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Dożynki to czas podziękowań dla rolników za ich 
ciężką pracę, dzięki której na naszych stołach nie 
brakuje chleba i innych owoców ich pracy. Dożyn-
ki to także święto mieszkańców, którzy w radosnej 
atmosferze mogą biesiadować wspólnie z sąsiadami, 
znajomymi i przyjaciółmi.

Narodowe Czytanie 2022 
w Gminie Zawonia!

Po raz kolejny miłośnicy literatury spotkali się, by czy-
tać największe dzieła polskiej literatury i tym samym 
włączyć się w akcję Narodowego Czytania. Tegorocz-
ną lekturą został zbiór poezji naszego Narodowego 
Wieszcza Adama Mickiewicza „Ballady i Romanse”.

Wakacyjny czas to gratka przede wszystkim dla naj-
młodszych. W tym roku Gminny Ośrodek Kultury 
przygotował bardzo ciekawą i różnorodną ofertę m.in. 
zajęcia z edukacji 3D, zajęcia wokalno - taneczne, 
urozmaicone zajęcia we współpracy z Aglomeracją 
Wrocławską oraz wakacje w sołectwach Gminy Zawo-
nia.strona 8-9strona 14 strona 12

Dożynki Gminne 2022! Wakacyjne Wędrówki po Gminie 
Zawonia 

strona 3
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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!
Oddaję w Państwa ręce 3 numer „Kuriera Zawoni”. 
Na łamach gazety powspominamy mile spędzony czas na Dożynkach Gminnych, które odbyły się 
w Zawoni. Serdecznie dziękuję wszystkim przybyłym na nasze święto, podczas którego pogodnie, 
radośnie i przyjemnie spędziliśmy wspólnie czas. 

Niedawno miałam przyjemność podpisać umowę na wykonanie przebudowy i rozbudowy oczysz-
czalni ścieków w miejscowości Sucha Wielka, która opiewa na największą w historii gminy kwotę 
17 mln 429 tys. 100,04 zł. Było to możliwe dzięki rekordowemu dofi nansowaniu, jakie otrzymaliśmy 
z programu pn. Polski Ład. Ww. środki fi nansowe zapewnią naszej gminie stabilny rozwój i realiza-
cję tak bardzo oczekiwanej i ważnej inwestycji.

Na łamach gazety przeczytacie Państwo o wspaniałych Jubilatach obchodzących 50 rocznicę ślubu, 
o planach na budowę świetlicy w Tarnowcu, inwestycjach drogowych oraz środkach przeznaczonych 
na ochronę naszych wspaniałych zabytków. Parter Urzędu Gminy doczekał się remontu. Niebawem 
stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz CEIDG będzie tam przeniesione, co 
ułatwi dostępność usług oraz komfort korzystających.

Młodzież gminną zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w zgłaszaniu swoich kandydatur do II 
kadencji Młodzieżowej Rady Gminy, a także czynnego udziału w wyborach do Młodzieżowej Rady 
Gminy, które zaplanowane zostały na dzień 4 października br. 

Przypomnimy także SNOB-a, czyli wydarzenie pn. „Chodźmy lasem z mapą i kompasem”. Nie za-
braknie także wydarzeń ze szkół gminnych oraz informacji z sołectw. Omówimy także liczne, bardzo 
interesujące wydarzenia organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Bibliotekę.

Życzę wszystkim zatem miłej lektury oraz zapraszam na kolejne wydarzenia kulturalne organizo-
wane przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Zawoni, a także zachęcam do zapoznania się 
z programem zajęć GOK-u, których realizacja rozpocznie się początkiem października. Niech jesien-
na pora będzie czasem spokoju i wytchnienia przed ostatnim kwartałem tego roku.  

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

Z pozdrowieniami
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Podczas podpisania umowy obecni byli także: 
Pan Piotr Buzar – Menedżer ds. rozwoju rela-
cji społecznych Zespołu Południe z ramienia 
Banku BGK tj. Banku Gospodarstwa Krajowe-
go, który jest Opiekunem Programu Rządo-
wy Fundusz Polski Ład dla Regionu Dolnoślą-
skiego, Pani Małgorzata Szczygło – Dyrektor 
Działu Ofertowego w firmie  Newater Sp. 
z o.o. Sp. k., która sporządziła zwycięską 
ofertę, Pan Robert Krawiec – Dyrektor Tech-
niczny w firmie  Newater Sp. z o.o. Sp. k., 
pełniący funkcję Kierownika Budowy w ww. 
umowie, Pan Robert Janicki – Przedstawiciel 
Wykonawcy tj. firmy  Newater Sp. z o.o. Sp. 
k. oraz Pani Magdalena Szczuplak – Kierow-
nik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochro-
ny Środowiska w Urzędzie Gminy Zawonia, 
która będzie sprawować pieczę nad realizacją 
umowy. Pani Magdalena jest w naszym gmin-
nym zespole od czerwca tego roku. 

W ramach ww. kwoty ma być wykonane za-
danie pn. “Przebudowa i rozbudowa oczysz-
czalni ścieków w miejscowości Sucha Wielka”. 
Umowa zawarta została z konsorcjum firm: 
z liderem konsorcjum firmą Newater 
Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gdańsku oraz 
partnerem konsorcjum Sebastianem Wdo-
wiakiem prowadzący działalność gospo-
darczą pod nazwą Firma Ogólnobudowlana 
MAS-BUD Sebastian Wdowiak z siedzibą 

w Ścinawie. Termin zakończenia realizacji 
ww. umowy ustalono do 24 miesięcy od daty 
jej podpisania, przy czym w ramach umowy 
przewidziano dwa etapy realizacji ww. tj.: 
Etap I – projektowanie i uzyskiwania ko-
niecznych decyzji administracyjnych. Zakoń-
czenie tego etapu przewidziano najpóźniej 
do  9 miesięcy od daty podpisania umowy;
Etap II – realizacja robót budowlanych. Za-

kończenie tego etapu przewidziano najpóź-
niej do dnia 11.09.2024 r.
Zarówno firma Newater Sp. z o.o. Sp. k. jak 
i Firma Ogólnobudowlana MAS-BUD Seba-
stian Wdowiak realizowały już szereg pro-
jektów i zadań związanych z przebudową 
i rozbudową oczyszczalni ścieków. 
Firmę Newater Sp. z o.o. Sp. k, która działa 
na rynku od 2019 r. tworzy kadra pracow-
nicza mająca ponad 20 letnie doświadczenie 
w tej branży oraz realizowała m.in. takie za-
dania jak: 
    • rozbudowa i przebudowa oczyszczalni 
ścieków w Opatowie, 
    • rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pro-
szowicach.
Natomiast działająca od 2006 r. Firma Ogól-

nobudowlana MAS-BUD Sebastian Wdowiak 
realizowała szereg zadań związanych z prze-
budową oczyszczalni ścieków., w tym m.in.:
    • rozbudowa oczyszczalni ścieków byto-
wych w Wąsewie;
    • rozbudowa oczyszczalni ścieków byto-
wych w Fałkowie;
    • rozbudowa oczyszczalni ścieków byto-
wych w Skomlinie. 

Obie firmy jako konsorcjum realizują obec-
nie prace w oczyszczalni ścieków bytowych 
w Gminie Dobroszyce.

Ta konieczna jak i niezwykle ważna społecz-
nie oraz środowiskowo inwestycja, w ramach 
której zostanie zaprojektowana i wykona-
na przebudowa starej oczyszczalni ścieków 
typu stawowego, działająca w technologii 
„Lemna”, na nowoczesną oczyszczalnię me-
chaniczno-biologiczną, nie byłaby możliwa, 
gdyby nie pozyskane środki zewnętrzne 
z Polskiego Ładu tj. 12 mln 800 tys. zł oraz 
2 mln 300 tys. zł, co do daje łącznie kwo-
tę 15 mln 100 tys. zł. Dzięki otrzymanemu 
wsparciu będziemy mogli rozbudowywać sieć 
kanalizacji sanitarnej oraz zwiększyć wydaj-
ności pracy oczyszczalni i przyjmowanych 
ścieków bytowy z obciążenia 2100 RLM na 
ok. 5500 RLM. 
Warto przy tym zaznaczyć, że liczba miesz-
kańców naszej gminy stale wzrasta, co też 
ma przełożenie na ilość oddawanych ścieków. 
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwa-
niom z radością przestępujemy do realizacji 
ww. inwestycji. O postępach prac będziemy 
informować na bieżąco.

AAS

PRZEBUDUJEMY I ROZBUDUJEMY OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW W SUCHEJ WIELKIEJ!

Dzień 12 września br. zapisze się dla Gminy Zawonia jako bardzo 
wyjątkowy. To właśnie w tym dniu doszło do podpisania przez 
Wójta Gminy Zawonia Agnieszkę Werstę, Skarbnika Gminy Zawo-
nia Jadwigę Kaczmarek oraz Pana Roberta Malika – Prezesa Zarzą-
du Newater Sp. z o.o. Sp. k. – umowy, która opiewa na najwyższą 
jak dotąd w historii gminy kwotę – 17 mln 429 tys. 100,04 zł.

REMONT DROGI WE WSI MIŁONOWICE

Zakres prac obejmuje wykonanie m.in.: na-
wierzchni jezdni na długości 973 mb i po-
wierzchni 3982 m2, poboczy z kruszywa 
łamanego, nowego oznakowania dla remon-
towanego odcinka drogi, renowacji odcinków 
rowu i umocnienie skarp na wlotach do prze-
pustu itd.

Ww. inwestycja wyceniona została na kwotę: 
1 257 179,77 zł. Na ten remont Gmina Zawo-
nia uzyskała dofinansowanie w 50% ze środ-
ków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zakończenie prac przewidziane jest do dnia 
19 grudnia 2022 r.

To kolejna, duża inwestycja drogowa, obok 
remontu drogi na odcinku Ludgierzowice
-Rzędziszowice, na terenie gminy Zawonia. 
Jest to także jeden z ostatnich odcinków 
dróg gminnych, który wymaga pilnego re-
montu. Warto zaznaczyć, że remontowany 
będzie odcinek drogi, która przebiega przez 
całą wieś, w związku z czym miejscowość 
Miłonowice zyska nowy wygląd, a to jesz-
cze bardziej podkreśli jej urokliwe położenie 
w bardzo malowniczej okolicy, wśród wzgórz, 
pól i lasów.   

W związku z powyższym, prosimy też Pań-
stwa o cierpliwość i wyrozumiałość do czasu 
zakończenia inwestycji, a o zmianach w ru-
chu, jak i utrudnieniach będziemy informo-
wać na bieżąco. 

AAS

W dniu 19 lipca br. Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta  pod-
pisała umowę z firmą GEMBIAK – MIKSTACKI S.J. z Krotoszyna 
na realizację zadania pn.: „Remont drogi gminnej w miejscowości 
Miłonowice”.

▪ Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta i Pan Robert Malik 
   Prezes Zarządu Newater sp. z o. o. sp. k.

▪ Droga do remontu w Miłonowicach ▪ Podpisanie umowy na remont drogi w Miłonowicach
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DBAMY O NASZE ZABYTKI!

Dotacja przeznaczona była na malowanie 
ścian zewnętrznych i wieży drewnianego 
kościoła filialnego św. Józefa Oblubieńca 
w Złotowie. Ten niezwykle cenny zabytek wy-
maga, co jakiś czas prac konserwatorskich, 
ze względu na jego unikatową strukturę 
i użyte do jego budowy materiały. Prace ma-
larskie na tym obiekcie zostały już wykonane 
i odebrane. 
Przypominamy, że w 2020 r. Gmina także 
przekazała dotację w kwocie 25 tys. zł na re-
mont dachu na kościele pw. Św. Józefa Oblu-
bieńca w Złotowie. 

- Stale dbamy o nasze gminne zabytki, po-
nieważ są one naszą chlubą i dumą oraz 
zachęcają do odwiedzenia naszej gminy. 
Remont kościołów parafii Zawonia każdego 
roku dofinansowywany jest z budżetu gminy 
i znajduje akceptację radnych Rady Gminy 
Zawonia, co bardzo mnie cieszy – podkreśliła 
w rozmowie z ks. Proboszczem,  Wójt Gminy 
Zawonia Agnieszka Wersta.

AAS

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta przekazała z budżetu gmi-
ny – Proboszczowi Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jadwigi Ślą-
skiej Czesławowi Przeradzie – kwotę 24 000,00 zł na wykonanie 
prac konserwatorsko-restauratorskich.

▪ Podpisanie umowy dotacyjnej 

RUSZYŁ REMONT BUDYNKU PAŁACOWEGO 
W GŁUCHOWIE DOLNYM

W zakres prac wchodzi między innymi: re-
mont kominów wraz z przepięciami, wy-
konanie wkładów kominowych, dobudowa 
brakujących kominów, wykonanie otworów 
nawiewnych do pomieszczeń kotłowni, wy-
konanie nawiewników okiennych oraz wy-
konanie instalacji odprowadzenia wód desz-
czowych itd. Wartość inwestycji wyceniona 
została na kwotę 204 794,20 zł, a zakończe-
nie prac przewidziano na koniec listopada br. 

Przypominamy, że pałac w Głuchowie Dol-
nym wpisany jest do rejestru zabytków. 

W ewidencji zabytków znalazły się także park 
pałacowy i zabudowania pofolwarczne. 

Dbamy o nasze zabytki, dlatego w planach 
jest także wykonanie wzmocnienia ścian ze-
wnętrznych pałacu, remont tarasów i scho-
dów zewnętrznych oraz poprawa izolacji 
przeciwwilgociowej ścian przyziemia. Zabez-
pieczone w tym celu zostały środki w budże-
cie gminy na przyszły rok. 

AAS

W dniu 1 września br. zawarta została umowa na „Remont budyn-
ku pałacowego w Głuchowie Dolnym nr 11 w zakresie przewodów 
wentylacyjnych i kominowych oraz odprowadzenia wody desz-
czowej” z firmą „LITWINIAK” Usługi Drogowe i Budowlane Ewa, 
Krzysztof i Rafał Litwiniak s.c z Sycowa.

▪ Pałac do remontu w miejscowości Głuchów Dolny

ZMIANA MIEJSCA OBSŁUGI 
W URZĘDZIE GMINY ZAWONIA

Obecnie stanowisko to znajduje się na II 
piętrze, więc osoby z niepełnosprawnością 
mają problem by móc swobodnie korzystać 
z usług świadczonych przy tym stanowisku. 

Dodatkowo przypominamy, że od listopada 
2021 r. w przypadku wyrobienia nowego dowo-
du osobistego – obligatoryjny jest odcisk palca. 

Tak więc osoby, które nie mogły dostać się 
na II piętro, nie mogły także skorzystać 
z tej usługi. Był to więc kolejny powód, który 
przyczynił się do konieczności zmiany miej-

sca ww. stanowiska. Zmiana ta podyktowana 
jest przede wszystkim Państwa komfortem 
i zapewnieniem dostępności obsługi. Niwe-
lujemy bariery architektoniczne, by osoby 
z niepełnosprawnością nie obawiały się wizyt 
w naszej placówce.  

AAS

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy, już nie-
bawem stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych 
oraz CEIDG będzie znajdowało się na parterze, tj. miejscu gdzie 
dawniej mieściła się siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej.

▪ Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i CEIDG
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ŚWIETLICA WIEJSKA W SOŁECTWIE TARNOWIEC!

To kolejna, wspaniała inwestycja, której re-
alizacja przyczyni się do rozwoju i wzmocnie-
nia życia kulturalnego mieszkańców naszej 
gminy. Będzie to szczególne miejsce spotkań, 
imprez i wydarzeń, z którego korzyść będą 
mogli czerpać przede wszystkim mieszkańcy. 
Cieszymy się niezmiernie z uzyskanej kwoty, 
gdyż stanowi ona 98% zapotrzebowania. 

AAS

Dzięki staraniom Wójta Gmi-
ny Zawonia Agnieszki Wersty 
i złożonemu wnioskowi otrzy-
maliśmy z Rządowego Fundu-
szu – Program Inwestycji Stra-
tegicznych – edycja trzecia PGR, 
kwotę  2 mln 50 tys. zł na za-
danie inwestycyjne pn. Budowa 
świetlicy wiejskiej wraz z wypo-
sażeniem oraz zagospodarowa-
niem terenu w sołectwie Tarno-
wiec.

▪ Przekazanie promesy na budowę świetlicy przez Posła Pawła Hreniaka

WYSOKOŚĆ FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK

Dodatkowo przypominamy, że to właśnie 
w miesiącu wrześniu – podczas zebrań wiej-
skich, które odbywają się każdego roku, 
mieszkańcy sołectw Gminy Zawonia decydu-
ją, jak wydać pieniądze z funduszu sołeckie-
go, a sołtys ma obowiązek złożyć w imieniu 
sołectwa wniosek do budżetu. 
Wnioski należy bezwzględnie złożyć do dnia 
30 września, termin ten jest ustawowo nie-
przekraczalny. 

W ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku, 
zrealizowanych zostanie w 23 sołectwach 
Gminy Zawonia wiele potrzebnych zadań. 

Całkowita kwota, jaka zostanie przeznaczo-
na na ten cel wynosić będzie: 632 116,20 zł, 
czyli o 106.993,46 zł więcej w porównaniu 
do roku 2022. 

UG

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

Informujemy, że środki przypadające na poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego 
na rok 2023 wynoszą:
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WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY ZAWONIA

W Młodzieżowej Radzie Gminy Zawonia za-
siadać będzie 9 radnych, którzy będą obra-
dować na sesjach zwoływanych w Urzędzie 
Gminy Zawonia. Kadencja Młodzieżowej 
Rady potrwa dwa lata – na początku 2020 r. 
zakończyła się I kadencja. Młodzi radni wy-
bierani są w dwóch okręgach wyborczych. 
Spotykają się co najmniej raz na kwartał na 
sesjach, podczas których podejmują uchwały 
mające charakter doradczy, w sprawach do-
tyczących gminnej młodzieży. 

Dzięki Młodzieżowej Radzie Gminy – młodzi 
ludzie zyskują szansę na rozwój, nie tylko 
poprzez aktywność i wpływanie na działa-
nia społeczne w gminie, ale zaczynają mieć 
realny wpływ na otaczające ich środowisko, 
infrastrukturę, czy wydarzenia oraz rozwój 
kulturalny.   
Przyszedł zatem czas, by wybrać przedstawi-
cieli młodzieży na kolejne dwa lata.
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy po-
dzielone są na dwa etapy. 

Pierwszy etap obejmuje wybór uczniów z gro-
na uczniów zamieszkałych w Gminie Zawonia 
w wieku 12 – 18 lat w szkołach podstawo-
wych oraz ze szkół ponadpodstawowych. 
Drugi etap to przeprowadzenie wyborów 
w okręgach wyborczych dwóch szkół. 
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 27 wrze-
śnia br., natomiast wybory przewidziano na 
dzień 4 października 2022 r. 

- Zachęcam młodzież do czynnego włączenia 
się w nasze życie społeczne – powiedziała 
Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta.

AAS

Działasz na rzecz innych? Jesteś członkiem samorządu uczniow-
skiego, udzielasz się w szkole i po szkole, a może masz pomysły na 
integrację i współpracę z rówieśnikami? Spróbuj swoich sił w Mło-
dzieżowej Radzie Gminy Zawonia, która pełni rolę doradczo-kon-
sultacyjną dla władz naszej gminy.

WYSTAWA PRAC PN. „ZAWONIA MOIMI OCZAMI – II EDYCJA”

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

Tematem przewodnim przedstawionych 
prac była miejscowość Zawonia. Na wysta-
wie można było zobaczyć zatem obiekty 
takie jak: Gminny Ośrodek Kultury, Zespół 

Szkolno-Przedszkolny czy budynek kościo-
ła parafialnego w Zawoni itd. Co ciekawe 
w warsztatach, które odbywały się w dniach 
9-10 czerwca  br., uczestniczyć mogły także 
inne osoby, ponieważ projekt ten zakładał 
również cele integracyjne. Zarówno warsz-
taty jak i wystawa prac przebiegły w miłej 
atmosferze. Prace wyszły naprawdę ciekawie 
oraz dzięki nim można było spojrzeć na to, 
co oglądamy codziennie z perspektywy innej 
osoby i tego, jak ona postrzega świat. Gra-
tulujemy naprawdę fantastycznej inicjatywy 
Trzebnickiemu Stowarzyszeniu oraz cieszymy 
się, że Ci wyjątkowi mieszkańcy naszej gminy 
mogli zaprezentować kolejny raz swoje talen-
ty oraz doskonalić umiejętności nawiązywa-
nia kontaktów z innymi osobami.

AAS

19 września br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Zawoni po raz drugi 
wystawiono prace malarskie podopiecznych Trzebnickiego Stowa-
rzyszenia „Uśmiech Dziecka”.

▪ Autorzy prac



zawonia.pl gokzawonia.pl

7

O GMINIE I SAMORZĄDZIE

3 (28) /2022 KURiER ZAWONI

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 „złotej” parze – 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 samych 
Jubilatów, ale także dla ich bliskich. Wyjąt-

kowym gościem uroczystości była mama 
Pana Andrzeja, która skończyła już 95 lat! 
Zebrani goście spędzili miło czas delektując 
się smacznym i wspaniale ozdobionym tor-
tem. Czas ten był też okazją do wspomnień 
i rozmów o latach spędzonych razem. Zgro-
madzeni goście 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 
14 czerwca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Zawoni świętowano 
to wspaniałe wydarzenie! 50 wspólnych lat celebrowali wraz z naj-
bliższymi Państwo Barbara i Andrzej Fabijańczyk.

„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

▪ Obchody Złotych Godów Państwa Fabijańczyk

„CHODŹMY LASEM Z MAPĄ I KOMPASEM”

Zadaniem uczestników było dotarcie pieszo 
bądź na rowerze, pokonując trasę 50 km, do 
wszystkich zbiorników wodnych i urządzeń 
hydrotechnicznych, które zostały stworzone 
podczas realizacji projektu pn. „Mała reten-
cja”. Poza ciekawymi trasami na uczestników 
czekało wiele niespodzianek i atrakcji w sa-
mej bazie rajdu, która znajdowała się na te-
renie Szkoły Podstawowej w Goszczu.

Uczestników przywitali: Wójt Gminy Zawonia 
Agnieszka Wersta, Zastępca Nadleśniczego 
ds. Zagospodarowania Lasu Andrzej Białek 
oraz Organizator Biegu – założyciel Fundacji 
SNOB (Słodkie Na Orientacje Bieganie) Seba-

stian Czaicki. Biorącym udział w wydarzeniu 
życzono szczęśliwego dotarcia do mety oraz 
udanej zabawy w trakcie trasy.  

Jak się później okazało uczestnicy potwier-
dzili, że było to wspaniałe wydarzenie, świet-
nie zorganizowane, a wytyczona trasa obfito-
wała w ciekawe punkty do zdobycia. 

Czekamy zatem na kolejne edycje tego wy-
darzenia, tym bardziej, że lasy położone na 
terenie Gminy Zawonia mają niesamowity 
potencjał. 

AAS

14 sierpnia br. w dość pochmurny, ale ciepły poranek rozpoczę-
ło się na Polanie Grochowskiej wydarzenie pn. „Chodźmy lasem 
z mapą i kompasem”, które rozgrywane było w formule na orienta-
cję, głównie po terenach leśnych.

▪ Pani Wójt wraz z uczestnikami wydarzenia

LASY PAŃSTWOWE - DLA LASU, DLA LUDZI!

Wydarzenie pn. „Wytyczne do zagospodaro-
wania lasów o zwiększonej funkcji społecznej 
na gruntach w zarządzie Lasów Państwo-
wych” rozpoczęło się od przywitania gości 
i słowa wstępu, które wygłosił Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Oleśnica Śląska Paweł Górski.

Następnie prowadzący spotkanie przedstawi-
ciele Nadleśnictwa Oleśnica Śląska zaprezen-
towali w formie prezentacji informacje dot. 
m.in. dotychczasowych działań nadleśnictwa 
w zakresie ochrony przyrody, koncepcję za-

gospodarowania turystycznego i retencji 
wodnej oraz propozycje wyznaczenia obsza-
rów leśnych o zwiększonej funkcji społecz-
nej.

W Sali Widowisk zaprezentowane zostały 
również w formie wystawy zdjęcia z lotu pta-
ka, wskazujące  miejsca tzw. Małej Reten-
cji, którymi może poszczycić się także Gmina 
Zawonia. Są nimi Stawy przed i za Polaną 
Grochowską oraz Długi Staw.

AAS

15 września br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Zawoni odbyło się 
wydarzenie zorganizowane przez przedstawicieli Nadleśnictwa 
Oleśnica Śląska, w którym uczestniczyła także Wójt Gminy Zawo-
nia Agnieszka Wersta oraz osoby zainteresowane z terenu Nadle-
śnictwa Oleśnica Śląska. 

▪ Spotkanie z przedstawicielami Lasów Państwowych 



To najważniejsze święto w gminie, Świę-
to Plonów, odbyło się w tym roku w Zawoni 
i rozpoczęło mszą św. dziękczynną, odprawianą 
w koncelebrze przez ks. proboszcza Czesława 
Przeradę i ks. proboszcza Jacka Tomaszewskie-
go w kościele parafialnym w Zawoni. Następnie 
korowód dożynkowy prowadzony przez Akade-
micki Zespół Pieśni i Tańca Jedliniok i złożony 
z przedstawicieli sołectw niosących przygoto-
wane ze zbóż i kwiatów wieńce, przeszedł na 
plac dożynkowy. Starości dożynek – Pani Boże-
na Płócienniczak oraz Pan Wojciech Simlat nie-
śli chleb wypieczony z tegorocznego zboża. Ze 
sceny głównej dożynki poprowadzili: Pani Kami-
la Kruszona oraz Pan Maciej Stajniak.

Wójt Gminy Agnieszka Wersta przywitała ser-
decznie przybyłych gości: Przewodniczącego 
Sejmiku Wojewódzkiego Dolnośląskiego An-
drzeja Jarocha, Radną Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego Małgorzatę Celińską-Mayer, dy-
rektorów i kierowników jednostek samorządu po-
wiatowego i gminnego, radnych, sołtysów, rolni-
ków i mieszkańców. W przemówieniu Pani Wójt 

podziękowała rolnikom za ich trud i pracę, skła-
dając życzenia zdrowia, pomyślności i obfitości. 
Wyraziła również słowa uznania dla wszystkich 
zaangażowanych w przygotowanie tak wspa-
niałego wydarzenia! Podziękowała sołtysom 
i sołectwom, które przygotowały wieńce dożyn-
kowe. To dzięki ich żmudnej i wielogodzinnej 
pracy powstały misternie wykonane przepiękne 
wieńce, które były główną ozdobą tegorocz-
nych dożynek.

Po obrzędzie dożynkowym poprowadzonym 
przez Akademicki Zespół Pieśni i Tańca Jedli-
niok, ww. Zespół zaprezentował także wspa-
niały, staropolski, żywiołowy taniec, występując 
w strojach zakopiańskich. Następnie przyszedł 
czas na występy także naszego rodzimego ze-
społu AleBabki oraz zaprzyjaźnionego z naszą 
gminą Chóru Piastuny. Te dwa występy wpra-
wiły w biesiadny nastrój wszystkich zebranych 
na placu. Podczas obchodów dożynek przyszedł 
także czas na zaprezentowanie stroju wybranej 
w ubiegłym roku Gminnej Maskotki Żołny – Za-

wońskiego Rajskiego Ptaka – noszącego imię 
Zawrajka! 
W międzyczasie tradycyjne odbywały się kon-
kursy: dla pań – rzut torebką, dla dziewczynek 
– rzut torebeczką, a dla panów – rzut workiem 
wypełnionym sianem, zaś dla chłopców – rzut 
woreczkiem z sianem. Każdy z uczestników 
otrzymał upominek, natomiast zwycięzca – 
nagrodę główną. Najważniejszym zaś kon-
kursem z najdłuższą tradycją był oczywiście 
konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, 
a także konkurs na najpiękniejsze stoisko do-
żynkowe. 
W konkursie na wieniec zwyciężyło Sołectwo 
Cielętniki, drugie miejsce zajęło Sołectwo Tar-
nowiec, a trzecie Sołectwo Grochowa. Pani Wójt 
pogratulowała zwycięzcom i serdecznie podzię-
kowała pozostałym sołectwom tj. Czachowo, 
Czeszów, Kałowice, Rzędziszowice, Skotniki 
i Zawonia za przygotowanie wspaniałych wień-
ców. Konkurs na Najpiękniejsze Stoisko Do-
żynkowe wygrało Sołectwo Czeszów, drugie 
miejsce zajęło Sołectwo Kałowice, a trzecie 
Sołectwo Grochowa. Stoiska przygotowały rów-
nież Sołectwa Tarnowiec i Sucha Wielka. Im 
także Pani Wójt serdecznie podziękowała za 
trud i zaangażowanie. 
I wreszcie przyszedł czas na Gwiazdę wieczoru 
– Ewelinę Lisowską, która jak wiemy pochodzi 

z Powiatu Trzebnickiego i ma swoich wiernych 
fanów także i tu. Plac dożynkowy wypełniony 
był nimi po brzegi. Artystka zaśpiewała znane 
przeboje i zaczarowała zebranych głosem. To 
był wspaniały, pełen dobrej energii koncert, 
co widać było po twarzach zadowolonych i za-
słuchanych uczestników dożynek! Gdy główna 
Gwiazda zakończyła swój występ, czas umilał 
zgromadzonym na placu dożynkowym Zespół 
Zimne Frytki. I tak do późnych godzin nocnych 
świętowano Dożynki Gminne w Zawoni. 
Warto wspomnieć, że i dzieci miały także za-
pewnione atrakcje. Były oczywiście dmuchań-
ce, trampoliny i słodkie przekąski. Można było 
wziąć udział w loterii organizowanej przez OSP 
Zawonia, czy też zakupić książkę na kiermaszu. 
Pogoda dopisała, nastroje były wyśmienite, po-
zytywna energia unosiła się nad Zawonią. Żal, 
że na kolejne trzeba czekać cały rok!

Dziękujemy jeszcze raz wszystkim, którzy za-
angażowali się w przygotowanie Dożynek 
oraz przystroili wieś na nasze Gminne Święto. 
W szczególności zaś podziękowania należą 
się pracownikom i wolontariuszom Gminnego 
Ośrodka Kultury w Zawoni za samodzielne przy-
gotowanie placu dożynkowego i ozdób dożyn-
kowych.  

AAS
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DOŻYNKI GMINNE 2022!
Dożynki to czas podziękowań dla rolników za ich ciężką pracę, dzię-
ki której na naszych stołach nie brakuje chleba i innych owoców 
ich pracy. Dożynki to także święto mieszkańców, którzy w rado-
snej atmosferze mogą biesiadować wspólnie z sąsiadami, znajomymi 
i przyjaciółmi.

▪ Dożynki Gminne

▪ Dożynki Gminne

▪ Dożynki Gminne▪ Dożynki Gminne

▪ Dożynki Gminne

▪ Dożynki Gminne
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Drodzy Państwo czas dożynek za nami, to 
okres wytężonej i ciężkiej pracy, jednak 
obecność mieszkańców gminy i gości nadaje 
sens corocznej organizacji dożynek i wyna-
gradza wszelkie trudy. 

Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób okazali nam wsparcie 
i pomoc. Wyrazy wdzięczności kierujemy 

w stronę wystawców i darczyńców, którzy 
materialnie oraz finansowo wsparli tę uroczy-
stość.

Dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi te-
goroczne Dożynki Gminne 2022 stały się 
wspaniałą okazją do dziękczynienia za cały 
rok pracy naszych mieszkańców oraz do ra-
dosnego świętowania.

PODZIĘKOWANIE DLA DARCZYŃCÓW 
DOŻYNKOWYCH

▪ Dożynki Gminne ▪ Dożynki Gminne

Drodzy Mieszkańcy Gminy Zawonia!
Za nami już Dożynki Gminne – czyli jeden z najpiękniejszych dni w roku dla każdego rolnika: święto plonów, radości i odpoczynku po ciężkiej pracy. 

Pracy, którą dostrzegamy każdego dnia na naszych stołach ciesząc się chlebem – symbolem dostatku, sytości i obfitości. 
Jako Wójt Gminy Zawonia dziękuję za wasz wielki trud, za dobrą pracę i za jakże godną postawę, mimo wielu trudności i problemów. 

Życzę Wam i sobie, by tego chleba nam nigdy nie zabrakło, a Wasz wysiłek został doceniony.

Drodzy Sołtysi także Wasz trud i zaangażowanie były szczególnie widoczne w tym wyjątkowym dniu. Wspaniale pełniliście swoje funkcje, 
dumnie prezentując wieńce dożynkowe oraz stoiska. 

Wiem ile czasu i pracy musieliście poświęcić, ale Wasze wysiłki są zawsze szczególnie doceniane i zauważane.

Świętowanie Dożynek nie byłoby możliwe także bez Was Drodzy Mieszkańcy. Dzięki Waszej obecności wspólne radowanie się w tym dniu i przeżywanie ważnych 
momentów było tak szczególne i wyjątkowe.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom, które włączyły się w organizację tegorocznych Dożynek Gminnych. Szczególne podziękowania kieruję 
do pracowników i wolontariuszy Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki, którzy włożyli mnóstwo pracy i wysiłku w przygotowanie imprezy. 
To dzięki ich niesamowitemu zaangażowaniu nasze Święto Plonów nabrało wyjątkowego charakteru i zgromadziło tak wielu uczestników. 

W imieniu własnym oraz Przewodniczącej Rady Gminy Zawonia Grażyny Ogrodowicz-Nitki składam podziękowania 
Księżom za odprawienie uroczystej Mszy Świętej, Starostom Dożynek, przedstawicielom instytucji i stowarzyszeń 

– naszym darczyńcom, druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej z Zawoni, 
a także mieszkańcom oraz wszystkim, którzy wsparli nas organizacyjnie.

Wójt Gminy Zawonia
Agnieszka Wersta

Ochotnicza Straż Pożarna w Zawoni składa 
podziękowania dla sponsorów loterii: Gmina 
Zawonia, Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni, 
P.P.H.U. METALIMPEX Grzegorz Chmielewski 
sp.j., Wesołowska Aneta Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Materiały Budowlane WE-
ST-BUD, P.P.H.U. IZOLMET sp. z o. o., FREE 
KIDS s. c., GEMBIAK - MIKSTACKI sp. j. , 
MARTRANS Usługi Transportowe Marcin Wy-

part , ORFIN sp. z o. o. sp. k. , BANK SPÓŁ-
DZIELCZY w Trzebnicy, SKLEP TO I OWO 
Agnieszka Wójcik, USŁUGI LEŚNE Agnieszka 
Wójcik, SKLEP MAŁPKA, ZAKŁAD WYLĘGU 
DROBIU Melchior Szwajka , HODOWLA KONI 
ŚLĄSKICH Jan Smardzewski, SKLEP RABAT 
Grażyna Kacprzak, DREWDON Adam Koło-
sowski, SKLEP ROLNICZY Szatanik sp.j.

PODZIĘKOWANIA OD OSP ZAWONIA 
DLA SPONSORÓW LOTERII

▪ Dożynki Gminne ▪ Dożynki Gminne



WIEŚCI ZE SZKOŁY
SZKOLNE KONKURSY 

BIBLIOTECZNE

Pod koniec roku szkolnego pa-
nie bibliotekarki Ewa Staszak i 
Edyta Farganus, we współpra-
cy z polonistami p. Małgorzatą 
Cygan i p. Danielem Cibą, ogło-
siły trzy konkursy skierowane 
do uczniów naszej szkoły.
Na przełomie maja i czerwca br. 
odbył się konkurs na najciekawszą 
rozprawkę „Książka moim przy-
jacielem”. Wzięło w nim udział 
jedenastu uczniów klas ósmych. 
Wyłoniono zwycięzców: I miejsce 
ex aequo - Maja Cygan, Oliwia 
Radziejowska, Tomasz Faraniec, 
II miejsce - Dominik Pasierski, III 
miejsce - Szymon Nakonieczny. 
Zwycięzcy konkursu literackiego 
otrzymali nagrody książkowe i dy-

plomy, pozostali uczestnicy - dyplo-
my za udział.
W czerwcu br. odbyły się dwa 
konkursy plastyczne. W klasach 
czwartych przeprowadzono kon-
kurs pt. „Mój ulubiony bohater 
książki”. Pierwsze miejsce zajęła 
Hania Szponarska, następne – Da-
ria Ogrodowicz oraz Milena Ada-
mek. Uczennice otrzymały dyplomy 
i nagrody książkowe. Nagrodzone 
zostały także Zuzia Stempień-Ko-
bylarz, Judyta Warzecha oraz
Karolina Oszywa. Natomiast ucznio-
wie klas szóstych wzięli udział 
w konkursie pt. „Reklama czytania 
i książki”. Nagrodzeni dyploma-
mi i książkami zostali: Amelia Mi-
chałowska, Maksymilian Pasierski 
i Marcin Wątroba.
Dziękujemy bardzo wszystkim 
uczestnikom za udział w konkur-
sach i gratulujemy zwycięzcom.

„NIECH ŻYJE BAL...”

Tak właśnie, „niech żyje bal” 
i jego uroczysty charakter. 
Wielki i piękny „Bal Ósmokla-
sistów rozpoczął się w naszej 
szkole 15 czerwca br.  trady-
cyjnie – polonezem.
Wszyscy uczestnicy balu ze wzru-
szeniem i „łezką w oku” podziwiali 
piękny układ, który przygotowali 
nasi absolwenci pod okiem fachow-
ca, p. Artura Zycha. Następnie był 
czas na tzw. sesję fotograficzną. 
Gdy opadły emocje, ósmoklasiści, 
ich rodzice, wychowawcy i zapro-
szeni goście udali się do Sali wido-
wiskowej w Zawoni na poczęstunek 
i zabawę taneczną. Impreza była 
wspaniała, wszyscy świetnie się 
bawili, smaczne przekąski dopeł-
niły uroczystego charakteru balu. 
Na nasze szczęście zostały zniesio-
ne obostrzenia epidemiologiczne, 

w stu procentach wykorzystaliśmy 
czas na wspólną zabawę.
Ale wszystko dobre, co się szybko 
kończy, wybiła północ i jak w ba-
śni czar balu prysnął. Czas zaba-
wy minął bardzo szybko, co może 
jedynie świadczyć, że świetnie się 
bawiliśmy. Jeszcze raz: „ Niech żyje 
bal…”, niech żyje w naszej pamięci, 
i mimo że jesteśmy już w innych 
szkołach, będziemy wspominać 
mile lata spędzone w szkole w Za-
woni.

UROCZYSTA INAUGURACJA 
ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

1 września  2022 r. w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Za-
woni miała miejsce uroczysta 
inauguracja roku szkolnego 
2022/2023.
Inaugurację rozpoczęła dyrektor 
szkoły pani Agnieszka Andruszczak, 

witając serdecznie po wakacjach 
uczniów, nauczycieli i wszystkich 
zgromadzonych.
W szkole w nowym roku szkolnym  
uczy się obecnie 332 uczniów w 
klasach I – VIII, a w przedszkolu 
143 dzieci.
Ze względu na trwające prace re-
montowe w szkole klasy  I – III 
zajęcia odbywają się w  systemie 
zmianowym.

Z DRZEWAMI ZA PAN BRAT

Przed wakacjami uczniowie 
klasy IIIa (obecnie IVa) wraz 
z wychowawczynią p. Grażyną 
Bialik i p. Anitą Kochmańską 
wzięli udział w zajęciach pt. 
„Akcja drzewo” odbywających 
się w ramach projektu „Szkol-
ne inicjatywy integracyjne”.
Realizację pomysłu rozpoczęli od 
wycieczki oraz zajęć edukacyjnych 
w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-
Leśnej “Dom drzewa” w Wałkowej, 
należącym do Nadleśnictwa Mi-
licz. Kolejnym zadaniem był udział 
w ogólnopolskiej kampanii „Przy-
tul się do drzewa”, zachęcającej 
dzieci do aktywnego działania na 
rzecz ochrony lasów przed poża-
rami. Ostatnim etapem projektu 
było posadzenie młodego klonu na 
terenie naszej placówki. Uczniowie 
zadeklarowali, iż będą opiekować 
się drzewkiem, cierpliwie czekając, 
aż stanie się ono dużym, dorodnym 
drzewem.

WIEŚCI ZE SZKOŁY
NARODOWE CZYTANIE 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W CZESZOWIE

W tym roku,  narodowo odśpie-
waliśmy ”Ballady i romanse” A. 
Mickiewicza. Uczniowie wpro-
wadzili nas w mickiewiczowski 
nastrój ballad za pomocą mu-
zyki, śpiewu.
Popularne utwory takie jak: „Ro-
mantyczność”, „Powrót taty”, „Świ-
tezianka” wybrzmiały w formie 
hip-hopu, rapu, ballady. Na po-
czątku przybliżyliśmy w prezentacji 
przygotowanej przez Zofię Kulik 
naszym gościom postać autora. 
Następnie krótko omówiliśmy pre-
zentowany gatunek i jego cechy 
oraz przytoczyliśmy kilka utworów, 

do których podkład przygotowała 
Błażej Kaleńczuk. Słuchaczom bar-
dzo podobała się nowatorska inter-
pretacja romantycznych utworów 
wieszcza (wykonawcy: Alicja Dłu-
bek, Igor Jastrząb, Jakub Kaszuba, 
Iga Sosonowska, Zuzanna Piotrow-
ska, Aleksandra Rapp. Julia Siwik. 
Nasi artyści wykazali się niezwykłą 
kreatywnością, umiejętnościami 
i nie lada odwagą (jak zawsze!). 
Ogromne  brawa i wyrazy uzna-
nia wszystkim zaangażowanym w 
tę akcję. Dzięki Wam mogliśmy na 
nowo odkryć niezwykły urok bal-
lad. Jak co roku, można na Was 
liczyć. Spotykamy się narodowo 
w przyszłym roku. Z serca dziękuję!

SZTAB WOŚP CZESZÓW 
Z MEDALEM ORKIESTRY ZA 

WIELOLETNIĄ WSPÓŁPRACĘ

Działający przy Szkole Pod-
stawowej w Czeszowie Sztab 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy po raz drugi otrzymał 
medal za wieloletnią współ-
pracę.
Pierwszy został przekazany po 
25-leciu współpracy w roku 2017. 
Od trzydziestu lat społeczność 
szkolna (nauczyciele, uczniowie, 
rodzice, pracownicy) nieodpłatnie 
i z wielkim zaangażowaniem współ-
organizują kolejne finały WOŚP, 
które przynoszą kolejne rekordy 
w ilości zebranych pieniędzy. Po-
mysłowość darczyńców w ofiaro-
wanych przedmiotach (kucyk, od-
śnieżanie i wiele innych…), hojność 
sympatyków pozwalają na  zdo-
bywanie kolejnych szczytów. Cie-
szymy się, że zawsze możemy na 
Państwa liczyć, bez Was nie byłoby 
tego sukcesu.

WYCIECZKA KLASY VIII DO 
TRÓJMIASTA

W czwartek 8 września klasa 8 
wraz z wychowawcami, Lucy-
ną Mróz i Elżbietą Muszyńską 
wybrała się na wycieczkę do 
Trójmiasta.
O 7:00 wyruszyliśmy pociągiem do 
Gdańska. Po przyjeździe zostawi-
liśmy bagaże i po zjedzonej pizzy 
wyruszyliśmy na zwiedzanie So-
potu. Na miejscu mieliśmy okazję 
zobaczyć latarnie morską, słynne 
molo w Sopocie oraz oczywiście 
niezwykłe Morze Bałtyckie.  Po 
powrocie do hostelu odpoczęliśmy 
i poszliśmy zwiedzać wyjątkowe 
miasto.
Następnego dnia spotkaliśmy się 
z przewodnikiem z którym zwie-
dziliśmy zabytki Gdańska, w tym 
muzeum i Pocztę Polską w Wolnym 

Mieście Gdańsk . Oczywiście w na-
szym zwiedzaniu nie mogło zabrak-
nąć Westerplatte, na które przy-
płynęliśmy statkiem. Wszyscy bez 
wątpienia uważamy, że zwiedzenie 
tych miejsc było niesamowitym do-
świadczeniem i interesującą lekcją 
historii. 
Nazajutrz pojechaliśmy do Gdy-
ni gdzie obejrzeliśmy okręt ORP 
,,Błyskawica’’, czyli najsłynniejszy 
polski statek za czasów II Wojny 
Światowej. Dziś już nie spełnia 
funkcji wojennej, ale za to można 
zobaczyć, jak wyglądał za czasów 
swojej świetności. Następnie od-
wiedziliśmy Akwarium Gdyńskie, 
w którym obejrzeliśmy żyjące pod 
woda ryby i ssaki. Po zakończonym 
zwiedzaniu wróciliśmy pociągiem 
do naszych domów. 

AK
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Z ŻYCIA SZKOŁY

▪ Laureaci konkursu literackiego wraz z opiekunami

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZAWONI

▪ Narodowe Czytanie 2022

SZKOŁA PODSTAWOWA W CZESZOWIE IM. KS. WAWRZYŃCA BOCHENKA

▪ Wycieczka do Domu Drzewa

▪ Wycieczka klasy VIII do Trójmiasta▪ Medal Orkiestry
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Praca nad projektem trwała  kilka miesięcy i 
jest zwieńczeniem wspólnych spotkań  Klubu 
Seniora z Zawoni oraz sekcji działającej przy 
Gminnym Ośrodku Kultury „EkoRama”.
 Na wystawie znajdującej się do chwili obec-
nej w przestrzeniach Biblioteki Publicznej w 
Zawoni  można zobaczyć indywidualne prace, 
które opowiadają nie tylko o pasjach, miłości 
i zainteresowaniach autorów wystawy, ale 
również przedstawiają coś co tkwi głęboko 
w sercu każdego z nich. Prace zostały po-
łączone w jedną całość co stanowi wymow-

ną symbolikę pokazującą przynależność do 
grupy oraz jej silne poczucie więzi. Wspólnie 
spędzony czas podczas tworzenia projektu 
zaowocował pogłębieniem relacji pomiędzy 
uczestnikami, wzmocnił chęć współpracy 
oraz spowodował rozkwit i niesamowitą eks-
plozję kreatywnego myślenia. 
Projekt powstał pod okiem Danusi Krasuc-
kiej.

AB

WYSTAWA „GŁĘBOKO W SERCU”

26 czerwca mieszkańcy gminy Zawonia mieli niepowtarzalną oka-
zję obejrzeć wspaniałą wystawę pod nazwą „Głęboko w sercu”.

Każdy kto tego dnia odwiedził plac przy ulicy 
Trzebnickiej 11 w Zawoni mógł przyjemnie 
spędzić czas nie tylko z bliskimi czy znajo-
mymi, ale mógł również skorzystać z przy-
gotowanych atrakcji, takich jak warsztaty 
z wikliny oraz ceramiczne, malowanie buziek, 
plecenie warkoczyków i wiele innych. Na pik-
niku miało miejsce kilka ważnych akcentów, 
pierwszym z nich było uroczyste zakończe-
nie sekcji działających w Gminnym Ośrodku 
Kultury. Obecnym instruktorom podziękowa-
liśmy za dotychczasową współpracę, a naj-
młodszym wręczyliśmy dyplomy oraz drobne 
upominki. 
W strefie wystawienniczej każdy mógł obej-

rzeć dotychczasowe prace wykonane zarów-
no przez dzieci jak i dorosłych uczestników 
naszych zajęć w sezonie 2021- 2022. 
Kolejnym ważnym akcentem było odsłonię-
cie wystawy pod nazwą „Głęboko w Sercu”. 
Wystawa została przygotowana przez Klub 
Seniora z Zawoni oraz sekcję Ekorama dzia-
łającą przy Gminnym Ośrodku Kultury. Pomy-
słodawczynią i opiekunem wystawy jest Pani 
Danusia Krasucka. 
Na tych, którym niestraszny był tego dnia 
upał, a odpowiednia kondycja fizyczna stano-
wi priorytet czekała rodzinna, energetyczna 
Zumba, którą poprowadziły siostry ZUMBA 
Andżelina i Malwina Białowąs. 

Podczas trwania pikniku miała miejsce loteria 
fantowa, z której cały dochód został prze-
znaczony na pomoc i leczenie mieszkanki na-
szej gminy Lenki Łukawskiej, która choruje 
na ostrą białaczkę. Loteria fantowa została 
przygotowana przez mieszkańców Budczyc 
i, w których  imieniu dziękujemy wszystkim, 
którzy wsparli loterię nie tylko fantami, ale 
również te fanty kupowali. Lence życzymy 
siły i powrotu do zdrowia. 
W godzinach popołudniowych ogień w na-
szych sercach rozpalił zespół Bethel i mo-
gliśmy się bawić w rytm muzyki reggae, na 
zakończenie pikniku przygotowaliśmy praw-
dziwą gratkę dla osób lubiących muzykę 
hip- hop, bo zagrał dla nas sam Peja Slums 
Attack, który jest jedną z najważniejszych 
postaci polskiej sceny hip hopowej.
Dziękujemy za mądre i wartościowe słowa, 
które padły podczas koncertu, skierowanie 

przede wszystkim do młodych ludzi,  dzięku-
jemy OSP Zawonia za wsparcie oraz wszyst-
kim za obecność i dobrą energię.
Wydarzenie było realizowane w ramach  po-
łączenia dwóch projektów :
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 
Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego oraz projektu „Otwórz 
się na Kulturę” Zadanie finansowane jest ze 
środków budżetu Gminy Zawonia w ramach 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Uzależnień dla Gminy Za-
wonia na rok 2022.

AB

PIKNIK RODZINNY Z OKAZJI ROZPOCZĘCIA WAKACJI

Lato przyszło  na dobre, a wraz z nim  wakacje, urlopy, odpoczynek 
i relaks. 26 czerwca w niedzielne popołudnie mieszkańcy Gminy Za-
wonia mogli spotkać się niezależnie od wieku na Pikniku Rodzin-
nym z okazji rozpoczęcia wakacji.

17 sierpnia w Gminnym Ośrodku Kultury 
odbyły się  przeddożynkowe warsztaty pod 
nazwą „ Lato Malowane Malwami”. Podczas 
warsztatów powstały przepiękne, okazałe 
Malwy, które były motywem przewodnim 
tegorocznych dożynek. Uczestniczki warszta-
tów wykazały się ogromnym  kunsztem, pre-
cyzją oraz  cierpliwością, stworzenie bowiem  

pięknych malw wcale nie było  prostą spra-
wą, tym bardziej dziękujemy wszystkim, któ-
rzy znaleźli czas i wsparli nas w dożynkowych 
dekoracjach, Pani Eli Michcie dziękujemy za 
poprowadzenie warsztatów.

AB

WARSZTATY LATO MALOWANE MALWAMI

Malwa to piękny kwiat, który przypomina sielski klimat z ogrodu 
naszych babć, to piękna, dostojna i niebywale ozdobna roślina. 
Malwa ogrodowa zwana prawoślazem zachwyca swoimi dekoracyj-
nymi kwiatami o różnobarwnych kolorach.

▪ Warsztaty malwy

▪ Piknik

▪ Wystawa „Głeboko w sercu”

▪ Piknik
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Zajęcia wakacyjne rozpoczęliśmy zajęciami 
z  edukacji 3D- była to propozycja innowacyj-
nych zajęć wakacyjnych dla dzieci od 6 do 10 
lat, które rozwijają wyobraźnię przestrzenną, 
kreatywność, myślenie abstrakcyjne oraz 
umiejętności konstrukcyjne. Podczas zajęć 
uczestnicy dowiedzieli się  na czym polega 
druk 3D i jak projektować różne przedmioty, 
dzieci poznały  proces powstania przedmio-
tu, począwszy od własnego pomysłu, aż po 
wydruk na drukarce 3D. Dzieci w praktyczny 
sposób nauczyły się nowej technologii, od-
krywając fantastyczny świat modelowania, 
skanowania i drukowania 3D. 

Śmiało możemy powiedzieć, że na oczach 
naszych uczestników rozegrała się mała re-
wolucja przemysłowa, która dopiero się roz-
wija i zaczyna funkcjonować w naszym życiu. 

Jednocześnie z zajęciami z edukacji 3D od-
bywały się zajęcia wokalno-taneczne w ra-
mach, których  uczestnicy mogli nauczyć się 
prawidłowej rozgrzewki wokalnej, dykcji, od-
dechu oraz choreografii do wybranych utwo-
rów. Zajęcia zostały zakończone pokazem dla 
zaproszonych gości. 

W kolejnym tygodniu odbywały się fanta-
styczne wakacje z Aglomeracja Wrocław-
ska. Podczas rozmaitych warsztatów i zajęć, 
w tym również sportowych powstało wiele 
fantastycznych prac, które podczas spe-
cjalnie przygotowanego wernisażu można 
było podziwiać w przestrzeniach Gminnego 
Ośrodka Kultury. Mamy nadzieję, że Waka-
cje z Aglomeracją Wrocławską przypadły do 
gustu wszystkim uczestnikom . Jeszcze raz 
dziękujemy Aglomeracji Wrocławskiej za 

propozycję i poprowadzenie kreatywnych, 
inspirujących zajęć z dziećmi z terenu Gminy 
Zawonia, warsztaty prowadzone były m.in. 
przez studentów i absolwentów Akademii 
Sztuk Pięknych we Wrocławiu, dziękujemy 
wszystkim dzieciom za niespożytą energię, 
ogromną wyobraźnię podczas podejmowa-
nych wyzwań i pomysłowość przy realizacji 
swoich prac. 

Gminny Ośrodek Kultury zorganizował rów-
nież wakacyjny  w sołectwach Gminy Zawo-
nia. Dzieci uczestniczyły w zabawach zręczno-
ściowych i nie tylko. W trakcie świetlicowych 
spotkań z dziećmi zostały przeprowadzone 
pogadanki na temat możliwości zastąpienia 
gier komputerowych kreatywnymi zabawami 
na podwórku. Na każdym spotkaniu dzieci 
wcielały się w role bohaterów z ulubionych 
gier i w realnym świecie wykonywały zadania 
odzwierciedlające wyzwania, którym na co 
dzień mali uczestnicy stawiają czoła w wirtu-
alnej przestrzeni.
Wśród propozycji zabaw znalazły się: połowy 
diamentów, ucieczka przed obniżającym się 

dachem, poszukiwanie par, bitwa na spryski-
wacze i wiele innych.
Po naszych spotkaniach każde dziecko podję-
ło się wyzwania ograniczenia czasu spędza-
nego przed komputerem.
Dziękujemy Wam za obecność a sołtysom 
i opiekunom świetlic za pomoc przy organi-
zacji zajęć.

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

AB

WAKACYJNE WĘDRÓWKI PO GMINIE ZAWONIA

Wakacyjny czas to gratka przede wszystkim dla najmłodszych, 
w tym roku Gminny Ośrodek Kultury przygotował  bardzo ciekawą 
i różnorodną ofertę głównie dla najmłodszych mieszkańców naszej 
gminy.

▪ Wakacje w GOK ▪ Wakacje w sołectwach

▪ Wakacje w sołectwach ▪ Zajęcia taneczno-woklane

▪ Edukacja 3d ▪ Wakacje w GOK



Kiermasze z  wycofanymi z księgozbioru 
książkami cieszą się niezmiennie dużym za-
interesowaniem. Nic dziwnego,  każdy  może 
tu znaleźć coś dla siebie, i tak było na tego-
rocznym dożynkowym kiermaszu, na  stołach 
wyeksponowane były publikacje o zróżnico-
wanej tematyce: książki dla dzieci, albumy, 
beletrystyka, przewodniki i poradniki... Do 
tej pory zalegały one na półkach lub leżały 
zakurzone i zapomniane, teraz ich nowi wła-
ściciele dali im drugie życie. 

Piknie dziękujemy za odwiedzenie naszego 
dożynkowego  stoiska, za rozmowy o litera-
turze i kupno książek.
Zebrane środki pomogą bibliotece pokryć 
niezbędne wydatki związane z konserwacją 
zbiorów bibliotecznych, zakupami materia-
łów biurowych czy też narzędzi dydaktycz-
nych pomocnych w realizacji zajęć w biblio-
tece i jej i filii. 

EM
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Na spotkaniach będziemy dyskutować 
o przeczytanej lekturze, a z czasem po-
znawać nowych autorów oraz gatun-
ki literackie. Jest to niemały zaszczyt 
uczestniczyć w tak wyjątkowej akcji, do 
której zapraszamy wszystkich chętnych! 
Spotkania mają charakter nieformalny. Odby-
wać się będą w pierwszy czwartek w miesiącu 
w godzinach 17:30-19:00 w Bibliotece w Za-
woni. 
Na początek przedstawiamy zestawienie 
trzech lektur. Tematyka ich jest mocno róż-
norodna:
1. „Od jednego Lucypera” - to kopalnia prze-
szłości i hałda niedomówień. Opowieść o hi-
storii małej, wielkiej i tej niesłusznie pomija-
nej. Powieść o rodzinie, Śląsku i kobietach.

2. „27 śmierci Toby`ego Obeda” - to repor-
terska opowieść o Kanadzie, winie i pojedna-
niu, zbrodni bez kary i ludziach, którzy wy-
mykają się przeznaczeniu.

3. „O północy w Czarnobylu” - to zwieńcze-
nie ponad dziesięcioletniej reporterskiej pra-
cy nad nieznaną historią czarnobylskiej ka-
tastrofy – nieopowiedzianą i ukrywaną przez 
ponad trzy dekady.

Podczas pierwszego, organizacyjno-zapo-
znawczego spotkania na Dyskusyjnym Klubie 
Książki 6 października Uczestnicy m.in. za-

decydują, która książka stanie się przedmio-
tem dyskusji na Listopadowym Dyskusyjnym 
Klubie Książki. Głosować można pod postem 
na fb GBP w Zawoni lub przekazać informa-
cje do Biblioteki w Zawoni do 22 września 
(włącznie). Książka z największą liczbą gło-
sów będzie przedmiotem naszej pierwszej 
dyskusji. Przyłączcie się do wspólnego zaczy-
tania! Bo warto! 

MM

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Gminna Biblioteka Publiczna od października b.r. startuje z Dysku-
syjnym Klubem Książki (DKK). To comiesięczne spotkania dla każ-
dego, kto nie tylko lubi czytać książki, ale także chce porozmawiać 
o nich w miłej atmosferze. 

DOŻYNKOWY KIERMASZ KSIĄŻEK 

Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoni , po raz kolejny zorganizo-
wała kiermasz książek, który tradycyjnie cieszył się sporym zainte-
resowaniem miłośników literatury.

Rozczytana Aglomeracja zaprasza do nas sa-
mych wyjątkowych Pisarzy :) Dokładnie rok 
temu gościliśmy pisarkę Joannę Opiat-Bo-
jarską, która w tym roku otrzymała Nagrodę 
Publiczności Wielkiego Kalibru za swój naj-
nowszy kryminał „Oni”. W tym roku gościli-
śmy Pana Jacka Bocheńskiego - najstarszego 
pisarza w Polsce i najstarszego aktywnego 
Blogera na świecie!
Pan Jacek jest prozaikiem i eseistą. Jego 
największe trylogie, to ta odwołująca się do 
świata antycznego - „Boski Juliusz”, „Nazo 
poeta”, „Tyberiusz Cezar” oraz współczesne 

„Zapiski” o życiu i otaczającym nas świecie w 
książkach „Blog”, „Justyna. Blog drugi” i „Uj-
ście. Blog trzeci”. 
Podczas spotkania poruszaliśmy tematy twór-
czości, a także rozmawialiśmy o życiu pisa-
rza, który był naocznym świadkiem, a także 
uczestniczył w tworzeniu historii Polski, prze-
mian ustrojowych, społecznych oraz techno-
logicznych. Biogram pisarza jest tak bogaty, 
że z powodzeniem można by Jego zasługami 
i osiągnięciami obdzielić kilkoro ludzi. Spo-
tkanie obfitowało w mnóstwo wspomnień, 
nostalgicznych momentów i ciekawych aneg-

dot. Pan Jacek opowiadał nam z pasją o II 
wojnie światowej, która go zastała, kiedy 
był jeszcze młodym chłopcem. Dowiedzieli-
śmy się również „z pierwszej ręki” o życiu i 
aktywności w Polskiej Rzeczpospolitej Ludo-
wej, działalności w opozycji demokratycznej 
oraz w różnych redakcjach pism, także tych 
podziemnych, o wciągnięciu na listę auto-
rów ocenzurowanych w czasach PRL-u czy 
o byciu członkiem Komitetu Obywatelskiego 
przy Lechu Wałęsie. Dowiedzieliśmy się, jak 
to się stało, że Pan Jacek napisał słowa do 
takiego hitu jak „Rudy rydz” czy skąd pomysł 
na stworzenie komiksu. Podczas pełnienia 
różnych ważnych funkcji np. jako prezes pol-
skiego PEN Clubu Pan Jacek poznał różnych 
znanych pisarzy. Na koniec spotkania dowie-
dzieliśmy się, jak Pan Jacek odnosi się do 

trwającej wojny na Ukrainie oraz jak wygląda 
w tej chwili życie i twórczość pisarza.
Na spotkaniu nie zabrakło książek Pana Jacka 
Bocheńskiego, które pisarz osobiście podpi-
sywał. 
Spotkanie odbyło się w niespiesznie sączącej 
się ciepłej atmosferze, obfitowało w ciekawe 
oraz pouczające życiowe retrospekcje Pana 
Jacka. Takich wartościowych spotkań nigdy 
dość. Wnoszą one do życia bardzo wiele 
energii, refleksji i cudownych wspomnień.
Pomimo że Pan Jacek stwierdził, że zakoń-
czył etap swoich książkowych publikacji, to 
po cichu liczymy na kontynuację „Zapisków” 
bądź stworzenie nowej wartościowej litera-
tury na podstawie codziennych spostrzeżeń 
na blogu.

MM

SPOTKANIE AUTORSKIE Z PANEM JACKIEM BOCHEŃSKIM

Spotkanie z pisarzem Jackiem Bocheńskim pod wieloma względami 
było wyjątkowe. Odbyło się w rocznicę otwarcia odremontowanej 
siedziby Biblioteki w Zawoni i zostało nam podarowane przez Roz-
czytaną Aglomerację.

▪ Rozmowa Jacka Bocheńskiego z moderatorką spotkania - Magdaleną Musiał ▪ Spotkanie autorskie z Jackiem Bocheńskim

▪ Kiermasz
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Pierwszy raz Narodowe Czytanie odbyło się 
jedenaście lat temu. Od tego momentu, każ-
dego roku bohaterem wydarzenia staje się 
autor, który za sprawą swojego dorobku li-
terackiego odcisnął piętno w historii polskiej 
literatury. Rok 2022 został uchwalony przez 
Sejm RP Rokiem Romantyzmu Polskiego. 
Nadarzyła się więc wspaniała okazja, by od-
czytać publicznie dzieło inicjujące ten ważny 
okres w polskiej kulturze i historii.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoni 
oraz Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni we 
współpracy ze Szkołami w Zawoni i Czeszo-

wie postanowiły mickiewiczowskie „Poezyje” 
uwspółcześnić i zaprezentować od muzycz-
nej strony. Wybór wierszy i form muzycznych 
nie zostały niczym skrępowane. Wykonaw-
com pozostawiliśmy swobodę artystyczną. 
Dla nas liczyły się wyobraźnia, pomysł i za-
angażowanie.
Nie spodziewaliśmy się tak licznego i uroz-
maiconego repertuarowo odzewu. W akcję 
włączyli się zarówno starsi jak i młodsi miesz-
kańcy gminy odśpiewując, deklamując balla-
dy  na wiele możliwych sposobów. 
I tak mogliśmy usłyszeć, melorecytację, bal-
ladę śpiewaną, a nawet wersje hip-hopu .

Tradycyjnie wydarzenie zainicjowała pani 
Agnieszka Wersta – wójt Gminy Zawonia 
- swoją melorecytacją wiersza „Romantycz-
ność”. W wierszu „To lubię” mogliśmy usłyszeć 
panią Grażynę Ogrodowicz-Nitkę - Przewod-
niczącą Rady Gminy Zawonia, panią Elżbietę 
Kędrę – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. 
Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie, panią 
Agnieszkę Andruszczak - dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Zawoni oraz panią 
Sandrę Kałużnę – przedstawicielkę Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni. 
Wiersz „Do przyjaciół” pięknie zaintonowała 
pani Agnieszka Buczak – dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Zawoni, a wiersz „Świte-
zianka” – mieszkanka gminy – Lena Pluta. 
Wśród uczniów, którzy przedstawili wariacje 
muzyczne ballad wystąpili uczniowie Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoni: Zofia 

Waleszczyńska,  Szymon Ilkow, Marcin Marek 
i Jerzy Nykiel oraz uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Czeszowie: Jakub Kaszuba, Błażej 
Kaleńczuk, Julia Siwik, Zuzanna Piotrowska, 
Aleksandra Rapp, Alicja Dłubek, Zofia Kulik, 
Iga Sosnowska, Amelia Smoła, Laura Kulka, 
Dominika Plak, Przemysław Piotrowski. Wy-
stępy zwieńczyły hip-hopową wersją „Lilii” 
bibliotekarki Elżbieta Michta i Magdalena Mu-
siał.

Wszystkim, którzy wsparli nas w organiza-
cji tej akcji serdecznie dziękujemy. To było 
piękne wydarzenie. Wierzymy, że wspólne 
czytanie i śpiewanie utworów wydobyło urok 
poezji i pokazało ponadczasowość zawartego 
w niej przesłania.

MM, EM

NARODOWE CZYTANIE 2022 W GMINIE ZAWONIA!

Po raz kolejny miłośnicy literatury spotkali się, by czytać najwięk-
sze dzieła polskiej literatury i tym samym włączyć się w akcję Na-
rodowego Czytania. Tegoroczną lekturą został zbiór poezji naszego 
Narodowego Wieszcza Adama Mickiewicza „Ballady i Romanse”.

▪ Narodowe Czytanie

Bibliotekę Główną oraz jej Filię dofinansowa-
no ze środków finansowych Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach realiza-
cji Narodowego Programu Rozwoju Czytel-
nictwa 2.0 na lata 2021 – 2025. „Dofinan-
sowania dla bibliotek publicznych na zakup 
nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego 
dostępu do książek w formatach e-booków 

i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – 
Priorytet 1. Kierunek interwencji 1.1 w ra-
mach NPRCz 2.0”.
Ogromnie się cieszymy, bo więcej książek za-
silających półki biblioteczne to więcej radości 
i satysfakcji czytelniczych!

MM

KSIĘGOZBIÓR W BIBLIOTEKACH 
W ZAWONI ORAZ CZESZOWIE JESZCZE 
W TYM ROKU ZWIĘKSZY SWOJE GABARYTY!

Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoni otrzymała dofinansowanie 
w kwocie 4 400 zł. 

▪ Narodowe Czytanie

▪ Narodowe Czytanie

▪ Narodowe Czytanie
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