ilość 
kul była na tyle wyrównana, że ogłosiliśmy 
remis.

Przyjemne spotkanie zakończyliśmy uho-
norowaniem naszych Małych Czytelników 
Dyplomem Dzielnego Uczestnika Bibliotecz-
nej Lutowej Poczytajki oraz słodkim upo-
minkiem. Wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcia, 
a dzieci zjechały windą (co było dla nich 
ogromną frajdą!).

Za udział i ogromne zaangażowanie w po-
czytajkowe poczynania dzieciom serdecznie 
dziękujemy. To był niezmiernie udany czas 
spędzony wspólnie na rozmowach, czyta-
niu, śmiechu i prawdziwie artystycznej pra-
cy! Wszystkim Instytucjom Kultury życzę tak 
wspaniałych Małych Czytelników!

MM
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Pierwszą w tym roku Biblioteczną Poczytajkę zadedykowaliśmy 
jednej z pór roku - zimie. Na spotkanie w lutym zaprosiliśmy grupę 
Żuczków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoni pod opieką 
Pani Joanny Przeszłowskiej.

ZIMOWA BIBLIOTECZNA POCZYTAJKA

▪ Uczestnicy Zimowej Poczytajki

▪ Uczestnicy Zimowej Poczytajki
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