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2 czerwca br. odbyła się XXXIX Sesja Rady Gminy 
Zawonia, podczas której Radni podejmowali uchwa-
ły związane z wykonaniem budżetu i pracą Wójta 
oraz jednostek samorządowych za 2021 r.

Gmina otrzymała wsparcie fi nan-
sowe z Funduszu „Polski Ład”

Wspaniała wiadomość! Gmina Zawonia otrzymała 
z Rządowego Funduszu „Polski Ład”, Program Inwe-
stycji Strategicznych – II Edycja – kwotę 4.625.000,00 
zł na kolejne ważne inwestycje! Jest to kolejne, 
olbrzymie wsparcie fi nansowe, które umożliwi wyko-
nanie tych oczekiwanych inwestycji!

O ogromnej sile i potędze muzyki mogli przekonać się 
wszyscy, którzy w niedzielę 29 maja o godz. 19.00 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Zawoni brali udział 
w niezwykłym wydarzeniu jakim był koncert jedne-
go z najlepszych na świecie chórów, Narodowy Chór 
Adżarii – Batumi.
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Absolutorium Pozytywne Koncert Chóru Adżarii Batumi 
z Gruzji
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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

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
Poniedziałek - 8:00-20:00

Wtorek - 8:00-20:00
Środa - 8:00-20:00

Czwartek - 8:00-20:00
Piątek - 8:00-20:00

W okresie letnim czynny codziennie 8:00-16:00
Sekretariat GOK-u czynny codziennie 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

kontakt - 71 312 81 18 (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!
Poprzedni rok, jak i ten, należą do lat trudnych i wymagających podejmowania często nowych, 
ważnych dla mieszkańców i gminy decyzji. Polski Ład, wojna na Ukrainie, pandemia wymagały od 
nas nie tylko odwagi w działaniu i stawienia czoła nowym wyzwaniom, ale też gestu empatii i zrozu-
mienia oraz wytyczenia nowych rozwiązań, które umożliwiłyby naszym „nowym mieszkańcom” za-
symilowanie się w nowym środowisku oraz ułatwienie im życia pod względem formalno-prawnym. 
Ocena pracy Wójta, urzędu i jednostek gminy odbywa się poprzez udzielenie bądź nieudzielenie 
Wójtowi wotum zaufania i absolutorium przez Radę Gminy na tzw. sesji absolutoryjnej. Na począt-
ku czerwca taka sesja się odbyła i udzielono mi wotum zaufania oraz absolutorium za rok 2021. 
Dziękuję moim współpracownikom w urzędzie, dyrektorom, kierownikom i pracownikom jednostek, 
sołtysom i osobom z nami współpracującymi, ale przede wszystkim dziękuję radnym za współpra-
cę. To dzięki Państwu możemy wszyscy realizować budżet, który każdego roku zawiera zadania 
oczekiwane przez mieszkańców, przyczyniające się do poprawy jakości życia, komfortu pracy oraz 
czasu wolnego. Mieszkańcom dziękuję za okazywane wsparcie i za zapewnienie uchodźcom bez-
piecznego schronienia.
Mimo zbliżającego się wielkimi krokami okresu wakacyjnego Urząd Gminy Zawonia ani na chwilę 
nie zwalnia tempa. Niebawem rusza remont Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoni Budynków: 
B i C. W planach mamy przewidziane przebudowy ulic Swobodnej i Wiosennej oraz budynku gmin-
nego na ul. Wrzosowej. Oczekujcie także Państwo remontu nawierzchni drogowej w miejscowości 
Miłonowice. W naszym gminnym ZP ZOZ cały czas trwają prace remontowe budynku. Urząd Gminy 
również będzie remontowany, w związku z czym prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, ale chcemy 
ułatwić Państwu obsługę meldunkową. Jak widać dużo się będzie działo! 
Na łamach „Kuriera” powspominamy także m.in. koncert Narodowego Chóru Adżarii Batumi – który 
po raz drugi zaszczycił nas swoim występem. Będzie także o wielu ciekawych imprezach, które mia-
ły miejsce w II kwartale roku. Przyjrzymy się także naszym Mieszkańcom - przeczytacie Państwo 
o obchodach Złotych Godów oraz Zwykłych-Niezwykłych z Gminy Zawonia. 
Z okazji nadchodzących wakacji składam Państwu najserdeczniejsze życzenia dobrego wypoczyn-
ku. Niech ten letni czas, będzie przepełniony słońcem, radością i energią, która naładuje nasze 
baterie na resztę roku. Zapraszam Państwa także do skorzystania z oferty GOK-u, który zaplanował 
na ten letni czas szereg zajęć. Wszystkiego dobrego!

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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Sesję rozpoczęła od przywitania Wójta, rad-
nych, sołtysów, kierowników i dyrektorów 
jednostek gminnych licznie przybyłych na 
najważniejszą sesję w roku,  Przewodniczą-
ca Rady Gminy Grażyna Ogrodowicz – Nitka. 
Następnie przyjęto porządek obrad i wysłu-
chano sprawozdania z prac komisji Rady Gmi-
ny, które na swoich posiedzeniach omawiały 
i pozytywnie zaopiniowały sprawozdania 
z wykonania budżetu za ubiegły rok. Pozy-
tywne opinie Regionalnej Izby Obrachunko-
wej sprawującej nadzór nad budżetem gminy 
też zostały odczytane. 

Raport o stanie gminy za 2021 rok został 
przedstawiony przez Panią Wójt w formie 

prezentacji. W Raporcie omawiane były fi-
nanse gminy, zrealizowane programy, polityki 
i strategie uchwalone przez Radę Gminy. Po 
prezentacji otwarto dyskusję nad Raportem 
Gminy, podczas której radni zadawali liczne 
pytania. Następnie przystąpiono do głoso-
wania i udzielono Wójtowi Gminy Zawonia 
wotum zaufania oraz absolutorium. Wszyscy 
jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z wyko-
nania budżetu gminy i sprawozdania finan-
sowego oraz oceny sytuacji ekonomiczno-fi-
nansowej ZP ZOZ w Zawoni. 

Gratulujemy Pani Wójt udzielonego absoluto-
rium oraz wotum zaufania.

AAS

ABSOLUTORIUM POZYTYWNE

2 czerwca br. odbyła się XXXIX Sesja Rady Gminy Zawonia, pod-
czas której Radni podejmowali uchwały związane z wykonaniem 
budżetu i pracą Wójta oraz jednostek samorządowych za 2021 r.

GMINA OTRZYMAŁA WSPARCIE FINANSOWE Z FUNDUSZU „POLSKI ŁAD”

Na przebudowę dróg gminnych przy ul. 
Swobodnej i Wiosennej otrzymaliśmy 2 mln 
375 tys. zł. W ramach tych prac poszerzo-
ne zostaną drogi, wybudowany chodnik na 
ul. Swobodnej oraz zamontowany zostanie 
kolektor kanalizacji sanitarnej wraz z przy-
łączami. Kolejną, planowaną inwestycją 
jest przebudowa budynku przy ul. Wrzo-
sowej w Zawoni, w celu poprawy efektyw-
ności energetycznej wraz z zagospodaro-
waniem terenu – kwotę 2 mln 250 tys. zł! 

Przypominamy, także że z „Polskiego 
Ładu” otrzymaliśmy już kwotę 12 mln 
800 tys. zł, która przeznaczona zostanie 

na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Suchej Wielkiej”. 

Stale stawiamy na rozwój naszej gminy, 
a dzięki takim programom oraz otrzyma-
nemu wsparciu, możemy stabilnie się roz-
wijać i konsekwentnie działać, planować 
oraz prowadzić inwestycje wielomilionowe. 
Powyższe inwestycje zapewnią zarówno 
bezpieczeństwo oraz komfort kierowców 
i pieszych, a dodatkowo przy ul. Swobod-
nej powstanie supermarket „Biedronka”.

AAS

Wspaniała wiadomość! Gmina Zawonia otrzymała z Rządowe-
go Funduszu „Polski Ład”, Program Inwestycji Strategicznych – 
II Edycja – kwotę 4.625.000,00 zł na kolejne ważne inwestycje! 
Jest to kolejne, olbrzymie wsparcie finansowe, które umożliwi wy-
konanie tych oczekiwanych inwestycji! 

▪ Poseł Paweł Hreniak i Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta

▪ Obecni podczas sesji absolutoryjnej 

GMINA ZAWONIA ORAZ GMINA TRZEBNICA POWOŁAŁY DO ŻYCIA NOWĄ LOKALNĄ GRUPĘ 
DZIAŁANIA „KOCIE GÓRY”!

Współpraca z LGD „Kraina Wzgórz Trzeb-
nickich” z Gminą Zawonia dobiegła końca 
po wprowadzonych zmianach w 2020 roku, 
w tym z powodu wyjścia gminy Trzebnica 
i usunięcia Wójta Gminy Zawonia z Rady Pro-
gramowej LGD „KWT”. Jednakże przypomi-
namy, że mieszkańcy nadal mogą korzystać 
z przyznanych temu LGD w 2015 roku środ-
ków finansowych na lata 2014-2022.
Przed nami nowa perspektywa unijna. LGD 
„Kocie Góry” i LGD „Kraina Wzgórz Trzebnic-
kich” mają takie same szanse na pozyskanie 
środków z Unii Europejskiej. Bardzo ważne 
jest włączenie do konsultacji, jak najwięk-
szej liczby mieszkańców z gmin: Zawonia 
i Trzebnica, by opracować Lokalną Strategię 
Rozwoju tak, aby można było zidentyfiko-
wane potrzeby nakierowane na środowisko, 

uwarunkowania przestrzenne etc. obszarów 
wiejskich gmin ze sobą współpracujących. 
Dzięki takiej strategii będziemy mogli wyty-
czyć kierunki rozwoju powyższego obszaru. 
Zatem każde z istniejących LGD staje przed 
wyzwaniem opracowania dokumentu, na 
podstawie którego zostaną przyznane środki 
finansowe, które następnie posłużą miesz-
kańcom, gminom i przedsiębiorcom w kon-
kursach. Już teraz zachęcamy mieszkańców 
Gminy Zawonia do udziału w konsultacjach, 
w sprawie Lokalnej Strategii Rozwoju „Kocich 
Gór”, w ramach których opracowany zostanie 
dokument  zawierający cele i kryteria wydat-
kowania środków unijnych w kolejnych latach.
Z tego miejsca dziękujemy Pani Poseł 
Agnieszce Soin za starania i wsparcie LGD 
„Kocie Góry”.                                       

Gmina Zawonia oraz Gmina Trzebnica powołały do życia nową Lo-
kalną Grupę Działania „Kocie Góry”!
Z inicjatywy Wójta Gminy Zawonia Agnieszki Wersty oraz Burmi-
strza Trzebnicy Marka Długozimy, Gmina Zawonia wspólnie z Gmi-
ną Trzebnica podjęły współpracę, której efektem jest utworzenie 
Lokalnej Grupy Działania „Kocie Góry” na lata 2021-2027.

AAS ▪ LGD  Kocie Góry 
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ZŁOTE GODY W GMINIE ZAWONIA

„Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość mał-
żeńską ...” - te słowa ponad 50 lat temu wy-
powiedzieli nasi Dostojni Jubilaci i od tego 
czasu trwają w tej przysiędze. Świętowanie 
tej wyjątkowej okazji rozpoczęto gratulacja-
mi i życzeniami, które Jubilatom złożyły  Wójt 
Gminy Zawonia Agnieszka Wersta wraz z Za-
stępcą Naczelnika Urzędu Stanu Cywilnego 
Panią Magdaleną Kunicką. Następnie Jubi-
laci odnowili przysięgę małżeńską, po której 
Pani Wójt wręczyła „złotym” parom – medale 
przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, 
legitymacje, listy gratulacyjne oraz upominek 
wraz z kwiatami. 

Wraz z Jubilatami świętowali również człon-
kowie rodziny, bo jak wiadomo, Złote Gody 
to wzruszające wydarzenie nie tylko dla sa-
mych Jubilatów, ale także dla ich bliskich. 
Goście zebrani na uroczystości, spędzili miło 
czas delektując się smacznymi i wspaniale 
ozdobionymi tortami. Czas ten był też okazją 
do wspomnień i rozmów o rodzinie, wnukach 
i  latach spędzonych razem. Zgromadzeni go-
ście i Dostojni Jubilaci wpisali się także do 
księgi pamiątkowej oraz uwiecznili te piękne 
chwile na pamiątkowych zdjęciach. 
Dostojnym Jubilatom życzymy kolejnych 
wspólnych lat spędzonych w zdrowiu, 
w zgodzie i w szczęściu oraz wielu cudow-

nych wspomnień i kolejnych jubileuszy. Wa-
sze małżeństwa dają dowód wzajemnej mi-
łości i zrozumienia, a także są wspaniałym 
wzorem mądrego życia i przykładem, że na-

wet najcięższe obowiązki, gdy dźwiga się je 
razem, stają się lżejsze.

AAS

Złote Gody to niezwykłe wydarzenie, wyjątkowe święto, które ob-
chodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Wspólne 
pół wieku to dowód wzajemnej miłości, zrozumienia istoty związku 
małżeńskiego i zbudowania trwałego fundamentu – rodziny! Dnia 
20 maja br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Zawoni to wspaniałe 
wydarzenie świętowane było podwójnie! 50 wspólnych lat celebro-
wali wraz z najbliższymi Państwo Irena i Tadeusz Kulik oraz Pań-
stwo Elżbieta i Zbigniew Iwaniccy.

▪ Wręczenie aktu nadania tytułu Pani Teresie Plak

Z radością informujemy, że Wójt Gminy Za-
wonia Agnieszka Wersta zakończyła przeka-
zywanie laptopów wraz z torbami o wartości 
300.617,00 zł  docelowym beneficjentom 

programu, na podstawie złożonych wnio-
sków. Przekazano łącznie 118-stu benefi-
cjentom bardzo dobry sprzęt marki Fujitsu. 
Niezmiernie się cieszymy, że dzięki wsparciu, 

na które uzyskaliśmy dofinansowanie, wystę-
pujący ówcześnie deficyt sprzętu kompute-
rowego zostanie wyeliminowany, co wpłynie 
korzystanie na realizację obowiązków szkol-
nych przez dzieci. 
Zakup sfinansowany w ramach realizacji pro-
jektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin 
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Gran-

ty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priory-
tetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmoc-
nienie cyfrowej odporności na zagrożenia 
REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST 
oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na 
zagrożenia.

AAS

GRANTY PPGR – ZAKOŃCZONO WYDAWANIE LAPTOPÓW DLA MIESZKANCÓW 
GMINY ZAWONIA!
W Urzędzie Gminy Zawonia zakończono wydawanie sprzętu kom-
puterowego w ramach programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci 
i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

AKT NADANIA TYTUŁU „HONOROWY OBYWATEL GMINY ZAWONIA”

Wójt Agnieszka Wersta wraz z Przewodni-
czącą Rady Gminy Zawonia Grażyną Ogrodo-
wicz-Nitką przekazały na ręce jego żony Pani 
Teresy – Akt nadania ww. tytułu. Pani Teresie 
towarzyszyła rodzina, przyjaciele oraz ochot-
nicy z OSP Złotów. Warto wspomnieć, że Pan 
Jerzy przez całe swoje życie aktywnie uczest-
niczył w życiu społecznym Złotowa. 

W wieku 21 lat wstąpił do OSP w Złotowie, 
które współtworzył jego ojciec. W 1986 r. zo-
stał on wybrany na prezesa w jednostce OSP 

Złotów i przez 30 lat sprawując tę funkcję, 
przyczynił  się do rozwoju powyższej jednost-
ki. Druh Jerzy był zawsze pomocny i uczynny 
dla mieszkańców. Służył radą i wsparciem. 
Szanowano jego zdanie, a wszelkie propono-
wane przez niego inicjatywy były społecznie 
akceptowane i zyskiwały wielu zwolenników 
i naśladowców. 

Magia jego działania czyniła go czło-
wiekiem niezwykłym.

AAS

Podczas XXXVII Sesji Rady Gminy Zawonia, która odbyła się dnia 
29 kwietnia br. podjęta została Uchwała Nr XXXVII/248/2022 
w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Zawonia”. 
Tytuł ten otrzymał zmarły w lutym br. Pan Jerzy Plak. 

„Miłość małżeńska nie jest prostym dodaniem dwóch różnych miłości: 
miłości męża i żony, ale jest jedną miłością,  

którą żyją dwie osoby i która sprawia, że stają się jednym ciałem,  
ale nade wszystko jednym sercem i jedną duszą”. 

- kard. Marty

▪ Pamiątkowe zdjęcie z obchodów Złotych Godów

▪ Pani Wójt z beneficjentami programu▪ Pani Wójt z beneficjentami programu
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▪ Podpisanie umowy na termomodernizację Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

MIESZKAŃCY GMINY ZAWONIA DLA UKRAINY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zajmu-
je się wypłatą jednorazowego świadczenia 
pieniężnego dla obywateli Ukrainy posiada-
jących status UKR w wysokości 300 zł – do-
konano już blisko 163 takich wypłat. Nato-
miast osobom, które przyjęły Uchodźców do 
swoich domów, wypłacamy należne środki 
za zakwaterowanie i wyżywienie. Wnioski te 
złożyło 43 osoby fizyczne, ogółem dla 127 
uchodźców. Z bazy danych Ośrodka wynika, 
że Gminę Zawonia opuściły 32 osoby. Wyni-
ka to z chęci powrotu na teren Ukrainy bądź 
zmianę miejsca docelowego. Obserwując 
napływ Uchodźców przystąpiliśmy do zbiórki 
najpotrzebniejszych artykułów i rzeczy: koce, 
pościele, materace, odzież, zabawki, art. 
szkolne  itd. Dzieciom, które podjęły naukę 
w szkole w Zawoni i Czeszowie przyznaliśmy 
posiłek w formie jednego dania gorącego, 
ogółem od początku objęto 35 dzieci.  
Aktywnie pomagamy Uchodźcom, przebywa-
jącym na terenie naszej Gminy, w znalezie-
niu zatrudnienia. Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Zawoni nawiązał współpracę 
z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, aby 
ułatwić uchodźcom zainteresowanych złoże-
niem wniosku o świadczenie wychowawcze 
500+, jednodniową konsultację z pracow-
nikiem ZUS, która odbyła się 27.04.2022r. 
od godz. 8:00 do godz. 14:30. Na stronie 
internetowej www.zawonia.naszops.pl, są 
umieszczane wszystkie informacje na temat 
pomocy uchodźcom. 
Niezależnie od pomocy instytucjonalnej, 
organizowanej przez GOPS, od początku 
wybuchu wojny obserwujemy ogromne za-
interesowanie, empatię i zaangażowanie 
mieszkańców naszej Gminy w pomoc na 
rzecz Uchodźców. 
Dziękujemy wszystkim i tym anonimowym 
osobom, które nie pozostały obojętne na 
liczne apele – za wsparcie, zrozumienie i ser-
ce. Wierzymy, że czynione przez Was dobro 
wróci.

MR

Od początku wybuchu wojny, w Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Zawoni zarejestrowało swój pobyt 181 osób, w tym 98 
dzieci. Pracownicy socjalni Ośrodka na bieżąco pomagają w zała-
twieniu formalności oraz uzupełnieniu wniosków także do innych 
instytucji.

UMOWA NA REMONT ZESPOŁU SZKOLNO
-PRZEDSZKOLNEGO W ZAWONI - BUDYNEK 
B i C PODPISANA! 

27 maja br. w Urzędzie Gminy Agnieszka Wer-
sta Wójt Gminy Zawonia podpisała umowę 
na ww. prace z Panem Michałem Zimnickim 
właścicielem firmy Zakład Ogólnobudowlany 
„OLMAX z Wołowa na kwotę 3.700.131,81 zł. 
Powyższa inwestycja będzie ostatnią z prac 
remontowych przeprowadzanych w budyn-
kach szkolnych. Inwestycja ma rozpocząć się 
po zakończeniu roku szkolnego 2021/2022, 
a jej zakończenie przewidziane jest na maj 
2023 r. 

W ramach prac przewidziano: 
    • wyremontowanie 1635 m2 powierzchni,
    • docieplenie ścian zewnętrznych, stropów        
      i fundamentów,
    • wymianę okien i drzwi,

    • nadbudowanie dachu,
    • zmodernizowanie systemu grzewczego,
    • wykonanie instalacji wentylacji mecha-
      nicznej itd.

Dzięki działaniom Pani Wójt kompleksowo 
wyremontowano obie szkoły, wyposażono 
je w najnowocześniejszy sprzęt dydaktycz-
ny, pomocniczy i rehabilitacyjny. Stworzono 
miejsca przyjazne, komfortowe i nowocze-
sne dla uczniów, nauczycieli i administracji. 
Zadbano o to, by w szkołach było kolorowo, 
radośnie i przyjaźnie, bo dzięki tym działa-
niom pracownicy szkół mogą efektywniej wy-
konywać swoją pracę oraz zapewnić jeszcze 
lepszy rozwój dydaktyczny dzieci.

AAS

Gmina Zawonia uzyskała dofinansowania ze środków RPO WD 
2014-2020 na remont budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Zawoni: B i C w wysokości 2.866.261,55 zł!  

AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW GMINY ZAWONIA

Projekt  jest skierowany do 33 osób w tym 
20 osób pozostających bez zatrudnienia,  za-
chowując przy tym zasadę równości kobiet 
i mężczyzn oraz do 32 osób z ich otoczenia 
z terenu Gminy Zawonia. Formalnie należy 
wspomnieć, że Gmina Zawonia na ten cel 
otrzymała dofinansowanie w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. Całkowi-
ta wartość projektu: kwota 661 701,12 zł, 
kwota dofinasowania: 562 418,47 zł. Jest to 
projekt partnerski. Naszymi Partnerami są: 
Firma UNIKA Doradztwo Unijne reprezento-
wane przez Panią Annę Jasinowską – Czarny 
oraz Stowarzyszenie Sołtysów na Rzecz Roz-
woju Gminy Zawonia reprezentowane przez 
Panią Ilonę Buczak – Badowską. Realizato-
rem Projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Zawoni, a Wnioskodawcą Gmi-
na Zawonia. 
Celem głównym projektu jest: wzrost ak-
tywnego uczestnictwa w życiu społecznym 
i zawodowym tych osób. Uczestnicy projektu 
zostaną objęci aktywizacją społeczną i za-
wodową, która umożliwi Państwu podjęcie 
zatrudnienia, wzrost kompetencji, poczucia 
sprawczości, wzrost motywacji do zmiany 
swojego położenia poprzez różnego rodzaju 
zajęcia, kursy. W pierwszych dniach miesią-
ca września 2021r. przystąpiono do promo-
cji projektu poprzez upublicznienie i roznie-
sienie ulotek dot. rozpoczęcia rekrutacji do 
projektu. Pracownicy socjalni dokonali wy-
boru uczestników. Została sporządzona lista 
uczestników. W tym samym miesiącu zostały 
podpisane kontrakty socjalne. 
Oficjalne otwarcie realizacji projektu  mia-
ło miejsce w dniu 08.10.2021r. w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Zawoni, spotkanie or-
ganizacyjne wraz z poczęstunkiem i wystę-
pem AGI DAMRYCH dla naszych odbiorców 
projektu i ich otoczenia. Program ten został 
zrealizowany w ramach partnerstwa ze Sto-
warzyszeniem Sołtysów. Dnia 18.11.2021r. 
dla uczestników i ich otoczenia (20 osób + 
19 osób z ich otoczenia)  został zorganizo-
wany przez Stowarzyszenie Sołtysów wyjazd 
do Muzeum Bombki w Miliczu połączony 
z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek. Świad-
czenie porad prawnych, zrealizowano w mie-
siącu listopadzie i grudniu 2021r.
W I kwartale (mc XI i XII-2021r.) zostały 

przeprowadzone przez firmę RECENTIA szko-
lenia dla uczestników aktywizacji społecznej 
i zawodowej, warsztaty rozwoju osobistego 
i warsztaty z zakresu technologii informacyj-
no – komunikacyjnych. Od miesiąca grudnia 
2021r. do kwietnia 2022r. trwały grupowe i in-
dywidualne spotkania z doradcą zawodowym. 
II kwartał realizacji projektu rozpoczęliśmy 
udziałem naszych uczestników i ich oto-
czenia w zorganizowanym przez partnera 
projektu Stowarzyszenie Sołtysów wystę-
pem kabaretu ,,Trzecia Strona Medalu”, 
który gościł w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Zawoni. Na bieżąco były realizowane 
kontrakty socjalne, wywiady środowiskowe 
i wypłaty zasiłków celowych ze środków wła-
snych. Uczestnicy kontynuowali w mc stycz-
niu 2022r. zajęcia z  technologii informacyjno 
– komunikacyjnych. 
Od 9 października 2021r. do końca marca 

przeprowadzono 60 h konsultacji z psycho-
logiem. Każdy z uczestników miał możliwość 
skorzystania z tej formy pomocy. Dwóch pa-
nów z aktywizacji zawodowej na przełomie 
miesiąca stycznia i lutego br. przystąpiło do 
kursu   „Operatora wózków jezdniowych z na-
pędem silnikowym oraz bezpieczną wymianą 
butli gazowej” 17 lutego przystąpili do egza-
minu i uzyskali pozytywny wynik. Kolejnym 
etapem było rozpoczęcie  zajęć dla uczestni-
ków aktywizacji zawodowej – kurs opiekuna 
osób starszych/niepełnosprawnych/niesamo-
dzielnych. Kurs ten jest  prowadzony przez 
firmę RECENTIA . 
Na przełomie maja, czerwca i lipca br. planuje 
się realizację kursu florysty i kursu usług ko-
smetycznych.  W kolejnych miesiącach  towa-
rzyszyć będą również takie zajęcia jak: Trening 
umiejętności społecznych, Warsztaty zarzą-
dzania budżetem domowym, Kurs autopre-
zentacji – zajęcia grupowe i indywidualne. 
Na bieżąco są prowadzone spotkania 
w Klubie Alkoholika, które prowadzi tera-
peuta uzależnień Pan Adam Głuszek. Ser-
decznie zapraszamy w każdy poniedziałek 
miesiąca od godziny 17:00 do godziny 19:00. 
Zajęcia  i spotkania  przeprowadzone w sali 
szkoleniowej przy Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Zawoni.

MR

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoni,  w poprzednim roku 
rozpoczął realizację projektu pod tytułem „Aktywna integracja 
w Gminie Zawonia” nr RPDS.09.01.01-02-0017/20. Okres realiza-
cji projektu od 01.10.2020 r. do 30.06.2023 r.

▪ Aktywizacja mieszkańców Gminy Zawonia
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W ramach programu szkoła otrzy-
mała grant w wys. 20054,70 zł.
Na podstawie wniosków wynikają-
cych z prowadzonych działań moż-
liwe będzie:
-wypracowanie rozwiązań na rzecz 
uruchomienia w przedszkolach/
szkołach usług asystenckich, 
-doprecyzowanie charakterystyki 
grupy dzieci/uczniów, do której po-
winny być skierowane usługi asy-
stenckie,
-wypracowanie standardów tych 
usług (obejmujące w szczególności 
opracowanie rekomendacji do roz-
wiązań prawnych oraz włączenie 
kwalifikacji „Asystowanie dziecku/
uczniowi ze specjalnymi potrzeba-
mi edukacyjnymi” do Zintegrowa-
nego Systemu Kwalifikacji). 

W ramach pilotażu zostaną prze-
prowadzone trzy typy szkoleń: 
obligatoryjne podstawowe (obo-
wiązkowe – zorganizowane przed 
rozpoczęciem działań ASPE, zakoń-
czone egzaminem dopuszczającym 
asystenta do pracy), obligatoryjne 
uzupełniające (obowiązkowe, uzu-
pełniające wiedzę i umiejętności 
uczestników, realizowane w trakcie 
pilotażu) i fakultatywne (uzupełnia-
jące wiedzę i umiejętności uczest-
ników w trakcie pilotażu, dosto-
sowane do potrzeb wynikających 
z pracy z określonym dzieckiem/
uczniem).

zDolny Ślązak UCZEŃ ZESPO-
ŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOL-

NEGO W ZAWONI LAUREATEM 
KONKURSU 

Szymon Nakonieczny uczeń klasy 
8 b Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Zawoni, został laureatem 
konkursu zDolny Ślązak z historii 
w roku szkolnym 2021/2022 z cze-
go jesteśmy bardzo dumni. 
Organizatorami konkursów od po-
nad 23 lat są Dolnośląski Kurator 
Oświaty oraz Samorząd Woje-
wództwa Dolnośląskiego nato-
miast  realizatorem Dolnośląski 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
we Wrocławiu przy współpracy 
z powiatowymi ośrodkami doradz-
twa nauczycieli oraz dyrektorami 
i nauczycielami dolnośląskich szkół. 
Konkursy mają bardzo bogatą tra-
dycję i są istotnymi elementami 
Dolnośląskiego Systemu Wspiera-
nia Uzdolnień, a ich rolą jest pro-
mowanie wartości edukacji, będą-
cej kluczem do rozwoju osobistego 
i społecznego młodych ludzi. 

W tym roku szkolnym nasz uczeń 
Szymon zrobił nam bardzo miłą 
niespodziankę. 
Szymonowi i pani Honoracie Łopy-
cie, która uczy historii serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS 
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

„ŁOWCY TALENTÓW”

Uczniowie klas 4,5, 6 i 8 wzięli 
udział w Ogólnopolskim Konkursie 
Języka Angielskiego pt. „ENGLISH 

ACE”, który odbył się 25 marca 2022 
r. Konkurs został zorganizowany w 
ramach projektu edukacyjnego 
„Łowimy Talenty”. Celem konkursu 
jest promowanie  młodych talen-
tów wśród uczniów, jest to forma 
wsparcia szkół w zakresie rozwi-
jania uzdolnień dzieci i młodzieży. 
W konkursie wzięło udział po-
nad  5 583 uczniów z 232 szkół, 
z województwa dolnośląskiego 451 
uczniów z 20 szkół.  Liczba uczest-
ników z poszczególnych klas: klasy 
4- 674, klasy 5- 588, klasy 6- 359, 
klasy 8- 822. Z naszej szkoły z klas 
4,5, 6 i 8 wzięło udział 15 uczniów, 
których zadaniem było rozwiązanie 
testu gramatyczno-leksykalnego. 
Uczniowie, którzy uzyskali naj-
większą ilość punktów to: Szymon 
Nakonieczny z klasy 8, który zajął 
12 miejsce w województwie i104 
miejsce w kraju z wynikiem 87%, 
Maja Cygan zajęła 15 miejsce 
w województwie i146 miejsce w 
kraju wynik 85%. Adam Mularski  
z klasy 5 zajął 12 miejsce w wo-
jewództwie i 114 miejsce w kraju  
z wynikiem 82%. Naszym uczniom 
i ich nauczycielom serdecznie gra-
tulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów.

DZIEŃ DZIECKA W NASZEJ 
SZKOLE

Kiedy śmieje się dziecko, śmie-
je się cały świat. Dzień Dziecka 
jest to najważniejsze święto dla 
wszystkich dzieci na całym świe-
cie, został ustanowiony w 1954 r.  
przez Zgromadzenie Ogólne Or-
ganizacji Narodów Zjednoczo-
nych (ONZ) dla upowszechniania 
ideałów i celów dotyczących praw 
dziecka zawartych w Kar-
cie Narodów Zjednoczonych. 
W Polsce ten piękny dzień jest ob-
chodzony 1 czerwca, w tym dniu dla 
dzieci organizowane są różne zaba-
wy, festyny, kawiarenki. W naszej 
szkole uczniowie również świetnie 
się bawili, było dużo radości, śmie-
chu i wspaniałej zabawy. Zobaczcie 
sami jak było wesoło, kolorowo 
i radośnie.

DZIEŃ BEZ PLECAKA
„Dzień bez plecaka” zawitał do na-
szej szkoły ku radości wszystkich 
uczniów. 
W piątek – 6 maja 2022 r. w na-

szej szkole odbył się długo ocze-
kiwany przez uczniów „Dzień bez 
plecaka” jest to wybrany przez 
samorząd szkolny dzień, w któ-
rym chętni uczniowie klas IV – VIII 
a także nauczyciele przychodzą 
do szkoły bez plecaków i toreb 
a wszystkie potrzebne im rzeczy 
przynoszą w „czymś”, co może za-
stąpić plecak, tornister lub torbę. 
Widzieliśmy w szkole sklepowe 
wózki, chlebaki, kosze na zaku-
py, poszewki na poduszki, kaski 
motorowe, pojemniki na ciasto, 
drapaki dla kota, skrzynki na na-
rzędzia, odkurzacze, opony, szaf-
ki, skrzynie i wiele innych rzeczy, 
których nie sposób wymienić. 

Czy było to wygodne? Z pewnością – 
nie! Czy było zabawne – oczywiście! 
I o to chodziło!  Idąc szkolnym ko-
rytarzem nie  sposób  było się nie 
uśmiechnąć widząc pomysłowość, 
fantazję i spryt uczniów a także 
nauczycieli, którzy również pokaza-
li swoją pomysłowość. Wszystkim 
uczestnikom zabawy dopisywał do-
bry humor towarzyszący do końca 
dnia. Na zakończenie dnia w każdej 
klasie odbyło się głosowanie gdzie 
wyróżniono jedną osobę, której 
wyobraźnia została nagrodzona. 

Nagrody w postaci kubków zo-
stały ufundowane przez Radę 
Rodziców przy Zespole Szkolno
-Przedszkolnym w Zawoni. Mimo 
świetnej zabawy i dopisujących hu-
morów wszyscy pamiętali o zdro-
wym rozsądku i bezpieczeństwie. 

Warto wspomnieć, że „Dzień bez ple-
caka” to święto, które pochodzi z USA 
i celem tego dnia jest zwiększa-
nie świadomości trudnych warun-
ków bytowych, a także problemów 
z dostępem do edukacji milionów 
uczniów w wielu zakątkach świata. 
Często zdarza się, że dzieci muszą 
chodzić pieszo, z reklamówkami lub 
trzymając rzeczy w rękach, ponie-
waż nie stać ich nawet na plecak…

Dzień bez plecaka pewnie na stałe 
zapisze się w tradycji naszej szkoły. 

A teraz zobaczcie, jak można sobie 
poradzić, gdy nie można wziąć ze 
sobą plecaka, tornistra.

BSz

▪ Pomoc dla Lenki

▪ Dzień bez plecaka. Opona, kosz na śmieci... kreatywność nie zna granic

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZAWONI

Zespół Szkolno - Przedszkolny 
w Zawoni zaangażował się w po-
moc Lence.
Lenka jest uczennicą klasy IV b 
w  naszej szkole. Dziewczynka nie-
dawno zachorowała na białaczkę, 
jest to niezwykle podstępna cho-
roba. Lenka musi stoczyć walkę 
o swoje zdrowie i życie, którą musi 
wygrać. Uczniowie, nauczycie-
le, rodzice i Rada Rodziców oraz 
wszyscy chętni zaangażowali się 
w pomoc Lence. Na terenie szkoły 
poszczególne klasy organizowały 
kawiarenki, na których sprzeda-
wano różne słodkości. Dochód ze 
sprzedaży w całości został prze-
kazany na leczenie dziewczyn-

ki. Wierzymy, że nasza uczenni-
ca wygra tą najtrudniejszą bitwę  
o swoje zdrowie i powróci do na-
szej szkoły, do swoich koleżanek 
i kolegów aby móc razem z nimi 
przeżywać sprawdziany i klasówki 
a przede wszystkim aby cieszyć się 
szczęśliwym dzieciństwem. Każdy 
kto chce wspomóc naszą uczennicę 
w walce z chorobą może wpłacić 
datek na wskazane poniżej konto: 

KONTO IMIENNE: 11 1160 
2202 0000 0001 0214 2867
TYTUŁ WPŁATY: LENA ŁUKAW-
SKA

BSz

POMOC DLA LENKI

WIEŚCI ZE SZKOŁY
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

2021/2022
W dniach 24-26.05.2022 r. 65 
uczniów z klas VIII naszej szko-
ły wzięło udział w ogólnopolskim 
egzaminie ósmoklasisty. W dniu 
24.05.2022 r. odbył się egzamin 
z języka polskiego, gdzie uczniów 
przywitała lektura pt. „Zemsta,” 
której  już dawno nie było na egza-
minie, 25.05.2022 r., był dniem eg-
zaminu królowej nauk – matema-
tyki, natomiast dzień 26.05.2022 r. 
to język angielski. Uczniowie mimo 
stresu po egzaminach wychodzili 
w dobrych humorach, miejmy na-
dzieję, że wszyscy dostaną się do 
wymarzonych szkół, czego bardzo 
im życzymy.

NARODOWY PROGRAM 
ROZWOJU CZYTELNICTWA 

DOFINANSOWANIE DLA 
BIBLIOTEKI W ZESPOLE 

SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM 
W ZAWONI

Jesteśmy dumni, że nasza szkol-
na biblioteka otrzymała w ramach 
„Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-
2025” dotację w kwocie 12 tys. 
zł na promowanie i rozwój czytel-
nictwa wśród dzieci i młodzieży. 
Szkoła do tej kwoty dołożyła wkład 
własny w wysokości 3 tys. zł. Uzy-

skane pieniądze będą przeznaczone 
w zdecydowanej części, na zakup 
różnych i ciekawych nowości wy-
dawniczych. W tym celu zostały prze-
prowadzone konsultacje (ankiety) 
z uczniami i nauczycielami, jakie 
książki powinny znaleźć się w na-
szej bibliotece aby zaspokoić gusta 
wszystkich szkolnych czytelników. 
Planowany jest również zakup no-
wych elementów wyposażenia do 
biblioteki – komputer, monitor oraz 
urządzenie wielofunkcyjne. Miej-
my nadzieję, że zarówno ucznio-
wie jak i nauczyciele znajdą wśród 
zakupionych książek coś dla siebie 
bo…”Książka jest niczym ogród, 
który można włożyć do kieszeni”.

ASYSTENT DZIECKA/UCZNIA 
ZE SPECJALNYMI POTRZEBA-
MI EDUKACYJNYMI (ASPE)

Nasza szkoła przystąpiła do projek-
tu grantowego „Asystent ucznia ze 
specjalnymi potrzebami”, którego 
celem jest realizacja działań i po-
prawa dostępności usług eduka-
cyjnych dla dzieci/uczniów ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
w tym z niepełnosprawnościami, 
którzy doświadczają ograniczeń 
w samodzielnym funkcjonowaniu 
na terenie przedszkola/szkoły (w 
tym: w szkołach niepublicznych). 
Działania pilotażowe, sprawdzają-
ce opisane poniżej założenia, będą 
prowadzone przez okres jednego 
roku szkolnego.  



zawonia.pl gokzawonia.pl

7

Z ŻYCIA SZKOŁY W CZESZOWIE

2 (27) /2022 KURiER ZAWONI

WIEŚCI ZE SZKOŁY
PAMIĘCI OFIAROM KATYNIA

W piątek, 8 kwietnia 2022 roku, 
w Szkole Podstawowej im. Ks. 
Wawrzyńca Bochenka w Czeszo-
wie, miał miejsce uroczysty apel 
upamiętniający ofiary zbrodni ka-
tyńskiej dokonanej w 1940 roku 
przez ZSRR. 

To tragiczne wydarzenie przyniosło 
ze sobą ponad 21 tys. ofiar.  Apel 
miał na celu uczczenie poległych 
w trakcie wojny i zamordowanych 
przez Rosjan Polaków.   
Uczniowie naszej szkoły, jak za-
wsze, wykazali się niesamowitymi 
zdolnościami i umiejętnościami  ak-
torskimi.  Ujawniły się także liczne 
talenty muzyczne. Na koniec pan 
K. Siwik odczytał apel poległych, 
po którym reprezentacja, wraz ze 
sztandarem, udała się na plac przy-
kościelny złożyć kwiaty i zapalić zni-
cze przy „Trzech Dębach Pamięci”.
Dziękujemy Wam, drodzy ucznio-
wie, za zaangażowanie, solidną 
pracę, godną postawę i pamięć 
o tych wszystkich, którzy odeszli.
Dziękujemy Pani Wójt Gminy Za-
wonia - Agnieszce Werście oraz  
naszej Pani Dyrektor - Elżbiecie Kę-
drze za wygłoszone przemówienia.
Licznym zgromadzonym serce 
mocniej zabiło i łza spłynęła po po-
liczku.
Niech pamięć o ofiarach Katynia 
będzie zawsze żywa w naszych ser-
cach i modlitwie.

FINALISTKA OLIMPIADY 
FRANCISZKAŃSKIEJ

Kolejny raz uczniowie z naszej 
szkoły uczestniczyli w olimpiadzie 
franciszkańskiej o św. Maksymilia-
nie Kolbe. 
Składał się z trzech etapów: szkol-
nego, diecezjalnego, ogólnopol-
skiego. Do ścisłego finału z całej 

diecezji wrocławskiej zakwalifiko-
wało się trzech uczniów, w tym Zo-
fia Kulik, która na etapie ogólno-
polskim otrzymała tytuł finalistki 
(drugi rok z rzędu).
Gratulacje dla Zosi za kolejny tytuł 
finalistki oraz p. Edyty Kopczyńskiej 
za przygotowanie do olimpiady.

FESTYN RODZINNY

W dniu 28 maja 2022 w Czeszowie 
społeczność szkolna zorganizowała 
Festyn Rodzinny. 
Przy współpracy sołectwa Czeszów 
oraz Gminnego Ośrodka Kultury w 
Zawoni przygotowano wiele atrak-
cji: dmuchany zamek, animacje, 
Bieg Przedszkolaka i Starszaka. 
Każdy uczestnik biegu otrzymał 
medal. Na miejscu można było 
skosztować pysznych ciast, dań 
obiadowych, gofrów. Największą 
popularnością cieszyły się występy 
wokalne
naszych uczniów (przygotowa-
nych przez p. Elżbietę Muszyńską) 
oraz pokaz taneczny grupy Jaskier. 
Uczniowski Klub Sportowy przygo-

tował pokaz akrobatyczny, który 
był przy okazji podsumowaniem 
prowadzonego przez p. Krzyszto-
fa Siwika projektu edukacyjnego. 
Pomimo zmiennej pogody, wszyst-
kim dopisywały humory. Dochód z 
festynu w wysokości 3500 zł zasili 
konto Rady Rodziców. Dziękujemy 
uczestnikom oraz osobom, które 
pomogły w  zrealizowaniu tego fe-
stynu.

SZKOLNE INICJATYWY INTE-
GRACYJNE

Od 1 marca 2022 w szkole w Cze-
szowie realizowany jest projekt 
„Szkolne Inicjatywy Integracyjne” 
w ramach którego prowadzone są 
zajęcia wyrównujące oraz specjali-
styczne, projektowe, wyjazdy edu-
kacyjne dla uczniów szkoły. 
Zajęcia prowadzone są z przedmio-
tów matematyczno-przyrodniczych 
oraz języka angielskiego, projekty 
zaś pozwalają na swobodę wybo-
ru tematyki i realizację pasji i za-
interesowań uczestników. Szeroka 
gama wyjazdów edukacyjnych po-

zwala na poznanie Dolnego Śląska. 
Uczestnicy odwiedzili: Ząbkowice 
Śląskie, Explorapark w Wałbrzychu 
oraz zamek Czocha. 

Wszystkie zajęcie i wyjazdy eduka-
cyjne finansowane są ze środków 
Unii Europejskiej oraz budżetu pań-
stwa.

AK

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZESZOWIE IM. KS. WAWRZYŃCA BOCHENKA

▪ Akcja Żonkile 2022

▪ SZKOLNE INICJATYWY INTEGRACYJNE. Wyjazd do Ząbkowic Śląskich

▪ Festyn rodzinny ▪ SZKOLNE INICJATYWY INTEGRACYJNE. Wyjazd do Explorapark

„Każdy czas ma swoją moralność 
(…), jest szczęściem człowieka nie 
musieć żyć w czasach, kiedy trudno 
powiedzieć co jest dobre, a co złe.”

(Marek Edelman)

„Chronić pamięć i kształtować przy-
szłość” to misja Muzeum Historii 
Żydów Polskich POLIN, które zaini-
cjowało akcje Żonkile.  
Akcja Żonkile 2022 towarzyszyła 
79 rocznicy wybuchu powstania 
w getcie warszawskim. Zbrojny 
zryw ludności zgromadzonej na te-
renie getta rozpoczął się 19 kwiet-
nia 1943, trwał do 16 maja i kosz-
tował życie ponad 56 tysięcy ludzi. 
Żonkile, kwiaty, które każdego roku 
pojawiały się pod pomnikiem po-
wstania, stały się symbolem tej 
tragicznej karty w historii Warsza-
wy. Każdego roku żółte papierowe 
kwiatki przypominają o tej despe-

rackiej walce żydowskiej ludności 
stolicy, a akcja Żonkile szczególnie 
upamiętnia powstańców w getcie.
W ramach obchodów rocznicy wy-
buchu powstania, przyłączając się 
do akcji Żonkile 2022, nasza szkoła 
zorganizowała zajęcia dla uczniów.
Klasa II  wraz z wychowawczy-
nią Joanną Freus, uczestniczyła 
w spotkaniu z panią bibliotekarką 
Elżbietą Michtą. Uczniowie  wysłu-
chali opowiadania Zofii Staneckiej 
„Pamięć drobinek”, opowiadali wra-
żenia po wysłuchaniu opowiadania 
oraz zasadzili pamiątkowe żonkile.
Uczniowie i uczennice klas 5-6 
obejrzeli film pt.  „Będę pisać”, 
który opowiada o losach dwójki 
żydowskich nastolatków przed woj-
ną i po jej wybuchu. Ich historię 
poznaje współczesna dziewczyna 
z Muranowa, której telefon nawie-
dza duch z przeszłości. Natomiast 

uczniowie i uczennice klas 7-8 
obejrzeli stworzony w stylistyce 
youtuberskiej film pt. „Muranów 
– Dzielnica Północna”. Po wyświe-
tleniu filmów wszyscy uczestnicy 
przedstawili swoje wrażenia na po-
ruszany temat.

Uczestnicy projektu z kl. 5-8 mieli 
także okazję obejrzeć prezentację 
na temat Holokaustu,  wykonaną 
przez Zuzannę Sosnowską, która 
również dodała swoje słowa ko-
mentarza do przedstawionej pracy. 
Zofia Kulik, Laura Kulka i Alicja Dłu-
bek zaprezentowały wiersze doty-
czące omawianej tematyki.
Wszyscy uczestnicy podkreślili swo-
je uczestnictwo poprzez przypięcie 
żonkila, który nosili do końca zajęć 
w szkole.

AK

AKCJA ŻONKILE 2022 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZESZOWIE  



Na zaproszenie Gminnego Ośrodka Kultury 
w Zawoni z okazji Dnia Teatru wystąpił na 
naszej scenie  Teatr Na Walizkach w przed-
stawieniu „Trzeźwy Wieczór Komediowy”. 
Mieliśmy niecodzienną okazję zobaczyć ko-
mediowy spektakl dla dorosłych w konwen-
cji kabaretu - kalejdoskop komicznych scen, 
wątków i skeczy. Artyści zaprezentowali  pro-
gram z olbrzymią dawką humoru i rozrywki. 
Twórczość Teatru Na Walizkach, to przede 
wszystkim komedie mieszczące się w kon-
wencji teatru ulicznego, teatru improwizacji, 
visual comedy oraz cyrk. Teatr występował 
na wielu imprezach teatralnych i na festiwa-
lach teatrów ulicznych w Polsce oraz wielo-
krotnie gościł za granicą, gdzie dzięki swej 

oryginalnej i „międzynarodowej” formie był 
entuzjastycznie przyjmowany. Członkowie 
Teatru Na Walizkach są zawodowymi aktora-
mi, a my z ogromnym zaszczytem mieliśmy 
okazję gościć Ich w swoich skromnych pro-
gach , dziękujemy.

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

AB
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DZIEŃ TEATRU W GMINIE ZAWONIA

27 marca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Teatru. Do wspól-
nego świętowania zaprosiliśmy naszych mieszkańców, dla których 
przygotowaliśmy małą, teatralną niespodziankę!

Na naszej scenie wystąpiły zespoły lu-
dowe AleBabki z Czeszowa, Sąsiadeczki 
z Dobrzenia gmina Dobroszyce oraz Karolin-
ka Sokołowska, która wykonała utwory solo-
we w tym 2 napisane specjalnie dla niej. Na 
wszystkich odwiedzających czekały lokalne 
stoiska, a na nich swojskie wyroby takie jak: 
aromatyczne wędliny, ekologiczne przetwo-
ry, a także rozmaite słodkości. Nie zabrakło 
kiermaszu książek z zagadkami dla najmłod-
szych, a fani rękodzieła mogli zaopatrzyć się 
w wielkanocne, własnoręcznie wykonane 
ozdoby. Odbyło się również wspólne zdobie-
nie ogromnej pisanki, w której ukryty został 
symbol kojarzący się ze Świętami Wielkanoc-
nymi, uczestnicy jarmarku musieli zgadnąć, 
co zostało ukryte w środku. Okazało się, że 
zagadka nie jest taka prosta i z małymi pod-
powiedziami padła w końcu poprawna odpo-
wiedź. W pisance został ukryty owies, który 
symbolizuje życie, odrodzenie i zmartwych-

wstanie, zgodnie z tradycją powinien znaleźć 
się na świątecznym stole. Owies symbolizuje 
także zieloną łąkę, dlatego powinno się na 
nim ustawić figurę baranka. 

Podczas Jarmarku, rozstrzygnięty został kon-
kurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną, 
jury oceniało w kategoriach: sołectwa, dzieci 
szkolne oraz dorośli indywidualnie. 
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie 
i wzięcie udziału w konkursie.

Na zakończenie Świąteczny Zając, czyli Pani 
Kasia przeprowadziła gry i zabawy dla naj-
młodszych. Dziękujemy wszystkim za przy-
bycie i do zobaczenia za rok.

AB

JARMARK WIELKANOCNY W GMINIE ZAWONIA

Tradycji stało się zadość. W sobotę 9 kwietnia odbył się Jarmark 
Wielkanocny w Gminie Zawonia, w tym roku ze względu na nie-
sprzyjającą pogodę został przeniesiony do wnętrza Gminnego 
Ośrodka Kultury.

Dlaczego Rodzinne? Badania pokazują, że 
dzieci spędzają średnio siedem godzin dzien-
nie przyklejone do ekranów komputerowych, 
telewizyjnych, tabletów lub smartfonów. 

Siedem godzin! Śmiało można powiedzieć, że 
to prawie cały czas jaki mają – oprócz snu 
i posiłków. Nie warto już pytać czy tak dłu-
gi czas przed ekranem źle wpływa na dzieci, 
bo oczywistym jest że tak. Wszyscy wiemy, 
że długi czas przed ekranem jest związany 
z długotrwałym pogorszeniem koncentracji, 
problemami ze snem, gorszą komunikacją 
społeczną, utratą innych zainteresowań czy 
brakiem ruchu. Dlatego zaproponowaliśmy 
mieszkańcom Gminy Zawonia wzięcie udzia-

łu w rodzinnych warsztatach, na których mo-
tywem przewodnim były świąteczne ozdoby,  
zabrane do domu stanowiły piękne, własno-
ręcznie wykonane dekoracje. 

Wydarzenie zostało zorganizowane w ra-
mach projektu „Otwórz się na Kulturę” Za-
danie finansowane ze środków budżetu Gmi-
ny Zawonia w ramach realizacji Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2022

KK

RODZINNE WARSZTATY Z JAJEM

Przed świętami wielkanocnymi w świetlicach Gminy Zawonia odby-
ły się  „Rodzinne Warsztaty z Jajem”. Warsztaty poprowadziła Pani 
Sylwia Piech.

▪ Warsztaty z jajem

▪ Jarmark Wielkanocny 

▪ Dzień Teatru



W obecnych czasach dążenie do bycia per-
fekcyjną osobą stało się obsesją wielu ludzi. 
Efektem tego jest utrata zdrowego podejścia 
do życia i traktowanie siebie zbyt poważnie. 
To z kolei prowadzi do kumulowania emocji 
oraz stresu, a także spadku pewności siebie. 
Co to znaczy mieć dystans do siebie? W jaki 
sposób objawia się ta umiejętność? Jak na-
brać dystansu do siebie i przestać się przej-
mować? To nie jest łatwe, dlatego mając tę 
świadomość zaprosiliśmy do siebie aktorkę 
Dominikę Gwit, która w zabawny, ale bardzo 
szczery sposób opowiedziała o życiu i o tym, 
dlaczego dystans do siebie i świata może po-
lepszyć nam jakość życia! 

Wszystkie opowiedziane historie były okra-
szone największymi hitami polskiej piosenki. 
Dziękujemy za tę cenną lekcję tolerancji, sza-
cunku i miłości do samego siebie.
Wydarzenie zostało zorganizowane w ra-
mach projektu „Otwórz się na Kulturę” Za-
danie finansowane ze środków budżetu Gmi-
ny Zawonia w ramach realizacji Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2022.

AB
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DYSTANS ALBO WSZYSCY UMRZEMY...

„Dystans, albo wszyscy umrzemy” tak brzmiał tytuł  stand upu    
muzycznego w wykonaniu Dominiki Gwit -Dunaszewskiej oraz                                
jej zespołu, który miał miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury w Za-
woni 24 kwietnia.

Ten kto uczestniczył 1 oraz 8  kwietnia w  
warsztatach z kiszenia już wie ,że „sianie 
fermentu” jest łatwe w przygotowaniu, a co 
najważniejsze zdrowe i smaczne, że kisze-
nie to prosty sposób na urozmaicenie naszej 
diety, a właściwości kiszonek sprawiają, że 
stanowią one silną broń w walce o nasze 
zdrowie. Warsztaty poprowadziła Pani Iza-
bela Marta Rasala z Klinika Słoika, Pani Iza 
to prawdziwa encyklopedia wiedzy o świecie 
kiszonek, podzieliła się z uczestnikami swoim 
praktycznym, ponad 40 letnim doświadcze-
niem w tym temacie, dzięki niej uczestnicy 
warsztatów osobiście mogli się przekonać o 
tym, jak łatwo przygotować kiszonki i dla-
czego warto je jeść, że kisić można niemal 
wszystko i zadziwiające jest, jak smaczne są 
kiszone przetwory z nieoczywistych warzyw i 

owoców. Tak naprawdę ogranicza nas tylko 
wyobraźnia.
Na miejscu wraz z Panią Izabelą gościliśmy 
Pana Adama z mobilnym straganem. Pan 
Adam na co dzień zajmuje się zielarstwem, 
głównie konopnym i w tym temacie ma 
ogromną wiedzę. My skorzystaliśmy z okazji 
rozmawiając  z Panem Adamem o jego fan-
tastycznych produktach z Ziołowa Lecznica. 
Dziękujemy wszystkim  uczestnikom warsz-
tatów, Klinika Słoika za ich poprowadzenie,  a 
Delikatesy Premium Trzebnica za pyszną bia-
łą kiełbaskę, dzięki której gotowany żur miał 
wyśmienity smak!!!
Dziękujemy Pani Izabeli za chęć dzielenia się 
wiedzą o bez wątpienia polskim superfoods. 
Kiście więc na zdrowie!

AB

KISZONKI CZYLI ZDROWIE W SŁOIKU

Uważasz, że kiszenie jest skomplikowane, czasochłonne, a kisić 
można tylko ogórki i kapustę?

Zaangażowanie mieszkańców było ogromne, 
nawet opady deszczu nie popsuły zaplano-
wanej akcji. Najmłodsi uczestnicy do Akcji 
Sprzątania Świata przygotowali się na 6+ 
dumnie maszerowali, aby posprzątać oko-
liczne lasy i tereny. Podobnie jak w ubiegłym 

roku, koordynatorem akcji był Gminny Ośro-
dek Kultury w Zawoni wraz z Gmina Zawo-
nia, partnerami akcji była Alba Trzebnica oraz 
Nadleśnictwo Oleśnica Śląska. Dziękujemy za 
worki, rękawice, odbiór i wywóz oznaczonych 
worków oraz zielona drzewka. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 
czynnie uczestniczyli w tegorocznej akcji 
Sprzątania Świata i wspólnie porządkowali 
wybrane tereny.

Tym symbolicznym gestem w dniu, w którym 
oczy nas wszystkich zwrócone są w stronę 
Matki Ziemi, wysyłamy w świat nasz manifest 
nieśmiecenia. Nie bójmy się mówić głośno 
o tym, że „wszystkie śmieci, na całym świe-
cie są nasze; te porzucone przez człowieka 
w naturze i te posprzątane przez człowieka. 
Innych na naszej Planecie nie ma.” 
Niestety statystyki pokazują, że śmieci w na-

turze jest coraz więcej. Tegoroczna akcja jest 
dowodem na to i pokazuje, że bezrefleksyj-
nie i bez troski o naszą wspólną Ziemię po-
rzucamy śmieci po prostu wszędzie. Przecież 
możemy się postarać i zrobić wszystko, aby 
zmieniać codzienne nawyki na te dobre dla 
naszej Planety. W podziękowaniu za udział 
w akcji od Nadleśnictwo Oleśnica Śląska 
otrzymaliśmy zielone drzewka, które moż-
na było odebrać w Gminny Ośrodku Kultury 
w Zawoni.

AB

SPRZĄTANIE ŚWIATA W GMINIE ZAWONIA

2 edycja Dnia Ziemi w Gminie Zawonia w tym roku odbyła się pod 
hasłem „Zainwestuj w naszą planetę”. Akcja spotkała się z dużym 
zainteresowaniem mieszkańców, sołectw oraz placówek oświato-
wych. Należy nadmienić, że w tym roku do akcji sprzątania zgłosiły 
się prawie wszystkie sołectwa gminy Zawonia, Szkoła Podstawowa 
w Czeszowie oraz liczni mieszkańcy Gminy Zawonia.

▪ Sprzątanie Świata - Dzień Ziemi ▪ Sprzątanie Świata - Dzień Ziemi

▪ Dominika Gwit ▪ Warsztaty z kiszenia
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Właśnie takie było spotkanie z cudowną Sta-
nisławą Celińską i jej zespołem. Artystka nie 
tylko bardzo szczerze opowiadała o swoim 
życiu, ale poprzez muzyczną opowieść mo-
gliśmy zobaczyć kobietę i jej walkę z prze-
ciwnościami losu, opowieść o odnalezieniu 
szansy na życie w pięknym świecie. Stani-
sława Celińska to aktorka i wokalistka, której 
praca wydaje się być nie tylko zawodem, ale 
wręcz powołaniem. Jej utwory skłaniają do 
zastanowienia, jak choćby piosenka, która 
porusza do głębi „Niech minie złość”, a której 
fragment brzmi: „Nie chcę nikogo oceniać, 
wszystkiego o nim nie wiem, wolę pochylić 
się nad kimś, niż rzucić w niego kamieniem”.
Kolejna z piosenek opowiada o tym, że 
z lękiem pomagają walczyć: wiara, nadzieja 
i miłość i właśnie te trzy wartości to credo 
Pani Stanisławy. Trudno opisywać wszyst-
kie utwory, których mogliśmy wysłuchać, 
bo każdy z nich ma głęboki sens, ogromną 
mądrość, jest prawdziwy i skłania do refleksji 
oraz zastanowienia się nad samym sobą. 

Chyba każdy kto miał przyjemność słuchać 
utworów w wykonaniu Pani Stanisławy wie, 
że emocji nie można było powstrzymać, tym 

bardziej było to trudne, bo jeśli piękna muzy-
ka połączona jest z mądrym tekstem i wspa-
niałym głosem to sami Państwo rozumiecie… 
Dziękujemy za to wyjątkowe spotkanie abso-
lutnie wszystkim, a podsumowując „Wszyst-
ko, ale to wszystko jest w nas. Wszystkie 
odpowiedzi na pytania, wszystkie decyzje, 
które należy podjąć, cała siła jaką możemy 

zebrać. Trzeba tylko to odnaleźć”

Zadanie zrealizowane w ramach dwóch pro-
jektów:
Projekt partnerski „Aktywna integracja 
w Gminie Zawonia” realizowany jest w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-
2020 współfinansowany ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Oś priorytetowa 9: Włączenie 
społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, 
Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – kon-
kursy horyzontalne. Beneficjentem Projektu 
jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Zawoni oraz projekt „Otwórz się na Kul-
turę” 

Zadanie finansowane jest ze środków bu-
dżetu Gminy Zawonia w ramach Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Uzależnień dla Gminy Zawonia na 
rok 2022.

fot : Katarzyna Kasprzak
AB

SPOTKANIE MUZYCZNE Z PRZESŁANIEM, W ROLI GŁÓWNEJ STANISŁAWA CELIŃSKA

Są takie spotkania, na które czekamy bardziej niż na inne, które 
zostają w sercu i na dłużej w naszej pamięci, które sprawiają, że 
ma się więcej siły, chęci i nadziei.

Umiłowanie i szacunek do Ojczyzny powinno 
wpajać się dziecku już od najmłodszych lat, 
często poprzez zabawę, odkrywanie nowych, 
ciekawych rzeczy czy też wspólne celebrowa-
nie świąt, dlatego 28 oraz 29 kwietnia GOK w 
Zawoni zaprosił mieszkańców Gminy Zawo-
nia  do udziału w warsztatach patriotycznych. 
Warsztaty były skierowane nie tylko do doro-
słych, ale również dzieci i młodzieży, każdy 
z nich był poprzedzony pogadanką patrio-
tyczną między innymi na temat polskich sym-
boli narodowych. Wierzymy, że dzięki takim 
warsztatom i wspólnym spotkaniom dajemy 
uczestnikom nie tylko element edukacyjny, 
ale także uświadamiamy sobie i dzieciom 
kim jesteśmy, skąd się wywodzimy, jaka jest 
nasza przeszłość, uczymy je bycia Polakami 
i miłości do kraju ojczystego. Zakładamy, że 
w wyniku organizacji różnego rodzaju wyda-
rzeń kulturalnych, w tym warsztatów poka-

zujemy przede wszystkim młodym ludziom 
te sfery życia kulturalnego, które są istotne 
w życiu człowieka, ale również wpajamy za-
sady współżycia z innymi ludźmi, kładziemy 
nacisk na to, aby byli uczciwi, wiarygodni, 
odpowiedzialni, wrażliwi na krzywdę innych, 
kreatywni, przedsiębiorczy, aby nie stosowa-
li przemocy słownej, fizycznej i psychicznej, 
mieli wysoką kulturę osobistą i gotowość do 
uczestnictwa w kulturze. Ważne jest też, aby 
przestrzegali zasad zdrowego stylu życia, nie 
ulegali nałogom, kształtowali postawy oby-
watelskie, postawy poszanowania tradycji 
i kultury własnego narodu, a także postawy 
poszanowania dla innych kultur i tradycji, po-
głębiali świadomość ekologiczną, poznawali 
dziedzictwo kulturowe naszego narodu, Eu-
ropy i świata, a przede wszystkim rozwijali 
swoje zainteresowania i pasje. Należy więc 
robić wszystko, by otworzyć nasze serca 

i umysły i w możliwie najlepszy sposób przy-
gotować dzieci do życia w społeczeństwie 
i pełnienia ról prospołecznych.

Warsztaty  Nitką Na Biało – Czerwono 
Z okazji święta Konstytucji 3 Maja na warsz-
tatach patriotycznych „Nitką Na Biało- Czer-
wono” powstała piękna mapa Polski przypo-
minająca obraz. 
Polak – patriota, Polska – moja Ojczyzna, w 
taki oto sposób roznieciliśmy iskierkę patrio-
tyzmu w naszej gminie. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział 
w warsztatach, 
Pani Danusi Krasuckiej za ich poprowadzenie 
i przygotowanie. 

Warsztaty szycia flagi 
Dzień przed Dniem Flagi RP i Świętem Kon-
stytucji 3 Maja chcieliśmy przypomnieć jak 
ważnym symbolem jest flaga, to właśnie jej 
były poświęcone drugie warsztaty patriotycz-
ne, które odbyły się 29 kwietnia w Centrum 
Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie, warsztaty 

były niepowtarzalną okazją do uszycia wła-
snej flagi. Począwszy od 2 maja 2004 roku 
oficjalnie obchodzimy Dzień Flagi Rzeczpo-
spolitej Polskiej, w tym dniu chcemy okazać 
cześć w sposób szczególny  „biało - czerwo-
nej” wywieszając ją w widocznych miejscach. 
Musimy pamiętać, że flaga państwowa jest 
ważnym symbolem narodowym, który to-
warzyszy Polakom w chwilach uroczystych 
i podniosłych. W tym też czasie w sposób 
szczególny myślimy również o pozostałych 
symbolach państwowych: Orle Białym i hym-
nie – Mazurku Dąbrowskiego.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział 
w warsztatach, a Pani Beacie Borowiak za ich 
przygotowanie i poprowadzenie. 

Dziękujemy tym bardziej wiedząc o tym, że 
„Symbole te to nie ozdobne znaki bez treści. 
To nasza historia i najlepsza tradycja. Okre-
ślają naszą tożsamość, jednoczą i świadczą 
o naszej podmiotowości. Winni jesteśmy im 
szacunek oraz zawsze godne traktowanie”.

AB

ŚWIĘTO FLAGI RP ORAZ KONSTYTUCJA 3 MAJA

Z okazji święta Flagi RP oraz Konstytucji 3 Maja Gminny Ośrodek 
Kultury zaproponował  dwa  ciekawe Warsztaty Patriotyczne prze-
prowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury oraz w Centrum Inicja-
tyw Lokalnych w Czeszowie.

▪ Muzyczne Spotkanie z Przesłaniem

▪ Warsztaty patriotyczne Nitką na Biało Czerwono ▪ Warsztaty szycia flagi
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Najczęściej obdarowujemy nasze mamy 
kwiatami, słodkimi upominkami, staramy się 
wyrazić naszą wdzięczność na wiele różnych 
sposobów, my zaproponowaliśmy oprócz 
warsztatów, coś co jest chyba najcenniejsze, 
ale jakże trudne w dzisiejszych czasach czyli 
wspólne spędzenie czasu. 

Podczas warsztatów powstały piękne ma-
kramowe lalki, przedstawiające uczestników 
warsztatów. Na wspólnych huśtawkach zna-
lazły się mamy, córki i synowie. 
Pamiętajcie, przede wszystkim liczy się pa-

mięć, bo trud i wysiłek jaki ponoszą matki 
w wychowanie dzieci jest niezmierzony, dla-
tego powinniśmy im wyrażać za to wdzięcz-
ność, a ta często gubi się w natłoku spraw 
codziennych.

Dziękujemy wszystkim mamom i dzieciom za 
udział w warsztatach, a Pani Danusi Krasuc-
kiej za poprowadzenie.

AB

WARSZTATY MAMA I JA

26 Maja w Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty z okazji 
Dnia Matki pod nazwą „Mama i Ja”, a ponieważ wszystkie mamy 
są wyjątkowe nie można traktować tego święta jak zwykłego dnia 
dlaczego więc tego nie wykorzystać i nie zrobić czegoś wspólnie? 

Celem warsztatów było uświadomienie mło-
dzieży o istniejących zagrożeniach, uza-
leżnieniach, o skutkach wynikających z ich 
nadużywania. Zwrócono przede wszystkim 
uwagę na alternatywne sposoby rozwiąza-
nia problemów, na jakie napotykają młodzi 
ludzie. 
Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach. 
Drużyny, które ze sobą rywalizowały przeka-
zywały sobie nawzajem informacje o uzależ-
niających substancjach, o formach pomocy, 
ale też o emocjach, odczuciach, o sposobach 
radzenia sobie ze stresem. 
Podczas spotkań okazało się, iż młodzi lu-
dzie wiele wiedzą o uzależnieniach. Najwię-
cej osób jako najbardziej znane przez nich 
uzależnienie podawało alkohol, ale też pale-
nie papierosów, natomiast dowiedzieli się, iż 
można się również uzależnić od leków. Mło-

dzież w naszej Gminie przyznaje natomiast, 
że bardzo dużo czasu spędzają na grach 
komputerowych i bardzo dużo korzystają 
z telefonu, często kosztem spotkania z przy-
jacielem, spaceru...

Warsztaty poprowadziła Beata Szymańska 
specjalista, pedagog z wieloletnim doświad-
czeniem. Warsztaty zrealizowane w ramach 
projektu „Otwórz się na Kulturę”

Zadanie finansowane  ze środków budżetu 
Gminy Zawonia w ramach Gminnego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Uzależnień dla Gminy Zawonia na rok 2022.

AB

WARSZTATY WY-GRAJMY Z UZALEŻNIENIEM

W dniu 20.05.2022r. i 27.05.2022r. w Szkole Podstawowej w Cze-
szowie i Ośrodku Kultury w Zawoni odbyły się warsztaty profilak-
tyczne pod hasłem Wy- Grajmy z uzależnieniem, w których udział 
wzięli uczniowie klas szóstych i siódmych.

Spotkanie z Inessa Kim , a może bardziej 
z Królową Kimchi, specjalistką kuchni kore-
ańskiej wyzwoliło w uczestnikach warsztatów 
jedzenie zmysłami i dało odpowiedź na czym 
polega tajemnica kulinarnego uniesienia.
A ponieważ jedzenie odgrywa bardzo ważną 
rolę w naszym życiu, bo poprzez spożywa-
nie posiłków poznajemy inne kultury i sma-
ki oraz doświadczamy wspaniałych doznań, 
które na długo pozostają w naszej pamięci 
dziękujemy wszystkim uczestnikom warsz-
tatów za chęć poszukiwania nietuzinkowych 
smaków, dziękujemy Iness Kim za cudowną 
atmosferę, ogrom przekazanej wiedzy, nie-

codzienne przeżycia kulinarne chociażby ta-
kie jak wyśmienity smak i zapach połączony 
z niezwykłą estetyką sztuki kulinarnej. Dzię-
kujemy za jakże mądre słowa mówiące o 
tym, że wszystko co robimy przede wszyst-
kim musimy robić sercem ϑ Spotkanie z Ines-
sa Kim to prawdziwa przyjemność, polecamy 
każdemu, a szczególnie pasjonatom kuchni 
koreańskiej.
Dziękujemy również Pani Beacie Borowiak za 
chęć pomocy.

AB

WARSZTATY Z INESSĄ KIM CZYLI KOREAŃSKI FERMENT

Koreański Ferment tak brzmiała nazwa piątkowych warsztatów, 
które odbyły się 27 maja w Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czesz-
owie. My uwielbiamy warsztaty, a już w szczególności takie, które 
nie tylko angażują wszystkich we wspólne tworzenie czegoś niepo-
wtarzalnego i prosto z serca, w tym przypadku pysznych koreań-
skich smaków, ale również rozpieszczają zmysły i pobudzają wy-
obraźnię.

▪ Warsztaty Kimchi 

▪ Warsztaty Wy-Grajmy z uzależnieniem

▪ Warsztaty Mama i Ja
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O ogromnej sile i potędze muzyki mogli 
przekonać się wszyscy, którzy w niedzielę 
29 maja o godz. 19.00 w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Zawoni brali udział w niezwykłym 
wydarzeniu jakim był koncert jednego z naj-
lepszych na świecie chórów, Narodowy Chór 
Adżarii – Batumi śpiewał dla naszej publicz-
ności w ramach XXXI Festiwalu Maj z  Mu-
zyką Dawną oraz z okazji Dnia Matki i Ojca. 
Uczestnicy koncertu mogli wysłuchać  nie 
tylko gruzińskich pieśni wykonanych na per-
fekcyjnym poziomie, ale mogli się  zachwycić 
wykonaniem w języku polskim jednej z ulu-
bionych pieśni Polaków „Hej Sokoły”. Ogrom-
nie wzruszającym momentem i ukłonem 
w stronę licznie zgromadzonej publiczno-
ści było wykonanie Mazurka Dąbrowskiego, 
moment, w którym wielu z nas uroniło łzę. 

Dziękujemy za emocje, wzruszenie, wrażli-
wość i za prawdziwą ucztę duchową. Dzię-
kujemy wszystkim za przybycie i wspaniałą 
atmosferę. Chyba nikt nie zaprzeczy, że „Moc 
muzyczna buduje więzi, łączy ludzi, wzrusza, 
koi nerwy, przynosi ulgę, rozwija, uwrażliwia, 
dodaje odwagi i sprawia, że nasze życie staje 
się pełne wartości”.

Wielkie Ukłony w stronę: 
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu (OKiS)
Akademickie Stowarzyszenie Kultury WA-
GANT, Gmina Zawonia oraz Prosto ze Wsi 
Pani Anna Duda za wspaniałości do koszyka 
dla naszych gruzińskich gości

AB

KONCERT CHÓRU ADŻARII BATUMI Z GRUZJI

 „Istotnie, muzyka to coś wspaniałego i niezwykłego. Potrafi nie 
tylko przenosić nas w niebiańskie rejony, uspokajać nawet w bar-
dzo trudnych chwilach, dodawać siły, gdy inne środki zawodzą, ale 
też łączyć i znosić podziały. Co to za siła!” J.Maksymiuk

▪ Koncert Batumi 

4 czerwca właśnie z tej okazji Gminny Ośro-
dek Kultury przygotował dla najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy mnóstwo atrak-
cji, chcieliśmy Wam ten dzień umilić i sprawić 
żeby na każdej małej buzi pojawił sie ogrom-
ny uśmiech i szczęście. Mamy nadzieję, że 
każdy znalazł coś dla siebie i nie było ani jed-
nej osoby, która nie spędziłaby  dobrze so-
botniego popołudnia:)  Wszystkim dzieciom 
tym małym i tym dużym  jeszcze raz  życzy-
my wszystkiego najlepszego i oczywiście do 
zobaczenia za rok :) 
Dzień Dziecka odbywał się  również w wie-

lu sołectwach Gminy Zawonia. Na każdym z 
nich Organizatorzy przygotowali wiele atrak-
cji i niespodzianek. Dzięki wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do organizacji święta dla 
naszych najmłodszych mieszkańców Dzień 
Dziecka w Gminie Zawonia trwał ponad ty-
dzień.
Dziękujemy za pomoc i wsparcie Gmina Za-
wonia, firma AdVeno, Aglomeracja Wrocław-
ska, OSP Zawonia,  Pan Dariusz Kowalkow-
ski- Polska Federacja Taekwon-do.

fot. Sandra Korczak

DZIEŃ DZIECKA W GMINIE ZAWONIA
Pewnie wielu z Was pomyśli ....szkoda, że Dzień Dziecka jest tylko 
raz w roku, bo to czas, na który czekają zarówno starsi, jak i młodsi.

▪ Dzień Dziecka 2022 ▪ Dzień Dziecka 2022

▪ Dzień Dziecka 2022 ▪ Dzień Dziecka 2022

▪ Dzień Dziecka 2022 AB
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Pod hasłem „Łączy nas pamięć” pracownicy 
Gminnego Ośrodka Kultury i Klub Seniorek w 
Zawoni wraz z Panią Wójt Agnieszką Werstą 
akcję rozpoczęli wspólnym sadzeniem żonkili 
w wyznaczonych strefach terenu przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury.

Po posadzeniu żonkili – symbolu zbiorowej 
pamięci – Uczestnicy Wydarzenia udali się do 
GOK-u na film pt. „Nie było żadnej nadziei. 
Powstanie w getcie warszawskim 1943” 
w reżyserii Kamy Veymont i produkcji Mu-
zeum Historii Żydów Polskich POLIN. Film 
został zrealizowany w ramach programu 
„Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” dzięki 
wsparciu udzielonemu z funduszy norwe-
skich i EOG przez Islandię, Liechtenstein 
i Norwegię.
Film o powstaniu w getcie warszawskim skła-
da się z trzech spójnych części. Pierwsza – 
przedstawia sytuację Żydów w przedwojen-
nej stolicy oraz historię getta warszawskiego 
do momentu wybuchu powstania przy użyciu 
niepublikowanych wcześniej archiwalnych 
zdjęć i filmów z Muzeum Holokaustu w Wa-
szyngtonie, Shoah Foundation i Filmoteki 
Narodowej. Sercem filmu jest opowiedzenie 
przebiegu powstania metodą animacji, dzięki 
czemu został on przedstawiony z całym ła-
dunkiem emocjonalnym. Ostatnia część to 
materiał pokazujący upamiętnienie polskich 
Żydów w przestrzeni współczesnej Warsza-
wy, na wystawie w Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN oraz obecny wygląd miejsc 

związanych z gettem warszawskim. Wyświe-
tlony film został poszerzony o relacje świad-
ków powstania w getcie.
Etapem zwieńczającym spotkanie były wła-
snoręcznie wykonane papierowe żonkile. 

Aby upamiętnić ofiary tego wydarzenia Filia 
GBP w Czeszowie włączyła się w akcję spo-
łeczno-edukacyjną „Żonkile”.  20 kwietnia go-
ściliśmy w bibliotece uczniów klasy II Szkoła 
Podstawowa im. ks. Wawrzyńca Bochenka w 
Czeszowie wraz z Panią Anną Freus. Spotka-
liśmy się, aby uczestniczyć  w dziesiątej, jubi-
leuszowej, akcji społeczno-edukacyjnej Żon-
kile. Na znak uczestnictwa  wszyscy otrzymali  
żółty żonkil, symbol pamięci. Na bibliotecz-
nym spotkaniu uczniowie wysłuchali niezwy-
kłą historię małych stworzonek – drobinek, 
które chciały, aby ich dzieje były zapamię-
tane, opowiadanie „Pamięć drobinek”  Zofii 
Stanieckiej. Omawiając przeczytaną historię, 
rozmawialiśmy jak dbać o zachowanie pa-
mięci, i jak ważna jest PAMIĘĆ. Na zakończe-
nie spotkania, przed biblioteką zasadziliśmy 
symboliczne żółte żonkile.

Głęboko wierzymy, że pamięć o przeszłości 
jest jedną z nadrzędnych wartości, które nas 
jednoczą i nadają nam wspólną tożsamość. 
Nasza akcja podkreśliła siłę wspólnoty, zna-
czenie solidarności oraz potrzebę pielęgnacji 
zbiorowej pamięci.

MM, EM

AKCJA ŻONKILE W GMINIE ZAWONIA

19 kwietnia b.r. przypada 79. rocznica wybuchu powstania w get-
cie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas 
II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego 
w okupowanej Europie. Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich 
POLIN organizuje corocznie akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile” 
w której mieszkańcy Gmina Zawonia również wzięli udział.

▪ Akcja Żonkile - Filia GBP w Czeszowie

▪ Akcja Żonkile - GBP w Zawoni

Jeżycjada to powieść mieszcząca się w 23 to-
mach i opowiada o losach najbardziej znanej 
poznańskiej rodziny Borejków i ich przyjaciół. 
Wierni czytelnicy traktują bohaterów jak naj-
bliższych przyjaciół, towarzyszą im w przeróż-
nych perypetiach, w trudnych i szczęśliwych 
chwilach. Po Jeżycjadę sięgają całe pokolenia, 
poszczególne części zna niejedna prababcia, 
babcia, matka i córka i wnuczka. Części Jeży-
cjady można czytać we wskazanej kolejności, 
zgodnej z datą wydania lub dowolnie – nieza-
leżnie od układu całej serii. Każda z części Je-
życjady poświęcona jest innemu bohaterowi. 
Takie akcje jak ta niosą wiele przesłań, to 
nie tylko wracanie  pamięcią do najważniej-
szych momentów z życia rodziny Borejków, 
ale także dzielenie się radością czytania. 

Do tego wyjątkowego wydarzenia zaprosi-
liśmy gości specjalnych oraz czytelników, 
którzy umilili nam czas i przeczytali wybrane 
fragmenty Jeżycjady. We wspólnym czytaniu 
wzięło udział 18 osób, pani Agnieszka Wersta 
Wójt Gminy Zawonia, dyrektorzy szkół, na-
uczyciele i uczniowie, czytelnicy, dyrektorzy 
i kierownicy jednostek samorządowych oraz 
bibliotekarki. wszystkim serdecznie dzięku-

jemy za udział. Każdą z czytających osób 
utrwaliłyśmy w migawkach filmowych, które 
prezentowane były na naszym bibliotecznym 
kanale YouTube, oraz stronach FB bibliotek.  
Kto jeszcze nie oglądał zapraszamy na nasz 
kanał. 

W Trakcie trwania akcji bibliotece w Zawoni 
powstał Zakątek Jeżycjady gdzie wyekspo-
nowaliśmy wszystkie dostępne w bibliotece 
tomy. Już widzimy efekty naszych działań, 
trochę zapomniane historie rodziny Borejków 
znów cieszą się popularnością.

A my zachęcamy, czytajcie Jeżycjadę Małgo-
rzaty Musierowicz , to nie tylko wzruszające 
i humorystyczne opowieści o losach fascy-
nującej rodziny. Znajdziecie tam wartościo-
we przesłania, wątki historyczne, społeczne 
i polityczne. To powieści przepełnione emo-
cjami, pozwalają poczuć niezwykłą, urzeka-
jącą atmosferę i ciepło rodzinne – i to jest 
ich siła, bo w literaturze szukamy mądrości, 
szacunku ale także niebanalnego humoru.

EM

VI OGÓLNOPOLSKIE CZYTANIE JEŻYCJADY W  GMINIE ZAWONIA

Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoni po raz pierwszy przystąpiła 
do Ogólnopolskiego Czytania Jeżycjady Małgorzaty Musierowicz, 
popularnej i lubianej autorki książek dla młodzieży. Organizatorem 
akcji jest Wydawnictwo Akapit Press.

▪ VI OGÓLNOPOLSKIE CZYTANIE JEŻYCJADY W  GMINIE ZAWONIA. Czyta Wójt Gminy 
   Zawonia - Agnieszka Wersta
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Formą rozrywki intelektualnej był Escape 
room - prawdziwa bomba interaktywnych 
zagadek i łamigłówek. Nie było czasu na 
nudę, liczyła się każda sekunda, bowiem 
zrozpaczonej Bibliotekarce Magdzie złośliwy 
chochlik schował klucze, bez których nie mo-
głyśmy wydostać się z biblioteki. 

Naszym zadaniem było je odnaleźć. Przy 
okazji poszukiwań Panie poznały tajniki klu-
cza w ułożeniu księgozbioru w Bibliotece, 

różnorodne szyfry, tytuły książek i pisarzy 
godnych zapamiętania. Misja zakończyła się 
sukcesem - zadowolonym Łamaczkom szy-
frów udało się odzyskać klucze :)

MM

ESCAPE ROOM Z PANIAMI Z KLUBU SENIORA

Jedno z czwartkowych spotkań z Paniami z Klubu Seniora zmieniło 
nieco konwencję.

Dzielną grupą, która - pomimo niezachęca-
jącej pogody - przybyła z Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego w Zawoni pod opieką Pani 
Katarzyny Pawelec i Wioletty Hołówki do 
Biblioteki, była grupa „Biedronek”, 3-letnich 
przedszkolaków. Podczas naszego spotkania 
dzieci dowiedziały się m.in. co to jest i w jaki 
sposób służy ludziom biblioteka, jakie są ko-
rzyści płynące z zapisania się do niej. 
Po części zapoznawczej przystąpiliśmy do 
właściwego clue spotkania. Tematem prze-
wodnim marcowo-kwietniowej Poczytajki 
była „Wiosna”, a Małym Uczestnikom odczy-
tane zostały zagadki nawiązujące do Wiosny 
i jej pierwszych oznak. Dzieci wywiązały się 
z tego zadania znakomicie. Jako, że marzec 
jest miesiącem dedykowanym teatrowi, dzie-
ciom w dalszej kolejności przedstawione zo-
stało opowiadanie „Brzydkie kaczątko” Han-
sa Christiana Andersena 
w postaci Teatrzyku Kamishibai - wywo-
dzącej się z Japonii techniki czytania i pre-
zentacji książki obrazkowej, inaczej teatru 

obrazkowego lub teatru ilustracji. Przygód 
małego Brzydkiego Kaczątka dzieci słucha-
ły z zaciekawieniem, a po przedstawionym 
teatrze zilustrowały na specjalnie przygoto-
wanych stronicach książki Brzydkie Kaczątko, 
Panią Wiosnę oraz przyrodę budzącą się do 
życia. Jak się okazało, zawońskie 3-latki to 
mali-wielcy artyści, z wielkim zapałem i en-
tuzjazmem rysowały przepiękne scenki oraz 
chętnie opowiadały, co stworzyły, jednocze-
śnie udowadniając, że słuchały bardzo uważ-
nie przeczytanej historii. 
Po słuchaniu i rysowaniu nadszedł czas na 
ćwiczenie spostrzegawczości i umiejętności 
kojarzenia. Posłużyła nam do tego plansza 
pt. „Co nie pasuje do wiosny?” Mali Uczest-
nicy przyporządkowali zadziwiająco spraw-
nie i szybko wszystkie obrazki kojarzące 
się z zieloną porą roku oraz wypadającymi 
wówczas Świętami Wielkanocnymi. Ostat-
nim etapem spotkania była zabawa rucho-
wa, podczas której dzieci zbierały biedronki 
nieoczekiwanie rozgoszczone i przycupnięte 

na całej przestrzeni biblioteki. Zbieranie tych 
uroczych owadów przyniosło dzieciom wiele 
śmiechu i zabawy, a jednocześnie oswoiło je 
z przestrzenią biblioteczną.
Przyjemne spotkanie z Najmłodszymi zakoń-
czyło się uhonorowaniem Małych Czytelników 

Dyplomem Dzielnego Uczestnika Bibliotecz-
nej Wiosennej Poczytajki oraz czekoladowym 
zającem wielkanocnym.

MM

WIOSENNA BIBLIOTECZNA POCZYTAJKA

Za nami kolejna wspaniała przygoda podczas Wiosennej Bibliotecz-
nej Poczytajki.

Na kwietniowym wydarzeniu „Zwykli-nie-
zwykli” gościliśmy w bibliotece panią Łucję 
Szajdę, mieszkankę Trzęsowic, która od kilku 
dekad zajmuje się leczeniem ludzi, których 
określa jako CUD - ciało-umysł-dusza.
Pani Łucja jest specjalistą psychologiem kli-
nicznym oraz certyfikowanym specjalistą  
psychoterapii uzależnień i współuzależnienia 
oraz biegłym sądowym. Pani Łucja pracuje 
z osobami uzależnionymi m.in. od alkoholu, 
hazardu, zakupów, Internetu, gier kompute-
rowych. 
Spotkanie było bardzo pokrzepiające, dawało 
mnóstwo nadziei i aż iskrzyło się od pozytyw-
nej aury, ale zacznijmy od początku. 
Pani Łucja jest osobą pełną wiary, ciepła, 
optymizmu i ogromnej wrażliwości. Tę swoją 
energię z łatwością przekazuje otaczającym 
ją ludziom. Ci, co słuchali uważnie, na pew-
no doszli też i do drugiego znaczącego wnio-
sku - Pani Łucja jest profesjonalistką, osobą 
o silnym charakterze, niezłomnym harcie 

ducha i dokładnie wiedzącą, czego chce od 
życia i czerpiącą z niego pełnymi garściami. 
Opowiadała nam trudne początki pracy jako 
psycholog, kiedy jeszcze w szpitalach kilka 
dekad temu traktowano pacjentów z niena-

leżytym szacunkiem, czy wręcz brutalnie się 
z nimi obchodzono. Po objęciu kierownic-
twa w kilku klinikach (np. dziecięcej czy ds. 
uzależnień) wprowadzała radykalne zmiany, 
walczyła o godne traktowanie pacjentów, 
o nadanie numeru chorobom wcześniej za 
takowe nieuważane, a przy tym każdego pa-
cjenta traktując indywidualnie, skupiając się 
maksymalnie na jego problemach. Rozmowa 
miała bardzo absorbujący charakter, a wpla-

tane anegdoty z pracy psychologa ożywiały 
nasze spotkanie. Dowiedzieliśmy się o współ-
czesnych metodach pracy psychologa oraz 
tych wypracowanych sobie przez Panią Łu-
cję. Nasz Gość uświadomił nam również, że 
obecnie wiele ludzi potrzebuje pomocy psy-
chologa, że powrót do zdrowia to wieloletnia 
praca nad samym sobą, że warto korzystać 
z pomocy specjalisty oraz przełamywać tabu 
związane z taką pomocą. Podczas spotkania 
dowiedzieliśmy się także, jak to się stało, że 
Pani Łucja jako rodowita mieszkanka Wał-
brzycha zamieszkała w gminie Zawonia. 
Nasz Gość udowodnił nam, że to co robi, to 
Jej życiowa ścieżka, którą świadomie sobie 
wybrała i dzięki której jest w życiu szczęśliwa 
i spełniona oraz czuje satysfakcję, kiedy jej 
leczenie odnosi sukcesy.
Spotkanie mogłoby trwać wiele godzin, po-
nieważ rozmowy o psychologii, zdrowiu oraz 
pozytywnych emocjach są tematami jak rze-
ka. Jest wiele wątków, które można by i nale-
żałoby poruszyć. Warto było wysłuchać Pani 
Łucji, snutej przez nią historii i warto było 
ponapawać się tak ogromną energią oraz 
wewnętrzną radością z bycia sobą.

MM

ZWYKLI-NIEZWYKLI. SPOTKANIE Z ŁUCJĄ SZAJDĄ „POROZMAWIAJMY”

Za nami kolejne spotkanie z cyklu „Zwykli-niezwykli” pod tytułem 
„Porozmawiajmy”. Cieszymy się ogromnie, że nasze przybliżanie 
mieszkańców z pasjami i talentami cieszy się zainteresowaniem 
wśród Was!

▪ Zwykli-Niezwykli. Spotkanie pt. „Porozmawiajmy” z Łucją Szajdą

▪ Wiosenna Biblioteczna Poczytajka

▪ Zabawa w Escape room
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Tradycyjnie ten tydzień  rozpoczęliśmy od 
Dnia Bibliotekarza. Były życzenia i ciepłe sło-
wa od władz, współpracowników i od Was, 
drodzy czytelnicy. Za wszystkie pięknie dzię-
kujemy.
Wszyscy marzymy o podróżach do pięknych 
i egzotycznych miejsc, a my czytelnicy często 
chcielibyśmy znaleźć się w miejscach akcji 
czytanych powieści. Wszystkich miłośników 
książek odwiedzających nasze biblioteki za-
prosiliśmy do udziału w literackiej zabawie 
pt.  „Jaka Cię czeka podróż do wyobrażone-
go ŚWIATA?”.  Każdy miał sposobność wylo-
sować takie miejsce i znaleźć się tam wraz 
z bohaterami czytanych powieści.
Tym czytelnikom, którzy z różnych względów 

nie mogli odwiedzić biblioteki zaproponowa-
liśmy udział w quizie on-line  pt. „Gdzie jest 
ten ŚWIAT?”. Tu uczestnicy odgadywali gdzie 
na mapie świata znajdują się literackie kra-
iny znane z książek fantasy.  Nie lada gratką, 
zwłaszcza dla najmłodszych, był usytuowany 
w przestrzeni biblioteki w Zawoni zakątek pi-
sarski  pt. „ŚWIAT literatury”. 

Można było tutaj zobaczyć różne sprzęty z mi-
nionego wieku, część z nich stanowiła dawne 
wyposażenie biblioteki. Było to miejsce gdzie 
czytelnicy chętnie robili sobie pamiątkowe 
zdjęcie oraz wpisywali się do wyłożonej w 
tym miejscu Księgi Pamiątkowej Gości.
Swoją niecodzienną pasją podzieliła się na-

sza bibliotekarka Magdalena Musiał, która 
zaprezentowała swoje trzy prace - diora-
my. Jej miniaturowe światy budziły zachwyt 
wśród odwiedzających bibliotekę. W stwo-
rzonych przez nią mikro przestrzeniach mo-
gliśmy dostrzec pełno bibelotów, miniatu-
rowe mebelki, mnóstwo maleńkich książek, 
a każdy element precyzyjnie wykonany. 
Widać gołym okiem, że pani Magda kocha 
książki, w różnych jej wymiarach.
„Książki z czterech stron ŚWIATA” to ty-
tuł wystawy zaprezentowanej w bibliotece 
w Czeszowie, jak sama nazwa wskazuje, 
wyeksponowana została literatura światowa 
z całego świata (dostępna w bibliotece). 
Książki można było nie tylko oglądać, ale tak-
że wypożyczyć.
To, że „Książki zmieniają ŚWIAT” wiemy 
wszyscy, z tą myślą przygotowaliśmy kier-

masz książek  wychodząc z nimi poza mury 
biblioteki i oferując mieszkańcom zakup ksią-
żek za symboliczną złotówkę.

Tradycyjnie w Tygodniu Bibliotek byliśmy 
bardzo wyrozumiali dla wszystkich zapomi-
nalskich zachęcając ich do skorzystania  ze 
„ŚWIATłej amnestii”!
I mamy nadzieję, że ten świat pokazałyśmy 
w bibliotece.

Wszystkim dziękujemy za wspólne świętowa-
nie, zachęcamy do częstego  odwiedzania bi-
bliotek, bo tu jest „świat w jednym miejscu”.

EM

TYDZIEŃ BIBLIOTEK

Intensywny i pełen niecodziennych wydarzeń miesiąc maj dobie-
ga końca, czas na podsumowanie Tygodnia Bibliotek. W tym roku 
świętowaliśmy  pod hasłem „Świat w jednym miejscu”.

I cóż to były za spotkania! Emanowały 
mnóstwem niespożytej energii, wytrwałości 
i prawdziwie dziecięcej radości.
Na początek Pierwszoklasiści zaznajomieni 
zostali ze zbiorami bibliotecznymi, układem 
rozmieszczenia księgozbioru bibliotecznego, 
regulaminem korzystania z biblioteki pu-
blicznej oraz zasadami wypożyczenia książek 

i audiobooków. Nie zabrakło również lekcji 
nt. prawidłowego postępowania z książkami, 
a wszystko to w lekkiej i zabawnej formie 
przekazu.
W dalszej części spotkań, w celu oswojenia 
się z przestrzenią oraz nomenklaturą biblio-
teczną dzieci losowały około książkowe za-
gadki lub zadania do wykonania. Zadania nie 

były proste i oczywiste, ale tak zdolne, ener-
giczne i pomysłowe grupy bezbłędnie sobie 
poradziły z każdym z nich.
Po zabawach wprowadzających i integracyj-
nych przystąpiliśmy do właściwego clue spo-
tkania - zabawy detektywistycznej. Podczas 
gry dzieci rozwiązywały różnego typu biblio-
teczne zagadki, zadania i rebusy, za co na-
grodą były literki. Z nich ułożyły hasło, które 
było rozwiązaniem zabawy. Dodam tylko, że 
hasło było bardzo długie, składało się z 32 
liter... Czy ktoś z Was odgadnie, o jakie ha-
sło chodzi? Na koniec Pierwszoklasiści wzięli 
udział w zabawie ruchowo-artystycznej, pod-

czas której powstał przepiękny (i o niebo lep-
szy od oryginału!) portret Pani Bibliotekarki 
Magdy. Dzieci udowodniły, że potrafią grać 
i bawić się zespołowo, a powstałe dzieło jest 
tego najlepszym przykładem.
Przyjemne spotkania zakończone zostały 
uhonorowaniem naszych Małych Czytelników 
Dyplomem i Medalem Małego Czytelnika oraz 
słodkim poczęstunkiem. Dzieci nie omieszka-
ły również zjechać windą, która robi za nie 
lada atrakcję każdego bibliotecznego spotka-
nia z Najmłodszymi.

MM

SPOTKANIE Z PIERWSZOKLASISTAMI „CO WIESZ O KSIĄŻKACH I BIBLIOTECE”

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Zawoni zostały zorganizowane 
spotkania pt. „Co wiem o książce i bibliotece?” dla uczniów z klas 
pierwszych z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoni  pod opie-
ką Pani Karoliny Walaszczyk-Knefel, Aleksandry Pasierskiej, Edyty 
Farganus i Marceli Szymańskiej.

▪ Spotkanie z klasą Ia ▪ Spotkanie z klasą Ib

▪ Tydzień Bibliotek - „Zakątek pisarza”▪ Tydzień Bibliotek - „Biblioteczny ŚWIAT w miniaturze”
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