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BAJKOWE FERIE ZA NAMI

Za nami ferie i było bardzo intensywnie i ciekawie. Tylko z Wami BAJKOWE FERIE były pełne
emocji dla wszystkich którzy odpowiedzieli
na nasze zaproszenie. Oczywiście codziennie
w całym okresie ferii, każdy kto miał czas mógł
odwiedzić nasze BAJKOWE KINO.
Inwestycja adaptacji kościoła poewangelickiego w Zawoni została doceniona przez kapitułę konkursu Innowacyjny Samorząd 2020. Znaleźliśmy się
w gronie finalistów Konkursu zorganizowanego przez Serwis Samorządowy
PAP pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
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WKRÓTCE RUSZA AKADEMIA
KULTURY W GOK ZAWONIA

GMINNE CENTRUM INICJATYW LOKALNYCH JUŻ OTWARTE

W piątek 24 stycznia br. o godz. 16:00, w Centrum Inicjatyw Lokalnych (CIL)
w Czeszowie zgromadzili się licznie zaproszeni goście oraz mieszkańcy gminy. Okazja była wyjątkowa ponieważ dotyczyła otwarcia tego niezwykłego
miejsca

Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie
30 tys. na realizacje projektu pt. „Akademia
Kultury”. Celem programu Edukacja Kulturalna jest wspieranie zadań z zakresu edukacji kulturalnej, ważnych dla rozwoju kapitału
społecznego.
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SŁOWO OD WÓJTA
Drodzy Mieszkańcy!
Oddajemy w Państwa ręce pierwszy w tym roku numer Kuriera Zawoni. Opisujemy
w nim najważniejsze wydarzenia jakie miały miejsce w miesiącach styczeń i luty oraz
dzielimy się planami na najbliższe miesiące.
Rok 2020 jest to szczególny rok dla samorządu gminnego. 30 lat temu została uchwalona ustawa o samorządzie gminnym i 27.05.1990r. odbyły się pierwsze wolne wybory.
Rada Gminy Zawonia na ostatniej sesji podjęła uchwałę w której rok 2020 będzie upływał w naszej gminie pod hasłem Roku Samorządu Gminnego.
Rok ten rozpoczął się dla naszej gminy wspaniałą informacją o zakwalifikowaniu
do grupy finalistów w konkursie Innowacyjny Samorząd 2020 za inwestycje adaptacji
kościoła ewangelickiego. Nagrodę odebrałam w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie.
Nowy rok to nowy budżet, nowe zadania, nowe wyzwania o których przeczytacie Państwo na kolejnych stronach kuriera. Zawsze dla naszego dobra i poprawy życia w naszej
gminie. Czas na remont bibliotek i ośrodka zdrowia, a także kolejne lampy drogowe
i nową świetlicę.
Zakończyły się ferie w naszej gminie. Jak spędziły je dzieci, szczególnie o ciekawych
zajęciach w GOK, zobaczą czytelnicy na zdjęciach zadowolonych uczestników.

Z pozdrowieniami
Agnieszka Wersta

Wójt Gminy Zawonia

Zapraszamy do zielonej gminy!
WÓJT
GMINY
ZAWONIA

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

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

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

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
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ADRES REDAKCJI:
GOK w Zawoni, ul. Szkolna 1, 55-106 ZAWONIA
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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
filiabiblioteka@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
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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
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O GMINIE I SAMORZĄDZIE

GMINA ZAWONIA FINALISTĄ KONKURSU „INNOWACYJNY SAMORZĄD”
Inwestycja adaptacji kościoła poewangelickiego w Zawoni została
doceniona przez kapitułę konkursu Innowacyjny Samorząd 2020.
Konkurs ten organizowany został po raz
pierwszy przez Serwis Samorządowy PAP
pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji,
Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Nasza inwestycja
została uznana jako innowacyjna, co tylko
potwierdza jej wyjątkowość, gdyż za innowację uznano inwestycję i to na zabytku.
Znaleźliśmy się w gronie finalistów którzy
zrealizowali m.in. montaż instalacji fotovotaicznych dla mieszkańców – co również i u nas
miało miejsce, jak i organizowali kino letnie
– co też dzieje się w Zawoni. Nie mówiąc
o realizacji e-usług , które są w naszym urzędzie realizowane od 2015r. Tym bardziej jest
to dla nas szczególne wyróżnienie, gdyż innowacja od lat ma miejsce w naszej gminie.
A.W.

▪ Gmina Zawonia wśród finalistów konkursu Inowacyjny Samorząd

INWESTYCJE W ROKU 2020

CENTRUM INICJATYW LOKALNYCH JUŻ OTWARTE!

Będzie to równie aktywny rok jak w poprzednich latach a planowane inwestycje ważne i potrzebne dla mieszkańców gminy.
W minionym roku zakończyliśmy wszystkie inwestycje, które otrzymały dofinansowanie ze
środków unijnych. Poprzednia cała kadencja
była dla naszego małego urzędu ogromnym
wyzwaniem, z który sobie dzięki zaangażowaniu pracowników bardzo dobrze poradziliśmy. Obecny rok to inwestycje mniejsze,
ale równie ważne. Za ok. 400 tys. planujemy
wybudować świetlicę wiejską w Cielętnikach.
Mieszkańcy miejscowości Cielętniki aktynie
uczestniczą we wszelkich jarmarkach, wydarzeniach i dożynkach wykonując wspaniałe
wieńce i teraz będą mogli spotkać się w świetlicy, a nie w prywatnych domach. Pani Kierownik Ośrodka Zdrowia w Zawoni przygotowuje dokumentację na remont tego obiektu
i dlatego 800 tys. zł zabezpieczyliśmy na ten
cel. Budynek biblioteki w Zawoni planujemy
wyremontować wykonując dodatkowo windę
na piętro biblioteki, a na parterze będzie miał
siedzibę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, na ten remont przeznaczyliśmy kwotę
500 tys. zł. Stary budynek świetlicy wiejskiej w Czeszowie po remoncie będzie pełnił
funkcję biblioteki. Remont pałacu w Głuchowie Dolnym planujemy wykonać za ok. 350
tys. zł. Co roku przeznaczamy kwotę ponad
100 tys. zł na budowę nowego oświetlenia
drogowego, należy podkreślić, że każda z
nowych linii jest dofinansowana z funduszu
soleckiego. Każdego roku, jak większość samorządów w ostatnich latach, dotyka nas
problem dostarczenia wody w czasie letnim
w niektórych miejscowościach, dlatego bardzo ważną pozycją w wydatkach w tym roku
jest budowa nowej studni i opracowanie dokumentacji rozwiązania problemu większego zbiornika wody podczas lata. Oczywiście
dotyczy to sieci wodociągowej w Zawoni.
W tym roku również w ramach ostatniego
wygranego konkursu unijnego wymienimy
u chętnych mieszkańców piece węglowe na
gazowe bądź elektryczne czy pompy ciepła.
Realizujemy też co roku usuwanie azbestu z
prywatnych posesji oraz prowadzimy akcję
„Czyste powietrze” pomagając mieszkańcom
przy wnioskach do WFOŚiGW we Wrocławiu.
Ważnym punktem w budżecie są mniejsze
inwestycje realizowane z funduszy sołeckich.

W tym roku fundusz sołecki wynosi rekordową kwotę ok. 500 tys. zł. Cieszę się, że
większość z tej kwoty też jest przeznaczona
na inwestycje i zostanie pożytecznie wykorzystana dla dobra ogółu. Dla dzieci z terenu naszej gminy dowożonych do szkół poza
gminą przeznaczyliśmy 170 tys. na zakup
nowego busa, bus ten zastąpi stary samochód, który jeździ w Zespole Szkół w Zawoni.
W budżecie gminy, tak jak w ubiegłym roku,
zabezpieczyliśmy kwotę 400 tys. zł jako
wsparcie dla powiatu trzebnickiego na wykonanie chodników w gminie Zawonia przy
drogach powiatowych. Chodnik ma ogromne
znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców
i dlatego chcemy pomóc powiatowi na realizacje jego zadania. Niestety w budżecie
powiatu nie znalazła się żadna inwestycja,
która ma być realizowana na naszym terenie, a szczególnie chodniki o które wnioskujemy. W zeszłym roku wykorzystano z 400
tys. tylko 32 tys. na krótki chodnik w Kałowicach. Oczywiście rok budżetowy dopiero się
rozpoczął i liczymy, że oprócz dokończenia
drogi w Złotowie z ubiegłego roku, zostaną
wykonane inne inwestycje drogowe w naszej gminie, a dofinansowanie zabezpieczone w naszym budżecie wykorzystane będzie
na budowę chodnika w Rzędziszowicach.
Będzie to równie aktywny rok inwestycyjny
jak w poprzednich latach.

▪ Sołtys wsi Czeszów oraz Wójt Gminy Zawonia

A.W.

zawonia.pl

▪ Gwiazda wieczoru Anna Jurksztowicz z zespołem

gokzawonia.pl

4

KURiER ZAWONI

1 (18) /2020

O GMINIE I SAMORZĄDZIE

CENTRUM INICJATYW LOKALNYCH JUŻ OTWARTE!
W piątek 24 stycznia br. o godz. 16:00, w Centrum Inicjatyw
Lokalnych (CIL) w Czeszowie zgromadzili się licznie zaproszeni
goście oraz mieszkańcy gminy. Okazja była wyjątkowa, ponieważ
dotyczyła otwarcia tego niezwykłego miejsca. Na przybyłych gości
czekały prześliczne, małe, wielokwiatowe miodziki, kolorowe smycze i balony, a także katalogi zawierające przepisy kulinarne oraz
informacje dotyczące Czeszowa i Gminy Zawonia.
Imprezę rozpoczęły AleBabki z Czeszowa, które w żywiołowy sposób zaśpiewały piosenki folkowe. Po skończonym występie pani Zofia Gładysz
wyrecytowała wiersz nawiązujący do
minionych Świąt Bożego Narodzenia.
Następnie głos zabrała Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta. Pani
Wójt podziękowała za obecność zaproszonym gościom, czeszowianom
oraz przyjaciołom Czeszowa.
Po oficjalnej przemowie, w której pani Wójt nawiązała do tego, iż
pierwsza dokumentacja CIL-u była
zaprezentowana mieszkańcom już
w 2015r. oraz, że mieszkańcy brali
czynny udział w powstawaniu tego
pięknego obiektu, przyszedł czas na
szczególne podziękowania. W ramach podziękowań za trud włożony
w stworzenie Centrum Inicjatyw Lokalnych statuetki odebrali: główny
wykonawca robót pan Władysław
Skiba, projektant pan Tomasz Musielak, pani Beata Borowiak – Sołtys
wsi Czeszów, pan Piotr Woźniak –
Przewodniczący Rady Sołeckiej oraz
cała Rada Sołecka. Następnie w ramach podziękowań za wsparcie inicjatyw lokalnych, jakie mają miejsce
w Czeszowie zostały wręczone przez
panią Wójt i panią Sołtys statuetki dla: panów Tadeusza i Mateusza
Muchy. Statuetkę otrzymali również:
Pani Elżbieta Michta wieloletnia, była
Dyrektor GOK, pan Jacek Tarczyński
z firmy Tarczyński S.A. i pan Aleksan-

▪ Osoby wyróżnione statuetkami

der Kowalski oraz dla Hotelu „Niezły
Młyn” statuetkę odebrał pan Tomasz
Wojewoda. Czeszów charakteryzuje bardzo aktywnie udzielająca się
społeczność, ponieważ liczni mieszkańcy należą do kół, stowarzyszeń i
grup, które angażują się w działalność społeczną na rzecz tej wyjątkowej miejscowości. I właśnie za
tą działalność pani Wójt i pani Sołtys podziękowały, poprzez wręczenie pamiątkowych statuetek: Szkole
Podstawowej im. ks. W. Bochenka,
ks.
Jackowi
Tomaszewskiemu,
Radzie Parafialnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Stowarzyszeniu Blood
Brothers, Kołu Emerytów i Rencistów
nr 10, Stowarzyszeniu Pro Futuro
i 26 Szczepowi Agricola. Na koniec
szczególne podziękowania trafiły
do pana Romana Żyto za niezwykłą
aktywność w tworzeniu Centrum.
Po wręczeniu statuetek, na ręce pani
Wójt złożono kwiaty i upominki, dziękując jednocześnie za zaangażowanie w powstanie tego wspaniałego
obiektu. Głos zabrali: Rada Sołecka,
pani Anna Mądra-Kras – Naczelnik
Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i
Sportu z Trzebnicy, pan Artur Ciosek
– Wójt Gminy Dobroszyce, pan Damian Mrozek – Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz ks.
Jacek Tomaszewski.
Następnie ks. Jacek Tomaszewski
poświecił obiekt oraz odczytał wiersz
„Oda do lokalu zasiedlonego” życząc

zawonia.pl

mieszkańcom, by w nowo wybudowanym Centrum zamieszkało ich
serce, by było to miejsce tętniące
życiem.
Pani Wójt zaprosiła wszystkich wyróżnionych, by razem z nią dokonali
symbolicznego przecięcia wstęgi. Po
przecięciu wstęgi na salę wjechał
tort z logo Centrum, który został pokrojony przez panią Wójt oraz panią
Sołtys. W przyjemnej atmosferze
okraszonej słodką przekąską w postaci przepysznego tortu, wszyscy
oczekiwali występu gwiazdy wieczoru Pani Anny Jurksztowicz wraz z zespołem. Zespół zagrał dobrze znane
wszystkim przeboje m.in. takie jak:
Stan pogody, Na dobre i na złe, Kochaj mnie zwyczajnie, Pieśń Baobabu
czy też To tylko sny z serialu Ranczo.
Po zakończeniu części koncertowej,
zaproszono wszystkich uczestników
na poczęstunek. Oczom zgromadzonych ukazały się różnobarwne, wykwintne przekąski, przepyszne ciasta
oraz ciepłe napoje. Niezwykła aura
tego miejsca, wpływała pozytywnie
na wszystkich tam zgromadzonych,
którzy podczas delektowania się zaserwowanymi specjałami, prowadzili
luźne rozmowy dotyczące minionych
wydarzeń tego szczególnego dnia.

Z całego serca dziękujemy wszystkim przybyłym za wspólnie spędzony
czas. Dziękujemy za zaangażowanie
w przygotowanie CIL na tę cudowną uroczystość. Wspaniale jest wiedzieć, że na Państwa pomoc i obecność zawsze można liczyć. Życzmy
Państwu jak i sobie, pięknych, niezapomnianych chwil oraz wyśmienitych inicjatyw w tym nowym Centrum, które ma służyć właśnie Wam

▪ Rada Sołecka Czeszowa

gokzawonia.pl

kochani mieszkańcy. Do zobaczenia
w Czeszowie! - powiedziała Wójt
Agnieszka Wersta
Oda do lokalu zasiedlonego
Ludzie, gdy poczuli strach
Zaraz wymyślili dach.
Kiedy wyszło,
że nie każdy o tej samej porze może
być pijany
no to wymyślili ściany.
Gdy się nagle stało jasne
że na człeka, na kolację
nie przypada cały wół
zaraz wymyślili stół.
Kiedyś biegli, jak to zimą dla rozgrzewki
jeden stanął, mówi-ileż można biec?
– chodźmy, wymyślili piec.
I tak ludzkość
wytężając
a to rozum, a to serce, a to ręce
doszła żmudnie i powoli
do kafelków w łazience.
Tak więc ludzkość
jeśli nie policzyć bomb
głównie wymyślała DOM.
Nawet koło
Wymyślono nie z powodu „ciężka
praca”.
Koło wymyślono po to
by do domu szybciej wracać.
A proch? – Dziś tak już znienawidzony
wymyślono przecież po to
by móc zwiedzać inne domy.
Ale w domu
choćby róże rosły w murze
telewizor był w glazurze
i w doniczce każdej kran
Jeśli serce nie zamieszka
To to będzie PUSTOSTAN…
A.AS.
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UROCZYSTOŚĆ NA CZEŚĆ STRAŻAKÓW
W sobotę 15 lutego, zorganizowano w Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie, uroczystość na cześć strażaków i nowo
zakupionych dla nich samochodów ratowniczo-gaśniczych.
Strażacy. Bohaterowie dnia codziennego.
Ci, którzy patrzą na śmierć, choć robią
wszystko, by ratować ludzkie życie. To właśnie oni mają największe zaufanie społeczne.
Zawsze gotowi by nieść pomoc. Docierają
do miejsc, z których inni chcą jak najszybciej uciec, by nie patrzeć... Odważni, zawsze
gotowi do pomocy. Ich praca to służba
na rzecz innych. Ich praca to życiowa pasja.
To właśnie dla naszych strażaków zorganizowana została ta wspaniała uroczystość.
Jest co świętować. OSP Zawonia oraz OSP
Czeszów wzbogaciły, po raz pierwszy w ich
70-letniej historii, o dwa nowe wozy strażackie, charakteryzujące się lepszymi parametrami oraz możliwościami technicznymi.
Z założenia to, że dostaniemy dwa samochody, wydawało się być niemożliwe. Rada
Gminy Zawonia pozytywnie zaopiniowała zabezpieczenie funduszy na zakup ww.
samochodów. Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta z zaangażowaniem i determinacją uczestniczyła w rozmowach z Komendą
Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej we
Wrocławiu, które zaowocowały decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Ministra Środowiska i Komendanta Głównego
Państwowej Straży Pożarnej o dofinansowaniu zakupu aż dwóch wozów dla naszej gminy.
Początek uroczystości miał miejsce w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Po mszy św. celebrowanej przez ks. Jacka
Tomaszewskiego, pochód złożony ze strażaków z gminy Zawonia, zaproszonych gości
i ich sympatyków, udał się do Centrum Inicjatyw Lokalnych w celu świętowania zakupu nowych, dwóch wozów strażackich.
Po powitaniu zaproszonych gości, strażaków oraz osób wspierających rozwój i działania naszych jednostek, głos zabrała Wójt
Gminy Zawonia Agnieszka Wersta. Pani
Wójt serdecznie podziękowała wszystkim
przybyły na tę niezwykłą uroczystość. Słowa uznania skierowane zostały do strażaków, którzy będąc zawsze w gotowości,

chcą służyć mieszkańcom naszej gminy, tym
bardziej teraz, kiedy mają do dyspozycji w
pełni wyposażone, nowoczesne wozy strażackie. Pani Wójt opisała starania, jakie były
poczynione by uzyskać tę wymarzoną dotację.
Następnie Pani Wójt wraz z Prezesem OSP Zawonia Panem Dariuszem Rudkiewiczem oraz
Prezesem OSP Czeszów Panem Krzysztofem
Filipem wręczyli dyplomy podziękowania za
wsparcie finansowe w zakupie samochodów
ratowniczo-gaśniczych, a także za pomoc
w rozwoju i działaniach jednostki, tym wszystkim, którzy brali czynny udział oraz wykazywali się niezwykłym zaangażowaniem, w celu
realizacji tego wspaniałego przedsięwzięcia.
Prezesi OSP Zawonia i Czeszów złożyli także podziękowania na ręce Pani Wójt, która
bardzo aktywnie zabiegała o otrzymanie ww.
dotacji.

Następnie głos zabrali Pan Marek Kamiński
– Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP we
Wrocławiu, wręczając Prezesom oraz Pani
Wójt listy gratulacyjne oraz Pan Łukasz Michalski, w imieniu Pana Łukasza Kasztelowicza – Prezesa Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Obaj Panowie serdecznie pogratulowali sukcesu na
wysoką skalę, bo rzadkością jest otrzymanie
dotacji jednocześnie na dwa wozy strażackie.
Ww. życzyli tylko takich akcji strażackich,
które zawsze będą się kończyć sukcesem
oraz częstszych wyjazdów na zawody niż
na akcje ratownicze. Następnie zgromadzeni goście, zostali zaproszeni do wspólnego
zdjęcia, po czym podano ciepłe posiłki wraz
z zakąskami, które przyrządzone zostały
na nowo zakupionym sprzęcie będącym wyposażeniem CIL-u. Kolejnym punktem wieczoru był słodki poczęstunek w postaci tortu
z logo OSP, który symbolicznie przecięli Prezesi wraz z Panią Wójt. W miłej, rodzinnej
atmosferze, przebiegała reszta wieczoru.
Cieszymy się, że w tak zacnym gronie mo-

gliśmy świętować tak ważne dla nas wydarzenie. Wyrazy uznania należą się także Prezesom OSP z Zawoni i Czeszowa, który brali
czynny udział w rozmowach i negocjacjach
dotyczących uzyskania funduszy na zakup
nowych pojazdów, współpracując aktywnie
z Panią Wójt. Wykazali się oni obszerną wiedzą i pomocą przy ustalaniu paramentów
technicznych aut, które teraz szczęśliwie
mogą służyć ich jednostkom.
Drodzy Strażacy! Życzymy Wam bezpiecznej
służby, bezawaryjności aut, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji oraz dziękujemy
za trud, za poświęcenie, za wielki dar serca. Niech podejmowane działania i służba
drugiemu człowiekowi będą dla Was zawsze
źródłem osobistej satysfakcji i społecznego
uznania.
A.AS

▪ Prezesi OSP z Zawoni i Czeszowa wraz z Wójt Gminy Zawonia

SKRZYNKA POCZTOWA NA KAŻDEJ

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY

POSESJI W NASZEJ GMINIE

PRAWNEJ W URZĘDZIE GMINY

Skrzynka pocztowa powinna znajdować się na każdej posesji. To
dziś w Polsce obowiązek prawny. Podobnie sprawa się ma do obowiązku oznakowania posesji tabliczką z numerem porządkowym.

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że w każdy piątek
w godz. 8:00 - 12:00, w pokoju nr 16, będzie
można skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej w ramach art. 4 ustawy o nieodpłatnej
pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U.
z 2019r. poz. 294).

Dlaczego warto mieć skrzynkę pod domem?
Po pierwsze – zapobiegamy sytuacjom, w których dochodziłoby do zniszczenia, zmoczenia
oczekiwanego listy, czy awiza z powodu pozostawiania ich w drzwiach lub innych miejscach do tego nie przeznaczonych. Po drugie
– przesyłki będą chronione przez dostępem
do nich osób trzecich. Po trzecie – posiadacze
skrzynek oddawczych mogą skorzystać z usługi Poczty Polskiej S.A. tzw. wrzutu do skrzynki oddawczej listu poleconego bez potwierdzenia odbioru pn. „Polecony do skrzynki”.
Więcej informacji pod adresem: https:poczta-polska.pl Warte uwagi jest także przypomnienie, iż właściciele nieruchomości za-

budowanych, mają obowiązek umieszczania
w widocznym miejscu na ścianie frontowej
budynku, tabliczki z numerem porządkowym.
Niedopełnienie ww. obowiązku skutkuje popełnieniem wykroczenia określonego w art.
64 Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. z 2019r. poz.
821). Dlatego postarajmy się być Gminą,
w której na każdej posesji będzie skrzynka
pocztowa na korespondencję.
A.AS

zawonia.pl

Warunkiem skorzystania z pomocy prawnej,
jest wypełnienie druku o braku możliwości
poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej (ww. dostępny będzie w pokoju nr 16).
Pomoc prawna udzielana będzie w zakresie
prawa:
- rodzinnego,
- pracy,
- cywilnego,
- ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki
zdrowotnej,

gokzawonia.pl

- administracyjnego z wyjątkiem prawa podatkowego,
- podatkowego,
- karnego.
Nie są udzielne porady z zakresu prawa
gospodarczego. Wszelkie szczegóły będą
udzielne w trakcie konsultacji, przez osobę
do tego wyznaczoną.
Serdecznie zapraszamy!

A.AS
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OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA
Zachęcamy wszystkich Seniorów z naszej gminy, którzy ukończyli
60 rok życia, do uzyskania bezpłatnej Ogólnopolskiej Karty Seniora
i wypełnienia odpowiednich formularzy w Urzędzie Gminy Zawonia.
Karta upoważnia do zniżek w wielu punktach w całej Polsce, w tym m in. sanatoriach,
uzdrowiskach, przychodniach, gabinetach
rehabilitacji, instytucjach zdrowia i kultury.
W Trzebnicy można skorzystać ze zniżek
m.in. 50% zniżki na lodowisko i seanse filmowe, zniżka na masaże lecznicze w Gminnym Centrum Medycznym Trzebnica Zdrój
Sp. zo.o. 50% zniżki do biletu wstępu na
basen w Gminnym Parku Wodnym Trzebnica Zdrój itd. Lista wszystkich punktów (już
ponad 2 tysiące) honorujących Ogólnopolską
Kartę Seniora znajduje się na stronie internetowej

Zapraszamy w godzinach pracy Urzędu do
pokoju nr 6, w celu wypełnienia niezbędnych
dla uzyskania Karty dokumentów. Służymy
pomocą w ich wypełnieniu. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z Karty uprawniającej do zniżek.
A.AS.

www.glosseniora.pl.

GMINA BEZ DYMU!
Gdy zaczyna się sezon grzewczy, nad naszym słowami unosi się
gęsty, duszący dym, złowieszczo zapowiadający, długie, ciemne dni
do wiosny. Pamiętajmy jednak, że to właśnie MY jesteśmy odpowiedzialni za czyste powietrze w tym okresie. Wszystko zależy od tego
czym i jak palimy w naszych piecach. Każdy może zacząć palić w piecu
praktycznie bez dymu, ekonomiczniej i przede wszystkim czyściej.
Jak palić czyściej węglem i drewnem?
Węgiel i drewno, choć nazywane są paliwami stałymi, to jednak od 30% (w węglu)
do 70% (w drewnie) tego co palne występuje w formie składników lotnych, które
w trakcie podgrzewania paliwa przed zapłonem – odparowują. Nazywa się to fachowo
odgazowanie. Uwalniane są w ten sposób
te złowieszcze, śmierdzące i duszące dymy.
Palenie węglem/drewnem jest brudne wtedy,
gdy odgazowanie przebiega tak gwałtownie,
że należyte dopalenie wszystkich gazów staje
się fizycznie (i chemicznie) niewykonalne –
ilości ich są tak wielkie, że odpowiedniej do

tego dawki powietrza piec za nic nie będzie
w stanie pomieścić. To gwałtowne odgazowanie bierze się z nieprawidłowej techniki
palenia. Czasem ludzie myślą, że dymi się
z powodu braku powietrza. Choć wydaje
się logiczne, to nie w tym rzecz. Przy spalaniu przeciwprądowym dopychanie coraz
większych ilości powietrza tylko nakręca proces odgazowania a nie wspomaga dopalania
gazów – bo to dolna warstwa koksu zjada większość tlenu. Wszystko powyżej smaży
się w gorących spalinach z koksu. Fachowo to się nazywa sucha destylacja.

zawonia.pl

Jak zacząć palić bez kopcenia?
Jeśli w tym samym piecu, to samo paliwo
podpalisz od drugiej strony, układając rozpałkę na wierzchu stosu paliwa – wtedy
to jest zupełnie inna historia: opał zapala się
stopniowo, w sposób kontrolowany, tak jak
świeca – a nie jak w tradycyjnej metodzie:
wszystko naraz. Żar pomału podgrzewa tylko
niewielką część paliwa, która się z nim styka. Palne gazy uwalniane są w niewielkich
ilościach, a warstwa żaru daje wysoką temperaturę, w której wszystkie one dopalają
się do przejrzystych spalin, nim odlecą do
komina. Większość ludzi w pierwszym odruchu puka się w czoło lub drapie po głowie,
bo przecież to niemożliwe, żeby węgiel czy
drewno zapalić od góry! Całe życie uczono nas, że chcąc cokolwiek podpalić, ogień
podkłada się pod spód, a nawet wtedy bywa
trudno. A jednak to działa, bo ogień grzeje
też to, co leży pod nim i bez problemu idzie
„pod wiatr”.

gokzawonia.pl

Rozpalając od góry zazwyczaj najpierw ładuje się większą ilość paliwa, która wystarcza
na kilka-kilkanaście godzin grzania. Kiedy
ten wsad kończy się wypalać, a jest potrzeba
grzać dalej, to można kontynuować palenie
stosując palenie kroczące, czyli po prostu
dokładanie od boku. Palenie kroczące można też stosować, jako osobną metodę, jeśli tak jest wygodniej, bo np. piec ma palić
na okrągło. Te oraz inne cenne informacje, można uzyskać na stronie

czysteogrzewanie.pl

Serdecznie zachęcamy do zaangażowania
się w dbanie o czyste i zdrowe powietrze
w naszej gminie. Sprawmy by żyło nam się
tu lepiej!
A.AS.
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IX POWIATOWY PRZEGLĄD KOLĘD
Dnia 6 stycznia 2020r. w Hotelu Niezły Młyn w Czeszowie, odbył się IX Powiatowy Przegląd Kolęd „Rozśpiewany Czeszów”.
Niepowtarzalny nastrój panował podczas tego wyjątkowego wydarzenia. Hotel zamienił się w magiczne miejsce, pełne aniołów, płatków śniegu i innych akcentów związanych z niedawno minionymi
świętami.
Imprezę poprowadziła Pani Małgorzata Majeran – Kokott z Radia Wrocław. W wydarzeniu
wystąpili artyści z terenu: Gminy Zawonia –
Zespół AleBabki, Gminy Trzebnica – Zespół
Ludowy Brzykowianie, Gminy Wisznia Mała –
Malinianie, Gminy Oborniki Śląskie – Kapela

Ludowa Jana Boduszka oraz Gminy Żmigród
– Zespół Humorek.
Organizatorami Przeglądu Kolęd byli: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, Gmina Zawonia,
GOKiB w Zawoni oraz Stowarzyszenie

▪ Powiatowy Przegląd Kolęd - Rozśpiewany Czeszów

na Rzecz Rozwoju Mieszkańców Czeszowa
Pro Futuro. Wydarzenie uświetnili swoją
obecnością także zaproszeni goście.
Podczas Przeglądu mieliśmy przyjemność
świętować 10-lecie istnienia zespołu AleBabki
z Czeszowa. Z tej okazji przygotowano pokaz
slajdów, dokumentujący wszystkie wydarzenia, w których uczestniczyły Artystki na przełomie 10 lat działalności. Ponadto, przybyli na
kolędowanie uczestnicy, zostali poczęstowani
przepysznym tortem z okazji jubileuszu. Wójt
Gminy Zawonia Agnieszka Wersta wręczyła
wszystkim członkom zespołu AleBabki upominki oraz złożyła najlepsze życzenia, życząc

kolejny lat, obfitych w wydarzenia kulturowe.
Hotel Niezły Młyn był rozśpiewany, a przygotowane dla uczestników miejsca, zostały
wypełnione do ostatniego krzesła. Znane kolędy rozbrzmiały w nowych aranżacjach muzycznych. Panował iście świąteczny nastrój.
Było to wspaniałe wydarzenie, które na długo pozostanie w naszych sercach i pamięci.
Dziękujemy wszystkim za przybycie i wspólnie spędzony czas! Do zobaczenia za rok!

▪ Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta

28 FINAŁ WOŚP już za nami.
W naszej gminie zebrano łącznie 62.056,38 zł, 40 euro i 300 koron
czeskich. To świetny rezultat, którego byśmy nie osiągnęli, gdyby
nie osoby pośrednio i bezpośrednio zaangażowane w powyższe
przedsięwzięcie.
Szczególne podziękowania należą się wszystkim szefom sztabów, wolontariuszom, osobom pomagającym na każdym etapie realizacji tego pomocowego procesu.
Wyrazy uznania także dla wszystkich sponsorów, osób zaangażowanych w pieczenie
przepysznych ciast i innych słodkich przekąsek, które można było nabyć podczas tej
imprezy, zasilając tym samym WOŚP.

A przede wszystkim podziękowania wędrują
do ludzi dobrej woli, którzy zdecydowali się
wesprzeć finansowo ten szczytny cel.
Dziękujemy!
Gramy do końca świata i jeden dzień
dłużej!
A.AS.

▪ 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gminie Zawonia

CO NOWEGO W VICTORII ... ?
Grudzień zeszłego i początek nowego roku upłynął w Victorii, pod
kątem Walnego Zebrania Członków, na którym zaktualizowano
statut naszego stowarzyszenia, spowodowany głównie zmianą siedziby.
Od tego roku po zatwierdzeniu zmian przez
Starostwo Powiatowe będzie się ona znajdować w Sędzicach. Ponadto w czasie wolnym
od rozgrywek ligowych, nasze stowarzyszenie zaangażowało się w organizację „Turnieju
Piłki Nożnej Halowej o Puchar Wójta Gminy
Zawonia” oraz meczu towarzyskiego z ekipą
FreeKids, podczas 28 finału WOŚP.
Jednak czas zimowej kanikuły powoli dobiega końca (runda wiosenna startuje 15
marca, przy czym nasz zespół rozpoczyna
rozgrywki 22 marca, wyjazdowym meczem

z GKS Kamień) i czas wznowić treningi oraz
odbyć kilka meczów kontrolnych … pierwszy
- zakończony remisem 2:2, rozegraliśmy w
sobotę 01 lutego z KS Gręboszyce, na boisku miejskim w Oleśnicy. W międzyczasie
drużyna wznowiła treningi, odbywające się
3 razy w tygodniu. Chętnych do spróbowania własnych sił w seniorskiej piłce nożnej
i przyłączenia się do naszej drużyny serdecznie zapraszamy.
M.B.

zawonia.pl
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RODZINNE SPOTKANIA Z NATURĄ W MOTYLOWNI
Zakończyły się spotkania w pracowni MOTYLOWNIA, która prowadziła była Pani Dyrektor Agnieszka Pawlaczek. Były to popołudniowe chwile na tworzeniu czegoś z niczego.
Zaplanowane zajęcia miały na celu wykonanie małych dekoracji, ozdób i przedmiotów
użytkowych do domu. Wystarczyła chwilka
wolnego, spotkanie i już sadziliśmy i robiliśmy małe artystyczne formy własnymi rękami z gałązek, liści, kamieni, mchu, piasku
a ostatnio również kwiatów bo tworzyliśmy
wiosenną kompozycję tej zimy;) „Pracownia
miała na celu wspólne spędzanie czasu na
zajęciach w WOLNEJ CHWILCE, które pozwalały na wolniutko zaplanowaną pracę twórczą
i zabawę z tym co daje naturą, a jak wiemy

zabawa piaskiem ziemią i w otoczeniu roślin
uspokaja i nastraja pozytywnie. Tak było na
naszych spotkaniach, za które pięknie dziękuję wszystkim malym i większym uczestnikom” - powiedziała Pani Dyrektor podsumowując projekt. Zapraszamy na nowe otwarcie
spotkań w nowej odsłonie już niebawem.
Dołącz! Zarezerwuj chwilkę wolnego i baw
się z nami.
A.P.

▪ Uczestnicy Spotkania w MOTYLOWNI

▪ Kreatywne warsztaty

BAJKOWE FERIE W GOK
Za nami ferie i było bardzo intensywnie i ciekawie. Tylko z Wami
BAJKOWE FERIE były pełne emocji dla wszystkich którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Oczywiście codziennie w całym okresie
ferii, każdy kto miał czas mógł odwiedzić nasze BAJKOWE KINO.
ZABAJKOWE FERIE
odbywały się w
pierwszym tygodniu i były feryjną odsłoną zabajkowych warsztatów, które poprowadziła instruktor p. Kasia. Ciekawe
wykorzystanie różnych struktur, zwariowane
zabawy i uśmiech na twarzach dzieciaków
wynagrodziły nam pracę i czas przygotowywania projektu. Nie ukrywamy, że te pomysły
przypadły wszystkim do gustu, a było ich tylu
ilu uczestników. Przez pięć dni głowy intensywnie pracowały.
Ferie w tym roku obfitują w dodatkowe
atrakcje bo w piątek wypadały WALENTYNKI i zaprosiliśmy mieszkańców na ciekawą
propozycję filmową. Kto chciał to skorzystał
i świetnie się z nami bawił na seansie. Czekały niespodzianki i słodkości walentynkowe.
Kolejną porcją zabawy okazały się zwariowane spotkania w drugim tygodniu ferii na
warsztatach MAŁY ODKRYWCA, podczas
którego poznawaliśmy tajniki pracy archeologa, zabawiliśmy się w odkrywców, a zajęcia
prowadziła instruktor p. Danusia. Rozmowy,
śmiesznostki, ciekawostki i niecodzienne rozwiązania powstawały w ułamkach sekund.
Piasek, kości, porcelanowe kawałki, klej i
talemnica opanowały salę i uczestników zajęć. Nowe pomysły same rodziły się w głowie
i powstało po prostu coś:)
Ach i przyszedł pyszny czwartek:) i wypieki
naszych Pań Seniorek. W dawnej siedzibie
GOK odbył się MAŁY PĄCZEK – KAWIARENKA Z SENIORKAMI - bo wieloletnią tradycją
jest spedzić go z naszymi ulubionymi Pania-

mi z Klubu Seniora. Można było posmakować
pysznego pączka i zdobyć cenny przepis :)
Kolejna zabawa zaplanowana na czas odpoczynku to WARSZTATY MASEK KARNAWAŁOWYCH bo karnawał trwał jeszcze. W piątkowe przedpołudnie wszyscy chętni mogli
własnoręcznie wykonać kolorowe maski
na konkurs na „Najpiękniejsza maskę karnawałową” który odbył się w południe na Balu
Karnawałowym. Szalona zabawa z animatorami pełna atrakcji, konkursów i wygłupów
opanowała Salę WIDOWISK, która wspólnie dekorowaliśmy. W drugi tygodniu ferii
odwiedziliśmy również warsztatowo wybrane
świetlice by wspólnie się bawić. Był to czas
robienia kolorowych masek karnawałowych,
a kto chciał to znalazł czas i dojechał na kulminacyjny moment ferii i bal.
Teraz czas realizować pomysły w domu, jeśli rodzice pozwolą, albo zgłębiać tajemnice
historii i nauki:) ale to drugie to już w szkole
bo ferie się skończyły. Zabawa mogłaby nie
mieć końca, a w GOK nie ma czasu na nudę!
Życzymy powodzenia i do zobaczenia wkrótce.
A.P.

▪ Zajęcia zabajkowe
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BAJKOWE FERIE

▪ Bal karnawałowy

▪ Bajkowe kino

▪ Mały odkrywca

▪ Mały odkrywca - prowadzenie Danuta Krasucka

▪ Mały odkrywca - spotkanie

z archeolog Teresą Dobrakowską

▪ Zajęcia w świetlicy w Pęciszowie

▪ Zajęcia w

świetlicy w Głuchowie Dolnym

▪ Zajęcia zabajkowe
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BIBLIOTEKA

MARIUSZ URBANEK ODWIEDZIŁ GBP
W ZAWONI

SPOTKANIE Z AUTOREM KSIĄŻKI
„WIDZIAŁEM CIEMNE SŁOŃCE”

Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoni gościła wybitnego pisarza,
twórcę znakomitych biografii i znanego publicystę wrocławskiego
Mariusza Urbanka. Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach
projektu Rozczytana Aglomeracja

O sprawach ważnych należy, a nawet powinno się mówić i rozmawiać głośno, przecież potrzebujemy na co dzień szczerych, autentycznych rozmów i relacji.

Okazją do spotkania była najnowsza książka
autora pt. „Profesor Weigl i karmiciele wszy.”
M. Urbanek jak zwykle skupił się na wybitnej postaci, o której wiedza jest niepełna,
oparta na stereotypach albo też w ogóle nie
funkcjonuje w szeroko pojętej świadomości
społecznej. Taką postacią był wybitny biolog
pochodzenia austriackiego, który z wyboru
i na zawsze został Polakiem, wynalazca
szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu,
prof. Rudol Weigl (1883-1957). On pierwszy użył organizmu owada do hodowli riketsji
nie rozwijających się na zwykłych pożywkach
mikrobiologicznych. Torował drogę współczesnym metodom wirusologii. Jako jedyny

Polak był dwukrotnie nominowany do Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny- której nigdy nie dostał z różnych powodów. Austriak z urodzenia, Polak z wyboru,
w którym szczególne koleje życia, a potem
klimat polskiej kultury ukształtowały poczucie narodowe i patriotyzm. Który mówił o sobie w chwilach ciężkiej próby w czasie okupacji niemieckiej:” Ojczyznę wybiera się jeden
raz - ja dokonałem tego w 1918 roku.” Warto
przyjrzeć się jego kolejom losu i przeczytać
książkę ( dostępną w bibliotece)
E.M.

▪ Mariusz Urbanek

Brak takich kontaktów skazuje nas na wewnętrzną samotność.Nawet jeśli wokół tłum
ludzi. My postanowiliśmy poruszyć temat
depresji i dlatego też zaprosiliśmy na spotkanie Pana Mariana Pietrzyka (pseudonim
literacki Artur Marino) człowieka, który opowiedział o swojej walce z tą straszną chorobą, o tym jak apatia, smutek, płacz, uczucie
bezradności, brak satysfakcji i zainteresowań
wciągają chorego w ciemną otchłań. Nasz
gość to również autor książki pt.”Widziałem
ciemne słońce”, która przede wszystkim jest
dokumentem, świadectwem stanu ducha
i sposobu myślenia osoby autentycznie doświadczonej
depresją.
Najważniejszym

▪ Marian Pietrzyk

WKRÓTCE RUSZA AKADEMIA KULTURY
W GOK ZAWONIA
Celem programu Edukacja Kulturalna jest wspieranie zadań z zakresu edukacji kulturalnej, ważnych dla rozwoju kapitału społecznego.
Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 30
tys. na realizacje projektu pt. „Akademia Kultury”. Zaprosić chcemy do mieszkańców regionu Wzgórz Trzebnickich do uczestnictwa
w kulturalnych niecodziennych warsztatach,
przedstawieniach, wystawach, koncertach
i pokazach zebranych w jedną spójną koncepcję otwartą dla wszystkich w Akademii
Kultury. Będziemy się uczyć, rozwijać pasje i
działać, aby wydobyć potencjał kulturotwórczy mieszkańców, inicjować kreatywność, integrować różne grupy społeczne i wiekowe
oraz twórczo aktywizować osoby ze szcze-

gólnymi potrzebami w tym osoby z niepełnosprawnościami. Akademia Kultury udowodni,
że dostęp do kultury jest prawem każdego
człowieka. Projekt pokaże, że mała wiejska
gmina może stać się przestrzenią z wielkim
potencjałem kulturotwórczym i artystycznym. Uczestnicy wezmą udział w niecodziennym projekcie kulturalnym na który zapraszamy już dziś.
A.B.
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jednak przesłaniem spotkania był fakt, że
z tej choroby można wyjść, a przez to zaszczepić w kimś choćby najmniejszą iskierkę
nadziei, która jest tak niezbędna w terapii.
Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli
uczestniczyć w spotkaniu.
A.B.
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SZKOŁY

WIEŚCI ZE SZKÓŁ
W naszych szkołach zawsze dzieje się coś interesującego, także
ostatnie miesiące były bardzo pracowite zarówno dla uczniów jak
i nauczycieli. Zobaczcie, co działo się w placówkach szkolnych
w ostatnim czasie.
Zespół Szkół w Zawoni

Przepis na sukces
Uczniowie klas 6, 7 i 8 wzięli udział
w projekcie profilaktycznym „Przepis na
sukces”. Działania prowadzone wśród
osób młodych, są niezwykle ważnym
elementem radzenia sobie z negatywnymi zjawiskami powodującymi wzrost
przestępczości.
Artyści
hip-hopowi,
którzy stanowią głos pokolenia i w łatwy sposób nawiązują relację z młodymi ludźmi oraz pozyskują ich zaufanie,
są najlepszym sposobem wpływania
na ich postawy. W trakcie spotkania
z uczniami naszej szkoły promowali
pozytywne wartości. Pokazali alternatywy dla współczesnych, nieefektywnych rozrywek i marnotrawienia czasu, które często prowadzą do sięgania
używek i zejścia na drogę przestępczą.
Projekt został sfinansowany ze środków
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawoni

Dzień babci i dziadka
Dziadkowie zawsze mają słodkie rozwiązanie na każde zmartwienie i służą
dobrą radą. Jest czas aby okazać naszą
wdzięczność za trud i oddanie jakie nam
niosą na co dzień.
Z tej okazji właśnie, 24 stycznia uczniowie klasy IIIa przygotowali spotkanie
na, które licznie przybyli Babcie i Dziadkowie. Dzieci przygotowały dla nich
krótki występ artystyczny, recytowały
wiersze i śpiewały piosenki. Dziadkowie ze wzruszeniem przypatrywali się
występom swoich wnucząt nagradzając
je gromkimi brawami. Na koniec dzieci
wręczyły dziadkom laurki oraz przygotowane prezenty. Po części oficjalnej przy-

szedł czas na wspólną rozmowę, herbatkę i ciasto. To był naprawdę wspaniały
dzień pełen uśmiechów i radości nie tylko naszych gości ale i dzieci, które w tym
dniu miały szeroko uśmiechnięte buzie.
O tak ważnym dniu nie zapomniały także przedszkolaki. W dniu 20 stycznia do
przedszkola przybyły babcie i dziadkowie, by wraz z wnukami obchodzić swoje
święto. Były wiersze, piosenki życzenia,
prezenciki oraz całe mnóstwo uśmiechu
i buziaków. „Biedroneczki” , „Motylki”,
„Żuczki”
spisały
się
na
medal
D.P - ZS w Zawoni
Szkoła Podstawowa w Czeszowie

Zajęcia dodatkowe
Szkoła w Czeszowie oferuje szeroki wachlarz zajęć dodatkowych: szachowe,
sportowe, teatralne, plastyczne, z robotyki i programowania oraz szydełkowania.
W czasie tych zajęć uczniowie nie tylko
rozwijają się intelektualnie, czy sportowo, plastycznie, ale również rozwijają
kompetencje tzw. miękkie - uczą się być
w grupie czy radzić sobie z emocjami.
Sami nauczyciele, podejmują działania
w kierunku podnoszenia swoich umiejętności dydaktycznych oraz rozwijają
warsztat pracy uczestnicząc w projektach indywidualnych czy grupowych.
Dzięki temu szkoła w ostatnim czasie pozyskała 3 roboty mBot do zajęć z robotyki i programowania. Otrzymany sprzęt
jest elementem projektu #CMI Centrum
Mistrzostwa Informatycznego realizowanego na terenie Polski przez ok 700
nauczycieli, a wykorzystany będzie na
zajęciach z robotyki i programowania.

▪ Zajęcia z robotyki

Sukces Jana Michalak
Miło nam poinformować, że uczeń klasy
VIII - Jan Michalak, zakwalifikował się
do etapu wojewódzkiego Zdolnego Ślązaka z geografii. Z ponad pięciu tysięcy
uczestników, Jan znalazł się w gronie 40
najlepszych. Trzymamy kciuki za sukces
Jana.

przygotowane przez p. E. Muszyńską
i dzieci z klas II, III, VI. Szkolna grupa taneczna w przepięknych strojach
przedstawiła trzy taneczne układy, które
wzbudziły aplauz publiczności. Czas spędzony w szkole śpiewem umilał zespół
dziecięcy „Łazanki”, który podbił serca
słuchających. Trzydziestu wolontariuszy
od samego rana kwestowali, a puszki
robiły się co raz cięższe. Kwota zebrana
w tym roku to kolejny rekord –
36 287,62 zł, 40 euro, 300 koron czeskich i bilon z obcych krajów.
Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy uczestniczyli w finale, dziękujemy
wolontariuszom – szczególnie absolwentom naszej szkoły, którzy już kilkanaście lat są co roku z nami. Z naszych
szacunków wynika, że zbliżamy się do
200 000 - ogólnie zebranej kwoty przez
sztab w Czeszowie przez 27 lat. To zaangażowanie społeczności szkolnej oraz
wszystkich sympatyków zaowocowało
otrzymaniem przez sztab w Czeszowie
Medalu 25 lecia WOŚP
A.K - SP w Czeszowie

Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
w Czeszowie
Po raz 27 w naszej szkole został zorganizowany Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W szkole przygotowany
został kącik bufetowy, w którym można
było skosztować pysznych ciast przygotowanych przez rodziców naszych
uczniów. Sołectwo Czeszów, jak co roku,
zafundowało frytki i gofry dla przybyłych
gości. Na scenie można było zobaczyć
przedstawienie teatralne „Kot w butach”

▪ Pamiątkowy medal 25-lecia WOŚP

Szanowni Rodzice,
Zespół Szkół w Zawoni oraz Szkoła Podstawowa w Czeszowie rozpoczynają
postępowanie rekrutacyjne;
do przedszkola / oddziałów przedszkolnych od dnia 11.03.2020 r. do dnia 27.03.2020 r.
natomiast składanie wniosków w terminie od dnia 11.03.2020 r. do dnia 18.03.2020 r.
Wszelkie informacje dostępne są na stronach internetowych szkół
www.zsczeszow.pl oraz zszawonia.szkola.net
oraz w sekretariatach szkół
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