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21 października br. odbyła się w Gminnym Ośrod-
ku Kultury – Gala Edukacji Narodowej. Obchodzo-
ny Dzień Edukacji to święto o ponad już stuletniej 
tradycji, z okazji którego nagrodzeni zostają wyróż-
niający się uczniowie i wyjątkowi nauczyciele za ich 
pracę dydaktyczną, jak i osiągnięcia naukowe.

IV Babski Rajd Rowerowy czyli 
Rowerem po zdrowie

Kręciliśmy na okrągło i jechaliśmy rowerem po zdro-
wie podczas IV edycji Babskiego Rajdu Rowerowe-
go w Gminie Zawonia, który odbył się 9 października 
i miał swój fi nał w sołectwie Kałowice.

Święto Niepodległości jest najważniejszym polskim 
świętem narodowym. Z tej okazji w Gminie Zawonia 
odbyły się kilkudniowe obchody: II Gminne Dyktando, 
Msza św., Koncert Patriotyczny Zespołu “Rota” oraz 
IV edycja biegu „Biegamy na Biało-Czerwono”.
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Gala Edukacji Narodowej 2022 Gminne obchody 
Święta Niepodległości
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WAŻNE TELEFONY
PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY ZAWONIA 
 pełni dyżur w czwartki od godz 16:30 do 17:00 

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

PUNKT AA
Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin 

ul.Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia
wtorek godz. 9:00 – 17:00 

tel. 71 312 81 68

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

tel. 71 312-81-82, 71 310-43-50, 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. 53

SEKRETARIAT
tel. 71 312-81-82 w. 50

OBSŁUGA RADY GMINY
tel. 71 312-81-82 w. 55

REFERAT INWESTYCJI I GOSPODARKI 
PRZESTRZENNEJ

tel. 71 312-81-82 w. 58, 71 312-81-82 w. 60

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
I OCHRONY ŚRODOWISKA

tel. 71 312-81-82 w. 64, 71 312-81-82 w. 63

SKARBNIK GMINY
tel. 71 312-81-82 w. 62

REFERAT FINANSOWY, PODATKI
tel. 71 312-81-82 w. 65

MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE
tel. 71 312-81-82 w. 61

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
Poniedziałek - 8:00-20:00

Wtorek - 8:00-20:00
Środa - 8:00-20:00

Czwartek - 8:00-20:00
Piątek - 8:00-20:00

W okresie letnim czynny codziennie 8:00-16:00
Sekretariat GOK-u czynny codziennie 8:00-16:00

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZAWONI
Ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia

Tel. 71 312-92-76
www.gokzawonia.pl; biblioteka@gokzawonia.pl

GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek - 8:30-15:30

Wtorek - 8:30-15:30
Środa - Praca wewnętrzna
Czwartek - 11:30-18:30

Piątek - 8:30-15:30

FILIA BIBLIOTEKI W CZESZOWIE
ul. Trzebnicka 3, 55-106 Czeszów

tel.: 693 429 453 
fi liabiblioteka@gokzawonia.pl

GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek 12:00-17:00

Wtorek 12:00-16:00
Środa - Praca wewnętrzna

Czwartek 11:00-15:00
Piątek 9:00-13:00

ZIELONA STREFA AKTYWNOŚCI w ZAWONI
ul. Zielona 5

kontakt - 71 312 81 18 (GOK w Zawoni)

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 SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY 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

Drodzy Mieszkańcy Gminy Zawonia!
Oddaję w Państwa ręce 4, ostatni numer „Kuriera Zawoni” w 2022 r.

Przed nami Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok 2023. Z tej okazji składam Państwu najser-
deczniejsze życzenia, niech ten świąteczny czas będzie przepełniony miłością i radością wynikającą 
z obcowania z bliskimi przy wigilijnym stole. Niech rozbrzmiewa kolęda, a pachnąca lasem choinka 
cieszy oko. Niech ten Nowy Rok okaże się być lepszym od poprzedniego i niech przyniesienie nam 
wszystkim obfi tujące w szczęście, zdrowie i pokój miesiące. 

W ferworze świątecznych prac, zachęcam do chwili odpoczynku i zapoznania się z wiadomościa-
mi, które przeczytają Państwo na kolejnych stronach Kuriera Zawoni. Na łamach gazety powspo-
minamy obchody Narodowego Święta Niepodległości, w tym drugą edycję Gminnego Dyktanda 
oraz czwartą już edycję biegu pn. Biegamy na biało-czerwono, który cieszy się coraz większą 
popularnością i przyciąga z roku na rok rzesze uczestników. Przeczytacie Państwo o licznych, bar-
dzo interesujących wydarzeniach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteki, 
w tym o: IV Babskim Rajdzie Rowerowym, Nocy Bibliotek 2022, spotkaniach m.in. z: Przemkiem 
Kossakowskim czy Grahamem Mastertonem. 

Przyjrzymy się także naszym Mieszkańcom. Na łamach gazety przedstawimy młode, ambitne osoby 
z naszej Gminy, które zdecydowały się zostać Radnymi Młodzieżowej Rady Gminy Zawonia oraz 
nagrodzonych podczas Gali Edukacji Narodowej - uczniów naszych szkół. 

Na zakończenie, powracając myślami do nadchodzących Świąt Narodzenia Pańskiego, pragnę 
serdecznie zaprosić Państwa do wspólnego kolędowania z księdzem Jackiem Tomaszewskim, 
które odbędzie się dnia 15 stycznia 2023 r. oraz do wsparcia akcji WOŚP, która odbędzie się 
dnia 29 stycznia 2023 r. w sztabach w Zawoni i w Czeszowie.

Raz jeszcze życzę Państwu Wesołych Świąt i wszelkiej pomyślności w Nowym 2023 Roku!

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
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Gala rozpoczęła się występem Mai Ovsiak 
Bravo oraz jej taty w utworze „El mismo sol 
Alvaro Solera” na skrzypce i gitarę.

Po powitaniu przez Panią Agnieszkę Buczak 
zebranych gości, gala rozpoczęła się wręcze-
niem najzdolniejszym uczniom przez Wójta 
Gminy Zawonia Agnieszkę Werstę oraz Prze-
wodniczącą Rady Gminy Zawonia Grażynę 
Ogrodowicz-Nitkę – Nagrody Wójta Gminy 
Zawonia w roku szkolnym 2021/2022, które 
otrzymali w kolejności alfabetycznej: Karo-
lina Kulik, Zofia Kulik (Zosia jest także sty-
pendystką, ponieważ uzyskała wybite wyniki 
w nauce), Mateusz Kopczyński, Wiktoria Ma-
ruszak, Szymon Nakonieczny (także stypen-
dysta) Lily i Amelia Oślak (obie dziewczynki 
są także stypendystkami) oraz Aleksandra 
Żydziak. Rodzicom ww. uczniów wręczono 
listy gratulacyjne. Tę część gali od kolejnej 

oddzielił występ artystyczny Karoliny Soko-
łowskiej, która wykonała utwór Viki Gabor 
pt. „Ramię w ramię”.
Następnie ponownie Wójt Gminy Zawonia 
wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Zawo-
nia wręczyły uczniom za wybitne wyniki w 
nauce – Stypendia Wójta Gminy Zawonia, 
które otrzymali w kolejności alfabetycznej: 
Maria i Zofia Bazan, Maja Cygan, Alicja Dłu-
bek, Sebastian Dydacki-Kosowan, Tomasz 
Faraniec, Julia Hetman, Krzysztof Jurkowski, 
Jakub Kaszuba, Zuzanna Korzeniewska, Mi-
łosz Krysiak, Oliwia Kucharska, Aleksandra 
Latała, Adam Mularski, Natalia Nikodem, 
Daria Ogrodowicz, Karolina Oszywa, Dominik 
i Maksymilian Pasierscy, Patryk Pulut, Oliwia 
Radziejowska, Aleksandra Rapp, Julia Siwik, 
Karolina Sokołowska, Iga Strózik, Antoni 
Sych i Weronika Wawrzyniak. Rodzicom rów-
nież wręczono listy gratulacyjne.

Tę część gali dedykowaną uczniom i ich ro-
dzicom uświetniła swoim występem Iga So-
snowska – uczennica Szkoły Podstawowej 
w Czeszowie. Iga zaśpiewała piosenkę pt. 
„Świat Rozdźwięków”.

W drugiej części gali nagrodzono wychowaw-
ców, nauczycieli mianowanych oraz nauczy-
cieli, którzy otrzymali Nagrodę Wójta Gmi-
ny Zawonia. Dyplomy oraz kwiaty wręczyły 
wyżej wymienionym Wójt Gminy oraz Panie 
Dyrektorki szkół gminnych.

Następnie na gali wystąpiły uczennice z Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego z Zawoni wraz 
z nauczycielem muzyki Panem Józefem Ści-
sło. Wykonali oni wiązankę różnych utworów 
na fletach. 
Po występie Pani Wójt przedstawiła zgro-
madzonym – radnych niedawno wybranej 
Młodzieżowej Rady Gminy Zawonia, którą 
podczas gali reprezentowały: Hanna Wolna 
- przewodnicząca, Zofia Kulik - wiceprzewod-
nicząca, Zofia Waleszczyńska - sekretarz, 
Klaudia Kita - radna i Oliwia Maj - radna. Pani 
Wójt pogratulowała ww. wyboru oraz aktyw-
nego włączenia się w działalność społeczną 
na rzecz młodzieży z Gminy Zawonia. Pani 

Wójt życzyła im sukcesów na tej nowej dro-
dze oraz owocnej współpracy.

Na koniec Wójt Gminy Zawonia Agnieszka 
Wersta serdecznie podziękowała wszyst-
kim przybyłym na galę oraz pogratulowa-
ła wszystkim zaangażowania w kształcenie 
młodego pokolenia, dziękując za determina-
cję i chęci w wychowywaniu naszej młodej 
społeczności. Wskazała także na ciężką pra-
cę, jaką musieli wykonać uczniowie, nauczy-
ciele i rodzice by znaleźć się właśnie w tym 
miejscu. Życzyła ona także zgromadzonym 
dalszego zapału do pracy oraz wyraziła na-
dzieję, że w przyszłym roku spotkamy się w 
jeszcze liczniejszym gronie. 

Na zakończenie uroczystej gali, zgromadze-
ni wysłuchali melorecytacji ballady pt. „Pani 
Twardowska” Adama Mickiewicza ze zbioru 
Ballady i Romanse w wykonaniu Zofii Wa-
leszczyńskiej.

AAS

GALA EDUKACJI NARODOWEJ 2022

21 października br. odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury – Gala 
Edukacji Narodowej. Obchodzony Dzień Edukacji to nie tylko świę-
to o ponad już stuletniej tradycji,  to przede wszystkim czas, w któ-
rym można nagrodzić najbardziej wyróżniających się uczniów za 
szczególne osiągnięcia w nauce i wyjątkowych nauczycieli za ich 
pracę dydaktyczną, jak i osiągnięcia naukowe.

▪ Nagrodzeni nauczyciele podczas Gali ▪ Nagrodzeni nauczyciele podczas Gali 

▪ Nagrodzeni uczniowie podczas Gali ▪ Nagrodzeni uczniowie podczas Gali 

▪ Nagrodzeni uczniowie podczas Gali ▪ Nagrodzeni uczniowie podczas Gali 
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SALA SENIORALNA OTWARTA!

Na to wspaniałe wydarzenie przybyli zapro-
szeni goście tj.: Starosta Powiatu Trzebnickie-
go Małgorzata Matusiak, Prezes Zarządu Sto-
warzyszenia Aglomeracja Wrocławska Jacek 
Kowalski, Przewodnicząca Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział 
Rejonowy w Trzebnicy Helena Jaworska, 
Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Gra-
żyna Ogrodowicz-Nitka, Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury Agnieszka Buczak – współ-
prowadząca spotkanie, Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej Marlena Rajn, 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Zawoni Agnieszka Andruszczak, Kierownik 
Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzen-
nej Ilona Buczak-Badowska, Kierownik Budo-
wy Roman Żyto, z ramienia wykonawcy robót 
– Firmy Litwiniak Usługi Drogowe i Budowla-
ne Ewa, Krzysztof i Rafał Litwiniak s.c. – Ewa 
Litwiniak, Teatr Ruchu „Zero 7” z Bierutowa 
oraz seniorzy z Gminy Zawonia. 
Na wstępie głos zabrała Pani Wójt dzięku-
jąc za tak liczne przybycie. Wskazała ona, 
że prace budowlane wykonane były z myślą 

o Seniorach, ich potrzebach i zamiarach. Nasi 
Seniorzy najlepiej wiedzą, co w gminie jest 
potrzebne, gdyż od lat obserwują zmiany, ja-
kie w niej zachodzą. Widzą i wiedzą, co zmie-
niło się na przełomie ostatnich kilkunastu lat. 
Pani Wójt pogratulowała Seniorom pięknej 
sali i wskazała, że bardzo chętnie weźmie 
udział w wydarzeniach, jakie będą się odby-
wać z ich inicjatywy w tej nowej lokalizacji. 
Pani Wójt wręczyła także upominki osobom 
najbardziej zaangażowanym w to remontowe 
przedsięwzięcie. Następnie głosy zabrali inni 
zaproszeni goście gratulując Seniorom nowej 
sali oraz Pani Wójt kolejnej, wspaniałej inwe-
stycji oraz pięknego i bardzo funkcjonalnego 
wnętrza. 
Po przemówieniach przyszedł czas na występ 
Teatru Ruchu „Zero 7” z Bierutowa, który za-

prezentował przedstawienie pt. „Klasa”. Wy-
stępujące Panie wspaniale odegrały swoje 
role, za co otrzymały gromkie brawa. Następ-
nie pokrojono smaczny i pięknie wyglądający 
tort, na którym widniały: herb gminny i nowe 
logo Klubu Seniora. W miłej, pełnej rozmów, 
pysznych przekąsek i słodkich specjałów at-
mosferze, zakończono otwarcie nowej sali. 

Raz jeszcze gratulujemy Seniorom wspa-
niałego miejsca do spotkań i organizacji 
wydarzeń. Nowe wnętrze na pewno spełni 
Państwa oczekiwania oraz mamy nadzieję – 
rozbudzi wspaniałe, nowe inicjatywy, w które 
zaangażować będzie chciał się każdy Senior 
z naszej gminy.

AAS

Dnia 24 października br. przedpołudniową porą Wójt Gminy Zawo-
nia Agnieszka Wersta wraz z Panią Stefanią Madej z Zawoni oraz 
Panią Danutą Jastrząb z Czeszowa, dokonały symbolicznego prze-
cięcia wstęgi na otwarcie Sali Senioralnej, w której od teraz mieścić 
się będzie Gminny Klub Seniora.

▪ Radni Młodzieżowej Rady Gminy Zawonia, kadencja na lata 2022 - 2024 ▪ Radni Młodzieżowej Rady

MŁODZI RADNI W GOTOWOŚCI!

Pani Wójt pogratulowała radnym wyboru 
do Młodzieżowej Rady Gminy i podziękowa-
ła, za to, że zdecydowali się kandydować. 
Wspomniała, że bycie radnym to także od-
powiedzialność i zadeklarowała gotowość 
do współpracy, zaznaczając, że jest do ich 
dyspozycji, służy pomocą i radą oraz liczy na 

owocną współpracę. Najważniejszym punk-
tem inauguracyjnego I posiedzenia były wy-
bory przewodniczącego Młodzieżowej Rady, 
wiceprzewodniczącego i sekretarza. 

Największą aprobatę wśród radnych zyskała 
Hanna Wolna, uczennica Zespołu Szkolno

-Przedszkolnego w Zawoni i to ona przez naj-
bliższe 2 lata będzie stała na czele Młodzie-
żowej Rady Gminy. Jej zastępcą została Zofi a 
Kulik ze Szkoły Podstawowej z Czeszowa, 
a Sekretarzem Młodzieżowej Rady – Zofi a 
Waleszczyńska z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Zawoni.
Ponadto w skład rady wchodzą jeszcze:
- Hanna Kałużna,
- Klaudia Kita,
- Franciszek Kuczyński,
- Oliwia Maj,
- Dominika Plak,
- Amelia Smoła.

Przed radnymi Młodzieżowej Radny Gminy 
stoją otworem nowe wyzwania, zadania i na 
pewno sukcesy. Radnym życzymy powodze-
nia i czekamy na pierwsze inicjatywy.

AAS

W dniu 18 października br. odbyło się pierwsze posiedzenie nowo 
wybranej Młodzieżowej Rady Gminy Zawonia. Przedstawiciele 
gminnej młodzieży otrzymali z rąk Wójta Gminy Zawonia Agnieszki 
Wersty – zaświadczenia o wyborze na radnych Młodzieżowej Rady 
na kadencję 2022 – 2024.

▪ Osoby zaangażowane w powstanie Sali Senioralnej wraz z Panią Wójt ▪ Ofi cjalne otwarcie Sali Senioralnej 
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ZDIAGNOZUJMY „KOCIE GÓRY”!

Wypełnienie ankiety nie powinno Państwu 
zająć więcej niż 10 minut. W pierwszym eta-
pie prosimy o podzielenie się z nami opinią 
na temat silnych i słabych stron obszaru 
oraz szans i zagrożeń, które mogą pomóc 
lub przeszkodzić w jego rozwoju. Prosimy 
również o wskazanie największych, Państwa 
zdaniem, problemów i potrzeb, które wyma-
gają rozwiązania, a także obszarów wymaga-
jących wsparcia.   

Państwa zdanie jest bardzo ważne, bo po-
zwoli właściwe zaplanować działania, które 
będą mogły być realizowane i uzyskać dofi -
nansowanie od LGD! 
Ankieta dostępna jest za stronie: zawonia.pl 
w zakładce Aktualności. 
Dziękujemy za poświęcony czas i Państwa 
wsparcie.

GZ

Zapraszamy do aktywnego włączenia się w proces przygotowywa-
nia lokalnej strategii rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Kocie 
Góry” i wypełnienia ankiety diagnostycznej dotyczącej Gminy Za-
wonia i Gminy Trzebnica.

SPRZEDAŻ WĘGLA KAMIENNEGO, GROSZKU 
I EKOGROSZKU W CENIE PREFERENCYJNEJ

Mieszkańcy Gminy Zawonia zainteresowani 
kupnem węgla kamiennego, groszku i eko-
groszku, proszeni są do złożenia deklara-
cji zakupu preferencyjnego paliwa stałego 
bezpośrednio do fi rmy PPHU Michał Łopyta. 
Deklaracje takie znajdują się w wersji papie-
rowej w: ww. fi rmie, Urzędzie Gminy oraz 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, 
a także w wersji elektronicznej na stronie 
internetowej: zawonia.pl, w zakładce aktu-
alności. 

Przewidywane ilości paliwa stałego możliwe 
do zakupienia przez gospodarstwo domo-
we, w ramach zakupu preferencyjnego, to 
maksymalnie 1,5 tony do 31 grudnia 2022 
r. i maksymalnie 1,5 tony od dnia 1 stycznia 
2023 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r.

GZ

Firma PPHU Michał Łopyta, ul. Jaśminowa 2, 55-106 Zawonia 
– będzie realizować sprzedaż: węgla kamiennego, groszku i eko-
groszku w cenie preferencyjnej dla mieszkańców Gminy Zawonia, 
zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla go-
spodarstwa domowych.

WYDARZENIA Z GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWONI

Projekt  jest skierowany do 33 osób  
(24K i 9M), w tym 20 osób pozostających bez 
zatrudnienia (18K i 2M),  zachowując przy tym 
zasadę równości kobiet i mężczyzn oraz do 32 
osób z ich otoczenia z terenu Gminy Zawonia. 
Wiele kursów zawodowych jak i treningów 
i konsultacji psychologicznych za nami. 

Na przełomie miesiąca sierpnia i września 
uczestniczki podejmowały się pozyskania 
umiejętności fl orystycznych. Jak mówią same 
uczestniczki kurs sprawił wiele satysfakcji, 
relaksacji, a my mogliśmy cieszyć się tymi 
wspaniałymi wiankami, bukietami i innych 
stroikami. 

Kurs był prowadzony przez samą Panią Iza-
belę Kitajczuk z ,,Warsztatu marzeń”.

W miesiącu październiku ponad 30 osób, 
uczestnicy projektu z najbliższymi mogli po-
dziwiać wnętrza Zamku Książ. Przedstawiamy 
małą fotorelację z wycieczki  ramach projek-
tu ,,Aktywna integracja w Gminie Zawonia”. 
Z niecierpliwością oczekujemy na kolejne za-
jęcia, warsztaty z zakresu rozwoju osobiste-
go, autoprezentacji, zarządzanie budżetem 
domowym i trochę zajęć informatycznych.

Ponadto, 30 listopada br. odbyły się darmowe 
konsultację prawnicze. Już dziś zapraszam 
zainteresowanych mieszkańców do skorzy-
stania z bezpłatnych konsultacji  z prawni-
kiem, które odbędą się dnia 21 grudnia 2022 
r. w siedzibie GOPS Zawonia w godzinach od 
8:00 do 14:00. 

MR

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoni,  w poprzednim roku 
rozpoczął realizację projektu pod tytułem „Aktywna integracja 
w Gminie Zawonia” nr RPDS.09.01.01-02-0017/20. Okres realiza-
cji projektu od 01.10.2020 r. do 30.06.2023 r.

Kurs Florystyczny uczestniczek projektu
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DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

W związku z tym jeszcze raz składam naj-
serdeczniejsze podziękowania za trud wło-
żony w wytężoną pracę, szczególnie w tym 
wymagającym roku. Do łatwych spraw nie 
należało zmierzenie się z wyzwaniem, jakim 
była pomoc i troska o sytuację uchodźców 
z Ukrainy. Pracownicy stanęli na wysokości 

zadania mierząc się z nowymi zadaniami, ja-
kimi były m.in. realizacja wniosków związa-
nych z ustawą o dodatku węglowym czy dba-
łość o realizację bieżących zadań Ośrodka. 

MR

Miło mi również poinformować, że dnia 21 listopada 2022 r. swoje 
Święto obchodzili pracownicy pomocy społecznej.

▪ Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

WYDARZENIA Z GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWONI

Wycieczka do Zamku Książ w ramach projektu „Aktywna integracja w Gminie Zawonia”

PASOWANIE NA UCZNIÓW 1 KLASY!

21 października br. w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Zawoni 
oraz w Szkole Podstawowej w Cze-
szowie miały miejsce fantastyczne 
uroczystości, które na długo pozo-
staną w pamięci każdego ucznia 
klasy pierwszej. 

W tym dniu 46 dzieci oficjalnie 
przyjęto do grona uczniów naszych 
gminnych szkół! Oczywiście nie 
mogło zabraknąć występów 1-kla-
sistów. Panie Wychowawczynie 
wraz z dziećmi przygotowały dla 
zgromadzonych występy pełne pio-
senek i wierszyków. Dumę i radość 
widać było na twarzach wszystkich 
zgromadzonych, szczególnie zaś na 
twarzach rodziców! 

Najważniejszą częścią uroczy-
stości, na którą wszyscy czekali, 
było ślubowanie oraz pasowa-
nie wielkim ołówkiem przez Dy-
rektorki Szkół Panie: Agnieszkę 
Andruszczak oraz Elżbietę Kę-
drę. Po pasowaniach w szkole 

w Czeszowie: Wójt Gminy Zawonia 
Agnieszka Wersta oraz Przewod-
nicząca Komisji Oświaty Izabella 
Grzelak, zaś w Zawoni: Sekretarz 
Gminy Zawonia Wojciech Hoffman 
oraz Przewodnicząca Rady Gmi-
ny Zawonia Grażyna Ogrodowicz-
Nitka wręczyli dzieciom upominki 
i dyplomy! Ww. życzyli dzieciom 
wspaniałych chwil spędzonych w 
murach szkoły oraz owocnej nauki. 

Po uroczystościach najmłodsi udali 
się na słodki poczęstunek do swo-
ich klas. 

Wszystkim pierwszakom serdecz-
nie gratulujemy i życzymy wielu 
sukcesów na nowej drodze obo-
wiązków szkolnych!

AAS

46 uczniów z naszej gminy rozpoczęło naukę w 1 kla-
sie. Serdecznie witamy w gronie pierwszaków dzieci 
z naszych gminnych szkół.

▪ Pasowanie na uczniów 1 klasy w Zawoni

▪ Szkoła Podstawowa w Czeszowie - pasowani uczniowie

Z ŻYCIA SZKOŁY

▪ Pasowanie na uczniów 1 klasy w Zawoni
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ZAWONIA
DZIEŃ POSTACI Z BAJEK

W piątek, 4 listopada br. uczniowie klas 1-3 
obchodzili Międzynarodowy Dzień Postaci 
z Bajek. Na korytarzach szkolnych można 
było spotkać Harrego Pottera, Królewnę 
Śnieżkę, robota, Spidermana i wiele, wiele 
innych ciekawych postaci. Dzieci, przebra-
ne za różne postaci z bajek, rozwiązywały 
zagadki, oglądały filmy animowane, wspól-
nie czytały wybrane baśnie i pozowały do 
zdjęć. Radość i kolorowe stroje królowały 
tego dnia.

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ 
W ZAWOŃSKIEJ SZKOLE

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, 
wywodzący się ze Stanów Zjednoczonych 
i ustanowiony w 1973 r., po raz pierwszy 
obchodzony był w Polsce we Wrocławiu 
w 2006 r. W szkole w Zawoni upamiętnia-
my go od 2014 r.  W dniu obchodów, 21 
listopada br., każda klasa, ubrana zgodnie 
z kluczem kolorystycznym, wzięła czynny 
udział w okazywaniu życzliwości, co sym-
bolizowały słowa typu: „Cześć”, „Dobrze, że 
jesteś”, „Razem zawsze lepiej”, „Uśmiechnij 
się”, „Miło mi, że Cię widzę”… Oprócz tego 
uczniowie i pracownicy szkoły losowali kar-
teczki z sentencjami, które mogą się stać 
natchnieniem do dalszych działań i zacho-
wań względem siebie oraz wobec innych 
ludzi.
Warto uwierzyć, że w każdym z nas drze-
mią niewyczerpane pokłady dobra. Bądźmy 
dla siebie życzliwi nie tylko w tym dniu, ale 
przez cały rok, a pozytywna energia, którą 
przekazujemy w świat, niech wraca do nas 
z nawiązką.

KAWIARENKI I KIERMASZE 
W SP ZAWONIA

W poniedziałek, 24 października br. ucznio-
wie ze Szkolnego Koła Wolontariatu, którego 
opiekunką jest p. Agata Spikowska, zorgani-
zowali charytatywną kawiarenkę. Dochód 
wspomógł schronisko dla psów „Oleśnickie 
bidy”. Atrakcje kawiarenki, m.in. kolorowe 
warkoczyki i malowanie twarzy, cieszyły się 
wśród szkolnej społeczności dużą popular-
nością. 
W niedzielę, 6 listopada br. Szkoła w Zawoni 
razem z Radą Rodziców zorganizowała kier-
masz  charytatywny, którego celem była po-
moc rodzinie Absolwentki szkoły w Zawoni, 
dotkniętej ogromną tragedią. Ze sprzedaży 
ciast podczas kiermaszu w salce obok ko-
ścioła parafialnego zebrano 4650 zł. W tym 
samym dniu ze zbiórki do puszek, zorgani-
zowanej przez Parafialne Koło Caritas, ze-
brano 6479 zł. Łącznie 11129 zł. Pieniądze 
zostały przekazane Rodzinie.
W dniach 5 i 6 grudnia br. odbył się kier-
masz mikołajkowy zorganizowany przez 
połączone siły Rady Rodziców i Szkolnego 
Koła Wolontariatu. W atrakcyjnej i bogatej 
ofercie znalazły się m.in. ciasta, rogaliki, go-
fry, popcorn, frytki i „zakręcone” ziemniaki. 
Zebrane fundusze pomogą szkole w zorga-
nizowaniu nadchodzących wydarzeń, przede 
wszystkim XXXI Finału WOŚP.
Dziękujemy WSZYSTKIM za udział i zaanga-
żowanie!

SUKCES W POWIATOWEJ 
KOSZYKÓWCE 3x3

16 listopada br. w Obornikach Śląskich od-
były się Mistrzostwa Powiatu Trzebnickiego 
w Koszykówce 3x3 w kategorii klas 4-6. 
W zawodach, do których zgłosiło się 8 
drużyn, chłopcy ze szkoły w Zawoni zajęli 
2 miejsce. Reprezentantami byli uczniowie 
klas szóstych: Wojciech Farganus, Mikołaj 
Rogowski, Gabriel Wojciechowski, Jan Li-
chosik i Jakub Mierzwa. Gratulujemy!

SZKOLNE OBCHODY NARODOWEGO 
DNIA NIEPODLEGŁOŚCI

W czwartek, 10 listopada br. w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Zawoni odbył się 
uroczysty apel z okazji 104. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości. Niezwy-
kle dostojna akademia została przygotowa-
na przez uczniów klas ósmych pod opieką 
wychowawców: p. Małgorzaty Cygan, p. 
Józefa Ścisło oraz p. Mirosława Mroza. 
Uczniowie recytowali wiersze, śpiewali pie-
śni patriotyczne, a towarzyszył im chórek 
uczniów z klas czwartych. Warto dodać, 
że główny hol szkoły ozdobiła tematyczna 
wystawa przepięknych prac uczniowskich. 
Następnego dnia uczniowie szkoły uświet-
nili swoim występem mszę św. w intencji 
Ojczyzny w kościele parafialnym pw. św. 
Jadwigi Śląskiej w Zawoni. Ponadto 10 listo-
pada uczniowie szkoły wzięli udział w akcji 
„Szkoła do hymnu” pod patronatem Ministra 
Edukacji i Nauki. We wspólnym odśpiewaniu 
„Mazurka Dąbrowskiego” uczestniczyło bli-
sko 20,5 tys. przedszkoli, szkół i placówek 
oświatowych z kraju oraz blisko 360 placó-
wek polonijnych z całego świata.

„TALENCIAKI” NA NAGRODY DLA 
SZKOŁY W ZAWONI!

Zakończyła się akcja, do której przystąpiła 
szkoła w Zawoni. Za każde wydane 50 zł 
w sklepach Lidl można było dostać 1 ta-
lenciaka. Zebrane kupony przekazywano 
placówce w Zawoni, która mogła wymienić 
je na nagrody. Dzięki zaangażowaniu całej 
społeczności szkolnej udało się zgromadzić 
ponad TRZY TYSIĄCE TALENCIAKÓW!!! 
25 listopada br. baza szkoły wzbogaciła się 
o 2 hałasomierze dla najmłodszych, zestaw 
20 paletek do badmintona na zajęcia WF, 
duży zestaw przyborów (plasteliny, farby, 
kredki, bloki itp.) do zajęć plastycznych dla 
świetlicy oraz zestaw gier planszowych.
Ogromne brawa i serdeczne podziękowania 
dla WSZYSTKICH, którzy pomogli społecz-
ności uczniowskiej w zbiórce talenciaków.

ZABAWA ANDRZEJKOWA 2022

W czwartek, 24 listopada br. w godzinach 
popołudniowych w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym odbyły się andrzejki dla uczniów 
klas 4-8 przygotowane przez Samorząd 
Uczniowski, którego opiekunem jest p. Da-
niel Ciba. Była to pierwsza po trzyletniej 
przerwie, spowodowanej pandemią, wspól-
na zabawa dla szkolnej społeczności.
Uczestnicy wyśmienicie bawili się przy 
muzyce przygotowanej przez chłopców 
z klas ósmych: Marcela Piaseckiego, Kamila 
Klimka, Filipa Baryłkę i Błażeja Jakusa pod 
opieką p. Jacka Ścisło. Całość profesjonal-
nie poprowadził przewodniczący SU Mariusz 
Kiesz. Ponadto dla uczniów przygotowane 

były różnorodne konkurencje z nagrodami, 
w których uczestniczyła liczna grupa osób.
Wszyscy uczniowie, biorący udział w za-
bawie, udowodnili, że potrafią się świetnie 
i kulturalnie bawić. Na wyrazy wdzięczności 
zasługują również wychowawcy i rodzice, 
którzy zaangażowali się w przygotowanie 
i przebieg andrzejek. Nauczyciele czują się 
pozytywnie zmotywowani do organizowania 
dla swoich wychowanków podobnych im-
prez w przyszłości.

WARSZTATY, AKCJE I PROJEKTY 
EDUKACYJNE W SP ZAWONIA

Zespół Szkolno-Przedszkolny zakwalifiko-
wał się do V edycji programu edukacyjnego 
„Bezpieczny Dolnoślązak” pod patrona-
tem Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. W ramach programu 
uczniowie będą realizować zagadnienia 
związane z szeroko rozumianą edukacją dla 
bezpieczeństwa, w szczególności bezpiecz-
nego zachowania w górach w ramach ogło-
szonego roku 2022 „Rokiem Ratownictwa 
Górskiego na Dolnym Śląsku”.

18 października br. klasy 3a, 3b i 3c brały 
udział w spotkaniu z ratownikami me-
dycznymi. Dzieci uczyły się, jak rozmawiać 
z operatorem numeru alarmowego 112, jak 
wykonać RKO, jak zabezpieczyć poszko-
dowanego z urazem nogi, ręki oraz głowy. 
Uczniowie bardzo chętnie brali udział we 
wszystkich zadaniach.

18 października br. uczniowie klasy 2b, wraz 
z wychowawczynią p. Aleksandrą Pasierską 
i pedagogiem szkolnym p. Karoliną Dudą, 
w ramach działań proekologicznych 
posadzili cebulki kwiatowe przed wej-
ściem do przedszkola. Dzieci z wielką rado-
ścią i zapałem zaangażowały się w działania, 
skrupulatnie wybierały miejsce na każdą ce-
bulkę. Czekają ich jeszcze prace wiosenne ta-
kie, jak wyplewienie chwastów i podlewanie. 
Z niecierpliwością będziemy oczekiwać wio-
sny, bo efekt pracy dzieci będzie wtedy naj-
bardziej widoczny. 

25 października br. uczniowie klasy 3c zre-
alizowali pierwsze zadanie projektu eduka-
cyjnego ,,Europa i ja”. Chętni uczniowie: 
Ola Roszak, Dawid Utratny, Dominik Utrat-
ny, Jasiek Waleszczyński i Kacper Wypart 
przygotowali prezentacje wybranego pań-
stwa europejskiego - Hiszpanii. Przygoto-
wali wiadomości oraz ciekawostki na temat 
tego kraju. Wszyscy z zainteresowaniem 
słuchali i oglądali przygotowane prezenta-
cje, następnie pokazywali na mapie Europy 
Hiszpanię, kraje z nią graniczące, najwięk-
sze miasta, rzeki, najwyższe góry Hiszpa-
nii. Natomiast 30 października br. klasa 1b 
w ramach projektu „Europa i ja” zaczęła 
poznawać Francję. Uczniowie zapoznali się 
z położeniem kraju na mapie, wysłuchali in-
formacji o symbolach narodowych Francji. 
Poznali kilka ciekawostek dotyczących tego 
kraju i kolorowali flagi.

Szkoła w Zawoni wzięła udział w 2. edycji 
akcji „Kasztanki dla Hospicjum” ogłoszo-
nej przez Fundację „Wrocławskie Hospicjum 
dla Dzieci”. W akcji trwającej od 16 września 
do 28 października br. uzyskano dochód 29 
400 zł, co stanowi odpowiednik 36 734 kg 
kasztanów, z czego szkoła w Zawoni uzbie-
rała ok. 1200 kg. Otrzymane środki zosta-
ną przeznaczone na poprawę jakości życia 
podopiecznych objętych opieką hospicyjną 
Fundacji.
Serdeczne podziękowania dla rodziców 
i uczniów szkoły za zaangażowanie się 
w zbieranie kasztanów.

14 listopada br. odbyły się warsztaty edu-
kacyjne dla klas 8. Przedstawiciele Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
z Trzebnicy podjęli temat związany z funk-
cjonowaniem osób z różnymi niepeł-
nosprawnościami, w szczególności 
osób niewidomych, niedowidzących 
oraz słabowidzących. 
Pan Dariusz, który sam doświadcza niepeł-
nosprawności wzrokowej, opowiadał o spo-
sobach radzenia sobie w codziennym życiu. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się zada-
nia wyznaczone przez gości. Z pomocą asy-

stenta uczniowie pokonywali wyznaczone 
trasy przy użyciu białej laski, oglądali książki 
brajlowskie, sprawdzali działanie lupy elek-
tronicznej, nalewali wodę do kubka. Na 
szczęście pomocą służy mierniki elektro-
niczne, które wydawały sygnały dźwiękowe. 
Padało wiele ciekawych pytań i odpowiedzi. 
Z przyjemnością możemy stwierdzić, że 
nasza młodzież jest wrażliwa na potrzeby 
innych.

28 listopada br. odbyły się warsztaty dla 
uczniów klas pierwszych zatytułowane „Se-
gregacja odpadów w gminie Zawonia”. 
Warsztaty zostały poprowadzone przez pra-
cowników Wrocławskiego Przedsiębiorstwa 
Oczyszczania ALBA, p. Wiolettę Olborską 
i p. Agatę Błach. Pierwszaki dowiedziały 
się, jak prawidłowo segregować śmieci, do 
których koszy wrzucać plastik, papier, szkło 
i inne odpady. Dzieci mogły zadawać pyta-
nia, na które Panie bardzo chętnie odpowia-
dały. Po zakończonych zajęciach uczniowie 
wręczyli Paniom dyplomy z podziękowa-
niem.

„Do biegu, gotowi, start!” – to hasło pod 
jakim uczniowie obchodzili tegoroczne Dni 
Kultury Zdrowotnej, koordynowane przez 
p. Danutę Piotrowską. W listopadzie br. 
wychowawcy klas i grup przedszkolnych po 
raz kolejny włączyli się w realizację progra-
mów, których głównym celem jest promocja 
zdrowia. Uczniowie podejmowali liczne dzia-
łania upowszechniające wiedzę o zdrowiu, 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na zna-
czenie aktywności fizycznej dla organizmu 
człowieka. W ramach działań uczniowie 
wykonywali plakaty, oglądali filmy edukacyj-
ne, uczyli się piosenek i uczestniczyli w za-
bawach muzyczno-ruchowych. Przygotowali 
wystawę owocowych kukiełek, poznawali 
dyscypliny sportowe. Nie zabrakło również 
quizów, gier i zabaw na świeżym powietrzu.

CZESZÓW
DNI TEMATYCZNE

W szkole w Czeszowie prowadzona jest ak-
cja „Nie samą nauką żyje szkoła”. W ramach 
jej realizacji podejmujemy działania, które 
mają zintegrować zespoły klasowe oraz 
wzbudzić pozytywną rywalizację. I tak za 
nami Dzień w Paski, Dzień na żółto, a przed 
nami inne tematyczne dni. W akcję zaanga-
żowani są uczniowie i nauczyciele.
A tak było na poprzednich naszych akcjach.

DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA

W ostatnich dniach listopada Samorząd 
Szkolny zorganizował pierwszą od dłuższego 
czasu dyskotekę andrzejkowa. Były tańce, 
dobra muzyka, dekoracje, przekąski i oczy-
wiście wróżby! Dziękujemy nauczycielom, 
p. Eli Muszyńskiej, p. Tosi Kaszubie 
i p. Krzysztofowi Siwik, którzy pomogli nam 
tę imprezę zorganizować i poprowadzić.

POKAZ CHEMICZNY 

We wtorek - 22.11.2022 r. gościliśmy w na-
szej szkole Pana Łukasza Łęckiego, który 
zaprosił nas na nietypową lekcję przyrody. 
Mogliśmy zaobserwować efekty różnych 
doświadczeń, np. w jaki sposób działa hel 
i gaz uznawany za jego przeciwieństwo, 

czym jest prawo Bernoulliego, czym jest 
i jak działa czajniczek zabójcy, jak stwo-
rzyć własny poduszkowiec, czym są półkule 
magdeburskie, z zaciekawieniem obserwo-
waliśmy „Ducha w butelce„ Pokaz był bar-
dzo ciekawy, efektowny, a chwilami nawet 
zabawny.

POMAGAMY JUŻ OD 9 LAT! SZLACHET-
NA PACZKA W CZESZOWIE

Drodzy uczniowie, rodzice, przyjaciele na-
szej szkoły oraz mieszkańcy Sołectwa Cze-
szów! 
W tym roku już po raz 9 przyłączamy się 
do ogólnopolskiej charytatywnej akcji 
„Szlachetna Paczka”. Razem z Sołectwem 
Czeszów pomagamy Pani Julii i jej nasto-
letniemu synowi Mikołajowi, którzy w lutym 
przyjechali do Polski uciekając przed wojną 
w Ukrainie. W kraju został mąż Pani Julii 
i jej dorosła córka z rodziną. Pani Julia miała 
tylko 2 godziny na spakowanie najważniej-
szych rzeczy. Początkowo zakładała, że po 
miesiącu będzie mogła wrócić do domu. 
Tak się jednak nie stało. 
Udało się znaleźć dla rodziny zakwaterowa-
nie, a Mikołaj rozpoczął naukę w polskiej 
szkole. Szybko polubił nowych kolegów 
a oni jego. Pani Julia pracuje tylko doryw-
czo. Chciałaby podjąć stałą pracę, ale prze-
szkodą jest brak dobrej znajomości języka 
polskiego. Ponadto w jej okolicy ludzie nie-
chętnie zatrudniają uchodźców z Ukrainy. 
Rodzina dzielnie zmaga się z codziennymi 
problemami. Doceniają pomoc jaką dostają 
od innych osób. Pani Julia uwielbia gotować 
i bardzo chciałaby znaleźć pracę w z nim 
związaną. Mikołaj chciałby zostać w Polce 
jak najdłużej bo wie, że tu czeka go lepsza 
przyszłość. Rodzina bardzo się wspiera, lu-
bią spędzać czas na zwykłych rozmowach. 
Cieszą ich odwiedziny znajomej Polki. 
Są wdzięczni, że pomimo ciężkich warunków 
materialnych są bezpieczni w naszym kraju. 
Obydwoje marzą, by jak najszybciej woj-
na się skończyła i mogli znów zobaczyć się 
z najbliższymi.
Najważniejsze potrzeby rodziny to żywność 
trwała (mąka, cukier, makarony, olej, kasza, 
ryż, konserwy, dżem, herbata, warzywa 
w puszkach), środki czystości, przybory 
szkolne dla Mikołaja, duże ręczniki, prze-
ścieradła, kołdra 160x200.
Wszystkich, którzy chcieliby włączyć się 
w akcję prosimy o przyniesienie potrzeb-
nych rzeczy do szkoły (p. Tosia Kaszuba) lub 
do Pani Sołtys Beaty Borowiak. 
W każdym z nas tkwi moc czynienia dobra! 

WOŚP PO RAZ TRZYDZIESTY 
W CZESZOWIE

Przed nami kolejny Finał WOŚP w Czeszo-
wie, 29 stycznia 2023. To nasz 30ty - nie-
przerwanie od 1993 roku oficjalnie pomaga-
my fundacji WOŚP. 
Zapraszamy chętnych do rejestracji jako 
wolontariusz przy naszym sztabie -środa 14-
15.00 lub kontaktu z p. Alicją Kulik. 
W tym roku zbieramy dla wszystkich, du-
żych i małych pacjentów, bo cel w tym roku 
to: „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla 
wszystkich - małych i dużych”.
Osoby, które chcą wspomóc nasz Finał, oso-
bowo, rzeczowo prosimy o kontakt.

OSU/DC/AK

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZAWONI
SZKOŁA PODSTAWOWA W CZESZOWIE IM. KS. WAWRZYŃCA BOCHENKA

▪ Dni tematyczne▪ Uroczysta akademia
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▪ II Gminne Dyktando Niepodległościowe w Zawoni

Tegoroczne Wydarzenie objęła swoim patro-
natem pani Agnieszka Wersta – Wójt Gminy 
Zawonia, a Uczestnicy walczyli o Kryształowe 
Pióro ufundowane przez Panią Wójt.

W tym roku Mistrzem Ortografi i Gminy Zawonia 
została pani Celina Warzecha, która otrzymała 
statuetkę Kryształowego Pióra. Tytuł Pierwsze-
go Wicemistrza Ortografi i Gminy Zawonia otrzy-
mała pani Paulina King, a Drugiego Wicemistrza 

Ortografi i Gminy Zawonia – pani Eliza Kopań-
ska. Pani Wójt ufundowała również nagrody dla 
zwycięzców II Gminnego Dyktanda oraz nagro-
dę specjalną za mistrzowsko napisane dyktando 
dla niebędącego mieszkańcem gminy Uczestni-
ka - pana Marcina Krasuckiego. 

Dyktando zadedykowaliśmy doniosłemu wyda-
rzeniu z historii naszego kraju - odzyskaniu nie-
podległości przez Polskę. Tytuł dyktanda brzmiał 

„Biblioteki uwikłane w historię”, a tekst został 
nam podarowany przez Fundację „Zawsze war-
to”. Lektorem był pan Daniel Ciba, nauczyciel 
języka polskiego Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Zawoni, zaś w składzie komisji oceniającej 
zgłaszane prace były: pani Grażyna Ogrodowicz 
Nitka – przewodnicząca Rady Gminy Zawonia, 
pani Elżbieta Kędra – dyrektor Szkoły Podsta-
wowej im. Ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszo-
wie oraz pani Agnieszka Andruszczak – dyrek-
tor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoni 
– zdobywczyni Pierwszego  Wicemistrza Orto-
grafi i Gminy Zawonia 2021.

To było wyjątkowe Wydarzenie, będące nie tyl-
ko kampanią promującą poprawną polszczyznę, 
ale także, aktywną formą obchodów Święta 
Niepodległości. Bo przecież, pielęgnowanie, 
troska i dbałość o nasz piękny język to rów-
nież wyraz patriotyzmu. Ogromnie się cieszymy 
z aktywnego udziału mieszkańców naszej gmi-
ny, wszystkim pięknie dziękujemy i już dziś za-
praszamy na trzecią edycję Gminnego Dyktan-
da. 

MM

II GMINNE DYKTANDO NIEPODLEGŁOŚCIOWE W ZAWONI

W tym roku, w ramach uroczystych obchodów odzyskania niepodległości 
przez Polskę zorganizowaliśmy m.in. II Gminne Dyktando „Niepodległo-
ściowe” – „Bo polski jest prosty”.

„Odrzućmy wszystko co nas dzieli 
i bierzmy wszystko co nas łączy w pracy 

i w walce o wolność i niepodległość Polski.”.
- Władysław Anders

W dniu 11 listopada br. w kościele para-
fi alnych p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Zawo-
ni odprawiona została msza św. w intencji 
Ojczyzny. Każdemu uczestnikowi mszy św. 
wręczone została biało-czerwona fl aga. Stra-
żacy z OSP Zawonia i Złotów oraz ucznio-
wie szkoły z Zawoni wnieśli poczty sztanda-
rowe, następnie odśpiewano Hymn Polski. 

Mszę św. uświetnili swoim występem ucznio-
wie i uczennice ze szkoły z Zawoni, prezen-
tując niepodległościowe pieśni i wiersze oraz 
opisując wydarzenia, jakie miały miejsce 
w 1918 r. Po mszy św. celebrowanej przez ks. 
Czesława Przeradę, uczestnicy mszy udali się 

pod pomnik Wojska Polskiego – 2 Dywizji Arty-
lerii oraz 100-lecia Odzyskania Niepodległości, 
gdzie Pan Dariusz Wolny wygłosił Apel Pole-
głych oraz liczne delegacje złożyły wieńce przy 
pomniku. 
Głos także zabrali: Poseł na Sejm Paweł Hreniak 
oraz Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta.
Pani Wójt podkreśliła, że jesteśmy społecz-
nością i narodem podtrzymującym tradycję
i pamiętającym oraz oddającym hołd bohate-
rom, za to czego dla nas dokonali. To dzięki nim 
po 123 latach, odzyskaliśmy niepodległość. Dla-
tego łączmy się, nie dzielmy. Żyjmy w wolnym 
kraju i doceńmy tę drogo wywalczoną 104 lata 
temu – wolność. 

A wieczorową porą w Gminnym Ośrodku Kul-
tury mieszkańcy Gminy Zawonia mogli wy-
słuchać Koncertu Niepodległościowego, za-
prezentowanego przez Zespół Artystyczny 
Żołnierzy Rezerwy „Rota” ze Złotoryi, na który 
składały się pieśni i ważne dla Polski teksty,
o charakterze głównie patriotycznym i religij-
nym. Najważniejszym przesłaniem koncertu 
Zespołu ROTA, była pamięć o wielkich ludziach, 
światłych i ważnych dla Polski wydarzeniach. 
Czytane podczas koncertu teksty były głębokie 
i refl eksyjne, o czym przekonali się licznie przy-
byli na koncert – mieszkańcy gminy.

Ten wyjątkowy czas, czas Obchodów Narodo-
wego Święta Niepodległości, to dobry moment 
na to, by zastanowić się nad historią Polski. 
Pamiętajmy, że niepodległość wywalczoną 
w 1918 r. powinniśmy traktować jak dar, któ-
rego należy strzec. Czerpiąc z doświadczeń 
poprzednich pokoleń powinniśmy pamiętać, że 
wszyscy mamy wpływ na to, jak wygląda nasza 
rzeczywistość. Dziś żyjemy w wolnej Polsce, bu-
dujmy ją więc razem, pamiętając o tych, którym 
to wszystko zawdzięczamy!

AAS

MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI OJCZYZNY 
ORAZ KONCERT PATRIOTYCZNY ZESPOŁU ROTA

▪ II Gminne Dyktando Niepodległościowe w Zawoni

▪ Złożenie wieńców pod pomnikiem ▪ Msza św. w intencji Ojczyzny



Cieszy nas niezmiernie fakt, że w tym roku po 
raz pierwszy linię mety przekroczyło ponad stu 
zawodników. Uczestnikami biegu byli nie tylko 
mieszkańcy Gminy Zawonia, ale również powia-
tu i innych zakątków Dolnego Śląska. Wszyscy 
zawodnicy, którzy zmierzyli się z trasą 11 kilo-
metrów jak przystało na obchody 11 listopada 
ukończyli bieg i szczęśliwie dotarli na metę, na 
której każdy z uczestników otrzymał pamiątko-
wy medal. 

Trasa, którą biegacze mieli do pokonania 
w większości przebiegała po ścieżkach i duk-
tach leśnych, z niewielkimi asfaltowymi odcin-
kami. IV edycję Biegu Niepodległości wygrał 
Jan Kaczor z Wałbrzycha z czasem 38 min. i 55 
s. Drugie miejsce zajął Wiesław Pyra z Prasz-
ki z czasem 40 min. i 57 sekund, trzeci metę 

przekroczył Paweł Pelc z Wrocławia z czasem 42 
min i 37 sekund. Zawodnicy otrzymali nagrody 
pieniężne. 
Wśród kobiet pierwsze miejsce zajęła Anna 
Czerw z Trzebnicy z drużyny Dtr Biega / Ma-
rio Team,Pani Ania dotarła na metę z czasem 
45 minut i 16 sekund. Druga na mecie stanęła 
Anna Waliduda z czasem 48 min. i 31 sekund, 
trzecią kobietą w kategorii Open na mecie była 
Ewelina Wieczorek również z drużyny Dtr Biega 
Mario Team przybiegając z czasem 50 min. 03 s. 
Wszystkie Panie otrzymały nagrody pieniężne.
W kategoriach wiekowych najlepsi zawodnicy 
i zawodniczki otrzymali bony podarunkowe do 
Sklepu Biegacza.
Jak co roku wyłoniliśmy również najlepszą 
mieszkankę i mieszkańca Gminy Zawonia, 
a mianowicie w tej kategorii najlepsza okazała 

się Aleksandra Bator oraz Piotr Pudło. Zwycięz-
cy otrzymali nagrody rzeczowe. 

Wszystkie nagrody oraz statuetki zawodnikom 
wręczała Pani Agnieszka Wersta - Wójt Gminy 
Zawonia.

Najstarszym zawodnikiem imprezy biegowej był 
72-letni Ryszard Buczak z Tarnowca. 
Serdeczne podziękowania składamy wszyst-
kim, którzy przyczynili się do realizacji naszego 
sportowego świętowania. Organizacja imprezy 
sportowej nie byłaby możliwa gdyby nie  wspar-
cie, za które ogromnie dziękujemy: Firmie Tar-
czyński , Firmie ELMAR BHP - Sklep w Trzeb-
nicy, Sklep Biegacza,  Nadleśnictwo Oleśnica 
Śląska , Gmina Zawonia, OSP Zawonia na czele 
z Prezesem Dariuszem Rudkiewiczem, służbie 
medycznej, funkcjonariuszom policji, Sołectwu 
Niedary, wolontariuszom, słowa podziękowania 
kierujemy również do Komandora Biegu Szymo-
na Kuczyńskiego oraz Sebastiana Badowskiego 
za pomoc przy oznaczaniu  trasy, wsparcie  oraz 

wszelkie porady, dziękujemy Panom: Pawłowi 
Fabrykowskiemu oraz Kamilowi Mrozińskiemu 
za bezinteresowną pomoc, poświęcenie czasu 
i ciężkiego sprzętu, dziękujemy partnerom me-
dialnym, przede wszystkim Radio SuperNova 
Trzebnica, Panu Januszowi Pancerzowi za pro-
wadzenie imprezy, wszystkim obecnym na me-
cie  za kibicowanie i wspaniałą atmosferę. 
W sposób wyjątkowy chcieliśmy podziękować 
za sportową rywalizację wszystkim zawodnikom 
oraz osobom dopingującym biegaczy na starcie, 
mecie i trasie. Zwycięzcom jeszcze raz gratulu-
jemy. Mamy nadzieję, że koleżeńską atmosferą 
udowodniliśmy, że warto było spędzić to nie-
dzielne przedpołudnie razem z nami w Gmina 
Zawonia

Za utrwalenie i piękne zdjęcia odpowiedzialni 
byli: Katarzyna Kasprzak, Elżbieta Michta, Szy-
mon Kuczyński oraz Telewizja Wzgórz Trzebnic-
kich. 

AB

zawonia.pl gokzawonia.pl

9

GMINNE OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 2022

4 (29) /2022 KURiER ZAWONI

BIEGAMY NA BIAŁO-CZERWONO

13.11.2022 r. w Niedarach odbyła się IV edycja biegu „Biegamy na Biało
-Czerwono”. Do udziału w biegu zgłosiło się 120 biegaczy, na starcie sta-
nęło 105 zawodników, którzy równo o godzinie 11:00 wystartowali, aby 
aktywnie świętować Dzień Niepodległości w Gminie Zawonia.

▪ Koncert zespołu Rota ▪ Zgromadzeni na Koncercie Niepodległościowym 

▪ Biegamy na Biało-Czerwono 2022 ▪ Biegamy na Biało-Czerwono 2022

▪ Biegamy na Biało-Czerwono 2022 ▪ Biegamy na Biało-Czerwono 2022
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KULTURA

Gminny Ośrodek Kultury hołdując jednej 
z polskich tradycji zwanej wykopkami, po-
łączonej głównie z rozpalonym ogniskiem 
i pieczonym ziemniakiem stał się współorga-
nizatorem tegoż wydarzenia. Impreza była 
również okazją do zaprezentowania kulinar-
nych fantazji i przypomnienia uniwersalności, 

ciekawego smaku i intrygującego zapachu 
potraw z ziemniaków. Atrakcją wydarzenia 
był także konkurs na najsmaczniejszą po-
trawę z ziemniaka, obieranie ziemniaków na 
czas oraz rzut ziemniakiem. 
Potrawą, która okazała się najsmaczniejsza 
i zajęła pierwsze miejsce były gołąbki ziem-

niaczane w sosie grzybowym Pani Danusi 
Szostak, na drugiej pozycji uplasowała się 
sałatka ziemniaczana do grila Pani Irenki 
Świderskiej, trzecie zaszczytne miejsce zaję-
ła potrawa Pana Marcina Sroki tj. Zapiekany, 
drylowany pyr nadziewany ruskimi żeberka-
mi i mięsiwem okraszony bawolim serem. 
Gratulujemy i dziękujemy wszystkim, którzy 
się poświęcili, zaangażowali i zechcieli wziąć 
udział w konkursie. 
Nie zapomnieliśmy również o najmłodszych, 
dla których przygotowane zostały animacje 
oraz ziemniaczane konkursy z nagrodami. 

Mamy nadzieję, że ten wspólnie spędzo-
ny czas przyniósł wszystkim wiele radości 
i dostarczył pozytywnych wrażeń, a pieczone 
ziemniaki z ogniska smakowały jak z najlep-
szej kuchni świata.

Specjalne podziękowania dla właściciela Da-
miano’s Ristorante Pizzeria za to, że przyjął 
zaproszenie do jury na „Najsmaczniejszą Po-
trawę z Ziemniaka” i razem z nami smakował 
przepyszne ziemniaczane dania.

AB

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA

Pierwszego października sołectwo Tarnowiec przez chwilę stało się 
ziemniaczanym królestwem, a wszystko dzięki ogromnemu zaan-
gażowaniu mieszkańców sołectwa, którzy nie tylko przygotowali 
mnóstwo ziemniaczanych specjałów, ale również stworzyli okazję 
do wspólnej zabawy i integracji przy muzyce i ognisku.

W tym roku Babski Rajd Rowerowy zawitał 
do sołectwa Kałowice  pod hasłem „Rowe-
rem Po Zdrowie”. Organizatorzy bardziej 
niż w ubiegłych latach  postawili na pro-
mowanie turystyki rowerowej oraz aktyw-
ności ruchowej, bo jak powszechnie wia-
domo rowerem można jeździć w każdym 
wieku i w zasadzie o każdej porze roku. 

Co najważniejsze w tym roku każdy kto 
z nami jechał  miał niepowtarzalną okazję 
spotkać się, porozmawiać, wziąć autograf 
i zrobić sobie wspólne zdjęcie z medalista-
mi olimpijskimi, kolarzami światowej sławy, 
bowiem Ambasadorami tegorocznego rajdu 
byli Pan Mieczysław Nowicki oraz Tadeusz 
Mytnik. Uczestnicy rajdu mogli  poznać kulisy 

Wyścigu Pokoju i otrzymać certyfikat z Au-
tografem. Ponadto jak zawsze  było ognisko 
z pieczonymi kiełbaskami i rodzinna atmos-
fera. Mamy nadzieję, że wielbiciele dwóch 
kółek  wezmą udział w kolejnej edycji Bab-
skiego Rajdu.

Podziękowania kierujemy do: Fundacji Za-
trzymać Czas, Ambasadorów naszego Rajdu, 
wybitnych kolarzy szosowych i torowych, 
mistrzów olimpijskich, świata i Polski, do 
Panów Mieczysława Nowickiego i Tadeusza 

Mytnika, do koordynator projektu Pani Agaty 
Kwiatkowskiej, Mieszkańców Sołectwa Kało-
wice , Pana Roberta Tyczki opiekuna świetli-
cy w Kałowicach, Wójta Gminy Zawonia Pani 
Agnieszki Wersty, Miejsca Przyjazne Rowe-
rzystom w Dolnośląskiej Krainie Rowerowej, 
Gmina Zawonia, Funkcjonariusza Ruchu Dro-
gowego, Uczestników Rajdu oraz zaplecza 
techniczno- medycznego.

AB

IV BABSKI RAJD ROWEROWY CZYLI ROWEREM PO ZDROWIE

Kręciliśmy na okrągło i jechaliśmy rowerem po zdrowie podczas IV 
edycji Babskiego Rajdu Rowerowego w Gminie Zawonia, który od-
był się 9 października i miał swój finał w sołectwie Kałowice. 

▪ IV Babski Rajd Rowerowy ▪ IV Babski Rajd Rowerowy

▪ Pieczony ziemniak ▪ Pieczony ziemniak
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Pani Magdalenie bliskie są nasze strony ze 
względu na koligacje rodzinne, ale też było 
to już kolejne spotkanie z czytelnikami naszej 
gminy. 

Na nasze zaproszenie, w spotkaniu uczestni-
czyli uczniowie z klas IV i V z Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego w Zawoni pod opieką Anny 
Borowiec, Edyty Farganus, Daniela Ciby oraz 
uczniowie z klas IV i V ze Szkoły Podstawo-
wej w Czeszowie pod opieką Małgorzaty Syp-
niewskiej oraz Jacka Ścisło. 

Podczas spotkania poruszony został ważny 
temat związany z tolerancją, szacunkiem dla 
innych i otwartością na nowe osoby. Eduka-
cja międzykulturowa oraz antydyskrymina-
cyjna, kształtowanie odpowiednich postaw, 
uwrażliwianie na drugą osobę jest ważne 
i potrzebne. Trzeba i należy o tym mówić, 
uczyć, tłumaczyć i pokazywać. Spotkanie 
było zorganizowane w ciekawej formie prze-

kazu związaną z kształtowaniem postaw 
i zachowań związanych z szeroko pojętą to-
lerancją. Pani Magdalena interesująco popro-
wadziła wątki edukacyjne, nawiązując tema-
tycznie do swojej książki pt. „Skąd jest Pola?”. 

Dzieci brały aktywny udział w zabawach 
towarzyszących dyskusji. Były otwar-
te na wspólną naukę łamiącą stereotypy. 
Na spotkaniu można było zapytać panią Mag-
dalenę o wszelkie frapujące dzieci kwestie, 
kupić jej książki i otrzymać autograf. 

W imieniu swoim i naszych czytelników pięk-
nie dziękujemy Aglomeracji Wrocławskiej za 
spotkanie.

MM

SPOTKANIE AUTORSKIE 
Z MAGDALENĄ ZARĘBSKĄ
Po raz kolejny, dzięki współpracy z Rozczytaną Aglomeracją, mo-
gliśmy gościć panią Magdalenę Zarębską – pisarkę z sercem na dło-
ni, dla dużych i małych, dzieci i dorosłych. 

▪ Spotkanie z Przemkiem Kossakowskim                                             Fot. Katarzyna Kasprzak

GRAHAM MASTERTON urodził się w 1946 
roku w Edynburgu. Pracował jako reporter 
i redaktor w czasopismach „Mayfair” oraz 
„Penthouse”. W roku 1976 debiutował hor-
rorem „Manitou”, który stał się światowym 
bestsellerem, a na jego podstawie powstał 
film. To poczytny pisarz: spod Jego pióra wy-
szło ponad 100 książek, które zostały prze-
tłumaczone na 18 języków i wydane w 27 
milionach egzemplarzy. Niektóre doczekały 
się również ekranizacji. Oprócz horrorów, 
brytyjski pisarz ma na swoim koncie thrillery, 
powieści historyczne i romanse. Od lat zaj-
muje się również seksuologią. Jego powieści 
otrzymały wiele międzynarodowych nagród, 
m.in. Edgar Allan Poe Award, Prix Julia Ver-
langer i Srebrny Medal West Coast Review 
of Books. Dużą popularnością cieszy się jego 
cykl kryminalny o Katie Maguire, zapoczątko-
wany powieścią „Białe kości”. 
Autor jest silnie związany z naszym krajem. 
Polakiem był jego pradziadek, z Polski pocho-
dziła również jego żona Wiescka (Wieśka).

Od 2017 Graham Masterton realizuje nowy, 
autorski projekt wspólnie z Aglomeracją 
Wrocławską i Zakładem Karnym w Wołowie 
– Ogólnopolski Konkurs Literacki o Nagrodę 
Grahama Mastertona „W więzieniu pisane”. 

Pan Graham Masterton okazał się być prze-
miłym, sympatycznym i błyskotliwym mów-
cą, porwał publiczność od pierwszych chwil 
spotkania. Nie przeszkadzała nam nawet ba-
riera językowa, dzięki wspaniałej moderator-
ce z Rozczytanej Aglomeracji. Tak ciekawych 
opowieści o życiu, twórczości, zmaganiach 
z przeciwnościami można było słuchać do 
białego rana. Spotkanie obudziło nasze ape-
tyty na następne ciekawe wydarzenia. Dzię-
kujemy z całego serca Rozczytanej Aglome-
racji.

MM

NASZĄ BIBLIOTEKĘ ODWIEDZIŁ 
GRAHAM MASTERTON!
Co to było za spotkanie! Czekaliśmy od dawna na wizytę tak zna-
mienitego pisarza i... warto było czekać. 

Nasz gość  to mężczyzna, który podda-
wał się przeróżnym praktykom i zabiegom, 
w tym szamańskim oraz uzdrowicielskim, 
które zwykłego człowieka przyprawiają 
o dreszcze. Jest reportażystą i autorem pro-
gramów dokumentalnych. Odwiedził Amazo-
nię, Rosję, Ukrainę, Bałkany i wiele innych 
zakątków świata, aby poznać metody prze-
różnych znachorów, szeptuch i uzdrowicieli.
Uczestnicy spotkania mieli okazję przekonać 
się jak zza kulis wygląda jego niejednokrot-
nie niebezpieczna, pełna przygód i wyzwań 
praca. Przemek Kossakowski gościł w Gminie 
Zawonia na zaproszenie Gminnego Ośrodka 
Kultury w Zawoni. Ze swoim sympatykami 
i fanami spotkał się w sali wypełnionej po 
brzegi i to uczestnicy zdecydowali o tematy-
ce spotkania, spośród sześciu propozycji te-
matycznych największym zainteresowaniem 
cieszyły się „Odmienne stany świadomości”, 
nasz gość posiłkując się slajdami wprowa-
dził słuchaczy do świata zupełnie nam na 
co dzień obcego. W swoim opowiadaniu 
poruszył również ważne kwestie dotyczące 
współczesnego świata, w którym pędzący 
rozwój cywilizacji, nadmierny konsumpcjo-
nizm i szaleńcza pogoń za pieniędzmi potra-

fią zniszczyć w człowieku wszystkie wartości, 
człowiek w pogoni za doczesnymi dobrami 
jest ciągle niezaspokojony przez co najzwy-
czajniej w świecie staje się nieszczęśliwy, 
mówił o braku szacunku do natury, którą 
wykorzystujemy do celów komercyjnych, ale 
niekoniecznie etycznych, fundujemy sami so-
bie niebezpieczne nałogi i używki, które nas 
jako cywilizację wynaturzają i wyniszczają. 
Pomimo, że nasz gość o swoich przygodach, 
obserwacjach, wnioskach, projektach opo-
wiadał ze swadą około 2 godzin i absolutnie 
nikogo nie zawiódł to uczestnicy spotkania 
pozostali z wyraźnym niedosytem i nadzieją 
na kolejne spotkanie.  Po oficjalnym spotka-
niu przyszedł czas na rozmowy indywidualne, 
podpisywanie autografów i wspólne zdjęcia. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za  liczne 
przybycie oraz wspaniałą atmosferę.
Wydarzenie odbyło się w ramach realizowa-
nego projektu „Kultura nikogo nie wyklucza”.
Zadanie finansowane ze środków budżetu 
Gminy Zawonia w ramach Gminnego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Uzależnień dla Gminy Zawonia na rok 2022.

AB

SPOTKANIE Z PRZEMKIEM KOSSAKOWSKIM CZYLI ROZMOWY NA WAŻNE TEMATY

Na to spotkanie nie musieliśmy nikogo namawiać, wejściówki roz-
chodziły się w mgnieniu oka, a my musieliśmy zamienić salę na 
większą,  tak mówimy o spotkaniu z  Przemkiem Kossakowskim 
- dziennikarzu, dokumentaliście, podróżniku oraz nietuzinkowej 
osobowości telewizyjnej, który 16 listopada gościł w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Zawoni. 

▪ Spotkanie autorskie z Magdaleną Zarębską                                            Fot. Elżbieta Michta ▪ Spotkanie autorskie z Grahamem Mastertonem    Fot. Grzegorz Rajter / Rozczytana Aglomeracja
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Rodzajów powieści mamy całkiem sporo i nie 
ma lepszego poznawania gatunków powieści 
niż wspólna zabawa i wspólna przygoda. 
Po powitaniu Uczestników, wytłumaczeniu 
hasła przewodniego „To się musi powieść!”, 
wprowadzeniu w świat powieści i rozdaniu 
kart do zdobywania medali za kolejnie po-
prawnie wykonane zadania przystąpiliśmy do 
właściwego clue naszej przygody.

Po krótkim wprowadzeniu w świat powieści 
przygodowych zagraliśmy w przygodową 
grę terenową rozłożoną w pomieszczeniach 
bibliotecznych, w której część dzieci była 
żywymi pionkami, a część dzieci trzymała 
pieczę nad dużą kostką do gry. Dzieci przeży-
wały prawdziwe przygody skacząc po polach, 
rozwiązując liczne zagadki, rebusy, kalambu-
ry, gimnastykując swoje języki, wymyślając 
wierszyki.

Wspólnie ustaliliśmy, czym jest powieść ro-
mantyczna.  Dzieci podzieliły się na kilka 
grup i zagrały w „Romantyczne memory”. Ich 
zadaniem było połączyć znane pary postaci 
bajkowych z książek lat dzieciństwa.

Scenariusz naszego escape rooma przypo-
minał pełną intryg i sensacji powieść krymi-
nalną, bowiem Złodzieje Frapujących Powie-
ści Kryminalnych ukradli książki z biblioteki 
i gdzieś je ukryli :) Naszym zadaniem było 
je odnaleźć. Przy okazji poszukiwań pozna-
liśmy tajniki klucza w ułożeniu księgozbioru 
w Bibliotece, różnorodne klucze i szyfry, ty-
tuły książek i pisarzy godnych zapamiętania. 
Misja zakończyła się sukcesem. Książki się 
odnalazły, a Łamacze szyfrów po wysiłku 
umysłowym uraczyli się pizzą.

Poznając  powieści fantastyczne, uczestnicy 
musieli przyporządkować rekwizyty do danej 
powieści (oczywiście z gatunku fantasy).
Zabawa „Prawda czy Fałsz” była inspiracją 
do poznania powieści obyczajowych. Trady-
cyjnie miało miejsce krótkie wprowadzenie, 
w którym to Uczestnicy tłumaczyli nam, czym 
tak naprawdę są powieści obyczajowe :) 
A zabawa polegała na ustaleniu czy losowa-

ne w grze tytuły powieści obyczajowych są 
pomylone czy poprawne. 

„Powieść historyczna” okazała się ciekawym 
wyzwaniem! Podzieliliśmy się na dwie grupy 
„Egipcjan” i „Dinozaurów”, które rywalizo-
wały w „Historycznym show”. Quiz dotyczył 
historii biblioteki, książki i piśmiennictwa. 
A dzieci poradziły sobie wyśmienicie ze sta-
wianymi im trudnymi pytaniami.

W powieściach biograficznych nie było czasu 
na nudę, bowiem graliśmy w „Zgadnij, kto 
to? 20 pytań do...”. Kategorie były różno-
rodne: wielcy malarze, politycy, pisarze czy 
aktorzy. Każdy wcielił się bezbłędnie w wylo-
sowaną postać i wszystkie sławne osobistości 
zostały odtajnione.

Uczestnicy także wspólnie układali opowiada-
nie z gatunku s-fi z wylosowanymi słowami. 
Było dużo śmiechu i radości, ale też i chwile 
grozy, bowiem nie wiedzieliśmy, czy naszym 
bohaterom uda się bezpiecznie wylądować 
na planecie M18c758U0. 

Zwieńczeniem wspólnie aktywnie spędzone-
go czasu było rozdanie dyplomów, zakładek 
i upominków za udział Prawdziwym Znaw-
com Powieści. Nie obyło się bez wspólnego 
okrzyku „To się musiało powieść!”.

To się po prostu musiało powieźć...

… No i się powiodło! Z radością ogłaszamy, że 
nie tylko mieliśmy udaną imprezę, ale także 
docenili ją organizatorzy wydarzenia „Nocy 
Bibliotek” – Centrum Edukacji Obywatelskiej. 
Nasza biblioteka znalazła się wśród 10 zwy-
cięskich ogólnopolskiego konkursu, a brało 
w nim udział 1500 bibliotek z całego kraju!!! 
(miejskich, wiejskich, szkolnych). Jury oce-
niało zaangażowanie oraz kreatywność, a my 
ogromnie się cieszymy! Takie sukcesy dodają 
nam skrzydeł, pobudzają do dalszego działa-
nia, wzmagają zapał i entuzjazm.

MM

NOC BIBLIOTEK 2022 W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W ZAWONI

Po raz kolejny nasza biblioteka przystąpiła do ogólnopolskiej  akcji 
„Noc Bibliotek”. Podobnie jak w innych zakątkach kraju tak i u nas 
1 października uczestnicy poznawali i bawili się pod hasłem „To się 
musi powieść”.

▪ Noc Bibliotek 2022 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zawoni

▪ Noc Bibliotek 2022 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zawoni

▪ Noc Bibliotek 2022 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zawoni

▪ Noc Bibliotek 2022 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zawoni



Pierwsze, jakże entuzjastyczne, spotkanie 
organizacyjne odbyło się w październiku, na 
którym Uczestnicy dowiedzieli się o formie 
spotkań, zasadach funkcjonowania DKK oraz 
zapoznali się z regulaminem Klubu.
Listopadowe oraz grudniowe spotkania DKK 
były bardzo wartościowe. Dzięki tak wspania-
łym, pozytywnie nastawionym Uczestnikom, 
w miłej i niewymuszonej atmosferze, przy 
kawie i słodkościach rozwinęły się dyskusje. 
Chociaż poruszane tematy był niełatwe, każ-
dy z Uczestników ogromnie się zaangażował 
i uzewnętrznił własne odczucia i refl eksje po 
przeczytanej lekturze. Rozmowy przebiegały 
w najwyższym poszanowaniu odczuć innych. 
Towarzyszyły nam wielkie emocje.

Ogromnie się cieszymy, że Dyskusyjny Klub 
Książki, będący wspaniałą ideą, ruszył w na-
szej Bibliotece. 

Mamy nadzieję, że spotkania DKK staną się 
przestrzenią, w której wymienimy się nie tyl-
ko spostrzeżeniami na temat danych pozycji, 
ale również podzielimy się doświadczeniami, 
emocjami, poglądami.

MM
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Takie wspólne spotkania umożliwiają naj-
młodszym oswoić się z przestrzenią biblio-
teczną. Wizyty te wpływają pozytywnie na 
dzieci, przynoszą korzyści wynikające ze 
wspólnego czytania bajek już od pierwszych 
lat życia. Spotkania rozwijają ich umysły 
i emocjonalność, kształtują kompetencje ję-
zykowe, zakorzeniają w kulturze i rozbudzają 
wyobraźnię, a dodatkowo uczą samodzielno-
ści, kreatywności i przynoszą ogromne pokła-
dy radości. 
Dzieci z wielkim zaangażowaniem słuchają 
opowieści oraz rozwiązują zadania i zagad-
ki, biorą udział w bibliotecznych zabawach 
oraz pracach plastycznych. Uczą się obcować 
z książką. Każde spotkanie to moc pozytyw-

nej energii, radości i zadowolenia. Mamy na-
dzieję, że zaangażowanie Dzielnych Małych 
Uczestników Bibliotecznej Poczytajki rozbu-
dzi dziecięce zainteresowanie, które z cza-
sem może przerodzi się w prawdziwą pasję 
czytelniczą.

Za swój sympatyczny udział oraz aktywność 
dzieci są nagradzane dyplomami oraz drob-
nymi upominkami.

MM 

JESIENNE POCZYTAJKI W BIBLIOTECE

Od września w bibliotece wznowiliśmy cykl spotkań z najmłodszy-
mi z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoni pod wspólną na-
zwą „Biblioteczne Poczytajki”.

▪ DKK w Zawoni

▪ Poczytajka w Bibliotece - Dzień Misia

Na pierwszym spotkaniu gościliśmy uczniów 
klasy VII wraz z wychowawczynią panią Ali-
cją Kulik. Zaczęliśmy od poznania biblioteki 
oraz skomplikowanych terminów bibliotecz-
nych. Sporo emocji wzbudziła biblioteczna 
gra planszowa gdzie trzeba było wykazać się 
nie tylko znajomością literatury, poprawną 
dykcją ale także przypomnieć sobie postacie 
ze znanych bajek i baśni. Wiedzę o bibliotece 
podsumował mały quiz biblioteczny, spotka-
nie zakończyliśmy małą sesją fotografi czną 
pt. ”z książką mi do twarzy.” 

Do kosmicznej przygody w poszukiwaniu Ma-
łego Księcia zaprosiliśmy klasę VIII.
Uczniowie wraz ze swą wychowawczynią 
panią  Elżbietą Muszyńską podjęli się tego 
zadania. Aby odnaleźć Małego Księcia musie-
li wykonać szereg zadań, w których trzeba 
było wykazać się wiedzą, sprytem, spostrze-
gawczością, znajomością nowych technologii 
i kreatywnością. Wszystkie zadania zostały 

wykonane celująco, uczestnicy odnaleźli Ma-
łego Księcia, który wrócił do swej Róży.
Młodzież zadowolona z wykonanej misji, 
utrwaliła wiedzę na temat lektury, świetnie 
się przy tym bawiąc i oczywiście obiecując 
ponowne odwiedziny w bibliotece.

Światowy Dzień Pluszowego Misia świętowa-
liśmy z uczniami  klasy I, którzy tego dnia 
odwiedzili bibliotekę wraz  ze swoją wycho-
wawczynią panią Wiolettą Kubiak Na gości 
czekało 10 misiowych zadań oraz  „małe co 
nieco” czyli słodki misiowy poczęstunek, Jak 
na bibliotekę przystało nie zabrakło książek 
o misiach oraz głośnego czytania. Dzieci po-
znały dowcipną i zaskakującą historie małe-
go misia, autorstwa Elizabeth Dale pt. ”Nic 
nie przestraszy misia”.
Przed nami dalsze biblioteczne przygody, już 
się cieszymy na kolejne „hece w bibliotece”.

EM

HECE W CZESZOWSKIEJ BIBLIOTECE

Od października w Filii GBP w Czeszowie ruszyły zajęcia pt. „Hece 
w bibliotece”, oferta skierowana jest  do dzieci i młodzieży Szkoły 
Podstawowej  im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie  Zajęcia 
mają na celu  rozbudzanie zainteresowań czytelniczych poprzez 
twórcze i kreatywne zabawy.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI PRZY GBP W ZAWONI JUŻ DZIAŁA!

Za nami już trzy spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki rozpoczy-
nającego swoją działalność przy GBP w Zawoni.

▪ Hece z literackimi grami

▪ Hece z pluszowymi misiami



Jak ważne jest, aby włączyć dzieci w przy-
gotowania do świąt nie musimy nikomu udo-
wadniać; robienie porządków, wykonywanie 
dekoracji świątecznych oraz przygotowywa-
nie posiłków. To wspaniała okazja do wspól-
nego spędzania czasu, kształtowania samo-
dzielności i przekazywania tradycji. Te chwile 
zostaną w ich pamięci na zawsze. Dlatego 
zaproponowaliśmy całym rodzinom z terenu 
Gminy Zawonia, aby wspólnie wzięli udział 
w świątecznych warsztatach i poznawały 
tradycje, a przy okazji wykonywały ozdoby 
świąteczne, które będą pięknym elementem 
wystroju podczas świąt.  

Warsztaty miały na celu również odciągnąć 
przede wszystkim  dzieci od ekranów kom-
puterowych lub telewizyjnych, tabletów czy  
smartfonów. 
Warsztaty prowadziła Sylwia Piech.

Zadanie finansowane ze środków budżetu 
Gminy Zawonia w ramach Gminnego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Uzależnień dla Gminy Zawonia na rok 2022.

AB
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30 listopada Gminny Ośrodek Kultury zapro-
sił mieszkańców Gminy Zawonia na  warsz-
taty pod nazwą  „ Świąteczne Cuda Wianki”. 
Do wykonania ozdób uczestnicy wykorzysta-
li słomiane wianki, drewniane deski, które 
przyozdobili zielonymi gałązkami, szyszkami, 
orzechami, suszonymi owocami oraz kwiata-
mi. W powietrzu unosił się zapach lasu i cy-
namonu, a w tle leciała świąteczna muzyka. 

W tej świątecznie atmosferze powstały pięk-
ne dekoracje do wystroju domu na zbliżające 
się święta.

Dziękujemy za uczestnictwo i rodzinną at-
mosferę. Warsztaty poprowadziła Kamila 
Kruszona.

AB

WARSZTATY „ŚWIĄTECZNE CUDA WIANKI”

Wianki bożonarodzeniowe to dekoracyjny hit ostatnich lat. Są pięk-
nym elementem ozdobnym, można zawiesić je na drzwiach, położyć 
na wigilijnym stole, ozdobić nimi kominek, ścianę lub okno. Mogą 
być naturalne, ciepłe i oświetlone delikatnym światłem świec, lub 
oddawać nowoczesny charakter wnętrza i upiększać je. Ich two-
rzenie to wielka frajda, wprowadza nas w klimat świąt i pozwala 
oderwać się od codziennych obowiązków.

▪ Rodzinne warsztaty świąteczne w świetlicach 

RODZINNE WARSZTATY ŚWIĄTECZNE 
W ŚWIETLICACH
Grudzień to czas wypełniony magią oczekiwania na święta Bożego 
Narodzenia. Każdemu z nas kojarzy się z czymś innym – z zapa-
chem pomarańczy i cynamonu, kolorowymi bombkami i świateł-
kami na choince, smakiem makowca…To kolory, smaki, zapachy, 
które zbieramy i pamiętamy przez całe życie. To także czas, kiedy 
jesteśmy zabiegani, zajęci świątecznym porządkami i zakupami. 
Warto na chwilę się zatrzymać i znaleźć chwilę na wspólne roz-
mowy o tradycjach czy świątecznych wspomnieniach, dlatego też 
Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni zaprosił  całe rodziny na rodzin-
ne warsztaty świąteczne w świetlicach Gminy Zawonia. 

▪ Rodzinne warsztaty świąteczne w świetlicach ▪ Warsztaty Cuda Wianki

▪ Warsztaty Cuda Wianki
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▪ Teatr Świąteczny List

W Lśniącym Świątecznym Miasteczku, któ-
re zostało przeniesione na scenę Gminnego 
Ośrodka Kultury dzieci mogły zobaczyć jak 
toczą się świąteczne przygotowania. Nasi 
Milusińscy mieli okazję wysłuchać bajkowej, 
zimowej opowieści o rozmarzonej dziew-
czynce o imieniu Ludmiłka oraz o niesfornym 
elfie listonoszu. Dowiedziały się również jak 

ważny jest dla Świętego Mikołaja Świątecz-
ny List i co stało się stało kiedy ów list do 
niego nie dotarł. Jak się okazało zagubiony 
list miał ogromne znaczenie ponieważ zawie-
rał bardzo ważne przesłanie, a mianowicie, 
że to nie prezenty są najważniejsze, owszem 
przynoszą one radość, ale tak naprawdę naj-
ważniejsza jest druga osoba i dobre emocje, 

którymi dzielimy się z bliskimi, właśnie takie 
upominki zawsze będą najbardziej wartościo-
we i będą cieszyć o wiele dłużej niż zwykły 
materialny drobiazg. Dla naszych bliskich 
najbardziej liczy się to, że dajemy im swój 
czas, że zjemy z nimi na przykład świątecz-
ną kolację i zwyczajnie pobędziemy razem. 
Dzieci wspólnie z Teatrem Bajaderka wyru-
szyły więc po świąteczną przygodę aż na Bie-
gun Północny, z którego oczywiście wróciły 
całe i zdrowe, Mikołaj również zdążył w samą 
porę i po spektaklu nie tylko spotkał się z wy-
czekującymi dziećmi, ale również na ręce wy-
chowawców podarował im słodkie upominki.

Dziękujemy szkołom za przyjęcie zaprosze-
nia, a Teatrowi Bajaderka za magiczną opo-
wieść, fantastyczne przedstawienie i świą-
teczną atmosferę. 

Zadanie finansowane  ze środków budżetu 
gminy Zawonia w ramach Gminnego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Uzależnień dla Gminy Zawonia na rok 2022.

AB

ŚWIĄTECZNY LIST CZYLI TEATRALNE SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM

Wspaniałe przedstawienie, podczas którego sala w Gminnym Ośrod-
ku Kultury została wypełniona po brzegi. 1 grudnia do GOK zawita-
ły dzieci wraz z wychowawcami ze szkół gminy Zawonia z Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolny w Zawoni oraz  Szkoły Podstawowej im. 
ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie, łącznie 220 dzieci z 13 klas.

▪ Teatr Świąteczny List
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