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Za nami pierwszy z czterech instytutów w 
ramach realizowanego projektu Akademia 
Kultury. Były to działania z zakresu sztuk 
eksperymentalnych, tworzenia wielkofor-
matowych obrazów w przestrzeni publicz-
nej. 

NAKRĘCENI NA KULTURĘBĘDZIE SIĘ DZIAŁO! ZŁOTE GODY
W lipcu ogłoszony został przetarg nieogra-
niczony na realizację zadania pn. „Adaptacja 
pomieszczeń w budynku przy ulicy Trzebnic-
kiej w Zawoni na potrzeby Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej wraz z przebudową 
biblioteki publicznej w Zawoni”.

12 sierpnia br. zapisał się w kalendarzu 
gminnym, jako wyjątkowy dzień. Już od 50 
lat wspólną drogę przemierzają trzy par z 
Gminy Zawonia i właśnie z nimi wspólnie 
uczciliśmy ten piękny Jubileusz.
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Zapraszamy do zielonej gminy!

WAŻNE TELEFONY
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Urzędzie 

Gminy Zawonia
Piątki godz 8:00-12:00 pok. nr. 16

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 - 7:00-15:00

Wtorek - 7:00-15:00
Środa - 7:00-15:00

Czwartek - 7:00-17:00
Piątek - 7:00-13:00

ZASTĘPCA WÓJTA/SEKRETARZ GMINY
tel. 71 312-81-82 w. 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 - 7.00-15.00

Wtorek - 7.00- 15.00
Środa - 7.00- 15.00

Czwartek - 7.00- 17.00
Piątek - 7.00 - 13.00

GMINNY OŚRODEK KULTURY
ul. Szkolna 1, 55-106 Zawonia

Tel. 71 312-81-18
www.gokzawonia.pl; biuro@gokzawonia.pl

GODZINY OTWARCIA (okres letni)
Poniedziałek - 8:00-16:00

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

Czwartek - 8:00-16:00
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 - 9:00-15:00
Wtorek - 9:00-15:00
Środa - NIECZYNNE

Czwartek - 12:00-17:00
Piątek - 9:00-14:00

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

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

Od 1 lipca nieczynna do odwołania

ZIELONA STREFA AKTYWNOŚCI w ZAWONI
ul. Zielona 5

Czynna codziennie
Wypożyczalnia sprzętu czynna

Od wtorku do soboty w godz.11:00-18:00
Sprzęt wypożyczany jest bezpłatnie

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 - 13:30-20:00

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 wakacyjnej przerwie przedkładam do Państwa rąk trzeci numer naszej samorządowej gazety. Jak zwykle prze-
czytacie w nim Państwo relacje z najważniejszych wydarzeń z życia naszej gminy. 
Na łamach gazety wspominamy mile spędzony czas podczas wydarzeń organizowanych przez GOK oraz bibliotekę 
w ciągu ostatnich miesięcy. Przedstawiamy również nową ofertę działań ośrodka na rok 2020/2021. W obszarze 
kultury w naszej gminie  dużo się dzieje, obok spektakularnych wydarzeń także  sporo inwestujemy. Już nieba-
wem ukończona zostanie nowa siedziba Filii GBP w Czeszowie i rozpoczęta modernizacja biblioteki w Zawoni. 
To dwie oczekiwane przez czytelników inwestycje, które  zwiększą  ofertę czytelniczą, a o zakresie prac przeczy-
tacie Państwo w Kurierze. Wyremontowano latem świetlicę w Rzędziszowicach, a wkrótce wymieniony zostanie 
dach na świetlicy w Pęciszowie.
Rozpoczął się nowy rok szkolny 2020/2021. Po kilkumiesięcznej przerwie uczniowie i nauczyciele wrócili do szkół 
i swoich codziennych obowiązków. Dyrektorzy naszych gminnych placówek oświatowych stosując się do wytycz-
nych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego opracowali 
regulaminy i procedury funkcjonowania swoich placówek w dobie pandemii.  Proszę o rozwagę i stosowanie się do 
zaleceń i zasad zachowania się w szkole, przestrzegajmy wszelkich obowiązujących przepisów. Niestety z powodu 
koronawirusa dożynki były obchodzone w tym roku w ograniczonej postaci. Święto Plonów obchodziliśmy podczas 
dożynkowej mszy św. odprawionej w kościele parafi alnym pw Św. Jadwigi Śląskiej w Zawoni, a koncelebrowanej 
przez ks. proboszcza Czesława Przeradę i ks. Andrzeja Uruskiego. Dziękujemy Rolnikom za ich pracę, a mieszkań-
com gminy Zawonia za przybycie. Księżom za modlitwę, słowo Boże i błogosławieństwo na kolejny rok.
Rozpoczyna  się sezon grzewczy i wraz z nim (niestety) problem z zadymieniem. Apeluję! Bądźmy odpowiedzialni! 
Nie palmy śmieci! Dbajmy o zdrowie i środowisko, a przede wszystkim zaprośmy kominiarza i wyczyśćmy kominy. 
Sadza w kominie bardzo często ulega zapaleniu, a to poważne zagrożenie dla naszego życia oraz mienia! 

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

KONTAKT
telefon: 71 312 81 82; 785 555 441 
mail: wojt@zawonia.pl
www.zawonia.pl

Z pozdrowieniami
Agnieszka Wersta

Wójt Gminy Zawonia
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LIDERZY INWESTYCJI!

Nasza gmina znalazła się na wysokiej pozy-
cji w rankingu, co oznacza, że efektywnie 
pozyskujemy środki, a następnie skutecznie 
przeprowadzamy inwestycje w naszej gmi-
nie z pożytkiem dla mieszkańców, a czasem 
w porozumieniu z mieszkańcami (m.in.: foto-
woltaika, azbest).
Twórcą Rankingu Lidera Inwestycji jest pi-
smo samorządu terytorialnego „Wspólno-
ta”. Ww. ranking tworzony jest w oparciu 
o okresy dwuletnie. W latach 2014-2016 za-
jęliśmy miejsce 1148, a w latach 2015-2017 
– miejsce 1327. Natomiast lata 2016-2018 
potwierdzają nasz sukces, w zakresie składa-
nych i zaakceptowanych wniosków o środki 
zewnętrzne i zajęliśmy miejsce 419, z przy-
padającą kwotą na mieszkańca w wysokości 
844 zł!

Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym 
w nasze przedsięwzięcia, które brały czynny 

udział, począwszy od pisania wniosków po 
ich realizację, przeprowadzenie i rozliczenie 
inwestycji oraz tzw. wnioski miękkie dot. 
zajęć pozalekcyjnych w naszych szkołach
i przedszkolach. Z takim zasobem ludzkim 
oraz możliwościami rozwojowymi mam pew-
ność, że nasza gmina nadal będzie się dyma-
nicznie rozwijać, a powzięte inwestycje będą 
przeprowadzane w sposób efektywny, ekolo-
giczny i pożyteczny dla mieszkańców naszej 
lokalnej społeczności oraz wpłyną na jeszcze 
lepszą poprawę walorów estetycznych
w otaczającej nas przestrzeni. 

AW

Link do artykułu dot. rankingu, znajdą Pań-
stwo na stronie: https://wspolnota.org.
pl/news-rankingi/liderzy-inwestycji-ran-
king-wydatkow-inwestycyjnych-samorza-
dow-2016-2018

Zmiany, jakie zaszły w naszej gminie, są przede wszystkim wy-
nikiem aktywnego oraz skutecznego pozyskiwania przez urząd 
zewnętrznych środków finansowych - ranking pn. „Liderzy inwe-
stycji” potwierdza ten fakt.

WYSOKA POZYCJA GMINY ZAWONIA W KOLEJNYM 
RANKINGU!

Do ustalenia „zamożności” gminy, nie są bra-
ne pod uwagę dotacje celowe, czyli m.in. 
fundusze unijne, ponieważ mają one silny, 
acz incydentalny wpływ na wielkość docho-
dów gminy i uniemożliwiają obserwację fak-
tycznego wzrost zamożności budżetu gminy. 
Ponadto, do faktycznie zebranych dochodów 
dodane zostały skutki zmniejszenia sta-
wek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych 
(dotyczy to jedynie gmin – bo tylko tu po-
dejmowane są decyzje w ww. kwestii). Tak 
skorygowane dochody podzielone zostały 
przez liczbę ludności gminy. Twórcom ran-
kingu zależało, aby porównywać faktyczną 
zamożność jst, a nie skutki podejmowanych 
w nich autonomicznych decyzji, odnoszących 
się do polityki fiskalnej. Jak wyliczyli twórcy 
rankingu, dochody Gminy Zawonia w prze-
liczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 
w 2019 roku niemalże 4 200 zł, co pozwoli-
ło nam zająć 108 pozycję w rankingu na ok. 

1550 gmin wiejskich. Zauważyć należy, iż 
ranking jest już prowadzony od 2010 roku, 
i w przeciągu prawie 10 lat przesunęliśmy się 
z 1026 pozycji na pozycję 108. To niesamo-
wity sukces! Tak wysoka pozycja w rankingu 
świadczy przede wszystkim o zwiększającej 
się zamożności naszej gminy.
Jak trwająca epidemia wpłynie na stan na-
szych dochodów za 2020r. - przekonamy się
w przyszłym roku.

Cały ranking możecie Państwo zobaczyć 
na stronie pisma „Wspólnota” pod linkiem: 
https://wspolnota.org.pl/news-rankingi/ran-
king-bogactwo-w-przededniu-kryzysu.

UG

Rok rocznie pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” przygo-
towuje ranking bogactwa polskich samorządów tj. miast, gmin, po-
wiatów i województw, w którym brany jest pod uwagę dochód ww. 
jednostek w przeliczeniu na mieszkańca.
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REMONTUJEMY, REMONTUJEMY…

Uchwalone dotacje wynoszą: na remont da-
chu na kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca 
w Złotowie.  – w kwotę 25 tys. zł oraz na 
wykonanie prac remontowych kościoła pw. 
Św. Jadwigi Śląskiej w Zawoni – w kwotę 75 
tys. zł. 
16 lipca br. Wójt Gminy Zawonia Agnieszka 
Wersta wraz z ks. proboszczem Czesławem 

Przeradą, podpisali umowę o przekazaniu 
kwoty dotacji na remont dachu na kościele
w Złotowie. Z końcem sierpnia został zabez-
pieczony dach na tym wspaniałym zabytku.

AAS

15 lipca br. Rada Gminy Zawonia jednogłośnie pozytywnie zaopi-
niowała uchwały o przyznaniu dotacji na: remont dachu na kościele 
pw. Św. Józefa Oblubieńca w Złotowie oraz na wykonanie prac re-
montowych kościoła pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Zawoni.

Rozbudowa oświetlenia drogowego

Każdego roku zabezpieczane są środki 
finansowe w budżecie gminy na rozbudowę 
oświetlenia drogowego. Część środków prze-
znaczana jest przez poszczególne sołectwa 
z funduszu sołeckiego.
W tym roku, w czerwcu, Agnieszka Wersta 
Wójt Gminy Zawonia, podpisała umowę z fir-
mą Voltaż z Leszna, na budowę: nowocze-
snego oświetlenia led w miejscowościach: 
Niedary, Pęciszów, Czeszów, Zawonia, oraz
lamp fotowoltaicznych z funduszu sołeckiego 
w Suchej Wielkiej. Oświetlone zostanie też 
boisko sportowe w Sędzicach, z którego ko-
rzysta SKS Victoria Zawonia. Czas na wyko-
nanie ww. inwestycji to ok. 3 miesiące.
Na XX Sesji Rady Gminy Zawonia, podjęta 
została przez Radnych uchwała zwiększająca 
finanse na szerszy zakres rozbudowy oświe-
tlenia. Dzięki temu znacznie więcej nowych 
lamp ledowych powstanie w naszej gminie 
jeszcze w tym roku!

Remont przepustu w Skotnikach

Rowy pełnią bardzo ważną funkcję w infra-
strukturze drogowej, a szczególnie ich zna-
czenie można zaobserwować w miejscowo-
ściach położonych na wzgórzach i terenach 
górzystych.
Niszczącą siłę wody mogliśmy zaobserwować 
wielokrotnie podczas ulewnych dni, których
w tym roku nie brakuje. Dlatego ogromnie 
ważne jest prawidłowe utrzymanie rowów 
oraz drożność przepustów.
W Skotnikach, niezwykle uroczej i malowni-
czo położonej wsi ze słynną Prababką, wyre-
montowany został ze środków funduszu so-
łeckiego, budżetu gminy oraz dofinansowania 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego – przepust.  Remontu do-
konał Zakład Robót Budowlanych Wojciech 
Rapp z Czeszowa na kwotę 13.266,35 zł 
brutto.

PL

Ukończony został remont świetlicy 
w Rzędziszowicach

W ramach remontu wykonane zostały wen-
tylacja i płyty g-k na stelażu na ścianach, 
co zapewniło estetyczny wygląd oraz do-
bre wygłuszenie pomieszczenia. Na suficie 
umieszczone zostały płyty dźwiękochłonne, 
co pozytywnie wpłynie na brak pogłosu oraz 
zabudowana została wentylacja mecha-
niczna. Świetlica zyskała nowe oświetlenie 
ledowe, a przede wszystkim nowy, szczel-
ny dach, zaś wnętrze zostało odświeżone. 

Nowa siedziba biblioteki 
w Czeszowie! 

Właśnie trwa remont starej świetlicy wiej-
skiej, która przerobiona zostanie na nową 
siedzibę filii biblioteki. Najkorzystniejszą ofer-
tę złożyła firma ZHU „BUD-WES” ze Sławo-
szowic (powiat milicki).
Będzie znacznie więcej miejsca na książki 

oraz wydarzenia organizowane w nowym 
miejscu. Poprzednio biblioteka mieściła się 
z szkole, teraz zyska nowy blask!
Wszystkich Mieszkańców oraz koneserów do-
brej książki serdecznie zapraszamy zaraz po 
zakończonym remoncie!

IBB

Nowy dach na świetlicy 
w Pęciszowie 

20 lipca br. wybrana została oferta na remont 
dachu budynku świetlicy w Pęciszowie. Naj-
lepsza ofertę złożyła firma DzwoN Krzysztof 
Dzwonek z Trzebnicy. Remont dot. będzie 
m.in. przemurowania kominów, wymiany 
desek czołowych podbitek, montażu rynien 
i rur spustowych oraz włazu dachowego i in-
stalacji odgromowej. Dach pokryty zostanie 
dachówką ceramiczna karpiówką. Mieszkań-
cy Pęciszowa będą mogli cieszyć się nową 
estetyką budynku, bez obaw o przeciekające 
pokrycie dachowe. 

SF

DBAMY O NASZE ZABYTKI!

▪ Podpisanie umowy o dotację przez Wójt Agnieszkę Wersta i ks. Czesława Przeradę

▪ Nowa siedziba biblioteki w Czeszowie

▪ Wyremontowany przepust w Skotnikach▪ Remontowany dach świetlicy w Pęciszowie

▪ Świetlica w Rzędziszowicach po remoncie
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MAMY TO!

Początkiem sierpnia ogłoszony został prze-
targ na „zakup i dostawę fabrycznie nowego 
9 osobowego samochodu przystosowanego 
do przewozu niepełnosprawnych uczniów dla 
Zespołu Szkół w Zawoni”. Zakup ww. samo-
chodu został współfinansowany ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w ramach „Programu 
wyrównywania różnic między regionami” 
w wysokości niemalże 70 tys. zł. 20 sierp-
nia nastąpiło otwarcie ofert. Najlepsza ofer-
tę złożyła firma: DOBRYGOWSKI Sp. z o.o. 

z Lublina, proponując cenę 120 709,00 zł. 
Umowa została podpisana. Wykonawca ma 
czas na jej realizację do dnia 12 października 
br. 

Bardzo cieszymy się z tej motoryzacyjnej 
inwestycji! Poprzednie auto służące do prze-
wozu dzieci, użytkowane było 12 lat. To naj-
wyższy czas by dokonać zmiany i zaopatrzyć 
się w profesjonalny i dostosowany do aktual-
nych wymagań samochód. Takie inwestycje 

wzbudzają bardzo pozytywne emocje, ponie-
waż wiemy, iż zapewnione zostaną komfort
i bezpieczeństwo dla tych, którym jest to 
szczególnie potrzebne. Nie tylko dzieciom, 
ale i rodzicom, którzy będą mieli świado-
mość, iż ich pociecha transportowana jest 
autem najwyższej klasy i jakości.

IBB

Już niebawem, bo w październiku Zespół Szkół w Zawoni, będzie 
mógł korzystać z  nowoczesnego samochodu dostosowanego do 
służenia najbardziej potrzebującym fachowego transportu i opieki 
w drodze do szkoły.

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO!

Początkiem sierpnia dokonano otwarcia ofert. 
Jedyną ofertę złożyła firma „LITWINIAK” 
Usługi Drogowe i Budowlane Ewa, Krzysztof 
i Rafał Litwiniak s.c, z Wioski (gm. Syców) na 
kwotę  654 103,66 zł. Z ww. firmą zostanie 
podpisana umowa. Od momentu podpisania 
umowy wykonawca będzie miał cztery mie-
siące na realizacje prac. 

To kolejny, bardzo ważny krok inwestycyjny 
w naszej gminie. Nowa biblioteka ma zyskać 
nowoczesny i funkcjonalny wygląd. Będzie 
bardziej przestronna, a nade wszystko do-
stosowana do potrzeb osób niepełnospraw-

nych. Poprzednie rozwiązania konstrukcyjne 
uniemożliwiały swobodne poruszanie tych 
osób. Po skończonym remoncie bariery archi-
tektoniczne nie będą stanowić już problemu. 
Projekt zakłada zamontowanie windy, która 
będzie dojeżdżała także do biblioteki. 

Prace remontowe podzielono na dwa zada-
nia. W ramach I zadania polegającego na 
adaptacji pomieszczeń w budynku, poprzez 
likwidację barier architektonicznych na po-
trzeby osób niepełnosprawnych, uwzględ-
niono m.in.: remont sanitariatów, zmianę 
podziału wewnętrznego pomieszczeń, wyko-

nanie ciągów komunikacyjnych – chodników, 
wymianę instalacji elektrycznej, wymianę 
instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie 
nowych schodów zewnętrznych i rozbiórka 
starych oraz montaż windy dla osób niepeł-
nosprawnych. 

Na piętrze pod biblioteką znajdować się bę-
dzie siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Pomieszczenia będą bardziej 
przestronne, dobrze dostosowane do potrzeb 
osób korzystających z pomocy GOPS-u. Do 
GOPS-u będzie można dostać się zarówno od 
strony schodów jak i windą.  
W ramach II zadania uwzględniono m.in.: 
wymianę stolarki drzwiowej, zmianę podziału 
wewnętrznego pomieszczeń, roboty ogólno-
budowlane, wykonanie sanitariatów, roboty 
wykończeniowe oraz montaż windy dla osób 
niepełnosprawnych. 

Bezpieczeństwo oraz swobodny dostęp do 
usług oferowanych przez gminne placówki są 
dla nas zawsze priorytetem. Chcemy by na-
szym mieszkańcom żyło się lepiej. Zmieniamy 
się dla Was, niwelując istniejące bariery nie 
tylko architektoniczne, ale także i stereoty-
powe. Wybieramy rozwiązania korzystne dla 
mieszkańców. Chociażby w naszym Urzędzie,
z powodu braku możliwości zamontowa-
nia windy, znajduje się na parterze telefon, 
dzięki któremu każdy może połączyć się 
z dowolnym pracownikiem i być obsłużonym 
w pełnym zakresie w czasie pandemii i nie 
tylko. Działamy innowacyjnie z korzyścią dla 
Państwa.

AW

W lipcu ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację 
zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Trzeb-
nickiej 11 w Zawoni na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej wraz z przebudową biblioteki publicznej w Zawoni”.

▪ Wysłużony dwunastoletni samochód ▪ Nowy samochód już wkrótce!

SMYKI Z GMINY ZAWONIA

Nasze oddziały przedszkolne zyska-
ją nowy wygląd, funkcjonalność, będą 
świetnie wyposażone i dostosowane 
do aktualnych potrzeb naszych małych 
obywateli.  Przejdźmy zatem do kon-
kretów: W ramach ww. zadania zosta-
nie w pełni wyposażona i dostosowana 
do potrzeb najmłodszych jadalnia 
w Przedszkolu w Czeszowie. Zakupione 
zostaną m.in. stoły, krzesła, sztućce itd. 
Dzieci będą spożywać posiłki w komfor-
towych warunkach, korzystając z nowe-

go wyposażenia kuchni. Dodatkowo tak-
że elementy placu zabaw mieszczącego 
się przy przedszkolu, ulegną wymianie.
Przedszkola w Zawoni i Czeszowie wypo-
sażone zostaną m.in. w: piłki, materace, 
kładki równoważne, kabiny do terapii 
zaburzeń integracji sensorycznej czy 
Biofeedback’i, które mają bardzo szero-
kie zastosowanie u dzieci, jako metoda 
leczenia określonych zaburzeń i deficy-
tów. Jest to konieczny i bardzo ważny 
zakup, ponieważ zdajemy sobie sprawę 

z tego, że coraz więcej dzieci potrze-
buje tego typu sprzętu do prawidłowej 
diagnostyki i rozwoju, dlatego zdecydo-
waliśmy się na to, by nasi pracownicy 
potrafili skutecznie pomóc tym dzieciom, 
które tego wymagają, już na etapie 
zajęć przedszkolnych. 

W salach staną także nowe szafy, szafki, 
regały, powieszone zostaną nowe półki. 
Każde z przedszkoli wypełni się nowymi 
zabawkami, w skład których będą wcho-
dzić m.in. zestawy do zabawy konstruk-
cyjnej, klocki magnetyczne, klocki drew-
niane i plastikowe oraz szereg innych 
przyborów i podstawowych materiałów 
potrzebnych do pracy z dziećmi. Jeste-

śmy przekonani, że dzieci szybko polubią 
nowe wnętrza i z radością będą bawić 
się nowymi zabawkami. 

„Inwestujemy cały czas w szkolnictwo, 
wiedząc, że w przyszłości zaowocuje to 
dobrymi wynikami naszych podopiecz-
nych, którzy opuszczając mury naszych 
szkół, będą odpowiednio przygotowani 
do rozpoczęcia nauki na kolejnym pozio-
mie” - Wójt Gminy Zawonia Agnieszka 
Wersta

UG

Początkiem sierpnia dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, 
dotyczącej realizacji zadania pn. „Zakup wyposażenia do przed-
szkola w Czeszowie i Zawoni w ramach realizacji projektu pn. 
Smyki z gminy Zawonia”.
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ZŁOTE GODY W GMINIE ZAWONIA

Wspólne pół wieku to dowód wzajemnej 
miłości, szacunku, zrozumienia, prawdziwej 
przyjaźni oraz potwierdzenie, że to właśnie 
w rodzinie – podstawowej jednostce społecz-
nej – tkwi siła, determinacja, a dobre mał-
żeństwo może przetrwać wszystko. 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta wraz 
z Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywil-
nego Panią Magdaleną Kunicką – wręczyły 
„złotym” parom – medale przyznane przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, listy 
gratulacyjne oraz drobne upominki wraz 
z kwiatami. Medalami za długoletnie Pożycie 
Małżeńskie zostali odznaczeni Państwo: 
Jadwiga i Włodzimierz Rzepeccy z Miłonowic, 
Irena i Ludwik Cielińscy z Pęciszowa oraz Ma-
ria i Stanisław Modelscy z Trzęsowic. 
Nie wszyscy jednak Jubilaci, głównie ze 
względu na stan zdrowia, mogli wziąć udział
w tej uroczystości.

Wraz z Jubilatami świętowali także członko-
wie rodziny oraz przyjaciele, bo jak wiado-
mo, Złote Gody to wzruszające wydarzenie 
nie tylko dla samych Jubilatów, ale także dla 
ich bliskich. Zebrani na uroczystości, spędzi-
li miło czas przy słodkim poczęstunku, który 
był okazją do wspomnień i rozmów o rodzi-
nie, wnukach i  latach spędzonych razem.

Dostojnym Jubilatom życzymy kolejnych 
wspólnych lat spędzonych w zdrowiu, zgo-
dzie i szczęściu, wielu cudownych wspomnień 
i kolejnych jubileuszy. Wyrażamy głęboki sza-
cunek za pokonanie razem wszelkich trudno-
ści, jakie życie przynosi każdej rodzinie.

WM

Dzień 12 sierpnia br. zapisał się w kalendarzu gminnym, jako wyjąt-
kowy dzień. Już od 50 lat wspólną drogę przemierzają trzy par z Gmi-
ny Zawonia i właśnie z nimi wspólnie uczciliśmy ten piękny Jubileusz. 

„Chociażby życie nasze było najtrudniejsze, najcięższe,
zachowajmy ufność i wiarę,

że na świecie zwycięża tylko miłość.”
Kardynał Stefan Wyszyński

▪ Wszyscy przybyli na uroczystość Złotych Godów

▪ Państwo Cielińscy wraz z Wójtem Gminy Zawonia▪ Państwo Modelscy wraz z Wójtem Gminy Zawonia

NOWOCZESNE OSP W GMINIE ZAWONIA

Na wniosek Agnieszki Wersty Wójta Gmi-
ny Zawonia, zostały zabezpieczone środki 
finansowe przez Radnych Gminy Zawonia 
w budżecie gminy, w wysokości po 7800 zł 
dla OSP w Zawoni i OSP Złotów oraz 7500 
zł dla OSP Czeszów. Dzięki temu jednostki 
miały możliwość złożenia wniosków o dofi-
nansowania na zakup nowego sprzętu ratow-
niczego i pożarniczego. 
Nasze trzy jednostki Ochotniczej Straży Po-
żarnej uzyskały z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
pomoc finansową na realizację zadania w ra-
mach Programu Priorytetowego „Ogólnopol-
ski program finansowania służb ratowniczych 

Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu 
i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych. OSP Zawonia i OSP Złotów otrzy-
mały kwotę 18.200,00 zł, natomiast OSP 
Czeszów kwotę 18.027,00 zł.

Serdecznie gratulujemy mając pewność, że 
ww. środki zostaną wykorzystane w sposób 
właściwy, zwiększając nasze bezpieczeństwo 
oraz bezpieczeństwo strażaków podczas 
akcji, a także podnosząc profesjonalizm na-
szych jednostek!

WM

Jako Gmina wspieramy finansowo i zapewniamy fachowe wypo-
sażenie dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, dbamy tym 
samym o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców gminy.

ŚWIĘTO POLICJI

Pani Wójt wręczyła Komendantowi Po-
wiatowemu Policji Panu mł. insp. Arturo-
wi Starmachowi dyplom z podziękowaniami 
i słowami uznania za wszelkie działania podej-
mowane przez Policję na rzecz mieszkańców 
Gminy Zawonia oraz współpracę i profesjonalizm 
w działaniu nie tylko w akcjach związanych 
z COVID-19, ale także podczas akcji namierzenia 
i ujęcia sprawców, którzy mogli przyczynić się do 
katastrofy ekologicznej na terenie naszej gminy.  

Na ręce st. sierż. Łukasza Matuszewskiego i st. 
post. Dawida Borowiaka powędrowały podzię-
kowania za zaangażowanie w działaniach na te-
renie naszej gminy, pracę, profesjonalizm oraz 
gotowość do pomocy naszym mieszkańcom. 
Na ręce Pani Wójt złożone zostały przez Ko-

mendanta Policji w Trzebnicy podziękowania za 
współpracę oraz okazane wsparcie w realizowa-
niu codziennych zadań Komendy Powiatowej. 
Życzono Pani Wójt dalszych sukcesów zawodo-
wych oraz społecznego uznania, a także wyra-
żono nadzieję na dalszą, owocną współpracę 
w realizowaniu wspólnych celów. 
Życzymy wszystkim Policjantkom, Policjantom 
oraz funkcjonariuszom i pracownikom Policji 
najserdeczniejsze życzenia. Życzymy Państwu 
samych sukcesów w życiu osobistym i zawo-
dowym, zdrowia, optymizmu oraz szczęścia. 
Jesteśmy wdzięczni, że staracie się być blisko 
ludzi i niesiecie pomoc tym, którzy tego potrze-
bują!

AAS

21 lipca br. w rocznicę ustanowienia przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej Święta Policji – które przypada na dzień 24 lipca, w Komen-
dzie Powiatowej Policji w Trzebnicy odbyła się mała uroczystość.
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Otwarcie filii biblioteki w Czeszowie oraz druga edycja babskiego 
rajdu rowerowego to najbliższe wydarzenia jakie zaplanowaliśmy 
w październiku.

NAKRĘCENI DO DZIAŁANIA W INSTYTUCIE  SZTUK PRZEPIĘKNYCH

To był wyjątkowo kreatywny lipiec dla uczest-
ników Instytutu Sztuk Przepięknych. W warsz-
tatach brali  udział zarówno młodsi jak i starsi 
mieszkańcy Wzgórz  Trzebnickich, gdyż  kiero-
wane one były do całych rodzin. Bardzo dużym 
zainteresowaniem cieszyły się  warsztaty mura-
lu prowadzone przez Wojciecha Oteckiego. Kil-
ka dni intensywnej pracy uczestników i  gotowy 
mural zdobi naszą zewnętrzną scenę. Przedsta-
wiona na muralu grafika nie jest przypadkowa 
została zaprojektowana przez uczestników 
i nawiązuje do muzycznych odniesień. My uwa-
żamy, że wygląda ona rewelacyjnie i szybko 
wpisze się w przestrzeń Zawoni. 

Inną formę artystycznej ekspresji były warsz-
taty art.-recyklingu. Poprowadziła je nasza 
koleżanka Danusia Krasucka. Pod jej kierun-
kiem, z odpowiednio połączonych plastikowych 
zakrętek wyczarowany został art-recyklingowy 
obraz.  Tym razem inspiracją powstałego obra-
zu był nasz piękny krajobraz. Bardzo kolorowe, 
nakrętkowe dzieło możemy zobaczyć na ścianie 
przed Urzędem Gminy. I kto by pomyślał, że ze 
zwykłych nakrętek można wykonać artystyczne 
cudeńko.

Pod hasłem „W Gminie Zawonia hula kultura” 
odbył się happening podsumowujący działania 

Instytutu Sztuk Przepięknych. Było oficjalne 
przecięcie wstęgi, odsłonięcie obrazu, dyplomy, 
pierwsze wrażenia i zabawa happeningowa. 
Uczestnikom oraz prowadzącym warsztaty po-
dziękowała, obecna na wydarzeniu ,Agnieszka 
Wersta- Wójt Gminy Zawonia. Wszyscy zgodnie 
orzekli, że były to warsztaty ciekawe, twórcze 
i niebanalne. A my przypominamy, że projekt  
otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa w ramach progra-
mu Edukacja Kulturalna. 

Spora dawka dobrej muzycznej energii cze-
ka uczestników Instytutu Dobrych Dźwięków, 
trwającego we wrześniu. Będzie to rodzinne 
granie i śpiewanie i zakończy się energetycz-
nym koncertem zaplanowanym na 26 września.
A już dziś zachęcamy do zapisów na kolejny 
niesamowite działania tym razem w Instytucie 
Ruchu i Gestu, gdzie będzie trochę cyrkowo, 

trochę tanecznie i bardzo teatralnie. W ramach 
Instytutu będzie można wziąć udział w warsz-
tatach teatralno-cyrkowych prowadzonych 
przez Teatr na Walizkach z Obornik Śląskich 
oraz w inspirujących warsztatach teatralno-ta-
necznych z Anką Williams, aktorką pantomimy, 
trenerką improwizacji.

Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie: 
gokzawonia.pl, lub pytajcie koordynatora pro-
jektu Kamilę Kruszona

EM

Za nami pierwszy z czterech instytutów w ramach realizowanego 
przez GOK projektu, Akademia Kultury. Były to działania z zakresu 
sztuk eksperymentalnych, tworzenia wielkoformatowych obrazów 
w przestrzeni publicznej

SZEROKA OFERTA ZAJĘĆ W GOK W SEZONIE 2020/2021

Pomimo istniejącej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, 
GOK w ZAWONI stara się w miarę możliwości wychodzić do Pań-
stwa z różnymi propozycjami, również dotyczącymi naszej nowej 
oferty zajęć w sezonie 2020/2021.
W naszej ofercie będą mogli Państwo znaleźć 
nie tylko propozycje znane i lubiane, ale rów-
nież takie, których do tej pory nie było np. 
Gordonki  to oferta dla młodych mam, któ-
re podczas wspólnych spotkań będę mogły 
nie tylko mieć ze sobą swoją pociechę, ale 
również będą mogły poćwiczyć, wymienić się 
wiedzą i doświadczeniem rodzicielskim. Zaję-
cia poprowadzi wykwalifikowana edukatorka 
kultury, teoretyk muzyki i instruktorka zajęć 
umuzykalniających Pani Magdalena Szmaj-
dzińska. 
Dla nieco młodszych mamy również zupełnie 
nową  propozycję, tym razem taneczną- Stre-
et Dance/Hip-Hop. To zajęcia dla lubiących 
tańczyć lub tych, którzy chcieliby się nauczyć 
lub sprawdzić właśnie w takim stylu tanecz-

nym. Zajęcia poprowadzi  Neder  finalista 9 
edycji znanego telewizyjnego show You Can 
Dance.
Z pozostałymi równie ciekawymi propozycja-
mi można się zapoznać sięgając do naszej 
oferty zamieszczonej na plakatach, stronie 
i fb GOK lub po prostu dzwoniąc do nas 
pod nr. tel. 71/312 8118
Mamy nadzieję, że w naszej ofercie  każdy 
znajdzie dla siebie coś ciekawego i interesu-
jącego.
Z uwagi na istniejącą sytuację wszystkie za-
jęcia mają ograniczona liczbę uczestników.

AB

CO PLANUJEMY?

Nasze najbliższe plany to  otwarcie nowego 
budynku  filii biblioteki w Czeszowie, otwar-
cie, na które z pewnością czekają wszyscy 
czytelnicy i użytkownicy naszej placówki.  
Mamy nadzieję, że filia będzie kolejnym miej-
scem na terenie nasze gminy, które stanie się 
wizytówką oraz przyjaznym miejscem życia 
kulturalnego, z którego mieszkańcy będą 
mogli być bardzo dumni. 
Już 25 października zaplanowaliśmy drugą 
edycję Babskiego Rajdu Rowerowego. O 
szczegółach wydarzenia będziemy informo-
wać na bieżąco. Do zobaczenia na ścieżkach 
rowerowych naszej gminy. 

AB

▪ Uczestnicy zajęć Nakręceni na Kulturę

▪ Warsztaty muralu ▪ Warsztaty Art-recyklingu



zawonia.pl gokzawonia.pl

9

KULTURA NIE KŁUJE

3 (20) /2020 KURiER ZAWONI

WAKACYJNA PODRÓŻ DOOKOŁA ŚWIATA Z GOK

Jak co roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Zawoni odbyły się za-
jęcia wakacyjne dla dzieci, w tym roku hasłem przewodnim były 
podróże dookoła świata z GOK.

Przez trzy pierwsze tygodnie lipca dzieci 
z terenu Gminy Zawonia mogły brać udział 
w wakacyjnych zajęciach przygotowanych 
przez GOK w Zawoni. Zajęcia miały miej-
sce zarówno w GOK jak i w poszczególnych 
świetlicach. Podczas wspólnej podróży do-
okoła świata dzieci zwiedziły wiele ciekawych 
miejsc i zakątków, poznały kulturę i obyczaje 
innych narodowości, nauczyły się  układów 
tanecznych związanych z danym zakątkiem 
świata, a  wędrując po morzach wyobraźni 
wykazały się wielką kreatywnością wyko-
nując ciekawe prace różnymi technikami 

malarskimi,  miłośników książek zaprosili-
śmy do podróży z książką z kwiatem paproci 
w tle. Nie zapomnieliśmy również o dorosłych 
proponując im aktywną podróż fitness, która 
odbywała się cyklicznie w każdą środę tygo-
dnia przez cały okres wakacyjny.

Wszystkie proponowane zajęcia odbywały 
się oczywiście zgodnie z zachowaniem wszel-
kich zasad bezpieczeństwa związanych z CO-
VID19.
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▪ Wakacyjne podróże z GOK ▪ Wakacje w GOK

▪ Uczestnicy zajęć

Akcja Narodowe Czytanie jest organizowana 
przez Prezydenta RP od 2012 roku. Tegorocz-
ną, już dziewiątą odsłoną Narodowego Czyta-
nia jest Balladyna Juliusza Słowackiego. Osa-
dzona na tle baśniowych dziejów opowieść 
o dwóch siostrach – Balladynie i Alinie – stała 

się bardzo popularna. Wywarła duży wpływ 
na muzykę, malarstwo czy rzeźbę, a powsta-
łe na przestrzeni lat jej liczne inscenizacje, 
zrealizowane przez wybitnych reżyserów 
i aktorów scen polskich, cieszyły się ogrom-
nym zainteresowaniem. I my pokusiliśmy się 

o małą inscenizację, która została nagrana 
można ją obejrzeć na naszych stronach. 

W tym roku IX edycja z wiadomych wzglę-
dów była wyjątkowa. Do udziału zaprosiliśmy 
uczniów Zespołu Szkół w Zawoni, który był 
naszym partnerem,  panią Agnieszkę Wersta 
– Wójt Gminy Zawonia, panią Grażynę  Ogro-
dowicz- Nitka Przewodniczącą Rady Gminy 
Zawonia, panią Agnieszkę Andruszczak Dy-

rektor Zespołu Szkół w Zawoni , oraz panią 
Małgorzatę Cygan polonistkę nie zabrakło 
pani Agnieszki Buczak Dyrektor GOK i biblio-
tekarki Elżbiety Michty. Do akcji dołączyli się 
mieszkańcy przysyłając filmiki zdjęcia z do-
mowego czytania. Wszystkim za udział ser-
decznie dziękujemy.

EM

NARODOWE CZYTANIE „Balladyny”
W blisko 3 tysiącach miejsc odbyło się głośne czytanie dramatu 
„Balladyny” Juliusza Słowackiego w ramach Narodowego Czytania. 
Jednym z takich miejsc był GOK w Zawoni.

▪ Uczestnicy Narodowego Czytania▪ Narodowe czytanie Balladyny 
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KOLEJNY ROK PRZYSTĄPILIŚMY PROJEKTU 
„MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK”

Projekt jest realizowany przez Instytutu 
Książki w ramach ogólnopolskiej kampa-
nii promującej czytelnictwo „Mała Książ-
ka – wielki człowiek” we współpracy bi-
bliotekami publicznymi. Każde dziecko 
w wieku przedszkolnym, które odwiedzi 
bibliotekę biorącą udział w projekcie, 
otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytel-
niczą, a w niej: książkę „Pierwsze czy-
tanki dla…” dostosowaną pod względem 
formy i treści do potrzeb przedszkolaka 
oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą 
wizytę w bibliotece, zakończoną wy-
pożyczeniem minimum jednej książki 
z księgozbioru dziecięcego, Mały Czy-
telnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu 
dziesięciu zostanie uhonorowany imien-
nym dyplomem potwierdzającym jego 
czytelnicze zainteresowania. W Wypraw-
ce znajdą coś dla siebie także rodzice 
– przygotowana dla nich broszura infor-
macyjna przypomni o korzyściach wyni-
kających z czytania dzieciom oraz pod-
powie, skąd czerpać nowe inspiracje 
czytelnicze. Dzięki akcji dziecko pozna 
ważne miejsce na czytelniczej mapie 
dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie peł-
noprawnym uczestnikiem życia kultural-

nego. Projekt realizowany jest w ramach 
ogólnopolskiej kampanii promującej czy-
tanie generacyjne „Mała książka – wielki 
człowiek”.
Mamy wielką nadzieję, że w tym roku 
jeszcze więcej przedszkolaków oraz ich 
rodziców zapała miłością do książek 
i czytania. Już dziś serdecznie zaprasza-
my do wzięcia udziału jesienią w naszym 
projekcie. Szczegóły wkrótce na gokza-
wonia.pl oraz FB

EM

Podobnie jak w poprzedniej edycji projekt „Mała książka – wielki 
człowiek”, skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. 

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA.

Głównym celem Priorytetu, realizowa-
nego w ramach Programu Wieloletniego 
Narodowy Program Rozwoju Czytelnic-
twa w latach 2016-2020, jest zwięk-
szenie atrakcyjności oferty bibliotek 
publicznych poprzez zwiększenie udzia-
łu nowości wydawniczych w zbiorach 
bibliotek, wzrost dostępności książek, 
czasopism, multimediów, wydawnictw 
nutowych i kartografi cznych w zbiorach 
bibliotek publicznych.
W roku 2020 Gminna Biblioteka Publicz-
na w Zawoni otrzymała na zakup nowo-
ści wydawniczych dotację w wysokości 
3850,00 zł.

Pierwsze zakupy już za nami, zakupione 
ze środków ministerialnych książki czy-
telnicy łatwo rozpoznają, gdyż opatrzo-
ne są pieczęcią.
Pozycje zakupione będą do obu bibliotek 
GBP w Zawoni oraz jej Filii w Czeszowie.

EM

Gminna Biblioteka Publiczna  w Zawoni bierze udział kolejny rok 
z rzędu w programie „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 
publicznych - priorytet 1”. 

RODZINNY PIKNIK Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA WAKACJI

Klauny Ruphert i Rico są znani na całą Euro-
pę. Duet jest zdobywcą wielu prestiżowych 
nagród na przeglądach teatrów ulicznych czy 
konkursach cyrkowych. Tym razem ulubieńcy 
dzieci odwiedzili Zawonię.

Duet Rico i Ruphert to prawdziwi specjali-
ści w dziedzinie rozrywki cyrkowej i jak na 
specjalistów przystało przygotowali dla dzie-
ci mnóstwo atrakcji. W programie było min. 
malowanie włosów, deszcz baniek mydla-

nych i confetti, były gry, zabawy i konkursy. 
A do tego tańce, hulańce i wspólne śpiewanie 
piosenek – nie tylko przez najmłodszych, ale 
także i tych nieco starszych. 

To  pierwsza wizyta Ruperta i Rico w na-
szej miejscowości, mamy nadzieję, że 
nie ostatnia. Na spotkanie z wesoły-
mi klaunami przybyło wiele dzieci wraz 
z rodzicami i dziadkami. Gorąco dopingowa-
ni i zachęcani do tańca i śpiewania wesołych 
piosenek chętnie włączali się do wspólnej 
zabawy z Ruphertem i Rico. Dzieci z wielką 
chęcią i radością wykonywały wszystkie pole-

cenia pary klaunów, skakały, tańczyły, kręciły 
się w kółko i tworzyły pociąg, a wszystko to 
przy spadającym raz po raz deszczu konfetti, 
kolorowych bibułek i baniek mydlanych.

Spotkanie z Ruphertem i Rico z pewnością 
należało do udanych i  przyniosło mnóstwo  
uśmiechu na twarzach wszystkich uczestni-
ków spotkania.

AB

4 września plac GOK w Zawoni na kilka godzin zamienił się w naj-
bardziej kolorowe, wesołe i głośne miejsce w okolicy. Wszystko za 
sprawą Rupherta i Rico – pary klaunów, która odwiedziła naszą 
miejscowość na zaproszenie Gminnego Ośrodka Kultury w Zawo-
ni. Wydarzenie pod hasłem rodzinny piknik z okazji zakończenia 
wakacji zapewne na długo zapadnie w pamięć wszystkim, którzy 
w nim uczestniczyli.

▪ Klauny Ruphert i Rico przygotowali dla dzieci mnóstwo atrakcji. ▪ Deszcz confetti
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PLASTYCZNE SUKCESY TOMASZA FARAŃCA

W dniu 27 sierpnia 2020r. w siedzibie 
KRUS w Trzebnicy, miało miejsce uro-
czyste wręczenie nagród uczniowi To-
maszowi Farańcowi za zajęcie I miejsca 
w etapie wojewódzkim X Ogólnopol-
skim Konkursie Plastycznym dla Dzie-
ci „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, 
gdy zwierzęta znasz i szanujesz”. To już 
kolejne nagrody i dyplomy dla Tomka 
za ten konkurs. Nagrody wartościowe 
i przydatne: książki, plecak, gadżety i ta-
blet. Już drugi tablet w tym konkursie 
dla Tomka!

AA

Po raz kolejny uczeń Zespołu Szkół w Zawoni otrzymał nagrodę 
w konkursie plastycznym.

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKÓŁ

Dyrektorzy naszych gminnych placówek 
oświatowych przygotowując się do no-
wego roku szkolnego zobowiązani są 
do przestrzegania wytycznych Minister-
stwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa 
Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sa-
nitarnego.

Na podstawie tych zaleceń dyrektorzy  
opracowali regulaminy i procedury funk-
cjonowania swoich placówek w dobie 
pandemii. Procedury te wynikają ze spe-
cyfiki danej placówki, jednak wiele ele-
mentów jest wspólnych.

UG

Rozpoczął się nowy rok szkolny 2020/2021. Po kilkumiesięcznej 
przerwie uczniowie i nauczyciele wrócili do szkół i swoich codzien-
nych obowiązków. 

▪ Wręczenie nagród 

VICTORIA ZAWONIA W KLASIE A GRUPY II

Po rozegranym w dość kontrowersyj-
nych okolicznościach regulaminowych 
i wygranym 4:2  barażu ze Spartą Wsze-
mirów, nasza drużyna zameldowała się 
w sezonie 2020/2021, w klasie A grupy 
II „wrocławskiej” w której, po rozegra-

niu dwóch meczy, zajmujemy obecnie 
7 miejsce. Dokładny terminarz rundy je-
siennej przedstawia się następująco

MB

Stało się! Victoria Zawonia po zaciętym meczu ze Spartą Wszemi-
rów uzyskała oczekiwany awans do A klasy!




