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W samym centrum Zawoni powstaje atrakcyjne miejsce rekreacyjne gdzie 
każdy znajdzie przestrzeń dla siebie. Mieszkańcy Gminy Zawonia, będą pod 
wrażeniem terenu po byłym basenie kąpielowym w Zawoni, który przechodzi 
właśnie gruntowną metamorfozę.

MIEJSCE REKREACYJNE NA MIARĘ XXI WIEKU

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
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PROGRAM CZYSTE 
POWIETRZE
Ruszył nabór wniosków w ra-
mach rządowego programu „Czy-
ste Powietrze”. Można pozyskać 
dofi nansowanie do wymiany pie-
ców oraz termomodernizacji bu-
dynków. Zadbajmy o środowisko 
i oszczędzajmy własne fi nanse. 

INTENSYWNIE NA 
BUDOWIE CENTRUM 
INICJATYW LOKALNYCH
Trwa budowa Centrum Inicjatyw 
Lokalnych w Czeszowie. Szybko 
powstający obiekt będzie miał 
350 m2 powierzchni użytkowej. 

INICJATYWY LOKALNE

Gminny Ośrodek Kultury reali-
zuje projekt, na który otrzymał 
dofi nansowanie w kwocie 22 
tysięcy złotych. Zadanie realizo-
wane jest w ramach „Dom Kultu-
ry + Inicjatywy Lokalne 2019 pod 
nazwą „Kultura nie kłuje”. Celem 
strategicznym programu Narodo-
wego Centrum Kultury jest inicjo-
wanie działań, które mają służyć 
zaangażowaniu się domów kultu-
ry w życie społeczności lokalnej, 
odkrywaniu i rozwijaniu poten-
cjału i kapitału kulturowego jej 
członków oraz kulturotwórczych 
zasobów społeczności. 
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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!
Po kilkumiesięcznej przerwie przedkładam do Państwa rąk naszą samorządową gazetę 
w nowej odsłonie. Nowy format, ekologiczne wydanie, ale jak zwykle relacje z najważ-
niejszych wydarzeń z codziennego życia naszej Gminy. Przedstawiamy efekty prac na 
placach zabaw, pokazujemy nowe siłownie oraz postęp długo oczekiwanej inwestycji 
w Zawoni - miejsca rekreacji i wypoczynku na miarę XXII wieku na terenie po by-
łym basenie. Przeczytamy, gdzie w tym roku rozbudowano sieć oświetlenia drogowego 
i jakimi funduszami gospodarować będą mieszkańcy w ramach funduszu sołeckiego 
w roku 2020. Dowiemy się dlaczego dumni i zadowoleni są strażacy z OSP w Zawo-
ni oraz Czeszowa oraz jak postępują prace na budowie Centrum Inicjatyw Lokalnych 
w Czeszowie.

Rozpoczął się sezon grzewczy i wraz z nim (niestety) problem z zadymieniem. Apeluję. 
Zadbajmy o środowisko, bądźmy odpowiedzialni dla przyszłych pokoleń! W urzędzie 
gminy mogą Państwo złożyć wnioski w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze”. 
Można pozyskać dofi nansowanie do wymiany pieców oraz termomodernizacji budynków. 

Na łamach gazety wspominamy mile spędzony czas podczas imprez organizowanych 
przez GOK i Bibliotekę w ciągu ostatnich miesięcy. Zapraszamy do udziału w wydarze-
niach organizowanych podczas Kulturalnej Jesieni. 

Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji życzę wszystkim pracownikom szkoły satysfakcji 
i zadowolenia z efektów swojej pracy, dumny z osiągnięć wychowanków oraz szczęścia 
i zdrowia w życiu osobistym.

Drodzy Czytelnicy razem pracujemy, razem się bawimy i wypoczywamy, zapraszam do 
wspólnej lektury „Kuriera Zawoni” .  

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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MIEJSCE REKREACYJNE NA MIARĘ XXI WIEKU

Ścianka wspinaczkowa boulderingowa, 
pumptrak,  rekreacyjny place zabaw z ponad 
10 metrową rurą do zjeżdżania, siłownia ze-
wnętrzna, pergola z strefą grillową, zielona 
ekologiczna ładowarka a także ławki, leżaki 
i gry uliczne - dzięki tym atrakcjom, które 
powstają na terenie po byłym basenie kąpie-
lowym w Zawoni, mieszkańcy zyskają miej-
sce rekreacyjne z prawdziwego zdarzenia, 
które stanie się przyjazną przestrzenią dla 
seniorów, rodziców z dziećmi oraz młodzieży.
Inwestycja ta, tak długo wyczekiwana przez 
mieszkańców, jest możliwa m.in. dzięki środ-
kom unijnym przekazanym przez samorząd 
województwa dolnośląskiego. Całkowita war-
tość projektu „Zagospodarowanie terenu po 
byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej 
w Zawoni na teren rekreacyjno-sportowo

-kulturalny wraz z modernizacją drogi gmin-
nej – ul. Zielonej” wynosi ponad 2,2 mln zł. 
Z czego blisko 2 mln przekazał samorząd wo-
jewództwa z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego. 

Już teraz można dostrzec zmiany, bowiem 
prace idą pełną parą. W lipcu 2018 roku za-
sypany został basen, w marcu 2019 roku wy-
remontowany został budynek gospodarczy, 
a w maju 2019 roku powstał tor rowerowy 
typu pumptrak. Obecnie trwa ostatni etap 
inwestycji czyli montaż małej architektury, 
placu zabaw, wykonywane są ścieżki i upo-
rządkowywany teren zielony. Cała Inwestycja 
gotowa będzie pod koniec października 2019. 
Wykonawcą inwestycji jest firma FreeKids 
wyłoniona w drodze przetargu nieograni-

czonego. Dodatkowo w ramach tej inwesty-
cji wyremontowany zostanie krótki odcinek 
ul. Zielonej wraz z przylegającym do niego 
placem parkingowym. Wykonawcą tego za-
dania będzie inwestycji jest firma Rapp wyło-
niona w drodze przetargu nieograniczonego
− Wzrośnie atrakcyjność turystyczna so-

łectwa Zawonia oraz atrakcyjność gminy 
Zawonia jako miejsca zamieszkania. A co 
najważniejsze, poprawi się jakość życia 
mieszkańców. Będzie to miejsce integracji 
społecznej i międzypokoleniowej - wójt gmi-
ny Zawonia.

I.B.

W samym centrum Zawoni powstaje atrakcyjne miejsce rekreacyj-
ne gdzie każdy znajdzie przestrzeń dla siebie. Mieszkańcy gminy 
Zawonia, będą pod wrażeniem terenu po byłym basenie kąpielo-
wym w Zawoni, który przechodzi właśnie gruntowną metamorfozę.

INTENSYWNIE NA BUDOWIE CENTRUM INICJATYW LOKALNYCH

Na budowie Centrum Inicjatyw Lokalnych 
w Czeszowie trwają intensywne prace bu-
dowlane. Wykonano już instalację elektrycz-
ną i tynki wewnętrzne. W budynku położo-
no  instalację ogrzewania podłogowego na 
dużej sali i wylano posadzkę anhydrytową. 
Wspólnie z radą sołecką zostały wybrane 
płytki do wewnątrz oraz na taras zewnętrz-
ny. W budynku znajduje się oprócz dużej 
sali, sala mniejsza do zajęć, toalety, kuchnia, 
zmywalnia, obieralnia, chłodnia, pomieszcze-
nia socjalne dla pracowników zaplecza wraz 
z toaletą. Sala duża będzie wyposażona rów-
nież w klimatyzację. Budynek ma 350 m2 
powierzchni. Przy budynku został zbudowa-
ny również duży parking i został wykonany 
chodnik wraz z oświetleniem parkowym tere-
nu wokół budynku.  „Chcemy aby ten budy-
nek pełnił rolę nie tylko świetlicy wiejskiej czy 
sali weselnej, ale również był miejscem spo-
tkań podczas których zrodzą się cenne dla 
Państwa i gminy inicjatywy.”  - Powiedziała 
Wójt Agnieszka Westa

I.B. 

Trwa budowa Centrum Inicja-
tyw Lokalnych w Czeszowie. 
Szybko powstający obiekt bę-
dzie miał 350 m2 powierzchni.

▪ Budynek Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie

▪ Na nieczynnym basenie powstaje nowoczesne miejsce rekreacyjne

▪ Trwają intensywne prace budowlane na terenie



Kolejny rok realizacji funduszu sołeckiego 
to inwestycje w ogrodzenia placów zabaw, 
dofinasowanie doposażenia placów zabaw 
i siłowni zewnętrznych, utwardzenie na-
wierzchni dróg, budowa nowych linii oświe-
tlenia drogowego bądź wykonanie nowych 
projektów tego oświetlenia, koszenie placów 
zabaw i terenów przy świetlicowych. Z fun-
duszu są również projektowane i wykonywa-
ne progi zwalniające na drogach gminnych. 
Finansowane są  również spotkania o cha-
rakterze  kulturalnym i obywatelskim, jak 

obchody Dnia Dziecka czy Dożynki Wiejskie.  
Wszystkie te zadania są inwestycjami bardzo 
ważnymi w życiu sołectw oraz integrującymi 
i jednoczącymi mieszkańców. Wszystkie te 
zadania zostały ustalone przez mieszkań-
ców 23 sołectwa na Zebraniach Wiejskich.
W 2020 roku w ramach nowych środków 
funduszu sołeckiego, sołectwa będą dyspo-
nować kwotą 482 454 zł i jest ona  wyższa 
od kwoty na rok 2019 o 58 000 zł. Natomiast 
w porównaniu do roku 2015 jest wyższa aż o 
206 580 zł.  Najwięcej w 2020 roku, bo ponad 

49 tys. złotych otrzymają sołectwa Zawonia 
i Czeszów. Prawie 32 tys. złotych otrzyma 
sołectwo Tarnowiec z Suchą Małą i Złotów 
z Trzemsze, a 28 złotych dostanie sołectwo 
Sędzice. Rzędziszowice z Kopcem  otrzymają 
ponad 25 tys. zł. Mieszkańcy Niedar do wy-
dania będą mieli ponad 21 tys. zł, a sołectwa 
Pęciszów – ponad 19 tys zł. Miłonowic ponad 
18 tys. zł.  Sołectwo Czachowo, Trzęsowice 
i Budczyce dostaną w przyszłym roku po-
nad 16 tys. zł, a Cielętniki, Głuchów Dolny, 
Grochowa, Kałowice, Ludgierzowice z Pomia-
nowicami i Sucha Wielka kwotę ponad 15 tys. 
zł. Prawocice, Skotniki oraz  Stanięcice i Zło-
tówek  otrzymają ok 13 tys zł. Najmniejszą 
kwotą dysponować będą sołectwa Radłów 

i Pstrzejowice, które otrzymają ok 12 tys. zł.

„Dziękuję sołtysom za ich zaangażowanie 
i realizację uchwalonych zadań sołeckich 
wspólnie z urzędem, a mieszkańcom za zro-
zumienie iż te środki to przede wszystkim 
środki przeznaczone na rozwój Państwa miej-
scowości.” – mówi Wójt Agnieszka Wersta.

A.N.
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Znamy kwoty funduszu sołeckiego w poszczególnych miejscowo-
ściach. O przeznaczeniu tych środków zadecydują mieszkańcy po-
szczególnych sołectw.

POWSTAJĄ NOWE MIEJSCA WYPOCZYNKU

Od kilku lat konsekwentnie wykonywane są 
liczne inwestycje na terenach naszych so-
łectw, służące integracji mieszkańców – bu-
dowa altan rekreacyjnych, budowa nowych 
placów zabaw dla dzieci i siłowni zewnętrz-
nych. Niebawem oddany zostanie do użytku 
kolejny całkowicie zmodernizowany place za-
baw w miejscowości Sędzice. W zakres prac 
wchodzi zamontowanie elementów zabawo-
wych, takich jak: duży zestaw zabawowy 
z zjeżdżalnią, zestaw sportowy, karuzela, 
stożek obrotowy twist, huśtawka wahadłowa 
i  huśtawka wagowa, oraz kosze i ławki 
wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni 
w formie pola piaskowego. Plac powsta-
nie dzięki pozyskaniu przez Gminę Za-
wonia funduszy ze środków budżetu Wo-
jewództwa Dolnośląskiego w ramach 
programu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” oraz 
zaangażowaniu środków z funduszu sołec-
kiego. Gmina Zawonia otrzymała dotacje w 
kwocie 30 tys zł. Wykonawcą zdania została 

firma FreeKids wyłonienia w drodze prze-
targu nieograniczonego. Na terenie Gminy 
Zawonia w ramach zadania pn. „Budowa  
Ogólnodostępnych Stref Aktywności w miej-
scowości Pęciszów i Kałowice” powstaną do-
brze wyposażone siłownie zewnętrzne, które 
będą sprzyjać integracji społecznej i są skie-
rowane do różnych grup wiekowych. W skład 
stref wejdą urządzenia: Wioślarz/Orbitrek, 
Prasa nożna/Ławka do ćwiczeń, Rowerek/
Biegacz, Twister/Wahadło, Masażer, podciąg 
nóg, ławka street z oparciem, stół piknikowy 
„szachy”, stół do tenisa stołowego. Ponadto 
wykonana zostanie nawierzchnia z gumo-
wych mat. Wartość całkowita zadania to po-
nad 100 tys. zł.

Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej ze środków Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki w ramach Budo-
wy infrastruktury sportowo – rekreacyjnej 
w ramach Programu Rozwoju Małej Archi-

tektury sportowo- rekreacyjnej o charak-
terze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy 
Aktywności (OSA) - kwota dofinansowania to 
50 tys. zł. Wykonawcą zdania została firma 
FreeKids wyłonienia w drodze przetargu nie-
ograniczonego. W tym roku zostanie również 
oddana do użytku turystyczna drewniana 
wiata dla mieszkańców i podróżujących na 

rowerach w miejscowości Skotniki. Wiata po-
wstanie w ramach projektu współpracy „EKO 
LGD” organizowanego przez Lokalną Gru-
pę Działania   Kraina Wzgórz Trzebnickich.  
Zadanie zostało sfinansowane w całości 
z środków programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020.

I.B.

Nowe lub zmodernizowane place zabaw, siłownie zewnętrzne, 
drewniana wiata- powstają kolejne  miejsca, gdzie mieszkańcy 
gminy Zawonia będą mogli  wypoczywać.

▪ Profesjonalne siłownie zewnętrzne w Gminie Zawonia

Czas wakacji to czas inwestycji w szkołach. 
W szkołach w Zawoni i Czeszowie podczas 
mijających wakacji trwały prace remonto-
we. Prace remontowe dotyczyły w głównej 
mierze pomieszczeń sanitarnych. Dzięki prze-
prowadzonym inwestycją dzieci mogą korzy-
stać z nowych wyremontowanych łazienek. 
Zostały położone nowe płytki zamontowano 
nowe sanitariaty i umywalki, wymieniono 
instalacje sanitarne. W szkole w Czeszowie 
zburzono ścianki działowe i wykonano kabiny 
dzielone płytami mdf. W Czeszowie ponadto 
wymieniono wykładziny w salach lekcyjnych 
i po wyburzeniu ścianki działowej odtworzo-
no aulę na piętrze gdzie będą się mogły od-
bywać apele zamiast na sali gimnastycznej w 
szkole w Zawoni wykonano remont toalet i 
utworzono szatnie dla maluszków z grup 3-6. 

„Zawsze podkreślam, że dzieci są równie 
ważnymi mieszkańcami, jak nie najważniej-
szymi, w naszej gminie. Komfort nauki w 
szkołach przez ostatnie 4 lata ogromnie się 

poprawił. Obie szkoły zostały wyremontowa-
ne i rozbudowane: sale, toalety, wyposaże-
nie. Są kolorowe, nowoczesne i przyjazne. 
Stan sprzed 5 lat odszedł w zapomnienie 
i cieszę się bardzo, że udało nam się wykonać 
te wszystkie prace w tak krótkim okresie. Ale 
nie tylko poprawiły się szkoły. Dzieci teraz 
mogą po szkole korzystać z nowych placów 
zabaw, z zajęć i oferty proponowanej przez 
Gminny Ośrodek Kultury w ich nowej siedzi-
bie. Cieszę się, że nasze działania zmieniają 
gminę, że nasza praca poprawia życie miesz-
kańców, mniejszych miejscowości jak Miło-
nowice, Sucha Wielka, Pstrzejowice i wiele 
innych, jak i dużych:  Złotów, Sędzice czy 
Czeszów i Zawonia. Przed nami jeszcze wie-
le do zrobienia, ale to co zostało osiągnięte 
przez ostatnie lata to nasz wspólny ogromny 
sukces Dziękuję dyrektorom jednostek, pra-
cownikom urzędu za te prace i zaangażowa-
nie.” – Powiedziała Wójt Agnieszka Wersta.

P.L.

PRZED WRZEŚNIOWYM DZWONKIEM
Obie gminne szkoły solidnie przygotowały się na nowy rok szkol-
ny. Dzięki inwestycjomdzieci i młodzież będą uczyć się w lepszych 
warunkach. 

▪ Remont szkoły w Czeszowie

FUNDUSZ SOŁECKI W ROKU 2020



Stan drogi w Suchej Wielkiej był bardzo zły, 
a jeszcze został bardziej zniszczony podczas 
budowy kanalizacji. 

Gmina Zawonia zawarła umowę na remont 
drogi gminnej w Suchej Wielkiej. Wykonawcą 
prac jest firma STRABAG Infrastruktura Połu-
dnie Sp. z o.o., wyłoniona w drodze przetar-
gu nieograniczonego. W ramach inwestycji 
zostanie utwardzone i zagęszczone podłoże. 
W dalszej kolejności położona zostanie na-
wierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych oraz wykonane z tłucznia 
pobocze. Wartość inwestycji wynosi blisko 
979 894,92 zł. Prace budowlane dla przed-
miotowego zadania powinny zakończyć się 
z końcem listopada br. Zadanie zostało do-

finansowane w wysokości 60% z rządowego 
programu Funduszu Dróg Samorządowych. 
„Droga w Suchej Wielkiej została zaplanowa-
na w budżecie gminy do remontu w tym roku, 
a zdobyte środki zwiększają budżet gminy 
i pozwalają na wykonanie innych potrzebnych 
inwestycji. Będzie to kolejna droga wykona-
na w tym roku w naszej gminie. W czerwcu 
oddaliśmy 1 km drogi asfaltowej, która była 
drogą gruntową, są to ulice Jarzębinowa 
i Brzozowa w Zawoni. Położona malowniczo 
na skraju lasu i pól jest bardzo często wyko-
rzystywana przez mieszkańców do spacerów 
czy Nordic Walkingu.  Tam też powstaje kilka 
nowych domów” - mówi  Agnieszka Wersta 
Wójt Gminy Zawonia.       

P.L.
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NOWE SAMOCHODY STRAŻACKIE DLA OSP

Gmina Zawonia dzięki staraniom Wójta Gmi-
ny Agnieszki Wersta, otrzymała dofinanso-
wanie na zakup dwóch wozów strażackich 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawoni 
i Czeszowie. Zakup wozów zostanie zreali-
zowany ze środków pochodzących zarówno 
z budżetu Gminy Zawonia w kwocie 
657 720,00 zł, oraz z dotacji w wysokości 
1 mln 20 tys. zł, na którą składa się kwota 
- 620 tys. zł z budżetu Narodowego/ Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, 300 tys. zł z Krajo-
wego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego/ 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji, 100 tys. zł z środków ubezpiecze-
niowych. Przeprowadzona została procedura 
przetargowa i wyłoniony został Wykonawca 
dostawy. Wykonawcą dostawy jest firma 
Moto-Truck sp. z o.o. ul. ks. P. Ściegien-
nego 270, 25-116 Kielce, krajowy lider 
w sprzedaży samochodów ratowniczych. 
Dzięki realizacji tej inwestycji strażacy z te-
renu naszej gminy otrzymują niezwykle 
profesjonalny sprzęt wysokiej klasy. Poprawie 
ulegną warunki pracy i bezpieczeństwa stra-
żaków, zwiększy się gotowość do niesienia 
pomocy poszkodowanym w wyniku wystą-
pienia niekorzystnych zjawisk klimatycznych, 

wypadków oraz pożarów i klęsk żywioło-
wych. Zmiany klimatyczne i związane z nimi 
zjawiska przyrodnicze: pożary lasów, gwał-

towne ulewy, powodzie, fale upałów, hura-
gany, przyczyniają się do zwiększenia liczby 
interwencji ratowniczych. Dlatego konieczne 
jest wzmocnienie potencjału służb ratowni-
czych rozumiane jako wyposażenie jednostek 
ochotniczej staży pożarnej w sprzęt niezbęd-
ny do przeciwdziałania i usuwania skutków 

klęsk żywiołowych. Ogromy postęp cywiliza-
cyjny i technologiczny zmienił w sposób istot-
ny specyfikę zagrożeń z jakim musi zmagać 
się Straż Pożarna, jednostki muszą być coraz 
lepiej wyposażone, równocześnie z roku na 
rok zostają zaostrzone kryteria jakie powin-
ny spełniać. Posiadany przez OSP Zawonia 
i Czeszów kilkuletni, przestarzały samochód 
ratowniczo-gaśniczy, cechujący się złym sta-
nem technicznym, z ograniczonymi możli-
wości instalacji w nim niezbędnego sprzętu 
ratowniczo – gaśniczego powoduje wysoką 
awaryjność oraz ograniczone możliwości 
reagowania na pojawiające się zagrożenia. 
Nowe samochody ratowniczo – gaśnicze 
cechować się będą znacznie lepszymi para-
metrami oraz możliwościami technicznymi, 
także w zakresie instalacji dodatkowego 
wyposażenia posiadanego przez jednostkę. 
Dzięki takiemu sprzętowi mieszkańcy Gminy 
Zawonia  będą mogli czuć się bezpieczniej. 
Pozyskanie nowego sprzętu pozwoli w peł-
nym zakresie prowadzić działania ratownic-
twa technicznego na terenie gminy i powiatu.
Serdecznie dziękuję za otrzymane wsparcie 
pozwalające na zakup aż dwóch samocho-
dów. Cieszę się ogromnie, że nasze prośby 
o wsparcie i zrozumienie istniejących potrzeb 
zostało wysłuchane i jeszcze w tym roku bę-
dziemy cieszyć się nowymi wozami - mówi 
Agnieszka Wersta.

W.M.

Już wkrótce OSP w Zawoni i Czeszowie wzbogaci się o dwa nowe 
samochody ratowniczo-gaśnicze. Mieszkańcy Gminy Zawonia  będą 
mogli czuć się bezpieczniej.

▪ Wojewoda Dolnośląski przekazał dofinansowanie na zakup wozów dla OSP

REMONT DROGI W SUCHEJ WIELKIEJ
Długo oczekiwana inwestycja w miejscowości Sucha Wielka będzie 
sfinalizowana w bieżącym roku. Mieszkańcy na ten remont czekali 
wiele lat.

▪ Promesa dla Zawoni na remont drogi w Suchej Wielkiej

Każdego roku rozbudowywane jest oświe-
tlenie drogowe. W tym roku nowe punkty 
oświetleniowe powstały w miejscowościach 
Zawonia, Stanięcice i Budczyce. Zadania te 
sfinansowane zostały z zabezpieczonych 
środków funduszy sołeckich oraz z budżetu 
Gminy Zawonia. Przy realizacji tych inwesty-
cji po raz pierwszy zostały zastosowane lam-
py ledowe. Decyzja o zmianie montażu lamp 
sodowych na lampy ledowe spowodowana 
jest coraz niższą ceną ich zakupu, oraz zde-
cydowanie niższymi kosztami użytkowania. 
Jest to kolejny etap działań w zakresie popra

wy infrastruktury oświetleniowej na terenie 
gminy Zawonia. Każdego roku przeznacza-
ne są z budżetu gminy środki finansowe na 
rozbudowę oświetlenia i wykonywane są 
projekty nowych punktów oświetleniowych. 

W roku budżetowym 2020 równie zostanie 
przeznaczona kwota na budowę oświetlenia 
w naszej gminie i działania w zakresie popra-
wy infrastruktury oświetleniowej będą kon-
tynuowane.
 

P.L.

NOWE OŚWIETLENIE W GMINIE ZAWONIA 
Trwają dalsze inwestycje związane z budową nowego oświetlenia 
ulicznego z zastosowaniem lamp energooszczędnych typu LED, 
które wpływać będą na poprawę bezpieczeństwa na drogach. W 
tym roku takie  oświetlenie powstały w miejscowościach Zawonia, 
Stanięcice i Budczyce.

▪ Nowe oświetlenie w Zawoni



W tym roku zatem Victoria, obchodziła dzie-
sięciolecie swojego powstania, a zorganizo-
wana z tej okazji uroczysta gala, odbyła się 
8 czerwca, w siedzibie GOK-u, mieszczącej 
się w świeżo wyremontowanym budynku by-
łego kościoła ewangelickiego. Jubileuszowa 
impreza była spotkaniem byłych i obecnych 
zawodników, działaczy i sympatyków Victo-
rii. Ponadto stała się okazją do wręczenia 
wyróżnień i pamiątkowych statuetek, które 
otrzymali:
Honorową Odznakę Dolnośląskiego 
Związku Piłki Nożnej: Wójt Gminy Zawonia – 
pani Agnieszka Wersta, Honorowy Prezes SKS 
Victoria Zawonia – pan Grzegorz Olżyński
odznaki wręczył Przedstawiciel DZPN – pan 
Dariusz Michiński

Statuetką „Zasłużony dla SKS Victo-
ria Zawonia”: Wójt Gminy Zawonia – pani 
Agnieszka Wersta, była Dyrektor GOK - pani 
Elżbieta Michta, Sołtys Zawoni – pani Monika 
Jasik, Honorowy Prezes SKS Victoria Zawonia 
– pan Grzegorz Olżyński, Prezes SKS Victoria 
Zawonia – pan Marek Buca, Kierownik SKS 
Victoria Zawonia – pan Robert Wieczorek 
oraz trenerzy: Grzegorz Szelawa, Artur Zych, 
Leszek Karbownik i Mateusz Kmieć.
Jednak najważniejszym punktem wieczoru 
były wybór i uhonorowanie najlepszych za-
wodników klubu. Zostali nimi:
najlepszy bramkarz – Piotr Mazur
najlepszy obrońca – Mateusz Wawszczyk
najlepszy pomocnik – Marcin Chwalibóg
najlepszy napastnik – Dawid Kmieć.

Natomiast piłkarzem X-lecia zdecydowaną 
większością głosów został Mateusz Wawsz-
czyk. Obecnie „Victoria Zawonia” uczestniczy 
w rozgrywkach na poziomie klasy „B”, w któ-
rych rywalizuje z 14 innymi zespołami, gru-
pie II wrocławskiej. W tej chwili  (z komple-
tem zwycięstw) zajmuje pozycję wicelidera 

z dorobkiem 21 punktów i tracąc do lidera 
1 punkt, mając jeden nierozegrany mecz. 
Kibice i sympatycy naszego klubu, mogą 
śledzić nasze dokonania na stadionie w Sę-
dzicach lub na stronie: http://www.90mi-
nut.pl/liga/1/liga10875.html

M.B.
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CZYSTE POWIETRZE NASZA WSPÓLNA SPRAWA!

W związku ze zbliżającym się okresem 
grzewczym oraz mając na uwadze ochro-
nę atmosfery, a w szczególności aspekty 
zdrowotne wynikające z działań proeko-
logicznych apelujemy do Mieszkańców 
Gminy Zawonia o niespalanie odpadów 
komunalnych w piecach domowych. Szcze-
gólnie niebezpieczne dla zdrowia jest spa-
lanie odpadów z tworzyw sztucznych np. 
butelek typu PET, worków foliowych, odpa-
dów z gumy czy lakierowanych materiałów. 
Spalanie śmieci powoduje emisję zanie-
czyszczeń takich jak pyły zawierające metale 
ciężkie, tlenek węgla, tlenki azotu, dwutle-
nek siarki, chlorowodór, cyjanowodór oraz 
rakotwórcze dioksyny i furany. Wdychanie 
takich gazów powoduje choroby nowotwo-
rowe, może wywoływać wiele innych groź-
nych chorób, a nawet być przyczyną śmierci. 
Najczęstszym powodem jest przekonanie, 
że  to sposób na oszczędności. Wiele osób 
myśli „po co płacić za wywóz odpadów, które 
można puścić  z dymem?”. Kominiarze prze-
konują, że jednak nie jest to takie oczywiste. 
Spalanie śmieci powoduje niszczenie komi-
nów, w których osadza się tak zwana mo-
kra sadza. Może ona spowodować zapalenie 
się przewodu kominowego i pożar domu. 
Błędem jest także myślenie, że śmieci do 
niczego się nie nadają. Nic bardziej mylnego! 
Dzięki segregacji odpadów można uzyskać 
wiele surowców wtórnych w sposób, który 
nie zagraża zdrowiu ludzi i skażeniu środo-
wiska. Osoby spalające śmieci są przekonani, 
że „wszyscy tak robią”. Tymczasem wynika 
to po prostu ze złych przyzwyczajeń. Czas to 
zmienić! Spalanie odpadów jest nieodpowie-
dzialne. Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1987 z późn. zm.), kto wbrew zakazowi 

termicznie przekształca odpady poza spalar-
niami lub współpalarniami odpadów podlega 
karze aresztu lub grzywny, która może wy-
nieść nawet 5 tys. złotych. 

Czyste powietrze to nasza wspólna sprawa! 
Skorzystaj z dofinansowania i wymień stary 
piec na ekologiczne źródło ciepła w ramach 
Programu „Czyste powietrze”. Czyste Powie-
trze to kompleksowy program, którego celem 
jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów 
i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do 
atmosfery przez domy jednorodzinne. Pro-
gram skupia się na wymianie starych pieców 
i kotłów na paliwo stałe oraz termomoderni-
zacji budynków jednorodzinnych, by efektyw-
nie zarządzać energią. Działania te nie tylko 
pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo 
zwiększą domowy budżet, dzięki oszczęd-
nościom finansowym. Program skierowany 
jest do osób fizycznych będących właścicie-
lami domów jednorodzinnych lub osób po-
siadających zgodę na rozpoczęcie budowy 
budynku jednorodzinnego. Program przewi-
duje dofinansowanie na: wymianę starych 
źródeł ciepła oraz zakup i montaż nowych 
źródeł spełniających wymagania Programu, 
docieplenie przegród budynku, wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej, montaż lub 
modernizacja instalacji centralnego ogrze-
wania i ciepłej wody użytkowej, instalacje 
odnawialnych źródeł energii, montaż wenty-
lacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.
Wszyscy  Mieszkańcy naszej gminy, którzy 
są zainteresowani udziałem w programie, 
mogą złożyć wniosek w naszym urzędzie. 
Więcej o programie „Czyste powietrze”: 
wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powie-
trze/o-programie

M.G.

Ruszył nabór wniosków w ramach rządowego programu „Czyste 
Powietrze”. Można pozyskać dofinansowanie do wymiany pieców 
oraz termomodernizacji budynków. Bądźmy odpowiedzialni, nie 
palmy śmieci! Zadbajmy o środowisko!

10-LECIE SKS VICTORIA ZAWONIA

▪ Zawodnicy klubu, trenerzy oraz działacze związani z Victorią Zawonia.

Stowarzyszenie Klubu Sportowego „Victoria Zawonia” powstało 
w 2009 r., z inicjatywy śp. Stanisława Wolnego i Grzegorza Olżyń-
skiego (ten ostatni pełnił funkcję prezesa w latach 2009-2017). 
Zespół w swojej historii może poszczycić się awansem i utrzy-
maniem przez pięć sezonów w klasie rozgrywkowej „A” (2013-
2017) oraz zwycięstwem nad IV-ligową drużyną Polonii Trzebnica
w rozgrywkach Pucharu Polski.
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▪ Dostojny chleb nieśli w korowodzie Starości Dożynkowi Stefania Madej i Jerzy Łoza

▪ Obrzęd Dożynkowy wykonały ALE BABKI z Czeszowa

▪ Szalone konkursy z cennymi nagrodami od Sponsorów przyciągnęły wielu uczestników

▪ Rodzinna zabawa z FRUKTAKAMI

▪ Na scenie wraz MILANO wystąpili przyszli artyści

▪ Uroczyste dzielenie chleba przez Wójta Gminy Zawonia i Starostów Dożynkowych

▪ Pamiątkowe zdjęcie nagrodzonych

▪ Wręczenie nagród za rzut torebką na odległość

▪ Wręczenie nagrody głownej w konkursie na wieniec dożynkowy

▪ Wspólna zabawa pod sceną
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OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA W PRZEDSZKOLU W ZAWONI

20 września - to dzień ważny dla wszystkich 
przedszkolaków w całej Polsce bowiem Sejm 
przyjął uchwałę ustanawiającą ten dzień 
Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. Święto 
to zostało ustanowione, by podkreślić wagę 
edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji 
dzieci i ma przyczynić się do popularyzacji 
wychowania przedszkolnego.
Nasze przedszkolaki świętowały tak jak i inne 
dzieci w całej Polsce. Tego dnia, dzieci zo-
stały zaproszone do wspólnej zabawy. Dzieci 
z grup przedszkolnych „Biedronki”, „Motylki”, 
„Żuczki”, ”Pszczółki” oraz klas „0a” i „0b” za-
śpiewały piosenkę „Jestem sobie przedszko-
laczek”, recytowały wierszyk oraz tańczyły 
w rytm utworów o tematyce przedszkolnej. 
Na pamiątkę przedszkolaki otrzymały medale 
oraz baloniki, na których wcześniej stworzyły 
wizerunki przedszkolaków. Radość, śmiech 
i głośny doping uczestników świadczyły 
o wspaniałej zabawie. W tym szczególnym 
dniu odwiedziły nasze przedszkole pani Wójt 
Gminy Zawonia Agnieszka Wersta która ży-
czyła wszystkim przedszkolakom wspania-
łych dni spędzonych na zabawie i nauce 
w naszych szkołach. Po wspaniałej zabawie 
czekał też na dzieci słodki poczęstunek.

M.P. ▪ Był też czas na wspólne zdjęcie z Panią Wójt Gminy Zawonia Agnieszką Wersta

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Dnia 24 września 2019 roku w naszej szkole odbyły się demokra-
tyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego

Wybory poprzedzone były kampanią wy-
borczą, w trakcie której kandydaci do Rady 
Samorządu Uczniowskiego zaprezentowali 
swoje programy wyborcze, a uczniowie mie-
li możliwość zadawania pytań kandydatom. 
Po prezentacji kandydatów odbyło się 
tajne głosowanie. Komisja Wyborcza 
po przeliczeniu głosów ustaliła skład 
Samorządu Uczniowskiego.
Rada Samorządu Uczniowskiego:
Przewodniczący:  Maciej Cygan kl. VIII b
Zastępcy przewodniczącego: Zuzanna Korze-
niewska kl. VI c, Malwina Kreli kl. VII b
Sekretarz:  Zofia Waleszczyńska kl. V c

Członkowie:
Natalia Lisowska  kl. IV a
Krzysztof Uchański  kl. IV b
Maciej Purgał  kl. V a
Franciszek Kuczyński  kl. V b
Maria Bazan  kl. VI a
Szymon Łukaszewicz  kl. VI b
Karol Wesołowski  kl. VII a
Aleksandra Korzeniewska  kl. VIII a
Wszystkim kandydatom dziękujemy za 
udział, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy
i życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz 
jej społeczności.

I.K.                                                                                                                  ▪ Głosowanie było tajne

▪ Komisja wyborcza Samorządu Uczniowskiego ▪ Prezentacja kandydatów do Samorządu Uczniowskiego

Jak co roku nasi milusińscy 
świętują Ogólnopolski Dzień 
Przedszkolaka. To szczególny 
dzień w życiu naszych najmłod-
szych mieszkańców. 
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Celem konkursu było wyłonienie najlepszych 
inicjatyw kulturalnych zgłoszonych przez 
mieszkańców Gminy Zawonia. Do konkursu 
zgłoszonych zostało 11 pomysłów z czego 
fi nansowanie w ramach programu Dom Kul-
tury + Inicjatywy Lokalne 2019 otrzymało 
5 pomysłów, które realizowane są we współ-
pracy z GOK.  Realizujemy: Z van Goghiem 
na TY, Gmina w kadrze, Czeszowskie Sma-
ki, Cykl wędrujących warsztatów rękodzieła 
„Anielskie” talenty” oraz Festiwal kolorów. 
Co z tego wyniknie zobaczycie na podsu-
mowaniu projektu. Z van Goghiem na Ty 
spotykamy na wykładach i kursie malar-
stwa, poznajemy tajniki i technik malarstwa 

współczesnego. Dopełnieniem kursu będzie 
wyjazd do Muzeum Sztuki Współczesnej oraz 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu a be-
nefi s odbędzie się w galerii PO SCHODACH. 
Inicjatywa z Czeszowa „Czeszowskie Smaki 
Kultury” polegać będzie na przeprowadzeniu 
spotkań międzypokoleniowych wraz z warsz-
tatami rękodzielniczymi i kulinarnymi, a tym 
samym kultywowaniu tradycji i przekazanie 
ich młodszemu pokoleniu. Drugą inicjatywą z 
Czeszowa jest „Gmina w Kadrze” i warsztaty 
fotografi czne połączone z nauką obsługiwania 
programów grafi cznych. Warsztaty zakończo-
ne zostaną wystawą i publikacją najlepszych 
ujęć z krajobrazami gminy na pocztówkach. 

Ciekawym projektem są „Anielskie Talenty”- 
cykl wędrujących warsztatów z rękodzieła 
artystycznego, których motywem przewod-
nim jest postać anioła. Warsztaty odbywa-
ją się w sołectwach gminy. Na zakończenie 
odbędzie sie wystawa prac uczestników. 
Ostatnią inicjatywą jest „Festiwal kolorów” 
i zaplanowane warsztaty, prezentacje, zaba-
wy plastyczne, pokazy, które przybliżą temat 
kolorów, pobudzą wyobraźnię, uwrażliwią na 
otaczające piękno i pozwoli rozwinąć zdol-
ności manualne. Nad całością projektu czu-
wa powołany Koordynator z ramienia GOK  
Kamila Kruszona - Instruktor kultury. Relacje 
i wszystkie informacje znajdziecie Państwo 
na gokzawonia.pl oraz facebook. 

Jednocześnie przeprowadziliśmy diagnozę 
identyfi kującą potrzeby, zasoby i samodziel-
ne inicjatywy mieszkańców na spotkaniach 
oraz w badaniach ankietowych, wywiadach 
jak i poprzez zorganizowanie spotkania 
Open Space w wybranych sołectwach.
Pomysłów na kulturę jest tyle ile osób chce 
w niej uczestniczyć, a bardzo często tak
że działać. Realizacja małych kulturalnych 
inicjatyw w tym roku, ich promocja pozwoli 

w kolejnych latach na rozwój kreatywnych 
kulturalnych przedsięwzięć w gminie w myśl 
naszego nowego hasła projektowego - Kultu-
ra nie kłuje. Mamy nadzieję, że hasło szybko 
zakorzeni się w świadomości mieszkańców, 
a sadzone przez GOK w ramach projektu 
w nowej siedzibie kaktusy będą symbolem 
promującym kulturę Gminy Zawonia.  

A.P.

Gminny Ośrodek Kultury realizuje projekt, na który otrzymał do-
fi nansowanie w kwocie 22 tysięcy złotych. Zadanie realizowane 
jest w ramach „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019 pod na-
zwą „Kultura nie kłuje”. Celem strategicznym programu Narodo-
wego Centrum Kultury jest inicjowanie działań, które mają służyć 
zaangażowaniu się domów kultury w życie społeczności lokalnej, 
odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej 
członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności. Projekt 
będzie realizowany do 12.11.2019 roku.

▪ Spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy - Kultura nie kłuje

▪ Spotkanie podczas którego dokonano wyboru zwycięskich inicjatyw▪ Warsztat stolikowych rozmów o pomysłach na kulturę do realizacji przez GOK
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Odwiedzając nas nawet kilka razy można za 
każdym razem wejść inaczej:) Ale jak już 
znajdziemy się w środku to wyjść nie chce-
my:) Aranżujemy naszą przestrzeń na wiele 
sposobów aby wszystkich zaskakiwać. Na-
sze strefy pozwalają odpocząć i poczekać na 
zajęcia lub spotkać się na miłej rozmowie 
czekając na dziecko. Zajęć jest w tym roku 
kilkanaście rodzajów. Słyszymy, że jesteśmy  
jedną z ciekawszych placówek kulturalnych 
w regionie, bo działamy Tylko z Wami. To 
nasze hasło promocyjne, zapoczątkowane 
na uroczystym otwarciu w kwietniu, już nam 
się sprawdza, bo coraz liczniej uczestniczycie 
w życiu kulturalnym gminy. Dziękujemy za 
obecność.

Ośrodek stał się w ostatnich miesiącach 
warsztatem do realizacji inicjatyw spo-
łecznych. Cieszymy się, że tak licznie wzię-
liście udział w projektach i już obiecujemy 
następne. O realizacji inicjatyw w innym ar-
tykule. 

Aby być na bieżąco z kulturą zapraszamy na 
naszą nową stronę internetowa - gokza-
wonia.pl. Tam znajdziecie najważniejsze 
informacje bo Kultura nie kłuje:) Kaktusy 
posadzone i rozsadzone w ramach tego ha-
sła towarzyszą naszym zajęciom i wszyst-
kim działaniom. Nową odsłoną zajęć dla 
najmłodszych są poniedziałkowe Zabajkowe 
warsztaty i zabawa najmłodszych mieszkań-
ców w Sali MAŁEJ z Katarzyna Pławiak. Dla 
aktywnych mamy zajęcia ruchowe: od Jogi 
z Pauliną Skalską, Zumbę z Anną  Karolak, 
Fitness z Kubą Krawcem i szalone Latino 
Dance z Patrycją Walczak oraz trening Ta-
ekwondo z Dariuszem Kowalkowskim. Jest 
Was coraz więcej, a może być jeszcze trochę, 
zatem zapraszamy bo ruch to zdrowie:) Spo-
tykamy się zarówno w starej siedzibie na sali, 
jak i w nowej na Sali WIDOWISK. Sprawdźcie 
grafik zajęć. Nasz ośrodek kultury to miej-
sce Waszej aktywności bez względu na 
wiek. Tworzycie ciekawe przedmioty użytko-
we na rodzinnych Warstatach Ceramicznych 
z Agnieszką Dobrzańską oraz nowych zaję-
ciach Kreacjach z Kamilą Kruszoną. 

Już dzisiaj zapraszamy do przygotowywanej 
rodzinnej Motylowni, która ruszy już niedłu-

go. Udało się otworzyć Szkołę Malarstwa 
i zebrać grupę na zajęcia malarskie z Jo-
lantą Markowicz. Zastanawiamy się teraz, 
czy starczy przestrzeni wystawienniczej 
w Galerii PO SCHODACH, bo wszystkie prace 
i obrazy trafią na wystawę na początku 2020 
roku. Taneczne kroki szlifują nasze MOTYLKI, 
a formacja ma już okazałą frekwencję. Szalo-
na zabawa z tańcem i Patrycja Walczak towa-
rzyszy również zajęciom z tańca towarzyskie-
go, na których do występów przed szeroką 
publicznością przygotowują się nasze pary 
taneczne. W naszej nowej Sali MULTI dzia-
ła Kot Leon i szaleją na komputerach przy-
szli informatycy i zapraszamy starszych, aby 
na zajęciach Szeroki Kadr pobawić się 
w  fotografów, którzy wykorzystują  wszyst-
kie funkcje swojego telefonu komórkowego 
i dostępnych aplikacji do obróbki zdjęć:) pod 
okiem Danuty Krasuckiej. W naszej Wolnej 
Chwilce będziemy spotykać się również raz 
w miesiącu na cyklu zajęć czytelniczych PO-
CZYTAJKA i naszymi bibliotekarkami Elżbietą 
Michta i Agnieszką Buczak. Jest oferta dla 
młodych mam i zajęcia z maluszkami pod 
okiem instruktora i czekamy na Was - poszu-
kajcie wolnej chwilki.

GOK pragnie zaciekawiać na każdym kro-
ku zatem śledźcie nasze posty na fb, nasze 
wydarzenia na stronie, czytajcie plakaty, szu-
kajcie ulotek, wymieniajcie się informacjami 
z sąsiadami - bo kulturalna jesień zapowiada 
się wyjątkowo:) Mamy zaplanowanych kilka 
atrakcyjnych wydarzeń i spotkań, ale o nich 
wkrótce a kalendarz na ostatniej stronie. Do 
zobaczenia w GOK w Zawoni.

A.P.
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KULTURA NIE KŁUJE I NIE WOLNO SIĘ JEJ BAĆ

▪ Nasi milusińscy na Zabajkowych Warsztatach

Zakończona w tym roku adaptacja dawnego poewangelickiego 
kościoła pozwoliła na otwarcie nowej siedziby GOK, jako miejsca 
otwartego na szeroką kulturę, tajemniczego, ale i bardzo nowocze-
snego. Wchodząc nie do końca wiemy gdzie idziemy, w jakiej części 
się znajdziemy i co tam się kryje.

▪ Przygotowujemy prace na nową wystawę do galerii PO SCHODACH

▪ Szalona zabawa na Kreacjach

▪ Nasze Seniorki na Szerokim Kadrze▪ Trwaja treningi MOTYLKÓW do nowych układów tanecznych



To kolejny etap 
wielkiego pro-
jektu bookstar-
towego „Mała 
książka – wielki 
człowiek”. Do tej 

pory książki otrzymywali młodzi rodzice na szpi-
talnych oddziałach położniczych oraz trzylatki, te-
raz wyprawki trafi ą także do wszystkich dzieci w 
wieku przedszkolnym. Program jest fi nansowany 
ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego.
Zaproszenie przedszkolaków do bibliotek to roz-
winięcie programu prowadzonego od 2017 roku. 
Wówczas Instytut Książki rozpoczął dystrybu-
cję wyprawek czytelniczych dla noworodków 
w  szpitalach. Do połowy 2019 roku prze-
kazano ok. 600 tysięcy książek. Teraz w bi-
bliotekach, biorących udział w programie, na 
młodych czytelników czeka wyjątkowy prezent 
– książka „Pierwsze czytanki dla…”, do-
stosowana pod względem formy i treści do po-
trzeb przedszkolaka i  spełniająca najwyższe 
standardy w projektowaniu pięknych i  mądrych 
książek dla najmłodszych. W starannie do
branym zestawie utworów wybitnych 
polskich poetów i pisarzy dziecięcych znaj-
dują się zarówno pozycje klasyczne, jak i 
współczesne. W gronie autorów znajdziemy m.in. 
Joannę Papuzińską, Wandę Chotomską, Czesława 
Janczarskiego czy Hannę Januszewską. W  publi-
kacji obecni są również Liliana Bardijewska, Zofi a 
Stanecka, Anna Onichimowska, Małgorzata Strzał-
kowska, Adam Bahdaj, Michał Rusinek, Agniesz
ka Frączek, Joanna Kulmowa, Marcin Bryk
czyński, Jan Twardowski i Grzegorz Kasdep-
ke – twórcy tak różni, jak różne są perspek-
tywy spoglądania na świat – nieogarniony, 
a przy tym pociągający i pobudzający dziecięcą 
ciekawość. Całość została wzbogacona zna-
komitymi ilustracjami artysty Józefa Wilko-
nia. W wyprawce dzieci otrzymają także Kartę 
Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece 
Mały Czytelnik dostanie naklejkę, a po zebraniu 
dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dy-
plomem, potwierdzającym jego czytelnicze zain-
teresowania. W wyprawce znajdą coś dla siebie 

także rodzice i opiekunowie – przygotowana dla 
nich broszura informacyjna „Książką połączeni, 
czyli przedszkolak idzie do biblioteki” przypomni o 
nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka 
oraz o korzyściach wynikających z częstego odwie-
dzania biblioteki.
Celem projektu „Mała książka -wielki człowiek” 
jest systemowa poprawa stanu czytelnictwa w 
Polsce poprzez skoordynowane, wieloletnie działa-
nia na rzecz promocji, edukacji czytelniczej oraz 
kształtowania nawyku obcowania z książką od 
najmłodszych lat. Projekt ma zachęcić rodziców 
do odwiedzania bibliotek, które dzisiaj, poza udo-
stępnianiem księgozbiorów, pełnią również funkcję 
nowoczesnych centrów kultury. Dzieci natomiast, 
wyrabiając nawyk czytania, poznają bibliotekę jako 
miejsce będące ciekawą alternatywą dla telewizji i 
komputera. 
„Te działania mają charakter kompleksowy 
i są niezbędne do tego, by w obszarze czytelnic-
twa w  Polsce zaszły nie tylko zmiany znaczące, 
ale przede wszystkim trwałe.” – mówi prof. Piotr 
Gliński, wicepremier, minister kultury i dzie-
dzictwa narodowego. „Mamy świadomość, że 
jest to inwestycja w  przyszłość dzieci, ich za-
wodowy sukces oraz dobre relacje rodzinne i 
społeczne. Czytelnictwo to rozwój człowieka – 
obywatela, absolutnie kluczowy obszar i misja pol-
skiego państwa, wymagająca szczególnej uwagi 
i świadomego działania.” – dodaje Piotr Gliński.
Jesienią przekaz akcji wzmocni kampania te-
lewizyjna i radiowa oraz promocja w In-
ternecie i mediach społecznościowych, 
z udziałem pary aktorów Tamary Arciuch 
i Bartłomieja Kasprzykowskiego, prywatnie ro-
dziców, którzy świadomie wychowują swo-
je pociechy w duchu zamiłowania do książek. 
Jednocześnie dzięki ekspozycji informacji na nośni-
kach outdoorowych, kampania będzie widoczna w 
przestrzeni publicznej w wielu polskich miastach. 
Aktywna jest również dedykowana strona interne-
towa www.wielki-czlowiek.pl, a także prężnie dzia-
łająca grupa facebookowa. Zapraszamy po czytel-
nicze wyprawki do Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Zawoni oraz z Filii Czeszowie. 

E.M.
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NARODOWE CZYTANIE CZYLI...ZABRZMIAŁY DŹWIĘKI KATARYNKI

Akcja Narodowego Czytania ma na celu 
promocję czytelnictwa i przypomnienie wy-
bitnych polskich dzieł literackich. Lektury 
czytane są na głos w miejscach publicznych. 
Akcja odbywa się pod patronatem pary pre-
zydenckiej, a zapoczątkował ją w 2012 roku 
prezydent Bronisław Komorowski. Podczas 
tegorocznej zawońskiej odsłony wydarze-
nia, przygotowanej przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Zawoni wykorzystano biblio-
teczne okna z których to uczestnicy czytali 
fragmenty noweli. Całość połączona zosta-
ła  dźwiękami rozbrzmiewającej kataryn-
ki. Miłą niespodzianką dla wszystkich były 
opieczętowane  okolicznościową pieczęcią 

i podpisane przez Panią Wójt pamiątkowe 
egzemplarze noweli „Katarynka”.  Serdecz-
nie dziękujemy za obecność i czynny udział 
w wydarzeniu; Agnieszce Wersta- Wójt 
Gminy Zawonia, Agnieszce Pawlaczek-Dy-
rektor GOK Zawonia, Agnieszce Andrusz-

czak-Dyrektor Zespołu Szkół w Zawoni, 
Agnieszce Buczak-Starszy Bibliotekarz, Annie 
Waberskiej- uczennicy SP w Zawoni, Miłoszo-
wi Krysiak- uczniowi SP w Zawoni, Scarlett 
King-uczennicy SP w Zawoni, Franciszkowi 
Kuczerskiemu – uczniowi SP w Zawoni oraz 

wszystkim uczniom, nauczycielom i przy-
byłym mieszkańcom. Imprezę prowadzi-
ła Elżbieta Michta-Starszy Bibliotekarz. Na 
zdjęciach wydarzenie uwieczniła – Danuta 
Krasucka  

E.M.

NOC W BIBLIOTECE? DLACZEGO NIE !

Za nami Noc w Bibliotece, impreza zorgani-
zowana w ramach ogólnopolskiej akcji Noc 
Bibliotek. Celem akcji jest zachęcenie, 
w niekonwencjonalny sposób,  do korzysta-
nia z zasobów bibliotek jako miejsc wspól-
nych, łączących ludzi, lokalnych centrów 
żywej kultury i edukacji. Tego typu imprezę 
zorganizowaliśmy po raz pierwszy i zaprosi-
liśmy na nią młodych czytelników. To była 
niesamowita noc  pełna przygód i wyśmieni-
tej zabawy! Przy pomocy kostek Story Cubes 
stworzyliśmy niezwykłą i straszną opowieść 
o wiedźmie i jej ośmiornicy. Przygotowana 
przez nas kolacja smakowała wyśmienicie 
a muffi  nki Gabrysi były przepyszne. W biblio-
tecznym SPA robiliśmy maseczki z ogórków 
i kręciliśmy papiloty by później relaksować 
się przy muzyce. Noc w bibliotece nie mogła 

odbyć się bez czytania, było więc głośne czy-
tanie fragmentów opowiadań, ale też każdy 
mógł zaszyć się w zakamarkach biblioteki i 
poczytać kameralnie. Po tym intensywnym 
czasie trzeba było przygotować miejsca do 
spania. Krótka toaleta i „na deser” fi lm „Ptyś 
i Bill”” nakręcony na postawie komiksu „Ptyś i 
Bill”. Rano szybkie śniadanko bo 9.00 rodzice 
odbierali nasze czytelniczki (choć niektórym 
wcale nie spieszyło się do domu. Teraz trze-
ba trochę odespać tę „Noc w bibliotece”! Za-
pewniamy, że wszyscy znakomicie się bawili, 
pomagali sobie nawzajem i nikt „nie strzelał 
fochów”. Czy przekonaliśmy Was , że w bi-
bliotece wcale nie musi być nudno!!!  

E.M.

Każdy przedszkolak, który przyjdzie z rodzicem do biblioteki 
w Zawoni lub Czeszowie otrzyma w prezencie niezwykłą książkę 
„Pierwsze czytanki dla…”, przygotowaną specjalnie przez Instytut  
Książki. W ponad 5200 bibliotekach w całej Polsce na dzieci w wie-
ku 3-6 czeka 300 tysięcy wyjątkowych wyprawek czytelniczych. 

„PIERWSZE CZYTANKI DLA…” PRZEDSZKOLAKA

▪ Szalona noc w bibliotece

▪ Uczestnicy Narodowego Czytania

Błąkanie się w piżamie i skarpetkach pomiędzy półkami, popija-
nie ciepłego kakao, biblioteczne SPA, kino między regałami, głośne 
czytanie i mnóstwo dobrej zabawy, wszystko to podczas Nocy w 
Bibliotece.

Za nami kolejna odsłona „Na-
rodowego Czytania”. Tym ra-
zem  zaproszeni uczniowie klas 
V Szkoły Podstawowej w Zawo-
ni, mieli okazję wysłuchać no-
weli Bolesława Prusa  pt. „Kata-
rynka”. 




