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OTWARCIE ZIELONEJ 
STREFY AKTYWNOŚCI

6 grudnia w słoneczne choć mroźne przedpołudnie, 
Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta, serdecz-
nie powitała zaproszonych gości, mieszkańców wraz 
z dziećmi oraz uczniów szkół z Zawoni i Czeszowa. Uro-
czystość uświetniły zaproszone osoby, które swą pracą 
i zaangażowaniem przyczyniły się do powstania Zielo-
nej Strefy Aktywności.
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PODSUMOWANIE PIERW-
SZEGO ROKU KADENCJI

KULTURALNY KOLEJNY 
ROK

Minął pierwszy rok kadencji Rady Gminy oraz Wójta 
Gminy Zawonia Agnieszki Wersty. Pora na pierwsze 
podsumowania wspólnej pracy działalności samorzą-
dowców. Za nami trudny i pełen wyzwań rok wielu in-
westycji, które dzięki pozytywnej współpracy i większo-
ści w radzie radnych z ugrupowania Pani Wójt, znalazły 
się w budżecie i przebiegły spokojnie

Kolejny rok to liczne nowości w sferze kulturalnego roz-
woju gminy. Z sukcesem i Państwa zaangażowaniem 
zakończyliśmy projekt Inicjatywy Lokalne 2019, który 
przysporzył wszystkim wiele emocji. Pragniemy nadal 
podejmować próby dalszego angażowania Państwa we 
współdziałanie na rzecz rozwoju kulturalnego gminy. 
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Zapraszamy do zielonej gminy!

WAŻNE TELEFONY
PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY ZAWONIA 
 pełni dyżury we czwartki od godz 16:30 do 17:00 

tel. kom. 539-312-026,   
g.ogrodowicz-nitka@zawonia.pl

RZECZNIK PRAW KONSUMENTA
Urząd Gminy Zawonia, pokój nr 16

 każda trzecia środa miesiąca, w godz. 8:00-15:00

POSTERUNEK POLICJI
Dyżur dzielnicowy w Gminie Zawonia
w placówce w Zawoni przy ul. Wrzosowej 2 

we wtorki w godzinach 10:00 - 12:00. 
czwartki w godz.16:00 - 18:00

PUNKT AA
Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin 

przy Ośrodku Zdrowia w Zawoni
wtorek godz. 10:00 – 18:00 

tel. 71 312 81 68

URZĄD GMINY ZAWONIA
ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia

tel. 71 312-81-82, 71 312-81-93, fax.71 312-95-59
www.zawonia.pl; urzad@zawonia.pl

GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek - 8:00-16:00

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. 46

SEKRETARIAT
tel. 71 312-81-82 w. 31

OBSŁUGA RADY GMINY
tel. 71 312-81-82 w. 45

 
REFERAT INWESTYCJI I GOSPODARKI 

PRZESTRZENNEJ
tel. 71 312-81-82 w. 35, 71 312-81-82 w. 41

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
I OCHRONY ŚRODOWISKA

tel. 71 312-81-82 w. 36, 71 312-81-82 w. 39

SKARBNIK GMINY
tel. 71 312-81-82 w. 37

REFERAT FINANSOWY, PODATKI
tel. 71 312-81-82 w. 32

MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE
tel. 71 312-81-82 w. 34

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 - 8.00-16.00

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 - 8:00-16:00

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

Czwartek - 11:00-19:00
Piątek - 8:00-16:00

FILIA BIBLIOTEKI W CZESZOWIE
55-106 Czeszów, ul. Konopnickiej 18

tel.: 71 312-71-77
fi liabiblioteka@gokzawonia.pl

GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek - 7:30-15:00

Wtorek - 7:30-15:00
Środa - 7:30 -12:30

Czwartek - NIECZYNNE
Piątek - 7:30-15:00

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 SZKÓŁ 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 - 10:30-17:00

POCZTA POLSKA o.CZESZÓW
ul. Marii Konopnickiej 1

55-106 Czeszów
Tel. 71 312-72-94

Godziny otwarcia: dni robocze 8:00-14:00

Drodzy Mieszkańcy!
Grudzień to miesiąc, który skłania  do refl eksji. Okres świąteczny i noworoczne odli-
czanie sprzyjają zastanowieniu się nad tym, co udało się nam zrobić, a co jest jeszcze 
do zrobienia. W ostatnim tegorocznym numerze Kuriera Zawoni, chciałabym dokonać 
podsumowań pierwszego roku kolejnej mojej kadencji. Jak dużo inwestycji zostało 
zakończonych przeczytacie Państwo na kolejnych stronach Kuriera, chciałabym pod-
kreślić, że te wszystkie inwestycje służące mieszkańcom gminy były możliwe dzięki 
wygranych w konkursach z RPO WD 2014-2020 gdzie uzyskaliśmy dofi nansowanie. 
Niedawne otwarcie Zielonej Strefy Aktywności to ukoronowanie wieloletnich starań 
o miejsce służące  wszystkim mieszkańcom naszej gminy ;dzieciom i młodzieży, miej-
sce dla całych rodzin, piękne, rozwijające, inspirujące i zachęcające do aktywności. 
Zapraszam Państwa do jego odwiedzenia.  

Najbardziej ucieszyły mnie słowa podziękowania od dzieci, które uczestniczyły w spotka-
niu z Mikołajem podczas otwarcia. Bardzo się cieszę, że Wam Zielona Strefa się podoba 
i jesteście zadowoleni.  W numerze przeczytacie Państwo o wydarzeniach z ostatnich 
miesięcy; uroczystych obchodach Dnia Niepodległości, wspaniałym wydarzeniu Gminny 
Dzień Seniora. GOK w Zawoni zdradzi nam co szykuje w 2020 roku. Przed nami, wy-
jątkowe, rodzinne święta! Magiczna aura, która im towarzyszy sprawia, że ludzie są dla 
siebie bardziej życzliwi. Życzę sobie i Państwu aby taki stan trwał przez cały rok.
  

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
zawonia.pl

Z pozdrowieniami
Agnieszka Wersta

Wójt Gminy Zawonia
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W GMINIE ZAWONIA POWSTAŁA ZIELONA STREFA AKTYWNOŚCI!

W słoneczne choć mroźne przedpołudnie, 
Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta, 
serdecznie powitała zaproszonych gości, 
mieszkańców wraz z dziećmi oraz uczniów 
szkół z Zawoni i Czeszowa. Uroczystość 
uświetniły zaproszone osoby, które swą pra-
cą i zaangażowaniem przyczyniły się do po-
wstania Zielonej Strefy Aktywności.
Czerwoną wstęgę przecinali Pani Agnieszka 
Wersta Wójt Gminy Zawonia wraz z przed-
stawicielami mieszkańców gminy, Przewod-
nicząca Rady Gminy Zawonia Pani Grażyna 
Ogrodowicz-Nitka, Panowie Artur Gąsiorek 
oraz Zbigniew Andruszkiewicz właściciele 
firmy FreeKids. Następnie Ksiądz Czesław 
Przerada odmówił modlitwę dziękczynną 
oraz poświęcił obiekt.  Pani Wójt w wygło-
szonym przemówieniu serdecznie podzię-
kowała wszystkim, którzy tak wspaniale za-
angażowali się w powstanie Zielonej Strefy 
Aktywności. Szczególne podziękowania nale-
żały się Młodzieżowej Radzie Gminy Zawo-
nia za świetne pomysły dotyczące sposobu 
zagospodarowania tego terenu oraz głów-
nemu Wykonawcy robót tj. firmie FreeKids 
za perfekcyjnie wykonaną prace. Pani Wójt 
wręczyła także dyplomy uznania dla wszyst-
kich, którzy przyczynili się do stworzenia tego 
fantastycznego miejsca. 
Jak przystało na mikołajki, na otwarciu nie 
zabrakło Św. Mikołaja. Wręczył on Pani Wójt 
prezent, dziękując w imieniu mieszkańców 
gminy Zawonia za trud włożony w stworze-
nie obiektu oraz przywołał wszystkie dzieci 
do ubierania choinki. Każde dziecko otrzyma-
ło od Św. Mikołaja słodki upominek, zaspon-

sorowany przez Wykonawcę robót - firmę 
FreeKids. Po zakończeniu części oficjalnej, 
dzieci opanowały obiekt. Pumptrack zapełnił 
się rowerami i hulajnogami. Wszystkie ele-
menty obiektu tj. ścianka wspinaczkowa bo-
ulderingowa, plac zabaw z ponad 10 metro-
wą rurą do zjeżdżania, siłownia zewnętrzna, 
zostały sprawdzone i przetestowane przez 
najlepszych ekspertów od zabawy, czyli dzie-
ci. Był to wspaniały czas, pełen uśmiechów 
i radości.

Bardzo cieszymy się, że w naszej gminie po-
wstało miejsce na miarę XXI w., które służyć 
będzie wszystkim grupom wiekowym: dzie-
ciom, młodzieży, dorosłym oraz seniorom. 
Każdy znajdzie coś dla siebie, gdyż oprócz 
aktywnie spędzonego czasu na świeżym 
powietrzu, który sprzyja poprawie zdrowia 
i kondycji fizycznej, będzie też także czas na 
relaks oraz integrację mieszkańców. Naszym 
mieszkańcom życzymy niezapomnianych 
chwil, spędzonych w gronie przyjaciół i ro-
dziny. Mamy nadzieję, że nowoczesny design 
Strefy, wyposażenie w postaci zielonej łado-
warki, wypożyczalnia sprzętu, świetna loka-
lizacja (centrum) oraz parking przed obiek-
tem, wpłyną pozytywnie na zainteresowanie 
tym miejscem oraz przyciągną rzesze miesz-
kańców. Jesteśmy dumni z tego, że nasza 
gmina staje się z roku na rok coraz bardziej 
atrakcyjna. Serdecznie wszystkich zaprasza-
my! - Powiedziała Wójt Agnieszka Wersta

A.AS.

6 grudnia br. na terenie byłego basenu przy ul. Zielonej, nastąpiło 
oficjalne otwarcie kompleksu sportowo-rekreacyjnego pn. Zielona 
Strefa Aktywności. Inwestycja ta wyniosła ponad 2,2 mln zł i zre-
alizowana została w ramach RPO.

▪ Podziękowania dla przedstawicieli robót

▪ Licznie zgromadzeni mieszkańcy na uroczystym otwarciu Zielonej Strefy

▪ Ksiądz Czesław Przerada poświęcił obiekt

▪ Czerwoną wstęgę przecinali Wójt Gminy Zawonia oraz przedstawiciele mieszkańców 

▪ Zielona Strefa Aktywności już otwarta

▪ Otwarcie Zielonej Strefy Aktywności odwiedził Św. Mikołaj
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Gmina Zawonia po pierwszym 
roku kadencji 2018-2023. 

Minął pierwszy rok kadencji Rady Gminy oraz 
Wójta Gminy Zawonia Agnieszki Wersty. Pora 
na pierwsze podsumowania wspólnej pracy 
działalności samorządowców.  Za nami trud-
ny i pełen wyzwań rok wielu inwestycji, które 
dzięki pozytywnej współpracy i większości 
w radzie radnych z ugrupowania Pani Wójt, 
znalazły się w budżecie i przebiegły spokoj-
nie, a ich wykonanie budzi Państwa zadowo-
lenie i spełnia oczekiwania. Zrealizowaliśmy 
wiele przedsięwzięć, które wpłynęły na po-
prawę infrastruktury  drogowej, szkolnictwa, 
bazy kulturalnej i rekreacyjnej oraz bezpie-
czeństwa naszych mieszkańców. A także 
przynosi oszczędności w domowych budże-
tach i chroni środowisko. Gmina Zawonia 
nową, po raz pierwszy w historii pięcioletnią 
kadencję samorządu, rozpoczęła od odda-
nia najmłodszym mieszkańcom naszej gmi-
ny  nowo rozbudowanego  budynku Zespołu 
Szkół w Zawoni. W listopadzie 2018 roku po 
prawie półtorarocznej rozbudowie młodzież 
rozpoczęła edukację w nowoczesnej placów-
ce gdzie nauka jest przyjemnością i za pomo-
cą zakupionych pomocy dydaktycznych, jest 
też ciekawa i interesująca. 

Rewitalizacja terenu byłego ba-
senu kąpielowego.

Realizowanym projektem od wielu lat przez 
nasz samorząd i znajdujący swoje zakończe-
nie w minionym roku jest rewitalizacja tere-
nu byłego basenu kąpielowego w Zawoni. 
W tym roku nastąpiła kulminacja prac bu-
dowlanych i na Mikołaja uroczyście otwarto 
Strefę Zielonej Aktywności. Miejsce wspól-
nego wypoczynku dzieci, młodzieży i doro-
słych, w dodatku znajduje się na nim zielo-
na ładowarka, która wykorzystując energię 
słońca i wiatru pozwala naładować telefon, 
tablet, naprawić rower, napompować koło 
i posłuchać tekstu o naszej gminie. Dużym 
zainteresowaniem odwiedzających cieszy 
się pumptrack, na którym można sprawdzić 
swoje umiejętności jazdy na rolkach, hulaj-
nodze i rowerze. Wyczekiwane miejsce na 
terenie naszej gminy, zachwycające, prośr-
dowiskowe, super nowoczesne, rodzinne.

Nowa siedziba GOK 

Rok 2019 zapisuje nową kartę w historii kul-
tury Gminy Zawonia.  W miesiącu kwietniu 
miała miejsce ceremonia otwarcia nowej 
siedziby Ośrodka Kultury w dawnym koście-
le poewangelickim. W miejscu wyjątkowym, 
jedynym w swoim rodzaju, bo osadzonym 
w tak pięknym zabytkowym obiekcie, a jed-
nocześnie nowoczesne przestrzenie otwo-
rzyły nowe możliwości do działania w sferze 
kultury. Piękne wnętrza, szeroka oferta zajęć 
i różnorodność wydarzeń kulturalnych spra-
wia, że jest to oryginalny w skali Dolnego 
Śląska obiekt, który znajduje się w naszej 
małej gminie i który przede wszystkim jest 
chętnie odwiedzany przez mieszkańców gmi-
ny od najmłodszych do najstarszych. 

Kolejne place zabaw i miejsca 
rekreacyjne.

Od kilku lat konsekwentnie wykonywane są 
liczne inwestycje na terenach wspólnych na-
szych sołectw, służące integracji mieszkań-
ców – altany rekreacyjne, nowe place zabaw 
i siłownie zewnętrzne. W tym roku przeobra-
żeniu całkowitym uległ stary plac zabaw 
w Sędzicach, wybudowane zostały Ogólno-
dostępne Strefy Aktywności w miejscowo-
ści Kałowice i Pęciszów oraz altana w Skot-
nikach. W realizację tych miejsc aktywnie 
uczestniczą sołtysi, za co im serdecznie dzię-
kujemy gdyż to właśnie dzięki nim możemy 
realizować Państwa oczekiwania. Współpraca 
z sołtysami naszej gminy z Wójtem i urzę-
dem gminy jest bardzo ważna dla naszego 
samorządu i przynosi bardzo duże pozytyw-
ne efekty bezpośrednio dla mieszkańców po-
szczególnych sołectw. 

Budowa Centrum Inicjatyw 
Lokalnych.

Przykładem realizacji inwestycji oczekiwanej 
przez mieszkańców sołectw spełniających ich 
oczekiwania, jest budowa Centrum Inicjatyw 
Lokalnych w Czeszowie. W miesiącu marcu 
2019 roku rozpoczęły się prace budowalne 
i zakończyły końcem listopada. Jest to pierw-
szy tak duży obiekt tego typu zlokalizowany 
na terenie gminy Zawonia. Nie tylko miesz-
kańcy Czeszowa, ale również gminy wyrażali 

opinię o budowie gminnego obiektu, który 
swoimi warunkami lokalowymi oraz tere-
nowymi pozwoli nie tylko na organizowanie 
dużych imprez, ale przede wszystkim uro-
czystości rodzinnych. Budynek ma 350 m2 
powierzchni użytkowej i świetnie wyposażo-
ną kuchnię. Przy budynku został zbudowany 
duży parking wraz z chodnikiem i  oświetle-
niem parkowym terenu wokół budynku. Ofi-
cjalne otwarcie obiektu odbędzie się 24.01 
na które serdecznie Państwa zapraszamy.

Inwestycje w szkoły

Okres wakacji to od pięciu lat czas inwestycji 
w szkołach. W szkole w Zawoni i Czeszowie 
podczas wakacji trwały prace remontowe. 
Prace remontowe dotyczyły w głównej mie-
rze pomieszczeń sanitarnych i sal lekcyjnych. 
Zostały położone nowe płytki zamontowano 
nowe sanitariaty i umywalki, wymieniono in-
stalacje sanitarne, ponadto wymieniono wy-
kładziny w salach lekcyjnych. Szkoły przeszły 
ogromne zmiany i chronią teraz środowisko, 
ale najważniejsze, że są przyjazne dla na-
szych dzieci, które przebywają w komforto-
wych, dobrych dla zdrowia i bezpiecznych 
warunkach.  

Oświetlenie

Bezpieczeństwo mieszkańców po zmroku 
jest bardzo ważne dla Wójta Gminy Zawonia 
i każdego roku zabezpieczane są środki 
w budżecie na rozbudowywanie oświetle-
nia drogowego. W tym roku nowe punkty 
oświetleniowe powstały w miejscowościach 
Zawonia, Stanięcie i Budczyce. Zadania te 
sfinansowane są również z zabezpieczonych 
środków funduszy sołeckich. Gmina Zawo-
ni chroni środowisko i przy realizacji tych 
inwestycji po raz pierwszy zostały zasto-
sowane lampy ledowe, zużywające mniej 
energii elektrycznej.

Inwestycje drogowe 

Poprawa bezpieczeństwa i ochrona środowi-
ska to również inwestycje drogowe. W mija-
jącym roku przebudowana została ul. Jarzę-
binowa i Brzozowa w miejscowości Zawonia 
z drogi gruntowej na asfaltową. Wykonany 
został remont drogi gminnej w miejscowo-
ści Sucha Wielka, w której wykonano kana-
lizację sanitarną. Nowe drogi również upięk-
szają miejscowości i podnoszą atrakcyjność 
naszych wsi.

Kanalizacja sanitarna

Bez wątpienia jedną z najważniejszych in-
westycji mających na celu uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmi-
ny Zawonia jest kanalizacja, której budowa 
rozpoczęła się od wykonania kanalizacji sa-
nitarnej we wsi Sucha Wielka wraz z przyłą-
czami. Prace ruszyły we wrześniu 2018 roku, 
a w miesiącu maju 2019 roku zostały zakoń-
czone i odebrane. Chronimy środowisko na-
szej gminy i dbamy w ten sposób o przyszłe 
pokolenia.

Nowe wozy strażackie dla OSP

Duża radość zapanowała w jednostkach 
naszych ochotników gdy przyjechały nowe 
wozy strażackie. W miesiącu listopadzie dwie 
jednostki w naszej gminie, OSP Zawonia 
i OSP Czeszów, otrzymały nowe samocho-

dy. Nowe samochody po raz pierwszy w ich 
ponad 70-letniej historii. Współpraca Rady 
gminy, która pozytywnie opiniowała zabez-
pieczone fundusze na zakup tych samocho-
dów. Zaangażowanie Wójta Gminy i aktyw-
ne uczestnictwo w rozmowach z Komendą 
Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej 
we Wrocławiu zaowocowały decyzją Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
Ministra Środowiska i Komendanta Głównego 
Państwowej Straży Pożarnej o dofinansowa-
niu zakupu aż dwóch wozów dla naszej gmi-
ny. Zakup wozów został więc zrealizowany 
ze środków pochodzących z budżetu Gminy 
Zawonia w kwocie 657 720,00 zł i z dotacji 
w wysokości 1 mln 20 tys. zł otrzymanych 
od w/w jednostek. Bezpieczeństwo naszych 
mieszkańców, a jednocześnie naszych stra-
żaków biorących udział w akcjach jest teraz 
bardzo wysokie. 

Odnawialne źródła energii dla 
mieszkańców.

W czerwcu przyszedł także czas na realiza-
cję projektu odnawialnych źródeł energii. 
Dzięki pozyskanemu dofinasowaniu powsta-
ło ok. 100 mikroinstalacji fotowoltaicznych 
w ramach unijnego programu „Instalacje 
OZE w Gminie Zawonia oraz Gminie Trzebni-
ca”. Wartość tej inwestycji to 3 760 266,10 zł 
z czego ok 85%, czyli 3 181 594,46 stanowi 
dofinansowanie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2014-2020.  Panele fotowoltaiczne 
to duża ochrona środowiska, zmniejszenie 
ilości energii potrzebnej nie tylko do oświe-
tlenia, ale również jak niektórzy z Państwa 
montując taka instalację wyrzucili piec 
węglowy, czyli również do ogrzewania. 
Z niecierpliwością oczekujemy na rozstrzy-
gnięcie projektu partnerskiego dotyczącego 
pn. „Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny 
Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł 
ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych 
na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, 
Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)”. 
W ramach inwestycji na terenie naszej gminy 
zaplanowano wymianę, zgodnie z Państwa 
zgłoszeniami, ok. 30 starych nieekologicz-
nych źródeł ciepła, na oszczędzające środo-
wisko piece. Oszczędzajmy środowisko gdyż 
w ten sposób dbamy o własne zdrowie, jest 
to ważny aspektu działalności Wójta i Urzę-
du Gminy Zawonia gdzie możecie Państwo 
złożyć wnioski do programu „Czyste powie-
trze”. W roku 2019 rozpoczęły się także prace 
nad opracowaniem Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Zawonia – dokumentu stanowiące-
go podstawę do opracowania Planu Zagospo-
darowania Przestrzennego Gminy. Prace nad 
Studium zakończone zostaną w 2020 r.  

Wysokie miejsce  w rankingu 
dofinansowania unijnego.

Watro wspomnieć, że gmina Zawonia znala-
zła się na 248 miejscu w kraju w rankingu 
dotyczącym inwestycji współfinansowanych 
ze środków unijnych. W zestawieniu unijnym 
na lata 2014-2020 wartość dofinansowania 
wyniosła prawie 150 553 902,00 złotych. Bio-
rąc pod uwagę, że aktualna liczba mieszkań-
ców to ok. 6000 osób wychodzi, że na jed-
nego mieszkańca gminy przypada 25 273,00 
złotych dotacji.

I.BB.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Zawonia
Mija rok od objęcie przeze mnie funk-
cji Wójta Gminy Zawonia. Rok inten-
sywnej pracy i dużych wyzwań. To czas 
ważnych realizacji inwestycji - służą-
cych dobru mieszkańców.    
Rok 2019 to czas finalizacji, kontynu-
acji i podejmowania wielu ważnych 
i potrzebnych inwestycji, których łącz-
na wartość  wyniosła niemal 20 mln 
PLN i możliwa była dzięki pozyskaniu 
wsparcia finansowego z budżetu Woje-
wództwa Dolnośląskiego, Regionalne-
go Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 i Ministerstwa Sportu i Turystyki.
W kolejnym roku Gmina nadal będzie 
realizowała  inwestycje w obiekty uży-
teczności publicznej, w obiekty tury-
styczno- rekreacyjne, sieci wodocią-
gowe, drogi, chodniki i oświetlenie.  
W planach na  następne lata znajdują 
się liczne, ciekawe wydarzenia o cha-
rakterze sportowym i kulturalnym. 

Szanowni Mieszkańcy, kończąc pierw-
szy rok kadencji, serdecznie dziękuję 
za aktywne włączanie się w zadania 
realizowane przez Gminę, za wszelkie 
uwagi, podpowiedzi, dialog i wspólne 
poszukiwanie rozwiązań najkorzyst-
niejszych dla nas wszystkich.
Słowa podziękowania kieruję także 
do Radnych Rady Gminy Zawonia 
i Sołtysów. Dziękuję za realizowa-
ne wspólnie projekty, rozmowy i pla-
ny na przyszłość, a przede wszystkim 
za otwartość na współpracę i zaan-
gażowanie w realizację wspólnego 
celu jakim jest rozwój naszej gminy.
Dziękuję także pracownikom Urzędu 
Gminy i jednostek podległych – to dzię-
ki Waszej pracy możliwe jest wypełnia-
nie misji samorządu gminnego, realiza-
cja kolejnych inwestycji i projektów.

Agnieszka Wersta
Wójt Gminy Zawonia
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KOLEJNY PLAC ZABAW OTWARTY! 

W listopadzie br. symbolicznego przecię-
cia wstęgi dokonali Wójt Gminy Zawonia 
Agnieszka Wersta wraz z Sołtysem wsi 
Panem Danielem Zalewskim oraz przybyły-
mi dziećmi. W uroczystości brał udział tak-
że radny Gminy Zawonia Jan Ciosk. Wójt 
wręczyła dzieciom upominki sponsorowane 
przez Gminę oraz wykonawcę ww. robót – 
firmę FreeKids. Do użytku oddano nowy plac 
zabaw, w którym zamontowano m.in. duży 
zestaw zabawowy z zjeżdżalnią, zestaw spor-
towy, karuzelę, stożek obrotowy twist, huś-
tawkę wahadłową, huśtawkę wagową oraz 
kosze i ławki wraz z wykonaniem bezpiecz-
nej nawierzchni w formie pola piaskowego. 
Plac powstał dzięki pozyskaniu przez Gminę 
Zawonia dotacji z budżetu Województwa 
Dolnośląskiego w ramach programu „Odno-
wa Wsi Dolnośląskiej” w kwocie 30.000,00 
zł oraz zaangażowaniu środków z funduszu 
sołeckiego. Mieszkańcom wsi, a zwłaszcza 
dzieciom, życzymy radosnego, rodzinnego 
i aktywnie spędzonego czasu na świeżym po-
wietrzu.  

A.AS

W miejscowości Sędzice, do dyspozycji nie tylko najmłodszych 
z naszej gminy, oddano świetnie wyposażony plac zabaw.

KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO 
NA GMINNYCH DROGACH

Wykonawcą prac była firma STRABAG Infra-
struktura Południe Sp. z o.o. z Wrocławia. 
Sucha Wielka jest jedyną miejscowością 
w gminie Zawonia w pełni skanalizowaną. 
W związku z powyższym droga w tej miejsco-
wości, która i tak była w złym stanie, po wy-
konaniu kanalizacji praktycznie nie nadawała 
się do użytku. W ramach remontu wykona-
no m.in.: nawierzchnię z mieszanek mine-
ralno-bitumicznych asfaltowych, utwardzo-
no, wyprofilowano i zagęszczono podłoże, 
pobocze wyłożono tłuczniem, wykonano 
próg zwalniający, dokonano renowacji rowów 
oraz uzupełniono oznakowanie pionowe. 
Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 
60% z rządowego programu Funduszu Dróg 
Samorządowych, pozostała część środków 
była zaplanowana w budżecie Gminy Zawo-
nia. Mamy nadzieję, że nowa nawierzchnia 

wpłynie nie tylko pozytywnie na komfort jaz-
dy kierowców, ale zwiększy bezpieczeństwo 
osób z niej korzystających. Życzymy szero-
kiej drogi! 

A.AS

Zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa na drogach gminnych jest 
jednym z głównych priorytetów, przy uwzględnianiu wydatków 
z budżetu gminy. Sukcesywnie oddawane są do użytku kolejne 
inwestycje drogowe, o czym niedawno mogli się przekonać miesz-
kańcy wsi Sucha Wielka. W listopadzie br. oddano do użytku odci-
nek drogi długości 1267 m i powierzchni 4020 m2. Wartość inwe-
stycji wyniosła 979 894,92 zł.

▪ Obiekt dla całych rodzin ▪ Nowe oczekiwane otwarcie Centrum Inicjatyw Lokalnych już w styczniu

▪ Nowoczesna Szkoła w Zawoni ▪ Miejsce spotkań i zabaw twórczych 

▪ Uroczyste otwarcie placu zabaw ▪ Nowa droga w Suchej Wielkiej



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Zawoni apeluje do mieszkańców Gminy 
o informowanie tutejszego Ośrodka oraz 
Policji, o każdej zauważonej osobie, leżącej 
lub siedzącej na ziemi, ławce, wiatach przy-
stankowych, nieogrzewanych pomieszcze-
niach lub innych niebezpiecznych miejscach. 
Osoby te szczególnie są narażone na wyzię-
bienie organizmu i zamarznięcie w okresie zi-
mowym. Okres zimowy i niskie temperatury 
stwarzają  potencjalne zagrożenie dla  życia i 
zdrowia osób bezdomnych, starszych, niepeł-
nosprawnych i samotnych. Zagrożenie utraty 
życia w okresie zimowym dotyczy także osób 
będących pod wpływem alkoholu przebywa-
jących na wolnym powietrzu lub w pomiesz-
czeniach opuszczonych i nieogrzewanych.
Dlatego apelujemy do Państwa o zwró-
cenie szczególnej uwagi i życzliwe spoj-
rzenie na potrzeby osób znajdujących się 
w najbliższym otoczeniu. Aktywna postawa 
mieszkańców oraz przekazanie informacji 
odpowiednim służbom pozwoli na podjęcie 
szybkiej interwencji. 

Wszelkie sygnały o potrzebie nie-
sienia pomocy prosimy zgłaszać do:
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Zawoni  - tel. 71 312 81 01
Komendy Powiatowej Policji 
w Trzebnicy – 71 388 82 00
Numery alarmowe: 112, Policja –  997

Pamiętajmy również o zwierzętach.

Jeśli mieszkają na zewnątrz, to właściciele są 
zobowiązani zapewnić im ciepłe i suche, do-
brze zadaszone budy. Sprawdźmy stan budy, 
czy jest odpowiednio ocieplona - wyścielmy 
ją słomą lub kocem. Zapewnijmy psu możli-
wość poruszania się. Szczególnie psom trzy-
manym  na uwięzi (nie dłużej niż 12 godz. 
na dobę), zapewnij odpowiednią jej długość 
( min.3 m!).  Pamiętajmy o dolaniu do mi-
ski ciepłej wody i podawaniu obfitszych niż 
zazwyczaj, ciepłych posiłków. Zwierzę nie po-
wie że jest mu zimno. Jest także druga stro-
na medalu. Od dłuższego czasu zauważamy 
bowiem gwałtowny wzrost psów, wałęsają-

cych się bez opieki w miejscach publicznych. 
Jest to zagrożeniem zarówno dla samych 
zwierząt, jak i mieszkańców, w szczególności 
dzieci. W art. 10 a ust. 3 ustawy o ochronie 
zwierząt zapisano, że „zabrania się puszcza-
nia psów bez możliwości ich kontroli i bez 
oznakowania umożliwiającego identyfikację 
właściciela lub opiekuna”. Właściciele psów 
muszą liczyć się z tym, że jeśli nie będą pil-
nowali swoich pupili, policja może nałożyć 
nas nich mandat w wysokości do 1 tysiąca 

złotych (dotychczas było to maksymalnie 250 
złotych). Dbajmy przede wszystkim o to, aby 
nasze czworonogi pozostawały w obrębie 
naszych posesji.
Uprzejmie prosimy mieszkańców Gminy Za-
wonia o dołożenie wszelkiej staranności 
w sprawowaniu należytej opieki nad zwierzę-
tami domowymi.

GOPS
Urząd Gminy
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WZROST WYSOKOŚCI STAWEK ZA ODPADY KOMUNALNE

Ostatnia zmiana wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi  
miała miejsce w 2016 roku (Uchwała Nr 
XVIII/106/2016 Rady Gminy Zawonia z dnia 
11 lutego 2016r.). Ustalono wtedy stawki w 
wysokości 11 zł  miesięcznie od osoby za-
mieszkałej daną nieruchomość, gdy prowa-
dzona jest segregacja odpadów oraz 20 zł  
miesięcznie od osoby zamieszkałej daną nie-
ruchomość, gdy odpady nie są segregowane. 
Stawki zaczęły obowiązywać od 1 kwietnia 
2016 i obowiązują  do dnia dzisiejszego. Sys-
tem gospodarki odpadami według zapisów 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach powinien się bilansować, a opłata 
pobierana przez gminę od mieszkańców po-
winna być ustalona na takim poziomie, aby 
było to możliwe. Dlatego też główną przy-
czyną wzrostu stawek za odpady jest zna-
czący wzrost cen jednostkowych netto za od-
biór, transport i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych, jakie zaoferowała podczas 
przetargu nieograniczonego firma na wyko-
nanie tej usługi. W tabeli poniżej znajduje 
się zestawienie jak kształtowały się ceny za 
poszczególne frakcje odpadów w poszczegól-
nych latach.
Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach nakładają na właści-
cieli nieruchomości obowiązek selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych. Warto pa-
miętać, że realizując zasady segregacji odpa-
dów jest szansa zmiany, które na poziomie 
lokalnym mogą podnieść jakość gospodarki 
odpadami i zwiększyć dbałość o środowisko 
naturalne. Gmina w zamian za pobieraną od 

mieszkańców opłatę musi zapewnić nie tylko 
odbieranie odpadów z gospodarstw domo-
wych w podziale przynajmniej na frakcje: pa-
pier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz 
bioodpady oraz poprzez punkty selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), ale 
również ich prawidłowe zagospodarowanie.  
Szczegółowy sposób segregacji odpadów ko-
munalnych określa rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w spra-
wie szczegółowego sposobu selektywnego 
zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 19). Zbieranie osobno papieru, 
szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, 
a także oddzielanie odpadów biodegradowal-
nych pozwala uzyskać najbardziej pełnowar-
tościowe surowce do ponownego przetwo-
rzenia. Przy segregacji bezwzględnie trzeba 
pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do 
których zaliczają się zużyte baterie i akumu-
latory, przeterminowane lekarstwa, zużyte 
świetlówki, odpady po żrących chemikaliach 
(np. środkach ochrony roślin), a także zuży-
ty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). 
Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci 
zmieszanych. Można je oddać w specjalnie 
wyznaczonych punktach w sklepach i apte-
kach, a także w punkcie selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u 
(Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Ko-
munalnych) znajdującym się w miejscowości 
Skotniki, zorganizowanym przez gminę. Do 
PSZOK-u można również zawieźć odpady 
pobudowlane, wielkogabarytowe oraz zuży-
te opony pochodzące z gospodarstw domo-
wych. Godziny otwarcia PSZOK-u: Wtorek  

w godzinach 6:00-12:00, Czwartek  w godzi-
nach 12:00-18:00 oraz Sobota w godzinach 
8:00-16:00.
No dobrze, skoro segregowanie jest takie ła-
twe, to co należy zrobić z takimi odpadami 
jak np. karton po mleku? Czy należy wyrzu-
cić go do pojemnika na papier, czy na alum-
inium, którym ten karton jest wyścielony od 
środka? Czy tłusty słoik po pulpetach wrzu-
cać do szkła czy może do odpadów zmiesza-
nych? A co z obierkami warzyw? Po kolei.
Karton po mleku to przykład opakowania 
wielo-materiałowego. Należy wrzucić je do 
pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. 
Z kolei opróżniony słoik po pulpetach powin-

niśmy wyrzucić do pojemnika na opakowa-
nia szklane. Nie szkodzi, że jest nieumyty. 
Zostanie umyty w sortowni. Obierki warzyw 
i owoców najlepiej przeznaczyć na kompost. 
Jeśli brak jest przydomowego kompostowni-
ka, należy wyrzucić je do pojemnika na od-
pady biodegradowalne (BIO). Co ważne, ani 
szkła, ani plastiku czy metalu nie trzeba myć 
przed wyrzuceniem do pojemnika na odpa-
dy segregowane. Wystarczy je opróżnić. Su-
rowce zostaną umyte na późniejszym etapie 
recyklingu.

E.J.

Od 1 stycznia 2020 roku opłata za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi będzie wynosić 20 zł od osoby zamieszkałej na miesiąc 
dla nieruchomości gdzie prowadzona jest segregacja odpadów. 
Jeżeli właściciele nieruchomości nie będą się wywiązywać z obo-
wiązku segregacji odpadów będą obciążeni stawką podwyższoną w 
wysokości 40 zł od osoby zamieszkałej na miesiąc. 

APEL- ZIMĄ NIE BĄDŹ OBOJĘTNY

▪ Nistkie temperatury stanowią zagrożenie dla ludzi i zwierzat

Okres zimowy i niskie temperatury stwarzają potencjalne zagro-
żenia dla życia i zdrowia osób bezdomnych, starszych, niepełno-
sprawnych i samotnych, ale również pamiętajmy o zwierzętach.



Święta Niepodległości. Znakomici wirtuozi 
gitarowi, zaprezentowali utwory oparte na 
dwóch odrębnych stylach muzycznych, któ-
re po raz pierwszy, w naszej gminie, mogli-
śmy usłyszeć na żywo.  Wieczorową porą, 
po ostudzeniu sportowych emocji, miesz-
kańcy gminy Zawonia mogli delektować się 
dźwiękami muzyki jazzowej oraz klasycznej 

w aranżacji gitarowej, w wykonaniu Pana Ar-
tura Lesickiego i Pana Michała Daniela Bąka. 
Koncert odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury 
w ramach XXVI Festiwalu Muzyki Kameralnej 
i Organowej 2019. Piękna sala widowisk była 
niemalże w całości wypełniona publicznością. 
Słowo wstępu przed koncertem, wygłosi-
ła dyrektor festiwalu, pani Ewa Przysiężna. 
Koncert dodatkowo wzbogacony był krótkimi, 
dowcipnymi opowieściami dotyczącymi histo-
rii powstania poszczególnych utworów, który-
mi uraczył nas Pan Lesicki. 
Dla naszej gminy, było to kolejne wydarze-
nie, zorganizowane w ramach wspomnianego 

powyżej festiwalu i kolejna muzyczna uczta. 
Zgromadzona publiczność gromkimi brawami 
nagrodziła artystów, Pani Agnieszka Wersta 
Wójt Gminy Zawonia podziękowała muzykom 
za wspaniały występ oraz publiczności za tak 
liczny udział. 

GŁÓWNE UROCZYSTOŚCI  ODZYSKA-
NIA NIEPODLEGŁOŚCI

Główne, gminne obchody Święta Niepodle-
głości miały miejsce w Czeszowie. Niezmier-
nie cieszyła frekwencja mieszkańców, w tym 
młodzieży, która uczestniczyła w obchodach. 
To pokazuje, że polskość i tradycja są ważnie 
nie tylko dla starszego pokolenia.
W dniu 11 listopada odprawione zostały dwie 
msze św. w intencji Ojczyzny, w kościołach 
parafialnych p.w.: Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Czeszowie oraz Św. Jadwigi Śląskiej
w Zawoni. Mieszkańcom w obu miejscowo-
ściach, wręczano biało-czerwone kotyliony
i rozdawano flagi. Przed rozpoczęciem 
nabożeństwa w Czeszowie, uczniowie Szko-
ły Podstawowej im. ks. Wawrzyńca Bochen-
ka z Czeszowa, wnieśli poczet sztandarowy, 
odśpiewano Hymn Polski. Po mszy św. cele-
browanej przez ks. Jacka Tomaszewskiego, 
wygłoszono Apel Poległych oraz liczne de-
legacje złożyły wieńce i znicze przy Dębach 
Katyńskich. Wójt Gminy Zawonia Agnieszka 
Wersta, serdecznie podziękowała wszyst-
kim zgromadzonym za uczestnictwo w ob-
chodach odzyskania niepodległości oraz 
zaangażowanie w organizację tego święta. 
Wójt szczególnie podkreśliła, jak ważne jest 
w tym dniu podtrzymywanie i upowszech-
nianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz świadomości narodowej, 
obywatelskiej jak i kulturowej. W Zawoni po 
zakończonym nabożeństwie, udano się pod 
pomnik Wojska Polskiego – 2 Dywizji Artyle-
rii oraz 100-lecia Odzyskania Niepodległości, 
gdzie złożono znicze oraz kwiaty w barwach 
biało-czerwonych.

A.AS.

Licznie przybyli Seniorzy z poszczególnych 
sołectw, spędzili urocze chwile w otulonej 
jesiennymi liśćmi Sali WIDOWISK w GOK. 
Zaproszeni goście obejrzeli spektakl pt. Ona 
i On Ławeczka wg. Aleksandra Gelmana, czyli 
słodko-gorzką opowieść o mężczyźnie z prze-
szłością i kobiecie po przejściach. W obsadzie 
mogliśmy zobaczyć znakomitych aktorów tj.  
Panią Izabelę Noszczyk oraz Pana Dariusz 
Taraszkiewicza, którzy na co dzień występują 
na deskach Teatru Scena Poczekalnia z Lesz-
na. Po pełnej humoru jak i refleksji sztuce, 
aktorzy ku zaskoczeniu zgromadzonych, wy-
konali  na scenie mini recital złożony z kilku 
znanych utworów muzycznych. Wykonawcy 
zostali nagrodzeni gromkimi brawami oraz 
otrzymali róże z rąk Przewodniczącej Rady 
Gminy Pani Grażyny Ogrodowicz-Nitka oraz 
Pani Dyrektor GOK Agnieszki Pawlaczek. Ko-
lejną niespodzianką był przygotowany przez 
Panią Małgorzatę Wrzesień-Wróbel z Bell 
Art., występ młodych, uzdolnionych miesz-

kanek gminy. Artystki wykonały specjalne 
utwory muzyczne zadedykowane Seniorom. 
Po zakończeniu części artystycznej, nasi 
wspaniali goście mogli w miłej atmosferze 
oraz w gronie dobrych znajomych, wymienić 
się wrażeniami i spędzić ciekawie czas, przy 
słodkim poczęstunku. Dziękujemy serdecznie 
za te niezapomniane chwile. Mamy nadzieję, 
że się Państwu podobało. 

A.AS.
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Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta oraz Przewodniczący 
Rady Seniorów Pan Grzegorz Wolny zaprosili naszych wspaniałych 
Seniorów na wspólne świętowanie Gminnego Dnia Seniora, który 
miał miejsce w andrzejkowy wieczór. 

W całej gminie dominowały akcenty bieli 
i czerwieni. W powietrzu unosił się duch 
patriotyzmu i poszanowania barw ojczy-
stych. Był to wyjątkowy czas, czas pełen 
refleksji nad historią Polski, która pełna 
była tragicznych wydarzeń i wielokrotnie 
wymagała poświęcenia Polaków w walce o 
wolność na przestrzeni dziejów. Trudne sło-
wa, które wypowiedział Józef Piłsudski, o 
tym, że „Naród, który traci pamięć przesta-
je być Narodem – staje się jedynie zbiorem 
ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium” 
– nadal inspirują do szczególnego trakto-
wania rocznicy odzyskania niepodległości.  
 

Z pozdrowieniami
Agnieszka Wersta

BIEGNIEMY NA BIAŁO-CZERWONO! 

10 listopada, po raz drugi w naszej gminie, 
zorganizowano bieg. W rywalizacji udział 
wzięło 46 zawodników. Do pokonania była 
trasa o długości ok. 11 km. Nowością biegu 
było wręczenie nagród w kategorii najlep-
szych zawodników z naszej gminy.
Trasa biegu przebiegała ulicami Zawoni
do miejscowości Budczyce i miała dwie pętle.
O bezpieczeństwo na trasie biegu nieustannie 
dbali strażacy wraz z funkcjonariuszami Policji 
oraz pogotowie medyczne. Po ukończonym 
biegu każdy z zawodników, mógł skorzystać 
z posiłku regeneracyjnego. Każdemu zawod-
nikowi wręczono medal, nagrodę - niespo-
dziankę oraz koszulkę pamiątkową, a trzech 
najlepszych zawodników, w danej kategorii 
wiekowej, otrzymało puchary, które wręczyły 
Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta wraz 
z Dyrektor Biegu Agnieszką Pawlaczek. 
Trasę najszybciej pokonał w klasyfikacji OPEN  
Karol Komorowski z Trzebnicy. Otrzymał on 
specjalny puchar oraz nagrodę rzeczową. 
II miejsce zajął Mariusz Posłuszny z Głoski, 
a III miejsce  Ireneusz Jarecki z Trzebnicy. 
Obaj Panowie otrzymali puchary i nagrody. 
Wśród kobiet na najwyższym podium stanęła 
Anna Czerw z Trzebnicy. II miejsce zajęła 

Ewelina Wieczorek z Trzebnicy, a III miej-
sce przypadło Annie Kaczmarek z Rawicza. 
Mieszkańcy naszej gminy także otrzymali na-
grody rzeczowe. Najszybszy wśród mężczyzn 
okazał się Michał Czarciński, przed Sebastia-
nem Badowskim i Markiem Buca. W przypad-
ku pań, najszybciej do mety dobiegła Milena 
Bator, na II miejscu uplasowała się  Wioletta 
Jerdonek, a na III miejscu Aleksandra Bator. 
Statuetkę specjalną, wręczoną przez Panią 
Wójt, otrzymał najstarszy zawodnik biegu 
Pan Ryszard Buczak z Zawoni.
Głównym celem biegu, poza upamiętnieniem 
tak ważnej dla nas Polaków rocznicy nie-
podległości, jest jego popularyzacja wśród 
mieszkańców gminy oraz propagowanie tego 
sportu jako najprostszej formy aktywności 
ruchowej dla każdego, bez względu na wiek. 
Ważna jest także promocja zdrowego trybu 
życia oraz integracja, która jest widoczna 
przy tego typu przedsięwzięciach.
Serdeczne podziękowania należą się wszyst-
kim tym, którzy przyczynili się do realizacji 
tego sportowego święta, tj. jednostce OSP 
z Czeszowa, Komendzie Powiatowej Policji 
oraz Paniom Seniorkom za żurek dla zawodni-
ków, który był najpyszniejszą niespodzianką 
niedzielnego biegu. Ogromne słowa uznania 
i podziękowania należą się także sponsorom 
tego sportowego wydarzenia tj. dla  Pana 
Artura Gąsiorka z firmy FreeKids, Pana Jó-
zefa Buczaka i Pana Pawła Fabrykowskiego 
z firmy Izolmet oraz dla Panów Tadeusza 
i Michała Łopyty z Firmy Łopyta. Szczególne 
podziękowania należą się również uczestni-
kom biegu za sportową rywalizację, wolonta-
riuszom za pomoc w organizacji wydarzenia 
oraz mieszkańcom za doping zawodników na 
każdym etapie trasy. Do miłego zobaczenia 
za niecały rok!

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 
MUZYKI KAMERALNEJ I ORGANOWEJ 

W naszej gminie byliśmy świadkami niezwy-
kłego wydarzenia muzycznego, które miało 
miejsce przeddzień obchodów 101 rocznicy 

ŚWIĘTOWALIŚMY NIEPODLEGŁOŚĆ
101 rocznica odzyskania niepodległości, była w Gminie Zawonia 
wyjątkowo świętowana. Z tej okazji po raz drugi zorganizowano 
bieg “Biegamy na Biało-Czerwono”, odbył się koncert w ramach 
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej, a 
główne tegoroczne uroczystości miały miejsce pod dębami Katyń-
skimi w Czeszowie.

 GMINNY DZIEŃ SENIORA JUŻ ZA NAMI! 

▪ Gminny Dzień Seniora

▪ Dzień niepodległości w gminie Zawonia ▪ Zwycięscy biegu ▪ Koncert Muzyki Kameralnej



Zakończyliśmy projekt Inicjatywy Lokalne 
2019, który przysporzył wszystkim wiele 
emocji. Pragniemy nadal podejmować próby 
dalszego angażowania Państwa we współ-
działanie na rzecz rozwoju kulturalnego 
gminy. Na bieżąco śledzimy możliwości po-
zyskiwania  środków zewnętrznych na nasze 
działania. Idzie Nowy 2020 Rok, a my w opar-

ciu o kalendarz imprez własnych lub współor-
ganizowanych powiększamy ofertę spotkań 
z kulturą dla Państwa. Kalendarz powstaje 
w oparciu o najciekawsze dni w roku oraz na-
sze święta gminne i państwowe. W nadcho-
dzącym roku nie zabraknie kontynuacji imprez 
i wydarzeń, które mają już swoją wypraco-
waną specyfikę i historię.  Ale mamy rów-

nież ciekawe nowe propozycje, a wśród nich 
udział Państwa m.in. w Gminnym Dyktandzie 
i warsztatach czytelniczych oraz spektaku-
larnych spotkaniach ze znanymi osobami w 
naszej bibliotece. Oczywiście w niecodzienny 
sposób powitamy oczekiwaną jak co roku Pa-
nią Wiosnę tym razem w naszej nowo otwar-
tej Zielonej Strefie Aktywności w Zawoni. 
W kwietniu szykujemy niecodzienną wystawę 
na Gminny Dzień Sztuki i kolejne spotkanie 
z malarstwem w Galerii PO SCHODACH. Po-
nadto w zaplanowanym kalendarzu wyda-
rzeń znajdą się liczne warsztaty rodzinne, 
podczas których uszyjemy w maju rodzinną 
flagę na Święto Flagi, w czerwcu pobiegamy 

z kijkami po Kurchanach w Niedarach, weź-
miemy udział w Letnim Koncercie na rozpo-
częcie wakacji, poświętujemy w sierpniu 100 
Rocznicę Bitwy Warszawskiej. A już dzisiaj 
zapraszamy na zabawę dożynkową z atrak-
cjami  do Czeszowa w sobotę 22 sierpnia.  
Zapraszać będziemy na tematyczne konkur-
sy rysunkowe, biblioteczne, fotograficzne, 
literackie oczywiście z nagrodami i zachęcać 
Was do wzięcia udziału w nich bo bawimy się 
tylko z Wami! Podsumowując, kolejny rok to 
dalszy rozwój kultury gminnej oraz realizacja 
nowych projektów, pomysłów bo Kultura nie 
kłuje!  

A.P.
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KULTURALNY KOLEJNY ROK
GOK jest obecnie dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem kultury 
w regionie, gdzie jest miejsce na wymianę doświadczeń, odkrywa-
nie talentów, pogłębianie własnych zainteresowań. Mamy więcej 
ciekawych miejsc i przestrzeni do realizacji kreatywnych pomysłów 
i takie staramy się realizować.

▪ Bawiliśmy się wspólnie na koncercie podczas Dnia Otwartego nowej siedziby GOK ▪ Wzięliśmy udział w Przeglądzie Formacji Tanecznych o puchar Wójta Gminy Zawoni

▪ Byliśmy świadkami niecodziennego Koncertu Męskiego Chóru Batumi z Gruzji ▪ Świętowaliśmy Dzień Dziecka w Bajkowej Krainie

▪ Powitaliśmy wiosnę w zwariowanej zabawie najmłodszych mieszkańców ▪ Zapisaliśmy nową kartę gminnej kultury na Gali Otwarcia GOK 

MIGAWKI Z KULTURALNYCH WYDARZEŃ 2019 ROKU
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▪ Pobiegliśmy trasą Biegu na biało-czerwono z okazji Dnia Niepodległości ▪ Teatralnie świętowaliśmy szczególny wieczór andrzejkowy podczas Gminnego Dnia Seniora

▪ Uczestniczyliśmy po raz kolejny w Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej▪ Spotkaliśmy się na pięknym Benefisie bo Kultura nie kłuje

▪ Jak co roku włączyliśmy sie w akcję Narodowego Czytania ▪ Otworzyliśmy jesienny sezon na gminną aktywność na Babskim Rajdzie Rowerowym

▪ W pociągu do kultury bawiliśmy się w czasie wakacji odwiedzając zakątki Zawoni ▪ Wręczyliśmy cenne nagrody za przepiekne wieńce dożynkowe w konkursie dożynkowym



Z pisarką spotkali się uczniowie klas pierw-
szych Zespołu Szkół w Zawoni oraz ucznio-
wie klas młodszych Szkoły Podstawowej 
w Czeszowie. Motywem przewodnim spotkań 
było zapoznanie dzieci ze ścieżką wydawni-
czą oraz wspólne stworzenie przedstawienia 
w oparciu o opowiadanie naszego gościa pt. 
„Jak Anitce uciekły zabawki „ Dzieci miały 
okazję sprawdzić się w roli aktorów zarówno 

podczas spektaklu, jak i poprzez odgrywanie 
ról osób zaangażowanych w proces tworze-
nia książki Spotkanie miało bardzo energicz-
ny, pełen ruchu charakter. Stało się okazją do 
tańców, śpiewów i świetnej zabawy.
Serdecznie dziękujemy Małgorzacie Żółta-
szek za pozytywną energię i rewelacyjne 
spotkanie 

E.M
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ZA NAMI NIESAMOWITE SPOTKANIE

▪ Podwieczorek w biblotece

5 grudnia 2019r., na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Zawoni, gościła w naszej gminie Małgorzata Żóltaszek – autorka 
książek dla dzieci.

DETEKTYWISTYCZNY PODWIECZOREK

Biblioteka w Zawoni przeobraziła się w 
prawdziwe biuro detektywistyczne, pełne 
zagadek, szyfrów, rebusów, labiryntów i in-
nych łamigłówek! Siedmioro adeptów sztuki 
kryminalistycznej i miłośników bestsellero-
wej serii powieści Martina Widmarka „Biuro 
Detektywistyczne Lassego i Mai” spotkało 
się by poznać  „Tajemnicę diamentów” oraz 
wyruszyć na poszukiwanie złodzieja diamen-
tów. Dokładnie badali ślady, przyglądali się 
podejrzanym, szukali motywów i analizowali 
fakty  a wszystkiemu  towarzyszył dreszczyk 
emocji. Kto kradnie diamenty ze sklepu jubi-
lerskiego Muhammeda Karata???

Ania, Zosia, Oliwia, Idrys, Scarlett, Jasiu 
i Konrad  doskonale sprawdzili się w roli de-
tektywów i rozwiązali zagadkę a pomagała 
im  Tosia nasza nieoceniona wolontariuszka. 
Jeśli Wy chcecie się dowiedzieć kto był zło-
dziejem musicie przeczytać książkę :)
Jesteśmy przekonane, że uczestnicy chętnie 
sięgną po pozostałe książki z serii, bo prze-
cież czytanie to wspaniała przygoda. Ser-
decznie dziękujemy za udział i zapraszamy 
do biblioteki

Ela i Agnieszka 
wasze bibliotekarki.

Za nami pełen atrakcji Detektywistyczny Podwieczorek w Bibliote-
ce w Zawoni. Młodzi czytelnicy, wykonując szereg zadań i rozwią-
zując ciekawe zagadki, mogli poczuć się jak prawdziwi detektywi.

Jest towarzyszem dzieci i dorosłych w świecie 
beztroskiej zabawy oraz przyjacielem, często 
powiernikiem największych sekretów i ta-
jemnic, bohaterem wielu książek i filmów dla 
dzieci – Pluszowy Miś obchodzi swoje święto 
25 listopada. My również świętowaliśmy ten 
dzień wspólnie z dziećmi ze szkoły w Zawoni  
i Czeszowie. Na urodziny Misia przygotowali-
śmy szereg zabaw i niespodzianek, były śpie-
wy, tańce, rozmowy o najbardziej znanych 
i lubianych bajkowo-książkowych misiach, 
misiowa gimnastyka, dużo śmiechu i uśmie-
chu oraz coś, czego nie mogło zabraknąć na 

urodzinach naszego pluszowego solenizan-
ta.... oczywiście słodkie co nieco. Wielkim 
zainteresowaniem wśród dzieci cieszyła się 
prawdziwa historia Pluszowego Misia oraz hi-
storia o najbardziej niezwykłym niedźwiedziu 
Wojtku- żołnierzu Wojska Polskiego. Czas 
urodzin naszego Pluszaka upłynął w sym-
patycznej, pełnej radości atmosferze, w po-
czuciu, że świat bez przyjaciół byłby bardzo 
smutny i ubogi. Pamiętajmy „czy to jutro, czy 
to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś!” 

A.B.

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
Biblioteki w Zawoni i Czeszowie radośnie świętowały urodziny Plu-
szowego Misia. Czy święto Misia jest potrzebne? „Oczywiście, że 
tak!” chyba każdy się z tym zgodzi, gdyż trudno sobie wyobrazić 
dzisiejszy świat bez Pluszowego Misia.

▪ Święto Misia w Bibliotece

▪ Wspólne stworzenie przedstawienia



Zajęcia z chemii
Prawdziwe laboratorium chemiczne w szkole 
w Czeszowie? Tak!. Firma GEN - dostawca 
gazu na terenie gminy Zawonia-  realizuje 
terenowe warsztaty z chemii dla uczniów 
szkół podstawowych. Dzięki takiej inicjaty-
wie, dzieci mają możliwość doświadczyć by-
cia prawdziwym chemikiem. Białe fartuchy, 
okulary, rękawiczki... tak, klasa VII i VIII to 
urodzeni chemicy. Przez dwie godziny dole-
wali, mieszali, obserwowali reakcje chemicz-
ne, a ciekły azot  miał  największe zaintere-
sowanie.
Pasowanie
18 października odbyło się pasowanie dzieci 
klasy pierwszej na ucznia Szkoły Podstawo-
wej w Czeszowie. Pasowanie połączone było 
z obchodami święta Szkoły. Pasowanie zo-
stało przygotowane przez p. R. Węgrzyniak, 
natomiast akademię z okazji święta szkoły 
wraz z przypomnieniem postaci patrona: 
ks. Wawrzyńca Bochenka zespół naucza-
nia wczesnoszkolnego: p. Wioletta Kubiak, 
p. Małgorzata Kędra,  p. Joanna Freus.
Zdolny Ślązak
Miło nam poinformować, że uczniowie naszej 
szkoły zakwalifikowały się do etapu powia-
towego w konkursie Zdolny Ślązak: Klaudia 
Piotrowska z języka angielskiego oraz Jan Mi-
chalak z geografii. Trzymamy kciuki za dalsze 
sukcesy naszych uczniów.
Kultura jest OK
W roku szkolnym 2019/2020 prowadzony jest 
program „Kultura jest OK”, który ma za zad-
nie wszechstronne poszerznie horyzontów 
uczniów na płaszczyźnie kultury i dziedzictwa 
kulturowego: muzea, galerie sztuki, kina, 
teatry. Te miejsca warto odwiedzić, chocby 
po to, by inspirować kreatywność, budo-

wać ciekawość świata, rozwijać wyobraźnię. 
Wiadomo również, że czerpanie z rezerwatu 
najlepszych wzorców, jakie zapewnia kultura 
i sztuka, korzystnie oddziałuje na dzieci 
imłodzież, kształtując ich przyzwyczajenia, 
poglądy tolerancje, wrażliwość. W ramach 
programu uczniowie uczestniczą w warszta-
tach w instytucjach kultury (m.in.: Wrocław-
skie Centrum Twórczości Dziecka, Muzeum 
Narodowe, Muzeum Pana Tadeusza, Mu-
zeum Poczty i Telekomunikacji), na których 
zdobywają wiedzę dotyczącą dzieł sztuki, 
nurtów artystycznych, wybitnych twórców, 
zasłuznych postaci. Poznaja spektrum tema-
tyczne współczesnej twórczości malarskiej, 
rzeźbiarskiej, odnajduja symbole w sztuce 
i literaturze. Zdobywają praktyczne informa-
cje i umijętności służące do analizy i inter-
pretacji dzieł literackich i dzieł sztuki. Każda 
klasa miała miała możliwość uczestnictwa 
w specjalnie przygotowanych warsztatach 
prowadzonych przez pracowników indtytucji. 
W Muzeum Pana Tadeusza klasy zapozanały 
się z obczajami, strojami, kontekstem histo-
rycznym tej epopeji narodowej. W Muzeum 
Narodowym nauczyli się spoglądać na dzia-
ła sztuki, odczytywać i interpretować działa 
malarskie i rzeźbiarskie. W WCTD w czasie 
trzech warsztatów otrzymali informacje na 
temat nurtów sztuki XX wieku oraz mogli 
w praktyce zastosować w swoich dziełach 
wybrane formy artystyczne. Koordynatorem 
programu jest p. Lucyna Mróz i p. Alicja Kulik, 
które nawiązując wpsółpracę z instytucjami 
umozliwiły bezpłatne uczestnictwo naszych 
uczniów w wyżej wymienionych warsztatach 
i lekcjach muzealnych.

A.K.
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CO NOWEGO W VICTORII ... ?

Kończymy tę rundę na pozycji wicelide-
ra, z dorobkiem 37 punktów - o jeden 
mniej  niż  obecny lider. Ciesząc się dość 
dobrym bilansem na tym etapie roz-
grywek, nie zapominamy, że tyle samo 
punktów co my, zgromadziła Sparta 
Wszemirów, a z niewiele mniejszym do-
robkiem, czwarte miejsce zajmuje LKS 
Krzyżanowice, zatem runda wiosenna 
zapowiada się dla naszych kibiców wy-
jątkowo atrakcyjnie.
Koniec rundy nie oznacza również końca 
permanentnego (ostatnio) „bólu głowy” 
naszego trenera - Grzegorza Szelawy, 
jego  asystenta - Mateusza Kmiecia, oraz  
kierownika drużyny – Roberta Wieczor-
ka; ostatni miesiąc roku to czas przemy-
śleń nad koncepcją, sposobem przepro-
wadzenia treningów, a przede wszystkim 
(mając w perspektywie główny cel, ja-
kim jest awans do klasy „A”) - nad skła-
dem naszej drużyny; runda jesienna 
ostatecznie potwierdziła, że Michał Ko-
chmański świetnie odnalazł się w zespo-
le, nasi rekonwalescenci (Norbert Dudek 
i Grzegorz Rogowski) powrócili do daw-

nej formy, ale jednocześnie ostatnie me-
cze pokazały, że ambicje Igora Leszczyń-
skiego i Marcina Madei nie ograniczają 
się do przysłowiowego „grzania ławy”, 
że mają chęć i potencjał na wejście do 
pierwszego składu. Ponadto, przed run-
dą wiosenną, na kluczowych pozycjach 
trzeba pilnie poszukać wzmocnień w po-
staci kilku wartościowych zmienników, 
tym bardziej, że wiosną punkty z każde-
go meczu mogą zadecydować o awansie,
a nie w każdym (z różnych przyczyn - jak 
wielokrotnie pokazały rozgrywki) mogą 
grać podstawowi gracze naszej drużyny.
Podsumowując nadchodzący grudzień 
będzie dla piłkarzy czasem, długo ocze-
kiwanego odpoczynku od coniedzielnej 
gry, a jednocześnie czasem intensywnej 
pracy organizacyjnej wszystkich osób, 
dobrze życzących Victorii, aby 2020 rok 
stał się dobrym rokiem, w rozpoczynają-
cym się, drugim dziesięcioleciu naszego 
stowarzyszenia.

M.B.

Za nami runda jesienna, rozgrywek sezonu 2019/20. Zakończyli-
śmy ją, niedzielnym meczem w Pawłowie Trzebnickim, odnosząc 
efektowne zwycięstwo, aplikując drużynie gospodarzy 17 goli, 
a tracąc jedynie 2. Do tej pory odnieśliśmy 12 zwycięstw, raz zre-
misowaliśmy i  tylko raz przegraliśmy z KS Dobroszów, na boisku 
w Bykowie, po dość wyrównanym i bardzo emocjonującym meczu. 

▪ Drużyna piłkarska Victoria Zawonia zajęła 2 Miejsce w Klasie B

WIEŚCI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZESZOWIE

Ostatnie miesiące były bardzo pracowite dla uczniów Szkoły 
Podstawowej w Czeszowie. Zobaczcie, co działo się w tej placówce 
w ostatnim czasie.

▪ Pasowanie na ucznia

NIEMOŻLIWE STAŁO SIĘ MOŻLIWE!

Całkowity koszt zakupu aut wyniósł 
1.677.720,00 zł, z czego pozostała kwota 
w wysokości 657.720,00 zł została pokryta 
z budżetu gminnego. 24 listopada br. auta 
wjechały do Czeszowa, gdzie radośnie po-
witali je mieszkańcy. Odbył się pokaz fajer-
werków. Ksiądz Jacek Tomaszewski odmówił 
modlitwę, w której prosił o Boże błogosła-
wieństwo dla strażaków, którzy ryzykując 
własne życie pomagają potrzebującym oraz 

o to, by nowe samochody dobrze służyły 
społeczności. Nie zabrakło także przemowy 
samych strażaków, którzy nie kryjąc wzru-
szenia, dziękowali za świetnie wyposażone, 
nowoczesne samochody ciesząc się jedno-
cześnie, że mieszkańcy naszej gminy będą 
mogli czuć się bezpieczniej. Wzniesiono sym-
boliczny toast za zdrowie strażaków a tak-
że tych, dzięki którym zakup aut był możli-
wy. Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta 

zaprosiła wszystkich mieszkańców do pa-
miątkowego zdjęcia. Przygotowany został 
także słodki poczęstunek. 
Mamy nadzieję, że nowe auta dobrze będą 
służyć zarówno mieszkańcom jak i straża-
kom. Niemniej jednak życzymy i Państwu 
i sobie, jak najmniej akcji wymagających ich 
zaangażowania.

W.M.

OSP Zawonia i OSP Czeszów stały się posiadaczami nowiuteńkich, 
w pełni wyposażonych samochodów ratowniczo – gaśniczych. To 
kolejny sukces Wójt Gminy Zawonia Agnieszki Wersty, która na ten 
cel otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.020.000,00 zł. 

▪ Nowe wozy Strażackie




