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ZAKOŃCZONO REMONT 
OŚRODKA ZDROWIA W ZAWONI!

W 22 sołectwach od dnia 24 lutego do dnia 21 
marca br. dokonywano wyborów sołtysów oraz 
rad sołeckich na kadencję 2023-2027.

MARZEC MIESIĄCEM KOBIET!WYBORY SOŁECKIE ZA NAMI!

strona 7

 KWARTALNIK GMINY ZAWONIA

3 marca br. dokonano ofi cjalnego otwarcia Ze-
społu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 
przy ul. Spacerowej 6 w Zawoni.

Z okazji Dnia Kobiet Gminny Ośrodek Kultu-
ry przygotował i zaprosił mieszkanki Gminy do 
udziału w przeróżnych wydarzeniach, spotka-
niach i warsztatach. 
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2    SŁOWO OD WÓJTA

Drodzy Mieszkańcy Gminy Zawonia!
Jeszcze przed świętami chcę zaprezentować Państwu najnowszy, odmieniony grafi cznie, 
pierwszy numer „Kuriera Zawoni” w 2023 roku. Wierzę, że te ciekawe, zgromadzone w ga-
zecie artykuły wzbudzą Państwa zainteresowanie, a przesłane życzenia dodadzą dużo ciepła 
na nadchodzący czas, czas Świąt Wielkanocnych. Dlatego zachęcam do znalezienia chwili 
wytchnienia i zapoznania się z wiadomościami opisanymi w niniejszym kwartalniku. 

Przed nami nowe wyzwania i zadania budżetowe, a najważniejsze z nich zostały wyszcze-
gólnione w tym wydaniu Kuriera. Zaplanowaliśmy budżet z dużą rozwagą i możliwościami 
fi nansowymi gminy. Głównie będziemy realizować zadania, na które w części pozyskaliśmy 
środki fi nansowe z zewnątrz. Wspólnie ze wszystkimi pracownikami urzędu gminy staramy 
się dla Państwa każdego dnia, służymy pomocą, radą i nadal będziemy krok po kroku zmie-
niać naszą Małą Ojczyznę.

Na łamach Kuriera zaprezentujemy Państwu relację z otwarcia ośrodka zdrowia oraz upa-
miętnienia 30-lecia piastowania przez Panią Małgorzatę Wieczorek–Zdziarską stanowiska 
kierowniczego w ZP ZOZ w Zawoni. Przypomnimy także o wspaniałych osiągnięciach Szta-
bów WOŚP z Czeszowa i Zawoni oraz o wielu ciekawych imprezach nie tylko kulturalnych, 
które miały miejsce w I kwartale tego roku. Przyjrzymy się także naszym Mieszkańcom. 
Przeczytacie Państwo m.in. o: kończących i rozpoczynających kadencję sołtysach oraz 
wspaniałych Jubilatach obchodzących 50-tą rocznicę ślubu. Przyjrzymy się też SNOB-owi, 
który zaprosi nas pod koniec kwietnia na ciekawe wydarzenie…

Na zakończenie, powracając myślami do nadchodzących Świąt Wielkanocnych, pragnę zło-
żyć Państwu najserdeczniejsze życzenia. Niech ten świąteczny czas będzie przepełniony mi-
łością, spokojem i rozbudzi w nas nadzieję oraz wzajemną życzliwość. Zapraszam Państwa 
także na Jarmark Wielkanocny, który odbędzie się 1 kwietnia br. przy ul. Trzebnickiej 11 
w Zawoni.  

Wesołego Alleluja! Z pozdrowieniami
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W samo południe ofi cjalnego otwarcia po-
przez przecięcie wstęgi dokonali: Agniesz-
ka Wersta Wójt Gminy Zawonia, Małgorza-
ta Wieczorek-Zdziarska Kierownik ZP ZOZ 
w Zawoni oraz wykonawca remontu Michał 
Zimnicki właściciel Zakładu Ogólnobudow-
lanego OLMAX z Wołowa. Warto przy tym 
zaznaczyć, że ww. otwarcie miało wydźwięk 
jedynie symboliczny, ponieważ mimo trwają-
cego prawie rok remontu, ośrodek zdrowia 
był cały czas otwarty dla pacjentów.

Pani Wójt wraz z Kierownik ZP ZOZ serdecz-
nie powitały gości, dziękując im za tak liczne 
przybycie. W tym ważnym wydarzeniu udział 
wzięli m.in.: Poseł na Sejm RP Paweł Hreniak, 
Starosta Powiatu Trzebnickiego Małgorzata 
Matusiak, Radny Rady Powiatu Trzebnickie-
go Bogusław Rubaszewski, Przewodnicząca 
Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-
Nitka, Skarbnik Jadwiga Kaczmarek, dyrek-
torki gminnych jednostek organizacyjnych, 
Główna Księgowa ZP ZOZ Grażyna Pyrzyń-
ska, Kierownik Ilona Buczak-Badowska oraz 
Piotr Lis z Referatu Inwestycji i Gospodarki 
Przestrzennej, Kierownik Budowy Roman 
Żyto, z ramienia wykonawcy robót – Michał 
Zimnicki oraz Jakub Zupke, Przedstawiciele 
Rady Społecznej, Radni Rady Gminy Zawonia 
oraz pracownicy ZP ZOZ-u – lekarze i pielę-
gniarki obecni i byli, a także najbliższe sercu 
Pani Kierownik córki – Pani Barbara, Pani Li-
dia i Pani Marysia.

Po powitaniu gości Pani Wójt poprosiła ks. 
Proboszcza Czesława Przeradę o modlitwę 
i poświęcenie tego wspaniałego obiektu. 
Po poświęceniu głos zabrał ks. Proboszcz 
zaznaczając, że w miejscu, w którym się 
znajdujemy zawsze można liczyć na pomoc 

i życzliwość drugiego człowieka, szczególnie 
zaś się ją otrzymuje od pracowników ośrodka 
zdrowia.
Następnie głos zabrała Pani Wójt przypomi-
nając historię obiektu. Wskazała, że zaczął 
on być budowany w 1984 r., a ukończony 
w 1987 r. 36 lat temu z inicjatywy władz 

i mieszkańców, w czynie społecznym, wybu-
dowano ten obiekt. Obiekt, który od tamte-
go czasu nieprzerwanie służy mieszkańcom 
lecząc całe pokolenia naszej społeczności. 
Wartość remontu wyniosła 2 mln 343 tys. 
698 zł, przy czym 1 mln 600 tys. zł. pra-
cownicy urzędu gminy Zawonia uzyskali 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Pani Wójt podkreśliła też, że takie przedsię-

wzięcia i wydarzenia to sukces wielu ludzi. 
Na zakończenie Pani Wójt złożyła serdecz-
nie podziękowania wszystkim, którzy wnieśli 
znaczący wkład w realizację i pomyślność 
wyremontowania tej placówki.  

Po Pani Wójt głos zabrała Kierownik ZP ZOZ 
Małgorzata Wieczorek – Zdziarska dziękując 
swojemu Zespołowi za wspaniałą współpra-
cę, która przez lata owocowała najlepszą ob-
sługą i leczeniem pacjentów. Kiedy w 1987 
r. ofi cjalnie otwarto ośrodek zdrowia Pani 
Kierownik nie mogła być obecna, ponieważ 
podczas przygotowania do otwarcia złamała 

rękę. Ale teraz po 36 latach może w pełni cie-
szyć się generalnym remontem wraz z rodzi-
ną i najbliższymi, mając pewność, że posłuży 
on kolejne dziesięciolecia. Pani Kierownik za-
znaczyła, że w naszym ośrodku pracują sami 
lekarze specjaliści i pielęgniarki z pasją oraz 
to, że zawoński ośrodek, jako jedyny w wo-
jewództwie dolnośląskim, pełni dyżury week-
endowe. Pani Kierownik uhonorowała także 

kwiatami trzy pielęgniarki, z który ponad 30 
lat temu rozpoczęła pracę – Panią Jolantę Si-
korską, Panią Aleksandrę Zubek oraz Panią 
Halinę Kulik.

Po przemowie Pani Kierownik, głos zabrali 
jeszcze Poseł na Sejm Paweł Hreniak oraz 
Starosta Powiatu Trzebnickiego Małgorza-
ta Matusiak wskazując, że za sukcesem tej 
placówki stoją zespoły ludzi z niesamowitą 
pasją, którzy nieustannie inwestując swój 
czas, tworzą to niezwykłe miejsce. Tym ze-
społami są: na czele z Panią Wójt zaangażo-
wani w remont pracownicy Urzędu; sprawny, 
profesjonalny i zgrany zespół pracowników 
generalnego Wykonawcy; a nade wszystko 
wspaniały zespół ośrodka zdrowia, który dba 
o swoich pacjentów i z pasją wykonuje swoją 
pracę. Takie połączenie zawsze gwarantuje 
sukces, którego świadkami dziś jesteśmy!
Po tych wspaniałych słowach uznania Pani 
Wójt wraz z Panią Kierownik zaprosiły do 
siebie osoby najbardziej zaangażowane 
w to remontowe przedsięwzięcie, wręczając 
im upominki.

Było to niezwykle wzruszające wydarzenie, 
tym bardziej, że okazja do świętowania była 
podwójna, ponieważ w 2023 roku mija 30-ta 
rocznica piastowania przez Panią Małgorzatę 
Wieczorek-Zdziarską stanowiska kierowni-
czego w ZP ZOZ. Z tego też względu pra-
cownicy urzędu wraz z Panią Wójt wręczyli 
Pani Kierownik pamiątkową tablicę, upomi-
nek oraz kwiaty. Pani Kierownik otrzymała 
owacje na stojąco od wszystkich obecnych. 
Pani Kierownik także podziękowała Pani Wójt 
wręczając jej upominek oraz pamiątkowy dy-
plom za zaangażowanie i pomoc na każdym 
etapie tego remontowego przedsięwzięcia. 
Następnie Pani Wójt wraz z Panią Kierow-
nik pokroiły smaczny i pięknie wyglądają-
cy tort, na którym widniały: herb gminny i 
nowe logo ZP ZOZ wykonane przez Panią 
Magdalenę Musiał z naszej GBP z Zawoni. W 
miłej, pełnej rozmów, pysznych przekąsek 
i słodkich specjałów – atmosferze przybyli 

ZAKOŃCZONO REMONT 
OŚRODKA ZDROWIA W ZAWONI!
3 marca br. zapisze się na kartach historii Gminy Zawonia jako wy-
jątkowy dzień. To właśnie w tym dniu dokonano ofi cjalnego otwar-
cia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Spa-
cerowej 6 w Zawoni.

▪ Nowo wyremontowany Ośrodek Zdrowia w Zawoni

gokzawonia.pl
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▪ Symboliczne przecięcie wstęgi ▪ Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta i Kierownik ZP ZOZ Małgorzata Wieczorek-Zdziarska

facebook.com/gokzawonia
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goście wspominali dawne jak i obecne cza-
sy. Uroczystość była wspaniała, pełna wzru-
szających i zabawnych momentów. Z tego 
miejsca jeszcze raz składamy najlepsze 
życzenia wytrwałości, zdrowia i niega-
snącego zaangażowania dla Pani Mał-
gorzaty Wieczorek-Zdziarskiej, dzięku-
jąc jednocześnie za te wszystkie lata 
pracy na rzecz społeczności lokalnej.
Należy podkreślić, iż gruntowna moderniza-
cja obiektu nie byłaby możliwa bez wsparcia 
fi nansowego, którego udzieliły władze samo-

rządowe z otrzymanych środków. Wyremon-
towany obiekt charakteryzuje nowoczesny 
wystrój oraz przestronne pomieszczenia. 
Zakres prac obejmował wymianę wszyst-
kich instalacji na nowe. Ściany zewnętrzne 
docieplono, a okna i stolarka drzwiowa zo-
stała wymieniona. Na dachu zamontowano 
instalację fotowoltaiczną, a w gabinetach 
zamontowano klimatyzację. Poprzez zmianę 
zagospodarowania terenu, przed ośrodkiem 
zwiększono ilość miejsc parkingowych. Celem 
remontu była również poprawa dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami poprzez 
wyburzenie rampy i zamontowanie windy. 
Rodzice z małymi dziećmi mogą skorzystać z 
obszernej toalety przystosowanej dla osób z 
niepełnosprawnościami. Budynek po remon-
cie jest nowoczesny, komfortowy, ale przede 
wszystkim ekologiczny i niskoenergetyczny, 
przyjazny pacjentom i pracownikom.
– Drodzy Mieszkańcy po wielu miesiącach 
prac oddaję Państwu wyremontowany, ko-
lejny gminny budynek, który ma Państwu 
służyć, w którym będziecie się dobrze czuć, 

który jest nowoczesny, ekologiczny i eko-
nomiczny. Dziękuję za Państwa cierpliwość 
i wyrozumiałość podczas trwania remontu. 
Cieszę się, że dzięki pozyskanym na ten cel 
fi nansom powstał piękny obiekt, który będzie 
nam służył kolejne dziesiątki lat! – Wójt Gmi-
ny Zawonia Agnieszka Wersta.

AAS

ZAKOŃCZONO REMONT OŚRODKA ZDROWIA W ZAWONI!

▪ Nasi wspaniali pracownicy z ZP ZOZ ▪ Poseł na Sejm Paweł Hreniak, Kierownik ZP ZOZ Małgorzata Wieczorek-Zdziarska, Ks. Czesław   
    Przerada oraz zaproszeni goście

▪ Starosta Powiatu Trzebnickiego Małgorzata Matusiak, Kierownik ZP ZOZ Małgorzata Wieczorek 
    -Zdziarska wraz z radnymi z gminy Zawonia oraz Grażyną Pyrzyńską Główną Księgową ZP ZOZ

▪ Osoby najbardziej zaangażowanie w remont ośrodka zdrowia

▪ Wręczenie pamiątkowej tablicy z okazji 30-lecia sprawowania funkcji Kierownika ZP ZOZ przez   
    Małgorzatę Wieczorek-Zdziarską

▪ Przepiękny tort z herbem gminnym i logo ZP ZOZ

facebook.com/zawonia
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Turniej był skierowany do dzieci i młodzie-
ży oraz miał na celu wyposażanie ich w teo-
retyczną wiedzę i praktyczne umiejętności 
z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ra-
townictwa, a także popularyzowanie zagad-
nień ochrony przeciwpożarowej. Ponadto 
młodzież miała możliwość poznania histo-
rii, kultury i tradycji danego regionu, biorąc 
udział w zajęciach edukacyjnych na temat 
bezpieczeństwa, ekologii, ratowania życia. 
Ze względu na tematykę Turnieju uczestnicy 
musieli wykazać się wiedzą m.in. z zakresu 
chemii, fizyki oraz umiejętnościami praktycz-
nymi (np. udzielanie pierwszej pomocy, pod-
stawy gaszenia pożarów).

W naszej gminie w Turnieju udział wzięło 22 
uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
z Zawoni. Rywalizacja przeprowadzona zo-
stała w formie testu pisemnego. Podczas 
turnieju obecna była Agnieszka Wersta Wójt 
Gminy Zawonia, a w jury zasiadali: Oficer 
Prasowy PSP w Trzebnicy mł. bryg. Dariusz 
Zajączkowski, nauczyciele: Alina Fidelus-
Grzeżułkowska oraz Józef Ścisło, a także 

pracownik Urzędu Gminy Zawonia Monika 
Hetman. 
Największą ilość punktów w turnieju, a tym 
samym zaproszenie do udziału w turnieju po-
wiatowym uzyskali: 
Wojciech Brzoza – zajmując I-sze miejsce, 
Aleks Charjasz – II-ie miejsce, 
Natalia Nikodem – III-cie miejsce, 
Miriam Olbrych – IV – te miejsce oraz 
Michał Dobrakowski – V-te miejsce. 
Zwycięzcom oraz biorącym udział w turnie-
ju Pani Wójt wraz z oficerem prasowym PSP 
wręczyli upominki oraz dyplomy. 

Naszym uczniom i uczennicom serdecznie 
gratulujemy! Trzymamy za Was kciuki w ko-
lejnym etapie!

AAS                          

W Miłonowicach, jednej z wielu malowni-
czo położonych wśród wzgórz wsi, firma 
GEMBIAK – MIKSTACKI S.J. z Krotoszyna 
przeprowadziła remont drogi wzdłuż całej 
miejscowości, w ramach którego wykonano 
m.in.: odtworzenie jezdni na długości 973 
mb i powierzchni 3982 m2, pobocza z kru-
szywa łamanego, nowe oznakowanie dla re-
montowanego odcinka drogi, renowacje od-
cinków rowu i wzmocnienie skarp na wlotach 
do przepustu itd. Wartość inwestycji wynio-
sła: 1.257.179,77 zł. 

Jak widać w Gminie Zawonia stale inwestu-
jemy w poprawę infrastruktury drogowej, 
dobudowywanie oświetlenia drogowego 
w większych i mniejszych miejscowościach, 
a co za tym idzie zwiększamy bezpieczeń-
stwo mieszkańców naszej gminy. Tego typu 
inwestycje są dla nas zawsze sprawą priory-
tetową. Zaś dzięki zaangażowaniu mieszkań-
ców wsi Miłonowice, miejscowość ta przez 
ostatnie lata bardzo wypiękniała, a teraz 
nowa droga znacznie poprawiła jej estetykę 
i bezpieczeństwo.  

AAS

REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MIŁONOWICE ZAKOŃCZONY

W grudniu 2022 r. została oddana do użytku droga w miejscowo-
ści Miłonowice. Gmina Zawonia uzyskała na ww. dofinansowanie 
w kwocie 655.664,50 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg. 

gokzawonia.pl
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OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

13 marca br. odbył się w Sali Senioralnej Turniej Wiedzy Pożarni-
czej na szczeblu gminnym, który ma na celu popularyzowanie prze-
pisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, 
ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

▪ Zwycięzcy turnieju na szczeblu gminnym

▪ Nowa nawierzchnia drogi we wsi Miłonowice

„Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość mał-
żeńską ...” – te słowa ponad 50 lat temu wypo-
wiedzieli nasi Dostojni Jubilaci i od tego czasu 
trwają w tej przysiędze. Świętowanie tej wy-
jątkowej okazji rozpoczęto gratulacjami i ży-
czeniami, które Jubilatom złożyły Wójt Gminy 
Zawonia Agnieszka Wersta wraz z Zastępcą 
Naczelnika Urzędu Stanu Cywilnego Panią 
Magdaleną Kunicką. Następnie Jubilaci odno-
wili przysięgę małżeńską, po której Pani Wójt 
wręczyła „złotej” parze – medale przyznane 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, legityma-
cje, listy gratulacyjne oraz upominek wraz 
z kwiatami. 
Wraz z Jubilatami świętowali również człon-
kowie rodziny, bo jak wiadomo Złote Gody 
to wzruszające wydarzenie nie tylko dla sa-
mych Jubilatów, ale także dla ich bliskich. 

Zebrani goście spędzili miło czas delektując 
się smacznym i wspaniale ozdobionym tor-
tem. Czas ten był też okazją do wspomnień 
i rozmów o latach spędzonych razem. Zgro-
madzeni goście i Dostojni Jubilaci wpisali się 
także do księgi pamiątkowej oraz uwiecznili 
te piękne chwile na pamiątkowych zdjęciach. 

Dostojnym Jubilatom życzymy kolejnych, 
wspólnych lat spędzonych w zdrowiu, 
w zgodzie i w szczęściu oraz wielu cudow-
nych wspomnień i kolejnych jubileuszy. Wa-
sze małżeństwo to dowód wzajemnej miłości 
i zrozumienia, a także wspaniały wzór mą-
drego życia i przykład, że nawet najcięższe 
obowiązki, gdy dźwiga się je razem, stają się 
lżejsze.

AAS

ZŁOTE GODY W GMINIE ZAWONIA

Złote Gody to niezwykłe wydarzenie, wyjątkowe święto, które ob-
chodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Wspólne 
pół wieku to dowód wzajemnej miłości, zrozumienia istoty związku 
małżeńskiego i zbudowania trwałego fundamentu – rodziny! Dnia 
22 marca br. w Sali Senioralnej – 50 wspólnych lat celebrowali wraz 
z najbliższymi Państwo Henryka i Andrzej Baczyńscy. 

▪ Złote Gody Państwa Baczyńskich

„Małżeństwo to dzielenie życia z najlepszym przyjacielem, celebrowanie wspólnej podróży 
i docieranie do każdego miejsca… razem.”  

Fawn Weaver

facebook.com/gokzawonia

URIER    AWONIZK



6    O GMINIE I SAMORZĄDZIE1 (30) /2023

zawonia.pl

Tego wyniku nie udałoby się osiągnąć, gdyby 
nie osoby pośrednio i bezpośrednio zaanga-
żowane w powyższe przedsięwzięcie. Szcze-
gólne podziękowania należą się organizato-
rom sztabów, wolontariuszom i wszystkim 
pomagającym na każdym etapie realizacji 
tego pomocowego procesu. Podziękowania 
dla właścicieli sklepów z terenu gminy, którzy 
prowadzali zbiórki pieniędzy do puszek. Ale 
przede wszystkim podziękowania kierujemy 

do ludzi o wielkich sercach, którzy zdecydo-
wali się wesprzeć finansowo ten szczytny cel, 
jakim jest walka z sepsą, pokazując przy tym 
jedność, życzliwość i chęć pomocy! 

Mało tego! W tym roku świętowaliśmy ze 
Sztabem w Czeszowie wspaniałą rocznicę! 
Nasz czeszowski Sztab utworzony przy Szko-
le Podstawowej w Czeszowie przy wsparciu  
Pani Dyrektor Elżbiety Kędry, grał dla Orkie-

stry już 30 raz! Z tej okazji Agnieszka Wer-
sta Wójt Gminy Zawonia złożyła na ręce Pani 
Dyrektor pamiątkową tablicę oraz pogratulo-
wała zaangażowania i wsparcia akcji WOŚP 
przez trzy dekady! 

– Z całego serca dziękuję wszystkim ludziom 
dobrej woli za pomoc, szczodry gest, oka-
zane serce i wrażliwość. Dziękuję za to, że 
w Czeszowie, ale i w całej naszej gminie są 
ludzie, którym nie jest obojętny los drugiego 
człowieka – powiedziała Pani Wójt.

„Gramy do końca świata i jeden dzień 
dłużej!” Do zobaczenia za rok ! 

AAS

31 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY JUŻ ZA NAMI!
Gmina Zawonia to mała gmina, ale mieszkają tu ludzie o ogromnych 
sercach! 31. Finał WOŚP zakończył się spektakularnym wynikiem! 
Uzbierano kwotę: 74.949,00 zł! Za tym wspaniałym sukcesem sto-
ją: Sztab przy Szkole Podstawowej w Czeszowie, który zebrał kwo-
tę 43.559,00 zł oraz Sztab Szkolny z Zawoni z kwotą 31.390,00 zł!

▪ Wręczenie tablicy pamiątkowej z okazji 30-lecia grania dla WOŚP ▪ WOŚP w Zawoni

Rajd SNOB powstał z myślą o tym, aby po-
przez sport i rekreację upowszechniać oraz 
pokazywać społeczeństwu, jak ruch i aktyw-
ność na świeżym powietrzu dobrze wpły-
wają na zdrowie fizyczne, ale również na 
psychiczne. Chodzenie, bieganie czy jazda 
na rowerze z mapą i kompasem to jedna 
z nielicznych form spędzania czasu, która nie 
wymaga jakiegoś szczególnego przygotowa-
nia fizycznego oraz nakładów finansowych. 
A imprezy tego typu w większości odbywają 
się na terenach leśnych i z daleka od miej-
skiego zgiełku.

Dla organizatorów istotną grupą są uczest-
nicy biorący udział w rajdzie, ale skupiamy 
się także mocno na osobach towarzyszą-
cych zawodnikom, kibicom i mieszkańcom 
regionu w którym organizowany jest rajd.
Dlatego corocznie w bazie rajdu tworzony 
jest punkt konsultacyjny dot. choroby, jaką 
jest cukrzyca. Każdy kto odwiedzi Nasz 
punkt może bezpłatnie wykonać bada-
nie poziomu glukozy we krwi, dokonać 
pomiaru ciśnienia krwi oraz otrzymać 
porady w podstawowym zakresie, co 
należy zrobić i gdzie się udać, gdyby 
któryś z wyników badania okazał się 
niepokojący.

Dzisiaj powszechnie wiadomo, że ruch na 
świeżym powietrzu praktycznie w każdej 
chorobie, czy niedomaganiach zdrowotnych 
jest jak najbardziej wskazany. Dlatego oprócz 
startów indywidualnych, mamy także trasę 
rodzinną. Stwierdziliśmy, że warto namawiać 

do spędzania czasu w gronie rodzinnym, bez 
TV, kanałów filmowych i ogólnie, aby ode-
tchnąć od tej całej otaczającej Nas „techno-
logii”, a spacer z mapą i kompasem w lesie, 
połączony ze wspólnym i aktywnym spędza-
niem czasu z najbliższymi, to najlepsza forma 
relaksu i wzmocnienia więzi rodzinnych.

Organizator - FUNDACJA SNOB
Kontakt – Prezes Zarządu 
Sebastian Czaicki, 
tel. +48 502 567 646, 
e-mail: biuro@snob.run

Warto wspomnieć także, że Fundacja SNOB 
otrzymała wsparcie dotacyjne na przeprowa-
dzenie i organizację powyższej imprezy. 
- Bardzo zależy nam na wspieraniu kultury 
fizycznej i wszelkiej aktywności, tym bar-
dziej, że nasza gmina obfituje w przepiękne 
miejsca, które posłużyć mogą do realizacji 
powyższych celów. Z tego też względu, chęt-
nie wspieramy takie inicjatywy, ponieważ są 
one fantastyczną odskocznią od codziennych 
czynności, wspierają przy tym integrację, za-
cieśniają rodzinne więzi, pozytywnie wpływa-
ją na samopoczucie oraz są pewnego rodzaju 
lekiem na depresję, czy otyłość. Pamiętajmy, 
że podczas rajdu odbywa się happening, 
podczas którego każdy może zmierzyć po-
ziom cukru, porozmawiać o niepokojących 
objawach, czy zasięgnąć bezcennych konsul-
tacji. Serdecznie zapraszamy na rajd naszych 
mieszkańców, gdzie czekać na Państwa bę-
dzie wiele atrakcji. Do zobaczenia!  - Agniesz-
ka Wersta Wójt Gminy Zawonia

SNOB – czyli Słodkie Na Orientację Bieganie.

29 kwietnia br. odbędzie się III edycja pieszo-rowerowego rajdu 
na orientację „SNOB – czyli Słodkie Na Orientację Bieganie”. 

Zapraszamy dnia 29 kwietnia 2023 r. w godz. 6:00-18:00 do Złotówka!

facebook.com/zawonia
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Niezmiernie cieszy fakt, że w kilku sołectwach frekwencje 
wyborcze były naprawdę wysokie, a mieszkańcy tak licznie 
uczestniczący w wyborach zasłużyli na uznanie. 

Aż w 7 sołectwach frekwencja przekroczyła 30%, przy czym re-
kord padł w sołectwie Sucha Wielka, gdzie stawiło się i oddało głos 
50 % uprawnionych do głosowania. II miejsce zajęło sołec-
two Czachowo z 43,81 % frekwencją, a III miejsce sołectwo 
Trzęsowice z 40,86 % frekwencją. Warto zauważyć, że w tych 
sołectwach sołtysem została nowa osoba. Najwięcej miesz-
kańców przyszło na wybory do Zawoni – 111 osób, 95 osób 
w Złotowie, a 80 osób w Niedarach, i tu także wybrano nowych 
sołtysów. Najniższa frekwencja była w Czeszowie, Sędzicach 
i w Zawoni. Ogółem w 22 sołectwach – uprawnionych do gło-
sowania było 4281 osób, a uczestniczyło w wyborach ogółem 
834 – co stanowi 19,48 % frekwencję w skali tych 22 sołectw. 

Wybory odbywały się w miłej, radosnej atmosferze. Z Pa-
nią Wójt Agnieszką Werstą, która uczestniczyła we wszyst-
kich zebraniach sołeckich, mieszkańcy chętnie rozmawiali 
o kwestiach istotnych dla danego sołectwa, związanych 
z rozwojem wsi oraz koniecznymi do realizacji inwestycjami. 
Wskazywali także na potrzeby społeczności lokalnej, omawia-
jąc przy tym bieżące sprawy. 

Poniżej imiona i nazwiska sołtysów w kolejności alfabetycz-
nej wg sołectw, w tym aż 10 nowych sołtysów oznaczanych 
literką N: 

Budczyce – Mieczysław Gnitecki, 
Cielętniki – Piotr Pluta, 
Czachowo – Marek Wrona (N), 
Czeszów – Beata Borowiak, 
Głuchów Dolny – Daniel Szwed, 
Grochowa – Agnieszka Wójcik, 
Kałowice – Wiesław Sędkowski,
Ludgierzowice i Pomianowice – Wojciech Simlat, 
Miłonowice – Paweł Komorowski, 

Niedary – Grzegorz Idzikowski (N), 
Pęciszów – Róża Kaczor (N), 
Prawocice – Janusz Szymczyszyn, 
Pstrzejowice – Eryk Mostek (N), 
Radłów – Grzegorz Laska (N), 
Rzędziszowice i Kopiec – Izabella Grzelak, 
Sędzice – Agnieszka Włodarczyk (N), 
Skotniki – Anna Stąporek, 
Stanięcice i Złotówek – Marta Stępień, 
Sucha Wielka – Izabela Behr-Sielowska (N), 
Trzęsowice – Krzysztof Czajkowski (N), 
Zawonia – Patrycja Łopyta (N) 
Złotów i Trzemsze – Małgorzata Suchecka (N). 

Tym kończącym kadencję sołtysom serdecznie dziękujemy 
za trud i zaangażowanie oraz współpracę przez te wszystkie 
lata! Zaś nowo wybranym życzymy, aby w swoich trudnych 
zadaniach nigdy nie zostawali sami, żeby mogli zawsze liczyć 
na wsparcie rady sołeckiej oraz na zaangażowanie i jedność 
mieszkańców!

AAS

W 22 sołectwach od dnia 24 lutego do dnia 21 
marca br. dokonywano wyborów sołtysów 
oraz rad sołeckich na kadencję 2023-2027. 

▪ Wybory sołtysów 2023

WYBORY SOŁECKIE ZA NAMI!

facebook.com/gokzawonia
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▪ Sołectwo Budczyce, Sołtys Mieczysław Gnitecki

WYBORY SOŁECKIE ZA NAMI!

▪ Sołectwo Cielętnik, Sołtys Piotr Pluta

▪ Sołectwo Czachowo, Sołtys Marek Wrona ▪ Sołectwo Czeszów, Sołtys Beata Borowiak

▪ Sołectwo Głuchów Dolny, Sołtys Daniel Szwed ▪ Sołectwo Grochowa, Sołtys  Agnieszka Wójcik

▪ Sołectwo Kałowice, Sołtys Wiesław Sędkowski ▪ Sołectwo Ludgierzowice, Sołtys Wojciech Simlat

facebook.com/zawonia
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▪ Sołectwo Miłonowice, Sołtys Paweł Komorowski

WYBORY SOŁECKIE ZA NAMI!

▪ Sołectwo Niedary, Sołtys Grzegorz Idzikowski

▪ Sołectwo Pęciszów, Sołtys Róża Kaczor ▪ Sołectwo Prawocice, Sołtys Janusz Szymczyszyn

▪ Sołectwo Pstrzejowice, Sołtys Eryk Mostek ▪ Sołectwo Radłów, Sołtys Grzegorz Laska

▪ Sołectwo Rzędziszowice, Sołtys Izabella Grzelak ▪ Sołectwo Sędzice, Sołtys Agnieszka Włodarczyk

facebook.com/gokzawonia
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▪ Sołectwo Skotniki, Sołtys Anna Stąporek

WYBORY SOŁECKIE ZA NAMI!

▪ Sołectwo Stanięcice i Złotówek, Sołtys Marta Stępień

▪ Sołectwo Sucha Wielka, Sołtys Izabela Behr-Sielowska ▪ Sołectwo Trzęsowice, Sołtys Krzysztof Czajkowski

INWESTYCJE, INWESTYCJE...

W tym roku zaplanowano wiele po-
trzebnych inwestycji, które niebawem 
ruszą pełną parą! W budżecie zaplano-
wano rekordową kwotę 44 mln 500 tys. 
903 zł na wydatki, w tym inwestycje 
w kwocie: 15 mln 238 tys. 656 zł! 
W marcu br. zakończono postępowania prze-
targowe dotyczące m.in.:  
• przebudowy budynku gminnego w Za-

woni przy ulicy Wrzosowej. Wartość za-
mówienia wynosi 2.315.231,62 zł;

• przebudowy drogi gminnej przy ulicy 
Swobodnej i Wiosennej w Zawoni wraz 
z budową kanalizacji sanitarnej. Wartość 
zamówienia wynosi: 2.375.000,00 zł;

• rozbudowy stacji uzdatniania wody w 
Zawoni. Szacowana wartość zamówienia 

wynosi ok.: 800.000,00 zł;
• budowy świetlicy wiejskiej wraz z wy-

posażeniem oraz zagospodarowaniem 
terenu w sołectwie Tarnowiec. Szaco-
wana wartość zamówienia wynosi ok.: 
2.100.000,00 zł. 

Obecnie trwają prace związane z wyłonie-
niem wykonawców robót i podpisaniem 
z ww. umów. 
Wszystkie powyższe inwestycje są bardzo 
ważne dla mieszkańców.  Ten rok będzie 
ważny pod względem przyszłości naszej 
gminy i mamy nadzieję, że nic nie stanie na 
przeszkodzie, aby zrealizować zakładane w 
budżecie zadania.

AAS

▪ Sołectwo Zawonia, Sołtys Patrycja Łopyta ▪ Sołectwo Złotów, Sołtys Małgorzata Suchecka

facebook.com/zawonia
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Zadanie współfi nansowane jest ze środków 
Ministerstwa Rodziny Pracy i  Polityki Spo-
łecznej w ramach Programu Wieloletniego 
„Senior +” na lata 2021 - 2025 oraz środków 
Gminy Zawonia. Program jest skierowany do 
mieszkańców Gminy Zawonia, do osób nie-
aktywnych zawodowo, w wieku 60+. Uczest-
nicy rozwijają swoje pasje, zainteresowania, 
umiejętności i zdolności poprzez rozmaite 
zajęcia.  
W Klubie realizowane są zajęcia:
• Kulturalne - czyli coś dla ducha. 
• Rekreacyjne - czyli coś dla przyjemności. 
• Ruchowe - czyli coś dla ciała. 
• Edukacyjne - czyli coś dla umysłu. 
• Kulinarne - czyli coś dla smaku.
• Rękodzielnicze - czyli coś dla kreatywności.
Zapraszamy na stronę FB Klubu Seniora Gmi-
ny Zawonia oraz stronę internetową Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni 

https://zawonia.naszops.pl/

Znajdziecie tam Państwo informacje o zaję-
ciach, warsztatach, prelekcjach, wycieczkach, 

imprezach okolicznościowych, spotkaniach 
integracyjnych, kulturalnych, sportowych 
przygotowanych dla Seniorów z Gminy Zawo-
nia. W ostatnich trzech miesiącach nowego 
roku 2023 wiele zajęć i spotkań już  za nami. 
Zorganizowano integracyjną wycieczkę do 
Lumina Park na terenie Zamku Topacz. Choć 
pogoda była dość „kapryśna”, to piątkowa 
wycieczka pełna była dobrego humoru i nie-
samowitych wrażeń w magicznym świecie 
iluminacji. 
Seniorzy ochoczo angażowali się w Walen-
tynkowe przygotowania. Warsztaty odbyły 
się  w Niedarach, Czeszowie i Zawoni, to tam  
powstały piękne czerwone serca.
W dniu Tłustego Czwartku 16 lutego 2023 
roku Klub Seniora z Gmina Zawonia pod pa-
tronatem Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej i Gminnego Ośrodka Kultury,  zor-
ganizował smażenie tradycyjnych wypieków 
takich jak pączki, faworki i chrusty. Wyda-
rzenie miało miejsce w Kawiarence przy ul. 
Trzebnickiej 11, gdzie Seniorzy od godzin 
porannych smażyli  i przygotowywali sma-

kołyki. Wydarzenie cieszyło się dużym zain-
teresowaniem, a kawiarenka była czynna do 
ostatniego pączka. 

Dnia 18 lutego br.  w przestronnej sali Cen-
trum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie odbył 
się Pierwszy Integracyjny Bal Seniora. Przy 
tanecznej muzyce, przeplatanej konkursami 
i wspólnym biesiadowaniem przy stole, senio-
rzy wspaniale się bawili i nawiązywali nowe 
znajomości. Bal odbył się na zaproszenie 
Pani Wójt Agnieszki Wersty, Przewodniczącej 
Rady Gminy Grażyny Ogrodowicz-Nitki oraz 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej Marleny Rajn, a uświetnili go swoją 
obecnością znakomici goście: Poseł Paweł 

Hreniak, Przewodniczący Rady Seniorów Po-
wiatu Trzebnickiego Adam Nowak i Wiceprze-
wodniczący Andrzej Hruszczak.

Bardzo dziękujemy Niedarskiemu Klubowi 
Seniora, Związkowi Emerytów i Rencistów 
w Czeszowie, Klubowi Seniorów z Zawoni, 
oraz Seniorom z Sędzic za pełne zapału za-
angażowanie przy organizacji balu.
Specjalne podziękowania dla Sołtys Czesz-
owa Pani Beaty Borowiak oraz mieszkanek 
Czeszowa, które zadbały o sprawną obsługę 
imprezy.

MR 

▪ Tłusty Czwartek - Pączkowy zawrót głowy

W strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Zawoni, od grudnia 2022 r., działa ośrodek wsparcia pod na-
zwą ,,Klub Seniora Gminy Zawonia”.

Tłusty Czwartek to ulubiony dzień dla łasu-
chów i smakoszy przede wszystkim swojskich 
pączków, a tych nie brakowało w „pączko-
wej kawiarence”, która została przygotowa-
na w Sali Senioralnej przy ul. Trzebnickiej 
11, gdzie roiło sie od gości i odwiedzających 
mieszkańców, bo jak wiadomo  w tym dniu 
możemy jeść pączki bez najmniejszych wy-
rzutów sumienia. Dziękujemy  wszystkim,  

którzy zechcieli nas w tym dniu odwiedzić, 
ale przede wszystkim podziękowania należą 
się dla  Pań z Klubu Seniora za podtrzymy-
wanie tradycji Tłustego Czwartku. Wydarze-
nie zostało przygotowane przy współpracy 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zawoni. 

AB

PĄCZKOWY ZAWRÓT GŁOWY
Podobnie jak w ubiegłych latach również i w tym roku w Gminie 
Zawonia obchodziliśmy Tłusty Czwartek. Tradycji stało się zadość 
i Panie z Klubu Seniora raczyły mieszkańców pysznymi pączkami, 
oponkami i faworkami.

▪ Walentynki Seniorów w Zawoni ▪ Wyjazd Seniorów do Zamku Topacz

▪ Walentynki Seniorów w Niedarach▪ Walentynki Seniorów w Czeszowie

▪ Bal Seniora w Czeszowie

WIEŚCI Z GMINNEGO OŚRODKA 
POMOCY SPOŁECZNEJ

facebook.com/gokzawonia
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BEZPIECZNY DOLNOŚLĄZAK

W dniu 02.03.2023 r. w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Zawo-
ni odbyło się spotkanie w ramach 
projektu: Bezpieczny Dolnoślązak”.
Wzięli w nim udział uczniowie klas 
I-VI. Spotkanie poprowadzili po-
licjanci z Komisariatu Wodnego 
z Wrocławia asp. Magdalena Wie-
sner oraz drugi aspirant w raz 
z psem Ozim. 
Funkcjonariusze w bardzo ciekawy 
i interesujący sposób przedstawili 
jak zachować się bezpiecznie nad 
wodą oraz w przypadku ataku nie-
bezpiecznego psa. Uczniowie z du-
żym zainteresowaniem brali czynny 
udział w ćwiczeniach w razie ataku 
psa, padło wiele pytań, na które 
aspiranci cierpliwie i wyczerpują-
co udzielali odpowiedzi. Spotkanie 
upłynęło w bardzo przyjemnej at-
mosferze.

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY 
I PODSUMOWANIE PIERW-
SZEGO PÓŁROCZA

W dniu 9 lutego 2023 r. w naszej 
szkole odbył się uroczysty apel 
z okazji urodzin patrona szkoły Mi-
kołaja Kopernika. 
Akademia została przygotowana 
przez klasy szóste, nad którym 

czuwały wychowawczynie: p. Edy-
ta Farganus i p. Agata Spikowska. 
Oprawę muzyczną przygotował 
p. Józef Ścisło, nauczyciel muzy-
ki. Uczniowie przedstawili ciekawy 
program artystyczny na temat do-
konań Mikołaja Kopernika.
Podniosła uroczystość była do-
skonałą okazją do podsumowania 
pracy uczniów i całej placówki w I 
półroczu 2022/2023. Na apelu dla 
klas 4-8 pani dyrektor, Agnieszka 
Andruszczak przedstawiła uczniów 
z najlepszymi wynikami w nauce, a 
tym spośród nich, którzy otrzymali 
najwyższe średnie – wręczyła rów-
nież stypendia naukowe. Apel dla 
klas 0-4 poprowadziła pani wicedy-
rektor, Marlena Zielińska-Ząb, któ-
ra również wyróżniła najlepszych 
uczniów.

BALE KARNAWAŁOWE

Bal karnawałowy to długo wyczeki-
wana przez dzieci i młodzież atrak-
cja. Podczas takiego wydarzenia 
uczniowie mogą wcielić się w ko-
goś innego, przebrać się za znaną 
postać z bajki, fi lmu czy popkultury.
Tuż przed rozpoczęciem ferii 
w naszej szkole odbyły się dwa 
bale karnawałowe. 9 lutego bawili 
się uczniowie klas 4-8 na zabawie 
zorganizowanej przez Samorząd 
Uczniowski. Pomysłowość uczniów 

przeszła najśmielsze oczekiwania. 
Na sali tanecznej można było spo-
tkać różnorodne i bardzo ciekawe 
przebrania, dlatego jury nie miało 
łatwego zadania z wyborem króla 
i królowej balu. Następnego dnia 
na parkiecie bawili się, zagrzewa-
ni przez wodzireja, uczniowie klas 
1-3. Obie popołudniowe zabawy 
dostarczyły wiele pozytywnych 
emocji i przeżyć nie tylko dzieciom, 
ale i dorosłym. Wieczorem wszyscy, 
choć zmęczeni, to jednak uśmiech-
nięci i w doskonałych humorach 
wrócili do domu.

DZIEŃ KOBIET

8 marca – Międzynarodowy Dzień 
Kobiet – na stałe wpisał się do 
szkolnego kalendarza. 

I mimo że jego ranga, w porówna-
niu z minionymi okresami, znacznie 
spadła, z okazji tego sympatyczne-
go święta w naszej szkole pojawiły 
się kwiaty, własnoręcznie przygo-
towane laurki i kartki z życzenia-
mi oraz drobne upominki dla Pań 
i Dziewczynek. W klasach i na 
szkolnych korytarzach od samego 
rana czuć było wyjątkową atmosfe-
rę. Chłopcy z Samorządu Uczniow-
skiego wręczali jabłka z wierszo-
waną dedykacją wszystkim Paniom 
pracującym w naszej szkole.

DZIEŃ KOTA

Po feriach zimowych do Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Zawoni 
zawitały koty, na szkolnych kory-
tarzach można było usłyszeć przy-
jemne mruczenie. Każda klasa mia-
ła swojego pupila, któremu mogła 
nadać imię, określić umaszczenie 
i charakter za pomocą niezbędnych 
kocich dodatków.
Odbył się również konkurs „Kocie 
sprawy” – uczestnicy konkursu wy-
konali prace plastyczne przedsta-
wiające ulubione zajęcie swojego 
kota. Jeżeli nie byli posiadaczami 
kotów, pokazywali, czym ich zda-
niem kot zajmuje się, gdy nikt go 
nie widzi.

BSz, DC

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZAWONI
FLESZ SZKOLNY

NASZA PRZEDSTAWICIELKA 
W  MŁODZIEŻOWEJ 
RADZIE POWIATU

Uczennica Zespołu Szkol-
no - Przedszkolnego w Zawoni 
Zofi a Waleszczyńska z klasy 8c 
została radną Młodzieżowej Rady 
Powiatu Trzebnickiego II kadencji 
(2022-2024). Wybory do Rady od-
były się 25 listopada br. za pośred-
nictwem strony internetowej. Ser-
decznie gratulujemy Zosi i życzymy 
sukcesów!

FINALISTA KONKURSU zDOLNY 
ŚLĄZAK Z J.ANGIELSKIEGO

Nasz uczeń Franciszek Kuczyński 
zakwalifi kował się do etapu wo-
jewódzkiego w konkursie zDolny 
Ślązak z j. angielskiego i obecnie 
przygotowuje się do tytułu laureata 
pod okiem p. Doroty Matwiszyn. 
Frankowi serdecznie gratulujemy 
i życzymy zdobycia najwyższego 
tytułu!

PRÓBNE EGZAMINY 
ÓSMOKLASISTY

W dniach 8-10.03.2023 r. odbyły 
się próbne egzaminy ósmoklasisty.
Do egzaminu przystąpili uczniowie 
trzech klas ósmych, którzy spraw-
dzili się przed egzaminem głów-
nym, który odbędzie się w maju.
Egzamin odbył się w warunkach 
zbliżonych do egzaminu głównego.

DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO
Przypadający podczas ferii – 21 lu-
tego Międzynarodowy Dzień Języka 
Ojczystego symbolicznie obchodzi-
liśmy 28 lutego w klasach 4-8. 
Na pierwszej godzinie lekcyjnej 
zapoznaliśmy się z krótką historią 
tego święta, dowiedzieliśmy się 
dlaczego i od kiedy obchodzimy 
ten dzień w naszym kraju oraz co 
możemy zrobić, aby zadbać o nasz 
język ojczysty.

SZKOŁA PODSTAWOWA W CZESZOWIE
Z TEATREM ZA PAN BRAT

W ramach projektu „Szkolne inicja-
tywy integracyjne” w naszej szkole 
zostały zorganizowane zajęcia te-
atralne pod tytułem „Z teatrem za 
pan brat”, którego zwieńczeniem 
było przedstawienie pacynkowe 
pod tytułem „Czerwony Kapturek”. 
W ramach przygotowań uczniowie 
projektu tworzyli dekoracje, dobie-
rali podkłady muzyczne, a wciela-
jąc się w role ćwiczyli modulowanie 
głosu, operowanie gestami, mimiką 
i ruchem. Nasi aktorzy niewątpliwie 
odnieśli sukces na scenie, wcielając 

się w rolę: Czerwonego Kapturka - 
Karolina Sokołowska, Mamę - Lena 
Suchecka, Babcię - Aleksandra 
Rapp, Wilka - Martyna Kosowska, 
Gajowego - Julia Siwik, Niedźwie-
dzia - Marysia Jastrząb, Lisa - Ola 
Kulka. Występowi towarzyszyła gra 
na ukulele w wykonaniu Michaliny 
Drozdy z klasy VII. Operatorem 
dźwięku był Błażej Sawicki. W role 
narratorów wcieliły się Zuzia Pio-
trowska i Iga Sosnowska. Koordy-
natorem, organizatorem projektu 
była Pani Elżbieta Muszyńska, któ-
rej serdecznie dziękujemy za zaan-
gażowanie.

AKTYWNE FERIE 2023

Po raz kolejny UKS Olimpijczyk 
Czeszów we współpracy ze Szko-
łą Podstawową w Czeszowie oraz 
partnerstwem ze szkołą w Zawoni, 
przy współfi nansowaniu ze środ-
ków z Gminnej Komisji Rozwiązy-
waniu Problemów Alkoholowych 
i Uzależnień zorganizował turnus 
półkolonii zimowych dla dzieci 
z terenu gminy Zawonia. Zaintere-
sowanie było bardzo duże. Dzieci 
przez pięć dni aktywnie spędzały 
czas wolny. Była Olimpiada Spor-
towa, było lodowisko, był basen. 

Czas płynął szybko, ale intensyw-
nie. Mając na uwadze edukację 
prozdrowotną wychowawcy prze-
prowadzili warsztaty z udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej 
oraz warsztaty dotyczące uzależ-
nień behawioralnych. Pojawiły się 
nowe znajomości i przyjaźnie mię-
dzyszkolne, a zadowolone dzieci 
już chciały „zapisywać się” na let-
nie półkolonie.

AK,LM

FLESZ SZKOLNY

FINALISTKA KONKURSU zDOLNY 
ŚLĄZAK Z FIZYKI
Nasza uczennica Alicja Dłubek za-
kwalifi kowała się do etapu woje-
wódzkiego w konkursie zDolny Ślą-
zak z fi zyki i obecnie przygotowuje 
się do tytułu laureata pod okiem p. 
Violetty Bubnowskiej. Ali serdecz-
nie gratulujemy i życzymy zdobycia 
najwyższego tytułu!

BAL KARNAWAŁOWY W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W CZESZOWIE
Dnia 03. lutego odbył się w naszej 
szkole Bal Karnawałowy klas młod-
szych. W tym dniu na korytarzu 
zaroiło się od księżniczek, straża-
ków, Wednesday, policjantów, itd.  
Gry i zabawy zostały zorganizo-
wane przez animatorkę dziecięcą 
- Klauna Alutkę. Było pełno zabawy 
i uśmiechniętych przebierańców. 
Klasy starsze troszeczkę zazdrości-
ły…ale może to pomysł na kolejny 
rok?

AK,LM▪ Z teatrem za pan brat ▪ Aktywne ferie

▪ Bal karnawałowy▪ Dzień Patrona szkoły

▪ Dzień Patrona szkoły

▪ Bezpieczny dolnoślązak

▪ Dzień kota
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To był intensywny tydzień, a każdy dzień 
obfitował w nowe wyzwania stawiane przed 
uczestnikami. W poniedziałek padły pierw-
sze klapsy filmowe, ale zanim to nastąpiło 
przygotowaliśmy biblioteczną przestrzeń do 
filmowych wyzwań. Wszyscy byli ciekawi 
co się kryje pod tajemniczym hasłem wtor-
kowego spotkania „ filmowe czary-mary”. 
Wszystko się wyjaśniło, gdy posłużyliśmy się 
green screenem - narzędziem do manipulacji 
obrazem.

Środowe zajęcia rozpoczęliśmy od castin-
gu, aby później zrobić dubbing do fragmen-
tów filmów „Przygody misia Paddingtona” 
i „SpongeBob Film: Na ratunek”. Ileż było 
przy tym emocji i radości. W czwartek 
uczestnicy spróbowali swych sił w filmie ani-

mowanym, tworząc dwa filmiki do wiersza 
W. Chotomskiej „Po co krowie, rogi na gło-
wie” (filmiki można obejrzeć na stronie biblio-
teki). W ostatni dzień zajęć uczestniczki po-
kusiły się o realizację małych etiud filmowych 
”improwizacje o bibliotece”. Był to także czas 
na podsumowania; obejrzeliśmy powstałe fil-
miki, podzieliliśmy się uwagami i marzyliśmy 
o udziale w wielkich produkcjach filmowych, 
tych na miarę Oskara. 

Choć ferie w bibliotece dobiegły końca, ja 
mam nadzieję, że  warsztaty będą ciepło 
wspominać, bibliotekę odwiedzać, a przygo-
da z filmem dopiero się dla nich zaczęła.

EM

PRZYGODA Z FILMEM W BIBLIOTECE
W drugim tygodniu ferii czeszowska biblioteka zamieniła się w plan 
filmowy, a uczestnicy w aktorów, scenarzystów, operatorów, reży-
serów i animatorów.

▪ Ferie w bibliotece w Czeszowie - Przygoda z filmem  w bibliotece

Wszyscy wiemy, że babcia zna sposoby na 
kaszel i zawsze możemy liczyć na jej pysz-
ne wypieki, a dziadek zabierze na spacer 
i chętnie poopowiada historie z młodzień-
czych lat. Zarówno my dla nich, jak i oni dla 
nas są kimś bardzo ważnym w życiu, dobrze 
jest więc sprawić im miłą niespodziankę 
z okazji ich święta, aby wspomnienia z tego 
dnia były niezapomniane. 

Gminny Ośrodek Kultury zaaranżował spe-
cjalnie na tę okazję mini sesję zdjęciową pod 
nazwą „Babciu, Dziadku Jesteście Ważni” 
wszak zdjęcia to wspaniała pamiątka zarów-
no dla Dziadków, Wnuków jak i całej Rodziny.

AB

BABCIU, DZIADKU JESTEŚCIE WAŻNI
Styczeń to czas, kiedy świętujemy dwa ważne wydarzenia – Dzień 
Babci i Dzień Dziadka. Są to wyjątkowe dni więc chcemy zadbać 
o to, aby były należycie zapamiętane.

Koncert został podzielony na dwie części, 
w pierwszej słuchacze mogli posłuchać naj-
większych szlagierów dawnych lat okresu 
międzywojennego, natomiast w drugiej od-
krywali zaczarowany świat operetki. Koncert 
poprowadziła Pani Ewa Miedzwiecka. 

Cieszy niezmiernie fakt, iż koncert  bardzo 
przypadł słuchaczom do gustu i aktywnie 
brali w nim  udział śpiewając razem z zapro-
szoną artystką.

Podczas koncertu nie zabrakło emocji, wzru-
szeń, ale przede wszystkim doskonałej muzy-
ki na najwyższym poziomie.

AB

KONCERT Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA
Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka to druga propozycja po mini 
sesji zdjęciowej dla naszych babć i dziadków. Koncert odbył się 
22 stycznia w GOK, na scenie wystąpiły dwie wyśmienite artystki  
Pani Monika Gruszczyńska Sopran oraz Pani Natalia Chekanovska- 
akompaniament.

▪ Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka

Zaczarowany Świat Operetki i Szlagiery Dawnych lat czyli

▪ Sesja z okazji Dnia Babci i Dziadka

facebook.com/gokzawonia
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Tegoroczne ferie zimowe, odbywały się nie 
tylko w Gminnym Ośrodku Kultury w Zawoni, 
ale i w bibliotekach oraz świetlicach na tere-
nie gminy Zawonia. 

Mamy nadzieję, że wypełnione były atrakcyj-
nymi zajęciami i każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie oraz miło spędzić wolny czas - inspiru-
jąco, kreatywnie i kulturalnie.  

Ferie zakończyły się  balem dla wszystkich 
dzieci z Gminy Zawonia, dekoracje i poczę-
stunek na bal przygotowały dzieci biorące 
udział w zajęciach feryjnych przy asyście na-
szych instruktorów i opiekunów. Zapraszamy 
za rok.

AB

NA FERYJNĄ NUDĘ GOK
Ferie to czas wypoczynku i relaksu przede wszystkim dla dzieci, za-
dbaliśmy więc o to, aby tegoroczne  ferie nie były nudne i zaprosi-
liśmy najmłodszych do uczestnictwa w przygotowanych przez nas 
zajęciach.

▪ Na Feryjną  Nudę GOK

▪ Na Feryjną  Nudę GOK

▪ „Alba”-  zajęcia feryjne na świetlicach ▪ „Alba”-  zajęcia feryjne na świetlicach

▪ Na Feryjną  Nudę GOK

facebook.com/zawonia
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Z okazji Dnia Kobiet Gminny Ośrodek Kultu-
ry przygotował i zaprosił przede wszystkim 
mieszkanki Gminy Zawonia do czynnego 
udziału w przeróżnych wydarzeniach, spo-
tkaniach i warsztatach. Należy wspomnieć, 
że nie zapomnieliśmy także o Panach, któ-
rzy  w marcu również obchodzą swoje świę-
to i dla nich przygotowaliśmy niespodziankę 
w postaci warsztatów stolarskich dla pań.  
I tak w kolejności odbyły się:
 
WARSZTATY Z AROMATERAPII

Warsztatami z Aromaterapii rozpoczęliśmy 
cykl spotkań z kobietami i dla kobiet, choć 
nie tylko... 
„Aromaterapia nie jest nowym zagadnieniem 
- właściwości lecznicze ekstraktów pozyski-
wanych z roślin znane są od wieków. Wpływ 
na wiele aspektów życia, nie tylko natury 

psychicznej, ale i fizycznej jest niepodwa-
żalny - w końcu zostało to udowodnione 
naukowo. Duży potencjał leczniczy sprawia, 
że aromaterapia nieustannie budzi zaintere-
sowanie, a w dobie powszechnego powrotu 
do naturalnych rozwiązań to zupełnie zrozu-
miałe”. Dziękujemy uczestnikom warsztatów 
oraz Pani Patrycji z Moc Natury  za poprowa-
dzone warsztaty, niezwykłe zapachy i pozy-
tywną „eteryczną” energię.

WARSZTATY ZIOŁOWE DLA MĘŻCZYZN 
CZYLI MĘŻCZYŹNI KOBIETOM 

Z myślą o Paniach i dla Pań piękne, pachną-
ce, zdrowe.... takie właśnie  ziołowe kompo-
zycje powstały na  warsztatach „Mężczyźni 
Kobietom”. 
Niełatwo bowiem jest znaleźć odpowied-
ni sposób na okazanie kobietom wdzięcz-

ności za uczucia i emocje jakimi obda-
rzają mężczyzn. Dzień Kobiet to jedna 
z tych okazji, kiedy kwiatowy symbolicz-
ny gest jest bardzo mile widziany. Przyjęło 
się, że kwiaty na Dzień Kobiet to najlepsza 
niespodzianka, właśnie dlatego przygotowa-
liśmy dla Panów niepowtarzalne warsztaty, 
tym razem jednak zamiast tradycyjnych róż 
w roli głównej były cudownie pachnące zioła, 
z których powstały wspaniałe kompozycje. 
Mamy nadzieję, że obdarowanym Paniom 
przypadły do gustu i będą zdobiły kuchenne 
parapety. My zaręczamy, że Panowie w swoją 
pracę włożyli całe serce, zaangażowanie i pa-
sję udowadniając jednocześnie zamiłowanie 
do piękna oraz szlachetnych uczuć. 

WARSZTATY STOLARSKIE DLA PAŃ CZYLI 
KOBIETY MĘŻCZYZNOM 

Na warsztatach stolarskich obecne Panie pod 
czujnym okiem instruktora wykonały orga-
nizer na narzędzia, a z warsztatów wyszły 
bogatsze o wiedzę do czego służy wiertarko 
wkrętarka i inne tego typu narzędzia.  Mamy 
nadzieję, że organizer na narzędzia sprawił 
Panom ogromną radość w każdym garażu 
zapanuje idealny porządek 
Dziękujemy za poprowadzenie warsztatów 
Panu Pawłowi Gorczycy. 

WARSZTATY Z NEUROGRAFIKI CZYLI 
„DESZCZ MARZEŃ”

Papier, mazaki, kredki - takie materiały były 
potrzebne do przeprowadzenia warsztatów  
z Neurografiki z Inessą Kim.
Neurografika jest metodą artystyczno-tera-
peutyczną opracowaną przez Pawła Piska-
reva - psychologa, artystę, mistrza Tai Chi, 
nauczyciela medytacji. Metoda ta w założe-
niu jest formą relaksu, sposobem na pobu-
dzenie wyobraźni oraz tworzenie swojej no-
wej i lepszej rzeczywistości. Poprzez rysunek 

nie tylko przelewamy emocje na papier, ale 
docieramy do psychiki by móc pracować ze 
swoimi wewnętrznymi doświadczeniami.
Dziękujemy Pani Inessie Kim za poprowadze-
nie warsztatów. 

Zadanie finansowane ze środków bu-
dżetu Gminy Zawonia w ramach Gmin-
nego Programu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Uzależnień dla 
Gminy Zawonia na rok 2023.

WARSZTATY  PIELĘGNACYJNO - 
MAKIJAŻOWE „IDZIE WIOSNA”

Stan skóry i jej potrzeby zmieniają się w za-
leżności od pory roku i  mimo tego, że każda 
z nas w większości ma swoje ulubione ko-
smetyki, to warto je okresowo zmieniać. 
Jaka zatem powinna być pielęgnacja skóry 
wiosną? Po jakie preparaty warto sięgnąć 
aby  wyglądać pięknie ? 
Na te i inne pytania odpowiadała prowadząca 
warsztaty pielęgnacyjno - makijażowe  Pani 
Anna Cieślak i “Twoja Przygoda z Pięknem”. 
Wiosną cała przyroda budzi się do życia, dni 
stają się coraz bardziej pogodne, a skóra po 
zimie niekiedy wygląda na zmęczoną. Mamy 
nadzieję, że każda z Pań uczestniczących 
w warsztatach dowiedziała się jak ważna jest 
pielęgnacja szczególnie w okolicach twarzy 
i oczu. Dziękujemy Pani Ani, że  krok po kroku 
pokazała jak ją stosować oraz jak wykonać 
makijaż, aby nasza twarz wyglądała świeżo, 
pięknie i promiennie. Miłym akcentem było 
to, że każda z Pań otrzymała w prezencie za-
bieg pielęgnacyjny na dłonie. 

AB

MARZEC MIESIĄCEM KOBIET !
Dzień kobiet jest wyjątkowym dniem w roku. Dlaczego? Bo poza 
codziennym szacunkiem do każdej Pani, ugruntowanym w polskiej 
kulturze, właśnie w tym dniu kobietom dedykujemy całą naszą 
atencję, uwielbienie i serdeczność.

gokzawonia.pl
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▪ Warsztaty Aromaterapia

▪ Warsztaty Pielęgnacyjno- makijażowe

▪ Warsztaty stolarskie dla Pań

▪ Warsztaty Neurografika

▪ Warsztaty ziołowe dla Panów

facebook.com/gokzawonia
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▪ Teatr Wspomnienia Narkomanki

Pomysłodawcami i Organizatorami Nocy Sów 
jest stowarzyszenie Jestem na pTAK!  W wy-
darzenie włączają się też inne organizacje
 i instytucje, a także przyrodnicy i obserwato-
rzy przyrody z różnych części kraju. Dotych-
czas  zorganizowali już dziesięć edycji Nocy 
Sów. W tym roku również Gminny Ośrodek 
Kultury w Zawoni przyłączył sie do tego wy-
darzenia i miało ono miejsce w Sołectwie Nie-
dary.   Uczestnicy biorący udział w wyciecz-
ce mogli wysłuchać prelekcji na temat sów, 

a następnie udać sie do pobliskiego lasu 
w poszukiwaniu tych tajemniczych ptaków. 
Całe wydarzenie poprowadziła Pani Dorota 
Karpowicz-Strojna, pasjonatka przyrody, któ-
ra ukończyła UP we Wrocławiu. 

Kocha przyrodę i wierzy, że najlepsze co moż-
na dla niej zrobić to edukować najmłodszych, 
którzy mają szansę kreować naszą przyszłość 
i przyszłość naszej planety. 

AB

NOC SÓW, OGÓLNOPOLSKIE 
WYDARZENIE EDUKACYJNE
Jedyna taka noc w Polsce czyli Noc Sów to ogólnopolskie wydarze-
nie edukacyjne poświęcone tym tajemniczym ptakom, które miało 
miejsce 4 lutego 2023r.  Dlaczego o tej porze roku? kiedy jeszcze 
zima, ciemno, mróz i śnieg. Ponieważ Puszczyki (i Puchacze) roz-
poczynają właśnie w lutym swój okres godowy – i pohukują tak że 
włos jeży się na głowie.

Podczas spaceru socjalizacyjnego umacnia 
się więź psa z człowiekiem, buduje poczu-
cie bezpieczeństwa i opanowania emocji, 
a ponadto właściciele mają możliwość na-
uczenia się, w warunkach kontrolowanych, 
odpowiedniego reagowania na zachowania 

swoich psów. Spacer poprowadziła Pani Han-
na Krupa, której przez długi czas posiadanie 
psa było marzeniem, to marzenie się spełniło 
i dało początek nowej drodze zawodowej 
gdyż została behawiorystką. 

AB

PIERWSZY SPACER SOCJALIZACYJNY 
W GMINIE ZAWONIA DLA CZWORONOGÓW
Pierwszy spacer socjalizacyjny dla naszych czworonożnych przy-
jaciół, odbył się 14 stycznia i był to nie tylko spacer towarzyski, 
na którym pieski swawolnie biegały bez kontroli. Głównym celem  
spaceru była nauka psiaków przebywania w towarzystwie innych 
ludzi oraz przedstawicieli swojego gatunku. 

„Seks w życiu mężczyzny” to komediowe 
spotkaniem terapeuty – Jacka Borkowskie-
go z pacjentem – Adamem Marjańskim. Za-
daniem lekarza było odblokowanie i uzdro-
wienie swojego klienta w sferze seksu za 
pomocą niekonwencjonalnych metod. Seks 
staje się pretekstem do dalszych, głębszych 
rozmów. 
W przedstawieniu tym dużą rolę odgrywa 
publiczność, gdyż jest ona włączana do czyn-
nego udziału w spektaklu. Zadaniem aktorów 

jest odblokowanie widzów i zachęcenie ich 
do interaktywnego uczestnictwa.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ra-
mach projektu  Aktywna Integracja w Gminie 
Zawonia przy współpracy z Gminnym Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej w Zawoni. 

AB

SPEKTAKL KOMEDIOWY „SEKS W ŻYCIU 
MĘŻCZYZNY” CZYLI WALENTYNKOWY WIECZÓR Z GOKiem

17 lutego o godz. 19.00 w Sali Widowisk GOK odbył się spektakl  ko-
mediowy w gwiazdorskiej obsadzie pt. „Seks w życiu mężczyzny”, 
główne role w sztuce grali - Jacek Borkowski oraz Adam Marjański.

10 lutego na scenie Gminnego Ośrodka Kul-
tury gościliśmy aktorów teatralnych w spek-
taklu „Wspomnienia Narkomanki”, który jest 
sceniczną adaptacją książki Barbary Rosiek 
„Pamiętnik narkomanki”. Spektakl to cyt” 
Wstrząsająca historia dziewczyny przypadko-
wo wplątanej w spiralę narkotykową, a z de-
taliczną precyzją opisana w książce Barbary 
Rosiek ,,Pamiętnik narkomanki”, posłużyła do 
stworzenia postaci kobiety w tym scenicznym 

obrazie. Kolejne etapy choroby, aż po niemal 
,,złoty”, czyli śmiertelny strzał, odmierzają 
rytm poszczególnych scen”. Spektakl uniwer-
salny w swej wymowie bowiem pokazujący 
problemy, które mogą nagle dotknąć każde-
go z nas. 
Sztuka skłania do rozmyślań na temat wła-
snej wartości i celu życia, utrzymana w kon-
wencji fabularyzowanego dokumentu.. 

AB

SPEKTAKL TEATRALNY 
WSPOMNIENIA NARKOMANKI
W ramach projektu Szkolne Inicjatywy Integracyjne Gminny Ośro-
dek Kultury zaprosił młodzież  ze szkół Gminy Zawonia na spektakl 
teatralny pt” Wspomnienia Narkomanki” według reżyserii Marka 
Tercza.

▪ Noc Sów

▪ Spektakl komediowy  na scenie Jacek Borkowski i Adam Marjański

▪ Pierwszy spacer socjalizacyjny
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▪ Nagrodzeni Uczestnicy Wyzwania Czytelniczego 2022

Zostało ono wyznaczone po to, byśmy wszy-
scy – na całym świecie – uświadomili sobie, 
jak wielka jest różnorodność i wartość języ-
ków ojczystych: regionalnych, narodowych, 
oficjalnych i nieoficjalnych. Ma ono w założe-
niu dopomóc w ochronie różnorodności języ-
kowej jako dziedzictwa kulturowego.
W tym roku Gminna Biblioteka Publiczna 
przygotowała dla mieszkańców gminy Za-
wonia aktywne celebrowanie święta poprzez 
performers pt. „Weź ze sobą DOBRE SŁOWO 
i zapamiętaj jego pisownię”. 
Na terenie całej gminy zostały rozwieszo-
ne plakaty, od których każdy mógł oderwać 

DOBRE SŁOWO i wziąć je ze sobą. Zależy 
nam na zadbaniu o nasz język ojczysty na co 
dzień, w mowie i w piśmie. Możemy to robić 
bez wysiłku. Wystarczy mówić „ładnie”. 

Plakaty „Weź ze sobą DOBRE SŁOWO i za-
pamiętaj jego pisownię” jest jednym z cie-
kawych sposobów, aby uporać się z kłopotli-
wymi wyrazami w języku polskim. Dbając o 
język, chronimy tożsamość kulturową.

MM

PERFORMERS Z OKAZJI DNIA 
JĘZYKA OJCZYSTEGO
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to coroczne święto ob-
chodzone 21 lutego, które zostało ustanowione przez UNESCO 17 
listopada 1999 roku.

W środowy wieczór, tuż po Walentynkach, 
grupa Uczestników została zamknięta w bi-
bliotece i ich zadaniem było wydostanie się 
z niej. Aby tego dokonać, po drodze musie-
li rozwiązać, szereg interaktywnych zadań, 
których kluczem tematycznym było święto 
zakochanych. 
Wyzwania związane były m.in. z patro-
nem 14-ego lutego - św. Walentym, mi-
łością w piosenkach i literaturze, miłością 
jako chemicznym procesem czy sercem 
- mięśniem napędzającym ludzi do uczuć 
i działania. 

Udało się! Uczestnicy dotarli do skrzynki fi-
nalnej z kluczem otwierającym Bibliotekę 

i uwolnili się z zatrzaśniętego wnętrza. 
Tak prędko jednak nie opuścili biblioteki, cho-
ciaż ubolewali, że zabawa szybko się skoń-
czyła, bo chcieliby więcej.

Prawda jest jednak taka, że rozwiązywa-
li wspólnie postawione im niełatwe zadania 
szybko i sprawnie. Chętnie też podyskutowali 
przy faworkach i kawie po skończonej zaba-
wie, a za udział otrzymali Certyfikaty oraz 
drobne upominki.

MM

BIBLIOTECZNY WALENTYNKOWY 
ESCAPE ROOM DLA DOROSŁYCH
Celebrować Walentynki można na różne sposoby, GBP w Zawoni 
zaprosiła swoich czytelników do udziału w Walentynkowym Escape 
Roomie dla dorosłych.

Wyzwanie trwało cały rok, w każdym miesią-
cu odkrywany był kolejny gatunek literacki, 
z którym Uczestnicy mierzyli się i którego wy-
czekiwali z ogromnym przejęciem. Zaliczone 
zadania były sygnowane własnym podpisem 
na specjalnej planszy Wyzwania Czytelnicze-
go 2022, która powędruje do bibliotecznego 
archiwum.
Rozpiera nas duma, że tylu Czytelników 
i tak chętnie wzięło udział. W Wyzwaniu star-
towało 25 osób, z czego 10 osób wytrwało 
do końca, przekroczyło przysłowiowy rubi-
kon swoich czytelniczych preferencji i wyszło 
ze swojej literackiej strefy komfortu. Wiele 
Uczestników podczas spotkania podsumowu-
jącego opowiadało, który gatunek przyniósł 
im nie lada wyzwanie, a który wejdzie już na 
stałe do czytelniczego repertuaru. 

Podczas spotkania wręczone zostały dyplo-
my za ukończenie Wyzwania oraz nagrody 
książkowe - piękne i wartościowe wydania 
albumowe pióra Jerzego Bralczyka.

Uczestnikom Wyzwania dziękujemy za wy-
trwałość, wielki entuzjazm, z jakim podcho-
dzili do comiesięcznych wyzwań, za niesłycha-
nie wciągające debaty nt. samego Wyzwania 
oraz wybieranych lektur z poszczególnych 
gatunków literackich. To był niesamowity 
rok pod względem czytelniczym, pełen pasji, 
zaciętości, wrażliwości oraz ogromnej cieka-
wości z Waszej strony. Jeszcze raz ogromnie 
dziękujemy za Wasze żywe, szczere, sponta-
niczne i niczym nieskrępowane uczestnictwo!

MM

UKOŃCZENIE WYZWANIA 
CZYTELNICZEGO 2022
Z ogromną dumą przedstawiamy Państwu podsumowanie z zakoń-
czenia Wyzwania Czytelniczego roku 2022.

Formuła jest inna, bo teraz mierzymy się 
z wyzwaniem - i to dosłownie! 
„Przeczytam tyle książek, ile mam wzrostu!” 
to wspaniała zabawa czytelnicza mobilizująca 
ze wszech miar do czytania. Uczestnicy mie-
rzą grzbiety każdej książki, po którą sięgną 
z bibliotecznych półek. Suma grzbietów (mie-
rzona w centymetrach) powinna równać się 
lub przewyższać wzrost Uczestnika (mierzony 
w centymetrach). 
Akcja trwa do 20 grudnia 2023 roku włącz-
nie, w każdej chwili można do niej przystą-
pić. Wystarczy zgłosić się w jednej z naszych 

Bibliotek i odebrać poster do uzupełniania, 
na którym wpisuje się wyniki pomiaru. Re-
gulamin Wyzwania dostępny jest w naszych 
bibliotekach i na stronie gokzawonia.pl. Za-
praszamy i do dzieła!
UWAGA! Warunkiem wzięcia udziału w zaba-
wie jest posiadanie karty bibliotecznej przy-
najmniej jednej z bibliotek w naszej gminie 
oraz korzystanie z zasobów bibliotecznych 
(za zaliczone książki uważać będziemy te, 
które znajdują się w księgozbiorach biblio-
tek).

MM

WYZWANIE CZYTELNICZE 2023 PT. 
„PRZECZYTAM TYLE KSIĄŻEK, ILE MAM WZROSTU!”

Za nami druga edycja Wyzwania Czytelniczego dla czytelników 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoni wraz z Filią GBP w Czesz-
owie. W tym roku zapraszamy Was do trzeciej edycji całorocznego 
Wyzwania.

▪ Uczestnicy Bibliotecznego Walentynkowego Escape roomu

facebook.com/gokzawonia
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Barbara Sadurska to krakowska pisarka oraz 
prawniczka, specjalizująca się w prawie wła-
sności intelektualnej. 
Niezwykła i wrażliwa, autentyczna i szczera 
pani Barbara sprawiła, że spotkanie to zo-
stanie w sercach Uczestników pewnie na za-
wsze. Podczas wyjątkowej rozmowy z pisarką 
- wzruszającej, pełnej magii, nostalgii i mą-
drych wniosków - Czytelnicy mieli możliwość 
poznać od podszewki początki twórczości 
pani Barbary, genezę powstania wybitnych 
dzieł - „Mapy” nagrodzonej Nagrodą Literac-
ką im. Witolda Gombrowicza oraz „Czarnego 
hetmana”, który niebawem zostanie rów-
nież przetłumaczony na język serbski. Wa-
chlarz podjętych tematów podczas spotkania 
był szeroki - tak jak tematyka poruszana 
w książkach pani Barbary. Dyskutowaliśmy 

m.in. o problemach naszego świata, histo-
rii, ludziach, ich uczynkach, bezwzględno-
ści, bagatelizowaniu i lekceważeniu, o życiu 
i o śmierci, o dobru i złu, pasjach, dzieciństwie. 
Spotkanie było tak swobodne, absorbujące 
i wartościowe, że ciężko było się rozstać i po-
wrócić do codzienności. 
Piękny czas, niezapomniane wrażenia, wy-
miana cennymi myślami - to wszystko sta-
nowi wartość dodaną tak spożytkowanego 
wspólnie czasu.

Dziękujemy Stowarzyszeniu Rozczytanej 
Aglomeracji za zaufanie i umożliwienie spo-
tkania z tak znamienitą pisarką, jaką jest 
Barbara Sadurska. 

MM
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DKK w województwie dolnośląskim otrzyma-
ło na swoją działalność przeszło 150 tys. do-
finansowania z Instytutu Książki. DKK Zawo-
nia znalazł się wśród 12 przyjętych nowych 
klubów i w ten sposób działa wśród 144 klu-
bów DKK na Dolnym Śląsku. Dolnośląski DKK 
przewiduje na rok 2023 różnorodne inicjaty-
wy dla moderatorów spotkań oraz klubowi-
czów, zakup wskazanych przez Klub książek 
oraz spotkania autorskie z pisarzami. 

Uczestnicy DKK działającego przy GBP 
w Zawoni ustalili nazwę klubu: „DKK Zawo-
nia” oraz wybrali hasło przewodnie, pełnią-
ce rolę wyróżnika i identyfikacji oraz będące 
przejawem miłości do literatury. Na tablicy 
wypisano wszystkie propozycje i w drodze 
demokratycznego głosowania ustalono na-
zwę i hasło klubu: 

DKK Zawonia Miejsce pełne treści

Spotkania DKK Zawonia odbywają się jeden 
raz w miesiącu.
Lekturą otwierającą spotkania w 2023 roku 
był reportaż „Kobieta w Watykanie. Jak żyje 
się w najmniejszym państwie świata” Mag-
daleny Wolińskiej-Riedi. Była to udana i war-
tościowa dyskusja, która dotyczyła codzien-
ności w Państwie Watykańskim. Rozmowa 
obfitowała w tematy, jakie w Państwie, gdzie 
zderza się sacrum i profanum są na porząd-
ku dziennym. W debacie oceniliśmy również 
warsztat literacki pisarki, sposób przekazania 
cennej wiedzy oraz jej autentyczność. Od po-
czątku istnienia Klubu była to pierwsza lek-
tura, która podzieliła Uczestników - tak były 
różne odbiory treści zawartych w książce. 
Spotkanie zakończyło się grą pt. „Książkowe 
ABC”, podczas którego Uczestnicy losowali 
literkę z ukrytym zdaniem, na które odpowia-
dali zgodnie z prawdą uchylając przy okazji 
rąbka swoich preferencji czytelniczych. Pod-
czas spotkania rozdano postery do uzupeł-
niania „Przeczytam 52 książki w roku 2023”.  

Inicjatywa polega na tym, by czytać średnio 
jedną książkę na tydzień przez cały rok.

Lutowe spotkanie Klubowiczów obfitowało 
w ważne przemyślenia i spostrzeżenia po 
lekturze pióra Jessiki Bruder „Nomadland. 
W drodze za pracą”, która przedstawia przy-
gnębiającą historię ludzi klasy średniej Ame-
ryki coraz częściej zmuszanych sytuacją fi-
nansową do prowadzenia nomadzkiego stylu 
życia w niewielkich domkach na kółkach.
Nasze rozmowy były bardzo burzliwe i peł-
ne osobistych doświadczeń Klubowiczów. 
Wyłuskaliśmy całkiem nowe spojrzenie na 
bezdomnych i bezmiejscowych w Ameryce, 
pracę w największym amerykańskim przed-
siębiorstwie handlowym Amazon, egzysten-
cję w korporacjach, amerykańską opiekę 
zdrowotną, mentalność białych Amerykanów 
oraz Afroamerykanów, problemy z rasizmem, 
pogodne podejście do życia oraz odnieśliśmy 
się do polskiej rzeczywistości.

W marcu omawianą lekturą było „Życie śre-
dniowiecznej kobiety” Frances i Josepha 
Gies. Podczas rozmowy porównaliśmy kobie-
tę „wieków ciemnych” z kobietą współczesną, 
jej ówczesne znikome prawa samostanowie-
nia o sobie, zwyczaje, wykonywane zawody, 
kwestie dziedziczności i posagów, fakty nt. 
higieny, rzekomych czarów, trudów porodów 
i macierzyństwa, religijności, seksualności 
oraz umiejscowienia kobiet w hierarchii spo-
łecznej. Niemal jednogłośnie orzekliśmy, że 
przyjęta w książce strategia opisów biogra-
ficznych niewiast z różnych warstw społecz-
nych nie stanowi reprezentatywnego obrazu 
kobiet średniowiecznych, bo przedstawione 
kobiety są jednostkami wyjątkowymi tam-
tych czasów. 
Na koniec spotkania Klubowicze wybierali 
zindywidualizowane logo dla naszego Klubu. 
Z przeszło 20 propozycji, dwie zakwalifikowa-
ły się do drugiego etapu. Niebawem zostaną 
sporządzone bardziej szczegółowe wersje 
wybranych logotypów i w drodze demokra-
tycznego głosowania na kolejnym spotkaniu 
wybierzemy to jedyne i niepowtarzalne logo 
dla „DKK Zawonia. Miejsce pełne treści”. 

MM

DKK ZAWONIA - OFICJALNIE WPISANY NA LISTĘ DOLNOŚLĄSKICH DKK!
Dyskusyjny Klub Książki działający przy Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Zawoni został oficjalnie wpisany na listę Dolnośląskich 
Dyskusyjnych Klubów Książki! 

▪ Spotkanie autorskie z Barbarą Sadurską Fot. Grzegorz Rajter

SPOTKANIE AUTORSKIE Z BARBARĄ SADURSKĄ
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Zawoni miało miejsce spotkanie 
autorskie z Barbarą Sadurską.

▪ DKK Zawonia - oficjalnie wpisany na listę Dolnośląskich DKK!

▪ Uczestnicy spotkań DKK Zawonia

▪ Uczestnicy spotkań DKK Zawonia

facebook.com/zawonia
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▪ Karnawałowa Poczytajka dla grupy 0a z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoni

W styczniowej poczytajce brały udział dzieci 
z grupy „0a” pod opieką Pani Jolanty Warze-
chy i Pani Sylwii Sych oraz „0b” pod opieką 

Pani Bożeny Pamuły i Pani Anny Faraniec 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoni.
Obie grupy pospieszyły na ratunek Frankowi 

i Oli, które znalazły się w tarapatach i zgubi-
ły swoje stroje karnawałowe. Dzieci okazały 
się nad wyraz pomocne i uczynne, z wielkim 
zapałem i radością odnajdywały ukryte ko-
perty, kompletowały stroje przedszkolnych 
pechowców i z ogromną ciekawością oczeki-
wały kolejnych bibliotecznych wyzwań. 
Podczas naszego karnawałowego spotka-
nia pobawiliśmy się także językiem - były 

językowe wygibasy dla „0a” i „0b” klasy 
oraz literozagadki. Było mnóstwo śmiechu 
oraz niczym nieskrępowanej dziecięcej zaba-
wy. 
Na spotkaniu nie zabrakło karnawałowej 
fotobudki oraz pamiątkowych dyplomów 
i upominków za udział w wielce absorbują-
cych zadaniach i grach.

MM

KARNAWAŁOWA POCZYTAJKA DLA GRUP „0a” i „0b” Z ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZAWONI

Karnawał to czas zimowych balów, maskarad, pochodów i zabaw. 
Także i w bibliotece przewidziano spotkania dla najmłodszych 
w ramach Bibliotecznej Poczytajki poświęcone temu niezwykłemu 
okresowi roku.

Tak to grupa Pszczółek z Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego w Zawoni od opieką Pani 
Moniki Więcław-Pielak, Eweliny Dąbrowskiej 
oraz Joanny Kaleńczuk celebrowała Świato-
wy Dzień Dinozaura.
Dzieci wysłuchały zabawnej i błyskotliwej 
bajki „Księżniczka Jula, Smok i Rycerze Nie-
dorajdy” autorstwa Stevena Lentona, w któ-
rej perypetie bohaterów ogromnie im się 
podobały.
Główną atrakcją Prehistorycznej bibliotecznej 
poczytajki był list od dinozaurzycy Leokadii 

i jego fascynujące następstwa. W wiadomo-
ści skierowanej do dzieci gadzia mama po-
prosiła o pomoc w poszukiwaniu jej małych 
zagubionych podczas burzy dinozaurzątek. 
Kierując się wskazówkami zostawionymi 
przez sympatyczne dinozaury z Zakątka Me-
zozoik, dzieci wspaniale rozwiązywały zagad-
ki i odnajdywały pogubione dinozaurzątka. 
Na koniec uhonorowaliśmy grzecznych i mą-
drych Uczestników dyplomami oraz prehisto-
rycznymi upominkami.
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PREHISTORYCZNA BIBLIOTECZNA POCZYTAJKA Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA DINOZAURA

W pewien lutowy poranek w całej bibliotece rozbrzmiewały „ga-
dzie” porykiwania i tupania, a zabawie podczas szukania małych 
dinozaurzątek nie było końca!

Dla niektórych uczestników to pierwsza wi-
zyta w bibliotece (publicznej), dlatego biblio-
teczne spotkania nie mogą być nudne, mu-
szą mieć swoją dramaturgię, no i dobrze się 
kojarzyć.
Inspiracją do styczniowego spotkania był 
trwający karnawał. Spotkanie  miało formę 

fabularyzowanej gry kryminalnej, której ce-
lem było wytropienie złodzieja  karnawa-
łowych strojów. Aby tego dokonać musieli 
wykonać szereg zadań, za które otrzymali 
wskazówki pozwalające wytropić złodzieja. 
Zabawie detektywistycznej towarzyszyła za-
bawa kreatywna - zaprojektowanie nowych 

strojów na karnawał.  W roli detektywów kla-
sa VI spisała się świetnie. W trudnych chwi-
lach wspomagała ich wychowawczyni pani 
Małgorzata Sypniewska.
Tuż przed feriami, na biblioteczne hece, za-
prosiliśmy uczniów klasy III z wychowawczy-
nią Joanną Freus . Wśród bibliotecznych re-
gałów, grupa podążała tropami dinozaurów, 
kolejno je odkrywając. Na uczestników cze-
kało dziewięć przedstawicieli tego gatunku, 
a każdy z nich miał przygotowane dino-zada-
nie, rozwiązując je uczestnicy poznawali cie-

kawostki z życia tych prastarych jaszczurów. 
Było mnóstwo pytań, emocji i teorii, bo prze-
cież dinozaury wzbudzają nie tylko sympatię, 
ale też ciekawość . To była doskonała okazja, 
aby przypomnieć sobie o prehistorycznych 
stworach, które niegdyś zamieszkiwały naszą 
planetę, a 26 lutego obchodzą swoje święto.
Cdn. Hece w bibliotece będziemy kontynu-
ować i zapraszać kolejne klasy.
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HECE W BIBLIOTECE

W  roku 2023 kontynuujemy biblioteczne spotkania z uczniami 
Szkoły Podstawowej w Czeszowie. W miesiącu styczniu gościliśmy 
klasę VI, natomiast w lutym klasę III.

▪ Grupa Pszczółek z ZS-P w Zawoni podczas Prehistorycznej Bibliotecznej Poczytajki

▪ Prehistoryczne Hece w bibliotece ▪ Karnawałowe Hece w bibliotece

▪ Karnawałowa Poczytajka dla grupy 0b z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoni

facebook.com/gokzawonia
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